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Verliefde Hans Haze
stopt als raadslid
HOOGEZAND - Opnieuw stapt
een prominent gemeenteraadslid van Midden-Groningen op.
Verliet vorige week al Gerard
Renkema (D66) het gemeentelijk politieke toneel, per 17 december stopt ook Hans Haze,
medeoprichter en jaren fractievoorzitter van GemeenteBelangen.
De reden is een bijzondere. Het
bestuur van die partij meldt: ‘In de
afgelopen periode is gebleken dat
Hans Haze en de griffier van de gemeenteraad meer dan vriendschappelijke gevoelens voor elkaar hebben. Vanuit het perspectief van integriteit heeft hij daarom de conclusie getrokken dat hij
moet stoppen als raadslid van Midden-Groningen’.
Eerder had hij het bestuur en de
fractie al gemeld de werkdruk als
raadslid in combinatie met zijn lidmaatschap voor Provinciale Staten
(Groninger Belang) te hoog te vinden naast zijn werkzaamheden als
zelfstandig financieel adviseur.
Haze was de initiatiefnemer voor
de vorming van GemeenteBelangen, die vanuit de lokale partijen
van de voormalige gemeenten
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde is gevormd.
Met het stoppen van Haze als
raadslid en voormalig fractievoor-

Hans Nijland wordt
nieuwe voorzitter HSC
SAPPEMEER - Hans Nijland
uit Kropswolde, voormalig directeur van FC Groningen,
wordt, als de algemene ledenvergadering daarmee instemt,
de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging HSC.
,,Ik heb er hartstikke veel zin in.
Het was een van die dingen die ik
altijd in gedachten had, stop ik bij
FC Groningen dan zou ik het toch
heel leuk vinden om bij HSC aan
de slag te gaan. Heel veel goede
mensen en een hele goede club’’,
aldus Nijland desgevraagd.

NPG-projecten voor
Midden-Groningen akkoord
HOOGEZAND - Het dagelijks
bestuur van Nationaal Programma Groningen (NPG)
heeft maandag de lokale programma’s van Het Hogeland en
Midden-Groningen goedgekeurd. Ook negen projecten
van de provincie Groningen
kunnen starten dankzij een bijdrage van het NPG.

Voorzitter van die bijeenkomst,
Commissaris van de Koning, René
Paas: ,,Met Nationaal Programma
Groningen willen we de leefomgeving, de economie, opleidingen en
natuur en klimaat versterken. Het
is mooi om te zien hoe inwoners,
organisaties en overheden er samen, maar allemaal op hun eigen
manier, inhoud aan geven. De programma’s en projecten die we vandaag hebben goedgekeurd, zijn
daar het bewijs van. Ze dragen bij
aan de toekomst van Groningen.’’

zitter verdwijnt daarmee ook de
grondlegger van GemeenteBelangen van het politieke toneel. Hij
blijft wel provinciaal Statenlid
voor Groninger Belang.
‘Met Hans Haze verliezen we een
bekwaam en flamboyant raadslid.
Een aderlating voor de fractie van
GemeenteBelangen Midden-Groningen’, aldus het bestuur. Bestuur
en fractie gaan binnenkort gesprekken starten om in zijn opvolging te voorzien.

leden zelf voetbalde: HSC uit Sappemeer. ,,Mijn ambitie is om ooit
voorzitter te worden van mijn amateurclub HSC’’, zei hij toen.
Het HSC-bestuur is ingenomen
met de komst van Nijland die daarmee zelf dus een langgekoesterde
wens in vervulling ziet gaan. (Zie
ook elders in deze krant)

Lokaal
,,Midden-Groningen is een hele
mooie gemeente, maar ook een
met een grote sociale problematiek die onze nadrukkelijke aandacht vraagt.’’ Dat zei burgemeester Hoogendoorn maandagmorgen
bij de presentatie van de door het
Nationaal Programma Groningen
(NPG) goedgekeurde ingediende
projecten waarvoor 51 miljoen euro beschikbaar kwam.
De focus in Midden-Groningen
richt zich voor een niet onbelangrijk deel op jongeren, jong volwassenen, mensen met sociale problemen, schulden. ,,Mensen met veel
zorgen en stress zijn moeilijk in
staat om goed te leven’’, aldus de
burgemeester. Het geld dat naar
deze gemeente gaat, komt voor
een belangrijk deel ook ten goede
aan die categorieën inwoners,
maar ook aan de leefomgeving.
Hoogendoorn noemde daarbij met
name Hoogezand-Noord, waar deze gemeente een groot nieuw
woonplan ontwikkelt die een nieuwe impuls moet gaan geven aan
het wonen en leven in dat deel van
Hoogezand.
Het lokaal programmaplan Hart
voor Midden-Groningen gaat bijdragen aan een structureel beter toekomstperspectief. ,,Ons program-

maplan zet vooral in op de jeugd
en op mensen die het moeilijk hebben. Het principe is voorkomen is
beter dan genezen we willen mensen juist aan de voorkant ondersteuning bieden’’, aldus de burgemeester. Vooral jongeren hebben
aandacht. Er gaat al veel geld naar
de jeugdzorg, wat op zich al zwaar
op de gemeentelijke begroting
drukt. Hoogendoorn maandag bij
de presentatie: ,,De problemen
met jeugd hebben ook andere neveneffecten, dat jongeren zich beschikbaar stellen als drugskoerier
en glijden op een gegeven moment
ook af in de richting van het criminele circuit, ondermijning en dat
geheel leidt vaak weer in woonwijken en buurten tot verpaupering
en onveiligheid.’’
,,Projecten die wij nu opstarten
zetten ook in op de samenhang van
primair op jeugd om de spiraal te
doorbreken dat het van generatie
op generatie wordt overgedragen,
talentontwikkeling,
wegwerken
van taalachterstand en zelfredzaamheid. We zetten in op het wegwerken van schulden, de sociale
sfeer in de gezinnen, waarbij we
ook ervaringsdeskundigen inzetten, ook een heel beproefd middel
en projecten van schuldsanering,
ook bij jongeren. Ook willen we de
verpaupering van woonwijken
aanpakken, als eerste de herstructurering van Hoogezand-Noord,
een groot gebied waar ook veel mis
is op dat gebied.’’

Werkgelegenheid
Ook het aanbod en de diversiteit
van werkgelegenheid krijgt extra
aandacht, alsmede de zone van de
A7 en de N33 en recreatie, landschap en natuur.
Commissaris van de Koning René
Paas: ,,We gaan met het totaalpakket van de nu goedgekeurde projecten in de loop van 2021 van
start. Het zijn belangrijke projecten voor de toekomst van de provincie Groningen en haar inwoners. We werken aan onze toekomst om Groningen er een stuk
beter voor te laten staan. Dit gaat
bijdragen aan een duurzaam en
toekomstgericht Groningen.’’
Nationaal Programma Groningen
heeft voor een periode van 10 jaar
in totaal 1,15 miljard euro beschikbaar. Dat geld is bedoeld voor het
versterken van de leefbaarheid en
economie in de provincie Groningen. Het rijk heeft dit bedrag beschikbaar gesteld als tegemoetko-

Gemeentehuis krijgt twee tuinen

Door de coronabeperkingen loopt
de algemene ledenvergadering zoals bij veel verenigingen, ook bij
HSC vertraging op. De leden zijn
gisteravond per mail over de beoogde nieuwe voorzitter geïnformeerd.
Nijland was de langst zittende directeur van een eredivisieclub en
werd in 2015 na het winnen van de
KNVB-beker uitgeroepen tot Groninger van het Jaar.
Tijdens zijn afscheidsrede bij FC
Groningen vertelde hij niet terug
te keren in het voetbalwereldje.
Een uitzondering maakte Nijland
voor de club waar hij decennia ge-

ming voor de aardbevingsproblematiek. Het programma richt zich
op de gehele provincie, met een focus op het aardbevingsgebied.

