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Doel: zoveel mogelijk kinderen bereiken

Archeologielessen bij
Hunebedcentrum Borger

Archeologe Nadine Lemmers gaat online lesgeven. (foto: Hunebedcentrum)

BORGER – Het Hunebedcentrum in Borger is gestart met
het geven van online lessen over
de archeologie en de prehistorie, waarbij de hunebedden en
zijn bouwers centraal staan. De
afgelopen maanden heeft het
Hunebedcentrum gemerkt niet
alle leerlingen te kunnen bereiken door de coronamaatregelen.
Archeoloog Nadine Lemmers
start daarom met het geven van
lessen via de virtuele weg met
als doel zoveel mogelijk kinderen te leren over het leven van
de hunebedbouwers.

hop geven of een ontmoeting mogelijk maken tussen de leerlingen
en de prehistorische mensen – onze oermensen.”
Directeur Harrie Wolters benadrukt het belang van educatie en
ziet volop mogelijkheden voor het
Hunebedcentrum. ,,Online is nu
belangrijker dan ooit en als museum wil je natuurlijk kennis overdragen. Als dat niet met exposities
kan, dan ga je op zoek naar andere

vormen. Wie wil er nou geen les
van een archeologe die meer vertelt over het onderwerp dat je met
de klas behandeld?” Niet alleen
aan de basisschoolkinderen is gedacht: ,,Onze lezingen zijn tegenwoordig online te volgen en daarnaast maken we ook allerlei video’s en ook ons e-magazine blijft
maar groeien. We zijn constant op
zoek naar manieren om onze verhalen te vertellen, daar zijn we
best goed in.”

Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt roept Knoalsters op nog even vol te houden. (foto: gemeente Stadskanaal)

Yvonne van Mastrigt roept
Knoalsters op: ‘Hou vol’
STADSKANAAL – Het coronavirus slaat in de tweede golf
flink meer om zich heen in de
gemeente Stadskanaal dan tijdens de eerste uitbraak in
maart. Stadskanaal behoort
zelfs tot de landelijke top 10
van coronabrandhaarden. Een
zorgelijke ontwikkeling, vindt
ook waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt. Daarom roept ze de inwoners van
haar gemeente op om met z’n
allen de schouders eronder te
zetten.
Na de stad Groningen staat Stadskanaal op de tweede plaats qua

De eerste online lessen van de pilot slaan goed aan: de scholen boeken de les als voorbereiding op
een bezoek, maar ook als vervanging wanneer een bezoek niet mogelijk is. Het museum hoopt op deze manier in deze tijd het onderwijs te kunnen ondersteunen bij
het geven van lessen in nood.

Digitale archeoloog
Gewapend met echte voorwerpen
en replica’s geeft Nadine les via
het scherm. Nadat de verbinding
met het klaslokaal is gemaakt, vertelt de archeologe aanstekelijk
over het leven in de prehistorie en
de archeologie. Kinderen kunnen
vragen stellen, waardoor een interactieve les ontstaat. ,,Je ziet dat
kinderen enthousiast zijn en goede
vragen hebben verzonnen. Op deze
manier kunnen we toch het verhaal van de hunebedbouwers vertellen en de kinderen meenemen
in het leven van deze mensen.
Door deze manier van lesgeven
verdwijnt de afstand tussen het onderwijs en de archeologie. Je ziet
kinderen soms met open mond
naar de voorwerpen staren’’, aldus
Nadine Lemmers.

Oerschool

De duofiets die wordt gebruikt om chronische zieken en ouderen
in beweging te krijgen. (eigen foto)

‘In beweging met duofiets’
maakt kans op 10.000 euro
STADSKANAAL – Willeke Bischoff, Rolf Beekman en Christa
Volders, alle drie werkzaam bij
Buurtzorg Stadskanaal de Venen Zuid, maken kans op
10.000 euro van het ANWB
Fonds om het project ‘In beweging met de duofiets’ te realiseren. De campagne ‘ANWB
Fonds helpt je op weg’ geeft
10.000 euro per provincie aan
het meest inspirerende maatschappelijke project. De stemperiode loopt tot 24 november.
Het project ‘In beweging met de
duofiets’ is bedoeld voor chronische zieken en ouderen in NieuwBuinen en Stadskanaal die veel
binnen zitten. ,,Het is niet vanzelfsprekend dat chronisch zieken en
ouderen voor beweging en ontspanning buiten komen en de kans
is klein dat dit met de mantelzorger gebeurt’’, zegt Christa Volders.
,,Door samen met een vrijwilliger
of mantelzorger te fietsen op een
duofiets, hopen we de chronisch
zieken en ouderen te stimuleren
om meer in beweging te komen.
Hierdoor komen alle spieren in beweging, wat goed is voor de gezondheid. Door samen te fietsen is
er meer ontspanning en wordt de
sleur van de dag doorbroken.’’
Daarnaast kan de mantelzorger
worden ontlast of uit de rol van
verzorger stappen door samen met
het familielid of vriend te genieten
van de omgeving.

Stemmen
Op de stemsite anwb.nl/stem staan
70 maatschappelijke projecten
waarop gestemd kan worden. Uit
de stemronde komt per provincie
een top 3 van meest populaire projecten, waaruit de Adviescommissie van het ANWB Fonds de winnaar per provincie kiest. Begin
2021 worden de cheques uitgereikt
aan alle 12 winnaars. Dit is het derde jaar dat het ANWB Fonds op
deze manier maatschappelijke initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobi-

liteit en vrije tijd ondersteunt. Het
ANWB Fonds helpt met deze bijdrage projecten een start te maken.

Het Hunebedcentrum wil meer
zijn dan een fysiek museum en
met de fysieke beperkingen in deze coronatijd is het idee van de
Oerschool in een stroomversnelling gekomen. Het online lesgeven
met een archeoloog is een belangrijk onderdeel van deze opzet. ,,We
willen dat kinderen online meegenomen worden in het verhaal.
Naast de Hunebedles zullen andere themalessen worden ontwikkeld
voor het onderwijs. Nu prikkelen
we de fantasie tijdens schoolbezoeken, maar met de Oerschool willen
we dat ook online en in het klaslokaal doen. In de toekomst willen
we via virtuele weg een rondleiding verzorgen, een archeologisch
monument bezoeken, een works-

René Paas overhandigde in aanwezigheid van burgemeester Yvonne van Mastrigt het predicaat aan
de familie Muller. (foto: gemeente Stadskanaal)

Verfzaak Muller krijgt
Predicaat Hofleverancier
MUSSELKANAAL – Verfzaak
Muller in Musselkanaal, die dit
jaar 100 jaar bestaat, heeft
maandag het Predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ ontvangen.
In aanwezigheid van burgemeester
Yvonne van Mastrigt overhandigde Commissaris van de Koning in
Groningen, René Paas, het predicaat. Hiermee heeft de familiezaak
het recht om het koninklijk wapen
en de titel ‘Bij Koninklijke Be-

schikking Hofleverancier’ te dragen. De uitreiking vond vanwege
de huidige coronamaatregelen
plaats in kleine kring.
Burgemeester Yvonne van Mastrigt van Stadskanaal is trots op deze ondernemers: ,,Al sinds de oprichting in 1920 draagt Verfzaak
Muller bij aan de ontwikkeling
van deze regio. De passie voor het
product spat ervan af en wordt al
jaren doorgegeven. Het is prachtig
om te zien hoe enthousiast de volgende generatie al klaarstaat. Als
gemeente Stadskanaal koesteren
we zulke familiebedrijven. Terecht
dat Verfzaak Muller dit Predicaat
heeft gekregen.”
Verfzaak Muller is in 1920 opgericht door Christiaan Johan Muller. Als meester-schilder reisde hij
rond, waaronder in Amerika. Terug in Nederland zag hij de behoefte bij mensen om zelf te bepalen hoe hun huis eruit moest komen te zien. Deze vraag ontstaat
na de Eerste Wereldoorlog waar

Complimenten
voor pleegouders

Van Moorsel van herinnering naar herinnering
STADSKANAAL – Voormalig profwielrenster Leontien van Moorsel heeft vorige week een fietstocht van ruim 1000 kilometer gemaakt door alle
provincies in Nederland op verzoek van uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta. Het doel: aandacht te vragen voor het samen herinneren van
overleden dierbaren door verhalen op te halen bij
nabestaanden. Donderdagochtend vertrok ze samen met vier fietsers vanuit Stadskanaal richting
Emmen. ,,Met het fietsen door de 12 provincies
wil ik graag meer aandacht aan herinneren geven, juist dit jaar. Ze zeggen wel eens dat een
mens twee keer sterft. De eerste keer bij het overlij-

den en de tweede keer als zijn of haar naam niet
meer wordt uitgesproken. Door namen op te halen
bij nabestaanden en herinneringen te delen leven
de namen voort. Dat vind ik een mooie gedachte.
Daar fiets ik voor,” aldus Leontien van Moorsel.
,,Ik vind het mooi dat ik dit mag doen, maar het
is ook best zwaar’’, zei Leontien vlak voor vertrek
in Stadskanaal. ,,Je hoort verhalen die soms aardig zijn. Zo heb ik vandaag gesproken met Joyce
en Ingrid over het verlies van hun vader Alie, terwijl dat nog zo vers is.’’ Alle verhalen van nabestaanden zijn terug te vinden op monuta.nl/samenherinneren. (foto: Auniek Klijnstra)

SELLINGEN – Alle pleegouders in
Westerwolde ontvangen deze
week het Pleegzorgcompliment
voor hun belangrijke werk en inzet. Zij vangen kinderen op die
(tijdelijk) niet meer thuis kunnen
wonen. Wethouder Wietze Potze:
,,Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen gezin.
Maar soms lukt dat (even) niet.
Voor deze kinderen worden pleeggezinnen gezocht. Dit zijn gezinnen, waarbij kinderen in een normale gezinssituatie terecht komen.
Zo voelen ze zich thuis en kunnen
ze veilig opgroeien. Soms is pleegzorg voor een paar maanden, soms
een paar jaar. Maar ook voor bijvoorbeeld één dag in de week of
twee weekenden in de maand. En
het liefst in hun eigen omgeving.
Zodat ze hun eigen vriendjes,
school of sportclub houden.” Landelijk is er een tekort aan pleegouders, zo ook in de provincie Groningen. Hierdoor vallen kinderen
tussen wal en schip. Daarom wordt
tijdens de Week van de Pleegzorg
extra aandacht gevraagd voor
pleegzorg. In de gemeente Westerwolde zijn pleegouders actief via
Elker, het Leger des Heils, William
Schrikkergroep en Yorneo.

