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Werkzaamheden zijn in volle gang

Westerwolde krijgt
verbinding met de Eems

Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt kijkt terug op
een rustig verlopen jaarwisseling. (foto: gemeente Stadskanaal)
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Jaarwisseling vooral in
huiselijke kring gevierd
STADSKANAAL – De jaarwisseling in de gemeente Stadskanaal is dit jaar vooral thuis in
kleine kring gevierd. De hulpdiensten bevestigen dit beeld en
melden dat zowel oudejaarsdag
als oudejaarsnacht rustig zijn
verlopen.
De brandweer heeft, na een rustige
dag, ook een relatief rustige nacht
achter de rug. Overdag werden er
preventief enkele brandstapels
verwijderd. ‘s Avonds bleef het
aantal vreugdevuren beperkt en
die leverden nergens problemen
op. De politie meldt dat er geen ordeverstoringen op straat waren. Ze
kreeg enkele meldingen van overlast door carbidschieten, maar

hoefde niet in actie te komen. Ook
de ambulancedienst beleefde een
rustige jaarwisseling.
De jaarwisseling kende vanwege
alle coronamaatregelen een stevige
voorbereiding. De hulpdiensten
zijn dan ook zeer tevreden over het
feit dat het rustig verliep en ze niet
zijn geconfronteerd met geweld of
ongewenst gedrag. Burgemeester
Yvonne van Mastrigt is blij dat de
inwoners er vooral thuis een gezellige en mooie avond van hebben gemaakt. ,,Ik ben trots op het aanpassingsvermogen van onze inwoners
en dankbaar voor de inzet van alle
mensen die hun eigen viering hebben opgegeven om dit een veilige
jaarwisseling voor ons allemaal te
maken’’, aldus de burgemeester.

Project N366 Veilig geslaagd

Minder ongevallen op weg
tussen Veendam en Ter Apel
VEENDAM – Het project N366
Veilig is voltooid. Doelstelling
was het aantal ongevallen op de
weg tussen Veendam en Ter
Apel terug te brengen en dat is
gelukt.
Tussen 2004 en 2008 vonden er op
de N366 nog bijna 500 ongevallen
plaats, ofwel bijna honderd ongelukken per jaar. Daarmee stond de
weg hoog in de lijst met meest gevaarlijke wegen in de provincie
Groningen.
In de afgelopen elf jaar werd de
N366 omgebouwd tot volwaardige
autoweg die voldoet aan alle veiligheidseisen. Zo werd de weg verbreed, kreeg deze een goede markering en werden alle kruisingen
omgebouwd tot ongelijkvloerse
kruisingen of rotondes. Deze werkzaamheden aan de infrastructuur
gingen hand in hand met educatie
en voorlichting voor weggebruikers
en inwoners over gevaarlijk rijgedrag. Ook werd nauw samengewerkt met de politie, die veel controles uitvoerde om de verkeersveiligheid te verbeteren.

offerongevallen in 2019.

Coronacrisis
De ongevallencijfers voor 2020 zijn
nog niet vastgesteld, maar zeker is
dat door de coronacrisis de cijfers
niet goed vergelijkbaar zullen zijn
met de voorgaande jaren. Wat de
effecten zijn van de laatste werkzaamheden aan de weg, is dus nog
niet bekend. Om hier een goed
beeld van te krijgen, houdt de provincie Groningen het aantal ongevallen ook de komende jaren nauwlettend in de gaten. Wel is de verwachting dat de verdubbeling van
de N366 tussen Veendam en Pekela nog tot lagere ongevallencijfers
gaat leiden.

WESTERWOLDE – De werkzaamheden voor de aanleg van
een ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden
Westerwolde en de Eems in
Duitsland zijn in volle gang.
Aan beide kanten van de grens
wordt de natuur opnieuw ingericht, zodat dieren zich gemakkelijk van het ene naar het andere natuurgebied kunnen verplaatsen. In het bos bij de Lethe is de sloot verbreed.
Hiervoor is een aantal bomen gekapt en is onderzoek gedaan naar
explosieven in de grond. In januari
en februari worden er damwanden
geplaatst en natuurvriendelijke
oevers aangelegd langs het B.L.
Tijdenskanaal.
De provincie Groningen heeft, samen met andere overheden, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in
de aanleg en de versterking van
natuurgebieden rond de Ruiten Aa
en de Westerwoldse Aa. Vanaf de
Dollard tot aan Bargerveen in
Drenthe ligt er nu een bijna ononderbroken lint natuur. ,,Behalve
van noord naar zuid willen we natuurgebieden ook van oost naar
west met elkaar verbinden. Hierdoor kunnen beschermde diersoorten zich verplaatsen tussen Nederland en Duitsland, wat goed is voor
de biodiversiteit’’, aldus de provincie. Tot op heden was er geen verbinding tussen het Duitse en Nederlandse ecologische systeem.
Het ecologisch functioneren van
beide systemen werd hierdoor belemmerd. De habitat van een aantal beschermde diersoorten zoals
de otter, ringslang en verschillende vleermuissoorten was bijvoorbeeld niet optimaal. Daar komt
dankzij dit grensoverschrijdende
project 'Grensoverschrijdende ecologische verbinding Lethe-Brualersloot' verandering in. Met relatief
eenvoudige inrichtingsmaatregelen wordt een aaneengesloten lint
van watergebonden gebieden in
Oost-West richting tussen Westerwolde en de Eems gerealiseerd.

Geul in de Lethe
Een belangrijke schakel in de
nieuwe ecologische verbindingszone is de geul in het bos bij de Lethe. Voor de aanleg hiervan is de
bestaande sloot de afgelopen
maanden verbreed en wordt die
verder doorgetrokken. De nieuwe
geul wordt straks de ecologische
verbinding tussen het B.L. Tijdenskanaal in Nederland en de Brualer
Schloot in Duitsland. Langs de
geul zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Om de geul aan te

leggen moesten er een paar bomen
gekapt worden. Verder is er onderzocht of er explosieven in de grond
aanwezig waren. Dat was niet het
geval. Hierdoor konden de werkzaamheden veilig en volgens planning worden uitgevoerd.
De werkzaamheden voor de ecologische verbindingszone zijn in de
Lethe nu ongeveer op de helft. De
grootste klus voor januari en februari is het plaatsen van damwan-

STADSKANAAL – De vestiging
van fastfoodketen McDonald’s
in Stadskanaal is in de nacht
van maandag op dinsdag door
een uitslaande brand volledig
in de as gelegd. Iets na half vijf
kwam er een melding dat er
brand zou woeden in het restaurant aan het Hoogveen.
Toen de brandweer ter plaatse
kwam bleek de brand uitslaand
en werd opgeschaald tot een
grote brand.
Het plaatselijke brandweerkorps

kreeg hulp van omliggende korpsen uit onder Veendam, Gasselternijveen en Groningen. Omdat er
veel rook vrijkwam door de brand
werd een NL-Alert uitgestuurd om
omwonenden te waarschuwen en
ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.
Rond 6.15 uur werd het sein brand
meester gegeven, maar de brandweer was nog de hele ochtend bezig met nablussen. Daarbij werd
ook een kraan ingezet. Er waren
volgens de brandweer geen mensen aanwezig in het pand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Enorme impact

I Door de nieuwe ecologische verbinding kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen. (foto: provincie
Groningen)

Evenementenmateriaal lenen
blijft mogelijk in Westerwolde
SELLINGEN – Ook volgend
jaar is het mogelijk om materialen voor evenementen te lenen
van de gemeente Westerwolde.
Het gaat om (verkeers)borden,
strem- en dranghekken, modderborden, containers en het
gebruiken van een aggregaat.
De gemeente vraagt een kleine vergoeding, ook voor het brengen of
laten maken van evenementenbebording. Het lenen van pionnen,
verkeersregelaarshesjes, lichtkegels en het gebruik van afzetlint
blijf gratis.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Westerwolde hebben

het ‘Uitleenbeleid Materialen voor
evenementen’ vastgesteld. Hierin
staan afspraken over het uitlenen
van materialen. De gemeente wil
graag eigen materiaal aan blijven
bieden voor evenementen in Westerwolde. De kleine vergoeding
wordt gebruikt voor het vervangen
van versleten of beschadigd materiaal. Commerciële evenementenorganisaties moeten vanaf 1 januari
hun eigen materialen regelen via
een extern verhuurbedrijf. Dat
staat in de Wet Markt en Overheid.
Dat blijft voor niet-commerciële
evenementenorganisaties natuurlijk ook mogelijk. De materialen

moeten voldoen aan de wettelijke
eisen en de eisen in de gemeentelijke evenementenvergunning.

Materiaal aanvragen
Het aanvragen van materialen kan
op de gemeentewerf in Vriescheloo
via een aanvraagformulier. Omdat
de gemeente de materialen zelf
ook gebruikt, is het verstandig om
materiaal ruim op tijd aan te vragen. Betalen kan door te pinnen op
de gemeentewerf in Vriescheloo
en/of het gemeentehuis in Sellingen. Een overzicht van de prijzen
ligt op de gemeentewerf en staat
op westerwolde.nl

Kerstbomen opgehaald voor
Maag Lever Darm Stichting
NIEUW-BUINEN – Rob Groenewold en Chris Veltman uit
Nieuw-Buinen zijn een kerstboomophaalactie gestart voor
het goede doel. Wat als kleinschalig idee is begonnen, is inmiddels uitgegroeid tot een
heuse operatie van formaat.
Voor elke opgehaalde boom
wordt een kleine vergoeding
van 2,50 euro gevraagd. De opbrengst van de actie is bestemd
voor de Maag Lever Darm
Stichting.

Het ongevallenbeeld op de N366
was voorafgaand aan het project
bepaald niet goed. Jaarlijks waren
er veel ongevallen met blikschade,
maar ook ongevallen met gewonden en ernstige gewonden. De doelstelling was om aan het einde van
het project het totale aantal ongelukken en het aantal slachtofferongevallen tot de helft teruggebracht
te hebben. Concreet betekende dit
maximaal 50 ongelukken per jaar,
waarvan maximaal 10 ongelukken
met slachtoffers per jaar. Deze
doelstelling werd al in 2015 gehaald en bleef de jaren daarna stabiel, met 42 ongevallen en 6 slacht-

DRENTHE – Gedeputeerde Staten
van Drenthe hebben besloten de
looptijd van de subsidieregeling
grondverwerking Natuurnetwerk
Nederland-Drenthe te verlengen
tot 31 december 2021. Met de regeling is het mogelijk een bijdrage te
ontvangen voor de waardedaling
die als gevolg van de functiewijziging van landbouw naar natuur
ontstaat. De koper krijgt naast de
subsidie de verplichting om de
gronden in te richten of mee te
werken aan een gebiedsproces
waarin de inrichting plaatsvindt.

McDonald’s Stadskanaal
verwoest door grote brand

Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt zegt in een reactie:
,,Wat een ongelooflijke klap voor
deze franchisenemer van de McDonald’s in Stadskanaal en alle personeelsleden. Je hele bedrijf in vlammen te zien opgaan. Het is niet
voor te stellen wat een enorme impact deze verwoestende brand
heeft op deze altijd zo betrokken
ondernemer. We staan klaar om
met hem in gesprek te gaan en te
kijken hoe het verder moet. Gelukkig waren er geen personen in het
pand aanwezig. Door de zorgvuldige werkwijze van de brandweer is
er geen gevaar geweest voor andere mensen of de omliggende panden. Ik ben onder de indruk van de
betrokkenheid en de snelle inzet
van de hulpdiensten die al na twee
uur het sein brand meester konden
geven.”