Burgemeester Hoogendoorn en vertegenwoordigers van het organiserende Marketing Midden-Groningen in de regen bij de ontsteking van het hart vol met lichtjes, voor St. Jozef.

Start actie ’Hart voor M-G’
HOOGEZAND - De actie Hart
voor Midden-Groningen is
maandag van start gegaan. Medewerkers van Werkpro/de

Kerstdecoraties
bij het NME
HOOGEZAND - Al weken zijn
de medewerkers van het NME,
het Natuur-Milieu-Educatiecentrum in het Gorechtpark in
Hoogezand met elkaar mooie
kerstdecoraties aan het maken.
Het einddoel was een kerstmarkt rond de Finse blokhut,
hoe leuk, maar dat kan door de
coronamaatregelen niet door
gaan.
Er is evenwel wel een sfeervolle
binnenruimte en die staat vol
met creatieve (kerst)decoraties.
De natuurtuin heeft veel inspiratie gebracht om unieke decoraties te maken. Door gebruik te
maken van materiaal uit de grote tuin zijn de artikelen ook zeer
betaalbaar gebleven.
Door daar iets moois te kopen
steunt men tevens het NME.
,,Wij stellen het zeer op prijs
wanneer u langs komt om een
bezoek te brengen’’, aldus de
mensen van het NME. ,,We hebben een aparte in- en uitgang en
zetten ons in om uw bezoek zo
veilig mogelijk te laten verlopen’’.
De openingstijden zijn doordeweeks van 09.00 tot 16.00 uur.
De ingang is in de Burgemeester
van Royenstraat 11a bij het Gorechtpark.

Heemtuin hebben vijftien levensgrote harten gemaakt, versierd en van lampjes voorzien.
Maandag werden de eerste
acht harten op hun plek gezet
bij verschillende zorginstellingen in Midden-Groningen door
de mensen van Werkpro.
Met deze harten hoopt de organisatie van de actie, Marketing Midden-Groningen een beetje licht in
de donkere corona-tijden te brengen, en worden zo bewoners en
personeel in de zorg een hart onder de riem gestoken.
Burgemeester Adriaan Hogendoorn ontstak maandagmiddag het
eerste hart bij woonzorgcentrum

St. Josef in Sappemeer. Hij sprak
met twee bewoners en deed een
kaart in de speciale ‘Hart voor
Midden-Groningen’-brievenbus.

Prachtig
De burgemeester zei het een
prachtig initiatief te vinden, de actie Hart voor Midden-Groningen.
,,Vooral ook voor de ouderen en zij
die in verzorgingshuizen zitten. In
deze tijd kan de eenzaamheid toeslaan en daarom is het zo mooi dat
er aandacht voor ze is. Ook hier
geldt, wel uit het oog, maar niet uit
het hart’’, aldus Hoogendoorn, die
daarna de lampjes van het grote
hart in een bloemperk voor het
woon/zorgcentrum ontstak en de
speciale hartenkaart voor de bewoners in de bus deed.

Midden-Groningen
wordt lid van
M50-netwerk

De zuidkant van het nieuwe gemeentehuis, waar een van de tuinen is gepland.
HOOGEZAND - Er komen twee
tuinen bij en in het nieuwe gemeentehuis van Hoogezand:
een grote tuin aan de zuidkant
en een binnentuin.

Hans Nijland, terug bij oude
(voetbal)liefde.
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Sociale structuur en leefbaarheid centraal

Het gaat daarbij om het verduurzamen van huizen, digitaliseren
van bedrijven, innovatie in de
landbouw, aanpassen aan klimaatverandering en duurzame mobiliteit stimuleren.

Hans Haze vindt dat hij
moet stoppen.

opgericht
1946

waarin
opgenomen

De gemeente heeft eerder al besloten tot centrale huisvesting voor
de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente in Hoogezand. Deze huisvesting wordt gerealiseerd op de locatie waar het
oude gemeentehuis is afgebroken

en het nieuwe wordt gebouwd, aan
de Gorecht-oost.
Aan de oost- en zuidzijde van het
nieuwe gebouw moet de openbare
ruimte opnieuw worden ingericht.
De uitvoering van het werk gebeurt in twee fases. De eerste fase
is inmiddels uitgevoerd. In die fase
is een deel van de Gorecht-oost bij
de Gerbrandyhof omgelegd. In de
tweede fase worden vóór de oplevering van het gebouw twee tuinen
aangelegd. Eén tuin langs de hel-

lingbaan naar de fietsenkelder en
een binnentuin in het gebouw. Nadat het gebouw is opgeleverd, komend voorjaar, wordt het openbaar groen ingericht, wordt het
parkeerterrein aan de oostkant
van het gebouw uitgebreid en worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd direct ten noorden van het
Tango benzinestation. Het nu aan
de raad gevraagde krediet van
903.256 euro is bedoeld voor de
uitvoering van die inrichtingswerken.

HOOGEZAND – De gemeente
Midden-Groningen gaat deelnemen aan het M50-netwerk. Het
M50-netwerk bestaat uit gemeenten met elk tussen de 30.000 en
80.000 inwoners en is opgericht om
samen te werken aan maatschappelijke opgaven en waar nodig lobbyen om de positie van middelgrote gemeenten te versterken.
Het college van B en W heeft nu
vanwege het belang van kennisdeling en belangenbehartiging besloten om lid te worden van dat netwerk.

De Regiokrant
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van de gemeente Midden-Groningen. Door de uitgebreide aandacht voor het streekgebeuren en het ruime verspreidingsgebied
heeft De Regiokrant grote attentiewaarde. Iedere woensdag een
welkome bron van nieuws in gegarandeerd ruim 28.000 huishoudingen.
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Vrijwilligersprijs De
Kolck in Meeden
MEEDEN - ‘t Speulparadies,
Hospice Veen en Wolden, Zwem
en Recreatiebad De Kolck en
Voltigevereniging de Eemsrakkers zijn de winnaars van de
20ste editie van de Provinciale
Vrijwilligersprijs.

Geen carnaval Lindelopers
FOXHOL - Bij carnavalsvereniging de Lindelopers uit Foxhol blijft alles nog een jaar zoals het was. Wegens de coronamaatregelen heeft de
club alle activiteiten voor dit seizoen moeten annuleren.
Normaal zou Prins Eerko in de residentie de C.T. Bar in Foxhol, zijn
functie als Prins Carnaval voor het seizoen 2019-2020 hebben neergelegd, en zou de vereniging in afwachting zijn van het nieuwe prinsenpaar. Nu dat niet gaat gebeuren zal Eerko, samen met Prinses Christina, Adjudant Coen en Hofdame Elly, nog een seizoen als het prinsenpaar blijven regeren. Het jaarlijkse kindercarnaval is ook afgelast. Ook
de jeugdprinsen blijven nog een seizoen. Zodra het weer kan, gaan bestuur en leden weer actief bezig om de activiteiten te hervatten.

