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TER APEL – Een derde deel
van alle gedetineerden in de Pe-
nitentiaire Inrichting (PI) Ter
Apel is positief getest op het co-
ronavirus. Het gaat om 137 van
de 407 gedetineerden. Dat heeft
de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) maandag laten weten. De
PI is sinds anderhalve week in
lockdown naar aanleiding van
eerder vastgestelde besmettin-
gen. Alle gevangenen zijn daar-
na preventief in quarantaine ge-
plaatst en getest.   

De meeste besmette gedetineerden
hebben milde tot geen klachten. Zij
blijven op advies van de GGD in ie-
der geval nog zeven dagen in quar-
antaine. Voor negatief geteste ge-
detineerden is in beperkte vorm
het dagprogramma weer opgestart.
In deze specifieke si tuatie dragen
ze een mondkapje. Er gelden so-
wieso al strenge maatregelen voor
medewerkers om eventuele be-
smettingen door gevangenisperso-
neel te voorkomen. Het personeel
van de PI Ter Apel moet afstand
houden van elkaar en gedetineer-
den, regelmatig de handen wassen
en thuisblijven bij klachten.    

Maatregelen
De Dienst Justitiële Inrichtingen
heeft in maart vorig jaar in samen-
spraak met de GGD en het RIVM
maatregelen getroffen om de ver-
spreiding van het coronavirus te
voorkomen. Die maatregelen heb-
ben als doel het aantal contacten en
daarmee het risico op besmetting
maximaal te beperken. Een be-
smetting in een justitiële inrichting
heeft grote gevolgen voor personeel
en gedetineerden. Nieuwe gevange-
nen worden daarom acht dagen
preventief in een eenpersoonscel in
quarantaine geplaatst. Na binnen-
komst vindt een medische intake
plaats, met verscherpte aandacht
voor coronaverschijnselen en even-
tuele kwetsbaarheid van de gedeti-
neerde. Daarnaast vindt bezoek en-
kel achter glas plaats en draagt het
personeel mondkapjes waar zij fy-

siek contact hebben met (mogelijk)
besmette gedetineerden of waar
het niet mogelijk is om afstand te
houden.

OMT-advies
DJI heeft natuurlijk oog voor recen-
te ontwikkelingen zoals de opmars
van een Britse – veel besmettelijke-
re – variant van het coronavirus en
deze nieuwe besmettingen in de in-
richtingen. Daarom heeft DJI het
Outbreak Management Team ad-
vies gevraagd of het bestaande vol-

ledige pakket aan maatregelen vol-
doende is om de kans op besmet-
ting zo klein mogelijk te houden.
DJI is in afwachting van dit advies
en zal naar aanleiding hiervan be-
sluiten of en welke aanvullende
maatregelen nodig zijn. In de PI Ter
Apel zitten mensen die veroordeeld
zijn voor of worden verdacht van
een misdrijf en illegaal in Neder-
land verblijven. Omdat ze illegaal
in Nederland verblijven worden ze
na het uitzitten van de straf uitge-
zet naar hun land van herkomst.
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� De PI in Ter Apel (foto: Dienst Justitiële Inrichtingen) 

Corona slaat hard toe in gevangenis

Derde van gedetineerden
PI Ter Apel is besmet

Soroptimist Filmfestival voor 
Kinderen 2021 gaat niet door
STADSKANAAL – Het jaarlijk-
se Soroptimist Filmfestival voor
Kinderen (SFFK), dat op dins-
dag 9 februari zou plaatsvinden
in bioscoop Smoky in Stadska-
naal, gaat dit jaar niet door.
Door de landelijke (beperken-
de) coronamaatregelen, en van-
wege gezondheidsrisico’s, is het
nog niet mogelijk veilig bijeen
te komen met grote groepen. 

Het evenement wordt georgani-
seerd door Soroptimistclub de
Veenkoloniën het Soroptimist Film-
festival voor Kinderen (SFFK). Ook

dit jaar had de club voorbereidin-
gen getroffen om de kinderen van
groep 5, 6, 7 en 8 van de basisscho-
len een film aan te bieden op 9 fe-
bruari. ,,Helaas hebben we met pijn
in het hart moeten besluiten om de
twaalfde editie van het filmfestival
te verschuiven naar februari 2022.’’ 
Ook in andere plaatsen hebben Sor-
optimistclubs eveneens besloten
het SFFK in 2021 af te lasten. ,,De
mogelijkheid om een film in de klas
te vertonen met een inleidend les-
pakket lijkt ons eveneens geen
haalbare kaart, aangezien de priori-
teit van de scholen ligt bij het lesge-
ven en eventuele achterstanden die
(zijn) ontstaan. Om recht te doen

aan het thema en de doelstelling
van de films zou de leerkracht tijd
en aandacht moeten investeren die
nu optimaal ingezet kan worden
voor de lessen.’’ 
De Soroptimisten willen kinderen
via het vertonen van films bewuster
maken van het bestaan van kinder-
rechten en een kijkje laten nemen
in de wereld van andere kinderen.
De thema’s van de films die tijdens
de festivals getoond worden staan
in het teken van bovengenoemde
rechten zoals voldoende voeding,
goed onderwijs, gezondheidszorg en
zelfs het hebben van een eigen
identiteit. ,,Voor veel Nederlandse
kinderen zijn deze rechten een van-
zelfsprekendheid. Door het verto-
nen van leerzame, trieste, maar ook
leuke verhalen uit het leven van
kinderen in een andere cultuur of
een ander werelddeel laten we zien
dat dat geen vanzelfsprekendheid
is.’’ 

Soroptimistclub de Veenkoloniën
krijgt in Stadskanaal volop steun
voor het evenement. Servicebio-
scoop Smoky stelt belangeloos haar
bioscoopzalen ter beschikking en
zorgt ervoor dat de gekozen films
worden besteld en getoond. Daar-
naast steunen steeds meer lokale
sponsoren het festival met een bij-
drage in geld of goederen. ,,Hoewel
het Soroptimist Filmfestival voor
Kinderen dit jaar noodgedwongen
een pas op de plaats moet doen,
zien wij met vertrouwen de editie
van 2022 tegemoet.’’ In voorgaande
jaren kwamen zo’n 1000 basis-
schoolleerlingen uit de gemeente
Stadskanaal bijeen in Smoky. Ook
het speciaal basisonderwijs nam
deel aan het SFFK.  

� Klaas Sloots. (foto: gemeente
Stadskanaal) 

Klaas Sloots gaat aan 
de slag als burgemeester  
STADSKANAAL – Klaas Sloots
(49) zal vanavond door commis-
saris van de Koning René Paas
worden geïnstalleerd als nieuwe
burgemeester van Stadskanaal. 

Na een uitgebreide procedure is
Klaas Sloots op 3 november 2020
door de gemeenteraad voorgedra-
gen als nieuwe burgemeester van
Stadskanaal. Bij Koninklijk Besluit
van 14 januari is Sloots vervolgens
officieel tot burgemeester van
Stadskanaal benoemd. Deze benoe-
ming gaat vandaag in. Sloots was
tot vandaag wethouder voor Groen-
Links in de Overijsselse hoofdstad
Zwolle. Hij neemt het stokje over
van waarnemend burgemeester
Yvonne van Mastrigt. Zij heeft de
honneurs in Stadskanaal waargeno-
men na het vertrek van waarne-
mend burgemeester Froukje de
Jonge, die is teruggekeerd naar
haar woonplaats Almere om daar
als wethouder aan de slag te
gaan. René Paas zal de nieuwe bur-
gemeester beëdigen tijdens een
bijeenkomst in de Pleinzaal van
Theater Geert Teis in Stadskanaal.
Vanwege het Corona-virus is de
plechtigheid, die om 19.30 uur be-
gint, niet voor publiek toeganke-
lijk. Slechts een zeer beperkt aan-
tal mensen zal aanwezig zijn. De
plechtigheid is live te volgen op het
YouTube-kanaal van de gemeente-
raad.

