
Ambachtsweg 4
9601 LW  Hoogezand
T.: 0598 - 31 72 10

Altijd ca. 200 occasions op voorraad!

Voor al uw groot en klein onderhoud
VOOR ALLE MERKEN AUTO’S, CAMPERS EN BEDRIJFSWAGENS

www.autocentrumhoogezand.nl    www.jaapdik.nl
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Station Sappemeer Oost is vanaf 13 december definitief dicht.

Start nieuwe actie Hart
voor Midden-Groningen

SAPPEMEER - Op Station Sap-
pemeer Oost stoppen vanaf
zondag 13 december geen trei-
nen meer. Dat treinstation ver-
valt om de extra sneltreinen
tussen Groningen en Winscho-
ten te kunnen laten rijden. 

Voor de huidige reizigers van Sap-
pemeer-oost, is station Hoogezand-
Sappemeer dan het dichtstbijzijn-
de station. Op dat station worden
de parkeergelegenheden voor auto
en fiets daarom uitgebreid. Dat
heeft de provincie donderdag be-
kend gemaakt.
De afgelopen jaren is het steeds
drukker geworden op het traject
Groningen-Winschoten. Met name
in de spits is dat het geval. De ver-
wachting is dat het aantal reizigers
in de toekomst blijft groeien. Daar-
om rijden er vanaf 14 december
meer en snellere treinen tussen
Groningen en Winschoten. Deze
extra treinen zorgen voor meer
spreiding van de reizigers en een
grotere kans op een zitplaats. De
sneltrein Winschoten heeft voor
een grote groep reizigers voorde-
len, maar, aldus het provinciebe-
stuur, helaas geldt op het drukke
spoor dat voordelen voor grote
groepen reizigers ook nadelen heb-
ben voor andere groepen reizigers.

Alternatieven
In de gemeente Midden-Groningen
liggen nu vijf treinstations en uit
onderzoek blijkt dat op Sappe-
meer Oost het minste aantal reizi-
gers in- en uitstapt. Deze reizigers
komen veelal lopend of op de fiets
naar het station. Voor hen is sta-
tion Hoogezand-Sappemeer straks
het dichtstbijzijnde station op cir-
ca twee kilometer afstand. Op sta-
tion Hoogezand-Sappemeer komen
daarom meer parkeergelegenhe-
den, fietsstallingen en fietskluizen.
Er wordt onderzocht hoe op ter-
mijn de parkeermogelijkheden op
dit station kunnen worden uitge-
breid. Andere mogelijkheden om
straks naar en van het station te
reizen zijn de hubtaxi en (op ter-
mijn) buslijn 515.

Sneltrein
Met een sneltrein is de reistijd tus-
sen Groningen en Winschoten ne-
gen minuten korter. De aanpassin-
gen aan het spoor zijn ook noodza-
kelijk voor de toekomstige snelle
treinverbinding tussen Groningen
en Bremen. De eerste extra trei-
nen rijden maandag 14 december,
als Arriva volgens de nieuwe
dienstregeling gaat rijden. De snel-
treinen stoppen op station Gronin-
gen, Groningen Europapark,
Scheemda en Winschoten. 
ProRail begint vanaf maandag 14
december met het ontmantelen
van de stationsomgeving en het

station in Sappemeer. Het perron
wordt afgesloten met een tijdelijk
hekwerk en later in 2021 definitief
verwijderd. 

Meer informatie over het project
Sneltrein Groningen-Winschoten
staat op www.prorail.nl/sgw.
(Zie ook elders in deze krant).

HOOGEZAND - Normaal ge-
sproken komen we in deze don-
kere dagen bij elkaar, vieren
we samen feest of zien we onze
vrienden op school, werk of ver-
eniging. Dat kan door de coro-
namaatregelen veel minder en
daarom organiseert Marketing
Midden-Groningen in samen-
werking met de gemeente de
komende weken Hart voor Mid-
den-Groningen.

De actie is bedoeld om elkaar een
hart onder de riem te steken en er
een ‘warme’ decembermaand van
te maken. 
Alle inwoners, scholen, dorpsver-
enigingen, kerken en ondernemers
worden opgeroepen om iets bijzon-
ders, liefs of attents te doen voor
de mensen om hen heen. 
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld
een kaartje sturen, een aardigheid-
je langsbrengen of een speciale ac-
tie bedenken waar je een ander
blij mee maakt. 

Zo wil het Brandweermuseum uit
Sappemeer een paar mooie oude
brandweerauto’s laten zien bij een
verzorgingshuis om de bewoners
een leuk verzetje te geven. Deelne-
mers van Werkpro bij de Heem-
tuin maken grote beschilderde
harten met kerstverlichting erin
voor alle verzorgingshuizen en be-
geleid-wonen locaties en voor de
Fraeylemaborg staat al een groot
hart te pronken. 

De organisatie heeft nog een aan-
tal hartenacties in petto, die nog
even een verrassing blijven. Om
de actie te steunen, kunnen de in-
woners van Midden-Groningen een
hart voor het raam hangen, het
liefst met een lichtje erin. Zo
brengt de actie wat verlichting in
deze donkere tijden, en kan ieder-
een straks in Midden-Groningen
op hartenjacht, net als de beren-
jacht afgelopen voorjaar. Voor
meer informatie en het aanmelden
van acties: www.hartvoor midden -
gro nin gen.nl.  

‘Hang een hart voor je raam’.

HOOGEZAND – Wethouder Economische Za-
ken, Jaap Borg heeft woensdagmiddag een fon-
kelnieuwe schop aangeboden gekregen door Akke
Groenewoud, directeur van Economic Board
Groningen. De aanbieding had een symbolisch
karakter. EGB is opgericht in 2015 en zou oor-
spronkelijk actief zijn tot 2020.  Daarvoor was
een subsidie van 100 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor het op velerlei gebied opkrikken van

het aardbevingsgebied in de provincie Gronin-
gen. Maar het EBG wilde verder dan 2020. Twee
jaar hebben ze er al bijgekregen, maar men wil
nog langer door, voortbordurend op het grote suc-
ces van de afgelopen vijf jaar. Wethouder Borg
stemt daar volmondig mee in en wil ook graag
daarbij symbolisch de handen uit de mouwen
steken. De schop is er nu al. (Zie ook elders in de-
ze krant).

Wethouder krijgt schop
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Noodzakelijk voor komst extra sneltrein

Station Sappemeer
Oost in december dicht

Neuwe Nederlanders
officieel verwelkomd

HOOGEZAND - In het gemeen-
tehuis van Slochteren hebben
woensdag elf inwoners van
Midden-Groningen het Bewijs
van Nederlanderschap ontvan-
gen van burgemeester Hoogen-
doorn. 
Tijdens de naturalisatieceremonie
hebben ze de verklaring van ver-
bondenheid afgelegd. Ze zijn af-
komstig uit Azerbeidzjan, Congo,
Syrië, Irak en de Filipijnen. 
Het gaat om de heer Intigam Abu-
bek ogly Abdullajev met zijn drie
minderjarige kinderen, de heer
Okundji Louis Ndjate en mevrouw
Moseka Mangbau, en de dames

Duaa Chihadeh en haar minderja-
rige dochter, Zahraa Zuhair Saleh
Imyal, en Mary Ann Bacon Sanred-
jo en haar inmiddels meerderjari-
ge dochter Mary Rose Oclarit Ba-
con. Vanwege de corona-maatrege-
len is deze naturalisatieceremonie
gesplitst in twee groepen. De bur-
gemeester wenste hen ‘alle goeds
voor de toekomst in onze samenle-
ving’.