Schuur in vlammen op
SAPPEMEER - Een schuur achter een woning aan de Popko Bielstraat in Sappemeer is donderdagmiddag in vlammen opgegaan.
Toen de brandweer arriveerde, stond de schuur al in lichterlaaie (foto). De brand werd direct opgeschaald naar middelbrand omdat die
zich dreigde uit te breiden naar naastgelegen schuurtjes. Bewoners
die in hun appartementen vlak achter de brand wonen, zijn uit
voorzorg uit hun woningen gegaan wegens de hevige rookontwikkeling die om de huizen trok. In de Azaleastraat werden uit voorzorg een tweede blusvoertuig en een hoogwerker neergezet. Na
een half uur had de brandweer de brand onder controle en
kon het nablussen beginnen. De oorzaak van de brand is niet
bekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Beoogd voorzitter HSC:

Hans Nijland terug bij
zijn eerste voetballiefde
SAPPEMEER - Hans Nijland keert
terug bij HSC. Vele jaren voetbalde
de oud-voorzitter van FC Groningen
er, vanaf de kinderjaren en verder.
Totdat hij in 1996 directeur van de
stad-Groninger FC werd. En met die
terugkeer, straks als voorzitter van
HSC, gaat een lang gekoesterde wens
van Nijland in vervulling: na zijn directieloopbaan bij de eredivisieclub,
ooit nog eens terug te keren naar
HSC.
Hans Nijland: ,,Het is nog onder voorbehoud, de algemene ledenvergadering
moet daar nog z’n goedkeuring aan geven, dat is logisch. Maar door het coronagedoe is de algemene ledenvergadering
doorgeschoven. De vereniging heeft, zo
hebben ze me verteld, dringend behoefte
om een voorzitter aan te stellen en ik heb
vorige week dinsdagavond een gesprek
gehad met het bestuur. Als de ledenvergadering akkoord gaat, dan ga ik voor een
termijn van vier jaar het voorzitterschap
aan van HSC.’’
De ledenvergadering lijkt in dit geval
toch een formaliteit te zijn? Nijland: ,,Dat
hoor je niet uit mijn mond. Dat zou getuigen van niet zoveel respect voor de leden,
maar dat is het mooie van zo’n vereniging,
dat uiteindelijk de leden het dan voor het
zeggen hebben. Maar laat ik het zo zeggen: aan mijn ambities en ook aan de ambitie van het bestuur zal het niet liggen.
Ik ben natuurlijk bekend met die club en
ik ga ervan uit dat het allemaal in orde
komt.’’

Jeugdspeler
Nijland kent een lange historie met HSC.
,,Ja, heel lang. Toen ik zes, zeven jaar
was, werd ik lid van HSC. Ik woonde toen
in Sappemeer, in de Klaproosstraat en
toen ging ik er voetballen: de E-junioren,
de B-junioren. Ik heb m’n hele jeugd met
veel plezier gespeeld bij HSC. Mooie tijden beleefd ook met de legendarische
trainer Jan Venema en later Cobus Oosting. Dat waren toen grootheden. Toen
speelden B1 en A1 op redelijk hoog niveau. Ik ben nog op voorbereiding geweest voor een trainerskamp en heb toen
ook al op jonge leeftijd de overstap gemaakt naar het eerste elftal. Ik was zestien, zeventien jaar toen ik in het eerste
speelde. Toen had je bij HSC nog een zaterdag- en een zondag-afdeling en daar
was, herinner ik me nog, altijd een gezon-

I

de rivaliteit tussen. Maar het ging in feite
eigenlijk allemaal om de zondag. De zaterdagafdeling hing er maar een beetje
bij. Totdat dat elftal twee of drie keer
achter elkaar kampioen werd en de zaterdag hoger speelde dan de zondag. Ik heb
daar een geweldige tijd gehad. Ik was 33
toen wij naar Niekerk verhuisden. Ik heb
het toen nog een jaar volgehouden bij
HSC. Ik ben altijd ambitieus geweest. Om
niet nog langer in het derde of vierde te
gaan voetballen ben ik gestopt. Ik had
toen ook net mijn trainersdiploma gehaald en het grappige was dat ik trainer
zou worden van HSC A1. Henk Vegter
was daar destijds de trainer van. Die
werd speler van het eerste elftal en ik zou
de A1 overneme. Toen werd ik echter
commercieel directeur van FC Groningen
en dat was niet meer te combineren. Het
was toen overigens echt wel mijn ambitie
om de trainerspapieren te halen en op
een zo hoog mogelijk niveau trainer te
worden, maar het is geen trainer geworden, maar uiteindelijk directeur van FC
Groningen.’’
En de langstzittende directeur van een
eredivisieclub. ,,Ja, de langstzittende
ooit, 23 jaar.’’ Maar in die tijd wel altijd
HSC blijven volgen? ,,Altijd. Als ik ‘s
avonds thuis kwam uit Groningen, dan altijd onmiddellijk even kijken op teletekst
wat HSC had gedaan. Ook ging ik regelmatig op zondagmiddag, als Groningen op
zaterdag speelde, even op de fiets naar
Sappemeer om bij het eerste elftal te kijken. Een biertje in de kantine, een van de
mooiste dingen dat er is, en als het kon,
kijken naar de jeugdtoernooien. Ik ben
opgegroeid in Sappemeer en toen ik in de
jeugd speelde, ging ik ook altijd kijken
bij HSC 1 met al die bekende namen van
toen.’’

Goede indruk
Wat is de indruk van Nijland over HSC na
de gesprekken met het bestuur? ,,Die indruk is heel goed. Ze zijn ongelooflijk bevlogen en enthousiast. Dat vind ik heel
knap want we leven toch in de coronatijd.
Hou in deze tijd maar eens een club
staande. Dat geldt niet alleen voor HSC,
maar ook voor de andere amateur-voetbalverenigingen. Je mist nu compleet je
kantine-opbrengsten. Je moet je leden en
je sponsors gemotiveerd houden. Dat is
nogal wat en vraagt ook nogal wat. Ik
vind het heel knap hoe er ze daar bij HSC
in staan. Het zijn allemaal goede mensen
met ook allemaal een HSC-hart en ontzettend veel vrijwilligers, waar het eigenlijk

Hans Nijland: ,,HSC heeft heel veel goede mensen en is een hele goede club.’’

