
De windmolens rond Zuidbroek en Meeden

Van Heemskerckschool klaar 
voor sloop en nieuwbouw

MEEDEN - De meesten waren
er al tegen, maar nu ze er
staan, blijkt pas de werkelijke
impact op landschap en het
woongenot. Dat concludeert het
CDA in Midden-Groningen
over de windmolens die sinds
kort operationeel zijn rond
Zuidbroek en Meeden. Vooral
ook de ‘storende’ rode en witte
lampen op de turbines zijn een
doorn in het oog. Die raadsfrac-
tie wil dat er iets gebeurt en
heeft daar schriftelijke vragen
over aan B en W gesteld.

,,Met realisatie van het nieuwe
windpark in Meeden is een project
tot stand gekomen waartegen onze
inwoners, de raad en het college
zich hebben uitgesproken. De
windmolens ontsieren het land-
schap en verlagen het woongenot
van inwoners van onze gemeente.
Nu de molens er staan, wordt dui-
delijk wat precies de impact op het
landschap is’’, aldus CDA fractie-
voorzitter Erianne van der Burg-
Versteeg.
Zij zegt dat het te verwachten was
dat windturbines van dit formaat
van verre te zien zijn. ,,Helaas
wordt dat beeld in het donker ex-
tra versterkt door felle rode lam-
pen die de duisternis van onze ge-
meente verstoren en de molens in
de nacht voor velen nog zichtbaar-
der maken dan overdag. Ook over-
dag wordt de zichtbaarheid van de
molens versterkt. Witte lampen
ontsieren dan de horizon’’, aldus
Van der Burg.
De lampen op de molens zouden

zijn bevestigd vanwege de lucht-
vaart. Een soortgelijke situatie
doet zich voor in Zeeland. Op een
windpark aldaar werd besloten de
lampen alleen te laten branden als
er daadwerkelijk vliegverkeer in
de buurt is. ,,Dit experiment biedt
kansen die in Midden-Groningen
meer dan welkom zouden zijn’’, al-
dus Van der Burg in haar brief aan
het college.
De storende verlichting en het ex-
periment in Zeeland brachten het
CDA tot een aantal vragen aan B
en W. Men wil weten of het college
kan bevestigen dat de rode lampen
die ’s nachts op de windmolens bij
Meeden van verre te zien zijn, en
de witte lampen die overdag bran-
den, aan moeten staan vanwege de
luchtvaart en of het college het
met die fractie eens is dat de rode
lampen die in het donker branden
ernstige hinder voor de inwoners
veroorzaken, en de witte lampen
overdag de horizonvervuiling door
de windmolens versterken.
Verder wil men weten of het colle-
ge bekend is met het experiment
in Zeeland en of B en W bereid zijn
om bij de verschillende verant-
woordelijken, de bouwer en de ex-
ploitant van het windpark en de
medeoverheden de provincie en
het Rijk, te pleiten voor het opstar-
ten van ook een dergelijk experi-
ment in deze gemeente.
Willen B en W dat niet, dan wordt
gevraagd of men wel bereid is om
na de (Zeeuwse)experimentfase,
bij succes, zo snel mogelijk een
dergelijke oplossing in Midden-
Groningen te implementeren, of
bij anderen erop aan te dringen
dat te doen. Daartoe zouden B en

W de ontwikkelingen in Zeeland
op de voet moeten volgen, en de
raad op de hoogte brengen van de
voortgang.

HOOGEZAND - Zoals eerder
gemeld maakt ook de Van
Heemskerck-basisschool deel
uit van de vernieuwing en
nieuwbouw van de scholen in
de gemeente Midden-Gronin-
gen. Het is nu zover dat dat ook
bij die school gestalte gaat krij-
gen. 
De bouwvergunning voor de bouw
van het nieuwe Kindcentrum Van
Heemskerck is verleend en dat be-
tekent dat de werkzaamheden
kunnen beginnen. 
De school en kinderopvang verhui-
zen naar een tijdelijke locatie en
kort daarna start de sloop en aan-
sluitend de bouw van het nieuwe
kindcentrum.
Hoewel het mede door de corona-
maatregelen een tijdje stil is ge-
weest richting ouders van de leer-
lingen, is er achter de schermen
hard gewerkt.
De afgelopen tijd is het voorlopig
ontwerp uitgewerkt tot een defini-
tief ontwerp. Hierbij is ook geke-
ken naar de duurzaamheid in het
gebouw. Daarnaast is de tijdelijke
huisvesting aan de Boswijkslaan
voorbereid, evenals de verhuizing
ernaar toe.
Het nieuwe gebouw komt op de-
zelfde locatie als het oude gebouw.
De leerlingen gaan gebruik maken
van een tijdelijke huisvesting aan
de Boswijkslaan. Het oorspronke-
lijke plan was dat de school op 21
en 22 januari zou gaan verhuizen.
Door de verlengde lockdown is het
tijdschema mogelijk iets gewij-
zigd, maar de kinderen zullen on-
geveer een jaar in Sappemeer blij-
ven.  
De kinderen van de Van Heems-
kerckschool en de buitenschoolse
opvang zouden vanaf 23 januari
gebruik gaan maken van het pand
aan de Boswijkslaan. Wanneer dit
daadwerkelijk gaat gebeuren,

hangt ervan af wanneer de scholen
weer mogen beginnen. Met de ou-
ders/verzorgers zijn en worden af-
spraken gemaakt over de best te
volgen routes en de meest veilige
manier van halen, brengen en par-
keren. Veiligheid en het voorko-
men van overlast zijn daarbij de
uitgangspunten, zo meldt de ge-
meente.
De sloop gaat naar verwachting
een maand in beslag nemen. Daar-
bij is ook sprake van asbestverwij-
dering. Dat gebeurt volgens de
daarvoor bestemde veiligheidspro-
tocollen. Bij deze werkzaamheden
zullen mensen in beschermende
kleding (witte pakken) aan het

De Van Heemskerckschool. 