Maximaal 50 ongevallen

Subsidieregeling
voor waardedaling

den en aanbrengen van natuurvriendelijke oevers langs het B.L.
Tijdenskanaal. Ook moeten er nog
een paar duikers worden geplaatst
en wordt de tweede poel in de Lethe aangelegd. Naar verwachting
worden de werkzaamheden in
maart aan de Nederlandse kant
van de grens afgerond. Het is de
bedoeling dat voor de zomer met
de aansluiting op de Eems in
Duitsland wordt begonnen.

Een uitslaande brand heeft de McDonald’s-vestiging in Stadskanaal maandagnacht compleet verwoest. (foto: Marc Dol, MJD Media)
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Carbidschieters
gaan knallend jaar uit
STADSKANAAL – Voor velen is het een vertrouwd geluid op de laatste dag van het jaar: het carbidschieten. Eén keer per jaar mogen de liefhebbers zich uitleven met oude melkbussen en het nodige
kruit. En ondanks alle coronamaatregelen was het geknal op Oudejaarsdag op meerdere plekken te horen in de regio. Op diverse plekken in Noord-Nederland wordt deze traditie nog steeds in ere gehouden
en dus werd er door de liefhebbers geknald. Door de verscherpte maatregelen – waardoor mensen met
niet meer dan twee mensen bij elkaar mochten staan met onderlinge afstand (of één gezamenlijk huishouden) zonder publiek, tent of tap – besloten veel vaste schietgroepen een jaartje over te slaan. Toch
liet niet iedereen zich hiervan weerhouden en was er onder meer in Stadskanaal (foto), Musselkanaal,
Onstwedde, Drouwen, Valthe en Borger geknal te horen. (foto: Auniek Klijnstra)

,,Nu de feestdagen weer voorbij
zijn, vragen veel mensen zich af
wat ze met hun kerstboom aan
moeten. De gemeente Stadskanaal
haalt de kerstbomen gratis op,
maar in de gemeente BorgerOdoorn, waar zowel Chris als ik wonen, niet. Dat bracht Chris op het
idee om de kerstbomen dan zelf
maar in te zamelen en er een goed
doel aan te verbinden. We begonnen eerst met kijken of er in de
straat interesse voor was, maar al
snel breidde dat zich uit naar de
wijk en andere delen van NieuwBuinen. Via via kregen we ook al
snel reacties uit Stadskanaal en
Musselkanaal en sindsdien is het
als een vuurtje rondgegaan. Inmiddels hebben we ook al aanmeldingen uit onder meer De Monden, Exloo, Valthe, Ter Apel en Sellingen,
maar ook uit Annen en Zuidlaren.
We krijgen zelfs verzoeken vanuit
Delfzijl, maar dat is voor ons praktisch niet mogelijk.’’

Uit de hand gelopen
Afgelopen zaterdag zijn in Borger
al zo’n honderd kerstbomen opge-

haald bij de plaatselijke ondernemers, komende vrijdag en zaterdag
volgen nog eens tweehonderd bomen op verschillende adressen in
de regio. ,,We wilden eerst alleen
zaterdag aan de gang, maar we
kwamen er al snel achter dat we
een dag extra nodig hebben.’’ De
spontaan bedachte actie is dus nogal uit de hand gelopen, maar daar
zijn beide heren alleen maar blij
om. ,,We hadden gehoopt om 500
euro op te halen, maar inmiddels
zitten we al op 3500 euro en dat
kan nog meer worden. Dat is alleen
maar mooi.’’ Mensen die nog van
hun kerstboom af willen, kunnen
zich bij de heren aanmelden per
app: 06-25220306).

CDA Stadskanaal heeft
nieuwe fractievoorzitter
STADSKANAAL – De CDA-fractie
in de gemeente Stadskanaal heeft
na het vertrek van Klaas Remmerts
Aike Maarsingh gekozen als nieuwe fractievoorzitter. De 77-jarige
inwoner van Stadskanaal heeft
zeer ruime bestuurlijke ervaring en
was eerder ook al vice-voorzitter
van de CDA-fractie. Peter Gelling,
die als eerst opvolgende op de kieslijst van het CDA staat, zal de vrijgekomen plek gaan invullen. Gelling is al meerdere termijnen
raadslid geweest voor de partij.

Aike Maarsingh. (foto: gemeente Stadskanaal)
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vv Westerwolde
houdt Januaripool
VLAGTWEDDE – De KNVB
heeft aan het begin van het seizoen 2020/2021 in al haar wijsheid besloten dat een groot aantal ‘topwedstrijden’ in de Eredivisie in januari zouden moeten
worden gespeeld. Dit in de hoop
dat er weer publiek bij wedstrijden aanwezig kon zijn, omdat
dit in de eerste speelronden van
het seizoen door de coronamaatregelen niet mogelijk
zou zijn.
Nu er ook op dit moment voorlopig
nog geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn, heeft de activiteitencommissie van de voetbalvereniging Westerwolde het plan
opgevat om de speelrondes van de
Eredivisie in januari toch iets dichterbij de voetballiefhebbers te
brengen. Daarom wordt tijdens de
zes speelrondes deze maand een zogenaamde Januaripool georganiseerd. Het is de bedoeling dat de
negen wedstrijden per speelronde
op de Toto-manier voorspeld worden: een 1 dus voor een overwinning van de thuisploeg, een 2 voor

winst van de bezoekers en een 3
voor een gelijkspel. In de laatste
ronde (30/31 januari) moet ook de
uitslag van de negen wedstrijden
voorspeld worden, dit om bij een
eventuele gelijke stand in de pool
de doorslag te kunnen geven.
Mocht men deelnemen, dan is het
van belang dat de uiterste inzenddatum en tijd goed in de gaten
wordt gehouden. Alle deelnemers
krijgen bij een volgende ronde
steeds vroegtijdig een mail met
daarin de te voorspellen wedstrijden voor de volgende rondes. Inmiddels zijn de eerste twee rondes
online te vinden. De voorspellingen
mogen gelijktijdig ingestuurd worden, maar uiteraard ook apart.
Deelnemers aan de eerste ronde
(9/10 januari) krijgen ronde 2 het
volgend weekend automatisch
(nogmaals) in de mailbox. Ook ronde 3 wordt dan meegestuurd. Insturen kan per mail (hjpleiter@hetnet.nl), app of via de Facebookpagina van de vereniging.
Deelname is gratis en de activiteitencommissie hoopt dat veel personen, al dan niet lid van Westerwolde, deelnemen. Voor de winnaar
ligt een mooie prijs klaar.

Parels van Westerwolde
slaan de handen ineen
REGIO – De Vesting Bourtange, het Klooster Ter Apel met de Kloosterenclave, de Burcht Wedde en omgeving, Kamp de Beetse in Sellingen en Landgoed Tenaxx in Wedde zullen de komende jaren samenwerken om de Parels van Westerwolde verder te ontwikkelen
en landelijk op de kaart te zetten. ,,Zo wordt, als we de flinke steun
krijgen van het Nationaal Programma Groningen, de enclave flink
opgeknapt, krijgt het Klooster een verbeterde entree, wordt het gebouw van museum Kamp de Beetse verbeterd, wordt in Bourtange
eindelijk de gedroomde bakkerij en brouwerij gebouwd, wordt de
Burcht in Wedde voorzien van een koetshuis met een cultuurhistorisch versterkte omgeving naar de Geselberg/Wessinghuizen en
krijgt tenslotte Tenaxx een slechtweerfaciliteit’’, aldus Jan-Willem
Kok. ,,Samen willen wij de verdere ontwikkeling en marketing van
de Parels van Westerwolde ter hand nemen. Wij hopen daardoor
meer recreanten en toeristen te laten genieten van de bijzondere
cultuurhistorische parels. Ook willen wij de toeristen aan ons gebied binden, zodat ze langer in het gebied blijven.’’ (eigen foto)

Klaas Spekken zingt voor
vrijwilligers palliatieve zorg
VLAGTWEDDE – Streektaalzanger Klaas Spekken uit Vlagtwedde heeft in opdracht van
Palliatieve zorg provincie Groningen een lied opgenomen
voor de vrijwilligers die in de
laatste levensfase van een patiënt fantastisch werk doen.
,,Omdat alle bijeenkomsten waren
geannuleerd in het afgelopen jaar,
wil Palliatieve zorg provincie Groningen, de vrijwilligers een lied
aanbieden om het nieuwe jaar in te
luiden’’, aldus Spekken. Het nummer heeft als titel ‘Mooie woorden’
meegekregen. De tekst is van de
hand van Dina Bellinga, de muziek
van Klaas Spekken en het arrange-

Julians Stichting schenkt 10
mille aan Maxima Centrum
UTRECHT – De Julians Stichting heeft afgelopen week een cheque
van 10.000 euro mogen overhandigen aan het Prinses Maxima
Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen was het ditmaal niet mogelijk voor het bestuur om de cheque persoonlijk af te leveren. Daarom werd de cheque opgestuurd
en symbolisch in ontvangst genomen door een arts en een zorgmedewerker van het ziekenhuis. Hoewel de Julians Stichting door de
coronacrisis weinig tot geen acties heeft kunnen organiseren in het
afgelopen jaar, is er toch weer een mooi bedrag gespaard voor het
goede doel. De Julians Stichting ontvangt geen subsidies en is afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, verenigingen
en scholen. ,,Wij zijn dankbaar en blij dat wij vanuit alle delen van
de samenleving steun en donaties mogen ontvangen en daarmee
onze doelstelling kunnen realiseren’’, aldus het bestuur. Alle opbrengsten gaan naar hersentumoronderzoek, specifiek gericht op
kinderen. Wie in de toekomst ook iets wil betekenen voor de Julians
Stichting, kan terecht op www.juliansstichting.nl. (eigen foto)
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SV ’t Mikpunt beschikt nu over zes schietbanen met elektronische schotregistratie. (eigen foto)

Metamorfose bij ‘t Mikpunt

Drenthe doet
mee aan IkPas!

DROUWEN – Bij schietsportvereniging ‘t Mikpunt in Drouwen heeft de afgelopen tijd een
ware gedaantewisseling plaatsgevonden.

DRENTHE – Een maand lang
geen alcohol drinken? De provincie Drenthe doet deze
maand mee aan IkPas! Minder
alcohol drinken is één van de
meest voorkomende goede voornemens.

tisch informatie geprint. Hierop
staat onder meer het schotbeeld gegroepeerd per 10 schoten en scores,
zodat de schutter nog eens rustig
kan kijken wat zijn prestaties waren en waar verbetering mogelijk
is’’, aldus het bestuur.