Intigam Abubek ogly Abdullajev met twee van z’n kinderen, en
de heer Okundji Louis Ndjate met mevrouw Moseka Mangbau. In
het midden burgemeester Hoogendoorn.

Schrijfwedstrijd 
familieverhalen
HOOGEZAND - Biblionet Gronin-
gen organiseert een schrijfwed-
strijd rond het thema Familiever-
halen. Van de winnende verhalen
wordt een luisterboek gemaakt.
We kennen allemaal de familiever-
halen die op feesten en bijzondere
dagen voorbij komen. Grappige,
ontroerende of alledaagse anekdo-
tes worden van generatie op gene-
ratie doorverteld. Maar er zijn ook
verhalen waar niet over gesproken
wordt of waar weinig over bekend
is. Biblionet Groningen daagt jong
en oud uit om in deze familiever-
halen te duiken en ze op te schrij-
ven. 
Met de schrijfwedstrijd haken de
Groningse bibliotheken aan bij Ne-
derland Leest, dat dit jaar het the-
ma Kleine geschiedenis, grote verha-
len heeft. Tot medio december
kunnen boekenliefhebbers het
gratis cadeauboek Het zwijgen van
Maria Zachea ophalen bij de biblio-
theek. ,,Niet alleen boeiend om te
lezen, maar ook goede inspiratie
voor je eigen verhaal’’, aldus Peter
Doorn, programmamaker bij Bi-
blionet Groningen. ,,Daarnaast or-
ganiseren we twee online works-
hops die mensen kunnen helpen
bij het schrijven van hun eigen fa-
milieverhaal.’’
Wie mee wil doen aan de wed-
strijd, kan dat mailen voor 11 de-
cember met een eigen verhaal van
maximaal 1500 woorden naar
schrijfwedstrijd@biblionet gro nin -
gen.nl Inleveren bij de eigen bi -
blio theek mag natuurlijk ook. Ver-
meld bij de inzending ook naam,
telefoonnummer en e-mailadres.

Subsidie voor 
jongerenproject
HOOGEZAND - Stichting Kwartier
Zorg & Welzijn en Sport 4Connect
hebben een subsidie ontvangen
voor het opstarten van MDT-Make
a Move. Dit project geeft de ko-
mende twee jaar ruim driehon-
derd jongeren de kans om in het
kader van de maatschappelijke
diensttijd (MDT) het beste uit zich-
zelf te halen.
MDT-Make a Move maakt het voor
jongeren tussen 14 en 27 jaar mo-
gelijk hun talenten te ontdekken,
nieuwe mensen te ontmoeten en
keuzes te maken voor de toekomst.
Jongeren doen vrijwillig mee en
stellen persoonlijke doelen. Het
project biedt activiteiten aan ge-
richt op jongerenparticipatie en ta-
lentontwikkeling. Deelnemers aan
het project krijgen de gelegenheid
gebruik te maken van de Maak-
werkplaats, die een muziekstudio,
dansruimte, video- en audioappa-
ratuur, computers, (3D-)printers,
naaimachines, gereedschappen en
materialen omvat. 
Meer informatie is te vinden op
mdt@kwartierzorgen welzijn.nl.

Appelsap Lionsclub 
voor Voedselbank
SLOCHTEREN - Lionsclub Skira-
mere in Slochteren heeft bij een
van haar leden appels en peren ge-
plukt en die door een erkend be-
drijf laten persen en verpakken in
flessen. De Lionsclub wil de fles-
sen en pakken appelsap verkopen
en de opbrengst schenken aan
Scouting Fivelgroep Eemsmond
die geld inzamelt voor een nieuwe
haven aan het Schildmeer.
Nu ook de kerstmarkt bij de Fra-
eylemaborg  komt te vervallen
hebben de Lions bijna geen moge-
lijkheden de appelsap te verko-
pen. Luuk Dekens, lid van de
Lionsclub en directeur/eigenaar
van de Dekens Groep BV in Sappe-
meer, weet dat de voedselbanken
momenteel veel minder inbreng
van voedsel hebben en de vraag
naar pakketten juist toeneemt. Hij
besloot 250 flessen appelsap van
de Lionsclub te kopen en die te
schenken aan de Voedselbank.
,,Dit mede in de hoop dat meerde-
re ondernemers dit voorbeeld zul-
len volgen’’, aldus Dekens. 

De komende week gaat de Lions-
club de flessen bij de voedselbank
afleveren. ,,Het geeft een goed ge-
voel dit te kunnen en mogen doen.
Twee vliegen in één klap, én de
Scouting én de Voedselbank hel-
pen’’, aldus Dekens.
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Te koop aangeboden Te koop aangebodenTe koop aangeboden Te koop aangeboden

Antiek

100 Tulpenbollen €8,99; 12
potjes violen €4,75; beuk
v.a. €0,35; heide €1,00; vas-
te planten v.a. €1.25,
vruchtbomen  v.a. €8.99; ro-
zen 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

De Regiokrant: 088-7007170
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Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1, 9641 AA Veendam of telefonisch wor-
den opgegeven op nr. 088-7007170. Regeltjes kosten t3.75 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.75 extra.
Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.

Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.

- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 088-7007170).

- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar regiokrant@noordpers.nl
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van

De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Vlomarkt De Toe-
komst is gesloten maar de
levering van alle types
gaat wel door. Incl. 14
mnd. garantie en bezorging
binnen 35 km. Eigen servi-
cedienst. Inl. 06-25355972. 

Eiken hoek vitrinekast 50 x
2 m. €50,-; Petroleum hang-
lamp €25,- Tel.: 0598-
397255

AEG Lavamat wasmachine
voorlader, wast prima; kle-
dingkast 1/3 leg 2/3 hang
150 cm breed; salontafel
licht eiken, 8 hoekig Oister-
wijk. Tel.: 06-16264477

Tirax schotel 63 cm, alum.
statief, duo kop, digital sa-
telliete receiver Saba Titan
met boekje, hdmi kabel, 10
meter coax kabel, prijs 100
euro. Tel: 0598--326267

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

TerraGroen reinigt uw ex-
terieur! O.a. osmose glasbe-
wassing en reiniging van 
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impreg-
neren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl. 
Tel. 06-10408190.

Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.

Huis & tuin

Te koop gevraagd

Rusthovia
In-verkoop antiek-curiosa 

en brocante. 
Tevens klokreparaties.

Hoofdweg 80, Siddeburen. 
Tel. 0598-371630.

Open:
do., vr. en zat. 10-17 u.

Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtver-
zorging. Info 06-12459399.

Gevraagd: goede hulp in de
huishouding, 3 uur per
week, niet rokend. Bellen
na 18 uur. Tel.:06-51908961

Gevraagd personeel

Dierenverzorging

Mooie kroonluchter, koper
met 6 kaarsjes; vitrinekast
met gebogen deurtjes
breedte 133; Ikea Lagan
koelkast met vriesvakje ta-
felmodel z.g.a.n. Tel: 06-
51611681

LEDEREN MOTORJACK-
JE, 60-er jaren model, mt.
38-40, €12,50, Kolham. Tel.: 
0598-380323 