mensen weinig keuzemogelijkheden hebben. De winkel heeft het in
de beginjaren druk met schippers
die werkzaam zijn in de Veenkoloniën en dagelijks langs Musselkanaal varen. Verven en lakken worden door Christiaan Johan zelf gefabriceerd in hun verfmalerij, terwijl zijn vrouw Maria Jansen de
winkel behartigt. Vanaf 1942 verzorgt zoon Johan de schildersdiensten. Nadat Johan trouwt met Irmgard Hake, neemt zij de verantwoording over de winkel en groeit
de zaak verder door. Hun zoon Chris versterkt in 1983 het familiebedrijf en neemt de zaak in 1996
over samen met zijn vrouw Henriëtte Slim. Inmiddels werkt de
vierde generatie Muller mee om
de volgende stappen te zetten. Het
karakteristieke pand aan de
Marktstraat dient al 100 jaar als
middelpunt.

besmettingen in de provincie Groningen en dat in dat rijtje zouden
we natuurlijk liever niet zo hoog
staan’’, aldus de burgemeester.
Om uit te zoeken waardoor het
aantal besmettingen de laatste
weken zo snel is gestegen, heeft
de gemeente zelf onderzoek verricht. Daaruit is gebleken dat met
name verzorgingshuis Maarsheerd in Stadskanaal een grote
bron van bestemmingen is geweest. ,,Dat is begonnen bij een
medewerker, maar daarna zijn er
ook onder bewoners besmettingen geconstateerd. Maarsheerd is
dan ook een bijzonder gebouw
met meerdere functies waar veel
mensen rondlopen. Er wordt niet
alleen zorg aan ouderen verleend,
maar er is ook thuiszorg, dagbesteding, er lopen stagiaires en
vrijwilligers rond en die gaan aan
het eind van de dag allemaal weer
naar huis.’’ Er zijn daarom extra
maatregelen genomen om de risico’s zoveel mogelijk in te dammen: elke cliënt mag maximaal
twee vaste bezoekers ontvangen
die niet tegelijkertijd op bezoek
komen (1 uur per dag), het restaurant is dicht en de afdeling Madelief op de eerste etage is volledig
gesloten voor bezoekers.
Omdat is gebleken dat de meeste
besmettingen in de thuissituatie
plaatsvinden, roept Van Mastrigt
de inwoners van Stadskanaal nogmaals op om zich zoveel mogelijk
aan de regels te houden en dan
met name buiten. ,,Want hoe beter je je buiten gedraagt, hoe veiliger je het thuis voor jezelf en je
naasten maakt. Dingen waar je
normaal misschien niet eens bij
nadenkt, kunnen nu een bron van
besmetting zijn: een hand op iemands schouder leggen of samen
een leuk filmpje bekijken op een
mobiele telefoon. We kunnen beter nu met z’n allen wat strenger
voor onszelf en elkaar zijn dan dat
we achteraf met z’n allen spijt
hebben. Zeker met de feestdagen
in zicht is het mooi als we de coronabesmettingen onder controle
kunnen krijgen, want iedereen
wil het liefst de feestdagen doorbrengen met familie. Die kans
moeten we elkaar wel gunnen.’’
Zelf heeft Van Mastrigt ook in
quarantaine gezeten, nadat ze in
contact was geweest met een medewerker van de gemeente die
besmet was. ,,Gelukkig was ik niet
ziek, maar het was vooral heel gek
dat je echt nergens naartoe kon:
niet naar de winkel, niet met de
hond lopen, geen pakketje ophalen.’’ Het is sowieso een vreemd
waarnemend burgemeesterschap
voor de inwoonster van Winsum.
,,Ik ga straks weg uit een gemeentehuis dat ik eigenlijk nooit vol
van leven heb meegemaakt. Ik
hoop voor de nieuwe burgemeester dat hij of zij weer zo snel mogelijk in de ‘oude’ situatie aan de
slag kan. Mede daarom moeten
we het nog even met z’n allen volhouden, zodat we straks allemaal
weer volop kunnen genieten.
Kortom, kop d’r veur!’’

De eretitel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ is een
koninklijke onderscheiding voor
kleine of middelgrote bedrijven
die minstens 100 jaar bestaan en
een vooraanstaande plaats innemen in de regio en de branche.
Een voorwaarde is dat de onderneming van onbesproken gedrag is.
Bedrijven geven zelf bij de gemeente aan dat ze Hofleverancier
willen worden. De Koning beslist
vervolgens over het toekennen van
het predicaat en het recht om het
wapenschild te voeren.
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Wie herkent deze mensen?
’S-HERTOGENBOSCH – Henny Peijnenburg uit Den Bosch heeft van
1999 tot 2003 onderzoek gedaan naar
de jeugdjaren van haar inmiddels
overleden vader. Omdat ze nog veel
vragen had en het niet kon loslaten,
besloot ze dit jaar haar onderzoek te
hervatten.
,,Mijn vader is geboren in 1937 en een
groot gedeelte van zijn jeugd viel in de
Tweede Wereldoorlog. In deze periode

Aa en Hunze discussieert
over aanleg fietsverbindingen

moest mijn vader als onwetend en onschuldig kind van 5, 6 jaar mee op de
vlucht gedurende 16 maanden. Het is mij
destijds niet gelukt te achterhalen waar
hij met zijn moeder en twee zussen heeft
verbleven in de periode maart tot en met
december 1945. Het heeft mij echter niet
losgelaten en daarom ben ik weer gaan
zoeken. Nieuw onderzoek heeft duidelijk
gemaakt dat dit verblijf in Drenthe moet
zijn geweest. Maar ja, dat is een groot gebied.’’ Naast archieven en kranten hoopt
Henny via buurthuizen en (dorps)kranten
mensen te bereiken die mogelijk nog iets
kunnen vertellen over deze periode.

GIETEN – Het college van burgemeester en wethouders van Aa en
Hunze wil het fietspadennetwerk in
de gemeente optimaliseren. Hiervoor
willen ze fietspaden aanleggen aan
de Nijslootsweg in Gieten en langs
N34 naar de Bosweg in Gasselte. De
fracties van de Partij van de Arbeid
(PvdA) en CDA zien de noodzaak van
deze fietsverbindingen echter niet in.

Laatste poging
,,Ik ben op zoek naar mensen die personen op deze foto’s herkennen uit de periode maart-december 1945. Waarschijnlijk zijn grootmoeder en de kinderen ondergebracht op een boerderij. Uit het archief van het Nederlandse Rode Kruis
kwam een correspondentie adres naar voren waar grootmoeder post heeft opgehaald of gebracht. Dit adres was J 165 in
Drouwenermond. Eén van de kinderen
op de foto is mijn inmiddels overleden vader Kees. Ik heb in 2003 een boek over
zijn jeugd geschreven, maar kon maar
geen informatie vinden over die 9 maanden uit zijn leven. Het adres van de boerderij in Drenthe heb ik niet kunnen vinden. ,,Het is voor mij een allerlaatste poging om dit stukje alsnog duidelijk te
krijgen.’’
Mensen die Henny kunnen helpen in
haar zoektocht, kunnen haar bellen of
mailen via 06-11321663 of hennypeijnenburg@home.nl. Wie liever anoniem reageert, kan dat per post doen: Concordialaan 21, 5223 ZL ‘s-Hertogenbosch.

Grootmoeder en de kinderen verbleven waarschijnlijk op een boerderij in
Drenthe. (eigen foto’s)

I

Hulp bij portaal
TER APEL/STADSKANAAL – Elke zorgverlener is vanaf 1 juli wettelijk verplicht inzicht te geven in de gezondheidsgegevens van een patiënt. Dit gaat via een online patientenportaal van de zorgverlener waarop mensen inloggen met hun Digi-D. Hier kunnen burgers onder meer afspraken maken, verslagen inzien of een vraag stellen via
een e-consult. Maar hoe werkt dit portaal en hoe krijgt iemand toegang tot zijn of haar
eigen informatie? In november organiseren de bibliotheken in Ter Apel en Stadskanaal een speciale workshop over het patientenportaal tijdens de speciale module van
Digisterker, een cursus over het zelfstandig gebruik maken van de elektronische service van gemeente, het UWV of Belastingdienst die wordt gegeven in de Groningse bibliotheken. Deelnemers krijgen tijdens de workshop individuele begeleiding. Op
maandag 9 november kunnen inwoners van Westerwolde terecht in de Bibliotheek Ter
Apel, op vrijdag 13 november kunnen inwoners van Stadskanaal zich laten voorlichten
in de Bibliotheek Stadskanaal. Beide workshops vinden plaats van 10.00 tot 12.00 uur,
aanmelden kan respectievelijk via biblionetgroningen.nl/terapel en
stadskanaal@biblionetgroningen.nl.

Mooie opbrengst in
Nationale Recycleweek
STADSKANAAL – De Nationale Recycleweek, die plaatsvond van 12 tot
en met 18 oktober, heeft in de provincie Groningen 1.250 euro opgeleverd.
Aan de campagne ‘Heel Noord-Nederland Recyclet’ hebben meerdere
gemeenten in Groningen en Drenthe
meegedaan. Voor beide provincies is
maar liefst 2.500 euro ingezameld
voor het goede doel.
In Groningen gaat de cheque met het
mooie bedrag van 1.250 euro naar de
stichting Lutje Geluk. Zij geven gezinnen, voor wie dit niet van zelfsprekend is,
een dagje uit. Ook vervullen ze wensen
van kinderen die wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. In verband met
de aangescherpte coronamaatregelen
ontvangt de stichting de cheque per post.
De Nationale Recycleweek viel voor

Noord-Nederland midden in de herfstvakantie en dat verklaart misschien wel het
succes. Veel mensen kwamen naar het afvalbrengstation om hun kapotte tosti apparaten, een oude wasmachine en nog
veel meer e-waste allemaal netjes in te leveren. Jaarlijks verdwijnen er nog duizenden kilo’s elektrische en elektronische apparaten in de grijze container.
Het is en blijft echter belangrijk om dit
afval op de juiste wijze in te zamelen en
te recyclen, want deze apparaten bevatten veel waardevolle en schaarse grondstoffen. Nu de Nationale Recycleweek is
afgelopen kunnen inwoners van de gemeente Stadskanaal nog steeds afgedankte elektrische en elektronische apparaten gratis inleveren bij het afvalbrengstation aan de Industriestraat 32 in
Stadskanaal. Virol organiseerde samen
met Weee Nederland en gemeenten deze
campagne in Noord-Nederland.