De verouderde kaarttransportbanen zijn vervangen door zes schietbanen met elektronische schotregistratie. Ook is op iedere baan een
screen geplaatst bij de schutter
waarop direct het resultaat wordt
geprojecteerd, zowel visueel als in
cijfers weergegeven tot op 1/10 millimeter nauwkeurig. Dezelfde informatie wordt via een centrale
computer voor zes banen tegelijk
ook weergegeven op een groot
scherm in de bar/kantineruimte, zodat ook hier de prestaties direct
kunnen worden gevolgd.
Het gebruikte wedstrijd management systeem’ geïnstalleerd op de
centrale computer, registreert gegevens van de schutter, scores,
schietronden en gemiddelden. ,,Na
iedere vooraf ingestelde wedstrijdronde wordt per schutter automa-

Groot enthousiasme

IkPas helpt om dit in praktijk te
brengen. IkPas is een initiatief
waarbij de deelnemers, samen met
anderen, een maand lang geen alcohol drinken. IkPas ist op 1 januari gestart en wordt in Drenthe
ondersteund door VNN, GGD
Drenthe en de gemeenten.
Door mee te doen aan IkPas geven
deelnemers zichzelf de kans om
hun drinkpatroon te doorbreken.
Zo worden ze zich bewust van hun
alcoholgebruik en eigen gewoonten
daarin. Deelnemers van voorgaande edities noemen als voordelen
dat ze zich fitter en scherper voelen, beter slapen, afvallen en dat
hun huidconditie verbetert. Dit is

niet alleen tijdens de campagne:
meer dan de helft van de deelnemers voelde zich ook na zes maanden lichamelijk én mentaal fitter
en drinkt minder dan voorafgaand
aan IkPas.

Schade onderschat
Recent onderzoek van het Trimbosinstituut toont aan dat Nederlanders de schade door alcoholgebruik
onderschatten. De meeste deelnemers wisten niet dat overmatig alcoholgebruik het risico op verschillende typen kanker en dementie
vergroot, ook werden de maatschappelijke gevolgen lager ingeschat. Vorig jaar deden 50.000
mensen mee aan IkPas. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
www.ikpas.nl. Door zich aan te melden krijgen deelnemers toegang
tot unieke informatie die alleen beschikbaar is voor deelnemers en
kunnen ze gebruik maken van de
IkPas-coach: een persoonlijke
vraagbaak voor als ze advies nodig
hebben op moeilijke momenten.

Groningse bibliotheken
bieden afhaalservice
GRONINGEN – Door de lockdown zijn de Groningse bibliotheken
tijdelijk gesloten. Biblionet Groningen biedt daarom in deze periode een afhaalservice waardoor leden toch boeken kunnen lenen. Via
biblionetgroningen.nl/afhaalservice kunnen
bibliotheekleden maximaal
10 materialen aanvragen. De
reserveringen worden klaargezet en kunnen bij de ingang
worden opgehaald. Speciaal
voor kwetsbare bibliotheekleden die tot de corona-risicogroep behoren, biedt Biblionet
Groningen de mogelijkheid
om boeken thuis te laten bezorgen. Daarvoor kan gebeld
worden met de klantenservice
van Biblionet Groningen via
telefoonnummer
0885061900. (foto: Biblionet Groningen)

ment van Vincent Gritt. Het lied is
opgenomen in zowel het Nederlands en in het Gronings. Zondagmiddag is het nummer in aanwezigheid van Jacqueline Tijhaar van
Palliatieve zorg provincie Groningen gepresenteerd vanuit de studio
van Bas Broekhuis. De presentatie
was te volgen via de Facebookpagina van Klaas Spekken. ,,Het was
ontroerend’’, zegt Spekken. Inmiddels stromen via Facebook de reacties binnen, zowel landelijk als uit
Groningen. ,,Er zijn vooral veel reacties van vrijwilligers die in een
hospice werken. Het lied gaat nu
de wijde wereld in en zal een bijzondere plek krijgen in de palliatieve zorg.’’ Het lied wordt door Tijhaar verder verstuurd naar alle
vrijwilligers en medewerkers.

Het heeft volgens het bestuur heel
wat voeten in de aarde gehad om
uit te zoeken welk systeem het beste voor de club was. ,,En dan met
name de combinatie van hardware
en software. De investering voor dit
systeem was aanzienlijk en onze financiële middelen waren niet toereikend om de kosten te dekken.
Door vrijwillige bijdragen van de
leden is dit uiteindelijk toch gerealiseerd, wat ook tekenend is voor
de saamhorigheid binnen de vereniging. Het enthousiasme is dan
ook groot.’’
De schietsport is hierdoor volgens
de vereniging veel interessanter
geworden. ,,Het gaat om een individuele sport waarbij concentratie,
ademhalingstechniek, spierbeheer-

sing en dergelijke een belangrijke
rol spelen. Het is een uitdaging je
persoonlijke prestaties te verbeteren.’’
Binnen de club wordt ook een interne competitie gehouden, waarbij het de uitdaging is voor de leden om zich onderling te meten.
Bij ‘t Mikpunt wordt geschoten met
luchtdruk op 6 10-meterbanen
(geen vuurwapens), 2 pistoolbanen
en 4 geweerbanen. ,,Het merendeel
van de leden is in het bezit van een
eigen match-wapen. Leden kunnen
echter ook schieten met de beschikbare verenigingswapens, dus
een eigen wapen is niet noodzakelijk.’’
SV ‘t Mikpunt is opgericht in 1977
en is lid van de KNSA (Koninklijke
Nederlandse Schietsport Associatie). Er vinden wedstrijden plaats
op clubniveau, KNSA-gereguleerd,
regio- en afdelingswedstrijden en
rankingwedstrijden. Er is ruimte
voor nieuwe leden. Zij kunnen contact opnemen via
secretarismikpunt@telfort.nl

Schapenhouders krijgen subsidie
voor beschermen schapen en geiten
DRENTHE – Schapen- en geitenhouders in het Hart van
Drenthe kunnen subsidie aanvragen via de provincie Drenthe om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de
wolf. Met deze financiering
kunnen dierhouders meerdere
vaste en mobiele afrasteringen
aanschaffen.
Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (WEnR) is
gebleken dat Hart van Drenthe, op
basis van eerdere zicht- en schademeldingen, een zogenaamd ‘risicogebied’ is waar de kans op verblijf
en aanvallen van de wolf op vee
het grootst is.
In september bleek mannetjeswolf
GW1261m officieel te zijn gevestigd in Drenthe. Provincie Drenthe
vroeg daarom advies aan de WEnR
over het leefgebied van de wolf
naar aanleiding van zijn gedrag.
Tijdens dit onderzoek bleek dat de
mannetjeswolf GW1261m zich al
langere tijd niet meer in Drenthe

heeft laten zien en weer in Duitsland is. Ondanks dat de wolf nu
niet in Drenthe verblijft, gaat de
provincie Drenthe door met het
aanbieden van hulp voor schapenen geitenhouders. Gedeputeerde
Henk Jumelet: ,,Sinds 2015 doen
wolven Drenthe aan. Een aanval
van een wolf op schapen heeft
enorm veel impact op de schapenhouders. Er komen veel emoties bij
kijken en natuurlijk financiële
schade. Ondanks dat er nu geen
sprake is van een wolf in Drenthe,
weten we uit onderzoek dat de
kans op aanvallen door wolven in
het Hart van Drenthe ook in de toekomst aannemelijk is. We zien het
als taak van de provincie om schapenhouders in dit gebied zo goed
mogelijk te ondersteunen om hun
vee te beschermen.”

Risicogebied
Uit het onderzoek en advies van
WEnR blijkt dat wolf GW1261m,
en in 2018 een andere wolf, langere
tijd verbleven in het Hart van

Drenthe. In dit gebied vinden dan
ook relatief veel aanvallen op schapen plaats. Daarom heeft Gedeputeerde Staten besloten eerst dit gebied als risicogebied aan te merken
en de schapenhouders financieel te
ondersteunen bij het nemen van
preventieve maatregelen. Na een
jaar wordt gekeken of er aanvullende
maatregelen
nodig
zijn. Schapen- en geitenhouders in
Hart van Drenthe kunnen éénmalig subsidie aanvragen voor meerdere vaste en mobiele afrasteringen tot een maximumbedrag van
20.000 euro. Zowel professionele
dierhouders als hobbymatige dierhouders kunnen deze subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie
en de subsidievoorwaarden vanaf 1
januari
op
www.provincie.drenthe.nl
Maandag 11 januari organiseert de
provincie samen met de adviescommissie en de WEnR een online bijeenkomst voor schapenhouders
over het nemen van preventieve
maatregelen.

I

De Koorschool Drenthe gaat verder als stichting. (eigen foto)

Koorschool Drenthe
gaat verder als stichting
ASSEN – 2020 was een bijzonder jaar, ook op muzikaal gebied. Een jaar met beperkingen, maar ook met mogelijkheden. Vanwege de groei van
Koorschool Drenthe hebben de
oprichters daarom besloten deze om te vormen tot een stichting.

aan: ,,Er zitten nog meer voordelen
aan het vormen van een stichting,
bijvoorbeeld op het gebied van het
verkrijgen van subsidies of het vinden van sponsoren. We gaan proberen om een ANBI-status te krijgen,
waardoor het aantrekkelijker
wordt om de koorschool financieel
te ondersteunen.”

Artistiek leider Arian van der
Mark: ,,Door het werken met een
stichtingsbestuur kunnen taken
verdeeld worden en het is ook prettig als er meer mensen meedenken
over het toekomstbestendig maken
van de koorschool. Zo zouden we
de doelgroep komend jaar graag
willen uitbreiden met een puber/jongerenkoor en wellicht een
volwassen mannengroep, zodat we
vaker meerstemmige muziek kunnen uitvoeren. En zo hebben we
nog wel wat ideeën op de plank liggen.” Echtgenote Alwina, voorzitter van de kersverse stichting, vult

Vanwege de maatregelen rondom
het coronavirus zijn de mogelijkheden om activiteiten te ontplooien
wel wat beperkt. Maar dat weerhoudt Stichting Koorschool Drenthe er niet van om met de plannen
aan de slag te gaan: ,,We kijken
vooral naar wat wél kan. Dat we
blijven zingen is het voornaamste.
Of dat nou online of individueel gebeurt: het plezier is er niet minder
om.’’
Meer informatie over Stichting
Koorschool Drenthe is te vinden op
de website
www.koorschooldrenthe.nl

Blijven zingen

Grote Club Actie in Aa en Hunze
AA EN HUNZE – Diverse verenigingen uit de gemeente Aa en Hunze
hebben tijdens de jaarlijkse Grote Club Actie een totaalbedrag van 9459
euro opgehaald. Voetbalvereniging Gasselternijveen kwam daarbij tot
750 euro, gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht uit Gieterveen haalde 675 euro op. De clubs ontvangen 80 procent van het bedrag wat ze aan
loten hebben verkocht. De lotenkopers kunnen via de lotchecker op clubactie.nl kijken of ze een prijs hebben gewonnen.

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
Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 / 06-41798273.
Vinyl, Brocante, Retro
Kringloop De Boedelmarkt
De Hullen 1, Annen
wo. t/m vr. 13-17 uur
za. 10-17 of op afspraak
Tel: 06-46149507
Nieuw! Nu ook autosleutels
-met
startonderbreking.
Schoenmakerij v.d. Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel.
Maria en Jezus beelden,
plateel en vele leuke spullen.
Trijnie’s
Antiek,
Marktstraat 21, Musselkanaal, tel. 0599-610384.
Schoenmaker Engel
schoenreparaties,
sleutels en autosleutels.
Reparatie van
autosleutels met chip en
autosleutelbehuizing.
Beneluxlaan 15
Stadskanaal
Tel: 0599-615.122.
3 delig kaststel. Alles puntgaaf. Knobbelvaas fabrikaat oud Delft. €50,- Tel.:
0599-661737
Antieke staande petroleum
lamp. Geheel origineel.
Messing. Hoog 50 cm., €35,Tel: 0599-661737
Motorsport kleurenposters,
1x Randy Mamola 98x68
cm, 1x Alexander Barros
98x68 cm, 1x Ducati 100x69
cm, nieuw in perfecte staat
€7,50 per stuk 0599-354435
of 06-22745538

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Aanbieding personeel

Dames- en herenfietsen v.a.