Johan Hamster maakt kans 
op titel Beste Lokale Bestuurder
STADSKANAAL – Wethouder
Johan Hamster van de gemeen-
te Stadskanaal is genomineerd
voor de titel Beste Lokale Be-
stuurder van 2020. De verkie-
zing wordt jaarlijks georgani-
seerd door het blad Binnen-
lands Bestuur. 

Wethouder Hamster is in de eerste
ronde door lokale en regionale poli-
tici, bestuurders, secretarissen en
griffiers verkozen tot beste be-
stuurder van Groningen. In de
tweede ronde bepaalt het publiek
wie van de genomineerden de bes-
te bestuurder is. Hierin neemt
Hamster het op tegen de beste be-
stuurders van de overige provincies
en de waterschappen. Johan Ham-
ster wordt omschreven als een des-
kundige en toegankelijke wethou-
der. 
Hij wordt geprezen om de wijze
waarop hij samenwerkt in de regio
en zich inzet voor kansarmen in de
samenleving. Zijn inzet als bestuur-
der van sociaal werkbedrijf Wede-
ka wordt hierbij als illustrerend ge-
zien.

Bijzonder 
Per provincie is een bestuurder ge-
nomineerd voor de titel. Daarmee
is wethouder Hamster in elk geval
nu al de beste bestuurder van 2020
in onze provincie. Hamster: ,,Dit
had ik niet zien aankomen, maar
natuurlijk is het leuk om te horen.
Het is een gek jaar geweest waarin
ik wel redelijk zichtbaar ben ge-
weest als locoburgemeester en
mijn zorgen heb geuit over de
jeugdzorg en de gemeentefinan-
ciën. Wellicht is dat opgevallen. Ik
begrijp dat de nominatie is gedaan
door middel van een enquête onder
alle decentrale bestuurders, volks-
vertegenwoordigers, secretarissen
en griffiers. Ik vind het heel bijzon-
der dat ze mij voorgedragen heb-
ben en wil dit graag gebruiken om
er voor Stadskanaal, Groningen, de
jeugdzorg, de SW en de gemeente-
financiën het beste van te maken.’’ 
Op 4 februari zal tijdens Kompas,

het jaarlijkse event van Binnen-
lands Bestuur, duidelijk worden
wie de Beste Bestuurder van 2020

is. In lijn met het jaarthema ‘Digi-
tale democratie’ is deze bekendma-
king deels digitaal.  

� Wethouder Johan Hamster van Stadskanaal. (foto: Stella Dek-
ker)

Winterpret van korte duur
STADSKANAAL – Je houdt ervan of je vindt het helemaal niks.
Toch vinden veel mensen het winterse weer vooral mooi. De sneeuw
zorgt natuurlijk voor prachtige plaatjes en veel mensen pakten af-
gelopen weekend de kans dan ook met beide handen aan om kort
maar te krachtig te genieten van een winters landschap. De eerste
sneeuw viel zaterdag in het begin van de avond, waarop veel lief-
hebbers al snel naar buiten gingen om even een rondje te lopen.
Ook zondagochtend waren veel mensen al vroeg uit de veren. In
verschillende tuinen werden sneeuwpoppen gebouwd, de slee werd
uit de kast gepakt en in recreatiegebied Het Pagedal gingen diverse
kinderen al sleeënd de heuvel af. ’s Middags begon de dooi alweer in
te treden, waardoor de winterpret (voorlopig) van korte duur was.
(foto: Auniek Klijnstra) 

Jeugdleden SC Stadskanaal halen veel zwerfafval op
STADSKANAAL – Zo’n veertig
jeugdleden van Sportclub Stads-
kanaal gingen zaterdagochtend
op pad om zwerfafval op te rui-
men in de omgeving van hun
sportvelden en bij het Pagedal.
In drie uur tijd werd een flinke
stapel vuilniszakken verzameld
door de junioren van JO12 en
JO13. 

Wethouder Goedhart Borgesius van
de gemeente Stadskanaal gaf op

het sportpark van de voetbalclub
de aftrap, uiteraard met een échte
voetbal. Omdat een voetbalwed-
strijd spelen niet mogelijk was, gin-
gen de jeugdleden in kleine groep-
jes – coronaproof – op pad om sa-
men de zaterdag zinvol in te vullen.
,,Geweldig dat de jeugdleden van
de voetbalclub op deze manier het
teamgevoel vasthouden. Bovendien
zorgen ze daarbij ook nog eens sa-
men voor een schonere buurt”, al-
dus de wethouder. 
Het initiatief voor de actie kwam

van Marloes Becker-Kemkers, een
hardloopster die zich steeds meer
begon te ergeren aan de hoeveel-
heid zwerfafval die ze tijdens het
hardlopen tegenkwam. Ze legde
contact met SC Stadskanaal om de
actie ‘Stadskanaal schoon’ in sa-
menwerking met de voetbalclub op
te zetten. ,,De laatste maanden lijkt
het aantal zwerfafval steeds erger
te worden. Het kan zijn dat het so-
ciale leven zich wat meer buiten af-
speelt door corona. Blikjes, plastic
flesjes, maar ook steeds meer

mondkapjes zie ik liggen. Om hier-
over ook bij de jeugd bewustwor-
ding te creëren vind ik belangrijk.”
Marloes is blij met het verloop van
de ochtend. ,,Het is heel leuk ge-
gaan allemaal en de jeugd had er
ook echt plezier in om met z’n allen
op pad te zijn. Uiteraard wel in klei-
ne groepjes om aan de coronamaat-
regelen te kunnen voldoen. We ho-
pen dat de jeugd zich op deze ma-
nier bewust wordt van het feit dat
het niet normaal is om troep achter
te laten in de natuur. We hebben
overigens naar aanleiding van onze
actie ook al goede reacties gehad
van andere verenigingen die iets
soortgelijks op poten willen zetten.
Dat zou mooi zijn, want alle kleine
beetjes helpen natuurlijk.’’ 
De gemeente Stadskanaal had voor
de actie prikstokken, veiligheids-
hesjes, afvalzakken en speciale rin-
gen voor afvalzakken beschikbaar
gesteld. Ook zorgde de gemeente
voor het ophalen van de volle afval-
zakken. De jeugdleden konden, als
ze tijdens de actie zwerfafval groot-
vuil aantroffen, meteen een Fixi-
melding doorgeven aan de gemeen-
te.   

Als waardering voor de actie ont-
vangt de club een bedrag van 500
euro voor de clubkas. ,,Dat is mooi
meegenomen, want ook SC Stadka-
naal heeft het momenteel niet mak-
kelijk. Er zijn bijna geen wedstrij-
den, de kantine is dicht en de vaste
lasten gaan gewoon door.’’ Komen-
de zaterdag wordt wederom zwerf-
afval opgeruimd door jeugdleden
van Sportclub Stadskanaal. Dan
gaan de spelers van JO14 en JO15
erop uit, waaronder ook de zoon
van Marloes. ,,We willen dan ook
wat meer richting het centrum,
want ik heb al gezien dat daar ook
nog genoeg afval te vinden is.’’  

� De jeugdleden van SC Stadskanaal haalden zaterdag de nodige vuilniszakken met zwerfafval op.
(foto: Auniek Klijnstra) 
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Nog steeds twee scenario’s 
voor herstart amateurvoetbal
REGIO – Ook nu de huidige lockdown in ieder geval is verlengd tot
en met 9 februari, blijven de overgebleven twee scenario’s voor een
herstart van de seniorencompetities in het amateurvoetbal allebei
nog op tafel liggen. 

