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Voorlichting aan groep 8, volgende week op het Aletta Jacobs College

Voorlichting Aletta
aan leerlingen groep 8
HOOGEZAND - Leerlingen uit
groep 8 van het basisonderwijs
oriënteren zich in deze periode
samen met hun ouders op de
vervolgstap: voor welke school
voor voortgezet onderwijs kiezen we en voor welke deelschool?
Op het Dr. Aletta Jacobs College
in Hoogezand wordt in de tweede
week van november een start gemaakt met het traject om deze basisschoolleerlingen en hun ouders
te informeren.
In verband met de veiligheidseisen
rondom corona mag men geen ouders in de school ontvangen. Zij
zullen op een later tijdstip en op
een andere manier worden geïnformeerd. Een bezoek van de basisschoolleerlingen is wel toegestaan.
De leerlingen van groep 8 zijn op
het Aletta daarom op 9, 10 en 12
november van harte welkom om
kennis te komen maken met de
school en de deelschool. De kinderen hebben tijdens de geplande
kennismakingsavonden de gelegenheid om sfeer te proeven en alvast docenten, hun manier van lesgeven en het schoolgebouw te le-

ren kennen.
Voor elke deelschool is een aparte
avond gepland. Meer informatie,
onder andere over de aanvangstijden en de indeling, is te vinden op
de schoolwebsite www.aletta.nl
De school adviseert ook om die
schoolsite in de gaten te houden in
verband met eventuele strengere
corona-veiligheidsmaatregelen van
het ministerie.
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Besluit gemeenteraad Midden-Groningen

Bijna vijf miljoen euro uit
NPG voor ideeën inwoners
HOOGEZAND - Tijdens de behandeling in de gemeenteraadsvergadering van het lokaal programma Hart voor Midden-Groningen heeft een meerderheid van de raad ingestemd
met het plan van het college
om geld te reserveren. Vijf procent van de beschikbare 95 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) is
bestemd voor ideeën en initiatieven van de inwoners. Dat betekent een bedrag van 4,75 miljoen euro.

vend op de agenda van de overleggen met Den Haag te zetten.
Om de plannen vanuit het NPG te
laten slagen, is het een voorwaarde
dat het schadeherstel en het versterkingsproces in de gemeente

onverminderd doorgaat. De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de voortgang hiervan. Ze
heeft het college opgeroepen samen met de regio te zorgen voor
een versnelling van de versterking.

Bridgeclub HS:
bridge, maar
via computer

Het college heeft de afgelopen
maanden samen met inwoners, organisaties en bedrijven een plan
gemaakt voor Midden-Groningen.
De gemeenteraad is echter van
mening dat er door de coronamaatregelen te weinig gelegenheid is
geweest voor voldoende contact
met de inwoners over de besteding
van de NPG-gelden.
Door de 4,75 miljoen te reserveren
in het budget van het lokale NPG,
kunnen inwoners alsnog een actieve inbreng hebben en plannen indienen.

Uitwerking
Hoe de plannen door de inwoners
ingediend kunnen worden en wat
de randvoorwaarden zijn, gaan de
gemeenteraad en B en W de komende tijd uitwerken.
Het Rijk heeft benadrukt dat de
NPG-gelden een startkapitaal voor
de regio zijn. De gemeenteraad
ziet dat er voor de volledige uitvoering van de lokale NPG-plannen
extra gelden nodig zijn. Ze roept
het college dan ook op om dit blij-

Hé, daar is m’n fiets weer
HOOGEZAND - In deze tijd van het jaar worden
door de hele gemeente Midden-Groningen de
slootwallen weer gemaaid en watergangen van
overtollige waterplanten ontdaan. Zo ook in
Hoogezand langs de Abraham Kuypersingel en
omgeving in de wijk Woldwijck. Daar komen

heel wat waterplanten en blubber naar boven.
Maar ook andere dingen die niet in een sloot of
vijver thuishoren. Zo zijn er al heel wat winkelwagentjes boven water gehaald en zelfs enkele
fietsen. Of zoals een voorbijganger riep: ,,Hé daar
is m’n fiets weer...”

Start Nederland Leest
HOOGEZAND - In de bibliotheek in Hoogezand is gistermorgen, de landelijke leescampagne Nederland Leest afgetrapt door burgemeester
Hoogendoorn en Janneke Klok,
regiomanager van de Bibliotheken Midden-Groningen.

Geen Sint Maarten
in Martenshoek
HOOGEZAND - Kinderen zullen
op 11 november niet met hun Sint
Maarten-lampionnen langs de winkels in Winkelcentrum Martenshoek gaan. Er is door de winkeliersvereniging besloten dat het, in
de lijn van de coronamaatregelen,
niet verantwoord is Sint Maarten
nu te houden.

Burgemeester Hoogendoorn krijgt de boeken van Janneke Klok.

Klok overhandigde de twee boeken die deze maand centraal staan
aan burgemeester Hoogendoorn.
Verder zijn er deze maand verschillende online-activiteiten rondom de boeken.
Nederland Leest is een landelijke
campagne die het lezen stimuleert.
Een goed boek brengt gesprekken
op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek, dat le-

POSO zoekt activiteiten
tegen eenzaamheid ouderen
HOOGEZAND - Het Plaatselijk
Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (POSO) in Midden-Groningen is op zoek naar
ideeën, initiatieven of tips om
de eenzaamheid onder ouderen
tegen te gaan.

Licht om
te Gedenken
HOOGEZAND - Eind oktober
herdenken jaarlijks honderden
mensen hun overleden dierbare
tijdens de herdenking Licht om
te Gedenken op begraafplaats De
Stille Hof in Hoogezand, mogelijk gemaakt door vrijwilligers
en sponsors.
Het maakt daarbij niet uit waar
diegene begraven, uitgestrooid
of bijgezet is. Vanwege de coronamaatregelen kon een fysieke
bijeenkomst dit jaar niet doorgaan. Als alternatief werd er
een filmpje gemaakt en uitgezonden op de Facebookpagina
van Herdenken op De Stille
Hof.
Niet iedereen heeft Facebook
en daarom is Licht om te Gedenken een samenwerking aangegaan met Regionieuws TV. Die
gaat op zondag 8 november het
filmpje elk uur uitzenden, met
uitzondering van 10.00 en 17.00
uur.
In het filmpje zijn passende
woorden en muziek te horen,
dichter Gerard Rozeboom
draagt zijn troostgedicht voor en
er worden foto’s getoond uit de
afgelopen jaren.