Mooie topdek matras,
240 bij 200 cm, vr. prijs
€75,- Tel.: 0599-617986

Dig. van dia’s, 8 mm films,
video op CD/DVD/MP4
www.vembea.nl
0599-663025

€50.-; Gazelle meisjesfiets
26 inch. €50.-; Div. fietswie-

len. Tel: 0599-617700.

Motormaaiers voor een
hobbyist, ±10 stuks, van alles wat, losse motors, vangbakken. Mijn vraagprijs
€375,- Tel.: 06-55566867
Bestel op tijd uw
houtpellets. H.O. Boxem
Tel: 0592-465687.
David Bowie poster, mooie
zwart/grijs/wit tinten, zeefdruk 87 x 63 cm in goede
staat €5,- Tel. 0599-354435
of 06-22745538
4 winterbanden op velg.
155/65/14; steekmaat velgen 4 x 100. profiel 6 mm
en 5,5 mm €75,- Tel.: 0621841295
Gebruikte rekenmachine,
TI-84 Plus Texas Instruments €50,00 Tel: 0630026070.
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.
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 licht metalen velgen.
€150,- Info na 17.00 uur:
Tel: 06-34620536

Te koop gevraagd
UW CARAVAN
VERKOPEN?
Alle merken/leeftijden
(ook schade)
0597-870081 RDW erkend
www.noordcaravans.nl

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

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

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

Last van wesp, muis, rat,
marter, etc. HOB Gieten
bellen: 0592-26.21.85.
Schilder voor alle Behang-,
Glas en Schilderwerkzaamheden, 0647-116.985.
Voor al uw Schilder - Glas
en Wandafwerking. Telefoon 0599413289 /
0622834667.
www.spoordog.nl
Klimwerk in bomen:
kappen, snoeien, knotten,
dood hout, stormschade.
Dick Frijters 1e Exloërmond 06-51271905.

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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Geen nieuwe opvangplekken
voor vluchtelingen in Groningen

Wroeten naar verhalen
in nieuw kunstproject
DRENTHE – In het verleden
van Drenthe liggen allerlei
mooie en spannende verhalen,
waarvan sommige in de vergetelheid zijn geraakt. Delia Bremer en Stichting Kunst & Cultuur willen een aantal verhalen
uit de schaduw halen door kunstenaars, popmuzikanten, dansers en dichters te stimuleren ze
bekend te maken. Het project
‘Wroeten’ begint deze maand
en loopt tot de zomer.
Dit kan mogelijk leiden tot een lied
over het leven van verzetsstrijder
Thijs Drupsteen uit Diever of een
dans over de beroving van grootgrondbezitter Magreet Moret-Wessels Boer uit De Schiphorst. Volgens initiatiefnemer Delia Bremer
is het Drentse verleden een inspiratiebron voor kunstenaars: ,,In het
verleden van Drenthe liggen veel

vergeten verhalen en elke gemeente heeft zo haar eigen geschiedenis.
Door te wroeten willen we graag
deze vergeten verhalen naar het nu
brengen.”
Enkele verhalen, zoals dat van de
Princes van Zweeloo en Hendrikje
Doelen uit De Wolden worden op
de website van Stichting Kust &
Cultuur aangeboden ter inspiratie.
Daarnaast worden kunstenaars uitgedaagd om ook zelf in het verleden van hun gemeente te wroeten.
Drentse kunstenaars en muzikanten die mee willen doen aan het
project kunnen tot maandag 11 januari een kort projectvoorstel insturen. Meer informatie over het
project is te vinden op
www.kunstencultuur.nl
Wroeten is een project dat georganiseerd wordt in het kader van Poplab Drenthe van Stichting Kunst &
Cultuur dankzij financiële ondersteuning van de provincie Drenthe
en VSBfonds.

Subsidieregeling voor
groene burgerinitiatieven
DRENTHE – De provincie
Drenthe moedigt haar inwoners
aan om mee te helpen de omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken. Hiervoor kan
sinds 1 januari gebruik gemaakt
worden van de subsidieregeling
groene bewonersinitiatieven
Drenthe.
Drenten kunnen dit jaar een subsidie aanvragen uit een pot van totaal 20.000 euro voor maatregelen
in het openbaar groen.
Daarbij kan gedacht worden aan
het omvormen van een gazon naar
een bloemrijk grasland, het maken
van bijenhotels of herstellen van
landschapselementen. Het uitvoeren van zulke initiatieven moet altijd in overleg met de eigenaar van
de grond (meestal de gemeente).
Gedeputeerde Henk Jumelet: ,,Het
zou mooi zijn als er initiatieven gedaan worden in groepsverband, bijvoorbeeld door een straat of door
een buurt- of dorpsvereniging. Samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving
mooier maken én de biodiversiteit

verbeteren. Op deze manier kun je
elkaar ervan bewust maken dat alle kleine beetjes helpen.’’

GRONINGEN – Het is niet nodig om in de provincie Groningen nieuwe opvanglocaties voor
vluchtelingen in te richten. Dat
is de centrale boodschap die de
zogeheten Bestuurlijke regietafel vluchtelingen Groningen
heeft opgeschreven in het plan
voor de opvang van vluchtelingen in Groningen.

Groningse bibliotheken
maken kinderuitzendingen
REGIO – Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten
tijdelijk niet door kunnen gaan, is Biblionet Groningen overgeschakeld naar BiebLab, een YouTube-kanaal voor kinderen. Tijdens BiebLab Live kunnen kinderen iedere woensdagmiddag vanaf de bank
of keukentafel meedoen aan spellen en workshops. In januari gaan
de uitzendingen in een nieuw jasje verder. Op woensdag 13 januari
kan er meegedaan worden aan LEGO Masters Junior. In de studio
hebben Jeroen en Jolanda de leukste LEGO-challenges bedacht. Wat
kunnen kinderen bouwen met deze gekleurde blokjes? Natuurlijk
hebben de verslaggevers op locatie weer de leukste tips en trucs: zo
laat Ida zien hoe je creatief kan zijn met LEGO, Michelle en Harma
duiken in de LEGO-boeken en Arnoud heeft de tofste LEGO-games
en LEGO-apps gevonden. Natuurlijk is ook Dr. Loepf van de partij.
Iedere week heeft deze gekke professor een experiment in zijn eigen
rubriek: de proef van Dr. Loepf. De uitzending begint om 15.00 uur
en is te volgen via youtube.com/bieblab. (foto: Biblionet Groningen)

Biodiversiteit

Online Voorleeshalfuurtje:
‘Eén voor jou, twee voor mij’
GRONINGEN – De Groningse bibliotheken lezen ook deze maand
wekelijks voor via Facebook Live. Tijdens het BoekStart Voorleeshalfuurtje kunnen bezoekers genieten van verhalen uit de Prentenboeken Top 10. Op dinsdag 12 januari leest Harma om 10.00 uur
voor uit het prentenboek ‘Eén voor jou, twee voor mij’ van Jörg
Mühle. Beer vindt drie heerlijke paddenstoelen. Zijn vriend Wezel
gooit ze meteen in de pan. Maar dan hebben de vrienden een probleem: drie paddenstoelen voor twee dieren, hoe moet dat nou? Zowel Beer als Wezel vindt dat hij recht heeft op twee paddenstoelen.
Dan komt Vos aangeslopen en gaat er met een paddenstoel vandoor.
Probleem opgelost, ware het niet dat er ook nog een toetje is: drie
aardbeien… De online voorleesactiviteit begint om 10.00 uur en
wordt uitgezonden via facebook.com/groningsebibliotheken. (foto:
Biblionet Groningen)

Nieuwe dienstregeling
Qbuzz van start gegaan
REGIO – De nieuwe busdienstregeling van Qbuzz in Groningen en
Drenthe is van start gegaan. De grootste wijzigingen vinden plaats
in de stad Groningen en in en rondom Emmen. Op veel lijnen blijven vooralsnog minder bussen rijden vanwege de daling in het aantal reizigers door de coronamaatregelen. Zo rijden er minder bussen
naar Zernike in Groningen omdat er minder studenten zijn die fysiek onderwijs krijgen. Nieuw is dat sinds 3 januari Qliner 300 Emmen-Groningen in de spits vier keer per uur rijdt en in de daluren Q-link lijnen 3 Leek-Lewenborg en 4 Roden -Beijum teruggaan van zes naar vier bussen per uur. Veel lijnen rijden nu meer
gespreid over de dag. Ook in en rond Emmen wijzigen van
veel buslijnen de routes en de bediening van haltes. Op veel andere
verbindingen worden ook wijzigingen doorgevoerd, zoals de introductie van de nieuwe lijn 72 Emmen-Ter Apel-BourtangeVlagtwedde-Winschoten, die delen van de lijnen 14, 42 en 73 vervangt. Lijn 109 Assen-Zernike zal weer gaan rijden en zal in Assen
gaan doorrijden via de Europaweg naar het station. Een overzicht
met alle wijzigingen en de dienstregeling is beschikbaar op de website van Qbuzz: www.qbuzz.nl/gd. (foto: OV-bureau Groningen
Drenthe)

Steun bij opruimen drugsafval in Drenthe
DRENTHE – Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2021-2024 vastgesteld. De regeling is
bedoeld om terreineigenaren en gemeenten, die te maken krijgen met
dumping van synthetisch drugsafval tegemoet te komen in de kosten voor
het opruimen van het afval. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door
BIJ12 in opdracht van alle provincies.

In Drents parlement
kuj je Drents praoten
DRENTHE – De Statenfracties
van PvdA, CDA en FvD hebben
een bijzondere motie ingediend
bij de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe. De inzet: tijdens de Maand van de
Streektaal (maart 2021) het Nedersaksisch toestaan als taal in
het Drents Parlement. Statenleden die dat willen, kunnen hun
bijdrage dan in de streektaal
uitspreken. Het Huus van de Taol verleent medewerking.
PvdA-Statenlid Janny Roggen nam
het initiatief voor de motie. Zij legt
uit dat sinds 1988 het Nedersaksisch is erkend als regionale taal.
Het Rijk en de provincies, waaronder Drenthe, hebben afgesproken
zich samen in te spannen en samen
te werken voor behoud en bevordering van het Nedersaksisch. ,,Daar
komt bij dat we eind september de
nieuwe Drentse Cultuurnota hebben aangenomen. Daarin wordt het
Drents, als een van de varianten
van het Nedersaksisch, gezien als
een belangrijk onderdeel van de
Drentse cultuur en identiteit.”

Streektaal verbindt
In maart is het weer ‘MeertmaondStreektaolmaond’ in Drenthe en
daar haken de drie partijen nu op
in, aldus Roggen: ,,Streektaal is een

belangrijk deel van de trots en
identiteit van de inwoners van
Drenthe. Het verbindt de mensen.”
Waarop het idee werd geboren om
hierbij stil te staan tijdens de vergadering van Provinciale Staten in
de maartmaand van 2021. ,,De
woordvoerders van de politieke
partijen kunnen dan hun bijdrage,
als ze dat willen, uitspreken in het
Nedersaksisch. Ze leveren hun
tekst vooraf aan in het Nederlands
zodat deze kan worden toegevoegd
aan de vergaderstukken en voor iedereen te volgen is.”
Een meerderheid stemde voor de
motie. Naast de indienende fracties
waren dat ook PVV, VVD (4 van
de 5 aanwezige Statenleden), SP,
CDA, D66, ChristenUnie en Opdrenthe. Eerder namen Provinciale
Staten van Overijssel en Groningen
al een vergelijkbaar besluit. Het
Huus van de Taol is bereid gevonden om in Drenthe medewerking te
verlenen en eventueel de vertaling
van stukken voor haar rekening te
nemen.