Dat laat de KNVB weten in een reactie. Begin december werd duidelijk dat
door de lockdown het niet meer haalbaar is om de huidige competities vol-
ledig uit te spelen. Hierdoor bleven twee scenario’s over: óf de huidige com-
petities worden opgedeeld in twee poules die alsnog een complete competi-
tie spelen, óf alleen de eerste seizoenshelft wordt uitgespeeld. Ondanks de
verlenging van de lockdown is het volgens de KNVB op dit moment nog te
vroeg om een definitief besluit te nemen over één van deze scenario’s.
,,Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt, blijven beide scenario’s nog
steeds realistisch en haalbaar. Met de eerstvolgende persconferentie hopen
we van het kabinet meer duidelijkheid te krijgen over eventuele versoepe-
lingen voor de sport. Op basis hiervan zal uiterlijk in de week van 9 febru-
ari een besluit worden genomen over de hervatting van de competities.”

Run Gieten verplaatst
GIETEN – De veertiende editie van de Run van Gieten vindt plaats op za-
terdag 21 augustus. Dat heeft het organisatiecomité van het hardloopfestijn
besloten. ,,De Run van Gieten – een onderdeel van het populaire hardloop-
circuit Rabocup Assen en Noord-Drenthe – zou eigenlijk op zaterdag 8 mei
worden gehouden”, vertelt voorzitter Fred Snoep van het comité. ,,Vanwe-
ge de aanhoudende COVID-19-pandemie is de kans echter minimaal dat het
evenement door kan gaan. Hopelijk kunnen we op zaterdag 21 augustus wel
atleten in Gieten verwelkomen.” Hardlopers van alle leeftijden kunnen in
het laatste weekend van de zomervakantie deelnemen aan de 6 en 10 kilo-
meter en de halve marathon. Ook de VB-loop over 1000 meter staat op het
programma. Daarnaast vinden verschillende jeugdwedstrijden plaats, zoals
de Skid-kanjer-koters-loop over 250 meter, de quaTand-kabouterloop over
500 meter en de quaTand-jeugdlopen over 1000, 1600 en 2400 meter. Ver-
der wordt gestreden om het scholenkampioenschap van de gemeente Aa en
Hunze. Ook keert de internationale ultraRun van Gieten over 50 kilometer
terug in het programma. De ultraloop werd op zaterdag 13 mei 2017 voor de
laatste keer gehouden. Gino Casier uit het Belgische Wilrijk werd destijds
als winnaar gehuldigd in een tijd van drie uur, veertien minuten en 25 se-
conden. De snelste atlete van de zevende editie van de UltraRun van Gie-
ten 50 kilometer was Gerda de Jong uit Meppel (4.18.33).

Geen promotie en 
degradatie bij volleybal
REGIO – De Nederlandse Volleybal-
bond (Nevobo) heeft aangegeven om
de huidige competitie niet uit te spe-
len door de nieuwe lockdown. Daar-
om is besloten dat er geen promotie
en degradatie zal plaatsvinden. Door
de maatregelen van het kabinet om
het coronavirus in te dammen is ook
het laatste door de Nevobo voorge-
stelde scenario komen te vervallen. 

Het ging hierbij om het spelen van een
halve competitie. Door het niet uitspelen
van de competitie zullen er geen teams of
promoveren of degraderen. Dit geldt voor
de niveaus Topdivisie en lager. De bond
wil wel, als het coronavirus het toelaat,
wedstrijden gaan organiseren. Deze wed-
strijden vinden voor zover mogelijk
plaats conform de resterende wedstrijd-
schema’s binnen de huidige poules. Er zal

eerst worden geïnventariseerd welke
teams willen spelen. 

Volgend seizoen 
De Nevobo richt zich alvast op het vol-
gende seizoen. Alle teams houden hun
recht op hun plaats in hun klasse of divi-
sie. ,,We hebben al de mogelijkheid gebo-
den voor horizontale instroom op hogere
niveaus. Voor de 1e klasse en lager is er
sprake van vrije inschrijving.’’ De ver-
wachting is dat medio februari de ‘portal’
opengaat waarin verenigingen steun kun-
nen aanvragen voor de doorlopende vaste
lasten (waaronder bondsafdrachten) van
de vereniging. Over de voorwaarden en
de procedure zullende verenigingen sepa-
raat worden geïnformeerd. 

Diverse verenigingen hebben de deuren
van hun beachvelden weer geopend,
waardoor het voor de jeugd mogelijk om
te volleyballen. 

Lions zamelen
recordaantal punten in
STADSKANAAL – De inzamelingsactie van Lions Club Westerwolde Semslanden heeft
een recordopbrengst opgeleverd. Er werden maar liefst 733.000 punten ingezameld, wat
goed is voor 1.466 pakken koffie voor de voedselbanken. De opbrengst is aanmerkelijk
hoger dan vorig jaar.
,,Het lijkt erop dat door de coronaperikelen meer mensen hun huis hebben opgeruimd en daarbij
oude verzamelingen koffie- en theepunten ontdekten”, zegt Hilco Ketelaar van de Lions Club. ,,Er
zaten namelijk heel wat oude zegeltjes bij, meer als vorige jaren. Kennelijk is iedereen massaal
aan het opruimen geslagen.’’ Dat is goed nieuws voor de voedselbanken, omdat koffiebrander
Douwe Egberts voor elke 500 punten een pak koffie doneert. Maar de voedselbanken hebben zelf
ook niet stil gezeten. Zo heeft Voedselbank Zuidoost Groningen met maar liefst 56.115 ingeza-
melde punten bijgedragen aan dit mooie resultaat. 

Samen tellen 
,,Het was erg opvallend dat het merendeel van de ingeleverde punten al waren geteld. We krij-
gen steeds meer signalen dat hele gezinnen gezellig samen aan de keukentafel zitten om alle bon-
nen te sorteren en te tel-
len. Als Lions Club zijn
we daar natuurlijk erg
blij mee.” De inzame-
lingsactie wordt lande-
lijk gecoördineerd en in
het voorjaar zal de kof-
fie worden afgeleverd.
Alles wat in de regio is
verzameld komt ook ten
goede aan de eigen re-
gio’s: 487 pakken koffie
voor de Voedselbank
ZO-Drenthe en 979 pak-
ken koffie voor Zuid-
oost-Groningen. ,,Hier
kunnen ze wel weer
even mee vooruit. De va-
cuümverpakte koffie is
namelijk goed houd-
baar.’’ In december 2021
zal de actie wederom
worden gehouden, dan
voor de achtste keer.

� De koffie- en theepunten zijn volop ingeleverd bij de Lionsclub
Westerwolde Semslanden. (eigen foto) 

Spreekuur
nu telefonisch
REGIO – Senioren die er even niet uit komen met hun computer, tablet of e-reader,
kunnen terecht bij het SeniorWeb Spreekuur van de bibliotheken in Oost-Gronin-
gen. Ze kunnen hun vraag voorleggen aan de vrijwillige docenten, die klaarstaan om
samen een oplossing te vinden. Normaal gesproken kunnen senioren wekelijks te-
recht in de bibliotheken in Stadskanaal en Ter Apel, maar nu de bibliotheken in ver-
band met de lockdown zijn gesloten houden de vrijwillige docenten tijdelijk een te-
lefonisch spreekuur. Tijdens het spreekuur krijgen mensen gratis advies. Mensen
kunnen bellen met de klantenservice (088-5061900): op maandag tussen 10.00 en
12.00 uur, op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur en op vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
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11 metalen stelling +
schroeven, 2 m hoog 1 me-
ter breed, O-W-R-Voor me-
talen golfplaten, of gewone
golfplaten, wel asbest vrij.
Tel.: 06-55566867

4 Winterbanden plus velg
en dop. 14  inch. 2 Nordic
Walking sticks plus boek.
Friteuse Tefal, nog nieuw
in doos. Tel.: 06-31793778.