HOOGEZAND - Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer heeft al van alles
geprobeerd dit seizoen, maar telkens werden ze door de coronamaatregelen teruggefloten. ‘Wat
best vreemd is, omdat ze bij bridge
wel arbiters hebben, maar zij hanteren geen fluit’. Eerst werd begonnen op dinsdagavond met spelen in een halve zaal met maximaal
12 tafels in plaats van 26 tafels.
Ook de woensdagmiddag speelde
in de grote zaal om de 1,5-meter te
waarborgen. Toen Hotel Faber
echter verplicht vroeg in de avond
dicht moest, verviel eerst de dinsdagavond en al snel volgde de
woensdagmiddag omdat de horeca
helemaal dicht ging. Er zijn nu nog
wel acht koffers beschikbaar, om
thuis te bridgen, dat mag nog net
(4 personen) en meestal ook wel
redelijk op afstand.
Nu biedt bridgeclub HoogezandSappemeer een mogelijkheid om
via de computer met elkaar te
bridgen. Er wordt weer een dinsdagavond-competitie
opgezet,
waarbij iedereen kan deelnemen
en (gratis) via stepbridge, zoals dat
heet, op de computer thuis kan
meedoen. Voor meer instructies
zie de site van bridgeclub Hoogezand-Sappemeer, www.12010.bridge.nl. Voor opgave en/of informatie: marthabierling@gmail.com.

Volgens Meint Dekker, voorzitter
van de POSO, gaan de ouderen de
komende maanden weer een moeilijke tijd tegemoet. ,,We willen
graag helpen. Voor nu hebben we
opnieuw te maken met een lockdown, zij het iets minder streng
dan in het voorjaar. Voor veel ouderen is dit echter weer een periode van eenzaamheid. Dat betekent
activiteiten die geen doorgang mogen vinden, minder bezoek en
angst om ziek te worden. Vanuit
het POSO willen we graag iets voor
deze mensen iets betekenen’’.

Brandweerlieden onderscheiden
HOOGEZAND - Burgemeester Hoogendoorn
heeft zaterdag vijf Koninklijke Onderscheidingen
uitgereikt aan even zoveel brandweermannen
van de post Hoogezand-Sappemeer. Normaal gesproken gebeurt dat tijdens hun korpsbindingsavond, maar door coronamaatregelen kon dat
deze keer niet. De burgemeester bezorgde de on-

derscheidingen nu aan huis bij de mannen. Op
de foto is dat het geval bij Michel Noordhof uit
Sappemeer, die met het hele gezin de onderscheiding voor het huis in ontvangst nam. Rechts
staat de burgemeester. Ze kregen allen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
(Zie ook elders in deze krant).

Dekker roept dan ook organisaties
op om ideeën en initiatieven te
melden. ,,Wij publiceren ze dan in
ons magazine en onze nieuwsbrief
en kunnen zo veel ouderen bereiken.’’.
Dekker wijst al op het initiatief
van Kwartier, Zorg en Welzijn en
DIG050 om ouderen digitaal wegwijs te maken. Zo kunnen ze met
elkaar in contact komen.
Ook de digitale bingo van DIG050

noemt Dekker als voorbeeld van
een leuk initiatief. ,,Het is maar
een uurtje per week maar mensen
keken er dit voorjaar echt naar uit.
Erg leuk.’’ De voorzitter hoopt dat
er veel wordt gereageerd. ,,Samen
kunnen we de eenzaamheid een
tijdelijke halt toeroepen.’’, zegt
hij.
Suggesties kunnen gemaild worden naar meint.dekker@poso-middengroningen.nl.

zers cadeau krijgen van de bibliotheek. Daarom nodigt Biblionet
Groningen iedereen uit om mee te
lezen. In de bibliotheek kunnen alle boekenliefhebbers, ook als ze
niet lid zijn van de bibliotheek,
een gratis exemplaar ophalen van
het themaboek ‘Het zwijgen van
Maria Zachea’, geschreven door
Judith Koelemeijer. Of het allemaal doorgaat is niet duidelijk, gezien de gisteravond aangekondigde strengere coronamaatregelen.

Uitvoeringsplan
voor bestrijding
van gladheid
HOOGEZAND -Het is november, dus het kan zomaar gebeuren: gladde wegen. Het uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding
van de gemeente Midden-Groningen wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Waar
nodig worden de routes aangepast aan het gewijzigde wegenareaal in deze gemeente.
Het uitvoeringsplan beschrijft
op welke wijze de gemeente
Midden-Groningen de gladheid
op vooraf bepaalde routes laat
bestrijden. Het plan ligt voor
belangstellenden ter inzage bij
de balie van de afdeling burgerzaken Gorecht-Oost 166 in
Hoogezand.
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Lezing in Borg Welgelegen
over kunst en muziek
SAPPEMEER - In de lezingencyclus over ‘Rondom vrijheid’
ontdekten kunstenaar Jos Boerjan en musicus Tim Nobel dat
er allerlei mooie raakvlakken
zijn tussen muziek en de beeldende kunst. In Borg Welgelegen in Sappemeer houden zij
daarover een lezing.
Na de Tweede Wereldoorlog grepen musici en beeldend kunstenaars hun vrijheid. Boerjan en Nobel vertellen in deze lezing over de
periode rond de Tweede Wereldoorlog. Deze lezingenreeks is georganiseerd door het Kielzog en vindt
plaats op meerdere mooie locaties
in de gemeente Midden-Groningen.
Jos Boerjan gaat het hebben over
beeldende kunst in de oorlog, hoe
de kunst in het Derde Rijk verboden werd, hoe kunstenaars naar
Amerika vluchtten en hoe ze na de
oorlog de vrijheid oppakten. Kirchner, Nolde, Mondriaan, Klee, Picasso en van Doesburg zijn enkele van
de kunstenaars die in de lezing
worden besproken.
Tim Nobel vertelt en speelt. Het
muziekonderwerp bij deze lezing is
de populaire muziek rond de Tweede Wereldoorlog. The Andrew Sisters, Glenn Miller en Vera Lynn
kunnen natuurlijk niet ontbreken.