I De cheque van 1250 euro wordt per post verstuurd naar Stichting Lutje Geluk. (eigen foto)

Mondkapjes maken met
Groningse bibliotheken
STADSKANAAL – Kap d'r veur. Daarmee wordt natuurlijk een mondkapje
bedoeld. Biblionet Groningen is onlangs gestart met BiebLab Live, een wekelijkse uitzending voor kinderen. Op YouTube kunnen ze meedoen aan de
leukste workshops en spellen.
Woensdag 11 november gaan ze op allerlei manieren aan de slag met mondkapjes: hoe kan je er zelf een maken, hoe kan je een mondkapje versieren en
waar kan je het allemaal voor gebruiken? Sanne en Ida nemen de kinderen
mee in de wereld van de mondkapjes. Wie vanuit huis wil meedoen, moet
zorgen dat hij of zij een sok, wegwerpmondkapjes, een schaar, lijm en knutselmateriaal zoals veertjes, verschillende soorten en kleuren papier, stickers
bij de hand heeft. De uitzending begint om 15.00 uur en is te volgen via youtube.com/bieblab.
Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze
mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten tijdelijk niet door kunnen
gaan, schakelt Biblionet Groningen over naar BiebLab, het YouTube-kanaal
voor kinderen. (foto: Biblionet Groningen)

PvdA-fractievoorzitter Kiena ten Brink
heeft moeite met de priotering van het
college. ,,De veiligheid van de schooljeugd heeft prioriteit. Daarom vinden we
dat het fietspad van Spijkerboor naar
Eexterveen meer prioriteit verdient.”
Klaas Stol, commissielid van het CDA,
sloot zich daarbij aan: ,,Het fietspad via
Eexterhalte naar ‘t Hemelriekie is meer
dan voldoende.” Hij bracht ook het fietspad langs De Hunze nog onder de aandacht. Marie-Claire Neesen van GroenLinks vond dat het wegwerken van achterstallig onderhoud meer aandacht verdiend.
Wethouder Henk Heijerman gaf aan dat
de ontbrekende delen juist van groot belang zijn voor de verkeersveiligheid. ,,De
routes zijn deels onverhard, maar worden
veel gebruikt door jongeren die vanuit
Gieten naar de zwemplassen in het Gasselterveld gaan. Daarnaast zien ouderen
graag dat de verbinding langs de N34 volledig wordt verhard. Zij zien liever dat
hun kinderen uit het oogpunt van sociale
veiligheid langs de N34 gaan dan over
een donker fietspad door het Staatsbos.
En ook de ondernemer die miljoenen

gaat investeren in het voormalig Motel
Gasselte verwacht iets van ons als gemeente. De ondernemer zal en verharding van het ontbrekende deel op prijs
stellen. Daarnaast ontstaat er een doorgaande route richting Drouwen en Borger. Dus het heeft best zin om deze ontbrekende delen te verharden” aldus Heijerman, die nog maar eens uitlegde dat
de aanleg van het fietspad van Spijkerboor naar Eexterveen niet eenvoudig is.
,,Je hebt te maken met grondeigenaren
die niet mee willen werken. Met een zak
geld kom je er niet. Bij het fietspad langs
de Menweg was ook sprake van grondruil. Dus je moet ook met grond komen
om te kunnen ruilen. Dat maakt het verhaal zo lastig.”
De wethouder zou door Neesen nog graag
op de hoogte wordt gebracht over fietspaden die onderhoud nodig hebben. Ten
Brink was nog niet overtuigd en nodigde
de wethouder uit om op de fiets de routes
te gaan rijden. Heijerman ging op deze
uitnodiging in en stelde voor dat ook andere belangstellenden mee zouden fietsen. Over enkele weken zal tijdens de
vaststelling van de begroting duidelijk
worden of de gemeenteraad instemt met
de aanleg van de ontbrekende fietsverbindingen.

Wordt u onze nieuwe schakel?
Organisatorisch talent en bijdragen aan de
genezing van nierziekten? Meld u aan als
coördinator: nierstichting.nl/coordinator
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088-7007160

NoordPers nieuws- en advertentiebladen

De Nieuwsbode

Prikkers kunnen telefonisch worden opgegeven op nr. 088-7007160. U kunt uw advertentie ook mailen
naar: nieuwsbode@noordpers.nl o.v.v. gratis prikker. Prikkers kosten t3.75 excl. BTW (minimaal 3 regels).
Iedere regel meer kost t0.75 extra. Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75
extra in rekening gebracht. Contant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS PRIKKERS
Het plaatsen van gratis Prikkers is aan bepaalde ‘’spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Prikkers hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Prikkers kunnen alleen door particulieren worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.
Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, coniferen, open haardhout, etc.
te koop aanbiedt, komt niet in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.
- Gratis Prikkers kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur
op nr. 088-7007160.
- Per week mag maximaal een gratis Prikker worden ingeleverd.
- Een gratis Prikker mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Prikker willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van
De Nieuwsbode.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Prikkers worden opgenomen.
- Gratis Prikkers t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Prikkers hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Prikker inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Dieren

Antiek groen kolenkit,
geen roest, €10,- Tel: 0614216187

Garagedeur vervangen of
nieuwbouw? Kies voor een
deur van Garagedeuren
Drenthe. Kies voor kwaliteit/service/garantie. Ruime keus in design en kleur.
www.garagedeurendrenthe.nl

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

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

Metaal doorslijper, merk
Junion. Kan ongeveer 10
cm door slijpen, + extra
zaag + vloeistof, kan ook in
verstek, vraagprijs €125,Tel: 06-55566867

Bladzuiger, merk Bosch, 1
jaar oud. Tel: 06-55127859

4 lichtmetalen velgen Skoda, incl. 4 premium Contact
banden: 185/60/R15, t.e.a.b.
Yamaha keyboard, zéér
compleet !! 06-38132799

Twee damesfietsen: 1 met 5
versnellingen en 1 met 3
versnellingen. Hengelsportspullen. Tel: 0599-616057
na 17.00 uur

Partij hardhouten planken
en regels €75,- 06-22211830

Wegens
overcompleet
z.g.a.n. TomTom Via 52-navigatie met levenslang gratis kaartupdates. Geheel
compleet incl. solide dashboardhouder. Tel: 0599322604

Kringloop te Annen
De Boedelmarkt
De Hullen 1, 06-46149507
Open wo. tm za. 13-17 uur
Bestel op tijd uw
houtpellets. H.O. Boxem
Tel: 0592-465687.
Alle maten klokkensleutels. Collectie brandweerhelmen e.d. Trijnie’s Antiek, Marktstraat 21, Musselkanaal, tel. 0599-610384.
Nieuw! Nu ook autosleutels
-met
startonderbreking.
Schoenmakerij v.d.Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel.
Schoenmaker Engel
schoenreparaties,
sleutels en autosleutels.
Reparatie van
autosleutels met chip en
autosleutelbehuizing.
Beneluxlaan 15
Stadskanaal
Tel: 0599-615.122.

Elektr. grasmaaier, maaibreedte 31cm €25.-; Kerstboomstandaard 40 bij 40 en
20cm hoog €8,-; Ovale salontafel donker eiken €15,Hanglamp €15,-; Tel: 0599671359
Dames- en herenfietsen
vanaf €50.00. Meisjesfiets
20 + 26 inch. Div. Fietswielen. Tel: 0599-617700.
Goed onderhouden damesfiets, 200 euro. Ladenkast
50 euro. Tel: 0599-850719
Kodak Analoge Instant Camera EK160EF, compleet
met fotocassette, flitser,
draagriem, in originele
doos, in perfect werkende
staat,
€15,- Tel: 0622745538

Motorfiets wielen van honda-kawasaki-suzuki-yamaha met banden, 25 euro per
stuk; sturen 20 euro schokbrekers 25 euro voorvorken
vanaf 50 euro leren motorjacks 65 euro 06 22209371
Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 / 06-41798273.
Winterset met steek 5x108 naaf 65.1 - ET44 voor diverse Peugeot - Citroen - Volvo
modellen. Banden 205/60R
16 met 2 x 4.5 + 2 x 6.5 mm
profiel. Incl. uni. wieldoppen. Prijs 100 euro. Info:
06-28750591
Set 16 inch originele Mercedes sport velgen. Ideaal
als winterset. Prijs 150 euro
Info: 06-34620536
Set z.g.a.n. wielen compleet
met banden voor VW Polo VW Fox - Audi A1 - Seat
Ibiza - Skodia Fabia e.a.
Met wielsteek 5x100. Info:
0599-614621.

Dierenverzorging
Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtverzorging. Info 06-12459399.
Per week mag maximaal
één gratis Prikker worden
ingeleverd door mensen
die woonachtig zijn in het
in verschijningsgebied van
De Nieuwsbode.

Aanbieding personeel

Huis en tuin

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

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.

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

GRATIS PRIKKERS kunnen niet per fax of e-mail ingeleverd worden.

Aanbieding personeel
Schoorsteenvegen. Gedpl./
erkend ASPB-lid. Klus- en
schoorsteenveegbedr. JD.
0599-332.596
of
061896.82.38.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl
Schoorsteenveger nodig?
BSS erkend/gedipl. schoorsteenveger. Lid ASPB.
Inl. 0599-322821 of 0654354.098.
www.zwartehanden.nl
Last van wesp, muis, rat,
marter, etc. HOB Gieten
bellen: 0592-26.21.85.
Voor al uw Schilder - Glas
en Wandafwerking. Telefoon
0599413289
/
0622834667.
www.spoordog.nl

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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Esdal Online Talkshow
ludieke kennismaking
EMMEN/BORGER – Het laatste jaar
op de basisschool is voor veel leerlingen in groep 8 een leuk en vooral
spannend jaar. Na acht jaar basisonderwijs maken ze de overstap naar
het voortgezet onderwijs en oriënteren ze zich op de school van hun toekomst. Het Esdal College, met onder
meer een dependance in Borger, organiseert doorgaans in november informatieavonden voor deze leerlingen
en hun ouders/verzorgers.
Omdat het op dit moment niet mogelijk is
om ouders/verzorgers in de school te ontvangen, is men op zoek gegaan naar een
alternatief. Het Esdal College organiseert
daarom van 9 tot en met 19 november de
Esdal Online Talkshow, een online liveuitzending voor leerlingen in groep 8 en
hun ouders/verzorgers. Leerlingen en medewerkers vertellen over de school, het
eerste jaar op het Esdal College en de
keuzes die gemaakt kunnen worden.
Vlogger Jordi leidt de kijkers online rond
door de verschillende locaties en uiter-

aard is er gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Matthias Kooistra, directeur/bestuurder
van het Esdal College: ,,Op dezelfde dag
dat de Esdal Online Talkshows worden
uitgezonden, organiseert het Esdal College nog wel fysieke doemiddagen voor de
leerlingen. Tijdens het oriëntatieproces is
juist het persoonlijke contact en het proeven van de sfeer erg belangrijk. Ook ouders/verzorgers willen voelen of hun kind
op de juiste school terechtkomt. Door de
maatregelen waar we momenteel mee te
maken hebben, is dit helaas niet mogelijk. Aan de andere kant, maakt het ons
ook creatief en laat het ons buiten de gebaande paden treden. Wij denken een
heel mooi en veilig alternatief te hebben
met de Esdal Online Talkshow en we zien
ernaar uit om de leerlingen en hun ouders/verzorgers op deze manier in onze
school te ‘ontvangen’.”
Of de open dag in februari in zijn gebruikelijke vorm doorgang kan vinden, is nog
niet duidelijk. De medewerkers van het
Esdal College zijn zich ook hiervoor al
aan het beraden op een bijzonder alternatief.