Hair-styling set Philips 400
type HP4485, 4-delig in
draagtasje, €7,50, Lady-
shave Philips HP2114 in
etui €5,--, alles in perfecte
staat 0599-354435 of 06-
22745538

Voor een leuke 
gebruikte auto 

inclusief beurt en A.P.K. 
autobedrijfluucvos.nl

Cereskade 52
06-53708369

Efteling LAAF met toorts.
Hoog 38 cm, als nieuw.
€ 25,- Tel.: 0599-661737

3 schitterende Motorsport
kleurenposters, 1x Randy
Mamola 98x68 cm, 1x
Alexander Barros 98x68
cm, 1x Ducati 100x69 cm,
nieuw in perfecte staat €6,-
per stuk of €15,- alle drie
samen. Tel.: 0599-354435 of
06-22745538

Pracht 3 delig KASTSTEL 
Puntgaaf. Fabrikaat OUD
Delft, €50,- Tel 0599-661737

Te koop aangeboden

80 cd,s  jaren 70-80 €40
30 DVD’s €15

Tel.: 0599-621460

Winterset met steek 5x108 -
naaf 65.1 - ET44 voor diver-
se Peugeot - Citroen - Volvo
modellen. Banden 205/60R/
16 met 2 x 4.5 + 2 x 6.5 mm
profiel. Incl.  uni. wieldop-
pen.  Prijs 100 euro. Info:
06-28750591

Antieke glazen dakpannen
voor restauratie. Hoge ledi-
kant (160 x 200), Ameri-
kaans grenen. Tel.: 0599-
354398

5 lijmtangen 30-70cm €10
Tel.: 0599-621460

ACER LCD monitor 19”.
Ingebouwde stereo spea-
kers, €15,- Tel. 0599-661737

Video/Dvd speler/recorder
zilver €30

Tel.: 0599-621460

Ovale grote wastafel, wit
met mengkraan, spiegel,
plancet en handdoekrek in
chroom €40,-; Skil boorma-
chine inclusief 3 hulpstuk-
ken voor op vlakschuurma-
chine cirkelzaag en slijp-
steen, alles in goede staat,
€40,- Tel.: 0599-671359

Naaimachine €20
Tel.: 0599-621460

Haakse slijptol met
diamant schijven €25 

Tel.: 0599-621460

Te koop aangeboden

Tafel slijpmachine €20
Tel.: 0599-621460

Set 16 inch originele Mer-
cedes licht metalen velgen.
€150,- Info na 17.00 uur:
Tel: 06-34620536

Keukenmachine €15
Tel.: 0599-621460

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

2 franse tuinstoelen €10
Tel.: 0599-621460

Nieuw! Nu ook autosleutels
-met startonderbreking.
Schoenmakerij v.d. Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel. 

Halogeen terrasverwarmer
€20 Tel.: 0599-621460

Maria en Jezus beelden,
plateel en vele leuke spul-
len. Trijnie’s Antiek,
Marktstraat 21, Musselka-
naal, tel. 0599-610384.

Fiets hometrainer €25
Tel.: 0599-621460

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Elek. Koelbox €10
Koelbox €5

Tel.: 0599-621460

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.

Ladekastje 75x75x30   €5
Tel.: 0599-621460

Boek: De Fontein, uit 1948,
t.e.a.b. Tel.: 06-25177099

Houten latten bed bodem,
85 cm. br., 200 cm. lang
€20,- Tel.: 0599-564723

UW CARAVAN 
VERKOPEN?

Alle merken/leeftijden 
(ook schade) 

0597-700222 RDW erkend
www.noordcaravans.nl

Partime hulp bij computer-
werkzaamheden. Stu-
dent/scholier mag ook re-
ageren. Tel.: 06-37025482

Schoorsteenvegen. Gedpl./
erkend ASPB-lid. Klus- en
schoorsteenveegbedr. JD.
0599-332.596 of 0618-
96.82.38. 

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

Schoorsteenveger nodig?
BSS erkend/gedipl. schoor-
steenveger. Lid ASPB. 
Inl. 0599-322821 of 0654-
354.098. 
www.zwartehanden.nl

Aanbieding personeel

Gevraagd personeel

Te koop gevraagd
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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 re-
gels). 
Iedere regel meer kost t0.75 extra. Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75
extra in rekening ge bracht. 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.

Last  van wesp, muis, rat,
marter, etc. HOB Gieten

bellen: 0592-26.21.85. 

Schilder voor alle Behang-,
Glas en Schilderwerkzaam-

heden, 0647-116.985.

Gratis Prikkers kunnen al-
leen door particulieren
worden ingediend en mo-
gen niet commercieel zijn.

Voor al uw Schilder - Glas
en Wandafwerking. Tele-

foon 0599413289 /
0622834667.

www.spoordog.nl  

Klimwerk in bomen:
kappen, snoeien, knotten,
dood hout, stormschade.
Dick Frijters 1e Exloër-

mond 06-51271905.

Dig. van dia’s, 8 mm films,
video op CD/DVD/MP4

www.vembea.nl
0599-663025

 nieuwsbode@noordpers.nl

TerraGroen reinigt uw ex-
terieur! O.a. osmose glasbe-
wassing en reiniging van 
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impreg-
neren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl. 
Tel. 06-10408190.

Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtver-
zorging. Info 06-12459399.

Voor gratis Prikkers be-
staan spelregels. 

Wie leest het RD of het
Ned. Dagblad en gooit de
krant daarna weg? Ik haal
de krant graag bij u op.
Tel.: 0599-470348.

Diversen

Dierenverzorging

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de



Doppenactie schenkt 15.000 euro aan KNGF
AA EN HUNZE – Erik Jan Zuidberg heeft namens de Stichting Vrienden
Doppenactie Noord Nederland op het Doppendepot in Donderen een che-
que van 15.000 euro overhandigd aan Meta Neeleman, directeur van
KNGF Geleidehonden. Dit bedrag is de netto-opbrengst van de 112.160 ki-
logram plastic doppen die in 2020 door duizenden mensen in de provin-
cies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel zijn verza-
meld. Met dit bedrag kan de basisopleiding van één jaar voor drie pups
van KNGF Geleidehonden worden bekostigd. Neeleman was erg blij met
de cheque. Zij zei iedere keer weer verbaasd te zijn over het effect van
het verzamelen van de plastic doppen. ,,Niet alleen helpen jullie KNGF
Geleidehonden op een fantastische manier, jullie zorgen ook dat er min-
der plastic afval in het milieu terecht komt. Daarnaast krijgt het werk van
onze fantastische honden én mensen meer en meer bekendheid. Daarvoor
is KNGF Geleidehonden jullie van het depot hier in Donderen, maar ze-
ker ook de mensen die doppen sparen én de mensen van de inzamel- en
verzamelpunten zeer erkentelijk.” De hoeveelheid doppen die in Noord-
Nederland is ingezameld is de laatste jaren gestegen: 10.740 kilo in 2015
tot 112.160 kilo in 2020. Geesje Hoiting is coördinator in Gieten. Doppen
kunnen bij haar ingeleverd worden aan de Asserstraat 48. Ook kunnen
doppen worden ingeleverd bij Jumbo Abbas in de ruimte waar ook de le-
ge flessen worden ingezameld.