I

Samen met pianist Robert Bosscher
brengt Nobel deze muziek live en
vertelt hij over de achtergronden.
Jos Boerjan studeerde Autonome
Kunsten aan de Academie Minerva
en volgde de Keramische Vakopleiding in Gouda. Hij is aan het Kielzog verbonden sinds 1996 als docent en teamleider bij de Kunstwerplaats.
Pianist Robert Bosscher is na zeven
jaar in New York te hebben gestudeerd en gewerkt, teruggekeerd
naar Nederland. Hij studeerde onder andere bij Kenny Barron en
woont nu weer met zijn gezin in
Groningen. Hij is als pianodocent
verbonden aan het Kielzog.
Contrabassist Tim Nobel studeerde
aan het conservatorium zowel lichte als klassieke muziek. Van 2000
tot 2019 werkte hij als contrabassist bij het Orkest van het Oosten.
Naast zijn werkzaamheden in de
klassieke muziek treedt hij op met
jazz- en wereldmuziekensembles en
componeert en arrangeert hij. Tim
is verbonden aan het Kielzog als
teamleider Muziekschool.

De Regiokrant

Vrienden: Mondkapjes voor HSC
SAPPEMEER - De Vrienden van voetbalvereniging HSC in Sappemeer hebben tweehonderd mondkapjes met het logo van HSC aangeboden aan de club. De mondkapjes zijn bedoeld voor alle trainers,
leiders en vrijwilligers van de club. Voorzitter van de vrienden, Bert Janssen, overhandigt op de foto de
mondkapjes aan jeugdvoorzitter Jarno Nienhuis.

SAPPEMEER - Voetbalvereniging HSC mag zich, aldus het bestuur,
bijzonder gelukkig prijzen met de ondernemers uit Midden- Groningen. Als er bij de club iets gedaan moet worden dan willen veel
ondernemers graag kosteloos bijspringen. Koos Galdermans van
HSC: ,,Ik noem een paar voorbeelden: gebruik hoogwerker, transport, levering zand, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Vaak
wordt dat kosteloos gerealiseerd.’’ De firma Harms Autoschades uit
Hoogezand heeft alle radiatoren in het clubhuis van HSC kosteloos
van een fris kleurtje voorzien. Als blijk van waardering werd er namens de club een taart aangeboden. Op de foto Albert Harms met
rechts, Koos Galdermans.

Overzicht boerenlandvogels
schetst bijzonder treurig
beeld
REGIO - De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat
vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna 70
procent afnamen. Vogels die op
erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. Cijfers per provincie schetsen een somber
beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels
als de scholekster en kievit.

De lezing is dus in Borg Welgelegen
in Sappemeer, zondag 8 november
om 14.00 uur. Kaarten kosten vijf
euro en er is ruimte voor 30 personen.

Borg Welgelegen is het decor van de lezing over kunst en muziek.

HSC blij met steun sponsors

De Regiokrant
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Ze hebben te lijden onder het
geïntensiveerde landgebruik en
daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering.
Minder voedsel en meer predatie
zijn daar directe gevolgen van.
Vrijdagmiddag overhandigde directeur Theo Verstrael van Sovon
Vogelonderzoek Nederland digitaal het eerste exemplaar van de
Boerenlandvogelbalans aan Donné
Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De balans is samengesteld door Sovon, LandschappenNL en de Bond Friese VogelWach-

Herinrichting Kerkstraat
HOOGEZAND - De werkzaamheden van het ‘aankleden’ van het openbaar gebied Kerkstraat-noord,
stadshart, vordert. In opdracht van de gemeente is
aannemer Koen Meijer bv,
momentele druk bezig dat
openbare gebied rondom
de nieuwbouw woonrijp te
maken.
De werkzaamheden bestaan
in grote lijnen uit de aanleg
van een nieuw fietspad op de
Atlantakade, vanaf de spoortunnel tot aan de Tussenhof-

zuid, het herindelen van langsparkeerplaatsen, trottoirs en plantvakken langs de Erasmusweg en de
Kerkstraat, en de aanleg van voorzieningen voor de opvang van het
hemelwater van de nieuwbouw.
De afgelopen weken heeft het beton in het fietspad op de eerste fase
van de Atlantakade de tijd gekregen om uit te harden. De komende
weken gaat men bezig met de trottoirs en parkeerstroken aan de
Kerkstraat en de Erasmusweg.
Zaterdag is begonnen met de aanleg van plantvakken, verplaatsen
van lichtmasten en het plaatsen
van ondergrondse containers. Aan
de oostkant van de Kerkstraat zijn

enkele parkeervakken opgeofferd
voor groen.
Ook zaterdag werd de Kerkstraat
tussen de Erasmusweg en het spoor
afgesloten voor het doorgaande
verkeer. Het fietspad en het trottoir aan de oostkant van de Kerkstraat werden niet afgesloten. Vanaf deze week wordt daar gewerkt
met een halve wegafzetting en
blijft de Kerkstraat beschikbaar
voor het doorgaande verkeer.
Het verkeer van west naar oost op
de Erasmusweg, tussen het Kieldiep en de Kerkstraat, blijft tot in
december omgeleid via de van de
Duyn van Maasdamweg en de van
Roijenstraat-oost.