allemaal om draait. En wat ook heel mooi is, ik ben
ook in de cijfers gedoken, is dat HSC financieel een
kerngezonde club is en dat in deze tijd. De sponsoring
hebben ze verschrikkelijk goed op orde, het complex is
prachtig, en al die vrijwilligers die een aantal keren
per week het onderhoud doen. Het is ook allemaal in
eigen bezit van de vereniging, zowel het clubhuis als
de tribune en daar mogen we trots op zijn.’’
Wat zijn de plannen met HSC als Nijland straks de
nieuwe voorzitter is ? ,,Ik ben iemand die niet direct
als een olifant door de porseleinkast gaat. Ik ben prestigieus ingesteld: zo hoog mogelijk voetballen, maar
eerlijk gezegd is dat niet mijn belangrijkste doelstelling. Ik vind het belangrijk dat HSC een vereniging is
waar iedereen zich thuis voelt met veel plezier met elkaar. Een goede jeugdafdeling is ontzettend belangrijk, maar ook een club die maatschappelijk z’n steentje bijdraagt. We moeten maar zien. Ik ben een verbinder en dat was ik bij FC Groningen ook. Voor een amateurclub, iets heel anders dan bij een profclub, geldt
hetzelfde: verbinden en zorgen dat iedereen het leuk
vindt en de club financieel gezond houden is ook heel
belangrijk. Dat zijn toch wel mijn belangrijkste dingen
denk ik. Een goede verhouding met de KNVB en de
andere verenigingen in Hoogezand-Sappemeer, dat
soort dingen.”
Het officiële voorzitterschap gaat volgens Nijland officieel in als de algemene ledenvergadering is geweest,
‘maar dat kan nog wel even duren’. ,,Deze week (gisteravond, red.) gaat er een bericht naar de leden, maar
ik ben al wat bezig met inventariseren, gesprekken
voeren met zoveel mogelijk mensen, en ook met de
sponsors en de jeugdcommissie. Ik hoop dat de vereniging er z’n voordeel mee kan doen met de ervaring die
ik heb opgedaan als algemeen directeur van FC Groningen. Ik heb een hele goede indruk en ik weet ook
dat het best wel lastig is, zeker in deze tijd. Het zijn
een paar grote uitdagingen, maar dat maakt het ook
leuk. Ik weet dat ik niet in een gespreid bedje kom,
maar dat moet ook niet, want anders is er helemaal
niks aan. Ik heb er hier hartstikke veel zin in. Het was
een van die dingen die ik altijd in gedachten had: stop
ik bij FC Groningen dan zou ik het toch heel leuk vinden om bij HSC aan de slag te gaan. Heel veel goede
mensen en een hele goede club.’’

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken
reikte de prijzen op maandagavond
uit in de categorieën jeugd, leefbaarheid, zorg en sport. De winnende organisaties ontvingen een cheque van 3000 euro. In verband met
het coronavirus vond de uitreiking
volledig digitaal plaats.
Een van de winnaars, van de categorie Leefbaarheid, was dus Zwemen Recreatiebad de Kolck in Meeden.
De historie daarvan gaat bijna een
eeuw terug. Ooit als werkgelegenheidsproject gebouwd in de crisisjaren, hoort het zwembad bij Mee-

den en de wijde omgeving. Toen
het zwembad in 2012 dreigde te
verdwijnen, heeft heel Meeden de
schouders eronder gezet en is het
gelukt om het zwembad te behouden, dankzij de dorpscoöperatie en
een groep van ruim vijftig vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud, de openstelling en de versnaperingen. Zij dragen allemaal bij
aan de sterke sociale functie die
het zwembad vervult in het dorp.

Er waren ook Aanmoedigingsprijzen. Die werden uitgereikt aan onder andere Soos Olderloug Slochteren en KOMunity Hoogezand-Sappemeer. Zij ontvingen met die aanmoedigingsprijs een bedrag van
1000 euro.
De Provinciale Vrijwilligersprijs
wordt ieder jaar uitgereikt. Met de
prijs laat de provincie haar waardering blijken voor het vele vrijwilligerswerk in de regio.

Uitslagen Bridgeclub H-S
HOOGEZAND - Uitslagen dinsdagavond computerbridge (Step) Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer, 5e zitting (14 paar) van 1 december: 1. Henk
Geerdink en Gerrit van der Velde; 2. Jaap Wijpkema en Jackie Wijpkema; 3. Geert Bijmolt en Hendrik de Vries; 4. Henneke van den Heuvel en
Ad van der Pluijm, 5. Gea Huizingen Fennie Fennema.
Op de BC.HS- site (www. 12010.bridge.nl) staan de complete uitslagen,
standen, spelverdeling en wetenswaardigheden.
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Kofferbridge
bridgeclub H-S
I

Medewerkers van beide bedrijven bij de nu met logo’s voorziene vrachtwagens.

Veertig jaar samenwerking
tussen Essity en Reining
HOOGEZAND - Er werd vrijdag
op het Essity-terrein in Hoogezand samen met logistiek partner Reining een klein, coronaproof, feestje gevierd. Beide organisaties werken dit jaar veertig jaar samen. Om dat te illustreren heeft Reining, in goed
overleg met Essity, besloten om
een aantal vrachtwagens te
voorzien van het logo van Essity.
Veertig jaar geleden heette de fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten nog Mölnlycke;
voor veel Hoogezanders nog steeds
een bekende naam die later werd
veranderd in SCA en sinds drie en
een half jaar is het Essity.
Reining was veertig jaar geleden
nog een familiebedrijf met vijftien
vrachtauto’s en opereerde vanuit
een oude boerderij in Groningen.
Er ontstond een samenwerking op
het gebied van transport en logis-

tieke dienstverlening.
Toen het toenmalige SCA in de jaren negentig meerdere fabrieken
in Europa kocht en daar de productie in disposables overnam, nam
Reining een groot gedeelte van het
transport voor zijn rekening. Reining groeide mee in de ontwikkeling van SCA, zeker toen de grenzen verdwenen in Europa.
De samenwerking kent een aantal
mijlpalen; bijvoorbeeld de bouw
van het warehouse op Bedrijventerrein Rengerspark in Kolham
eind jaren negentig, waar Reining
toen 13 hectare van kocht en die
Essity voor een groot gedeelte
huurde.
Een andere mijlpaal volgde in 2014
toen het hoogbouwmagazijn van
Essity aan de Abramskade werd
opgeleverd. Hierdoor was Essity in
staat om de opslag van de producten in eigen hand te nemen. Een
deel van de samenwerking op het

HOOGEZAND - Bij Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer is
weer een koferbridgeronde gespeeld.
De uitslagen, koffer 1, gespeeld van september tot en met november door 18 paar. NZ-lijn: 1. Riëtte Derks en Hans Ubbink; .2 Ineke Blokzijl en Henk de Vries; 3. Anne van der
Meer en Betsy Samplonius.
OW-lijn: 1. Petra van Dreven en Els Rijkmans; 2. Nel Bos en
Ineke Wehman; 3. Tina Kleine en Siska Struik.
Deze maand wordt een speciale kerstkofferbridge gespeeld.
Alle leden van Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer kunnen
hier aan meedoen en er zijn enkele prijzen te winnen. Zie de
website www.12010.bridge.nl voor meer wetenswaardigheden.

gebied van logistieke dienstverlening met Reining moest toen beëindigd worden. Reining bleef echter
wel het transport binnen Europa en
rondom de fabriek in Hoogezand
verzorgen en doet dat tot op de dag
van vandaag.

I Er zijn veel oude brandweerwagens in het Sappemeerster Brandweermuseum te bewonderen.

Brandweermuseum
gaat weer open

Arjan Harms, account manager bij
Reining: ,,Onze 40-jarige samenwerking was een mooie gelegenheid om deze samenwerking letterlijk zichtbaar te maken via de visuals op onze wagens.’’ Alja Bouter,
Manager Planning Logistiek van
Essity: ,,De samenwerking met Reining verloopt op een bijzonder
prettige manier, er is altijd overleg
mogelijk en er is een goed onderling contact.’’
Beiden noemen het een samenwerking die tamelijk uniek is te noemen en waarvan beide partijen hopen dat die nog vele jaren mag worden voortgezet.

SAPPEMEER - Het Brandweermuseum aan de Kleinemeersterstraat 158
in Sappemeer gaat zaterdag 12 december weer open.