HOOGEZAND - Het lijken kleine feestjes te zijn
in de avond- en nachtelijke uren op de grote par-
keerplaats van het Gorechtpark in Hoogezand. ’s
Morgens zijn daarvan de sporen duidelijk te zien
(foto): Lege blikjes Redbull, bakjes van hambur-

gers, snackzakjes, weggeworpen mondkapjes en
ballonnen, veel ballonnen. Lachgasrestanten.
Kortom, het moet een dolle boel zijn op die don-
kere parkeerplaats.

Verlenging lockdown
bruari zal de huidige lockdown dus
minimaal voortduren, waarbij mo-
gelijk voor sommige branches of
de groepsgrootte nog een verscher-
ping gaat plaatsvinden.

Een hoofdstuk apart zijn de scho-
len. Vooral naar de basisscholen
wordt gekeken of die weer eerder
in bedrijf kunnen. Dat hangt ook
af hoe de Britse mutatie van het
coronavirus zich hier ontwikkelt
en in hoeverre jonge kinderen in
dat kader ook anderen, en dan met
name volwassenen, kunnen be-
smetten. Daar is nu onderzoek
naar gaande.

HOOGEZAND - De lockdown
die aanvankelijk, afhangend
van de situatie nu, gold tot 19
januari, is met drie weken ver-
lengd, zo heeft minister-presi-
dent Mark Rutte gisteravond
bekend gemaakt.

Het aantal besmettingen is na zijn
televisietoespraak van 14 decem-
ber na een aanvankelijke forse
stijging, weliswaar aan het dalen,
maar die daling gaat te langzaam
om de lockdown te versoepelen,
vinden ook (medisch)deskundigen.
Tot en met de tweede week van fe-
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werk gaan. Aansluitend kan de
bouw starten. 
In Kindcentrum Van Heemskerck
komt behalve een school ook een
kinderdagverblijf, peuteropvang
en buitenschoolse opvang van Kin-
deropvang Kaka. 

Er komt in de nieuwe Van Heems-
kerckschool een geheel nieuw on-
derwijsconcept, het ‘Open school
concept’, een verandering in het
(onderwijs)systeem, een onder-
wijsconcept dat is ingericht op de
door het team geformuleerde
kernwaarden: samenwerken, cre-
ativiteit, ontplooiing en autono-
mie. 
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‘Ontsieren landschap en verlagen woongenot’

Vragen CDA over lampen
op windmolens bij Meeden

Pret op parkeerplaats

Piratenkoor: geen
snert en concert
HOOGEZAND - Het bestuur van
het piratenkoor Voorwaarts Voor-
waarts heeft besloten om de jaar-
lijkse snertactie niet door te laten
gaan. Het was de bedoeling om op
30 januari weer diverse flats te be-
zoeken, maar door de coronamaat-
regelen zullen de vaak vaste, oude-
re, klanten het een jaartje zonder
de snert moeten doen. Die snert
wordt elk jaar ingevroren bij de
mensen bezorgd. Ook het jaarlijk-
se concert, dat op 18 maart zou
worden gegeven, zal geen door-
gang vinden. Het koor heeft sinds
maart vorig jaar niet gezongen en
men hoopt of in november en an-
ders in maart 2022 het eerstvolgen-
de concert te kunnen geven.

Bezwarencommissie
anders vanwege corona
HOOGEZAND - Er komt binnen
de gemeente Midden-Groningen
een verandering in de aanpak
door de bezwaarschriftencom-
missie in verband met de corona-
maatregelen.

Op 1 december trad de Tijdelij-
ke wet maatregelen covid-19 in
werking, die als verandering met
zich meebrengt dat de burge-
meester sinds 1 december 2020
bevoegd is om ontheffingen te
verlenen voor wat betreft CO-
VID-19-maatregelen. 
Daarnaast is de burgemeester
bevoegd tot bestuursrechtelijke
handhaving. De burgemeesters
in de provincie Groningen heb-
ben afgesproken dat zij regio-
naal gaan afstemmen binnen
welke kaders de bevoegdheden
worden uitgevoerd, gelet op het
belang van eenduidigheid van
beleid. In het verlengde daarvan

is besloten om de advisering in-
zake de bezwaarschriften met
betrekking tot de COVID-19
maatregelen bij één commissie
neer te leggen. 
De bezwaaradviescommissie van
de gemeente Groningen is aan-
gewezen om specifiek over de
ontvankelijke COVID-19-gerela-
teerde bezwaren te adviseren
aan de Groninger gemeenten. De
bezwaren die overduidelijk (ken-
nelijk) niet ontvankelijk zijn, zo-
als bezwaren gericht tegen de in-
houd van de tijdelijke wet, of de
ministeriële regelingen, zullen
wegens het belang van een
voortvarende afhandeling van
het bezwaarschrift aan de be-
zwaaradviescommissie van de
gemeente Midden-Groningen
worden voorgelegd. De Verorde-
ning commissie bezwaarschriften
gemeente Midden-Groningen
2018 is hierop aangepast.

Aardbeving 
in Sappemeer
SAPPEMEER - In Sappemeer
heeft zich zondagavond tegen
kwart voor elf een aardbeving
voorgedaan van 1.3 op de
Schaal van Richter. 
De beving werd omschreven als
een doffe dreun en is ook ge-
voeld in Hoogezand, Froom-
bosch en Kolham.

McDonald’s Kolham
nog even in de wacht
KOLHAM - Het is stil rond de
beoogde vestiging van het Mc-
Donald’s restaurant op Bedrij-
venpark Rengers in Kolham.
Rond oktober/november had-
den er al zichtbare activiteiten
moeten zijn, maar er is nog
niets.

De reden: twee omwonenden heb-
ben na nul op het rekest bij de ge-
meente te hebben gehaald, een be-
zwaarschift ingediend bij de Raad
van State en het wachten is nu op
de inhoudelijke behandeling daar-
van. 