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

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

2 Milenco caravan-spiegels
in tas. Prijs 25 euro. Tel:
0598--326267

100 jaar een bijzondere
school, Voltooid verleden,
van de ULO Siddeburen.
Siddeburen in woord en
beeld. 0598-422433
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Economic Board Groningen 
gaat activiteiten verlengen
HOOGEZAND - Het zou aan-
vankelijk voor een periode van
vijf jaar zijn. De activiteiten die
Economic Board Groningen
(EGB) ontplooide met impulsen
in de provincie Groningen,
waarvoor bijna 100 miljoen
 euro beschikbaar kwam. 
In 2020 zou het werk van EBG aflo-
pen, maar het is de afgelopen jaren
zo’n enorm succes geweest dat men
graag door wil gaan en dat gaat ge-
beuren. Vooralsnog is dat voor een
periode van twee jaar, maar moge-
lijk komt er vijf jaar bij.
Woensdag kwam EBG direc-
teur/bestuurder Akke Groenewoud
naar Hoogezand om wethouder
Economische Zaken, Jaap Borg een
nieuwe spade aan te bieden. Sym-
bool voor het verder de handen uit
de mouwen steken in de provincie
en dan met name in het aardbe-
vingsgebied, waar het geld groten-
deels voor bestemd was.
De Economic Board Groningen is
opgericht om de economie in het
aardbevingsgebied een nieuwe im-
puls te geven. Daarvoor werd door
de provincie Groningen en de NAM
97,5 miljoen euro in de kas van
EBG gestort.
EBG wil de economische groei in
Noord-Groningen aanjagen tot bo-
ven het landelijk gemiddelde en de
werkloosheid in het gebied structu-
reel terugdringen. Enthousiaste on-
dernemers met veelbelovende
ideeën en kansrijke plannen krij-
gen van de EGB alle ruimte om de-
ze ambitie waar te maken.
De Economic Board Groningen
heeft de economie in Noord- en
Midden Groningen een nieuwe im-
puls gegeven en wil zorgen voor
meer bedrijvigheid en meer banen
in het aardbevingsgebied, met als
missie het bijdragen aan de groei
van duurzame werkgelegenheid,
bedrijvigheid en Bruto Regionaal
Product. EBG nam de taak op zich
niet alleen zelf te zorgen voor groei,
maar ook anderen in de gelegen-
heid te stellen plannen te ontwik-
kelen en te realiseren. De economi-
sche groei moest daarbij duurzaam
zijn; een toekomstbestendige ver-
sterking van het economisch, soci-

aal en ecologisch kapitaal.
Ondernemers konden en kunnen
bij de EBG terecht voor geld, ad-
vies en hulp bij vestiging in Noord-
en Midden-Groningen. Voor het on-
derwijs zijn toekomstgerichte les-
pakketten aangeboden en kansrij-
ke sectoren als de bouw, 5G, ICT,
toerisme en groene chemie & ener-
gie verder laten groeien.
De activiteiten stonden gepland tot
en met 2020, maar Economic Board
Groningen wilde verder en gaat dat
in ieder geval doen met een verlen-
ging van twee jaar. 
Economic Board Groningen werd
in 2014 in het leven geroepen. Met
de 97,5 miljoen euro op zak moest
EBG gedurende vijf jaar aanjager
zijn van economische activiteit in
het aardbevingsgebied. Eind van
dit jaar zou die periode erop zitten
en zou EBG ophouden te bestaan,
maar dat is dus van de baan: De
board gaat door. Gemikt wordt in
eerste instantie op een voortzetting
van EBG tot 2023, ‘Maar misschien
ook wel de jaren erna’.

Economische groei
Akke Groenewoud: ,,We hebben nu
honderd miljoen euro weggezet en
we hebben het hartstikke goed ge-
daan en we willen het nog mooier
maken. We bestaan voor en na-
mens het aardbevingsgebied en we
doen dat samen met gemeenten en
de provincie. We zijn met alle par-
tijen in gesprek en we hebben het
programma voor de komende twee
jaar klaar en we willen dan ook
graag nog verder, zodat we het alle-
maal nog robuuster kunnen maken.
Als de vraag van de provincie bre-
der is, dan zullen we niet alleen
naar het aardbevingsgebied kijken
maar de hele structuur verder ver-
sterken.’’
Ze zegt dat er ook op toeristisch ge-
bied nog veel te doen is. ,,Ook ge-
meenten hebben al aangegeven
meer te willen samenwerken. Die
bereidheid van gemeenten is er.
Het zal een uitdaging zijn om ver-
schillende belangen bij elkaar te
brengen’’, aldus Groenewoud.
Wethouder Jaap Borg prijst in dat
kader de Economic Board. ,,Het is
met elkaar een prachtige kans als

je daar een goede organisatie als
het Economic Board Groningen
voor hebt’’, aldus Borg.
Daarop kreeg hij van Akke Groen-
woud de splinternieuwe spade aan-
geboden. ,,Met z’n allen minder
lang over dingen praten, maar
meer doen. En het gaat om onder-
wijs, bedrijfsleven, gemeenten,
enz. het gaat om werk in uitvoe-
ring. Aan de slag blijven.’’
En de activiteiten van de EGB ko-
men ook in de gemeente Midden-
Groningen op een goed moment nu
het ook daar minder gaat met de fi-
nanciën. Deels speelt daar aldus

� Aan wethouder Jaap Borg zal het niet liggen. Hij wil wel: de
schop de grond in…..

� EBG-directeur/bestuurder Akke Groenewoud woensdag in
Hoogezand: ,,We hebben het hartstikke goed gedan en we wil-
len het nog mooier maken’’.

wethouder Borg ook nog
steeds de samenvoeging van
de oorspronkelijke drie ge-
meente Hogezand-Sappe-
meer, Slochteren en Menter-
wolde een rol in, maar voor-
al ook de rijksoverheid,
waar ondermeer bij de over-
heveling van het sociaal do-
mein naar de gemeente niet
is waargemaakt, wat aanvan-
kelijk de bedoeling was, en
nu een taak is die nu al een
paar jaar zwaar op de ge-
meentelijke begroting
drukt.

‘Wintertijd = inbraaktijd’

Advies politie: 
Maak het inbrekers
niet te makkelijk
HOOGEZAND - Nu de win-
tertijd alweer enige tijd
aan de gang is, en waar
veel huiseigenaren geen
rekening mee houden, is
dat wintertijd gelijkstaat
aan inbraaktijd. De donke-
re dagen geven inbrekers
meer tijd om ongezien hun
slag te kunnen slaan. De
hoogste tijd dus voor bewo-
ners om de juiste preven-
tiemaatregelen te nemen
om het inbrekers niet te
makkelijk te maken
Van november tot en met fe-
bruari vinden jaarlijks de
meeste woninginbraken
plaats. Met het Donkere Da-
gen Offensief zet het Ministe-
rie van Justitie en Veiligheid,
samen met het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV), Politie-
keurmerk, gemeenten en po-

litiekorpsen, extra in op wo-
ninginbraakpreventie. Want
elke inbraak is er nog een te-
veel. 
De campagne maakt woning-
eigenaren alert op het ver-
hoogde inbraakrisico in de
wintermaanden en het belang
van goede beveiliging van de
woning. 
Kun je zelf als bewoner iets
doen om de inbraakkans te
verkleinen? ,,Zeker. Met een
paar simpele maatregelen
maak je het voor inbrekers al
een stuk moeilijker om bin-
nen te komen’’, stelt Susanne
Schat, adviseur woninginbra-
ken bij het CCV. ,,Het begint
bij je eigen gedrag, zoals alle
ramen en deuren op slot doen
en een lichtje aanlaten als je
weg bent.’’ Ze wijst daarbij
op het belang van kwalitatief
goed hang- en sluitwerk.
,,Wanneer de sloten, grendels
en scharnieren in een woning

aan het Politiekeurmerk Vei-
lig Wonen (PKVW) voldoen,
neemt de kans op inbraak al
aanzienlijk af.’’