I

Kofferbridgen bij Bridgeclub H-S.

Er is daar voor alle leeftijden van alles te
beleven. Er is een grote collectie historische voertuigen, brandspuiten, -slangen,
helmen,
brandbestrijdingsmiddelen,
ademluchtmaskers, kinderspeelgoed en
historisch materiaal voor kleine en grote

branden. Veel van deze materialen zijn
van de ondergang gered. Wel moet een
bezoek volgens de landelijke richtlijnen
rond de coronamaatregelen telefonisch
via 06-51826079 bij het museum worden
aangemeld, zodat bezoekers kunnen worden geregistreerd.
Omdat de veiligheid er voorop staat, is er
een looproute uitgezet. De verwachting
voor 2021 is dat er weer meer activiteiten
kunnen worden georganiseerd.
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Nog puntjes op de i, maar:

Kindcentrum Slochteren
is al volop in bedrijf
SLOCHTEREN - Er zou voor
het nieuwe Kindcentrum in
Slochteren eigenlijk een groots
openingsfeest zijn georganiseerd, maar de coronarealiteit
maakte dat even niet mogelijk
is. Er wordt nu uitgekeken naar
een alternatief moment of een
alternatieve manier om ook de
nieuwe naam voor het gebouw

te onthullen.
Daarnaast wordt actief onderzoek
gedaan naar verbeteringen in de
verkeerssituatie rondom het gebouw, zo maakte de gemeente vorige week bekend in een nieuwsbrief
aan onder andere de ouders van de
leerlingen.

Verkeerssituatie

Bij de bouw van het Kindcentrum
aan de Slochterveldweg is in het
voortraject ook gekeken naar de
verkeersveiligheid voor kinderen,
omwonenden en overige verkeersdeelnemers. Tijdens dit proces is er
samen met de scholen, omwonenden, verkeersdeskundigen en de
gemeente gekeken naar aanpassingen aan de Hoofdweg.
Afgesproken is dat na de inge-

I

Het nieuwe kindcentrum aan de Slochterveldweg.

bruikname nog eens teruggeblikt
zou worden op de situatie. Onlangs
is er samen met Veilig Verkeer Nederland, de politie en verkeersouders gekeken of er verbeteringen
kunnen worden aangebracht. Er is
gesproken over onder andere de
huidige bushalte, de snelheid van
auto’s, een extra oversteekvoorziening en het versterken van de zichtbaarheid van de oversteekplaats.
Zowel in de huidige situatie als in
een eventuele aangepaste situatie
blijft het belangrijkste het gedrag
van alle verkeersdeelnemers.

hebben veel nieuwe planten de
droogte niet overleefd. Daarom zijn
er in de afgelopen periode nieuwe
heesters geplant.
Zowel de bouw als de omgeving is
klaar en is overgedragen aan de beheersafdelingen. Het gebouw is in
het beheer bij een van de schoolbesturen en de omgeving is overgedragen naar de IBOR. Zo is het project nagenoeg gereed. De onwenselijke situatie bij de oversteek van
de Hoofdweg wordt gezamenlijk

opgepakt vanuit het project en de
gemeente, dat zal op korte termijn
ook overgedragen worden naar de
gemeente.
Het project rondom de bouw van
een veilig en toekomstbestendig
kindcentrum in Slochteren is nagenoeg afgerond.
Binnenkort worden de zonnepanelen op het gebouw geplaatst. Het
gebouw zal dan zijn eigen duurzame energie op kunnen wekken.
Het gebouw heeft geen gasaanslui-

ting en is volledig elektrisch. De
berging wordt nog voorbereid, zodra dit plan gereed is zal ook die geplaatst worden.
De aanpassingen aan de oversteek
van de hoofdweg worden nu zorgvuldig voorbereid. De meeste acties kunnen waarschijnlijk snel
doorgevoerd worden, een paar ook
niet. Het verplaatsen van een bushalte en het instellen van een 30 kilometer-zone vraagt de nodige zorgvuldigheid en voorbereiding.

Afronden bouw

I

De puntjes op de i met het planten van een (beuken)haag rond het complex.

Het gebouw is nu al een tijdje in
gebruik en de laatste details zijn
ook aangepakt. Daarnaast zijn er
nog een paar zaken die vanuit de
bouw geregeld moeten worden, zoals een containerberging en het
plaatsen van de zonnepanelen. Ook
het groen in de omgeving heeft nog
veel nazorg nodig gehad. Door het
droge warme weer dit voorjaar

Al veel ideeën voor zonnepark Eekerpolder
MEEDEN - Zoals inmiddels bekend, wil Coöperatie Eekerpolder een zonnepark, ten noorden
van de spoorlijn.
Dat plan is gebaseerd op een samenwerking tussen ontwikkelaar
Solar Fields en de coöperatie.
De 50-50 verdeling in dit plan is
uniek. Deze verdeling betekent dat
de energieopbrengst voor 50 procent voor de coöperatie (lees: dorpen) is.
Dan wordt gesproken over ongeveer 200.000 euro per jaar om te

besteden in de omliggende dorpen.
‘Zo houden we het lokaal’.
De coöperatie gaat met een rentmeester jaarlijks een begroting maken. Dat wordt uiteraard transparant gehouden.
Inwoners kunnen te zijner tijd allemaal voorstellen indienen. In de
advertentie in deze krant staat al
het idee van kortingsbonnen voor
de verenigingen in de dorpen, zodat je korting krijgt op je abonnement of lidmaatschap van bijvoorbeeld zwembad, voetbal, enzo-

voorts. Ook zijn veel mensen geïnteresseerd in energie voor een
voordelig tarief.
Een inkijkje van andere ideeën die
inmiddels zijn ontvangen: een bomenwal aanleggen (tegen overlast
van windturbines), dorpen ontlasten van verkeersdrukte (bij Meeden een ringweg, toneel-, theater-,
muziek- en danslessen. Met optredens natuurlijk, een kookstudio,
naaistudio,
houtstudio,
en
groen/natuurbeheer op het zonnepark. Want daar komen volop wilde

planten en bloemen. In het ontwerp is daar 25 procent ruimte
voor.
Kortom, aldus de coöperatie: ‘Dit
plan is een lokaal plan; we zetten
zelf, als gemeenschap, de schouders eronder en we houden de verdiensten ook zelf, voor projecten in
onze eigen omgeving’.
Wie op de hoogte gehouden wil
worden, kan zich aanmelden voor
de nieuwsbrief. e-mail: info @eekerpolder.nl
Facebook: @coopeekerpolder

Gewonde bij brand
HOOGEZAND - Bij een keukenbrand aan de Thorbeckelaan in
Hoogezand is zondagmiddag een persoon gewond geraakt. De brand
ontstond kort na vijf uur. Bij aankomst van de brandweer stond de
hele woning vol zwarte rook. Met een snelle ‘binnenaanval’ is de
brand geblust, waarna de woning werd geventileerd (foto). Het
slachtoffer is behandeld in een ambulance. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.

I

De Casnova’s spelen donderdag en vrijdag in het Kielzog.