Het college van B en W van Mid-
den-Groningen heeft januari vorig
jaar besloten het groene licht te
geven voor de vestiging van een
McDonalds-restaurant en een
tankstation op het meest oostelijke
en zuidelijke punt van Bedrijven-
terrein Rengers, ten zuiden van de
A7 bij Kolham, en een maand later
besliste de gemeenteraad positief
daarover.

Hoewel het genoemde bezwaar-
schrift al rond het tweede kwartaal
van 2020 is ingediend, is het nog
niet duidelijk wanneer de Raad
van State dat in behandeling
neemt.
Het nodige bestemmingsplan voor
de vestiging van het fastfoodres-
taurant was vorig jaar februari al

vastgesteld en de gemeente heeft
daarna pogingen ondernomen om
samen met McDonald’s er in een
gesprek van de bezwaarmakers uit
te komen. Daarvan werd door be-
trokkenen geen gebruik gemaakt.
McDonald’s staat overigens in de
startblokken, om zodra de omge-
vingsvergunning voor de bouw er
is, verder met de geplande werk-
zaamheden te gaan.

Bridge op de pc 
voor iedereen in M-G 
HOOGEZAND - Alle bridgers
die in het bezit van een pc, lap-
top of iets dergelijks, in de ge-
meente Midden-Groningen
kunnen vanaf nu instromen in
de Stepbridge competitie. Men
kan zich opgeven bij martha-
bierling@gmail.com 

Zij geeft ook graag informatie of
uitleg over stepbridge.  Bridgeclub
Hoogezand-Sappemeer speelt al
sinds november op dinsdagavond
bridge op de computer, omdat dit

thuis kan en dus een veilige oplos-
sing is in deze tijd. Vanaf dit nieu-
we jaar kan iedereen in Midden-
Groningen meedoen. 

Er wordt bridge gespeeld via het
NBB-programma ‘Stepbridge’. Na
14 dagen gratis proberen, kan men
of lid worden, of via een ‘stappen-
kaart’ meedoen, dan betaalt men
per keer, dat komt uit op ongeveer
een 1 euro per paar. Voor meer in-
formaties en instructies zie de web-
site van bridgeclub Hoogezand-
Sappemeer: https://12010.bridge.nl



HOOGEZAND - Meer mensen met een be-
perking 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 Gronin-
ger moet op passend niveau kunnen spor-
ten en bewegen. Om dat voor elkaar te krij-
gen investeert de provincie de komende
drie jaar bijna 2 miljoen euro in sporten en
bewegen.

In het Sport- en Beweegbeleid 2021-2023 geeft
de provincie invulling aan het Gronings Provin-
ciaal Beweegakkoord, dat zoals vorige week ge-
meld, is ondertekend door 35 organisaties. Het
akkoord is opgesteld door alle Groninger ge-
meenten, de provincie, onderwijsinstellingen en
organisaties uit de sport, zorg en welzijn en het
bedrijfsleven.
Sporten en bewegen is niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Voor ouderen, lager opgeleiden,
mensen met een beperking, (niet-westerse) mi-
gratieachtergrond en minima is nu nog weinig

aanbod in de provincie. Hier valt veel gezond-
heidswinst te behalen. Daarom investeert de
provincie de komende drie jaar extra geld in in-
clusief 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 jon-
ge leeftijd gelegd. Kinderen die van jongs af aan
actief zijn, blijven op latere leeftijd gemakkelij-
ker bewegen. De provincie besteedt ook aan-
dacht aan de oudere jeugd van 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.
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 pro-
vincie faciliteert sporttalent daarom om zich op-
timaal 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 ken-
nis in topsport en bij talentenbegeleiding wordt
ook gedeeld. Trainers, begeleiders en sporters
worden getraind om hun kennis en vaardighe-
den over te brengen op de breedtesport.

Ambitie
De actieve Groninger in beweging houden en de
niet-actieve Groninger in beweging krijgen. Dat
wil de provincie met het Sport- en Beweegbeleid
bereiken. Om die ambitie waar te maken gaat
de provincie de komende drie jaar faciliteren,
verbinden, kennisdelen en stimuleren.
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HOOGEZAND - Elf prachtige verhalen, over elf
prachtige Groningse musea, zijn in elf korte do-
cumentaires vastgelegd. MuseumTV heeft do-
cumentaires gemaakt en aan het online archief
toegevoegd. De films over de Groningse musea
zijn intussen door het hele land te zien.
Deze online mogelijkheden voor een museumbezoek
komen extra gelegen in tijden waarin culturele in-
stellingen zwaar lijden onder verplichte coronaslui-
tingen. Veel musea hebben zelf alternatieve muse-
umbezoeken opgestart, zoals digitale tentoonstellin-
gen en 360-graden-tours, maar niet elke instelling
kan dit zelf verwezenlijken. Daarom heeft Muse-
umTV de missie om ook kleine musea een online
portaal te bieden door korte documentaires te ma-
ken over de musea en diens collecties. 
MuseumTV heeft reeds een bezoek gebracht aan
Vestingmuseum Oudeschans, Kloostermuseum Adu-
ard, GRID Grafisch museum Groningen, Stichting
Museum Wierdenland, Storyworld Groningen, Klok-
kengieterijmuseum, Museum Landgoed Verhilder-
sum Leens, Stichting Oude Groninger Kerken, Muse-
umplein Grootegast, Nationaal Busmuseum in
Hoogezand en het Noordelijk Scheepvaartmuseum.
In totaal zijn er 23 video's gefilmd over musea uit
Groningen die te zien zijn op de website van Muse-
umTV. 

Samenwerking
De films zijn tot stand gekomen in samenwerking
met de provincie Groningen en het VSBfonds. Sa-
men met MuseumTV zorgen de partijen, in samen-
werking met de elf musea, voor exposure door het
hele land, zodat van heinde en verre de musea uit
Groningen gezien zullen worden. De hoop voor mu-
sea is dat de bezoekersaantallen weer gestaag toene-
men.
MuseumTV, een initiatief van Stichting Ons Muse-
um, is het grootste digitale museum van Nederland.