Tips
Geef de woning een bewoon-
de indruk. Gebruik tijdscha-
kelaars en bewegingssen-
soren. Sluit ramen en deuren
en doe alles op slot. Ook als je
alleen even boodschappen
gaat doen of de hond uit gaat
laten. Laat sleutels nooit aan
de binnenkant van de deur
zitten. Leg waardevolle spul-
len uit het zicht. Start een
buurtpreventiegroep in de
buurt. Weekendje weg? Licht
de buren in, zodat zij een oog-
je in het zeil kunnen houden.
Bel direct 112 bij verdachte
situaties. De politie komt lie-
ver te vaak dan te laat. Snel
alarm slaan, betekent een
grotere kans om de inbrekers
te pakken.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

Adverteren 
doet verkopen

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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Corporatie Eelkerpolder 
beantwoordt vragen
MEEDEN - De Coöperatie Eekerpolder groeit en krijgt veel re-
acties. Ze hebben een bundeling van veel gestelde vragen ge-
maakt, met de antwoorden.

1. Om hoeveel geld gaat het? Het gaat om minimaal twee ton per jaar,
volgens de laatst berekeningen.

2. Wat heb ik hieraan? Je kunt energie afnemen voor een gereduceer-
de prijs, als lid van de coöperatie; je kunt obligaties kopen en je
kunt een lening voor zonnepanelen of voor een warmtepomp aan-
vragen.
Maar vooral : de dorpen gaan volop profiteren. Zowel in de bestaan-
de als in nieuwe projecten. Zoals o.a. het zwembad, sportclubs, de di-
verse verenigingen. En nieuwe initiatieven met veel aandacht voor
cultuur & natuur. Als lid van de coöperatie heb je een korte lijn en
denk je hier in mee.

3. Hoe komt de coöperatie aan geld om te participeren? Een flinke le-
ning van de bank en van het Provinciaal Fonds. Via uitgifte van obli-
gaties, en SDE-subsidie.

4. Wat verdient de coöperatie eraan? Leden van de coöperatie verdie-
nen nul euro. De coöperatie enkele tonnen per jaar, te besteden
voor de dorpen.

5. Hoe zit het met de andere partij, Solar Fields? Ontwikkelaar Solar
Fields en de coöperatie participeren ieder voor 50% in het zonnep-
ark. SF doet de technische ontwikkeling en onze coöperatie ontwik-
kelt draagvlak, verdeeld de    opbrengsten en bepaalt mede de land-
schappelijke inpassing (natuur & recreatie).

6. Blijft het bij dit ene zonnepark?  Als het aan ons ligt wel. Deze be-
slissing ligt uiteraard bij de gemeenteraad, en niet bij de coöperatie.

7. Hoe meet je draagvlak? Lastig te zeggen. Want wij zijn niet de par-
tij die meet. De coöperatie probeert zoveel mogelijk mensen zo goed
mogelijk te informeren en te betrekken. Dat is wat we doen.

8. Hoe kan ik meedoen? Actief meedoen: door je aan te sluiten bij de
coöperatie en een taak op je te nemen die bij je past. Je denkt mee
in de plannen. Passief meedoen: door je aan te sluiten bij de coöpe-
ratie. Wij houden je dan regelmatig op de de hoogte van de ontwik-
kelingen van de plannen. Zodat je weet wat er gebeurt. Aanmelden
(of meer info) kan via mail of Facebook. e-mail: info@eekerpolder.nl
Facebook:   @coopeekerpolder

9. Wat kost het lidmaatschap van de coöperatie? Elk huisadres in de
gemeente Midden-Groningen kan gratis lid worden.

� Station Sappemeer Oost, veel weerstand tegen sluiting.

Enquête Platform Bewonersorganisatie:

Veel weerstand tegen 
sluiting station Sappemeer
SAPPEMEER - Met de vraag
‘Straks in Sappemeer geen OV,
is dat Oké? heeft Platform Be-
wonersorganisatie Sappemeer
Noord en Oost de afgelopen
week een enquête gehouden on-
der de ov-reizigers en bewoners
van Sappemeer, omdat Station
Sappemeer-Oost per 13 decem-
ber sluit. 95 Procent van de on-
dervraagden is daar tegen.

Omdat de lijnbussen in het dorp al
zijn verdwenen en na 13 december
de trein niet meer zal stoppen op
station Sappemeer-Oost, is er voor
de bewoners van Sappemeer enkel
nog de buurtbus lijn 515 voor ver-
binding met andere openbaar ver-
voer verbindingen in de regio,
maar daarvan kan echter geen ge-
bruik gemaakt worden van de Ov-
kaart en moet 2 euro per rit be-
taald worden. Verder is er maar
plaats voor acht personen en rijdt
de eerste bus pas als iedereen al op
school of aan het werk is. Omdat de
bus op lijn 515 momenteel niet
rijdt vanwege de coronabeperkin-
gen zal er vanaf 14 december geen
OV zijn in Sappemeer. 

Offer
Van de 470 personen die de vragen-
lijst hebben ingevuld, is 95 procent
het niet eens met het offer dat Sap-
pemeer moet brengen voor de paar
minuten winst van de ‘sneltrein’, zo
meldt het Platfom. Vooral jongeren
tussen 10 en 29 jaar die naar Gro-
ningen gaan voor hun opleiding,
studie of werk, zullen het grootste
offer moeten brengen. Ongeveer de
helft van de gebruikers van het sta-
tion Sappemeer-Oost woont één ki-
lometer van het station en komt lo-
pend naar het station. Zij zullen str-
aks op een aan te schaffen ‘sta-
tions’-fiets naar een nabij geleden
station moeten. 
Hoewel gedeputeerde Fleur Grä-
per (D66) verantwoordelijk is voor
de sluiting van het station denken
de meeste van de ondervraagden
dat de gemeente Midden-Gronin-
gen verantwoordelijk is voor de

sluiting. Diverse mensen waren
niet eens op de hoogte van de slui-
ting waardoor 37 procent nog niet
weet hoe ze over een paar weken
naar hun bestemming zullen rei-
zen. Duidelijke communicatie van
de provincie, gemeente en Arriva
richting de inwoners van Sappe-
meer, over de besluitvoering, argu-
mentatie en invoering ontbreekt
volledig. Het feit dat 95 procent
van de deelnemers aangeeft dat
station Sappemeer Oost open moet
blijven, geeft aan dat de mening
van de gebruiker van het station
niet is meegenomen in de besluit-
voering.
Na de beslissing over de sluiting
van het station heeft de gemeente
aangegeven dat dit alleen overwo-
gen kon worden als er vervangend
openbaar vervoer geregeld zou
worden. Het lijkt er volgens het
Platform op, dat dit standpunt
wordt losgelaten. De gedeputeerde
heeft toegezegd vervangend OV
voor Sappemeer te regelen maar
daar is nog niets van terecht geko-
men. 

Het lijkt er volgens het Platform
op, dat het ‘achtergebied’ Sappe-
meer in de ogen van de lokale en
provinciale overheid geen OV ver-
binding nodig heeft voor haar be-
woners, bedrijven en instellingen.
Het wordt dan ook dan ook niet
verrassend gevonden dat dertig
procent van de geënquêteerden
aangeeft na 13 december met de
auto naar zijn/haar bestemming te
gaan na het sluiten van het station.
Een slechte ontwikkeling voor het
duurzaamheidsbeleid van de ge-
meente en provincie.
Het bewonersplatform Sappemeer
Noord en Oost is van mening dat de
gemeente en provincie hun afspra-
ken na moeten komen want ‘Sappe-
meer zonder betaalbaar OV is niet
Oké’. Het platform heeft wel een
suggestie: kom terug op de beslis-
sing en verleng het station met een
strook beton en paar trottoirtegels
en blijf stoppen op Sappemeer
Oost. Die paar minuten extra op
het traject zal de economie en het
milieu van Noord-Nederland niet
schaden maar eerder verbeteren.