De eengezinswoningen in de Kerkstraat naderen hun voltooiing en zaterdag werden de trottoirs
verplaatst, tuintjes uitgezet en groenstroken langs de rijbaan aangelegd.

I

ten (BFVW). De basis ervan bestaat uit gegevens die door hun vele duizenden vrijwilligers zijn verzameld.
Het totaalbeeld van de gegevens
van 26 soorten die vooral in het
boerenland voorkomen, is weinig
rooskleurig. Onderzoeker Erik
Kleyheeg van Sovon: ,,We zien niet
alleen een achteruitgang in de aantallen, ook de verspreiding wordt
minder en bovendien loopt het
nest- en broedsucces terug.”
De Boerenlandvogelbalans zoomt
in op verschillende vogelgroepen.
De vogels van het open boerenland
(grasland en akkers) en de vogels
die op erven en in struwelen voorkomen. De groep van het open
boerenland is in nog geen dertig
jaar tijd met bijna 70 procent afgenomen. De grootste verliezers zijn
de scholekster, grutto en wulp. Bij
de kievit en patrijs gaat de afname
in het afgelopen decennium zelfs
sneller dan voorheen.

Erf- en struweelvogels
De groep erf- en struweelvogels
geeft een wisselend beeld weer,
dat per saldo stabiel is sinds 1990.
Zo doet de putter het erg goed,
maar de zomertortel juist bijzonder slecht. De veranderingskaart
geeft voor deze groep vooral aantalsafnames in het zuiden en westen van ons land weer, terwijl de
aantallen in het noordoosten juist
toenemen.
Vrijwilligers van de BFVW en
LandschappenNL controleren jaarlijks veel nesten van vogels in het
open boerenland. Het merendeel
is van kievit, grutto, tureluur en
scholekster. Ongeveer de helft van
deze vrijwilligers is actief in Friesland. ,,Hier hebben de grutto en
andere weidevogels het zwaar.
Diepteontwatering, monocultuur
en de vele aanwezige roofdieren
zorgen ervoor dat er te weinig kuikens uitvliegen’’, vat Inge van der
Zee van de Bond Friese VogelWachten samen. ,,Er moeten heel
snel flinke stappen gezet worden
om de situatie te verbeteren.’’
De gegevens laten zien dat het
nestsucces ten opzichte van 2012,
die gepubliceerd werden in de
Weidevogelbalans 2013, sterk
daalde. Het overgrote deel van de
nestverliezen wordt toegeschreven
aan predatie. Voor een verbetering van de vogelstand moeten voldoende eieren uitkomen. Minstens
zo belangrijk is dat deze kuikens
vervolgens overleven. Maar uit tellingen blijkt een gestage daling
van die kuikenoverleving.
Naast allerlei cijfers over de (stand
van de) vogels geeft de balans ook
informatie over weidevogelvriendelijk beheer binnen reservaten
en op agrarisch land. Verder wordt
ingegaan op de veranderingen in
de leefomgeving van de boerenlandvogels. Ook verdroging, predatie en teruglopend voedselaanbod
zijn factoren binnen het complexe
geheel die voor veel soorten negatief uitpakken. De balans sluit af
met een voorzichtig optimistische
blik op kansen in de nabije toekomst. ,,Binnen het landelijk gebied spelen veel beleidsmatige en
praktijkontwikkelingen rondom
biodiversiteit en klimaatverandering. Een goede uitwerking van deze thema’s levert kansen op voor
onze boerenlandvogels’’, aldus
Theo Vogelzang van LandschappenNL.

De Regiokrant
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Zondag speciale wandeling

Nieuwe publicatie
borg en kerk van
Slochteren
SLOCHTEREN - De historische verbondenheid tussen de hervormde kerk met de Fraeylemaborg in
Slochteren en zijn voormalige bewoners is groot.
Voor de Fraeylemaborg een goede reden voor een
publicatie, geschreven door educatief medewerkster
Annet Westrup-Hoving.
De kerk en de borg zijn twee schitterende monumenten in
het dorp Slochteren. In de volksmond wordt de karakteristieke kerk ‘Mijnheers kerk’ genoemd, en dat is ook de
titel van het boek. De koster zette de torenklok op zondag
gelijk met die van de borg en er werd een kleed gelegd
van de weg naar de kerkdeur zodat de borgfamilie in stijl
kon binnenkomen.
De voorname positie van de borgheer is ook verder overal
te zien in en rondom de kerk. In Mijnheers kerk wordt
aandacht besteed aan de bouwgeschiedenis, de eigen ingang van de familie, de herenbank, het avondmaalzilver
en de rouwborden.
Op zondag 8 november kunnen belangstellenden onder
leiding van Annet Westrup wandelen van de Fraeylemaborg naar de hervormde kerk in Slochteren. Vanaf het
voorterrein van de borg loopt men door het dorp naar de
kerk met zijn karakteristieke vrijstaande toren, waar ook
binnen een kijkje kan worden genomen.
De start van de wandeling is om 14.00 bij de Museumwinkel in het Koetshuis van de borg. Kosten drie euro per persoon, reserveren is verplicht. De publicatie ‘Mijnheers
kerk’ is te koop in de museumwinkel en de webwinkel van
de Fraeylemaborg en kost 12,90 euro.

I Gerard Rozeboom, samen met bibliotheekmedewerkster Anneke Tiddens, heten iedereen als het weer
kan welkom in het Schrijfcafé.

Bibliotheek en Rozeboom
richten samen Schrijfcafé op
HOOGEZAND - De bibliotheek
in Hoogezand en dichter en organisator Gerard Rozeboom
gaan samenwerken: samen richten ze in de bibliotheek een
schrijfcafé op. In januari zal het
Schrijfcafé waarschijnlijk van
start gaan.
Het doel van het Schrijfcafé is ontmoeting mogelijk maken tussen inwoners van Midden-Groningen en
taalliefhebbers. Plezier in taal, inspiratie opdoen en je eigen talent

I

Het nieuwe boek over de kerk van Slochteren.