De stichting heeft zich tot doel ge-
steld om kunst en cultuur voor ie-
dereen (gratis) bereikbaar te ma-
ken, ongeacht achtergrond of loca-
tie in Nederland. Dat betekent dat
niet enkel de grote musea in de
Randstad in beeld gebracht wor-
den op het video-on-demand-
platform, maar dat kleine en grote

musea in heel Nederland een podi-
um krijgen.
Op de website kan iedereen mini-
documentaires bekijken van onge-
veer vijf minuten over uiteenlopen-
de tentoonstellingen en vaste col-
lecties. MuseumTV vormt daarmee
een perfect medium om op een
laagdrempelige manier kennis te

Ook Nationaal Busmuseum Hoogezand

Elf musea uit Groningen op
internet in beeld gebracht

� De Hoge der A in Groningen: een belangrijk stukje scheepvaartgeschiedenis, via het Scheepvaart-
museum te zien op MuseumTV.

maken met kunst en cultuur. 
Er wordt daarbij ingezet op online
marketing en bereik: MuseumTV
heeft een bereik van 1,8 miljoen
per maand. Het platform werkt
daarnaast samen met partners die
buiten de culturele sector opereren
en verschillende distributiekana-
len, zoals Ziggo en KPN.

Beleid voor sport en bewegen voor komende drie jaar

Bijna 2 miljoen om Groningers 
in beweging te blijven houden

HOOGEZAND - In de provincie
Groningen is deze maand een
zoektocht gestart naar de oor-
logsslachtoffers van het voetbal.
Het oorlogsmonument van de
Koninklijke Nederlandse Voet-

bal Bond (KNVB) is hiervoor
het uitgangspunt, met daarop
76 namen van omgekomen voet-
ballers in de provincie Gronin-
gen. 
Sporthistoricus Jurryt van de Voo r-

en werkt hierbij samen met de Gro-
ninger Archieven. De gegevens
worden gepresenteerd op Voetbal-
monument.nl. 
Het KNVB-oorlogsmonument in
Zeist is een nationaal eerbetoon
aan 2212 omgekomen voetballers,
die hierop met naam worden ge-
noemd. Het betreft jeugdspelers,
veteranen, scheidsrechters, be-
stuurders, álle geledingen van het
voetbal in oorlogstijd. 
Al in 1949 werd het KNVB-monu-
ment onthuld, maar toch weet bij-
na niemand van het bestaan ervan.
Daarnaast is het niet gemakkelijk
om te achterhalen waar de slacht-
offers vandaan komen. Alleen de
achternamen en initialen staan ver-
meld op het monument, zonder de
betreffende club en woonplaats. 

In Groningen 
Sporthistoricus Jurryt van de Voor-
en heeft vorig jaar gegevens aan el-
kaar gekoppeld, zodat iedereen nu
op Voetbalmonument.nl kan zoe-
ken op naam, club of plaats. In het
vooronderzoek is achterhaald dat
er 76 voetballers uit de provincie
Groningen staan vermeld op het
KNVB-monument. Veruit de mees-
te hiervan kwamen uit de stad Gro-
ningen, spelend voor Amicitia, Be
Quick, GRC, Groninger Boys,
GVAV, Hellas, Velocitas en VIA.
Ook in Winschoten vielen veel
slachtoffers, bij Bato en WVV. Ver-
der blijken er minstens twaalf om-
gekomen voetballers uit Groningen
die niet zijn vermeld op het KNVB-
monument. 
In de maanden januari en februari
wordt verder uitgezocht wie de 76
genoemde slachtoffers waren en
hoe ze zijn omgekomen. Maar ook
informatie over andere Groninger
voetballers die zijn overleden in de
Tweede Wereldoorlog wil men
graag toevoegen aan het digitale
monument. 
De Groninger Archieven helpen
hierbij via hun mediakanalen om
meer gegevens te achterhalen,
vooral van de clubs zelf en het pu-
bliek. Op Voetbalmonument.nl
staan de namen van de Groninger
voetballers. Hier staan ook zoektips
om meer informatie over hen te
vinden. Tips, vragen en opmerkin-
gen kunnen gemaild worden naar
jurryt@sportgeschiedenis.nl. 

Zoektocht naar Groninger 
oorlogsslachtoffers voetbal

� Het elftal van de Groninger Politie Sport Vereniging in 1942. (foto: Gemeentepolitie, Groninger Ar-
chieven)

HOOGEZAND - Bevolkingson-
derzoek Noord nodigt vrouwen
in de leeftijd van 50 tot en met
75 jaar tweejaarlijks uit voor
een borstonderzoek. Vrouwen
uit Hoogezand en Sappemeer
krijgen de komende maanden
een uitnodiging. Het onderzoek
vindt deze keer niet plaats in
het mobiele onderzoekscentrum

in Hoogezand, maar in het on-
derzoekscentrum in Groningen. 
De standplaats in Hoogezand ver-
valt daarmee.  Het bevolkingson-
derzoek borstkanker is een lande-
lijk bevolkingsonderzoek, dat
wordt uitgevoerd door vijf samen-
werkende regionale screeningsor-
ganisaties. Het bevolkingsonder-
zoek moet voor alle vrouwen in Ne-
derland gelijk zijn. 
Dat is op dit moment niet het geval.
In de ene regio moeten vrouwen
(veel) langer wachten op het borst-
onderzoek dan in een andere regio. 
Om de verschillen te verkleinen,
worden de beschikbare mobiele on-
derzoekscentra en het personeel
volgens een andere indeling inge-
zet. Hierdoor is de standplaats
Hoogezand komen te vervallen.
Vrouwen uit Hoogezand, Sappe-
meer en omgeving ontvangen een

Niet in Hoogezand maar in Groningen 

Bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker 

uitnodiging om zich te laten onder-
zoeken in het onderzoekscentrum
van Bevolkingsonderzoek Noord
aan de Queridolaan 5 in Gronin-
gen-Zuid. 