Casanova’s in ’t Kielzog
HOOGEZAND - De Casanova’s staan op 10 en 11 december in het
Kielzog-theater in Hoogezand en spelen vier keer voor een zaal
met maximaal 30 personen publiek.
Harry Niehof, Jaap Stegeman en Inki de Jonge brengen een verrassende
mix van Amerikaans- Italiaanse en Groninger rhythm&blues, eigen songs
over de noordelijke vlakten en krantencolumns over de zwarte romantiek
van de stad.
Harry Niehof is zanger en gitarist. Hij maakt Gronings-talige liedjes met
universele zeggingskracht. Jaap Stegeman is toetsenist en achtergrondzanger en Inki de Jonge is zangeres.
De optredens zijn donderdag 10 december om 19.15 (laatste kaarten) en
21.00 uur (laatste kaarten). Vrijdag 11 december om 19.15 (laatste kaarten) en 21.00 uur (uitverkocht).
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Fathers4fathers
in Woldwijckcentrum
HOOGEZAND - Fathers4fathers
is een avond van vaders voor vaders, ook toekomstige en jonge
vaders. Donderdag 16 december is de eerste bijeenkomst in
het Woldwijckcentrum in
Hoogezand.
Men komt samen om ervaringen
met het vaderschap, zowel de positieve als de negatieve, uit te wisselen.
Met onderwerpen als hoe ga ik om
met opstellen van huisregels, als
gezin in quarantaine, en nu, hoe
zorg ik ervoor dat mijn kind gezond
eet, hoe kan ik hobby’s en sport bij
mijn kind stimuleren en hoe ga ik
om met social media, schermtijd en
internet. Dit zijn zomaar wat vragen die je als vader kunt hebben.

Doel van de avond is om daar met
andere vaders over in gesprek te
gaan, met de nodige relativering en
humor even stil te staan bij en te
ventileren over het vaderschap.
Het delen van eigen verhaal en het
luisteren naar dat van anderen
lucht op, geeft steun, schept hoop
en inspireert, wordt gevonden. Samenkomen, ontmoeten en te praten over het vaderschap, dat is
waar ‘Fathers 4 Fathers’ voor staat.
Elke bijeenkomst heeft een thema,
en kunnen ook thema’s worden
aangedragen. De eerste bijeenkomst is op 16 december om 19.00
uur in het Woldwijckcentrum aan
de Pleiaden 21 in Hoogezand. Ook
de kinderen zijn welkom. Er is een
ervaren kinderoppas aanwezig. Opgeven kan bij (bellen of appen):
Geert Blomsma, 06-25633323.

Automobilist
aangehouden
KROPSWOLDE - De bestuurder van een personenauto is vrijdagavond gevlucht na een aanrijding op de Woldweg in Kropswolde.
Het ongeval vond plaats tussen een busje en de auto. Het busje wilde de Woldweg opdraaien en werd daarbij vol geraakt door de personenauto (foto). De bestuurder daarvan maakte zich uit de voeten, waarna de politie een grote zoekactie opzette, waarbij ook Burgernet werd ingezet in de zoektocht naar de bestuurder. Na ongeveer een uur zoeken is de man aangetroffen en aangehouden door
de politie.

I Vrijwilligers

baarheid.

van De Kolck in Meeden, eerste in de categorie Leef-
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Kans op waardebonnen
Hengelsport Sappemeer
SAPPEMEER – Ook dit jaar is er weer de balansopruiming bij Hengelsport
Sappemeer aan de Noorderstraat in Sappemeer: 5 halen = 4 betalen, waarbij de goedkoopste gratis is en geen zegels worden gegeven.
Dit jaar is tevens ook een kassabon loterij. Vanaf tien besteding, een gratis lot. Even
het telefoonnummer erop en men dingt mee naar gratis waardebonnen of andere
prijzen. Wat dat is, blijft nog een verrassing.
,,Dus een mooie reden om uw voorraad vast aan te vullen voor het seizoen 2021 en
tevens misschien nog een prijs te kunnen winnen’’, aldus de eigenaren van Hengelsport Sappemeer.
,,De zaak is van 25 december ttot en met 4 januari gesloten om te kunnen balansen
want alles moet weer geteld worden en dat zal wel weer een hele klus worden met
al onze artikelen welke erbij zijn gekomen dit jaar, maar waar we gelukkig altijd
omarmd worden door een groep vrijwilligers die dit elk jaar gezamenlijk met ons
doen.’’

UMCG en Ouderenzorg:

Verpleeghuismedewerkers
kampen met burn-out
klachten
HOOGEZAND - Een op de vijf medewerkers in een verpleeghuis kampt
met depressieve klachten (19 procent) of burn-out klachten (22 procent). Met name de medewerkers die
voor bewoners met corona moesten
zorgen ervaren vaak depressieve
klachten.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het
UMCG (UNO-UMCG) en het Universitair
Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland van het LUMC (UNC-ZH). Zij hielden een grootschalige enquête over de gezondheid en het welzijn van verpleeghuismedewerkers tijdens de eerste coronagolf. De enquête is ingevuld door 1669
medewerkers van tien grote organisaties
met meerdere locaties in het hele land.

Extra belasting
,,De verschillen in gezondheid kunnen
mogelijk worden verklaard door de veranderde werkomstandigheden van het
personeel dat tijdens de eerste golf voor
besmette bewoners zorgde’’, zegt hoofdonderzoeker Sarah Janus van het UMCG.
,,Deze groep geeft aan extra psychische
belasting te ervaren bij het verzorgen van
besmette bewoners.’’
Tegelijkertijd ervaren zorgmedewerkers
bij de zorg voor besmette bewoners minder invloed op hun werk. Janus: ,,De zorg
voor besmette bewoners is erg geprotocolleerd, waardoor zorgverleners minder mogelijkheden hebben om het werk op hun
eigen manier uit te voeren.’’ Volgens haar
heeft dit mogelijk negatieve gevolgen
voor hun functioneren.
Bijna de helft van de respondenten geeft
aan meer uren te hebben gedraaid tijdens
de eerste coronagolf. Niet-zorgmedewerkers werd gevraagd om in de zorg mee te
draaien en zorgmedewerkers moesten
diensten van zieke medewerkers opvangen of op een corona-afdeling werken.
Uiteindelijk heeft een derde van de respondenten voor COVID-19 besmette bewoners gezorgd.
Verder blijkt dat 27 procent van de werknemers getest is op COVID-19 en dat 6
procent besmet is geraakt met het virus
tijdens de eerste coronagolf.

Ziekteverzuim
In vergelijking met 2019 is er door de COVID-19 uitbraak in maart 2020 een verhoogd ziekteverzuim te zien bij de deelnemende verpleeghuizen, met name gedurende de piek in maart en april toen het
verzuim één procent hoger lag dan gemiddeld. Deze toename blijkt regioafhankelijk te zijn. Vooral de regio’s West- en
Zuid-Nederland, waar de corona-uitbraak
begon, vertonen een verhoogd ziekteverzuim.
De deelnemende organisaties hebben van
UNO-UMCG en UNC-ZH een gepersonaliseerd advies gekregen op basis van hoe ze
scoren ten opzichte van de andere deelnemende organisaties. Zo kunnen beleidsmakers nu al acties uitzetten om de werkdruk en het verzuim te verminderen.
Zorgorganisaties hebben verschillende
maatregelen genomen om de gezondheid
en het welzijn van zorgmedewerkers te
vergroten, weet Hoogleraar Ouderengeneeskunde Sytse Zuidema van het
UMCG: ,,Ondersteuning door psychologen is bijvoorbeeld erg belangrijk voor
medewerkers. Wanneer een organisatie
weet wat er speelt onder de medewerkers, wordt het in een latere fase makkelijker om knelpunten te herkennen en
aan te pakken voordat psychische klachten zich daadwerkelijk ontwikkelen bij
de medewerkers. Zo kun je ziekteverzuim
of uitval voorkomen’’, stelt Zuidema.
Er is inmiddels een tweede enquête onder medewerkers van verpleeghuizen uitgezet. Een derde enquête volgt begin
2021. Zo hopen de onderzoekers meer informatie te genereren om de werkdruk en
het verzuim bij (zorg)medewerkers in verpleeghuizen inzichtelijk te maken voor zowel de beleidsmakers van de organisaties
zelf als op landelijk niveau.
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Coronavaccinatie start
mogelijk begin komend jaar
HOOGEZAND - Vaccinatie
speelt een sleutelrol in het onder controle krijgen van het
weer stijgende coronavirus. Zodra de eerste vaccins zijn goedgekeurd, kan de vaccinatie in de
eerste maanden van 2021 starten.