Ministerie op
zoek naar ratten
en muizen
REGIO - Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit zoekt tot eind maart 90 pluimvee-,
melkvee- en vleesveebedrijven om plaagdierrisicoinventarisaties (PRI’s) te laten uitvoeren, met speciale focus op ratten en muizen. Hiermee wil LNV
zoeken naar mogelijke verbeterpunten voor de
brandveiligheid van stallen.

ontwikkelen zijn de uitgangspunten.

Laagdrempelig
Het is de bedoeling één keer per
maand een bijeenkomst te organiseren in een laagdrempelige omgeving. De bibliotheek is daar de
ideale plek voor. Letterlijk tussen
de boeken wordt er onder het genot van een kop koffie of thee
steeds een taalgevoelig thema uitgekozen. Naast koffie en thee worden ook verrassende schrijfideeën

geserveerd, waarmee men aan de
slag kan volgens eigen regels. De
deelnemers maken gebruik van
hun eigen en elkaars creativiteit zodat men boordevol inspiratie weer
naar huis gaat. Iedereen, ervaring
of niet, is van harte welkom. Meedoen met het Schrijfcafé is gratis.
Wanner het schrijfcafé van start
gaat, is momenteel nog onduidelijk. Door de gisteravond aangescherpte coronamaatregelen. Moet
ook de bibliotheek weer een stapje
terug doen.

AJC-leerlingen winnen
nationale filmprijs
HOOGEZAND - Vier leerlingen
van het Dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand zijn in de prijzen gevallen op het Nationaal
Filmfestival voor Scholieren.
Het NFFS is een jaarlijks terugkerend festival waar ook de Cultuurreporters van het Aletta aan meedoen. De school biedt in de onderbouw mavo onder de naam Cultuurreporters een tweejarige leerlijn mediawijsheid aan.
Demir Tuzla en Rens Wemmenho-

ve uit klas m3c behaalden de tweede prijs in de categorie animatie
met hun lego-animatiefilm Piraten.
Camiel van Kempen en Rick
Woortman uit klas m3a waren goed
voor de derde prijs in de categorie
non-fictie met hun film over de
snelheidsverandering.
Normaal gesproken worden de nationale prijswinnaars in het zonnetje gezet tijdens een filmfestival
voor 500 leerlingen uit heel Nederland, nu gebeurde dat op de diver-

se scholen zelf.
Vrijdag ontvingen Demir, Rens,
Camiel en Rick hun prijs en de bijbehorende oorkonde van het NFFS
uit handen van schooldirecteur
Wout Zilverberg.
De directeur van de afdeling
mavo/havo/vwo gaf aan erg trots te
zijn op de vier leerlingen en overhandigde ze namens de school ook
nog een presentje. Het juryrapport
en de beide in de prijzen gevallen
filmpjes zijn te vinden op de
schoolsite www.aletta.nl

Ratten en muizen kunnen de oorzaak zijn van stalbranden doordat ze elektriciteitskabels in stallen aanvreten,
waardoor kortsluiting en brand kan ontstaan.
Met het onderzoek wil LNV betrouwbare informatie genereren over de aanwezigheid van ratten en muizen en de
risico’s die de aanwezigheid van deze dieren met zich
meebrengen. Bovendien wil LNV inzicht krijgen hoe het
is gesteld met maatregelen die worden genomen om overlast van plaagdieren te beheersen. Hieruit is mogelijk ook
te leren wat wel en niet effectieve maatregelen zijn.
Op basis van deze gegevens kunnen verbeterpunten worden aangedragen als input voor plaagdierbeheersplannen
van veehouders. Dit kan erg waardevol zijn in gesprekken met plaagdierbeheersers.
Elk bedrijf dat meedoet, ontvangt na het bezoek een PRIrapportage met daarin de bevindingen van het onderzoek.
Het betreft een eenmalig bezoek per bedrijf. Er zijn geen
kosten aan verbonden voor de deelnemende bedrijven.
De gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat elk bedrijf een code krijgt in
het eindrapport dat het ministerie ontvangt.
De namen of locaties zullen in het rapport niet worden genoemd, waardoor bevindingen niet gekoppeld kunnen
worden aan individuele bedrijven. Dit is ook niet nodig,
want het gaat om het verkrijgen van een sectorbreed
beeld van de stand van zaken
Deelnemers kunnen zich aanmelden middels een mail
naar Dr. Inge Krijger van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen: ikrijger@kad.nl.
I

De winnaars met vanaf links: Demir, Rens, Camiel en Rick.

Scooter en fiets in brand
HOOGEZAND - In de nacht van zaterdag op zondag rond kwart
hebben een fiets en scooter in brand gestaan naast een woning aan
de Stationsweg in Hoogezand. Toen de brandweer arriveerde, bleek
het vuur al uit te zijn en kon die zich beperken tot enig nabluswerk
en controle (foto). De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de
brand, maar er wordt sterk gedacht aan brandstichting.

Brommobiel knalt
achterop taxibusje
FOXHOL - Op de Woldweg in Foxhol even voorbij de rotonde bij de Industrieweg, heeft
een kop-staart botsing plaatsgevonden, waarbij een 45-km auto, brommobiel, achterop
een taxibusje knalde. De brommobiel werd aan de voorzijde zwaar beschadigd (foto) en
ambulancepersoneel onderzocht de bestuurder. Die hoefde niet naar het ziekenhuis.

regiokrant@noordpers.nl
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Nu sloop, maar 53 jaar geleden
feest in Goeman Borgesiusstraat
HOOGEZAND - Zoals vorige
week gemeld is een begin gemaakt met de slop van de woningen in de cluster Goeman
Borgesius ten gunste van de
wijkvernieuwing in de Hoogezandse wijk Gorecht-west.
Een van de bewoners van het eerste uur toen, reageerde daarop. Mevrouw Wieny Kampinga. Ze zegt:
,,Vandaag las ik over de sloop van
de Goeman Borgesiusstraat in
Hoogezand in de Regiokrant. Het
heette 53 jaar geleden geen Regiokrant, maar in het Bokkeblad van
toen stond op 26 juli 1967 bijgaand
artikel.’’