4 - Woensdag 20 januari 2021 De Nieuwsbode

Column
Drie keer een
nieuw begin
Van klein naar groot niveau
wordt vandaag opnieuw begon-
nen. Vaak is dat positief, een
nieuw begin betekent een frisse
wind en nieuwe kansen. Maar
soms doet het ook pijn om af-
scheid te moeten nemen.

Laten we op klein niveau begin-
nen: vandaag wordt onze nieuwe
burgemeester van de gemeente
Stadskanaal, Klaas Sloots, be-
noemd. Ik ben er vast van over-
tuigd dat we een hele goede aan
hem gaan hebben. Hij komt uit
onze streek, heeft in Zwolle een
goede indruk achtergelaten als
wethouder en spreekt de taal. Ik
heet hem dan ook van harte wel-
kom!

Waar het pijn doet om afscheid te
nemen, is het vertrek van de poli-
tiek leider en lijsttrekker van de
PvdA, Lodewijk Asscher. Hij be-
sloot af te treden vanwege zijn rol
in de toeslagenaffaire. Een moe-
dig besluit. Vanwege de pijn die
deze affaire bij de gedupeerden

heeft veroorzaakt, vond hij dat hij
niet anders meer kon. Toch is
mijn indruk dat hij altijd integer,
welbespraakt en beleefd gehan-
deld heeft. Een zeldzaamheid in
de politieke arena van tegenwoor-
dig. De PvdA zal hem zeker gaan
missen in de landelijke politiek
en zal een nieuw begin maken
met Lilianne Ploumen als aan-

voerder. Toch is het niet zo dat hij
hiervoor uiteindelijk en als enige
verantwoordelijk is. Zijn minister-
schap is al vier jaar geleden en
ook was hij niet verantwoordelijk
voor het gedrag van de belasting-
dienst. 

Ook de Tweede Kamer mag wel
eens aan zelfreflectie doen. Alles
moest met de waan van de dag
strenger na de Bulgarenfraude,
toen werd het – veel te veel –
strenger wat weer leidde tot de
toeslagenaffaire. De Kamer was
weer boos, maar nu om de omge-
keerde reden. Wrang is dat Mark
Rutte symbolisch is afgetreden,
maar gewoon doorgaat als lijst-
trekker voor de VVD. Toch is hij
uiteindelijk tien jaar lang eind-
verantwoordelijke geweest als
premier. Dus ook verantwoorde-
lijk voor de rampzalige afhande-
ling van het aardbevingsdossier.
Daarvoor had hij al veel eerder
moeten aftreden. Door het ‘aftre-
den’ van het kabinet op dit mo-
ment worden de verkiezingen nog
met geen dag vervroegd. In tegen-
stelling tot Asscher, is het aftre-
den van het kabinet dus een loos
gebaar. 
Op wereldniveau maakt het na-
tuurlijk niet zoveel uit wie de lei-
der van de PvdA wordt, maar wel
wie de president van Amerika is.
Als het goed is – je weet maar
nooit – wordt vandaag om 18.00
uur Nederlandse tijd Joe Biden
beëdigd als 46e president van de
Verenigde Staten. Geen dag te
vroeg. Het presidentschap van
Trump was een gevaar voor de de-
mocratie. Hij gooide olie op het
vuur van complotdenkers, bleef
ten onrechte beweren dat hij ge-
wonnen had, zaaide verdeeldheid
en zo kan ik nog wel even door-
gaan. Het is een verademing dat
er na deze ‘rollercoaster’ eindelijk
weer een geschikte president aan
de macht komt.

Egbert Hofstra, 
fractievoorzitter 
PvdA Stadskanaal 

Reageren? Mail naar
e.hofstra@stadskanaal.nl

� Egbert Hofstra

� De Raad van Elf van carnavalsvereniging De Kloosterwiekers. (eigen foto

De Kloosterwiekers vieren 
carnaval thuis voor de buis 
TER APEL – Carnavalsvereni-
ging De Kloosterwiekers uit Ter
Apel maakt zich op voor het
carnavalsfeest. Niet zoals men
dat gewend, maar op een alter-
natieve manier: carnaval 2021
wordt thuis voor de buis ge-
vierd, samen met De Klooster-
wiekers. ,,Eindelijk kunnen we
ons alternatieve carnavalspro-
gramma met de buitenwereld
delen. Heel veel is dit seizoen
niet mogelijk nu we in deze
lockdown zitten, maar carnaval
gaat altijd door. Zo ook op ’t
Klooster & de Wieke!’’

Vanaf 1 februari zorgen De Kloos-
terwiekers ervoor dat het hele dorp
Ter Apel weer als ’t Klooster & de
Wieke door het leven gaat en fees-
telijks is aangekleed in de club-
kleuren met honderden oranje
vlaggen. ,,We dagen de inwoners
van Ter Apel uit om deze periode
ook de vlag met ons uit te hangen
of zelfs iets verder te gaan dan dat.
We starten namelijk een versierde
woning/tuinencompetitie. Voor de
drie mooiste versierde en aangekle-
de woningen/tuinen reiken Prins &
Vorst op zaterdag 13 februari
mooie prijzen uit’’, aldus het be-
stuur. Wie mee wil doen, kan een

mail sturen naar optocht@kloos -
terwiekers.nl.

Online pubquiz 
Dit jaar is er ook geen bonte carna-
valsoptocht, maar voor de trouwe
deelnemers van de afgelopen jaren
wordt op zaterdag 6 februari vanaf
21.00 uur een online pubquiz ge-
houden, die wordt gepresenteerd
door Prins Wim de 1e en ceremo-
niemeester… Tijdens de zinderen-
de quiz worden de optochtdeelne-
mers onder andere getest op hun
parate carnavals- en Kloosterwie-
kers-kennis. ,,Ook dit jaar zullen er
dus winnaars zijn van een uniek
hoorntje van de Kloosterwiekers.’’
Daarnaast is er een vertrouwde live
line-up qua artiesten waar de ver-
eniging erg blij mee is: De Dikdak-
kers, Feest DJ Kevin Platen en DJ
Hermen geven acte de préseance.
Per deelnemende wagenbouw- of
loopgroep kan men met meerdere
subgroepjes inschrijven, zodat ie-
dereen per woning/locatie binnen
de huidige coronaregels mee kan
spelen. Deelname is gratis, opge-
ven kan via optocht@klooster -
wiekers.nl. 

Muziekbingo
In een unieke samenwerking met
Ondernemers- en handelsvereni-
ging Mercurius Ter Apel organise-

ren De Kloosterwiekers op zater-
dag 13 februari vanaf 20.30 uur een
online Carnavalskrakermuziekbin-
go. ,,Dit doen we samen met de ar-
tiesten die al jaren zo trouw in onze
feesttent te vinden zijn. Het wordt
een avond voor iedereen die voor
een leuk feestje in is, geschikt voor
het hele gezin. Iedereen kan een
bingokaart à 5 euro per stuk kopen
om mee te doen.’’ ,,Deze bingokaart
staat echter niet vol met getallen,
maar met muzieknummers van ar-
tiesten die niet zouden misstaan op
het normaal gesproken grootse car-
navalsfeest op ’t Klooster en de
Wieke.’’ De muzieknummers wor-
den live gespeeld door Feestband
Moeflons of de presentatoren van
de muziekbingo. Voor deze muziek-
bingo hebben De Kloosterwiekers
hebben samen met Handelsvereni-
ging Mercurius en haar leden voor
een geweldig prijzenpakket ge-
zorgd. De feestelijke afterparty
wordt verzorgd door DJ Kevin Pla-
ten en DJ Hermen. De bingokaar-
ten zijn te koop bij DA Drogist Van
Der Tuuk, Jumbo Ter Apel en Ech-
te Bakker Bos in Ter Apel.
Uiteraard worden de ouderen (80+)
en zieke inwoners van Ter Apel ook
dit jaar niet vergeten. Op donder-
dag 11 februari wordt hen, geheel
corona-proof, een attentie ge-
bracht. 