Adverteren
doet verkopen
Fietspad geopend
EEXTERVEEN – Onder luid geklingel van de zojuist verkregen ‘Aa en Hunzefietsbellen’ is onlangs het fietspad langs de Menweg in Eexterveen officieel geopend. Dit werd coronaproof gedaan door de leerlingen van OBS de Kameleon
samen met wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze. Met de
realisatie van dit fietspad is een lang gekoesterde wens van het dorp, of eigenlijk de omliggende dorpen, in vervulling gegaan. Nu het fietspad er ligt kunnen
de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs veilig naar school fietsen
langs dit traject. (foto: gemeente Aa en Hunze)

Verkeerslicht
Donker en GEZIEN WORDEN!
Opvallend zoveel betekenissen er zijn
over dat bijvoeglijk naamwoord in tegenstelling met licht. Het wordt donker: donkere dagen voor Kerst, donkere lucht,
donkere kamer (fotografie), een donkere
bladzijde in zijn leven, een zaak donker
inzien, donker kijken (afkeurend), een
donkere stem, donkere middeleeuwen,
om maar een paar te noemen.
Wij houden het op de tegenstelling van
donker, namelijk licht. Het zal niemand
ontgaan zijn dat bij het verzetten van de
klok van zomer- naar wintertijd het ineens ook al veel eerder en langer donker
is geworden. Eerder je licht aan, in huis,
op school, in je werk, want anders zie je
het niet meer zo goed. Het gemotoriseerde verkeer rijdt trouwens al jaren – ook,
of juist – overdag met licht aan. Die bestuurders weten uit ervaring dat je daardoor eerder en beter opvalt. Daarnaast
hebben we vele duizenden niet gemotoriseerde voertuigen in de vorm van fietsen,
gehandicaptenvoertuigen, scootmobielen
en wat er verder nog aan nieuws is bijgekomen de laatste jaren.
Op de stoep (voetpad) hoef je geen licht
voeren. In tegenstelling met het gemotoriseerde verkeer is het elk najaar weer

een strijd om fietsers en andere langzaam
rijders te overtuigen hun licht aan te
doen. Zijn de automobilisten dan zoveel
slimmer dan de fietsers ? Ik denk het
niet, wel is de gemiddelde automobilist
een stuk ouder en daardoor wijzer. Ze
zijn ook 13, 14, 16 of 18 jaar geweest en
hebben leergeld gegeven in de vorm van
boetes, ongevallen of schades. Er is nog
een aspect dat meespeelt. In de wetgeving staat een artikel dat de schuld van
een ongeval ligt bij de gemotoriseerde,
tenzij deze kan aantonen dat de tegenpartij onvoorzichtig heeft gereden, geen licht
voerde, in verboden richting reed, of
welk ander verweer dan ook.
Dat noemen ze de omgekeerde bewijslast. De automobilist moet dan een strijd
voeren om zich te vrijwaren, hoewel de
fietser niet zelden zelf de boosdoener is
en dat is niet eerlijk. Een fietser betaalt
voor een bekeuring minimaal 35 tot 55
euro, terwijl je bij veel winkelcentra voor
om en bij een tientje een prachtig verlichtingssetje kunt kopen. Met elkaar zijn
wij voor veel te veel doden en zwaargewonden (plusminus 97 procent) verantwoordelijk.
H.N. van Wijk

100 miljoen beschikbaar
voor aanpak veenweide
REGIO – Rijk en provincies gaan samen met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten de problematiek in veenweidegebieden aanpakken. Het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daar 100 miljoen euro voor beschikbaar gesteld in
het kader van het Klimaatakkoord.
De kunstmatig lage waterstand in veenweidegebieden zorgt voor oxidatie van
het veen en dat leidt tot extra uitstoot
van broeikasgassen en tot bodemdaling.
Het waterpeil verhogen in veenweidegebied heeft echter grote gevolgen voor agrariërs, want hogere waterpeilen vragen
om een andere bedrijfsvoering. Op te natte gronden zakken koeien en machines
weg en is de grasopbrengst minder. Nieuwe oplossingen zijn daarom nodig.

Samenhang
Diverse regio’s in de veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord- en Zuid
Holland, Overijssel en Utrecht vragen elk
om hun eigen oplossingsrichting. Onderzoek is nodig om te kunnen bepalen welke oplossing in welk gebied het beste is.
In de veenweidegebieden komen verschillende maatschappelijke opgaves samen op het gebied van landbouw, klimaat, natuur- en biodiversiteit en de gevolgen van bodemdaling op bijvoorbeeld
woningen. Die opgaves moeten allemaal
in samenhang bekeken worden voor een
zo efficiënt mogelijke aanpak. Oplossingsrichtingen om boeren in veenweidegebied een duurzame toekomst te geven,
liggen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe water infiltratie technie-

ken, natuurinclusieve kringlooplandbouw
met extensivering en mogelijk de ontwikkeling van natte teelten.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat
de landbouw en landgebruik zich inzetten
voor een CO2-reductie van 3,5 megaton in
2030, met een verdere ambitie van 6 megaton. Met de gebiedsgerichte aanpak
van de veenweidegebieden wordt een
CO2-reductie van 1 megaton beoogd in
2030 onder regie van de provincies. Minister Schouten van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit heeft in juli een brief
naar de Tweede Kamer gestuurd waarin
de eerste fase voor maatregelen in veenweidegebieden bekend werd gemaakt.
De regeling vanuit het ministerie van
LNV om diverse veenweideprogramma’s
een impuls te geven staat nu open voor
de provincies, die gezamenlijk zelf ook
105 miljoen euro bijdragen. Hiermee
worden de meest urgente gebieden qua
bodemdaling aangepakt om klimaatwinst
te boeken in combinatie met een toekomstbestendige landbouw en meer biodiversiteit.

Openingstijden naseizoen
Boomkroonpad uitgebreid
DROUWEN – De dagen worden korter en de temperatuur daalt. Het naseizoen
bij het Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen staat weer voor de deur.
Omdat het ook in de herfst en winter heerlijk is om te genieten van de natuur,
is er reden genoeg om er op uit te trekken en een bezoekje te brengen aan de boswachterij Gieten-Borger. Bezoekers kunnen wandelen door de toppen van de bomen, maar er is meer te beleven: het Buitencentrum is het startpunt voor verschillende wandel- en fietsroutes en bijzondere routes voor kinderen en leuke
activiteiten. In Buitencentrum Boomkroonpad is er bovendien een expositie
over bosbeheer en hout. Het Boomkroonpad is van 9 november tot en met 31
maart op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur geopend, tijdens
schoolvakanties zijn de openingstijden dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur. Het
Buitencentrum Boomkroonpad is gesloten op 25 en 31 december en 1 januari.
(foto: Staatsbosbeheer)
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Thuiskompas polst
mening gebruikers
DRENTHE – De acht Drentse woningcorporaties hebben eind april Thuiskompas
gelanceerd, een nieuwe website waar woningzoekenden terecht kunnen voor het
zoeken naar een huurhuis in Drenthe en
aangrenzende gebieden. Thuiskompas
onderzoekt de komende tijd of mensen
de website al kennen en wat gebruikers
ervan vinden. Bert Moormann, directeurbestuurder bij Domesta en woordvoerder
namens de acht corporaties: ,,We hebben
Thuiskompas gemaakt samen met de
huurdersorganisaties. Zij denken al vanaf het begin mee over de inrichting en zij
hebben de website uitgebreid getest. Een
half jaar na de lancering is wat ons betreft een perfect moment om aan de gebruikers te vragen wat hun ervaringen
zijn. Wat gaat goed, maar vooral ook wat
kan nog beter. Er is veel aandacht besteed aan de uitstraling van de website
en aan het taalgebruik. We zijn benieuwd hoe mensen dat waarderen. Met
de uitkomsten gaan we samen aan de
slag.’’ Onderzoeksbureau Enneüs verstuurt de vragenlijsten. Thuiskompas is
een initiatief van Actium, De Volmacht,
Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en
Woonservice en hun twaalf huurdersorganisaties. In totaal gaat het om een aanbod van 70.500 huizen in Drenthe en haar
grensstreken.

Organisatorisch talent?
Meld u aan als coördinator:
nierstichting.nl/coordinator

Froukje Mulder viert 20 jaar
zelfstandig ondernemerschap
STADSKANAAL – Het is een feestelijke week voor Froukje Mulder: ze is
twintig jaar zelfstandig onderneemster en dat wordt de komende weken
uitgebreid gevierd in haar supermarkt Jumbo Froukje Sloot in Stadskanaal. De 53-jarige inwoonster van
Groningen is na twee decennia in het
supermarktwezen nog steeds enthousiast en vol met ideeën.

Froukje werkte in haar jeugd als zaterdaghulp in een supermarkt in Groningen,
waar ze haar toenmalige echtgenoot leerde kennen. ,,Na mijn VWO wilde ik geneeskunde studeren en chirurg worden,
maar ik werd uitgeloot en ging fysiotherapie studeren. Daarna ben ik nog een tijdje operatieassistent geweest, maar we
kregen kinderen en die combinatie werd
steeds lastiger. Mijn man werkte nog in
het supermarktwezen en uiteindelijk ben

ik daar ook in verder gegaan.’’ In 2001
nam Froukje een net geopende C1000
over in Stadskanaal, een jaar later kreeg
ze de vraag of ze interesse had in een
nieuw, groter pand aan de Beneluxlaan.
,,Ik ben blij dat ik destijds de stap heb genomen voor de verhuizing, vooral als je
ziet hoe we in de afgelopen jaren zijn gegroeid. De omzet is zeker verzesvoudigd
ten opzichte van toen we hier net begonnen.’’ Sinds 2013 maakt haar winkel onderdeel uit van de Jumbo-familie en daar
voelt Froukje zich prettig bij. ,,Ik kom
zelf uit een gezin van zelfstandige ondernemers en de familie Van Eerd is net zo,
dat voelt goed.’’
Normaliter loopt Froukje een paar dagen
per week in haar winkel, maar is ze ook
veel onderweg. ,,Ik ben voorzitter van het
Pensioenfonds Levensmiddelenbedrijf,
zit in het hoofdbestuur van het Vakcentrum en ben daarnaast ook hoofdbestuurslid van de Jumbo Ondernemersvereniging. Ik ben dus vaak op pad, al gaat
nu eigenlijk bijna alles online vanwege
de coronamaatregelen. Maar juist die afwisseling houdt het leuk: ik vind het leuk
om mee te kunnen denken over nieuwe
ontwikkelingen in onze branche, maar na
een paar uur vergaderen vind ik het ook
heerlijk om een rondje te lopen door de
winkel en contact te hebben met onze
klanten, maar ook te weten wat onze medewerkers bezighoudt.’’
Voor de dagelijkse gang van zaken heeft
Froukje een bedrijfsleider en managementteam. ,,Ik heb in 2009 bewust voor
bedrijfsleiders gekozen, omdat ik toen
ook de toenmalige C1000 aan het Velingspad over heb genomen. Zo kon ik
zelf meer nadenken over toekomstplannen en me bezighouden met de ‘vloer’.