Emailen naar
De Nieuwsbode ?
nieuwsbode@noordpers.nl

Voldoende opvang
Door die afspraken slaagt Groningen er in om, in tegenstelling tot
veel andere regio’s, kwantitatief
ruim voldoende opvang te realiseren. Daarom ziet de Bestuurlijke
regietafel vluchtelingen Groningen
geen aanleiding om nieuwe opvanglocaties te beginnen. De Groningse regietafel heeft op verzoek
van het Rijk ook gekeken naar mogelijkheden om de opvanglocaties
flexibeler te gaan gebruiken, door
bijvoorbeeld uit te breiden als er
onverwacht meer vluchtelingen
naar Nederland komen of juist te
krimpen bij een significante daling.

Functioneren centraal
De Groningse regietafel begrijpt de
vraag, maar stelt het optimaal functioneren van de centra voorop. Een

verhoging van het aantal vluchteling brengt dat functioneren in gevaar. Terwijl bij een verlaging van
het aantal de voorzieningen in de
centra onder druk komen te staan.
Daarom moet een vermindering
van plekken over alle locaties worden verdeeld, vindt de bestuurlijke
regietafel. Dan kunnen de AZC’s
goed blijven functioneren. Om de
drie opvanglocaties ook te gaan gebruiken voor andere doelgroepen,
vindt de Groningse regietafel niet
realistisch. Het Rijk wilde weten of
AZC's misschien onderdak kunnen
bieden aan studenten of arbeidsmigranten, als er langere tijd minder
vluchtelingen komen.
Dat lijkt in Groningen een brug te
ver. De onzekerheden voor gemeenten en huurders zijn hiervoor
nog te groot. Bovendien ligt het
niet voor de hand om in het opvangcentrum in Ter Apel studenten op te vangen. Daarvoor zijn de
reistijden voor mogelijke studenten naar locaties van mbo-opleidingen, hogescholen en de RuG te
fors.

Drentse partijen reageren
samen op inrichting acute zorg
DRENTHE – De deelnemers
van de Drentse Zorgtafel hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend in reactie op de
Houtskoolschets Acute Zorg van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanleiding voor het instellen van
deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven
Provinciale Staten uiting aan hun
ongerustheid over de neergang van
de biodiversiteit in het landelijk
gebied, vooral die voor bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er te
weinig goed leefgebied is. Samen
met de gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt
de provincie aan maatregelen om
deze achteruitgang te stoppen. Een
goed voorbeeld hiervan is het natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers.
Met deze subsidieregeling, die ook
beschikbaar was in 2019 en 2020,
kunnen ook inwoners hieraan weer
een steentje bijdragen. Aanvragen
van subsidie door inwoners van
Drenthe kan via de website van de
provincie Drenthe.

Alle commissarissen van de Koning
kregen in juni de vraag om een
plan voor de opvang van vluchtelingen in hun provincie op te stellen.
Het Rijk wilde zo twee vliegen in
één klap slaan. Deze plannen moesten het landelijke tekort aan opvangplekken oplossen, en tegelijk
aansluiten op het programma
Flexibilisering asielketen van het
ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Groningse plan is onder
leiding van Commissaris van de Koning René Paas gemaakt door de
Groninger gemeenten, het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA)
en de provincie. Als uitgangspunt

namen zij de afspraken die eerder
voor bestaande opvanglocaties
voor vluchtelingen in Ter Apel,
Delfzijl en Musselkanaal in Groningen door de drie betreffende gemeenten en het COA zijn gemaakt.

Deze houtskoolschets is een discussiestuk over de toekomstige inrichting en bekostiging van het acute
zorglandschap. Het is bijzonder dat
twintig partijen vanuit de gehele
zorgsector in Drenthe hebben meegedacht en tot één lijn zijn gekomen over wat belangrijk is.
Volgens de Drentse Zorgtafel is
een blauwdruk uit Den Haag niet
wenselijk, er is ruimte en maatwerk voor de regio nodig. Partijen
als Zorgbelang Drenthe, overheden
en zorginstellingen zitten aan de
Drentse Zorgtafel. In hun reactie
op de houtskoolschets vragen zij
ruimte voor regionale invulling van
het zorglandschap, inzet op preventie en het voorkomen van acute
zorg, verbinding tussen het medisch en sociaal domein en voldoende zorgpersoneel en het toerusten van inwoners, zodat zij mee
kunnen denken over veranderingen in de zorg.
De partijen verzameld aan de
Drentse Zorgtafel vinden dat de

(her)inrichting van de acute zorg in
eerste instantie een verantwoordelijkheid van de regio is. Samenwerking in de regio is noodzakelijk. De
deelnemers aan de zorgtafel willen
datgene wat er al is aan netwerken
en structuren benutten dan wel
versterken, in plaats van herinrichten of herorganiseren. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van
één landelijk telefoonnummer voor
niet-levensbedreigende acute zorg.
Een blauwdruk vanuit Den Haag
over hoe de acute zorg eruit moet
zien past niet bij de regionale verschillen die Nederland kent.
Een ander aandachtspunt is de verbinding tussen het medische en sociale domein, omdat de acute zorg
staat niet op zichzelf staat. In
Drenthe zijn er diverse mooie burgerinitiatieven
(www.hollandscheveldverbindt.nl of www.grolloozorgt.nl) te zien. Beide burgerinitiatieven leiden ook tot een
mooie verbinding tussen informeleen formele zorg waarbij de formele
zorg naar beneden gebracht kan
worden. Wanneer de inrichting van
de acute zorg verandert, heeft dit
ook gevolgen voor andere domeinen. Ontschotting tussen de verschillende domeinen is daarom van
belang. Daarom roept de Drentse
Zorgtafel het Rijk op om gemeenten nadrukkelijk te betrekken bij

de uitwerking van de houtskoolschets.
Gedeputeerde Hans Kuipers: ,,In
Drenthe weten we elkaar te vinden
en kennen we elkaar goed. Dat
blijkt ook uit onze reactie. We zijn
trots dat dit gelukt is met zoveel
partijen. Het is goed om de inrichting van het acute zorglandschap
aan te passen, zodat het beter aansluit bij de wensen en behoeften
van deze tijd. In Drenthe hebben
we te maken met veel platteland
en zijn de zorgkosten vrij hoog. Dat
maakt dat wij al goed nagedacht
hebben over verandering in de acute zorg. We hebben in onze regio
een aantal mooie voorbeeldprojecten en omdat de lijntjes kort zijn
kunnen we ook snel schakelen tijdens de huidige coronacrisis bijvoorbeeld.”
De deelnemende partijen zijn de
twaalf Drentse gemeenten, CMOSTAMM, GGD Drenthe, GGZ
Drenthe Huisartsenzorg Drenthe,
Icare, Interzorg, Isala Meppel,
NNCZ, Provincie Drenthe, Saxenburgh groep ROAZ/AZNN, Tangenborgh, Treant Zorggroep, UMCG,
UMCG Ambulancezorg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Zilveren
Kruis, Zorgbelang Drenthe en
ZorgpleinNoord. Commissaris van
de Koning Jetta Klijnsma is voorzitter van de Drentse Zorgtafel.
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Cultuurfonds Drenthe
steunt 119 projecten

Oliebollen vinden gretig
aftrek in Musselkanaal

DRENTHE – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
heeft vorig jaar in totaal
362.924 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van
119 projecten op het gebied van
cultuur en natuurbeheer in
Drenthe. Daarvan is in de laatste vergadering 155.868 euro
toegekend ter ondersteuning
van 31 projecten en initiatieven
van stichtingen en verenigingen
van amateurs en vrijwilligers.

MUSSELKANAAL – Het is inmiddels traditie: op Oudejaarsdag worden in buurthuis De
Stobbe in Musselkanaal oliebollen gebakken. En ook tijdens de
afgelopen jaarwisseling werden
ze weer bruin gebakken, waarmee het jaar 2020 op passende
wijze werd afgesloten door de
wijkraad Musselkanaal.

Landschapsbeheer Drenthe kan rekenen op een bijdrage van 60.000
euro voor project Plan Boom Drenthe. Dit landelijke project wordt in
Drenthe uitgevoerd door de Natuur-en Milieufederatie Drenthe,
Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe. Het project
heeft een looptijd tot en met 2023.
De ambitie van Plan Boom Drenthe
is om de komende jaren 1 à 2 bomen per inwoner te planten. Daarmee leggen we CO2 vast en leveren
we een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en
landschapskwaliteit en verbetering
van het woon- en leefklimaat in
Drenthe. De aanvraag richt zich
specifiek op de aanplant van bo-

men en struiken door en voor bewoners(groepen) en kinderen in en
nabij de omgeving van dorpen en
steden. Daarbij gebruiken ze het lopende proces Streekbeheer als basis. Ze willen de komende jaren
een nadrukkelijke versnelling aanbrengen in het lopende streekbeheer door bewoners- en vrijwilligersgroepen en boermarken te enthousiasmeren en activeren om
plannen te ontwikkelen voor de
aanplant van bomen en bosjes.
Daarbij kan het ook gaan om de
aanplant van bomen bij scholen.

Bijdrage aanvragen
Het Cultuurfonds Drenthe werkt
aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en
voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen.
Meer informatie is te vinden
op http://www.cultuurfonds.nl/dren
the. Op 26 maart, 25 juni, 24 september en 17 december behandelt
het bestuur van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen.

Per fiets gingen de jongeren op pad om oliebollen uit te delen in het winkcentrum en de woonwijk.
(foto: Auniek Klijnstra)

I

Het jaarlijkse evenement, georganiseerd door Janny Eikens en Liny
Woudwijk, ging om tien uur ’s ochtends van start. Enkele vrijwilligers begonnen in het buurthuis
met het bakken van een kleine duizend oliebollen voor veel inwoners
van het dorp. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen was
het dit jaar alleen mogelijk voor
mensen om hun bestelling af te halen en niet zoals in andere jaren
nog even te blijven hangen voor
een kop koffie of een oliebol.

Kinderactiviteiten
,,De dag is echt prima verlopen! Alles is goed gegaan en we hebben zoveel goede reacties en berichten
gehad’’, blikt Liny terug. ,,We hebben flink staan bakken, want er
moesten bijna duizend gebakken
worden voor alle bestellingen. De
oliebollen zijn niet alleen opgehaald in het buurthuis, bij mensen
die het niet zagen zitten om hier
naartoe te komen of dat niet konden hebben we de oliebollen thuis
afgeleverd.’’ De oliebollenactie leverde al met al een kleine 400 euro.
Het overgebleven bedrag, na aftrek van kosten, zal worden gebruikt voor het organiseren van
kinderactiviteiten in de Cereswijk.
,,De vraag is alleen wanneer we
weer wat kunnen organiseren,
want momenteel ligt alles stil door
de coronamaatregelen. Maar ik
hoop van harte dat we zo snel mogelijk weer wat kunnen gaan
doen.’’