Sneltesten in onderwijs van start 
REGIO – De eerste pilots met
sneltesten in het onderwijs zijn
gestart. Op zo’n twintig middel-
bare scholen worden sneltesten
gebruikt voor leraren en klasge-
noten van een leerling die het
coronavirus blijkt te hebben. Het
gaat daarbij om leerlingen die
op dat moment fysiek naar
school kunnen, zoals examen- en
kwetsbare leerlingen. 

Bij de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG) en de Hanze Hogeschool
worden studenten getest voor ze aan
hun tentamen gaan beginnen. De
testen moeten ervoor zorgen dat stu-
denten vaker fysiek onderwijs krij-
gen. Bij de RUG geeft een negatieve
testuitslag de mogelijkheid om op
locatie het tentamen te doen, bij
een positieve testuitslag kan het
tentamen online gemaakt worden of
op een later moment ook op locatie.

En een test in deze pilot is geen ver-
plichting. Deze pilot is een eerste in
een langere reeks van pilots met
verschillende opzet om zo optimaal
te leren hoe sneltesten kunnen bij-
dragen aan meer fysiek onderwijs in
het middelbaar beroepsonderwijs,
het hoger beroepsonderwijs en het
wetenschappelijk onderwijs. 
Studenten in het mbo, het hbo en in
het wo willen natuurlijk graag zo
snel mogelijk meer onderwijs aan
de instelling en op de campus vol-
gen. Het kabinet vindt dit ook van
groot belang. Onderwijsminister In-
grid van Engelshoven: ,,Studenten
missen nu de bredere vorming die
je onder andere ontwikkelt in de in-
teractie tussen studenten en tussen
student en docent. Alleen online on-
derwijs komt de kwaliteit van het
onderwijs en het studentenwelzijn
niet ten goede. Maar bij meer fysiek
onderwijs is het natuurlijk van het
grootste belang dat dit wel verant-

woord kan plaatsvinden.” 
Daarom wordt er in het mbo, hbo en
wo nu gestart met een aantal pilots
waarbij onderzocht wordt hoe stap
voor stap meer fysiek onderwijs mo-
gelijk gemaakt kan worden. Wel-
licht is er in het lopende studiejaar
dan iets meer fysiek onderwijs mo-
gelijk en de pilots moeten er ook
aan bijdragen dat het nieuwe stu-
diejaar zo ‘normaal’ mogelijk van
start zou kunnen gaan. De pilots on-
derzoeken wat daarbij de toege-
voegde waarde kan zijn van sneltes-
ten in combinatie met andere instru-
menten zoals bijvoorbeeld spat-
schermen of het aanpassen van
looproutes. Op dit moment worden
binnen de pilots nog de basisregels
in acht genomen, maar als de situ-
atie dat toelaat is het de bedoeling
om in de pilots ook te onderzoeken
onder welke voorwaarden bijvoor-
beeld de afstandsregel in een gecon-
troleerde proefsetting losgelaten
zou kunnen worden.
Zowel leerlingen als leraren kunnen
vanaf deze week met de sneltesten
getest worden op de eerste deelne-
mende middelbare scholen. Het
gaat dan om leraren en klasgenoten
die minimaal één lesuur in dezelfde
ruimte zijn geweest als een besmet-
te medeleerling of leraar. Op andere
scholen die deelnemen aan de pilot
krijgen leerlingen en leraren een
PCR-test op een reguliere GGD-test-
locatie. Van beide opties wordt ge-
leerd, om te bepalen op welke ma-
nier het testbeleid vanaf ongeveer
half februari breder ingezet kan
worden voor uiteindelijk alle scho-
len. Er wordt gekeken of de sneltes-
ten ook gebruikt kunnen worden
voor personeel van basisscholen
vanwege de continuïteit van het on-
derwijs. Op dit moment zijn er geen
plannen om leerlingen op de basis-
school te testen omdat zij veel min-
der besmettelijk zijn. Mocht uit on-
derzoek anders blijken, dan wordt
daar opnieuw naar gekeken.

Knoalsters zoeken 
massaal naar Mieko 
STADSKANAAL – Puppy Mie-
ko is amper vijftien weken oud,
maar heeft het eerste grote
avontuur in haar leven al be-
leefd. Vrijdagmiddag wist de
jonge hond te ontsnappen uit
de tuin van haar kersverse baas-
jes Erwin en Molique aan de
Meidoornstraat in Stadskanaal.
Een paar uur later lag de Shiba
Inu echter alweer tevreden in
haar mandje. 

,,We hadden haar woensdagmor-
gen opgehaald en vrijdagmiddag
waren we aan het klussen in de
tuin. We hielden haar steeds in de
gaten, juist omdat dit soort honden
een jachtinstinct hebben en nogal
de neiging om er vandoor te gaan.
We hebben nog een Shiba en pas-
sen ook regelmatig op andere Shi-
ba’s. Daarom is onze tuin in princi-
pe ook zo ingericht dat ze niet kun-
nen ontsnappen. Tijdens het klus-
sen heeft Mieko echter toch een
gaatje bij de vlonder kunnen vin-
den waar ze tussendoor is gekropen
en toen was ze weg. We hadden ook
direct door dat ze er vandoor was,
maar waar moet je dan begin-
nen?’’, begint Molique haar ver-
haal.
Molique bedacht meteen om een
oproep te doen in de buurtapp,
waarop een buurvrouw zei dat ze
ook een melding op Facebook
moest doen om mensen te vragen
naar de puppy uit te kijken. ,,Bin-
nen de kortste keren was mijn op-
roep zo’n 2500 keer gedeeld op
Facebook, m’n dochter zette het op
Snapchat en daar werd het ook al
snel 1000 keer gedeeld. Uiteinde-

lijk waren we met zo’n vijftig men-
sen in de buurt aan het zoeken,
waaronder een team met twee
speurhonden. En juist een van die
speurhonden heeft Mieko uiteinde-
lijk weten op te sporen, op een plek
waar we haar zelf nooit hadden ge-
vonden: in een afgesloten tuin aan
de andere kant van de Van Boeke-
renweg. De hond bleef maar aange-
ven dat hij daar naartoe wilde, dus
we hebben aangebeld en de bewo-
ners hebben helpen zoeken. Door
alle lampen, het was inmiddels
donker, is Mieko waarschijnlijk ge-
schrokken en is ze weer gevlucht.
Zoals het nu lijkt heeft ze een rond-
je gelopen door de wijk en langs
het ziekenhuis, maar op een gege-
ven zag m’n dochter haar weer lo-
pen in de straat en kon ze mee naar
huis. Ik denk dat dat toeval is, want
een hond weet na twee dagen de
route naar huis nog niet.’’ 

Bijzonder 
Molique is blij dat Mieko weer te-
rug is bij haar gezin, maar ze vindt
het ook heel bijzonder dat zoveel
mensen de moeite hebben gedaan
om te helpen zoeken. ,,Vaak is er
veel gedoe op sociale media, maar
hieruit blijkt ook wel weer de
kracht van dit medium. We kregen
ook berichtjes van mensen uit hele
andere delen van Stadskanaal dat
ze een extra groot rondje met de
hond hadden gelopen om te kijken
of Mieko wellicht daar zou zijn. Het
is mooi om te zien dat mensen dit
voor elkaar over hebben, juist in
een tijd waarin steeds meer men-
sen op hun eigen eilandje lijken te
zitten. We zijn dan ook zeer dank-
baar voor alle hulp die we hebben
gekregen.’’ 