Later tijdstip
Het is voorlopig niet mogelijk om
vrouwen elke twee jaar uit te nodi-
gen voor het bevolkingsonderzoek
borstkanker. Dat komt door een te-
kort aan personeel. Door het coro-
navirus is de vertraging in het uit-
nodigen nog groter geworden.
Daarom heeft staatssecretaris Blok-
huis besloten de periode tussen

twee uitnodigingen tijdelijk te ver-
lengen naar maximaal drie jaar.
Dit zal naar verwachting enkele ja-
ren duren. Als de coronamaatrege-
len voorbij zijn en voldoende nieu-
we medewerkers zijn opgeleid,
kunnen vrouwen weer iedere twee
jaar worden uitgenodigd. 
Een op de zeven vrouwen krijgt
borstkanker. De meesten zijn ou-
der dan 50 jaar. Daarom krijgen al-
le vrouwen van 50 tot en met 75
jaar een uitnodiging voor het be-
volkingsonderzoek borstkanker. 
Het onderzoek bestaat uit het ma-
ken van röntgenfoto’s van beide

borsten, een mammografie. De fo-
to’s worden gemaakt door speciaal
opgeleide screeningslaboranten.
Twee screeningsradiologen beoor-
delen de röntgenfoto’s en zoeken
naar verdachte afwijkingen. Deel-
name aan het onderzoek is gratis
en vrijwillig.
Meer informatie over het bevol-
kingsonderzoek borstkanker is te
vinden op www.bevolkingsonder -
zoeknederland.nl Men kan ook bel-
len met de informatielijn van Be-
volkingsonderzoek Noord, telefoon
050–5208899, op werkdagen be-
reikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. 

HOOGEZAND - Er is een nieuwe on-
dernemersvereniging voor heel Mid-
den-Groningen van start gegaan. 

Met de slogan ‘Het oude is voorbij, het
nieuwe is gekomen’ was al in 2018 het be-
stuur van Park Management Midden-Gro-
ningen (PMMiG) een zoektocht begonnen
naar het nut en de noodzaak van die ver-
eniging. De aanleiding was een slinkende
aanwezigheid van leden op de bijeenkom-
sten.
Voorzitter Michiel van der Stel: ,,We heb-
ben met een aantal grote en kleine onder-
nemersverenigingen van Midden-Gronin-
gen een inventarisatie opgestart.  Met fi-
nanciële steun van de EBG hebben we
een degelijk onderzoek kunnen doen.
Gaandeweg het proces hoorden we dat
van de zestien ondernemersverenigingen
in Midden-Groningen een zeer grote
meerderheid moeite heeft met het organi-
seren van goed bezochte bijeenkomsten
en het vinden van enthousiaste bestuur-
ders. Een deel had ook nog maar slechts
een of twee bestuurders.’’
Secretaris Klaas Boer vult aan dat aan al-
le besturen en leden van de diverse ver-
enigingen is gevraagd om aan dit onder-
zoek deel te nemen. ,,Alleen dan konden
we te weten komen wat ondernemers ver-

wachten van een vereniging.’’
Daar is een top-5 uitgekomen: 1. Groter
netwerk, 2. Kennis delen, 3. Belangenbe-
hartiging, 4. Inkoop voordeel, 5. Meer ac-
tie. Belangenbehartiging is natuurlijk
veel gemakkelijker als je een groot deel
van de ondernemers van de gemeente
vertegenwoordigt, wordt daarbij gesteld.
,,We wilden dit samen met andere vereni-
gingen oppakken. Nu, twee jaar later,
zien we dat de uitdagingen voor besturen
en leden alleen maar groter worden.’’
PMMiG gaat op in de nieuwe vereniging
met de alleszeggende naam  Onderne-
mersvereniging Midden-Groningen, kort-
weg OverMG. De website zal straks ook te
vinden zijn op OverMG.nl Bij de nieuwe
vereniging kunnen individuele onderne-
mers maar ook complete ondernemers-
verenigingen aansluiten.
Op 27 december gingen de oprichtingsbe-
stuurders naar de notaris om de vereni-
ging op te starten.  Omdat PMMiG haar
complete kas in de nieuwe vereniging in-
brengt, hebben de leden van deze vereni-
ging het voordeel dat ze het eerste jaar
geen contributie hoeven te betalen en
kunnen ze ervaren hoe het hen bevalt.
Contactgegevens van de nieuwe Onderne-
mersvereniging Midden-Groningen zijn te
vinden op www.overMG.nl.

Ondernemersvereniging 
voor Midden-Groningen 

Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
en ontvang 4 x per jaar het magazine 
Puur Natuur
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HOOGEZAND - ,,De provincie
Groningen heeft misschien wel
meer mogelijkheden dan ooit
om stappen vooruit te zetten.”
Dat zei René Paas, commissaris
van de Koning in Groningen in
zijn nieuwjaarstoespraak. Als
we er samen in slagen om die
mogelijkheden te verzilveren,
verwacht Paas, krijgen duizen-
den mensen perspectief op
werk. En neemt de aantrekke-
lijkheid en welvaart van de pro-
vincie toe.

Van oudsher houdt de provincie
Groningen in de eerste werkweek
van het nieuwe jaar een nieuw-
jaarsreceptie, inclusief een toe-
spraak van de commissaris van de
Koning. Nu corona daar een streep
door trekt, sprak Paas zijn nieuw-
jaarsboodschap op een filmpje uit.