� Momenteel wordt de voormalige Rehoboth-school gesloopt

Na sloop, start met nieuw 
Kindcentrum Hoogezand-west
HOOGEZAND - Er komt schot
in de werkzaamheden voor de
realisatie van het Kindcentrum
Hoogezand-West dat wordt ge-
bouwd aan de Erasmusweg in
Hoogezand. Het betreft de plek
waar momenteel de christelijke
school voor voortgezet onder-
wijs, de Rehoboth, wordt afge-
broken. Die school is zoals eer-
der gemeld geïntegreerd in het
Aletta Jacobs College, maar, zo
is verzekerd, houdt wel haar ei-
gen identiteit.

In het gemeentelijke Scholenpro-
gramma wordt gewerkt aan aard-
bevingsbestendige en toekomstbe-
stendige scholen in Midden-Gronin-
gen. Hierbij wordt de noodzaak van
het bevingsbestendig maken, ge-
combineerd met het krimp-proof,
flexibel, duurzaam en daarmee toe-
komstbestendig maken.
Dat is ook de bedoeling van het
Kindcentrum Hoogezand-West
waarin de openbare basisschool De
Achtbaan, christelijke basisschool
De Hoeksteen, De St Gerardus Ma-
jellaschool, kinderopvang Kaka,
wijkcentrum Spokie en een sport-
voorziening voor de school en de
wijk worden ondergebracht. 
Dat betekent ook dat genoemde
scholen en het wijkcentrum leeg
komen te staan. Wat daarmee gaat
gebeuren is op dit moment nog on-
duidelijk. 

Het nieuwe gebouw wordt dus ge-
bouwd aan de Erasmusweg, waar
de gemeenteraad eerder al een
taakstellend krediet voor beschik-
baar stelde. Dat krediet is voor de

dekking van de kosten voortko-
mend uit de nieuwbouw van het
kindcentrum Hoogezand-West en
de realisatie van een sportvoorzie-
ning voor de school en de wijk. Ook
is er een  bijdrage vanuit het Natio-
naal Programma Groningen (NPG).

Omwonenden
Martine Drijftholt, projectarchitect
van Team 4 Architecten uit Gronin-
gen, begon ruim anderhalf jaar ge-
leden met het voorbereiden van
het ontwerpproces voor het Kind-
centrum aan de Erasmusweg. Nog
voordat er daadwerkelijk aan een
ontwerp werd gewerkt, wilde zij
graag het gesprek aangaan met de
direct omwonenden. Tijdens die
bijeenkomst konden de  direct om-
wonenden samen met de architect
onder andere kijken op welke ma-
nier het nieuwe kindcentrum op de
kavel kan worden geplaatst, wat de
beste route is voor auto’s, fietsers
en voetgangers en of het school-
plein, of pleinen, in of juist uit het
zicht geplaatst zou moeten worden.  
Ook kon meegedacht worden over
de locatie van het gymlokaal en het
wijkcentrum. Dat gebeurde aan de
hand van een maquette van de hui-
dige situatie. 
Een nieuw kindcentrum biedt kan-
sen om de situatie te optimaliseren.
Dat wil de gemeente graag samen
met direct omwonenden doen. Me-
de op basis van de input van die
omwonenden konden keuzes wor-
den gemaakt voor het verdere pro-
ces en kon het echte ontwerpen be-
ginnen. 
Bij alle projecten uit het Scholen-
programma vindt de gemeente het
belangrijk om omwonenden en
geïnteresseerden zo goed mogelijk

te betrekken. Het liefs tijdens fy-
sieke bijeenkomsten, maar door de
coronamaatregelen vraagt het or-
ganiseren van bijeenkomsten
steeds een andere aanpak. Voor
Kindcentrum Hoogezand-West
wordt daarom een digitale nieuws-
brief verspreid. 
Om het nieuwe Kindcentrum
Hoogezand-West te kunnen gaan
bouwen, is eerst sloop van het Re-
hoboth nodig en die is momenteel
gaande. Bij sloopwerkzaamheden
zal er altijd een vorm van overlast
zijn. De Hoeksteen staat naast het
Rehoboth en er is reeds eerder een
plan gemaakt om de overlast voor
die school zo beperkt mogelijk te
houden. Er wordt naar gestreefd de
sloop rond de jaarwisseling klaar te
hebben. 
Technisch moet het nieuwe kind-
centrum een goed ventilatiesys-
teem in het gebouw hebben en de
afgelopen periode is daar goed
over nagedacht en is er hard ge-
werkt om te kijken welke aanpass-
ingen er eventueel aan het ontwerp
gedaan moesten worden, zodat er
bij de oplevering een installatie in
het schoolgebouw is, die corona-
proof is.  

Verkeersplan
De voorbereidingen voor het ver-
keersplan zijn ook gedaan, en de
input vanuit de wijk die opgehaald
is tijdens de laatste fysieke inloop-
avond, is hierin meegenomen.  Vra-
gen als: Hoe gaan de kinderen te
voet bij school komen, waar komen
de fietsen te staan, hoe gaat het
parkeren geregeld worden en hoe
wordt de Erasmusweg ingericht,
zijn zaken die verwerkt zijn in het
uiteindelijke plan. 

Nieuw afscheidshuis Monuta in Sappemeer
SAPPEMEER - Uitvaartzorg
Monuta gaat een nieuw  zoge-
naamd afscheidshuis betrekken
aan de Noorderstraat in Sappe-
meer. Het karakteristieke pand
zal naar verwachting in januari
operationeel zijn.

Vanuit de Kees de Haanstraat in
Sappemeer worden al sinds de ja-
ren zeventig uitvaarten verzorgd.
De laatste jaren is dat door Monuta.
Doordat het pand niet meer voldoet
aan de wensen en eisen van deze
tijd, is Monuta op zoek gegaan naar
een andere locatie. Die werd gevon-
den aan de Noorderstraat 163-165. 
Na de verbouwing tot afscheidshuis
zal de nieuwe locatie naar verwach-
ting eind januari gereed zijn. Daar
zal ook een plek komen voor herin-

neringen aan het gebouw aan de
Kees de Haanstraat.
,,In Hoogezand-Sappemeer verzor-
gen wij een groot aantal uitvaarten.
Het is voor ons belangrijk om alle
nabestaanden een afscheid met een
goed gevoel te geven. Het hebben
van een passende locatie die vol-
doet aan de wensen van deze tijd, is
daarbij heel belangrijk’’, aldus An-
ton Tjapkes, commercieel manager
uitvaarten van Monuta. Hij ver-
volgt: ,,Wij willen onze klanten de
hoogste kwaliteit bieden en denken
daar met het afscheidshuis aan de
Noorderstraat beter in te kunnen
voorzien.’’

Afscheidshuis
Het pand aan de Noorderstraat 163-
165 wordt nu verbouwd tot het be-
oogde afscheidshuis, dat nabestaan-

den de mogelijkheid biedt om in
een huiselijke omgeving afscheid te
nemen van hun overleden dierba-
ren. 
Tjapkes: ,,Afscheid nemen van je
dierbare kan veel persoonlijker en
intiemer zijn in een huiselijke sfeer.
Maar niet iedereen vindt het pret-
tig om de overledene thuis op te ba-
ren, of heeft daar ruimte voor. Het
nieuwe afscheidshuis biedt daar-
voor een oplossing. De familie kan
eigen spulletjes neerzetten en
krijgt ook de sleutel van het huis.
Zo kunnen de nabestaanden bij
hun overleden dierbare zijn wan-
neer ze dat willen.’’