I

Een impressie van de kerstdecoraties van het Kielster Creatief.

Kielster creatief
maakt kerstdecoraties
KIELWINDEWEER - Door de
coronamaatregelen kan de jaarlijkse Kerstroute in Kielwindeweer geen doorgang vinden.
Maar het door een aantal vriendinnen, samen het Kielster creatief,
maken van kerstdecoraties is zo’n
traditie geworden, dat ze vonden
daar ook dit jaar niet zonder te
kunnen.
,,In de donkere dagen is het werken
met lichtjes en de schitteringen in
de kerstballen iets wat ons blij
maakt.
Ook vragen van vaste klanten over
de Kerstroute deed ons besluiten
om weer lekker los te gaan’’, aldus

de dames.
Ze hebben een ruime schuur tot
hun beschikking en dan zou het
mogelijk zijn met inachtneming
van de coronaregels open te kunnen gaan.
Er zijn kerstdecoraties van veelal
gebruikte spullen, die worden opgepimpt om er zo weer een mooi
tweede leven mee te creëren geven. Kerststukken met groen zijn
er weer vanaf vandaag. De openingstijden zijn woensdag en donderdag van 16.00 tot 19.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot 16.00. Ook
kan het eventueel op afspraak, 0643847485. Men kan terecht in de
schuur aan de Dorpsstraat 90 in
Kielwindeweer.

Jaap van Delden, directeur van het
coronavaccinatieprogramma van
het RIVM: ,,Als zoveel mogelijk
mensen zich laten vaccineren, kunnen we de maatregelen afbouwen
en stap voor stap terug naar het leven dat we gewend waren.’’
Als er vaccins tegen het coronavirus zijn goedgekeurd, zijn er niet
meteen voldoende vaccins voor iedereen. Daarom worden in de eerste fase kwetsbare ouderen en zorgmedewerkers gevaccineerd. Andere groepen komen daarna aan de
beurt. De vaccinatie is gratis en
vrijwillig.

Veiligheid
Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere
vaccins. Veiligheid staat bovenaan.
Wel gaan de ontwikkeling en be-

oordeling sneller dan gebruikelijk.
Wereldwijd wordt er een enorme
inspanning gepleegd, wordt veel
kennis en expertise ingezet en zijn
er vele mogelijke vaccinoplossingen waaraan tegelijk gewerkt
wordt. Ook voeren de onderzoekers
binnen een project verschillende
onderzoeken tegelijkertijd uit in
plaats van na elkaar. Dat scheelt
tijd.
Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) beoordeelt samen
met nationale medicijnautoriteiten
zoals het College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen (CBG) de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit
van de verschillende coronavaccins. Zij zijn op basis van tussentijdse onderzoeksresultaten al gestart met de beoordeling en zetten
extra mensen in. Hierdoor is de beoordeling sneller klaar.
Als er enige twijfel is over de veiligheid van een vaccin, dan wordt
het niet toegelaten in Nederland.
Dit geldt ook als de bijwerkingen
niet opwegen tegen de werkzaamheid van het vaccin. De meeste bijwerkingen ontstaan binnen 6 tot 8
weken. De kans op onbekende bij-

werkingen na vaccinatie is zeer
klein maar niet uit te sluiten. Er is
een extra systeem ingericht om gevaccineerden intensief te monitoren. Van Delden: ,,De vaccins zijn
getest op tienduizenden mensen.
Sommige mensen hebben wel een
paar dagen last van bijvoorbeeld
spierpijn of koorts. Dat zijn bekende bijwerkingen van vaccinaties’’.

Voorbereiding
De voorbereiding voor de vaccinatie is in volle gang. Van Delden:
,,Zodra er een veilig en goedwerkend vaccin is, kunnen we beginnen. We pakken het inenten zoveel
mogelijk op dezelfde manier aan
als bij andere vaccinaties, zoals de
jaarlijkse griepprik. We bereiden
dit samen voor met onder andere
huisartsen, de GGD, instellingsartsen en ziekenhuizen. Supervriezers
voor de vaccins die op heel lage
temperatuur bewaard moeten worden en miljoenen veiligheidsnaalden zijn ingekocht en klaar voor gebruik.’’
Voor meer informatie over het coronavaccin kijk op: www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie.

Finishing touch in januari

Winkelcentrum Martenshoek
deels weer heringericht

I

Messenslijper Johan Kunst.

De messen nog
scherp voor de Kerst
HOOGEZAND - In Hoogezand kunnen vandaag, en donderdag
10 en vrijdag 11 december messen en scharen worden ingeleverd bij Koken & Wonen in Hoogezand.
De professionele messenslijper, die al jarenlang komt, gaat ze in zijn eigen werkplaats slijpen. Op zaterdag 12 december tussen 15.00 en 17.00
uur zijn de messen af te halen bij de messenslijper, in zijn bus voor de
winkel aan de Meint Veningastraat 14 in Hoogezand. Hier moet contant afgerekend worden. Komt het niet uit om ze zaterdagmiddag te halen dan liggen de messen en scharen vanaf woensdag 16 december
klaar in de winkel.
Normaal gesproken slijpt de messenslijper alle messen in de winkel.
Om het risico van coronaverspreiding te beperken, maar toch de service van het slijpen aan te bieden is deze oplossing van eerder inleveren
en later ophalen gevonden.
Bij het inleveren van de messen is aan te geven of tafelmessen geslepen of opnieuw gekarteld moeten worden. De prijs van drie euro per
deel is hetzelfde. De prijs van het slijpen van keukenmessen en scharen is vanaf vijf euro per deel.

minder parkeerplaatsen. Hoeveel
minder is niet helemaal duidelijk.
Omdat de decembermaand een erg
drukke maand is, ook in Winkelcentrum Martenshoek, wordt pas in
de loop van januari verder gegaan
met de werkzaamheden. Er komen,
zoals eerder gemeld, ook een tweetal zebrapaden in het winkelgebied
langs de Meint Veningastraat en de
kruising van de westkant van de
Sluiskade met de Meint Veningastraat wordt aan de Sluiskade-kant

afgesloten voor verkeer, zodat er
maar één kruising overblijft, die
van de Meint Veningastraat naar
de oostkant van de Sluiskade. Automobilisten en ander verkeer hoeven dan niet twee keer op van
rechts komend verkeer te letten,
omdat dat verkeer er dan niet meer
is, hetgeen de veiligheid en doorstroming weer ten goede komt.
Later zullen ook de opengevallen
plekken tussen de parkeerplaatsen
opnieuw worden ingeplant.