Samen doen

I Froukje Mulder, 20 jaar zelfstandig ondernemerschap en dat wordt uitgebreid gevierd.

Digitale Woondag in Aa en Hunze
GIETEN – De gemeente Aa en Hunze organiseert op dinsdag 17 november een digitale bijeenkomst waarin politiek, inwoners en andere partijen gezamenlijk aan de slag
gaan met het nieuwe woonbeleid. Zoals overal in Nederland zullen ook in de gemeente Aa en Hunze het woonaanbod en de woonbehoeften van inwoners de komende jaren veranderen. Deze veranderingen vragen om een overkoepelende visie van de gemeente, woningcorporaties, inwoners en andere betrokken partijen. Aa en Hunze is
momenteel bezig met het ontwikkelen van een Woonvisie 2020+. Een goede toekomstvisie kan alleen tot stand komen in goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Om die reden wordt op dinsdagavond 17 november van 19.30 tot 21.30 uur een
digitale bijeenkomst georganiseerd waarin politiek, inwoners en andere partijen gezamenlijk aan de slag gaan met het vernieuwde woonbeleid. Tijdens deze avond hoopt
de gemeente meer inzicht te krijgen over de dromen, ambities en ideeën die er onder
de inwoners leven. Daarnaast kunnen inwoners hun mening geven over het wonen in
Aa en Hunze middels een digitale enquête. Op aanvraag kan een papieren versie worden toegezonden. Wie deel wil nemen aan de digitale bijeenkomst of de enquête graag
op papier wil ontvangen, kan een mail sturen naar kveenstra@aaenhunze.nl, onder
vermelding van ‘Aanmelding Woondag 17 november.’

Intussen wordt er ook alweer hard nagedacht over de toekomst van Jumbo
Froukje Sloot. ,,Ik ben nu 53, maar ben
nog lang niet klaar en heb nog genoeg
leuke plannen. Bovendien gaan de ontwikkelingen altijd door en is het assortiment onderhevig aan veranderingen,
want de smaak van klanten verandert
ook. Er liggen nu al plannen om de tekentafel om de winkel volgend jaar weer
flink aan te pakken. Wat voor Froukje
daarbij voorop staat, is dat de sfeer goed
blijft. ,,Dat krijgen we ook vaak te horen
van klanten, die vinden de sfeer hier altijd prettig. Daarom vind ik mijn team zo
belangrijk, want we moeten het samen
doen. Ik ben net als ieder ander een meisje van de vloer en help net zo makkelijk
mee met vakkenvullen of door bij te
springen op een van de afdelingen. We
hebben veel voor elkaar over en zorgen
goed voor elkaar.’’
Om haar 20-jarig jubileum als zelfstandig
onderneemster extra luister bij te zetten,
wordt er de komende periode een feestje
gevierd in de winkel. ,,Zo zullen we wekelijks, in ieder geval tot Kerst, leuke aanbiedingen hebben voor onze klanten die
van donderdag tot en met zondag geldig
zijn.’’
Jumbo Froukje Sloot is gevestigd aan de
Beneluxlaan 6 in Stadskanaal (tel. 0599696060).

Sint Maarten
lopen in de regio
REGIO – Op woensdag 11 november is het weer Sint
Maarten, de dag dat kinderen traditiegetrouw met
lampionnen langs de deuren lopen. In verband met de
aangescherpte coronamaatregelen verloopt Sint Maarten echter anders dan andere jaren, zo ook in de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde, Borger-Odoorn en
Aa en Hunze. Zo zijn er woensdag 11 november geen
bijeenkomsten en optochten toegestaan, maar
(groot)ouders/verzorgers mogen wel met hun
(klein)kinderen langs de deuren gaan. Het is aan ouders (en kinderen) zelf om een afweging te maken.
Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur, maar moeten wel voldoende afstand houden van mensen in de
deuropening en de begeleidende volwassenen moeten
eveneens afstand houden van elkaar. Ook is het handig om met de kinderen te overleggen over wat te doen
met niet-verpakt snoep. Mensen die kinderen aan de
deur willen ontvangen, kunnen met een lampion of
windlicht laten zien dat er aangebeld kan worden, wie
niet mee wil doen kan een briefje aan de deur hangen.
Voor inwoners van Aa en Hunze is een poster beschikbaar op de website van de gemeente die inwoners voor
hun deur of raam kunnen plakken, waarop ze kunnen
aangeven of ze wel of niet meedoen. De poster is bedacht door leerlingen van het Dr. Nassau College in
Gieten.

Provincie wil meer bos
en groen in Groningen
GRONINGEN – De provincie Groningen vraagt Provinciale Staten in te stemmen met ambities voor vergroening van het landschap. Het gaat om bos, bomen langs
wegen, houtsingels en meer groen op erven en industrieterreinen. In totaal gaat het om 750 hectare in tien
jaar tijd. Gedeputeerde Henk Staghouwer van Natuur
en Landbouw: ,,Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de ruimtelijke kwaliteit, de
biodiversiteit en de leefbaarheid.’’ Op dit moment is er
500.000 euro beschikbaar voor de komende vier jaar,
aanvullende financiering wordt gezocht. De ambities
staan verwoord in het programma ‘Bos en Hout’, dat
onderdeel uitmaakt van de Klimaatagenda provincie
Groningen 2030. De uitbreiding met 750 hectare is verdeeld in circa 50 procent nieuw bos, circa 30 procent in
groene landschapselementen zoals houtsingels en wegbeplanting en de rest in het vergroenen van bedrijventerreinen en erven. De provincie heeft de afgelopen
twee jaar aan het programma gewerkt in een werkgroep met daarin onder meer gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven. Het programma is een eigen Groningse variant op het Actieplan
Bos en Hout dat het Rijk heeft gepresenteerd tijdens
de Nationale Klimaattop in 2016.

Met een confettikanon werd de opening van het nieuwe pand gevierd. (eigen foto)
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Eurodisc gaat verder
als Round audiovisual
STADSKANAAL – Het is een
jaar van veranderingen voor Eurodisc Muziek en Eurodisc Rental. Niet alleen is het bedrijf
verhuisd naar een nieuw onderkomen aan de Hoofdstraat in
Stadskanaal, ook is besloten om
verder te gaan met nieuwe namen: Round music en Round
audiovisual. ,,Deze nieuwe
naam kenmerkt de veelzijdigheid van ons bedrijf beter’’, aldus Pim Scheper.
Eurodisc was oorspronkelijk bedacht voor een cd-fabriek, maar alleen de naam bleef hangen. ,,Als je
bedrijf steeds verder groeit dan de
naam alleen, dan wordt het uiteindelijk tijd voor iets nieuws. En nee,
we hebben het natuurlijk niet over
onze werkzaamheden, die blijven
gewoon hetzelfde. Ook de herhaalde vraag of we cd’s verkopen liet
ons inzien dat de oude naam sim-

pelweg niet meer past bij onze bedrijven: Round music, Round
school of music en Round audiovisual.’’

Trots
De mensen van de muziekschool,
muziekwinkel en audiovisuele producties staan ook in het nieuwe onderkomen voor iedereen klaar.
,,We zijn ontzettend enthousiast om
nu deze namen te mogen dragen.
Want ondanks de coronacrisis van
dit jaar zijn we trots op wat we allemaal hebben bereikt. Een nieuw
pand, een nieuwe naam en een
groeiend team zorgen daarbij voor
frisse moed. Kom dus gerust eens
binnenlopen in ons nieuwe pand of
neem een kijkje op onze websites.
We horen graag wat we voor je
kunnen betekenen. De koffie staat
in ieder geval klaar!’’
Round Audiovisual is gevestigd
aan de Hoofdstraat 80 in Stadskanaal (tel. 085-1300025).
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Brief aan de inwoners Marcel Thijsen ontvangt eerste boek
De Hondsrug-Landschap van eeuwen
van Westerwolde
BORGER – De burgemeester
van de gemeente Tynaarlo, Marcel Thijsen, heeft afgelopen
weekend een van de eerste
exemplaren van het publieksboek ‘De Hondsrug- Landschap
van eeuwen’ ontvangen uit handen van Cathrien Posthumus,
manager De Hondsrug UNESCO Global Geopark en Harrie
Wolters, directeur van het Hunebedcentrum in Borger. Het
verschijnen van het boek is een
bijzonder moment: het laatste

Beste inwoners van Westerwolde,
Het gaat niet goed!
Westerwolde doet in onze provincie bovenin mee in het lijstje van
gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.
Dit is een gevaarlijk lijstje waar
we niet in willen staan! Maar helaas neemt het aantal coronabesmettingen in onze gemeente, en
in de gemeenten om ons heen, de
afgelopen weken fors toe. Ook het
aantal mensen dat met ernstige
klachten in de ziekenhuizen in onze regio moet worden opgenomen, loopt op. Dit baart mij grote
zorgen!
Het gaat niet goed! En als we ons
met elkaar niet aan de maatregelen houden gaat het helemaal
fout. Ik zie dat velen van u en onze ondernemers heel goed hun
best doen om verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan.
Helaas blijkt dat niet voldoende.
Dat is frustrerend, maar blijf alstublieft uw verantwoordelijkheid
nemen en hou vol! Ik besef me
heel goed dat de maatregelen ingrijpend zijn en een enorme invloed hebben op ons dagelijks leven en daarmee ook op onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De neiging is groot om in deze moeilijke tijden elkaar thuis
op te zoeken. Thuis lijkt het veilig, maar in de praktijk blijkt dat
het overgrote merendeel van de
besmettingen plaatsvindt in de
thuissituatie. Doe dat dus niet.
We kunnen nu niet anders dan alles op alles zetten om het virus in
te dammen.
Wanneer ik met inwoners en ondernemers spreek, hoor ik dat de
meningen uiteen lopen. Over de
maatregelen, mondkapjes, wel of
niet op bezoek bij kwetsbaren,
hoeveel mensen in een kerk mogen en waarom onze restaurants
en cafés wederom de dupe zijn.
Begrijpelijk. En toch… zolang er
geen vaccin is tegen het coronavirus, kunnen we niet anders dan
onszelf beperkingen opleggen. Samen hebben we, met hoe we ons
binnens- en buitenshuis gedra-