Herinneringen
Het gebouw aan de Kees de Haan-
straat, dat eerder van de Emmer
Begrafenis Onderneming (EBO)

was, is een begrip in de regio. Een
groots afscheid waarbij betrokke-
nen stilstaan bij alle herinneringen
aan de uitvaarten die daar plaats-
vonden, zou gepast zijn. Omdat dit
door de coronacrisis niet kan, kun-
nen belangstellenden hun herinne-
ringen tot 18 december delen op
een eigen wenskaart en deze inleve-
ren aan de Kees de Haanstraat 44-
46. Buiten kantoortijden mag de
wenskaart ook in de brievenbus
worden gedeponeerd. Monuta
neemt alle herinneringen mee naar
het nieuwe afscheidshuis en zal de
kaarten een periode ophangen aan
een speciale wand. 
Wie vragen heeft, kan telefonisch
contact opnemen met Monuta in
Hoogezand-Sappemeer via 0598-
398101, of een mail sturen naar
hoogezand@monuta.nl

� Het ‘afscheidshuis’ van Monuta in Sappemeer waar hard wordt
gewerkt en dat in januari klaar zal zijn.

Online Sint 
succes in Harkstede
HARKSTEDE - Het online-Sin-
terklaasfeest is zaterdag in
Harkstede een groot succes ge-
worden. Tijdens het Sinterklaas-
feest in de Monumentale Kerk,
wisten Sint, de Pieten en na-
tuurlijk de kinderen, een boef
in een hinderlaag te lokken en
kon hij overmeesterd worden. 

Alle uitzendingen zijn enorm goed
bekeken. En niet alleen in Harkste-
de. Er zijn ook kijkers gespot in

Aruba, Amerika, Australië, België,
Canada, Curaçao, Duitsland, Hong-
arije, Verenigd Koninkrijk en na-
tuurlijk in Nederland met als
episch centrum vrijwel de gehele
gemeente Midden-Groningen.
De kijkcijfers waren direct al
enorm goed en daarnaast werd er
op de scholen ook nog naar geke-
ken.  In totaal zijn de video’s en de
live-uitzending door meer dan
24.000 mensen bekeken en het was
dan ook ‘een mega succes’, aldus de
organisatoren. 

� Volksoperahuis Jochem Jurgens in het Kielzog.

In het Kielzog in Hoogezand: 

Muzikale voorstelling  
’De tranen van Ang’
HOOGEZAND - Meestervertel-
ler Arie de Mol, de uit Gronin-
gen afkomstige zanger en ac-
teur Kees Scholten en compo-
nist en muzikant Jef Hofmeister
brengen een muzikale voorstel-
ling over (familie)tradities, trots
en schuldgevoel. Op vrijdag 27
november speelt het Volksope-
rahuis twee keer voor 30 perso-
nen hun nieuwste voorstelling
in het Kielzog. 

De voorstelling gaat over twee on-
dernemers die een reusachtig oos-
ters houten beeld in bezit hebben.
Ze komen erachter dat deze op de
internationale opsporingslijst van
koloniale roofkunst staat. Het moet
terug naar het land van herkomst.
De vlam slaat in de pan, zowel bij
de familie Coen als daarbuiten. De
tranen van Ang is een verhaal over
historisch besef of het gemis daar-
aan. Het is een menselijk drama
over de moeilijkheid om dat waar-
aan je gehecht bent geraakt, terug
te geven. Met een mix van humor,
diepgang en gevoelvolle liederen
speelt en zingt het Volksoperahuis
over dit actuele thema, dat haar
wortels heeft in het koloniale verle-

den van ons land
Het Volksoperahuis bestaat uit
liedschrijver/componist/muzikant
Jef Hofmeister en acteur/regis-
seur/zanger Kees Scholten. De afge-
lopen 30 jaar hebben zij de volks-
opera als volstrekt eigen genre ont-
wikkeld; muziektheatervoorstellin-
gen die actuele maatschappelijke
thema’s op een muzikale, toeganke-
lijke en humoristische manier aan-
snijden. Zo werden hete hangijzers
als het Nederlandse slavernijverle-
den en de (de)kolonisatie van Ne-
derlands Indië en de zoektocht
naar een Nederlandse identiteit
niet geschuwd. Bij Het Volksopera-
huis neemt de muziek samen met
het verhaal altijd een centrale
plaats in. Het bezingen van het lief
en het leed van het leven, treft
vaak sneller doel dan alleen maar
het praten hierover. 
Volksoperahuisoprichters Kees
Scholten en Jef Hofmeister zijn in
september benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau, vanwe-
ge hun uitzonderlijke bijdrage aan
het Nederlandse en internationale
muziektheaterlandschap.
De voorstelling in het Kielzog is
vrijdag 27 november om 19.15 en
21.00 uur. Kaarten zijn te bestellen
via www.kielzog.nl

Uitslagen Bridgeclub H-S 
HOOGEZAND - Uitslagen dinsdagavond computerbridge (Step) Bridge-
club Hoogezand-Sappemeer, 3e zitting (12 paar) van 17 september: 
1. Geert Bijmolt en Hendrik de Vries; 2. Corry Dietvorst en Betsy Samp-
lonius; 3. Evelien Bax en Petra van Dreven; 4. Eva Anspach en Els Rijk-
mans; 5. Maarten Hooij meijer en Boukje Zwaneveld. 
Op de BC.HS- site www.12010.brid ge.nl staan de complete uitslagen,
standen, spelverdeling en wetenswaardigheden. 

� Gerard Rozeboom en Steigerhout Interieurbouw-eigenaar Paul
Galdermans (rechts).

Steigerhout Interieurbouw:
Boeken naar zorgcentrum
SAPPEMEER - Steigerhout In-
terieurbouw in Sappemeer
draagt het boek Woordtalenten,
het geschreven podium een
warm hart toe. Doordat het be-
drijf van Paul Galdermans een
partij bundels heeft gekocht,
staat de teller nu officieel op
tweehonderd verkochte exem-
plaren. 

,,Ik steun het initiatief van harte. Ik
houd zelf een exemplaar en de rest
ga ik doneren aan een zorgcentrum
in de regio’’, aldus Galdermans.
Het boek met honderd schrijvers
en dichters, een initiatief van Ge r-
ard Rozeboom, moet benadrukken
dat taal van en voor iedereen is:
jong en oud talent, amateurs en
professionals. 

De Regiokrant
regiokrant@noordpers.nl







Kerst- en 
cadeaushop in
Noordbroek-
sterstraat
SAPPEMEER - Aan de Noordbroeksterstraat 3 in
Sappemeer in een tijdelijke shop geopend met een
rijk assortiment aan kerstartikelen en leuke ca-
deautjes. Een deel daarvan is door eigenaresse Jan-
nie Visser zelf gemaakt of gedecoreerd.

En met de feestdagen van komende maand in zicht, is er
voor iedereen die van gezelligheid houdt, of een leuk ca-
deautje voor Sint of de Kerst wil geven, wel iets van zijn
of haar gading.
De slogan van Jannie Visser, ‘Kom gezellig kerstshop-
pen’, maakt de verwachtingen dan ook zeker waar.
De openingstijden zijn donderdags van 11.00 tot 16.00
uur, vrijdags van 11.00 tot 20.00 uur en op de zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.
En wie in alle rust even alleen wil kijken en shoppen,
kan ook via e-mail een afspraak maken. Het e-mailadres
is: jannie.66@live.nl

� Jannie Visser in haar gezellige kerst- en cadeaus-
hop.