Imago
Daarin verwijst hij naar de ‘nulme-
ting’ die het Nationaal Programma
Groningen liet doen naar het imago
van Groningen. Uit deze enquête
blijkt dat inwoners trots zijn op
Groningen. Maar ook dat Gronin-

gers zich vergissen: de rest van de
wereld denkt helemaal niet nega-
tief over Groningen. Verder blijkt
uit de monitor dat Groningers posi-
tief zijn over hoe het imago van de
provincie zich de laatste tijd heeft
ontwikkeld. En optimistisch over
de ontwikkeling in de komende ja-
ren.
René Paas deelt dat optimisme. Al-
lereerst verwacht hij dat inwoners
in het bevingsgebied in 2021 gaan
merken dat de afspraken met het
Rijk over schadeherstel en de ver-
sterking van huizen concreet wor-
den. Zodat ze zelf over hun eigen
huis, en daarmee hun over hun ei-
gen leven keuzes kunnen maken.
Paas noemt daarnaast de voortgang
in het Nationaal Programma Gro-
ningen en het aanstaande advies
van het Toukomstpanel over de bij-
na duizend ideeën die inwoners in-
stuurden om Groningen mooier en

welvarender te maken. Hij wijst er
ook op dat Noord-Nederland, en in
het bijzonder Groningen, betrekke-
lijk veel Europees geld kan beste-
den aan een groene ‘banenmotor’,
die duizenden mensen perspectief
op werk biedt.
De toekomst heeft nog meer moois
in het verschiet, denkt de commis-
saris. Want in de landelijke politiek
ontstaat steeds meer steun voor
een ‘deltaplan’ voor Noord-Neder-
land. Met een snelle spoorverbin-
ding en grotere ambities dan lang
vanuit Den Haag is gehoord.
Paas: ,,Ik hoor mensen al zeggen:
het zijn verkiezingsbeloftes. En dat
is waar. Maar als alle politici dezelf-
de beloften doen, dan is er geen
ontkomen aan. Veel is toekomst-
muziek, jazeker. Maar laten we
eens kijken elke kansen het ople-
vert. En die proberen te benutten.
Aan ons mag het niet liggen.’’

Commissaris in nieuwjaarstoespraak:

’Aan ons mag het niet liggen’

HOOGEZAND - Het is maandag
18 januari weer ‘Blue Monday.’
Dat is de dag die bekend staat
als de treurigste dag van het
jaar. ‘Of het nu wetenschappe-
lijk gezien klopt of niet; laten
we deze dag in ieder geval aan-
grijpen om iets positiefs te
doen’, vinden ze bij Kwartier
Zorg en Welzijn in Hoogezand.

De initiatiefnemers: ,,Iets positiefs
in de vorm van een lichtpuntje.
Een lichtpuntje kan vrolijkheid
bieden. Dit lichtpuntje is bijvoor-
beeld een waxinelichtje in een
mooi versierd potje of blikje. Wij
willen je uitnodigen mee te doen
om voor bijvoorbeeld een vriend,
vriendin, buurman, buurvrouw, fa-

milielid, iemand die voor je huis
langsloopt een lichtpunt te maken.
Door deze lichtpuntjes neer te zet-
ten verspreiden we het licht door
Midden-Groningen.’’ 
Ook kan een lichtpunt bij iemand
worden gebracht of voor zichzelf
maken. De lichtpuntjes kunnen in
de vensterbank worden gezet, zo-
dat ze goed zichtbaar zijn. ,,Zo ma-
ken we met z’n allen licht op deze
donkere maandag 18 januari en
wordt het geen ‘Blue Monday’ maar
een ‘Happy Blue Monday’.”
Wie mee wil doen, kan zijn of haar
foto via Whatsapp met 06-15134313
of mailen foto naar s.wijnja@kwar-
tierzorgenwelzijn.nl Voor vragen
kan ook contact worden opgeno-
men met bovenstaand e-mailadres
of telefoonnummer. 

Kwartier Zorg en Welzijn 
wil lichtpunten brengen

HOOGEZAND - Het is bijna half januari en de dagen worden lan-
ger. Dat scheelt al ruim 20 minuten met de kortste dag. En wie er
oog voor heeft: ook de lente komt er aan. De narcissen staan al 7
centimeter boven de grond, en dat is ook zichtbaar aan het gedrag
van de vogels. Zoals op de foto’s een paartje kauwen dat elk voor-
jaar nestelt in dezelfde schoorsteen op een huis in de wijk Gorecht-
west in Hoogezand. Ze zijn vroeg begonnen dit jaar. Ze vliegen af en
aan, bekijken het schoorsteennest van binnen (foto), als het vrouw-
tje weer uit het nauwe schoorsteengat klautert, ordent het manne-
tje haar veren, (foto), even wat eten bij de buren (foto) en dan be-
gint het aanvliegen met takjes en ander nestmateriaal. Kortom,
het wordt weer lente…

De lente komt eraan...

HARKSTEDE - Meerstad heeft in december haar dui-
zendste kavel verkocht. Sinds de eerste heipaal in 2011
de grond in ging, toen nog behorend tot de toenmalige
gemeente Slochteren, is de wijk die later grondgebied
van de gemeente Groningen werd, uitgegroeid tot een
volwassen woon- en recreatiegebied met vier woonwij-
ken en meer dan 2000 bewoners. 
In 2017 passeerde de 500e kavel en sindsdien verkoopt
Meerstad tussen de 150 en 250 kavels per jaar. Ook in 2020
zijn er meer dan tweehonderd kavels verkocht en zijn er nog
eens vijftig in optie. In totaal telt Meerstad straks 2000 wo-
ningen.
De kavels in Meerstad zijn bestemd voor zelfbouwers en
nieuwbouwprojecten. Wethouder Roeland van der Schaaf
van Groningen vindt Meerstad een aanwinst voor de stad.
,,Het is prachtig om te zien hoe snel Meerstad groeit. Waar
de ontwikkeling de eerste jaren stroef verliep, ontwikkelt
het gebied zich nu in een rap tempo voor mensen met ver-
schillende woonwensen. Groningen heeft die woningen hard
nodig’’, aldus Van der Schaaf.

Voorzieningen
Er komen ook steeds meer voorzieningen in Meerstad. De
tweede basisschool met kinderopvang opende afgelopen au-
gustus in Groenewei. De ‘Superhub’ met café, gezondheids-
centrum en supermarkt vestigt zich er tegenover. Het strand
van het onlangs geopende landkunstproject Park Meerstad
en strand Meeroevers krijgen hun eigen horecavoorziening.
Tussen Tersluis en De Zeilen komt de Sluisbuurt, een leven-
dig dorpsplein met een haventje, winkeltjes en terras. Met
het ontgraven van De Zeilen groeit het meer eind 2021 van
70 hectare naar 130 hectare recreatiemeer.
Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de grote
vraag naar woningen in de stad Groningen, werkt Projectbu-

Meerstad heeft duizendste woonkavel verkocht

� De huidige uitbreiding van Meerstad.