Jongeren delen
gratis oliebollen uit
STADSKANAAL – Het jongerenwerk van Stichting Welstad in
Stadskanaal probeert zich ook
tijdens de lockdown op alle mogelijke manieren in te zetten
voor zijn doelgroep. Zo werden
in de kerstvakantie diverse activiteiten georganiseerd om de
jeugd bezig te houden nu bijna
alles gesloten is.
Zo werd er onder meer een kleinschalig kerstdiner georganiseerd.
De activiteiten waren bedoeld voor

jongeren in de leeftijd van 12 tot 23
jaar. Vanwege de coronamaatregelen waren per activiteit 15 deelnemers toegestaan. Om het jaar, en de
kerstactiviteiten, op gepaste manier
af te sluiten, werden op Oudejaarsdag oliebollen rondgebracht in een
bakfiets. Vanaf jongerencentrum
De Kwinne vertrok om klokslag
twaalf uur een groep jongeren om
oliebollen af te leveren bij buurtbewoners en in het centrum van Stadskanaal. ,,Ook zijn we nog even bij
RTV 1 en het politiebureau langs
geweest om oliebollen te brengen.
Overal kregen we goede reacties

van mensen, maar bijvoorbeeld ook
over ons werk bij Welstad van mensen die vroeger hulp van ons hebben gehad’’, blikt jongerenwerk
Tias Eggens terug.
Hoewel het jongerencentrum door
de lockdown momenteel ook gesloten is, probeert het jongerenwerk
van Welstad wel zoveel mogelijk te
organiseren voor de jeugd. ,,We
gaan op korte termijn weer overleggen wat er de komende weken mogelijk is.’’ Activiteiten zullen worden vermeld op de website van Welstad en de gemeente Stadskanaal en
de Facebookpagina van De Kwinne.

In de keuken van buurthuis De Stobbe werd op Oudejaarsdag
continu gebakken om alle bestellingen te kunnen leveren. (foto:
Auniek Klijnstra)
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Groningers en Drenten sociaal Basisscholen en opvang
en mentaal geraakt door corona gaan niet eerder open
REGIO – De coronacrisis houdt
het land al negen maanden in
haar greep en laat voorlopig
nog niet los. Ook in de provincies Groningen en Drenthe
heeft dit grote gevolgen.

Ellen Kempers (links) en Lidy Kuiper, voorzitter IVN BorgerOdoorn. (foto: IVN Borger-Odoorn)
I

IVN Borger-Odoorn
verwelkomt 100e lid
BORGER-ODOORN – IVN Borger-Odoorn heeft honderd leden. De natuurclub, die vijf jaar
bestaat, heeft een stormachtige
groei doorgemaakt.
,,Twee jaar geleden hadden we 71
leden, eind vorig jaar 89 en nu
100.’’ Dit jaar zijn 11 nieuwe leden
verwelkomd en dat ondanks de coronapandemie die in maart vrijwel
alle activiteiten stillegde. Gehoopt
wordt dat over enkele maanden de
activiteiten weer kunnen worden
opgestart. Op stapel staan onder
meer een plantendeterminatiecursus, wandelingen, lezingen en excursies.
Ellen Kempers uit Exloo, het 100e
lid, kreeg uit handen van voorzitter
Lidy Kuiper van IVN BorgerOdoorn een welkomstcadeau over-

handigd. Zij reageerde door te zeggen dat ze al vanaf haar jeugd met
natuur bezig is. Ook als leerkracht
basisonderwijs probeert ze kinderen waar mogelijk te betrekken bij
hun leefomgeving. In haar vorige
woonplaats Houten was zij intensief betrokken bij buitenactiviteiten voor kinderen. In Houten en
omgeving werken gemeenten samen in BuitenWijs, een organisatie
die het NME-onderwijs aan kinderen verzorgt. Ellen was vrijwilliger
bij deze club en vertelde over allerlei leuke activiteiten die zij samen
met andere enthousiaste natuurmensen organiseerde. Naast het cadeau uit de Exloose landwinkel
kreeg Ellen een envelop met daarin onder meer de in de afgelopen
jaren verschenen nummers van
Hondsrug en Veenlanden, het ledentijdschrift van IVN.

Op dit moment zijn die vooral
merkbaar in het sociale leven en de
mentale gesteldheid van de Groningers en Drenten. Daarnaast
heeft zo’n 12 procent in Groningen
en 8 procent van de inwoners in
Drenthe met (gedeeltelijk) verlies
van werk of inkomen te maken.
Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en
Trendbureau Drenthe naar de effecten van de coronacrisis op werk,
inkomen, onderwijs, sociale contacten, gezondheid en (informele)
zorg. Hieraan deden tussen 11 november en 7 december ruim 3400
leden van het Groninger Panel en
950 leden van het Drents Panel
mee. In april voerden het Sociaal
Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe een soortgelijk onderzoek uit. Toen dacht ruim een
kwart van de Groningers en Drenten dat de veranderingen door de
coronacrisis, zoals geen handen
schudden bij een begroeting en zoveel mogelijk thuis werken, na een
half jaar niet meer aan de orde zouden zijn. De tijd heeft inmiddels
geleerd dat niks minder waar is.
Het panelonderzoek van november
bevestigt dat. Veel Groningers en
Drenten hadden het in november
zwaar te verduren door ‘corona’.

Met de nieuwe maatregelen moet
er nog een tandje bovenop.

Zzp’ers zwaar getroffen
Bijna 6 op de 10 Groningers en bijna de helft (48 procent) van de
Drenten met betaald werk geeft
aan (ook) negatieve veranderingen
op werkgebied te ervaren. Ze noemen het vaakst sociale en mentale
aspecten: minder contact met collega’s, meer werkdruk of stress en
een minder goede balans tussen
werk en privé. (Gedeeltelijk) verlies van werk, opdrachten of inkomsten speelt bij 12 procent (Groningen) en 8 procent (Drenthe) van
de respondenten. Zelfstandigen
zijn wat dit betreft nog steeds de
zwaarst getroffen groep: 48 procent
(Groningen) en 37 procent (Drenthe) van hen meldt dat het eigen inkomen door corona is gedaald. Bij 4
op de 10 Groninger en bijna de
helft (48 procent) van de Drenten
heeft de coronacrisis geen belangrijke veranderingen veroorzaakt op
het gebied van werk en 9 op de 10
geven aan dat de coronacrisis geen
invloed heeft gehad op hun inkomen. Bij ruim 3 op de 10 deelnemers aan het onderzoek heeft corona (ook) positieve effecten gehad
op werk en inkomen. Minder reistijd is daarbij het meest genoemd.

Sociaal leven op laag pitje
Het sociale leven in beide provincies is er ten opzichte van het voorjaar niet veel op vooruit gegaan. In
april gaf 70 procent van de Gronin-

gers en 79 procent van de Drenten
aan veel minder mensen te spreken
dan voorheen. Zo’n 6 op de 10 mensen geeft aan dat zij alleen maar
negatieve gevolgen ervaren van de
coronacrisis als het gaat om het sociale leven en sociale contacten: respectievelijk 22 en 16 procent van
hen zegt zich door corona vaker
eenzaam te voelen. Op sociaal gebied brengt corona ook positieve
veranderingen voor 20 procent van
de respondenten. De vaakst genoemde positieve verandering is
dat er meer tijd (digitaal) wordt
doorgebracht met familie, vrienden
en bekenden.
Sinds het begin van de coronacrisis
zijn verschillende pakketten met
(landelijke) maatregelen de revue
gepasseerd. Ruim 90 procent van
de Groningers en Drenten zegt zich
aan de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus te houden. In beide provincies
neemt 28d procent daarnaast extra
maatregelen, bovenop de landelijke. Zo’n 10 procent (Groningen) en
6 procent (Drenthe) houdt zich
naar eigen zeggen niet aan (een
deel van) de landelijke maatregelen, weloverwogen, of omdat het
gewoon niet lukt de maatregelen
toe te passen. De maatregelen waar
mensen het minst moeite mee hebben zijn ‘afstand houden’ en ‘drukke plaatsen vermijden’. ‘Geen risicogroepen bezoeken’ en ‘werken
vanuit huis’ vindt men lastiger, zo
blijkt uit cijfers van de coronabarometer voor Noord-Nederland.

DEN HAAG – Vanwege de hoge
besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het
coronavirus is er geen ruimte
om de basisscholen en kinderopvanginstellingen eerder te
openen dan voorzien.
De locaties blijven wel open voor
noodopvang voor kinderen van een
ouder met een cruciaal beroep en
voor kwetsbare kinderen. Dat heeft
het kabinet besloten op advies van
het Outbreak Management Team
(OMT).
De Tweede Kamer had gevraagd of
het basisonderwijs en de kinderopvang een week eerder fysiek open
konden, maar daarvoor is dus geen
ruimte. Het eerder genomen besluit blijft daarom staan: de scholen en kinderopvang blijven fysiek
dicht tot en met tenminste 17 januari, behalve voor noodopvang.
Scholen geven voorlopig afstandsonderwijs. Rond 12 januari vindt
een heroverweging plaats van de
geldende maatregelen, op basis
van de situatie van dat moment.

Zorg nog te zwaar belast
Minister Arie Slob van Basis- en
Voortgezet Onderwijs: ,,Helaas
hebben we moeten besluiten dat de
basisscholen voor de meeste leerlingen dicht blijven. Ik had het
graag anders gezien. Maar eerder
openen gaat niet, omdat de zorg

nog te zwaar wordt belast door het
coronavirus.” Staatssecretaris Bas
van ‘t Wout van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid vult aan: ,,We
hebben helaas moeten besluiten
dat de kinderopvang niet eerder
open kan. Dat is erg jammer. In de
eerste plaats voor de kinderen,
maar ook voor alle thuiswerkende
ouders. Voor ouders met cruciale
beroepen en voor kwetsbare kinderen blijft de noodopvang open.”
Er is nog veel onbekend over de zogenoemde Britse variant van het
coronavirus. Het OMT doet daar
onderzoek naar en dat betrekt het
kabinet bij de besluitvorming rond
12 januari. Ook adviseert het OMT
om kinderen onder de 12 jaar te laten testen bij klachten. Daar maakt
het kabinet deze week meer over
bekend. Daarnaast verkent het kabinet of aanvullende maatregelen
in het onderwijs nodig zijn.
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Burgerhulpverleners kunnen 46
AED’s gebruiken in Westerwolde
WESTERWOLDE – Met subsidiegelden van de Eems Dollard
Regio (EDR) en de gemeente
Westerwolde heeft de Stichting
Hartveilig Westerwolde het aantal beschikbare AED’s kunnen
uitbreiden.