I

Mevrouw Kampinga in juli 1967 bij de versierde woning.

Ze stuurde een pagina uit een plakboek met het stukje uit de toenmalige Nieuwsblad, dat jaren later
werd overgenomen door de Regiokrant. De tekst in het Nieuwsblad
van toen, op 26 juli 1967 luidde als
volgt:
Onder de kop Plaatselijk nieuws,
blijde inkomst, de volgende tekst:
‘Gorecht-West I is een nieuwe wijk
die nog steeds groeit en waar het
variabele leefklimaat met de komst
van de bewoners zich ontwikkelt.
De verscheidenheid van het klimaat wordt bepaald door de bewoners met hun vreugden en gewoontes. De vlaggen zijn misschien nog
maar zelden uitgestoken.
Maandag konden de omwonenden
van de Goeman Borgesiusstraat 51
zich afvragen wat er bij de familie
Kampinga aan de hand was, voor

zover ze het misschien niet wisten.
Op zondag 25 juli ging mevrouw
Kampinga naar een ziekenhuis in
Groningen en op diezelfde dag
werd de eersteling van het gezin,
een dochtertje geboren. Maandag
kwamen de jonge moeder en de baby naar huis en de jonge vader was
daarover zo verheugd dat hij aan
de slag ging.
Aan de buitenkant van de woning
maakte hij een ereboog en stak ook

enkele vlaggen uit. De kamer werd
ook opgesierd en toen kon de blijde
inkomst geschieden. In GorechtWest I en speciaal in de Goeman
Borgesiusstraat weet men nu wat er
aan de hand was. Misschien wordt
het een gewoonte, al is het natuurlijk niet altijd de eerste die in de
nieuwe woning wordt geboren’.
Wieny Kampinga nu: ,,Toch leuk.
En ik was die eersteling van het gezin.’’

Coöperatie Eekerpolder
MEEDEN - Coöperatie Eekerpolder wil zoals eerder gemeld,
mee bouwen aan een zonnepark
in de Eekerpolder boven het
spoor aan de noordkant.
,,We willen meedenken en mee ontwikkelen in dit plan. Participeren
houdt ook in dat we delen in de opbrengst. Dan praten we over enkele
tonnen per jaar. Dat geld kan goed
gebruikt worden voor bestaande
activiteiten zoals zwembad, dorpswinkel, sportclub, enzovoorts, maar
natuurlijk vooral ook voor nieuwe
initiatieven’’, aldus de organisatie.
,,Een dorpscommissie en een rentmeester met een accountant zullen
de pot gaan beheren. Vervolgens
kunnen we allemaal voorstellen indienen wat er dat jaar met het geld
gaat gebeuren.’’
Een voorzetje: Een bomenwal aanleggen (tegen overlast van de wind-

turbines), verkeersdrukte Hereweg
inperken (ringweg aanleggen), toneel-, theater-, dans-, en muzieklessen en optredens. Diverse studio’s
als een kook-studio (koken, halen,
bezorgen), naaistudio, houtstudio
en groen/natuurbeheer op het zonnepark. Want daar wil men volop
akkerranden met planten en bloemen.
Elk huisadres in gemeente MiddenGroningen kan bij de Coöperatie
Eekerpolder voordelig energie afnemen, zo stelt de organisatie. En
bij verdere ontwikkeling van het
plan zullen er obligaties ter verkoop worden aangeboden en die leveren jaarlijks een vaste rente vergoeding op.
Financiering van dit zonnepark
gaat via een lening van de bank,
fondsen van de provincie en de
obligaties.
Volgende week: Het stappenplan
van de Cooperatie Eekerpolder.

De Regiokrant
e-mail:
regiokrant@noordpers.nl

M-G gaat door met lokale
financiële coronamaatregelen

Medewerkers van het hoveniersbedrijf bezig met de bosmaaiers om het vele onkruid met de grond
gelijk te maken.

I

Hoog onkruid verwijderd op
dijk zonnepark Hoogezand
HOOGEZAND - Er is de afgelopen week hard gewerkt door
medewerkers van Hoveniersbedrijf Bartelds uit Groningen om
de dijken die het Zonnepark
Molenwaard omgeven en waar
afgelopen voorjaar ruim negenduizend stuks bosplantsoen zijn
geplant, vrij te maken van hoog
opgaand onkruid en grassen.
Met de bosmaaier is een aantal
dagen stevig doorgewerkt om
de klus over een afstand van
zo’n anderhalve kilometer, te
klaren.
Op het door Solar Fields gerealiseerde zonnepark Molenwaard begrensd door de spoorbaan, de Gorechtlaan en de Burgemeester van
Royenstraat in Hoogezand, werd
eind maart begin april van dit jaar
de dijk die de zonnepanelen aan
het zicht onttrekt, ingeplant met
9194 stuks bosplantsoen, heesters
en bomen.
Daarmee wordt niet alleen het zonnecollectorenpark aan het zicht
van bewoners van de Burgemeester
van Royenstraat en voorbijgangers
onttrokken, maar moest het gebied
ook een parkachtige uitstraling
krijgen. Op afstand dan, want een
brede sloot vormt de barrière tussen de omliggende straten en het
zonnepark.
De plantklus werd in het voorjaar
geklaard door Bartelds Hoveniers
uit Groningen. 9194 Stuks bomen
en heesters die er allemaal handmatig moesten worden geplant,
vergde wel even wat tijd. ,,We zijn
er wel even zoet mee’’, aldus een
woordvoerder van het hoveniersbedrijf toen.
Er werden in totaal 9194 stuks bosplantsoen, heesters en boompjes,
over een lengte van totaal 1,6 kilometer en in rijen van ongeveer vier
stuks, tegen de bijna 2.80 meter hoge dijk.
Het assortiment van de heesters en
bomen die werden geplant is zeer
veelzijdig en daarom zou het ook
een aantrekkelijk stukje natuur
worden, die vogels, bijen en vlinders moet aantrekken, want een
aantal van de te planten heesters
bloeit ook in voorjaar of vroege zomer, in de herfst een verkleurend
blad en sommigen blijven groen in
de winter.