MEEDEN - De plannen van
Coöperatie Eekerpolder zijn in-
middels onder veel inwoners
van het gebied al wel bekend.

Voor een overzicht van haar visie
en het ontstaan van deze plannen
voor een zonnepark in de Eekerpol-
der doet de coöperatie haar ver-
slag.
De gemeente Midden-Groningen
heeft gebieden aangewezen voor
onder andere zonne-energie, om
aan de eisen van het Rijk en de
provincie te voldoen.
Inwoners van Meeden en Zuid-
broek willen meebeslissen wat er
in hun omgeving gebeurt. De Co -
operatie Eekerpolder is met dat
doel voor ogen opgericht: invloed
houden op de omgeving.
Eekerpolder is een aangewezen
zoekgebied en volgens de coöpera-
tie dé locatie voor het bouwen van
een zonnepark. Voor alle duidelijk-
heid; het betreft het gebied ten
noorden van het spoor. Gelegen
tussen dijken, maakt deze locatie

het minste inbreuk op het land-
schap.

Participatie 
Ontwikkelaar Solarfields en de
Coöperatie Eekerpolder zijn een
samenwerking aangegaan op basis
van 50-50 procent. Participeren
houdt voor de coöperatie in: mee-
investeren, mee-ontwerpen en mee-
delen in de opbrengst.
Dat is uniek aan dit plan: de ener-
gieopbrengsten zijn door het dorp
en voor het dorp. Want het geld zal
gebruikt worden voor allerlei be-
staande dorpsprojecten, maar voor-
al ook voor nieuwe initiatieven.
‘Spreekt dit plan je fantasie aan,
heb je vaardigheden die we kun-
nen gebruiken of ben je juist kri-
tisch, je kunt je via de mail of Face-
book aanmelden om lid te worden
van de coöperatie of je kunt je in-
schrijven voor de nieuwsbrief. Dan
blijf je op de hoogte’, aldus de orga-
nisatie. Het internetadres is 
www.eekerpolder.nl en op Face-
book tis men te vinden via coopee-
kerpolder.

Meedoen met Eekerpolder

HOOGEZAND - De actie Hart
voor Midden-Groningen is na
een vliegende start een groot
succes geworden. De hele ge-
meente werd opgeroepen om
harten te maken en acties te be-
denken om in deze voor velen
moeilijke tijd, een ander een
hart onder de riem te steken. 
Deelnemers van Werkpro De
Heemtuin maakten manshoge hou-
ten harten die geplaatst werden bij
verzorgingshuizen en begeleid wo-
nen-locaties. Burgemeester Adri-
aan Hogendoorn was, zoals eerder

gemeld, aanwezig om het eerste
hart te ontsteken bij woonzorgcen-
trum St. Jozef in Sappemeer.
Inwoners van deze gemeente maak-
ten harten van allerlei materialen
zoals hout, kralen, papier of etens-
waren, om weg te geven aan buren,
familie, vrienden of onbekenden.
Leerlingen van alle basisscholen
kregen een brief met tips over aar-
dige dingen om voor of met een an-
der te doen. Met deze en andere
Hart voor Midden-Groningen-
acties wordt gezamenlijk met de
gemeente bewoners een hart onder
de riem steken in deze rare tijd.

Hartenactie succes

� Harten voor Midden-Groningen; thuisvlijt, een succes in de hele
gemeente.

en betere opleidingen in de vrij-
etijdssector. Dat staat in de vi-
sie Vrijetijdseconomie 2021-
2030, waarmee de provincie
richting geeft aan het beleid
voor de komende tien jaar. 

De provincie wil gastvrij, innova-
tief en duurzaam ondernemer-
schap stimuleren. Door meer on-
derlinge samenwerking kan een
sterker ondernemingsklimaat ont-
staan. De groei van deze sector le-
vert meer werkgelegenheid op. Op
dit moment hebben ondernemers
het zwaar vanwege de coronacrisis.
De provincie Groningen heeft toe-
risten en recreanten veel te bieden.
De slogan ‘Er gaat niets boven Gro-
ningen’ bestaat al meer dan 30
jaar. De culturele en landschappe-
lijke rijkdom en diversiteit is
enorm. Wat vaak ontbreekt is een
verbinding tussen een beziens-
waardigheid, horeca en andere
voorzieningen. De provincie wil de
verbinding van dit soort ‘toeristi-
sche ecosystemen’ stimuleren.
Daarnaast kan het Gronings DNA
gebruikt worden als herkenbaar
beeldmerk. De Groninger identi-
teit bestaat uit drie kernwaarden:

ruimte, pioniersgeest en karakter.
‘We koesteren de zaken die Gronin-
gen tot Groningen maken en we be-
waken ons erfgoed’, meent het pro-
vinciebestuur.

De provincie investeert ook in on-
derwijstrajecten in de toerisme- en
vrijetijdssector. Werken in de Gro-
ningse vrijetijdseconomie moet in-
teressanter worden voor jongeren
en zij-instromers. De doelgroep
kiest sneller voor deze sector bij
een kwalitatief goede vakoplei-
ding, voldoende passende stage-
plekken, een goed salaris en per-
spectief op een loopbaan.

De strategische visie vrijetijdseco-
nomie beschrijft het meerjarenbe-
leid van de provincie voor 10 jaar.
In de komende maanden worden
de hoofdlijnen verder uitgewerkt.
Dit doet men samen met de vrije -
tijdssector, culturele en landschap-
pelijke organisaties, onderwijs- en
kennisinstellingen, marketingorga-
nisaties, overheden en de Gronin-
gers. 

In de eerste helft van dit jaar pre-
senteert de provincie het Uitvoe-
ringsprogramma 2021-2024.