LEGO Challenge
Groningse bibliotheken
REGIO – Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten
tijdelijk niet door kunnen gaan, is Biblionet Groningen overgeschakeld naar BiebLab, een YouTube-kanaal voor kinderen. Tijdens BiebLab Live kunnen kinderen iedere woensdagmiddag vanaf de bank
of keukentafel meedoen aan spellen en workshops. In januari gaan
de uitzendingen in een nieuw jasje verder. Vanmiddag worden er
spelletjes gespeeld. In de studio maken Jeroen en Jolanda een levensgroot PacMan-spel en verslaggevers op locatie hebben de leukste
tips en trucs. Zo laat Ida zien hoe een beroemd spel een persoonlijk
tintje gegeven kan worden, Michelle en Harma duiken in de mooiste verhalen en Arnoud heeft de tofste games en apps gevonden. Natuurlijk is ook Dr. Loepf van de partij. Iedere week heeft deze gekke
professor een experiment in zijn nieuwe rubriek: de proef van Dr.
Loepf. De uitzending van BiebLab Live begint om 15.00 uur en is
te volgen via youtube.com/bieblab. (foto: Biblionet Groningen)

Gezamenlijke start van
coronavaccinatie vervroegd
REGIO – De start van de coronavaccinatie is met twee dagen
vervroegd. Vandaag is een gezamenlijke start gemaakt en zijn
bij de GGD-priklocatie in Veghel en in ziekenhuizen de eerste
mensen gevaccineerd. De nieuwe startdatum vloeit voort uit
het plan van aanpak voor vaccinatie van medewerkers uit de
directe COVID-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten, dat onder leiding van
LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers
is opgesteld.
Hierbij wordt de in de afgelopen
weken door de GGD’en opgedane
kennis gebruikt. De ministers Hugo
de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Tamara van Ark
(Medische Zorg en Sport) hebben
het LNAZ-plan, na beoordeling van
de uitvoeringsaspecten door het
RIVM, omarmd. Daarop heeft minister De Jonge in overleg met
LNAZ en GGD-GHOR gekozen
voor een gezamenlijke start.
Vandaag wordt gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van
verpleeghuizen en kleinschalige
woonvormen. De eerste mensen uit

deze groep van circa 269.000 zorgmedewerkers worden gevaccineerd
bij de GGD-priklocaties in Veghel.
Vanaf vrijdag kan dat ook in Rotterdam en Houten en op maandag
11 januari volgen ook Amsterdam,
Drenthe en Den Haag. Met ingang
van 15 januari zijn alle 25 GGDpriklocaties in het land geopend
voor het toedienen van de COVID19-vaccins. Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en
kleinschalige woonvormen worden
ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000 mensen),
wijkverpleging en WMO-ondersteuning (166.000 mensen) uitgenodigd om een afspraak te maken
voor vaccinatie.
De zorgelijke situatie in de acute
zorg is mede ingegeven door het
ziekteverzuim van zorgmedewerkers, vaak coronagerelateerd. Recent is daarom besloten dat circa
30.000 medewerkers uit de directe
COVID-zorg onderdeel worden van
de groep die als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie. Het gaat
daarbij om een selecte groep verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, de
COVID-afdeling en ambulancemedewerkers. Vaccinatie van deze
groep gebeurt in de ziekenhuizen.

Adviescommissie
Sociale Agenda van start
DRENTHE – Een commissie
van onafhankelijke experts en
ervaringsdeskundigen beoordeelt projectaanvragen voor de
Sociale Agenda van de provincie Drenthe.
Deze zogeheten Adviescommissie
Sociale Agenda adviseert Gedeputeerde Staten over de ingekomen
aanvragen. De commissieleden zijn
experts en ervaringsdeskundigen
die in hun leven of loopbaan zelf
met armoede, laaggeletterdheid of
sociale uitsluiting te maken kregen.
Er zitten negen mensen in de adviescommissie. Voorzitter Willeke
Hoiting: ,,Afgelopen week hebben
we de eerste bijeenkomst gehad.
Deze vond uiteraard online plaats,
waardoor het kennismaken met elkaar wat lastiger is. Ondanks dat
was de sfeer goed en hebben we op
een constructieve wijze de projectaanvragen voor het eerste deel van

het werkplan 2021 kunnen beoordelen. Het was mooi om te zien dat
ieder vanuit zijn eigen ervaring en
kennis naar een bepaald project
keek. Het is een divers samengesteld team en we kijken allemaal
uit naar de volgende aanvragen.”

Sociale Agenda Drenthe
In de Sociale Agenda staan de thema’s leefbaarheid, wonen, onderwijs, gezonde levensstijl, inclusie,
armoede en laaggeletterdheid centraal. Door levenservaring of werkervaring hebben alle leden van de
adviescommissie raakvlakken met
een of meerdere onderwerpen. De
adviezen van de commissie worden
ook voor zienswijzen voorgelegd
aan Provinciale Staten en de Vereniging Drentse Gemeenten. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde
Staten het besluit over het definitieve werkplan.
Meer informatie is verkrijgbaar via
socialeagenda@drenthe.nl
of www.provincie.drenthe.nl/sociaaldrenthe.

Nieuwjaarsquiz in Groningse biebs
GRONINGEN – Jaarlijks bezoeken duizenden mensen de Groningse bibliotheken om mee te doen aan activiteiten voor jong en oud. Nu deze activiteiten tijdelijk niet door kunnen gaan, schakelt Biblionet Groningen
over naar online programma’s. Vrijdag wordt een Nieuwjaarsquiz voor
het hele gezin georganiseerd. Van 18.30 tot 19.30 uur presenteert Ian de
Kahoot-quiz live op de Facebook-pagina, met een uitdagende mix van vragen voor alle leeftijden. Deelname is gratis én er is een mooie prijs te winnen. Om mee te kunnen kijken naar de livestream via facebook.com/groningsebibliotheken hebben mensen een tablet of computer nodig, voor
het beantwoorden van de quizvragen via Kahoot een smartphone of tablet. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Treant verbetert bereikbaarheid
STADSKANAAL – Treant Zorggroep heeft een nieuw telefonieplatform
in gebruik genomen. Hiermee is de telefonische bereikbaarheid verbeterd en is Treant voorbereid op de toekomstige uitrol van nieuwe vormen van digitale communicatie. Voor patiënten is het grootste verschil
met voorheen dat het telefoonnummer is veranderd. Treant is overgegaan naar 088-nummers. Het nieuwe algemene telefoonnummer voor alle ziekenhuislocaties is 088-1292929. Daarmee is afscheid genomen van
de netnummers per ziekenhuislocatie. Ook de verschillende poliklinieken zijn vanaf nu voor patiënten op een eigen centraal 088-nummer bereikbaar, iedere werkdag van 8.00 tot 16.30 uur. Patiënten worden hierover geïnformeerd. Daarnaast is er een aparte huisartsenlijn.

In totaal zijn in de afgelopen maanden twintig extra AED’s aan het
netwerk in Westerwolde toegevoegd, waarbij de beschikbaarheid
van AED’s voor burgerhulpverleners in de openbare ruimte is toegenomen van 26 naar 46.
In overleg met de gemeente en de
betrokkenheid van dorpsbelangen/raden en buurtorganisaties zijn
twaalf additionele AED’s met buitenkasten door de stichting toegewezen aan nieuwe locaties. Ook
zijn drie bestaande AED’s voorzien
van een buitenkast en naar buiten
verplaatst en nog eens vijf AED’s
zijn met tussenkomst van de stichting door eigenaren voor eigen rekening naar buiten gebracht en/of
geregistreerd. ,,Dit project was alleen mogelijk door de medewerking van ondernemers, organisaties

en particulieren. Via deze weg willen we al deze mensen hartelijk bedanken voor hun bijdrage en medewerking om AED’s aan de gevel te
plaatsen’’, aldus de stichting.
De Stichting Hartveilig Westerwolde is ontstaan uit de Stichting Bellingwedde Hartveilig. Na de fusie
van Vlagtwedde en Bellingwedde is
het werkgebied van de stichting
uitgebreid tot de gemeente Westerwolde. De doelstelling van de stichting is om binnen de gemeente
Westerwolde een sluitend netwerk
van AED’s beschikbaar te krijgen
die in combinatie met voldoende
burgerhulpverleners, in het geval
van een hartstilstand, zorgt voor
snelle hulpverlening. Uit onderzoek is gebleken dat een snelle
alarmering, snelle reanimatie en
een defibrillatie binnen zes minuten, slachtoffers betere overlevingskansen geven en daarmee een
betere toekomst en kwaliteit van
leven. Bij de uiteindelijke toewijzing van additionele AED’s in de
woonkernen is rekening gehouden
met deze richtlijn als wel met de
beschikbaarheid van hulpverleners

in de directe omgeving.

Werk aan de winkel
,,Ondanks dit succes is er nog veel
werk aan de winkel. Vooral de buitengebieden hebben langere aanrijtijden voor zowel de politie als
ook de ambulancezorg. Met de toenemende vergrijzing van de bevolking in Zuidoost-Groningen en een
hoger percentage hart- en vaatziekten in dit gebied is het van essentieel belang dat binnen de gemeente Westerwolde verder wordt gewerkt aan het inrichten van een fijnmazig netwerk van zowel burgerhulpverleners als AED’s. Hierbij
moet ook aandacht worden gegeven aan de gebieden buiten de
woonkernen. Verder leert de ervaring dat er nog veel AED’s binnen
bedrijven, instellingen en bij particulieren hangen die niet bij HartslagNu zijn aangemeld en daarmee
niet beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners.’’ In een volgend
project zal hier zeker verder aandacht aan worden gegeven.
Meer informatie is te vinden op
www.hartveiligwesterwolde.nl.

Bijna 2 miljoen beschikbaar om
Groningers in beweging te krijgen
GRONINGEN – Meer mensen
met een beperking laten bewegen, kinderen van jongs af aan
stimuleren om actief te zijn en
de topsport als inspiratie voor
de breedtesport in de provincie
Groningen. Iedere Groninger
moet op passend niveau kunnen
sporten en bewegen. Om dat
voor elkaar te krijgen investeert
de provincie de komende drie
jaar bijna 2 miljoen in sporten
en bewegen.
In het Sport- en Beweegbeleid
2021-2023 geeft de provincie invulling aan het Gronings Provinciaal
Beweegakkoord, dat onlangs is ondertekend door 35 organisaties.
Het akkoord is opgesteld door alle
Groninger gemeenten, de provincie, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport, zorg en welzijn

en het bedrijfsleven. Sporten en
bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor ouderen, lager
opgeleiden, mensen met een beperking, (niet-westerse) migratieachtergrond en minima is nu nog weinig aanbod in de provincie. Hier
valt veel gezondheidswinst te behalen. Daarom investeert de provincie de komende drie jaar extra geld
in inclusief sporten en bewegen.

Van jongs af aan
De provincie investeert ook in projecten om de Groninger jeugd gezonder op te laten groeien. De basis
voor een gezonde leefstijl wordt op
jonge leeftijd gelegd. Kinderen die
van jongs af aan actief zijn, blijven
op latere leeftijd makkelijker bewegen. De provincie besteedt ook
aandacht aan de oudere jeugd (12
tot 20 jaar) door projecten te faciliteren in het voortgezet onderwijs
en mbo. Daarnaast ondersteunt de

provincie activiteiten bij sportevenementen die erop zijn gericht om
niet-actieve Groningers in aanraking te brengen met bewegen.

Topsport en talent
Veel sportcarrières zijn ooit begonnen bij een sportvereniging in de
buurt. Een topsporter of talent is
een voorbeeld voor jongeren die
gaan sporten bij de vereniging of
op school. De provincie faciliteert
sporttalent daarom om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het
mes snijdt aan twee kanten. Het talent of de topsporter uit de provincie kan als ambassadeur Groningers inspireren en enthousiasmeren.
Opgedane kennis in topsport en bij
talentenbegeleiding wordt ook gedeeld. Trainers, begeleiders en
sporters worden getraind om hun
kennis en vaardigheden over te
brengen op de breedtesport.