Tot nu toe werd, op afstand, niet zoveel van de geplante heesters gezien, mede door het harder groeiende onkruid, dat ook qua kleur,
overheerste boven de geplante
heesters. Daar is nu dus verandering in gekomen door drastisch de
bosmaaier ter hand te nemen.
Komend voorjaar zal dan ook een
nog beter beeld te zien zijn van de
natuurlijke omgeving van het zon-

nepark, waar het plantassortiment
bestaat uit onder andere: Appelbes, botanische rozen, sneeuwbes,
witte kornoelje, vuilboom, siertrosbes, Gelderse roos, krenteboompje,
liguster, grauwe wilg, Italiaanse els,
ruwe- en zachte berk en wilde lijsterbes. Ook de walkant van de omringende sloot is inmiddels onderhanden genomen en de benedenkant van de dijk geëgaliseerd.

HOOGEZAND - B en W van
Midden-Groningen gaan door
met het pakket lokale maatregelen om de samenleving in deze gemeente op korte termijn te
ondersteunen bij de financiële
gevolgen van de landelijke coronamaatregelen.

huur verschuldigd zijn aan de gemeente heeft het college besloten
de huren voor de periode maart tot
en met december op 0 euro vast te
stellen. Ook gaat de gemeente in
gesprek over de voorschotfacturen
voor de energielasten van de gebouwen.

In april werd daartoe al besloten,
en de meeste daarvan liepen op 1
juni of 1 september af en worden
daarom (deels aangepast) voortgezet, zo heeft het college van Burgemeester en Wethouders vorige
week besloten.
Het college wil bovendien de komende tijd onderzoeken of er nog
andere extra maatregelen nodig
zijn om verenigingen, buurthuizen
en de cultuursector te ondersteunen.
Veel lokale organisaties, evenementenorganisatoren en (toeristische) ondernemers zien de effecten
van de coronacrisis en de coronamaatregelen terug in hun actuele
financiële situatie die soms zeer
nijpend kan zijn. Het college van B
en W wil de helpende hand bieden
door als dat nodig is in individuele
gevallen een passende regeling te
treffen.

Wethouder José van Schie die onder andere over Dorps- en wijkcentra gaat zegt daarover: ,,Met deze
maatregelen willen wij voorkomen
dat de verbindende schakels in dorpen en wijken wegvallen en inwoners hun sociale anker dreigen
kwijt te raken, nu en na de coronacrisis.’’
In de landelijke beleidsregel Tegemoetkoming schade COVID-19
(TOGS-regeling) is een eenmalige
vergoeding voor ondernemers opgenomen die direct getroffen zijn
door de coronamaatregelen. Het
gaat om 4000 euro en die is naar eigen inzicht te besteden. Dorps- en

Waarborg
Voor de dorps- en wijkcentra die

Nu bon voor de groenteboer

Feestelijke bijeenkomst
echtparen gaat niet door
HOOGEZAND - De feestelijke
middag met alle echtparen die
dit jaar 50, 55, 60 of 65 jaar zijn
getrouwd, aangeboden door het
gemeentebestuur van MiddenGroningen, gaat (ook) niet door.
Ook hier zijn de coronamaatregelen de spelbreker.
Alle echtparen uit Midden-Groningen die dit jaar hun 50- of 55-jarig
huwelijk vieren en alle echtparen
die hun 60- of 65-jarig huwelijk vieren en geen bezoek van het college
hebben gekregen door de coronamaatregelen, hebben vorige week
een brief van de gemeente MiddenGroningen gekregen.
In die brief staat dat het college helaas de feestelijke bijeenkomst
voor de jubilerende echtparen dit
jaar niet kan organiseren wegens

buurthuizen kunnen ook een beroep doen op deze regeling. Deze
tegemoetkoming blijkt, aldus het
gemeentebestuur, onvoldoende om
de betalingsproblemen op te lossen.

Belastingen
Andere maatregelen gaan over de
invordering van belastingen, het afzien van legesoplegging bij definitief afgelaste evenementen en uitstel van de oplegging van de toeristenbelasting 2019. Het uitstellen
van het opleggen van belastingen
en invorderingen van belastingen
heeft geen invloed op de betalingsverplichting. Omdat er nieuwe
aanslagen opgelegd zullen gaan
worden kan dat leiden tot een stapeling van schulden.
Wethouder Erik Drenth (Financiën): ,,Midden-Groningen zorgt
met de belastingen en leges voor
maatwerk als mocht blijken dat er
door de corona-crisis financiële pro-

Midden-Groningen hanteert de
norm om facturen binnen 30 dagen
te betalen. In de periode van 1 april
2019 t/m 31 maart 2020 was de
doorlooptijd gemiddeld 23 dagen.
In de periode 1 april 2020 t/m 12
oktober 2020 was de gemiddelde
doorlooptijd 12 dagen. Korte betaaltermijnen verbeteren de financiële positie van leveranciers van
de gemeente, zo wordt gesteld.