Jaap Velema. (foto: Metha
Eikens, gemeente Westerwolde)

gen, de sleutel in handen om het
coronavirus onder controle te
krijgen. U en ik moeten er samen
voor zorgen dat het aantal besmettingen afneemt, zodat bijvoorbeeld de zorg niet verder onder druk komt te staan. We doen
het voor onze dierbaren, het zorgpersoneel, voor uw kwetsbare
vriendin of buurman, voor onze
Westerwoldse ondernemers. We
doen het om te voorkomen dat de
samenleving opnieuw tot stilstand komt.
Houd u daarom aan de hygiënerichtlijnen. Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Vermijd
drukte en geef de ander de ruimte en zoek elkaar niet op! Ik vraag
u om het dringende advies op te
volgen om in publieke binnenruimten zoals winkels, cafés en
restaurants, musea en overheidsgebouwen een mondkapje te dragen. In onze gemeentelijke gebouwen doen we dat zelf ook en
vragen we onze bezoekers om ook
een mondkapje te dragen.
Let op elkaar, zorg voor elkaar.
Heel veel sterkte,
Jaap Velema
Burgemeester
gemeente Westerwolde

Het team van Zuzz & Zo in Stadskanaal. (eigen foto)

Zuzz & Zo nog groter en
completer aan Europaplein
STADSKANAAL – Woon- en lifestylewinkel Zuzz & Zo in
Stadskanaal is verhuisd. Sinds
precies een week is de winkel
gevestigd aan het Europaplein
19-20, in het voormalige pand
van Holland & Barrett. Voor eigenaresse Nicolette Kuipers is
haar droom, die in 2008 begon,
nu helemaal uitgekomen.
,,De nieuwe winkel is zo mooi geworden, precies zoals ik de ideale
winkel voor me zie. Ik ben gewoon
verliefd op m’n eigen winkel’’, aldus een blije Nicolette. Ook de reacties van haar klanten zijn louter
positief: ,,De eerste paar dagen is
het echt een gekkenhuis geweest,
maar iedereen is zo enthousiast.
Veel mensen zeggen dat een dergelijke winkel een grote verrijking is
voor Stadskanaal.’’

Beter tot z’n recht
In haar nieuwe onderkomen beschikt ze over maar liefst 210 vierkante meter, een ruime verdubbeling ten opzichte van haar oude
pand aan de Menistenlaan. ,,Omdat
ik veel meer ruimte heb, kan ik de
winkel heel anders indelen en komen alle producten veel beter tot
hun recht. Ik heb nu bijvoorbeeld
een Blond Amsterdam-shop en een
Lampe Berger-shop zoals ik vind

De burgemeesters van de Hondsruggemeenten (Groningen, BorgerOdoorn, Aa en Hunze, Emmen en
Coevorden) krijgen een dezer dagen ook een boek uitgereikt. Een
week geleden hebben de Commissaris van de Koning in Drenthe,
Jetta Klijnsma, en de Commissaris
van de Koning in Groningen, René
Paas, het nieuwe publieksboek al
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Burgemeester Thijsen van Tynaarlo krijgt het boek overhandigd
door Cathrien Posthumus en Harrie Wolters. (foto: Alle Oldenbeuving)
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in ontvangst genomen. ‘De Hondsrug- Landschap van eeuwen’
brengt de fascinerende geschiedenis van het Hondsruggebied in
beeld. Het is een van de oudst bewoonde plekken van Nederland,
waar neanderthaler-jagers leefden
toen de laatste ijstijd nog moest beginnen. Bijna alle hunebedden zijn
te vinden in het Hondsruggebied.
Behalve een unieke geologie en
een lange prehistorie heeft het gebied ook een jongere geschiedenis
vol verhalen.
In 2013 is het Hondsruggebied (dat
het gebied van Coevorden en Emmen tot aan de stad Groningen beslaat) uitgeroepen tot Europees en
Global Geopark. Daarmee is het gebied het eerste Geopark van Nederland. Wereldwijd zijn er meer
dan 150 Geoparken. Geoparken
hebben als kenmerk dat ze een bijzondere
ontstaansgeschiedenis
hebben in combinatie met het culturele- en natuurverhaal. Sinds
2015 zijn alle Geoparken in de wereld toegetreden tot een nieuwe
UNESCO-categorie. Vanaf dat moment heet het gebied Hondsrug
UNESCO Global Geopark. In het
gebied zijn zes gemeenten vertegenwoordigd en twee provincies.
De Hondsrug- Landschap van eeuwen is een uitgave van Het Drentse
Landschap en heeft hiervoor nauw
samengewerkt met De Hondsrug
UNESCO Global Geopark en het
Hunebedcentrum in Borger. Het
boek is verkrijgbaar via de webwinkel van het Drentse Landschap,
bij het Hunebedcentrum en diverse Drentse en Groningse boekhandels.

STADSKANAAL – Twaalf leerlingen van scholengemeenschap
Ubbo Emmius in Stadskanaal
zijn afgelopen week gestart met
een bijzonder, uniek en duurzaam project: het E-DAF project. In acht weken tijd bouwen
ze een oldtimer DAF om naar
een elektrische auto. Voor het
project werkt Ubbo Emmius samen met Autobedrijf Potgieter
en Dafjeshuren.nl.

De leerlingen die aan het project
werken zitten in het examenjaar
van hun VMBO-opleiding Mobiliteit & Transport. ,,Deze leerlingen
zijn gemiddeld 15 à 16 jaar en doen
hiermee meteen praktijkervaring
op. Daarbij worden ze ondersteund

door docenten en professionals uit
het bedrijfsleven, want er zitten
ook dingen bij die ze zelf echt nog
niet voor elkaar krijgen. Dan schiet
de begeleider te hulp. Op school
hebben we bijvoorbeeld een Toyota Prius aangeschaft waar mee gewerkt wordt. Deze auto is omgebouwd voor het onderwijs, zodat
leerlingen er veilig mee kunnen
werken.’’ Volgens Zwiers is de opdracht bovendien een mooie kans
voor leerlingen om naar hun toekomstmogelijkheden te kijken. Dat
de praktijkopdracht op locatie
wordt uitgevoerd is dan ook geen
toeval. ,,Zo krijgen de leerlingen
meteen een idee van hoe het echt
werkt in een bedrijf. Er zit dus ook
een stukje algemene ontwikkeling
in verweven. Ze vinden het best
spannend, maar ze hebben er allemaal wel heel veel zin in. Bovendien hebben ze ook nog nieuwe kleding gekregen, dat vinden ze ook
leuk.’’

Historische link
Ook bij Autobedrijf Potgieter zijn
ze enthousiast over het project.
,,Het is voor ons de eerste keer dat
we aan een dergelijk project meewerken, maar we vinden het leuk
en het past ons op dit moment ook.
We hebben als bedrijf bovendien
een historische link met DAF, want
vroeger waren we dealer van dit
merk. Dus dat maakt het bijzonder.
Bovendien is Antoinette Potgieter
eigenaresse van Dafjeshuren.nl,
dus de link was snel gelegd’’, vertelt bedrijfsleider Marcel Groenenstein. In de praktijk komt het er
volgens Groenenstein op neer dat

Potgieter de komende periode
voornamelijk faciliterend zal zijn.
,,Wij stellen de ruimte beschikbaar, maar het is niet de bedoeling
dat onze medewerkers steeds mee
zullen kijken. Als de leerlingen
hulp nodig hebben, is er één medewerker van ons die hen waar nodig
zal helpen, maar de uiteindelijke
verantwoordelijkheid van het project ligt bij het Ubbo.’’ Dat elektrisch rijden steeds meer de toekomst heeft, staat voor Groenenstein buiten kijf. ,,Je ziet steeds
meer elektrische auto’s op de weg
en alle ontwikkelingen gaan steeds
meer die kant op. Als de auto klaar
is, gaan we die dan ook zeker gebruiken voor de verhuur.’’

Meer projecten
Naast het autoproject van de opleiding Mobiliteit & Transport gaan er
de komende weken nog meer projecten van start binnen de verschillende opleidingen van het Ubbo
Emmius. ,,Het gaat om zo’n 8 à 9
projecten’’, zegt Zwiers. ,,Zo beginnen we deze week met een woningproject aan de Belgiëlaan in Stadskanaal, waar leerlingen een woning
zullen afbouwen. Ze zullen bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden verrichten, maar ook glas zetten, reparaties uitvoeren en alles wat erbij
komt kijken. Dat gebeurt in samenwerking met een aantal lokale bedrijven. Verder zijn we met projecten bezig rondom duurzaamheid,
virtueel lassen, metaalbewerking
en infra. Kortom, we zijn dus volop
bezig om onze leerlingen een zo
goed mogelijke basis voor de toekomst te bieden.’’

Emailen naar
De Nieuwsbode ?
nieuwsbode@noordpers.nl

Kaarsjes brengen
licht in de nacht
VALTHERMOND – Het is voor veel mensen een vreemde tijd en nu
de dagen weer korter worden, zorgt dat bij velen ook voor herinneringen, zorgen en andere zaken. De Baptistengemeente Valthermond organiseerde daarom zaterdagavond voor het eerst Light in
the Night. ,,In deze donkere tijden van angst, afstand, zorg, corona
en lange, donkere avonden wilden wij de dorpelingen en mensen
vanuit de (wijde) omgeving de gelegenheid bieden om een kaarsje
aan te steken’’, legt Frederiek Koerts uit. Hiermee konden ze tastbaar en concreet uitdrukking geven aan persoonlijke gedachten en
gevoelens over bijvoorbeeld corona, allerlei zorgen rondom gezondheid, familie(leden), pijn, verdriet, gemis, verlies of eenzaamheid.
Ook was er een mogelijkheid om een persoonlijke boodschap aan
het papier toe te vertrouwen of een hulpvraag op papier te zetten.
,,We zijn dankbaar dat wij in deze tijd de mogelijkheid hebben gekregen om dit te kunnen organiseren. Het weer zat niet mee, maar
toch zijn er mensen geweest die de wind en de regen hebben getrotseerd om een kaarsje aan te steken. Het liefst hadden wij de mensen
nog een warm bakje koffie of thee willen aanbieden, maar vanwege de coronamaatregelen was dit niet mogelijk. Daarom hebben we
de bezoekers een 'bakkie troost' meegegeven met daarin benodigdheden voor een bakje 'koffie- of theemoment' thuis. Het was een geslaagde avond en wellicht staat de Wilhelminalaan 2 vaker in het
licht de komende maand(en).’’ (foto: Auniek Klijnstra)

Pascal Bunk wint
kunstprijs Gouden K

Cadeautje

Zuzz & Zo is gevestigd aan het Europaplein 19-20 in Stadskanaal, tussen Bakker Timmer en Croissanterie L’Europe (tel. 0599-870000).