Jonge landbouwers krijgen
steun voor verduurzamen bedrijf
DRENTHE – Jonge boeren in
Drenthe kunnen hun bedrijf
verduurzamen met de Regeling
Jonge Landbouwers, die voor de
zesde keer wordt opengesteld.
Met deze subsidie hebben boeren tot en met 40 jaar de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te
richten met bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, voorzieningen voor weidegang of diervriendelijke vloeren. De subsidieregeling staat open tot en
met 12 februari.
De subsidie is bedoeld om modernere installaties en machines aan
te schaffen. Daarmee kunnen jonge
boeren bijdragen aan de verbetering van het milieu, dierenwelzijn,

de volksgezondheid, het landschap
of de biodiversiteit. In totaal is er
vanuit de Regeling Jonge Landbouwers 600.000 euro beschikbaar. De
helft van het totaal beschikbare
subsidiebedrag is afkomstig uit Europese middelen (POP3), de andere
helft wordt door de provincie
Drenthe beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Henk Jumelet vindt
het belangrijk dat de boeren een
goede start kunnen maken na bijvoorbeeld een bedrijfsovername:
,,Het kan voor jonge boeren lastig
zijn om te investeren na een bedrijfsovername. Met deze regeling
helpen we de jonge boer om die
stap te zetten. Daarnaast werken
we meteen aan onze ambitie voor
een toekomstgerichte landbouw in
Drenthe.”
Melkveehouder Jan Jort van Burg-

Simone Buissink (statengriffier Drents Parlement) en Yvonne Turenhout (bestuurder Trendbureau Drenthe) hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. (foto: provincie Drenthe)

I

Drents Panel geeft stem
aan inwoners van Drenthe
DRENTHE – Hoe kijken de inwoners van Drenthe aan tegen
het wonen, werken en leven in
Drenthe? En welke impact
heeft de coronapandemie op de
Drentse samenleving?
Het Drents Panel is een wezenlijke
manier om de mening van de inwoners van Drenthe te laten horen
aan politici en beleidsmakers. Het
Drents parlement heeft ingestemd
met een samenwerking met Trendbureau Drenthe (onderdeel van
CMO STAMM), om zo het Drents
Panel voor peilingonderzoek in
Drenthe breder in te kunnen zetten.
Het Drents Panel is een onderzoeksinstrument, waarmee de ervaringen en meningen van inwoners
van de provincie Drenthe in beeld
worden gebracht. Het inwonerpanel is in 2005 opgericht als panel
voor het Drents parlement. Door
een samenwerking met Trendbureau Drenthe kan het Drents Panel
effectiever en efficiënter worden
gebruikt om informatie op te halen
uit en over de Drentse samenleving. Yvonne Turenhout: ,,We zijn
blij met deze samenwerking. Zo
kunnen we de mening van de
Drentse inwoners nog breder en beter ophalen, zodat betrouwbare informatie beschikbaar komt over
wat er leeft onder de Drentse bevolking. Ook voorkomen we hiermee dat inwoners onnodig veel verzoeken ontvangen voor deelname
aan verscheidene onderzoeken.”

Uitbreiding Drents panel

Een belangrijke voorwaarde voor
het gezamenlijke gebruik en beheer van het Drents Panel is dat
het huidige panel in de komende
maanden wordt uitgebreid van
1.600 naar 9.000 leden. Enerzijds
wordt hiermee de betrouwbaarheid
van het panel vergroot, anderzijds
is het door de uitbreiding van het
panel ook mogelijk om uitspraken
op gemeenteniveau te doen.
Simone Buissink: ,,Het Drents panel biedt inwoners op een laagdrempelige manier, thuis, vanachter de pc of op je telefoon, gelegenheid met regelmaat hun mening te
uiten over actuele onderwerpen
waarop de overheid (provincie en
gemeenten) invloed heeft. Onderwerpen die ons in ons leven in
Drenthe raken. Soms wat meer,
soms wat minder. Via het panel
geeft de samenleving de politiek
dus een belangrijke boodschap
mee. De regionale democratie, die
vormen we met elkaar. Binnenkort
ontvangen zo’n 80.000 huishoudens
een brief met de uitnodiging om
deel te nemen aan het Drents Panel. Ik nodig iedereen van harte uit
om mee te doen!”
Het Drents Panel bestaat uit een
groep inwoners van 18 jaar en ouder, verspreid over de provincie.
Deze panelleden worden zo’n acht
keer per jaar gevraagd naar hun
mening over actuele onderwerpen
die impact hebben op de Drentse
samenleving. Vragenlijsten gaan
onder meer over leefbaarheid en
woonomgeving, duurzaamheid en
energietransitie, veranderingen in
het zorglandschap, of sociale verbondenheid in de buurt.

steden heeft dankzij deze subsidie
vorig jaar duurzame investeringen
kunnen doen in zijn bedrijf: hij
heeft zonnepanelen, koematrassen
en een weidepoort kunnen aanschaffen. Een weidepoort is bijvoorbeeld handig als de boer een
flink aantal vierkante meters aan
weide heeft. Hiermee kan de boer
de koeien op afstand naar een bepaalde weide laten gaan en daarmee wordt de weidegang makkelijker gemaakt. Van Burgsteden
raadt collega’s aan deze subsidie
zeker te gebruiken: ,,Het is niet alleen goed voor onszelf, maar ook
voor onze bedrijfsvoering en onze
leef- en woonomgeving.” Voor
meer informatie en het aanvragen
van de subsidie bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
kunnen belangstellenden terecht
op de website www.rvo.nl

35 organisaties ondertekenen
Provinciaal Beweegakkoord Goedewaagen

I Goedewaagen’s servies Ballet, decor Blue Sky. (foto: Keramisch
Museum Goedewaagen)

GRONINGEN – Sport en bewegen toegankelijk maken voor alle inwoners van de provincie
Groningen en een sportklimaat
creëren waarin talent zich maximaal kan ontwikkelen, maar
waar ook ruimte is voor ouderen en kinderen om in een veilige en uitdagende omgeving te
kunnen sporten en bewegen.
Dat staat in het Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat is
ondertekend door 35 organisaties uit de provincie Groningen.
Het akkoord is opgesteld door alle
Groninger gemeenten, de provincie
Groningen, onderwijsinstellingen
en organisaties uit de sport, zorg en
welzijn en het bedrijfsleven. Door
te tekenen verbinden alle 35 partijen zich aan de doelstellingen en
ambities uit het akkoord. Het is
een intentieverklaring om samen
bij te dragen aan een vitale provincie.

Speelplekken
Door corona zijn de organisaties
zich nog meer gaan beseffen dat
sporten en bewegen belangrijk is
en niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord is voor alle inwoners,
van jong tot oud en van recreatieve
sporter tot talent. De deelnemende
partijen zetten zich in voor een actieve en gezonde leefstijl voor alle
inwoners in de provincie Groningen. Zo wordt ingezet op meer en

uitdagende speelplekken voor de
jeugd en op voldoende aanbod dat
aansluit bij de verschillende doelgroepen. Zo kan elke inwoner sporten en bewegen, ongeacht leeftijd,
beperking, migratieachtergrond of
inkomen en kunnen talenten zich
maximaal ontplooien.

Samenwerking
Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord is het begin van een mooie
en sportieve samenwerking. De komende jaren zullen overheden, onderwijs, organisaties uit de sport,

zorg en welzijn en het bedrijfsleven, werken aan de ambities, doelstellingen en acties die in dit akkoord beschreven staan. Daarnaast
worden de komende periode meer
organisaties aangemoedigd om zich
aan te sluiten bij het akkoord. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk zette vorige maand namens de
provincie Groningen haar handtekening onder het Beweegakkoord.
Maar liefst 34 organisaties uit de
provincie gingen haar voor. Het
draagvlak is groot. Alle partijen
gaan nu samen aan de slag.

wederom gesloten
NIEUW-BUINEN – Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen is vanwege de derde lockdown
in verband met corona in ieder geval tot woensdag 19 januari gesloten. ,,Dat betekent echter niet dat
we als museum stil bij gaan zitten.
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de productie van nieuwe
tentoonstellingen en de herinrichting van de semipermanente presentatie Nederlandse keramiek uit
Art Nouveau en Art Déco. Ook de fotografie en registratie van meer
dan 800 stuks keramiek vergt veel

werk’’, aldus Friggo Visser van hetmuseum. Er komen twee nieuwe
tentoonstellingen: Goedewaagen’s
keramische erfgoed, een selectie uit
de schenking van de familie Meines. Daarnaast is er de deelexpositie Kunstglazuur experimenten op
Goedewaagen’s biscuit door Bert-Jan
Baas. Beide exposities zullen te
zien zijn tot 28 juni. In de semipermanente tentoonstelling Nederlandse keramiek uit Art Nouveau
en Art Déco wordt een aantal vitrines in verband met nieuwe aanwinsten heringericht.

Verkeersrisico’s edelhert zeer gering
DRENTHE – Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe
heeft onlangs de petitie Welkom Edelhert Drenthe in ontvangst genomen.
Jumelet gaf aan blij te zijn met de aandacht voor de Drentse natuur en
dat het edelhert wat de provincie betreft welkom is Drenthe. Wel gaf hij
aan dat, in samenspraak met de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer,
de verkeersveiligheid in relatie tot de aanwezigheid van het edelhert nog
onderzocht werd. Nu de bevindingen op hoofdlijnen uitwijzen dat er sprake is van een zeer gering verkeersveiligheidsrisico, is dit aanleiding voor
het college van Gedeputeerde Staten om de nulstand voor het edelhert op
te schorten. De verdere discussie over de nulstand voor het edelhert zal
gevoerd worden rondom de actualisatie van het Flora- en faunabeleidsplan. Dit geldt ook voor de vraag of een populatie van het edelhert in
Drenthe nagestreefd zou moeten worden. Als dit het geval is dan zal een
Soorten Effect Rapportage (SER) uitgevoerd moeten worden. Daarnaast
zal begin dit jaar, zoals beschreven in het beleidsplan, in overleg getreden
worden met belanghebbenden (TBO’s, landeigenaren) over de aanwezigheid van het edelhert.

TikTok Tammo zet zich in tegen zwerfvuil
DRENTHE – Sportvisserij Groningen-Drenthe heeft door de coronacrisis
een grote ledenwinst geboekt. Inmiddels zijn er meer dan 57.000 aangesloten sportvissers in Groningen en Drenthe, zo'n 10.000 meer dan vorig
jaar. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook langs de waterkant is het
drukker dan voorheen. Vissen is een activiteit die prima past binnen de
coronabeperkende richtlijnen van de overheid, maar net als toezichthouders in natuurterreinen merken ook de controleurs van Sportvisserij Groningen-Drenthe dat er meer afval achterblijft bij het viswater. Om sportvissers erop te wijzen dat achterlaten van afval verboden (en dus strafbaar is) volgens de voorwaarden van de VISpas, heeft Sportvisserij Groningen-Drenthe een filmpje opgenomen met de populaire TikTok Tammo,
die al vissend van zijn alter ego krijgt te horen dat afval laten slingeren
niet gewenst is. Het filmpje is geplaatst op de sociale media van de noordelijke sportvisserij-overkoepeling en al honderden keren gedeeld. Sportvisserij Groningen-Drenthe-directeur Henk Mensinga is blij met het succes van het filmpje: ,,We laten zo in onze nieuwjaarsboodschap op een ludieke manier zien dat we er met elkaar geen troep van moeten maken.
Dat lijkt ons beter dan bekeuringen uitdelen.” Het filmpje is te zien op de
Facebookpagina van Sportvisserij Groningen-Drenthe.
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