Uitreiking onderscheidingen
brandweermannen korps H-S
HOOGEZAND - Burgemeester
Hoogendoorn heeft zaterdag
vijf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan even zoveel
brandweermannen van de post
Hoogezand-Sappemeer. Normaal gesproken gebeurt dat tijdens hun korpsbindingsavond,
maar door coronamaatregelen
kon dat deze keer niet.
Burgemeester Hoogendoorn en Ingrid van Elst, teamleider Brand-

weerzorg Veiligheidsregio Groningen, gingen persoonlijk bij de
brandweermannen langs in de
tankautospuit van de brandweer
om hen de onderscheiding thuis uit
te reiken. Ze kregen allen de onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Burgemeester Hoogendoorn: ,,Ik feliciteer alle vijf brandweermannen
van harte met hun Koninklijke Onderscheiding. Alle vijf vrijwilligers
zijn langer dan twintig jaar actief

coronamaatregelen. In totaal gaat
het om 448 jubilerende echtparen.
Het is sinds twee jaar een traditie
geworden dat het college in december alle 50- en 55-jaar gehuwden
uit de gemeente van het afgelopen
jaar uitnodigt voor een gezellig samenzijn. Dit jaar wilde het college
daar ook de 60- en 65-jarige huwelijken aan toevoegen die geen bezoek van burgemeester of wethouders hebben gekregen vanwege corona.
Burgemeester Hoogendoorn: ,,Als
kleine pleister op de wonde hebben
we alle echtparen samen met de
brief een presentje gestuurd: een
bon van een lokale groente- en
fruithandel, Meinardi uit Noordbroek. We willen de echtparen
daarmee graag iets lekkers en gezonds aanbieden als alternatief
voor de feestelijke bijeenkoms.”

Geen optredens van Con Amore
HOOGEZAND - Toneelvereniging Con Amore uit Hoogezand gaat tot en
met februari 2021 niet meer optreden vanwege de coronacrisis. Afgelopen seizoen is er nog opgetreden in februari maar de geplande optredens
(Eelt veur de kop) in Meppel en De Molenberg (Delfzijl) werden al geschrapt. Ook in het nieuwe seizoen (vanaf november) kan er nog niet
worden opgetreden vanwege corona. Zo werden onder andere de geplande optredens in Zwolle en Hoogeveen afgezegd omdat er onvoldoende
gelegenheid tot repeteren voor het nieuwe toneelstuk Een hond met veren
was. Dit stuk is nu doorgeschoven naar 2021-2022 in de hoop dat er dan
wel gespeeld kan worden. De geplande optredens in maart 2021 in Meppel en De Molenberg blijven voorlopig staan.

blemen zijn ontstaan bij inwoners,
verenigingen en bedrijven. Het uitgangspunt is dat we de helpende
hand willen bieden, ongeacht de situatie.’’
Om te voorkomen dat schulden verder oplopen, start de gemeente de
invordering ‘met zachte hand’: Alle
belastingschuldigen en debiteuren
ontvangen een herinneringsbrief,
met informatie over de betalingsachterstand en de mogelijkheid tot
het indienen van een verzoek om
uitstel van betaling.

I Jan Rieks heeft z’n Koninklijke Onderscheiding in ontvangst genomen uit handen van burgemeester
Hoogendoorn.

als vrijwillige brandweerman. In
die tijd hebben zij veel meegemaakt. Drie van hen waren betrokken bij een zeer ernstig incident
dat zich in 2004 heeft voorgedaan.
De onderscheiding is dan ook meer
dan verdiend. Jammer dat de uitreiking niet samen met hun collega’s kan, maar door bij de gedecoreerden thuis langs te gaan met de
brandweerauto, proberen we er
voor hen toch een bijzonder moment van te maken.’’
De vijf die de Koninklijke Onderscheiding kregen zijn Arnold
Blaauw, 51 jaar uit Sappemeer. Hij
is al ruim 27 jaar lid van de vrijwillige brandweer als hoofdbrandwacht.
Eltjo Dijk, 53 jaar uit Sappemeer.
Hij is al 23 jaar brandweerman en
is ook hoofdbrandwacht.
Michel Noordhof, 47 jaar uit Sappemeer, is al ruim 25 jaar brandweerman. Hij is ondermeer ook verkenner gevaarlijke stoffen, oefenleider
en jeugdbrandweerleider. Ook zijn
rang is hoofdbrandwacht.
Jan Rieks, 58 jaar uit Sappemeer is
de langst ‘zittende’. Hij is al ruim
32 jaar brandweerman waarvan 28
jaar bij de brandweer HoogezandSappemeer. Zijn functies zijn nu
ploegchef, bevelvoerder, en zijn
rang is brandmeester. Johan van
der Velde, 51 jaar uit Sappemeer is
ruim 22 jaar betrokken bij de
brandweerpost. Zijn rang is brandmeester.

Woensdag 4 november 2020 - 9

088-7007170

NoordPers nieuws- en advertentiebladen

De Regiokrant
Te koop gevraagd

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

SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.
Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.
- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 088-7007170).
- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar regiokrant@noordpers.nl
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van
De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

2 mooie staande kamerlampen; mooie spiegel met
kroon; spiegel jaren 60 met
eiken ombouw. Tel 0598350089

KRINGLOOP te ANNEN
DE BOEDELMARKT
De Hullen 1/06-46149507
Open wo. t/m za. 10-17 uur

Groot assortiment bloembollen; heide €1,00; Clematis v.a. €6.99; 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, tel. 0516-421448

Inzet houthaard, Dirk
Geurts,
Instyle,
2015,
afm.66,5/35/50,
4-9 KW,
rendement 83%, klasse A.
Rookgasafvoer 15 cm.
T.e.a.b. Tel: 0598-322079.

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

De Regiokrant: 088-7007170
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.

Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.

Dieren
Leg- en sierkippen en
kippenhokken,
0599-612038.
Zie onze website
Pluimveebedrijf Kuipers

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

Aanbieding personeel
Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus- en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of
06-18968238.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl
Klus- en onderhoudsbedrijf
*** Geertjan Jansma ***
Voor al uw klussen groot of
klein. Aan- of verbouw,
dakramen, dakkapellen,
schilderwerk, badkamers,
keukens, kozijnen en nog
veel meer. Met garantie en
offerte vooraf. Geertjan
Jansma 050-4041041 /
06-22508077.
Zie ook
www.geertjanjansma.nl

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

Huis & tuin
TerraGroen reinigt uw exterieur! O.a. osmose glasbewassing en reiniging van
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impregneren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl.
Tel. 06-10408190.

Duik in de

ZEE VOL VERHALEN

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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