I De nieuw ingerichte ruimte met meer parkeerplaatsen en binnenkort nieuwe beplanting.

I De nieuwe theaterzaal van het Kielzog met een aangepast aantal
toeschouwers.

HOOGEZAND - Het eerste deel
van de herinrichting van Winkelcentrum Martenshoek, de
Sluiskade, in afgerond. Volgende maand volgt de definitieve
afronding met een andere wegstructuur en de aanleg van een
tweetal zebrapaden.

Kielzog brengt toch
haar theaterbrochure uit
HOOGEZAND - Het Kielzog
kiest ervoor de tweede helft van
het theaterseizoen te presenteren, zoals altijd, met een brochure en een programmapresentatie. Dit ondanks het feit
dat de maatregelen van de overheid waarschijnlijk verschuivingen in het programma veroorzaken. Vanaf nu staat het theaterprogramma online.
Directeur Ids Dijkstra geeft aan dat
een eventuele annulering geen belemmering moet zijn voor het kopen van een kaartje. ,,We moeten
toch gewoon kaartjes verkopen. En
ja, een voorstelling kan geannuleerd worden, maar dat is voor bezoekers helemaal niet zo erg. In het
geval van annulering heb je plots
een leuk bedrag om aan andere
leuke dingen te besteden én je
hebt een extra avondje vrij in je
agenda’’, aldus Dijkstra. ,,Maar bovenal heb je tenminste een kaartje
in huis voor het geval de voorstel-

ling wel doorgaat, en dat zijn gelukkig bij het Kielzog tot nu toe veruit
de meeste’’.
Wanneer een voorstelling wordt
verplaats of geannuleerd wordt,
communiceert het Kielzog dat snel.
Ids Dijkstra: ,,Wij willen dat de
maatregelen zo min mogelijk een
belemmering vormen voor een
theaterbezoek. Vandaar dat we
snel en duidelijk zijn in ons retourbeleid’’.
Kaarten zijn tot en met 31 december te koop met 10 procent vroegboekkorting.

woond en diverse workshops kunnen worden gevolgd.
Van 24 december tot en met 3 januari draait de Kielzog-familiefilm
in de theaterzaal. Meer info:
www.kielzog.nl

Zoals eerder gemeld is de Sluiskade ontdaan van de rijen struiken,
die weinig natuurlijks toevoegden
aan het gebied, naar een bron waren van neergegooid afval waaronder plastic en blikjes.
Doel was niet alleen die bosschages
op te ruimen, maar ook het gebied
opnieuw in te richten met een flinke uitbreiding van parkeerplaatsen
ten gunste van het winkelende publiek.
Daar is het niet helemaal van gekomen. ,,Er zijn minder parkeerplaatsen bijgekomen dan de bedoeling
was’’, laat voorzitter van de Winkeliersvereniging Martenshoek, Gerda Smit desgevraagd weten.
Reden zijn boomwortels. De wortels van de aan de Sluiskade staande bomen zijn dermate groot en ver
doorgegroeid onder de wegbestrating dat weghalen van die wortels
niet mogelijk bleek. Daar werd dus
vanaf gezien en dat resulteerde in

I

De kruising Sluiskade - Meint Veningastraat die binnenkort wordt afgesloten voor het verkeer.

Uitbreiding parkeren bij Station Hoogezand
SAPPEMEER - ProRail begint
vanaf komende maandag met
het ontmantelen van de stationsomgeving en het station in
Sappemeer-oost. Het perron
wordt afgesloten met een tijdelijk hekwerk en in de loop van
volgen jaar definitief verwijderd.

Alternatief
Normaal gesproken vindt eind december het Kielzog Winterfestival
plaats. Dit jaar kunnen inwoners
van Midden-Groningen een alternatief programma verwachten. Van
20 tot en met 23 december zijn diverse workshops te volgen. Voor
jong en oud zijn er workshops rondom het thema Het Portret. Via de
muziekschool kunnen concerten
voor 30 personen worden bijge-

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar het magazine
Puur Natuur
I

De aanleg van meer parkeervoorzieningen bij Station Hoogezand.

Vanaf zondag 13 december stoppen
er zoals gemeld, geen treinen meer
op station Sappemeer-oost. Het station vervalt om de extra sneltreinen tussen Groningen en Winschoten te kunnen laten rijden. Voor de
huidige reizigers van Sappemeeroost, is station Hoogezand-Sappemeer dan het dichtstbijzijnde station. Op dat station worden de parkeergelegenheden voor auto en
fiets daarom uitgebreid.
De sluiting is, zo meldt de provincie, het gevolg van dat de afgelopen jaren het steeds drukker is geworden op het traject GroningenWinschoten. Met name is dat in de
spits. De verwachting is dat het
aantal reizigers in de toekomst
blijft groeien. Daarom rijden er
vanaf 14 december meer en snellere treinen tussen Groningen en
Winschoten. Deze extra treinen zorgen voor meer spreiding van de reizigers en een grotere kans op een
zitplaats. De sneltrein naar Win-

schoten heeft voor een grote groep
reizigers voordelen, maar, aldus het
provinciebestuur, helaas geldt op
het drukke spoor dat voordelen
voor grote groepen reizigers ook
nadelen hebben voor andere groepen reizigers.
Zo’n nadeel is, aldus ook het provinciebestuur, de sluiting van Station Sappemeer-oost. In deze gemeente zijn vijf treinstations en uit
onderzoek bleek dat op Sappemeer-oost het minste aantal reizigers in- en uitstapt. Deze reizigers
komen veelal lopend of op de fiets
naar het station. Voor hen is station
Hoogezand-Sappemeer straks het
dichtstbijzijnde station op circa
twee kilometer afstand. Op station
Hoogezand-Sappemeer
komen
daarom meer parkeergelegenheden, fietsstallingen en fietskluizen.
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De Regiokrant
Te koop aangeboden

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

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

1 grijze jalouzie 5 mm br.,
1.84 h., 1.52 br. en 1 jalouzie 5 mm, 1.52 h., 95 br. Ze
zijn nieuw, nu tegen elk
aannemelijk bod. Tel: 0598432339

Voor gratis Regeltjes bestaan spelregels.

Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.

De Regiokrant: 088-7007170

Rieten mand met opstaande rand, 85 x 30 €12,50;
Houten zaaibak 1935/1940,
heel mooi €25,- Tel: 0598854062

Te koop aangeboden

Groot assortiment kerstbomen en sfeerartikelen; 100
tulpenbollen €8,99; beuk
v.a. €0,35; heide €1,00; vaste planten v.a. €1.25,
vruchtbomen v.a. €8.99; rozen v.a. €1.99; klimop v.a.
€0.99;
laurierkers v.a.
€1,75; coniferen; haag en
bosplantsoen enz..
Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, 0516-421448
Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Vlomarkt De Toekomst is nu weer open!
Incl. 14 mnd. garantie en
bezorging binnen 35 km.
Eigen servicedienst.
Inl.: 06-25355972.
Voor gratis Regeltjes bestaan spelregels.

Te koop gevraagd

Antiek

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.

Rusthovia
In-verkoop antiek-curiosa
en brocante.
Tevens klokreparaties.
Hoofdweg 80, Siddeburen.
Tel. 0598-371630.
Open:
do., vr. en zat. 10-17 u.

Huis en tuin

Dierenverzorging

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.

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