Beleid voor komende tien jaar

Vrijetijdssector: bijdragen aan werk en leefbaarheid 

reau Meerstad aan een plan voor
het woon- werkgebied Eemskanaal-
zone deelgebied 4. Hier komen zo’n

2100 woningen. Door dit gebied
loopt straks de nieuwe ontsluitings-
route die Meerstad verbindt met

de stad. Vorig jaar is gestart met de
aanleg van deze nieuwe route.

HOOGEZAND - De vrijetijds-
sector als bijdrage aan de wel-
vaart voor inwoners van de pro-

vincie Groningen. Dat kan met
een sterker ondernemerskli-
maat, meer recreatief aanbod
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NOORDBROEK - Willem Hen d-
rikus Feiken (52) uit Noord-
broek heeft een bedrag van vijf-

honderd euro bij elkaar gelopen
voor de Voedselbank Midden-
Groningen. En niet even een
rondje om de kerk, maar een af-
stand van 250 kilometer. Hij
deed daar zes weken over.

,,Ik heb elke dag een x-aantal kilo-
meters gelopen en 49 mensen heb-
ben mij van 1 tot 10, of 15 cent per
kilometer gesponsord en dat bracht
uiteindelijk een dikke vijfhonderd
euro op. Ook wethouder Peter Ver-
schuren sponsorde een vast bedrag.
Aanleiding voor de sponsorloop
was voor Feiken het feit dat het
mede door de coronamaatregelen
al een tijdje slecht gaat met aan-
voer voor de Voedselbank. ,,Ik loop
zelf ook bij de Voedselbank en ik
dacht er wordt al genoeg gepraat,
laat ik zelf ook maar iets gaan
doen. Er wordt een hoop gepraat in
dit land, maar weinig gedaan’’, zegt
Feiken.

Hij is al geruime tijd woonachtig in
Noordbroek en sinds een klein jaar
lid van de Adviesraad Sociaal Do-
mein gemeente Midden-Groningen.
Daarover zegt hij: ,,In deze rol word
ik regelmatig in een vroeg stadium
geconfronteerd met de problemen
van de minderbedeelden in onze
gemeente en de moeite die de ge-
meente heeft om hier oplossingen
voor te bieden. Niet alleen vanwe-
ge de financiële tekorten en de be-
zuinigingsmaatregelen die hieruit
voortvloeien, maar ook het gebrek
aan slagkracht om binnen afzienba-
re tijd enkele problemen op te los-
sen, dan wel financieel soelaas te

bieden.’’.
Zo is de Adviesraad recentelijke
ook geïnformeerd over de dreigen-
de tekorten bij de Voedselbank.
Feiken: ,,Ik heb nagedacht of ik op
persoonlijk titel niet een ludieke
actie kon starten om voor de Voed-

Noordbroekster loopt bedrag bijeen voor de
Voedselbank

� Willem Hendrikus Feiken, op de foto samen met de honden, aan het hardlopen.

selbank een financieel extraatje te
genereren voor de kerstdagen.” 
Voedselbank-directeur Beno Mun-
neke zegt de actie van Feiken zeer
te hebben gewaardeerd. ,,We zijn
daar heel blij mee’’, aldus Munne-
ke.

Uitslagen van 
Bridgeclub H-S 
HOOGEZAND - Uitslagen dinsdag-
avond Bridgeclub Hoogezand-Sap-
pemeer, computer(step)bridge, 10e
zitting (13 paar) van 5 januari: 1.
Martha Bierling en Hendrik de
Vries; 2. Corry Dietvorst en Hans
Ubbink; 3. Eva Anspach en Els
Rijkmans; 4. Hanneke van den
Heuvel en Ad van der Pluijm; 5. Di-
ni Keizer en Harma de Vries. Op de
BC.HS- site (www.https:// -
12010.bridge.nl) staan de complete
uitslagen, standen, spelverdeling
en wetenswaardigheden.  
Kofferbridge-uitslagen koffer geel,
gespeeld van oktober t/m decem-
ber door 16 paar. NZ-lijn: 1. Betsy
Samplonius en Anne van der Meer;
2. Eva Anspach en Els Rijkmans; 3.
Riëtte Derks en Hans Ubbink. 
OW-lijn: 1. Bert Boonstra en Gea
Boonstra; 2. Corry Dietvorst en
Maarten Hooijmeijer; 3. Ineke
Blokzijl en Henk de Vries.

HOOGEZAND - De Famondio
Singers in Hoogezand hebben
de afgelopen maanden door
de coronamaatregelen in een
beetje experimentele omge-
ving gewerkt, waarbij thuis in-
studeren door ieder koorlid de
werkwijze was. 
Dat resulteerde, zoals eerder ge-
meld, in een aantal bijzondere
kerstnummers, maar ook een an-
der nummer, namelijk When I
need a friend.  
,,De tekst van dit nummer zou ie-
dereen moeten kennen wat de sa-
menleving wellicht ten goede zou
komen. Iedereen heeft toch een

vriend of vriendin nodig en dat
menen wij oprecht’’, aldus de
koorleiding.
2020 is een bijzonder jaar ge-
weest waarin het voor veel vereni-
gingen lastig was om voort te blij-
ven bestaan. En dat geldt ook
voor zangverenigingen als The Fa-
mondio Singers. Sinds maart is er
nauwlelijks meer gerepeteerd en
optreden is al helemaal niet aan
de orde. Het koor houdt onderling
contact middels de koor-app, bel-
rondes, mail en, toen dat nog kon,
een leuke wandeling. 
Behalve de kerstnummers, dus
ook een ander nieuw nummer.
Wie dat wil beluisteren, kan naar

de Facebookpa-
gina famon-
diosingers of de
website
www.famon-
diosingers.nl 
of zoeken op
www.youtu -
be.com om te
ontdekken en
te luisteren.
Dit jaar bestaat
The Famondio
Singers 55 jaar.
Het koor hoopt
dat er, hoewel
daar op dit mo-
ment nog geen
zicht op is,
gaande dit jaar
weer kan wor-
den gerepe-
teerd en opge-
treden.

Bijzondere nummers 
door Famondio Singers

� The Famondio Singers.

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