SP Midden-
Groningen opent 
meldpunt 
toeslagenaffaire
HOOGEZAND - De SP in Midden-Groningen heeft
een meldpunt geopend voor inwoners van de ge-
meente die gedupeerd zijn door de toeslagenaffai-
re. Zij kunnen een mail sturen naar: middengronin-
gen@sp.nl.
,,De Belastingdienst heeft de kinderopvangtoeslag van
veel ouders onterecht stopgezet en teruggevorderd,
waardoor duizenden gezinnen in financiële problemen
gekomen zijn’’, aldus raadslid Martine Feenstra. ,,Ge-
meenten zijn nu opgeroepen die mensen te ondersteu-
nen en krijgen daar ook geld voor. Op ons verzoek aan
het college van B en W om een gemeentelijk meldpunt te
openen is helaas negatief geantwoord daarom doen wij
het nu zelf’’.
Van de gezinnen waarvan bekend is dat ze door de affai-
re gedupeerd zijn, wonen er 29 in Midden-Groningen.
Wie dat zijn, mag de Belastingdienst niet bekend maken.
Het totale aantal gedupeerden is veel groter, stelt Feens-
tra. ,,Landelijk zijn er naar schatting 30.000 slachtoffers
waarvan pas 8400 mensen bekend zijn.’’
Wie contact opneemt met de SP krijgt advies en wordt
als het nodig is overgedragen aan andere hulpverleners.
Feenstra: ,,De gemeente heeft wel inzet vanuit de Ge-
meentelijke Kredietbank toegezegd. Daar zullen we ze-
ker mee gaan samenwerken.’’

� Martine Feenstra; ‘We gaan nu zelf een meldpunt
openen’.
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� Openbaar vervoer in Hoogezand. Acht treinen per uur naar en vanaf Groningen. Moet dat zo blij-
ven? Daarover kan onder andere online worden meegedacht en gediscussieerd.

Online-bijeenkomsten Provincie:

Groningers kunnen meedenken 
over toekomst mobiliteit
HOOGEZAND - De provincie
Groningen wil het nieuwe Pro-
gramma Mobiliteit samen met
Groningers ontwikkelen. Hier-
voor gaan zij graag de komende
maanden om de digitale tafel
met inwoners, gemeenten, be-
drijven en instellingen, belan-
genorganisaties, jongeren en an-
dere betrokkenen. Want, hoe wij
Groningers over tien of twintig
jaar werken en leven, heeft in-
vloed op hoe we ons bewegen. 

Groningen is volop in beweging.
Dat gaat verder dan letterlijk van A
naar B reizen in Stad en Ommeland.
Gedeputeerde Fleur Gräper:
,,Naast gesprekken met gemeenten,
bedrijven en vervoerorganisaties,
willen we graag weten wat inwo-
ners beweegt. Hoe kijken zij voor-
uit, wordt digitaal werken de norm,
doen we zelf nog boodschappen, rei-
zen we juist minder omdat we,
dankzij de digitale mogelijkheden,

toch dichtbij elkaar blijven, en heb-
ben we allemaal nog een eigen auto
voor de deur? Ik nodig Groningers
van harte uit om hierover mee te
denken’’. 

Toekomstbeelden
Hoe ziet de provincie Groningen
eruit over tien of twintig jaar? Hoe
zorgen we bijvoorbeeld dat Gronin-
gers betaalbaar, veilig, makkelijk
én gezond kunnen bewegen in Stad
en Ommeland. Denk bijvoorbeeld
aan toegankelijke zorg voor inwo-
ners in het Ommeland waar de bus-
halte niet om de hoek ligt. Of aan
hoe je in woonwijken omgaat met
schaarse ruimte voor groen, spelen
en parkeren als er ook laadpunten
voor elektrische auto's aankomen.
Maar het gaat ook over zaken als
werkgelegenheid, veilig naar school
kunnen, slim omgaan met klimaat-
verandering en de energietransitie.
Mobiliteit draagt hier direct aan bij. 
De komende maanden verzamelt de
provincie ideeën en denkbeelden

van Groningers. Volgend jaar krijgt
het Programma Mobiliteit vorm en
wordt het vastgesteld.

Denk mee
Inwoners kunnen meedenken via
een online -ragenlijst of door een
van de online-bijeenkomsten bij te
wonen. Speciaal voor jongeren/stu-
denten is de laatste avond gepland.
De vragenlijst staat online tot 4 de-
cember op 
www.gaaningroningen.nl

Data online bijeenkomsten; Woens-
dag 25 november, 19.00 tot 20.30
uur; Donderdag 3 december, 19.00
tot 20.30 uur; Maandag 7 december,
19.00 tot 20.30 uur; Donderdag 10
december, 19.00 tot 20.30 uur (jon-
geren/studenten tot 27 jaar).
Meer informatie over het Program-
ma Mobiliteit Provincie Groningen
staat op www.gaaningroningen.nl
Hier kunnen inwoners zich ook aan-
melden voor de bijeenkomsten en
de online enquête invullen.

Kielzog weer open en drukke 
decembermaand voor de boeg
HOOGEZAND - Vanaf vorige
week donderdag mocht de
theaterzaal van het Kielzog
weer open voor dertig personen.
Voorstellingen worden waar het
kan, vaker gespeelt. De voorstel-
ling Zand erover speelde twee
keer, Jan Henk de Groot speel-
de zaterdag vier keer en de mu-
sici van het NNO-kamermuziek
speelden twee keer, allen voor
een uitverkochte zaal. 

Voor de medewerkers van het Kiel-
zog is het steeds weer schakelen.
,,Maar we zijn uiteraard blij dat we
weer open mogen’’, zegt Arnold
Groen, hoofd techniek van Kielzog.
,,Het is leuk om naar het theater te
gaan, juist in deze tijd. Als er maar
30 mensen in de zaal zitten en we

zijn steeds uitverkocht, is dat ook
top. Staat ook weer mooi op de cv
van artiesten. Voor uitverkochte za-
len spelen, dat kun je als artiest
niet altijd zeggen.’’

Van 8 tot en met 16 december
staan de nieuwe programmapre-
sentaties gepland: tien keer voor 30
personen. Het theaterprogramma
van de tweede helft van het
theaterseizoen 20/21 wordt dan ge-
presenteerd. ,,De reserveringen
stromen binnen en de eerste avon-
den zijn uitverkocht. We zien dat
ons publiek er zin in heeft. Dat wil-
len we terugzien in de voorver-
koop’’, aldus Marloes Rusthoven,
marketing van het Kielzog. ,,Nor-
maal gesproken verkopen we bij de
aftrap van het seizoen zo’n 60 pro-
cent van de kaarten. Dat verwach-

ten we nu zeker te halen. Tot en
met 31 december geldt 10 procent
vroegboekkorting op theaterkaar-
ten.’’ 

Geld terug
Als een voorstelling niet door zou
gaan vanwege veranderende maat-
regelen wordt de voorstelling di-
rect verplaatst of krijgen bezoekers
hun geld terug. ,,We willen voorko-
men dat bezoekers van voorstellin-
gen de maatregelen van de over-
heid als een belemmering zien. Aan
de reacties van ons publiek te mer-
ken is dat ons goed gelukt’’, aldus
Rusthoven.