MUSSELKANAAL – Juf Marga Pot van de openbare basisschool De
Musselhorst in Musselkanaal heeft afgelopen week haar 40-jarig
jubileum gevierd in het onderwijs. Dat deed ze samen met haar
leerlingen. Opvallend is dat ze die vier decennia steeds les heeft gegeven op scholen in de gemeente Stadskanaal en louter aan kleuters, een bewuste keuze. Als 19-jarige stond ze na het voltooien van
de Mavo in Ter Apel en de KLOS in Emmen, een 3-jarige opleiding,
op zak voor het eerst voor de klas. Ze begon als kleuterjuf op De
Speeldoos naast de Meester Neuteboomschool in Stadskanaal, eerst
als invalkracht en later voor vast. Later werkte ze op de Wedderakkertjes, De Maarsdwergen (bij de toenmalige Euroschool) en de
Burgemeester Lieseschool (de huidige basisschool De Oleander) in
Stadskanaal. Daarna gaf ze les op 't Zonnedal in Alteveer en sinds
22 jaar is Marga als kleuterjuf verbonden aan OBS De Musselhorst
in Musselkanaal, haar geboortedorp. Bijzonder is dat Marga zelf
ook leerling is geweest van De Musselhorst. (eigen foto)

Leerlingen Ubbo Emmius
geven oldtimer toekomst

dat ze moeten zijn. Ook heb ik nu
veel mooie en stoere artikelen voor
mannen. Belangrijk vind ik altijd
wel dat ze van goede kwaliteit moeten zijn, maar voor een betaalbare
prijs.’’
De reden van de verhuizing heeft
meerdere oorzaken. ,,Ik ben vorig
jaar ernstig ziek geweest en dat
heeft wel z’n weerslag op mij gehad. Zo had ik bijvoorbeeld het magazijn van de winkel op de bovenverdieping en zeker tijdens mijn
behandelperiode was dat erg pittig.
Ik was aan het eind van de dag echt
afgedraaid. Bovendien kregen we
steeds meer te kampen met ruimtegebrek en het huurcontract liep op
z’n einde, dus door deze samenloop
van omstandigheden ben ik toch
eens ga nadenken wat ik precies
wilde. Dit nieuwe pand stond al
een tijdje leeg en ik heb er zeker
een half jaar over nagedacht voor
ik heb besloten hier naartoe te
gaan. Maar sinds mijn ziekte ben ik
anders in het leven gaan staan en
vind ik dat je jezelf wel wat vaker
iets mag gunnen. Ik zie dit dan ook
als een cadeautje voor mezelf.’’

Juf Marga viert 40-jarig
jubileum in onderwijs

DAF omgebouwd tot E-auto

,,Afgelopen week zijn de eerste
leerlingen begonnen bij Autobedrijf Potgieter, waar we een aparte
ruimte in hebben gericht om de
werkzaamheden te kunnen verrichten. Vanwege de coronaregels doen
we dat in groepjes van vier leerlingen tegelijk. Elke dinsdagmiddag
is een groepje aan de slag om aan
de auto te sleutelen. Inmiddels is
de benzinemotor al uit de auto en is
ook de uitlaat weggehaald. Nu
wordt er nagedacht over hoe ze het
proces verder willen gaan aanpakken’’, legt Peter Zwiers, projectleider Sterk Techniekonderwijs voor
Ubbo Emmius en Noorderpoort uit.
In principe staan er acht weken gepland om het project af te ronden.
,,Maar het kan best zijn dat het allemaal iets langer gaat duren.’’
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overzichtsboek over dit unieke
gebied, dat in 2013 is uitgeroepen tot Europees en Global Geopark, stamt uit 1970.

STADSKANAAL – Kunstenaar
Pascal Bunk uit Stadskanaal
heeft De Gouden K in de wacht
gesleept, een landelijke kunstprijs. Hij ontvangt het gouden
erespeldje voor het opzetten
van de Pop-up Galerie Metafoor
De Renne. Volgens Pascal is de
prijs dan ook voor alle initiatiefnemers en vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij het evenement. ,,Er moet iemand naar
voren geschoven en toevallig
ben ik dat.’’

De leerlingen bouwen in 8 weken tijd een ouderwetse DAF om tot een electrische auto.(foto: Auniek
Klijnstra)
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Provincie steunt jonge landbouwers
GRONINGEN – De provincie Groningen stelt 410.000 euro beschikbaar aan jonge landbouwers die duurzaam
willen investeren in hun bedrijf. De Regeling Jonge Landbouwers is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer kan bijdragen aan verbeteringen van
het milieu, dierenwelzijn, de volksgezondheid, het landschap of de biodiversiteit. Jonge boeren zitten financieel
vaak krap, omdat ze het bedrijf net hebben overgenomen of bezig zijn met het overnameproces. Het geld is bedoeld als steun in de rug bij de aanschaf van moderne en duurzame installaties of machines. Het is de bedoeling
dat de modernisering bijdraagt aan een duurzame impuls in de bedrijfsvoering. Investeringen die alleen of
hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig zijn, komen niet in aanmerking. De regeling wordt van 7 december tot en met
12 februari 2021 voor de zesde keer opengesteld. De helft van de 410.000 euro komt uit EU-gelden. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland verzorgt de uitvoering van de Regeling Jonge Landbouwers. Meer informatie over de regeling en de investeringscategorieën is te vinden op www.rvo.nl.

De prijs wordt elk jaar door Stichting Kunstweek uitgereikt aan tien
initiatiefnemers van kunstprojecten in Nederland. ,,Je kan als project of persoon worden voorgedragen door je eigen gemeente. We
wisten wel dat we waren genomineerd, maar dat we ook één van de
tien winnaars waren was best een
verrassing. Want wees eerlijk, deze
gemeente én regio staan nou niet
echt bekend als voortrekkers van
kunst en cultuur. En als wij dan
met z’n allen onze nek uitsteken
voor zo’n groot en bijzonder project
en dat wordt beloond met een prijs,
dan is dat wel de kers op de taart.
Het is een stuk erkenning voor de
vele uren werk die we erin hebben
gestoken en hiermee is de cirkel
ook rond.’’

Kunst in de flat
In de Pop-up Galerie, een idee van
kunstenaars Pascal Bunk, Renate
Heutinck, Ada Tolboom en Richard
Lamain, kregen inwoners van
Stadskanaal en omstreken de kans
om hun creativiteit aan het publiek
te tonen, in welke vorm dan ook. In
eerste instantie was het plan om
eind maart een uitgebreid bezoekersweekend te organiseren, maar
toen gooide corona roet in het eten.
Toch lieten de vier zich niet kisten
en konden ze verdeeld over vijf
zondagmiddagen toch bezoekers
ontvangen in de leegstaande flat,
die inmiddels wordt gesloopt. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt
was de muurschildering van street
artist Michel Velt, die in tien dagen
tijd een vrouwenfiguur van 30 bij
10 meter aan de zijkant van de
Renneflat realiseerde.
Normaliter wordt de prijs aan de
winnaars uitgereikt op een landelijke bijeenkomst, maar door de coronamaatregelen zal dat dit jaar
anders gaan. De prijs zal komende
week aan Pascal – en de andere initiatiefnemers van de Pop-up Galerie Metafoor De Renne – worden
uitgereikt tijdens een bijeenkomst
in Stadskanaal. Inmiddels worden
er ook alweer plannen gemaakt
voor een nieuw project, maar het
hoe en wat moet nog nader worden
ingevuld.
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Treant heeft geld
voor toekomstplannen
STADSKANAAL – Treant en
ABN AMRO hebben een financieringsovereenkomst getekend.
De overeenkomst betekent voor
Treant Zorggroep dat zij de
middelen krijgt om haar ambitieuze investeringsprogramma te
realiseren. Hiermee is de toekomst van de zorg in Drenthe
en Zuidoost-Groningen veiliggesteld. Ook ziekenhuislocatie
Stadskanaal valt onder de vleugels van de zorggroep.
I Henk Boogaard tijdens een eerdere voorstelling in het SHC. (foto:
Streekhistorisch Centum)

Interne beslommeringen:
cabaret over taalclichés
STADSKANAAL – Henk Boogaard uit Apeldoorn voert komend weekend zijn cabaretprogramma ‘Interne Beslommeringen’ op in het kader van de wekelijkse zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch
Centrum in Stadskanaal.
Boogaard gaat in zijn programma
in op zijn omgang met dagelijkse
‘taalclichés’. Zijn voorstelling gaat
over contact maken en wat men
daarbij eigenlijk zegt.
Is ‘Hoe gaat het?’ een standaard
openingsvraag of gaat het om meer
dan dat? En wat als een argeloos
toegeworpen ‘Fijne dag!’ helemaal
niet zo fijn is? Voor mensen met autisme kunnen wat ‘gewone’ zegswijzen en begroetingen lijken, voor
nogal wat verwarring zorgen. Dat
geldt ook voor Henk Boogaard. In
zijn voorstelling vertelt hij dat alles
wat gezegd en geschreven wordt

één op één bij hem binnenkomt.
Door alles letterlijk te nemen heeft
hij vaak veel moeite om te begrijpen wat de gebruikelijke clichés in
de dagelijkse communicatie betekenen.
In zijn zelfgeschreven liedjes, gedichten en andere teksten laat
Boogaard op humoristische wijze
horen wat hem opvalt in het taalgebruik en hoe dat bij hem overkomt.
Zijn interactieve cabaretvoorstelling zet de bezoekers aan het denken en helpt hen om vaste denkpatronen in conversatie te doorbreken. De voorstelling begint om
14.30 uur, de entree bedraagt 6 euro. Donateurs betalen 4 euro op
vertoon van de pas. In verband met
de coronamaatregelen is reserveren verplicht. Dat kan via www.streekhistorischcentrum.nl met de
reserveerknop op de homepage. De
lezing vindt plaats in de bibliotheek aan de Continentenlaan 2 in
Stadskanaal.

Recentelijk heeft Treant Zorggroep samen met ABN AMRO een
financieringspakket
ontwikkeld
van ruim 80 miljoen euro. Met deze
financiering kan Treant de komende jaren blijven investeren in een
duurzaam en vernieuwend zorgaanbod; zowel in de ouderenzorg, verblijfszorg als in de ziekenhuizen.
Hiermee wordt de regio voorloper
in Nederland als het gaat om vormgeven van de Juiste Zorg op de
Juiste plek.