� Puppy Mieko is weer terug bij haar baasjes. (eigen foto) 

Basisscholen weten 
zich nog goed te redden 
MUSSELKANAAL/STADS -
KANAAL – De basisscholen en
de kinderopvanglocaties blijven
zoals bekend in ieder geval
dicht tot 8 februari, behalve
voor noodopvang. Toch weten
de basisscholen over het alge-
meen goed om te gaan met de
huidige situatie, zo ook De Lin-
denborgh in Musselkanaal en
de Oranje Nassauschool in
Stadskanaal. 

Op De Lindenborgh in Musselka-
naal worden alle 145 leerlingen
goed in beeld gehouden. ,,Zo weten
we precies wat er speelt en blijft er
niemand achter. Op dit moment ko-
men er ook zo’n dertig leerlingen
naar school. Dan gaat het om kin-
deren die in kwetsbare situaties zit-
ten of kunnen komen’’, vertelt Jack
Lubberman. Volgens hem gaan zo-
wel de meeste ouders als leerlingen
goed om met de situatie van thuis-
onderwijs, al merkt de school wel
dat er meer behoefte is aan extra
middelen thuis. ,,Alle tablets en
laptops zijn op dit moment wel uit-
geleend.’’ Lubberman, die niet ver-
wacht dat na 8 februari direct de
scholen weer opengaan,  hoopt dat
als kinderen straks weer fysiek
naar school mogen dat niet gefa-
seerd zal gaan. ,,Dat is veel beter
voor de ontwikkeling van de kinde-
ren, al denk ik dat het met de leer-
achterstanden sowieso wel zal mee-
vallen.’’ Lubberman is ook erg blij
met het feit dat de leerkrachten op
De Lindenborgh tot nu toe niet zijn
getroffen door het coronavirus.
,,Wat dat betreft slaan we er ons
goed doorheen.’’ 
Ook de Oranje Nassauschool in
Stadskanaal gaat prima om met de
huidige situatie. ,,We gaan de ko-
mende weken dan ook op dezelfde
manier door met lesgeven: een deel
van de kinderen komt naar school,
de rest krijgt online les’’, zegt direc-
teur Pim Holsappel. ,,We hebben
alle kinderen goed in beeld en hou-
den de lijnen met iedereen kort. Er
is wekelijks contact met ouders en
leerlingen en ook als team zitten
we wekelijks bij elkaar om te kij-

ken hoe de stand van zaken op dat
moment is. Bij twijfelgevallen la-
ten we kinderen liever naar school
komen. Overigens is het wel zo dat
het druk is voor de leerkrachten
die zowel les geven als opvang heb-
ben, maar dat komt ook omdat er
nu meer kinderen op school zijn –
zo’n 20 tot 25 procent van alle leer-
lingen – dan in het begin. Dat komt
mede door het feit dat veel ouders
in de zorg werken en extra dien-
sten moeten draaien of te weinig
oppas kunnen regelen. Maar tot nu
toe weet iedereen er prima mee om
te gaan en als het nodig is, bieden
we elkaar als collega’s graag de hel-
pende hand. Er zijn ook twee leer-
krachten die corona hebben gehad,
maar er zijn genoeg mensen die
willen helpen. Iedereen, van leer-
krachten tot stagiaires, wil wel
meewerken om alles draaiende te
houden, waardoor het tot nu geen
moeite is geweest om de opvang
rond te krijgen.’’ Holsappel ver-
wacht dat de basisscholen nog wel
even dicht blijven. ,,Het zou mij
niet verbazen als ze dat over de
voorjaarsvakantie heen trekken.
Dat zou eigenlijk ook best logisch
zijn, aangezien dat al twee weken
na 8 februari is.’’ 

Te veel zorgen 
Volgens het Outbreak Manage-
ment Team (OMT) lijken kinderen
in dezelfde mate ontvankelijk en
besmettelijk voor het virus als bij
de ‘oude’ variant. Daar is echter
meer bevestiging voor nodig. Ook
zijn er nog te veel zorgen over het
aantal besmettingen in Nederland
en over de verspreiding van nieu-
we varianten van het virus in de sa-
menleving. Daardoor is het niet
mogelijk om basisscholen en kin-
deropvanglocaties eerder te ope-
nen. Contactmomenten tussen vol-
wassenen moeten nog zoveel moge-
lijk worden voorkomen.
Het primair onderwijs (waaronder
het speciaal onderwijs) en de kin-
deropvang blijven wel open voor
de noodopvang van kinderen van
ouders met een cruciaal beroep en
voor kinderen in een kwetsbare po-
sitie.  

� Op de Oranje Nassauschool in Stadskanaal gaat iedereen goed
om met de huidige situatie. (foto: De Nieuwsbode) 

Druk op zorg bereikt 
kritiek punt in Drenthe
DRENTHE – De GGD Drenthe
en Veiligheidsregio Drenthe ma-
ken zich grote zorgen over het
hoge aantal besmettingen in
verzorgingshuizen en woonzorg-
centra in de provincie. 

Volgens Hans Kox, directeur Pu-
blieke Gezondheid van de GGD is
het alle hens aan dek. ,,De druk op
de zorg in Drenthe heeft een kri-
tiek niveau bereikt. We zien in veel
verpleeg- en verzorgingstehuizen
en woonzorgcentra het aantal be-
smettingen onder zowel bewoners
als personeel nog steeds snel oplo-
pen.” 
Voor Marco Out, voorzitter van de
Veiligheidsregio Drenthe, is de ern-
stige situatie aanleiding om op-
nieuw een klemmend beroep te
doen op de inwoners: ,,Houd je
juist nu aan alle maatregelen en
blijf zoveel mogelijk thuis.” Inmid-
dels is de nood zo hoog dat Defen-
sie al helpt bij woonzorgcentrum
Weidesteyn in Hoogeveen. Er is in
het centrum sprake van een uit-
braak van het virus onder zowel be-
woners als personeel. Defensie
komt de komende drie weken hel-
pen. In totaal zijn bij 25 Drentse
verzorghuizen en woonzorgcentra
uitbraken van het coronavirus.

Grote zorgen
Het aantal besmettingen in Drent-
he is sinds de uitbraak van het co-
ronavirus nog niet zo hoog geweest.
De meeste besmettingen in de pro-
vincie vinden momenteel plaats on-
der 50- tot 59-jarigen in de thuissi-
tuatie, tijdens bezoek van/bij fami-
lie of vrienden. GGD-directeur Kox
maakt zich grote zorgen over deze
ontwikkelingen. ,,Zeker tegen de
achtergrond van de verspreiding
van de zeer besmettelijke Britse va-
riant van het virus, die nu ook in
Drenthe is geconstateerd tijdens
een steekproef. Bovendien zien we
dat de druk op de acute zorg in de
ziekenhuizen ook onverminderd
hoog blijft.”
Kox en Out wijzen er op dat de con-
tinuïteit van de zorg in de verpleeg-
en verzorgingshuizen als ook in de
gehandicaptensector in het geding
is. Ze omschrijven de situatie als
‘nijpend’. Door ziekte van perso-
neel wordt inmiddels ook een be-
roep gedaan op vrijwilligers van
het Rode Kruis. Zorgpartners ver-
enigd in het Acute Zorgnetwerk
Noord Nederland doen een drin-
gend beroep op (ex-)zorgmedewer-
kers om te helpen. Vooral verpleeg-
kundigen en verzorgenden zijn
heel hard nodig.
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� Rolf Grooten is nu ook dealer van het tractormerk Branson. (ei-
gen foto)

Rolf Grooten officieel 
dealer Branson-tractoren
TER APEL – Handelsonderne-
ming Rolf Grooten in Ter Apel
is al jaren dealer van diverse
merken en types tuinmachines.
Zo biedt het bedrijf zitmaaiers
en zelfrijdende gazonmaaiers
voor elk type gazon en tuin. Ui-
teraard behoren ook een groot
assortiment machines van be-
kende merken voor overig on-
derhoud tot het standaardassor-
timent.