De cursussen en lessen van de mu-
ziekschool en kunstwerkplaats
gaan gewoon door. Ondanks de
steeds veranderende maatregelen

draait het Kielzog het beste cursus-
seizoen ooit. 
De decembermaand staat voor de
deur. ,,Er kan veel niet, maar er
zijn veel dingen die we juist wél
kunnen doen. In plaats van een
Winterfestival komt er een pro-
grammering met workshops en
voorstellingen voor 30 personen en
in plaats van de gebruikelijke Kiel-
zog familievoorstelling komt er een
Kielzog-familiefilm. Van Kerst tot
na Oud en Nieuw wordt deze film
gedraaid. De entree is 5 euro. We
zijn druk bezig om de programme-
ring rond te krijgen, alles op de
website in orde te maken en de pu-
bliciteit op te starten, zodat ieder-
een ons weet te vinden in de de-
cembermaan’’, aldus Kielzog-direc-
teur Ids Dijkstra. Kaarten zijn te
bestellen via www.kielzog.nl

HOOGEZAND - De
afbraak van het deel
van de wijk Gorecht-
west, de straat en
woonhofjes van de
Goeman Borgesius-
straat, dat vier weken
geleden begon, gaat
nu hard. Bijna dage-
lijks worden hele
woonblokken met de
grond gelijk gemaakt
(foto) en ontstaat de
grote open ruimte
waar over niet al te
lange tijd kan wor-
den begonnen met de
realisatie van de vier-
de deel van de wijk-
vernieuwing in dat
deel van Hoogezand:
een wat gevarieerdere
woningbouw met
groen en waterpartij-
en.
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Historische Vereniging: uniek 
boek over Tweede Wereldoorlog

� Secretaris Wim A.H. Rozema (links) ontvangt het eerste exemplaar van voorzitter Okkie Smit. 

HOOGEZAND - De Historische
Vereniging Hoogezand-Sappe m-
eer presenteerde vorige week
haar lang verwachte boek over
de Tweede Wereldoorlog in de
regio Hoogezand-Sappemeer. 
Secretaris Wim A.H. Rozema
mocht als eer en dank voor al zijn
inzet voor dit speciale boekwerk,
het eerste exemplaar in ontvangst
nemen uit handen van voorzitter
Okkie Smit. ,,Wim was degene, die
de subsidiepot met succes wist te
vinden. Wim was degene, die voor
maar liefst zeven artikelen kopij
aandroeg en hij was ook degene,
die meedacht, mee vergaderde, hij
bewaakte het wordingsproces en
hij onderhield de contacten met de
redactie, de vormgever en drukke-

rij Comprint in Sappemeer’’, aldus
de voorzitter. 
Net als het bij de meeste verenigin-
gen momenteel het geval is, lag ook
bij de Historische Vereniging
Hoogezand-Sappemeer e.o. het af-
gelopen jaar een aantal activiteiten
stil ten gevolge van de huidige be-
perkende coronamaatregelen. Ech-
ter, de vrijwilligers van deze ver-
eniging, bestuur en redactie, zaten
de afgelopen maanden niet met de
armen over elkaar. Als gevolg van
het feit dat we dit jaar ‘75 jaar vrij-
heid’ zouden vieren, hadden het be-
stuur en de redactie van het vereni-
gingsmagazine Pluustergoud al veel
eerder eendrachtig besloten een
speciale editie van dit blad in mei
2020 uit te geven, ter opluistering
van de geplande festiviteiten rond

bevrijdingsdag. Helaas, het zou er
niet van komen. Ook hier gooide
het coronavirus roet in het eten. 
Zowel het bestuur als de redactie
vond dat dit de verschijning van dit
blad niet mocht verhinderen. Met
man en macht werd gewerkt om er
een schitterend boekwerk van te
maken. De gemeente Midden-Gro-
ningen was bereid een deel van de
kosten te subsidiëren. Samen met
een grote verscheidenheid aan au-
teurs is men er in geslaagd om een
150 pagina’s tellend boekwerk te
maken, geheel handelend over de
Tweede Wereldoorlog en de daar-
op volgende bevrijding in Hooge-
zand–Sappemeer en omgeving. Het
boek bevat vele niet eerder gepu-
bliceerde verhalen en getuigenis-
sen, geïllustreerd met eveneens

� Foto van de omslag van het gepresenteerde boek: Lente 1945; Na de bevrijding ter hoogte van Hotel Faber in Hoogezand.

niet eerder gepubliceerd fotomate-
riaal uit veelal particuliere archie-
ven. Het zojuist verschenen boek
wordt gratis aangeboden aan de
ruim 300 leden van de historische
vereniging. In het kader van ‘75
Jaar Bevrijding’ zal deze speciale
editie ook worden uitgereikt aan
de groepen 7 en 8 van het basison-
derwijs in Hoogezand-Sappemeer. 
Belangrijk voor de historische ver-
eniging is de betrokkenheid van de
jeugd, met name voor dit belangrij-
ke onderwerp, de Tweede Wereld-
oorlog. Om ook geïnteresseerde
niet-leden van de vereniging in de
gelegenheid te stellen om in het be-
zit te komen van deze uitgave, is er
een beperkt aantal extra boeken
beschikbaar. De prijs van dit boek-
werk is door een speciale subsidie

extra interessant, zodat het voor
een ieder aantrekkelijk is om deze
unieke uitgave aan te schaffen:

9,95 euro, excl. eventuele verzend-
kosten. 
Het boek is bij de Bruna, de Jum-

bovestigingen en Comprint te
koop. Bestellen via e-mail: 
histverhosap@gmail.com kan ook.

Helft oudere werknemers wil
langer door met kortere week
REGIO - Werknemers van 45 tot
65 jaar willen gemiddeld tot een
leeftijd van 64,5 jaar blijven
werken. De helft van de werk-
nemers in deze leeftijdsgroep
geeft aan langer te willen door-
werken, als dat kan met minder
uren of dagen per week. 
Dit blijkt uit cijfers van de Nationa-
le Enquête Arbeidsomstandighe-
den (NEA) 2019, een onderzoek
van CBS en TNO onder ruim 58.000
werknemers van 15 tot 75 jaar.

Pensioen
In 2019 gingen werknemers gemid-
deld met pensioen op een leeftijd
van 65,1 jaar. Dat is iets ouder dan
de leeftijd tot waarop werknemers
van 45 tot 65 jaar zelf aangeven te
willen doorwerken: gemiddeld 64,5
jaar in 2019. Een vrij grote groep
geeft aan niet te weten tot welke
leeftijd zij willen doorwerken. Dit
komt meer voor onder 45- tot 55-ja-
rigen (34 procent) dan onder 55- tot

65-jarigen (24 procent).
In 2019 gaf 77 procent van de werk-
nemers van 45 tot 65 jaar aan dat
zij eventueel tot een hogere leeftijd
zouden willen doorwerken. De mo-
gelijkheid om de loopbaan voort te
zetten met minder uren of minder
dagen per week is met afstand de
meest genoemde omstandigheid
waaronder zij langer zouden willen
doorwerken (49 procent). 
Verder geeft 24 procent aan dat zij
tot een hogere leeftijd zouden wil-
len doorwerken wanneer stoppen
financieel onaantrekkelijker zou
worden, of wanneer zij lichter werk
zouden kunnen doen.

Werknemers in de ICT-sector wil-
len het vaakst langer door met min-
der uren. Een kortere werkweek is
de meestgenoemde omstandigheid
waaronder 45- tot 65-jarige werkne-
mers langer willen doorwerken. Dit
wordt vaker genoemd door hoog-
dan door laagopgeleide werkne-
mers: 59 procent tegen 38 procent.

Ook werknemers met een baan in
de informatie en communicatie (62
procent) of bij een financiële instel-
ling (56 procent) noemen relatief
vaak een kortere werkweek.

Zonder belemmering
Van alle 45- tot 65-jarige werkne-
mers wordt 21 procent in lichte ma-
te en 5 procent in sterke mate be-
lemmerd bij het uitvoeren van
werkzaamheden. Beide groepen
werknemers willen gemiddeld tot
vrijwel dezelfde leeftijd doorwer-
ken als werknemers zonder belem-
mering. 

Werknemers met een arbeidsbe-
lemmering geven daarbij vaker aan
dat zij bij een betere gezondheid of
lichter werk langer zouden willen
doorwerken. Bij andere omstandig-
heden, zoals nadelige financiële
consequenties of een kortere werk-
week, is het verschil tussen werkne-
mers met en zonder belemmering
minder groot.
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