Met het realiseren van deze financiering krijgt de toekomst van de
zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen vorm. Plannen zoals het vernieuwen van huisvesting in de ouderenzorg en het OK-complex in
Emmen kunnen hiermee gerealiseerd worden. Voor de medewerkers van Treant betekent het dat
zij met passie en professionaliteit
zorg kunnen blijven bieden aan patiënten en bewoners. Treant gaat
met zelfvertrouwen een nieuwe fase in, waarbij ruimte is voor verdere ontwikkeling van goede zorg.
Door het concentreren van de
spoedeisende hulp in Emmen en
het omzetten van de spoedeisende
hulpposten in Hoogeveen en Stadskanaal naar basisspoedposten was
er lang onzekerheid bij Treant. Met
de concentratie in Emmen loopt
Treant voor op het overheidsbeleid. In de toekomst wordt het
noodzakelijk in Nederland om voldoende volume en schaal te hebben om betere kwaliteit en veiligheid te leveren op het gebied van
spoedeisende zorg.

28 miljoen euro beschikbaar
voor fietsen in Groningen
GRONINGEN – Ruim baan voor
de fietser in Groningen: de provincie Groningen steekt de komende jaren 28 miljoen euro in
de verbetering van het fietsverkeer. Met dit geld wordt gewerkt aan nieuwe en verbeterde fietsverbindingen, verkeersveiligheid, voorzieningen en
wordt het fietsen aangemoedigd. Alle plannen zijn terug te
vinden in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Fiets.
Het grootste deel van het budget
gaat naar het aanleggen, verbeteren en onderhouden van fietsverbindingen. Er is 16,8 miljoen euro
beschikbaar voor infrastructuur,
onder meer voor nieuwe doorfietsroutes. ,,En we leggen nieuwe fietspaden aan op plekken waar die nu
ontbreken’’, aldus de provincie. Gemeenten kunnen subsidie krijgen
om fietsvoorzieningen te verbeteren. De afgelopen jaren is veel
geïnvesteerd in fietsroutes in en
rond de stad Groningen, nu richt de
provincie zich meer op de gebieden
daaromheen. Ook gaat er 2,4 miljoen euro naar verkeersveiligheid.

De provincie gaat obstakels op
fietsroutes verwijderen en alle 230
kilometer provinciaal fietspad
krijgt kantmarkering. Het risico op
ongevallen is hoog bij fietsoversteken, aanleiding voor de provincie
om per direct vijftien onveilige
fietsoversteken aan te pakken.
De provincie wil Groningers verleiden vaker de fiets te pakken.
,,Daarvoor bedenken we nieuwe activiteiten en gaan we door met bestaande acties.’’ De acties lopen uiteen van een e-bike uitprobeeractie,
HiBike (schoolkinderen op de
fiets), Doortrappen (trainen van
fietsvaardigheid voor ouderen) of
stimuleren van fietsen in de vrije
tijd. Voor stimulering van fietsen is
1,5 miljoen euro beschikbaar. ,,We
werken hierbij samen met gemeenten en andere organisaties zoals
HANNN, Routebureau en Groningen Bereikbaar.’’ Omdat de fiets
een belangrijk vervoermiddel is in
het eerste stuk van huis naar de
bus of het laatste stuk van het station naar werk, investeert de provincie 2 miljoen euro in fietsenstallingen, fietskluizen en oplaadpunten voor elektrische fietsen om dit
nog aantrekkelijker te maken.

Artphy verlengt
‘Eenvoud en essentie’
ONSTWEDDE – De tentoonstelling ‘Eenvoud en essentie’ in
kunstruimte Artphy in Wessinghuizen wordt wegens succes –
en corona – verlengd tot en met
29 november. In deze bijzondere tijden bieden kunst, cultuur
en natuur troost. Bij Artphy is
dat te vinden binnen en buiten
in de parktuin en langs de ommetjes rond Wessinghuizen. De
expositie gaat dan ook op gepaste manier door.
Artphy is een grote, goed geventileerde ruimte voor (levens)kunst. Acht kunstenaars uit het hele land, allen met een uitgebreide
staat van dienst, tonen hun vele
kunstwerken. ,,Al veel bezoekers
hebben genoten van de tentoonstelling en ze waren allen waren
verrast over de vele abstracte
kunstwerken’’, zegt Jan Willem
Kok. In het luchtkuuroord en bij
het mooie herfstweer waait een
lichte wind langs de 140 kunstwerken in de 1000 vierkante meter grote tentoonstellingsruimte. Ook kun-

nen de bezoekers op gepaste afstand door de parktuin van grote
kunstwerken en natuur genieten.
Per uur komen er gemiddeld
slechts vier tot zes bezoekers en
dus kan met gemak aan de coronaregels voldaan worden.

Kern van de kunst
De acht deelnemende kunstenaars
zijn Marian Bijlenga, Wim Biewenga, Peter Geerts, Hans Emmelkamp, Wianda Keizer, Simon Oud,
Arie Berkulin en Nico Kok. ,,Wat ze
gemeenschappelijk hebben is het
streven om door indikken en vereenvoudigen tot de kern van de
kunst te komen. Steekwoorden
hierbij zijn helderheid, zuiverheid
en ordening. De verschillen zitten
in de werkwijze: rationeel met een
constructieve vormentaal tegenover gevoelsmatig met een meer
poëtische beeldtaal.’’ Wikken en

wegen kenmerkt het werkproces
van deze kunstenaars: terughoudendheid in plaats van impulsiviteit. Typerend is de lange tijd waarin het kunstwerk tot stand komt.
De expositie duurt tot en met 29
november. Voor bezoekers is er alle gelegenheid om op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag de expositie te bezoeken. ,,We zijn erg blij
dat we ook komende maand bezoekers in Artphy mogen ontvangen. Met de coronaregels, grote
ruimten en goede ventilatiemogelijkheden kunnen we samen met
de bezoekers rekening houden met
ieders veiligheid en zorgen we er
voor dat het bezoek zo prettig mogelijk verloopt.’’ Artphy ligt in
Wessinghuizen, in het centrum van
Westerwolde, en is omringd door
een prachtige landschapstuin,
bos/natuur, akkers en weidegronden.

I

Joyce Bueneker-Scholte. (eigen foto)

JoyceHaarSalon
opent in Musselkanaal
MUSSELKANAAL – Met het
openen van haar eigen kapsalon
aan huis is voor Joyce Bueneker-Scholte een lang gekoesterde meisjesdroom in vervulling
gegaan. De 34-jarige inwoonster
van Musselkanaal is sinds
maandag zelfstandig onderneemster met haar bedrijf JoyceHaarSalon, die ze vanuit huis
aan de Schoolkade runt.

Bladafval in
Borger-Odoorn
EXLOO – Bewoners van boomrijke
straten in de gemeente BorgerOdoorn kunnen tot 1 februari weer
een gezamenlijke bladbak in de gemeenteberm plaatsen. Hierin kan
bladafval van gemeentebomen gedeponeerd worden. De gemeente
zamelt dit vervolgens in. De bakken zijn alleen bedoeld voor bladafval van gemeentebomen. Ander
afval wordt niet ingezameld. De gemeente Borger-Odoorn aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat bij het legen.

Joyce heeft inmiddels al zeventien
jaar ervaring in het kappersvak,
waarvan ze de laatste zeven jaar bij
Hair & More in Stadskanaal heeft
gewerkt als allround kapster. ,,Ik
was toe aan een nieuwe uitdaging
en dat in combinatie met de komst
van ons tweede kindje twee maanden geleden heb ik besloten om
voor mezelf te gaan beginnen. Dat
was toch altijd al een grote wens en
dit was hét moment om het te gaan
doen’’, zegt Joyce. De garage is

Agenda
Donderdag 5 november

I Een beeld van Wianda Keizer is te zien in de tuin van de kunstruimte. (foto: Artphy)

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

Vrijdag 6 november

daarvoor omgebouwd tot kapsalon
en van alle gemakken voorzien.
Met veel persoonlijke aandacht en
gezelligheid wil Joyce zich onderscheiden.

Veel is mogelijk
In de kapsalon kunnen zowel dames, heren als kinderen terecht om
te knippen. ,,Voor het kleuren van
haar werk ik met de producten van
Affinage, die zorgen voor mooie
kleuren met veel glans.’’ JoyceHaarSalon werkt op afspraak,
waarbij ook geknipt en gekleurd
kan worden in de avonduren. ,,Wat
dat betreft is er veel mogelijk.’’ Om
iedereen nader kennis te laten maken met haar nieuwe kapsalon,
heeft Joyce tot en met maandag 16
november een mooie openingsactie: een knipbeurt voor 15 euro.
JoyceHaarSalon is gevestigd aan
de Schoolkade 1 in Musselkanaal
(tel. 06-10698265). Parkeren kan
voor de deur.
DROUWEN – Beleef het Boomkroonpad bij Buitencentrum Boomkroonpad aan Steenhopenweg 4;
van 10.00 tot 17.00 uur.
DROUWEN – Lichtkunstwerk Pixi
va. Buitencentrum Boomkroonpad
aan Steenhopenweg 4; van 18.30
tot 22.00 uur.

Zaterdag 7 november
DROUWEN – Beleef het Boomkroonpad bij Buitencentrum Boom-

Nieuwe exposities
in Bibliotheek Ter Apel
TER APEL – Bezoekers van de Bibliotheek Ter Apel kunnen dit najaar weer genieten van nieuwe kunstwerken. Zowel de wanden als
de vitrines zijn gevuld met verrassende werken. Aan de wanden
zijn de kleurrijke schilderijen van Peter Stadens te bewonderen. Hij
heeft zich na jaren van houtbewerking de laatste tijd vooral toegelegd op de schilderkunst. Zijn schilderijen zijn aanvankelijk realistisch, maar schuiven soms ook op naar het surrealisme. De vitrines
zullen zich vullen met het ruimtelijke werk van David Patty. In
zijn keramische kunstwerken is de Indonesische en Molukse cultuur terug te zien. Andere inspiratiebronnen zijn de natuur en
vrouwenfiguren. (eigen foto)
kroonpad aan Steenhopenweg 4;
van 10.00 tot 17.00 uur.
DROUWEN – Lichtkunstwerk Pixi
va. Buitencentrum Boomkroonpad
aan Steenhopenweg 4; van 18.30
tot 22.00 uur.

Zondag 8 november
S’KANAAL – Diapresentatie Bert
Roossien in Bibliotheek Stadskanaal aan Continentenlaan 2, the-

ma: ‘Musselkanaal, Branbergen en
Bruintje Beer’; aanv. 14.30 uur.
DROUWEN – Beleef het Boomkroonpad bij Buitencentrum Boomkroonpad aan Steenhopenweg 4;
van 10.00 tot 17.00 uur.
O’WEDDE – Kerkdiensten in Chr.
Geref. Kerk aan Luringstraat 37;
aanv. 9.30 uur.
O’WEDDE – Kerkdienst in Geref.
Kerk aan Dorpsstraat 5; aanv. 9.30
uur.
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