Sinds enkele weken is Rolf Grooten
ook officieel erkend dealer van het
merk Branson. Al decennialang is
Branson in Azië een grote speler op
de markt van tractoren en nu is het
merk dus ook regionaal verkrijg-
baar op de Europese markt in Ter
Apel en wijde omgeving. Branson
heeft met onder andere de K-serie
de efficiëntste en duurzaamste
tractor in zijn klasse tegen een heel
betaalbare prijs. De tractor heeft
een aantrekkelijk ontwerp en hoge
transportsnelheid en is zowel in ca-
brio- als luxe cabine-uitvoering be-
schikbaar met standaard airco en

optimaal bedieningscomfort. De K-
serie heeft zuinige en stille diesel-
motoren met een vermogen van 20
tot 75 PK die aan de hoogste emis-
sie eisen voldoen.
Rolf Grooten levert niet alleen de
tractoren in verschillende uitvoe-
ringen, maar kan ook een ruim as-
sortiment accessoires leveren.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan klepelmaaiers, weide-
slepen, frontladers met bak of pal-
letlepels, veegborstels en meer.
Zelfs een complete cabine behoort
tot de mogelijkheden. Met Branson
hoopt Rolf Grooten zowel de parti-
culiere als professionele gebruiker
(zoals tuinders, veehouderij, cam-
pings en hoveniers, groenvoorzie-
ning) van dienst te kunnen zijn.
Het assortiment en de kwaliteit
van Branson sluit daarmee perfect
aan op het huidige assortiment van
Rolf Grooten. 
Nieuwsgierig naar de mogelijkhe-
den? Neem contact op met Han-
delsonderneming Rolf Grooten aan
de Sellingerstraat 14 in Ter Apel
(tel. 06-20445200 of 
www.rolf grooten.nl).

NLdoet uitgesteld naar 
eind mei door corona
REGIO – Het Oranje Fonds
heeft vanwege de coronacrisis
een streep gezet door de ko-
mende editie van NLdoet, de
grootste vrijwilligersactie van
het land. Gezien de huidige be-
smettingscijfers en de verleng-
de lockdown vindt het fonds het
niet verantwoord om de groot-
ste vrijwilligersactie van Neder-
land door te laten gaan op 12 en
13 maart. NLdoet wordt daarom
verplaatst naar het weekend
van vrijdag 28 en zaterdag 29
mei. 
Sandra Jetten, directeur Oranje
Fonds: ,,Ondanks alle voorzorgs-
maatregelen die we al genomen
hebben, laat de huidige situatie het
niet toe om NLdoet in maart plaats
te laten vinden. Klussen konden al-
leen aangemeld worden als ze vol-
deden aan de geldende corona-
maatregelen. We hebben alle deel-
nemende organisaties hierover
geïnformeerd en opgeroepen om
activiteiten buiten te organiseren.
Ook hebben we een extra bedrag

beschikbaar gesteld om bescher-
mende middelen als mondkapjes
aan te schaffen. Desondanks komt
maart echt te vroeg. Daarom ver-
plaatsen we NLdoet naar het laat-
ste weekend van mei. We hopen
dat er dan, op anderhalve meter af-
stand, meer mogelijk is, maar mo-
nitoren de ontwikkelingen rond het
coronavirus vanzelfsprekend nauw-
lettend.” 
De duizenden sociale organisaties
die meedoen zijn erg afhankelijk
van NLdoet. Daarom kiest het
Oranje Fonds ervoor om de vrijwil-
ligersactie te verzetten en niet af te
gelasten. ,,Tijdens NLdoet komen
honderdduizenden mensen in actie
om iets voor een ander te doen. So-
ciale organisaties die hoofdzakelijk
draaien op vrijwilligers kunnen
dankzij die hulp bergen met werk
verzetten. Werk dat anders blijft
liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan onderhoud bij voedselbanken,
dagbestedingscentra en hospices.
Daarnaast is NLdoet een goede ma-
nier om nieuwe vrijwilligers te wer-
ven en die zijn onmisbaar, zeker in
deze tijd”, licht Jetten toe.

Coachingstraject Popsport 
gaat ondanks corona door  
DRENTHE – Bands, singer-
songwriters, urban-acts en
dj/producers uit Drenthe kun-
nen zich weer aanmelden voor
het coachingstraject Popsport
voor 14- tot 21-jarigen. Alle
deelnemers kunnen drie maan-
den lang workshops volgen en
krijgen persoonlijke begelei-

ding om zichzelf te ontwikkelen,
zowel muzikaal als op het ge-
bied van sociale media en per-
formance. 

Evenals voorgaande jaren begint
Popsport Drenthe in maart met een
regionale kick-off. Het programma
wordt afgesloten met een presenta-
tie waarin de acts laten zien hoe zij

zich ontwikkeld hebben. De win-
naar stroomt door naar het landelij-
ke traject. Naar verwachting wordt
Popsport dit jaar volledig online
uitgevoerd. ,,Uiteraard hebben we
het liefst een traject waarin acts el-
kaar kunnen ontmoeten en optre-
dens vanzelfsprekend zijn, maar
door corona is alles anders. Geluk-
kig biedt een online programma
ook kansen. Interessante coaches
die normaal gesproken onbereik-
baar zijn door te grote afstanden,
zijn nu beschikbaar voor online
coachingsessies,” zegt Erik de
Vries, coördinator van het regiona-
le traject.Afgelopen jaar werd Pop-
sport Drenthe ook grotendeels on-
line afgelegd. Hierdoor verschoof
de focus van podiumpresentatie
naar branding. Door workshopses-
sies van onder anderen Knelis Me-
ijer en Lara Harbers kregen deel-
nemers tips over het ideale mo-
ment voor een bericht op sociale
media en leerden ze van Lara Har-
bers hoe ze hun songs en verhaal
online levendig en interessant kun-
nen maken. Popsport Drenthe is
het regionale begeleidings- en
coachingstraject van Stichting
Kunst & Cultuur in samenwerking
met coaches en Popsport landelijk.
Aanmelden kan tot 12 maart via
www.popsport.nl

Veel Groningers en Drenten 
vinden CoronaMelder nuttig 
GRONINGEN/DRENTHE – Zes
op de tien Groningers en ruim
de helft van de Drenten vinden
CoronaMelder nuttig, omdat de
app ervoor zorgt dat het corona-
virus zich minder verspreidt. 

Dit blijkt uit doorlopend onderzoek
van Tilburg universiteit. De GGD’s
in Groningen en Drenthe heeft als
gevolg van meldingen in de app tot
eind november respectievelijk
2.117 en 2.565 coronatesten ge-
daan. De meeste mensen die een
melding in CoronaMelder kregen,
kwamen zo sneller in beeld voor
het bron- en contactonderzoek.
Dit bewijst dat CoronaMelder
werkt. ,,De cijfers laten zien dat Co-
ronaMelder erin slaagt om meer én
sneller mensen te bereiken”, zegt
prof. dr. Wolfgang Ebbers die het
onderzoek leidt naar de werking en
het gebruik van de app. ,,Want het
hoofddoel van CoronaMelder is het
ondersteunen van de GGD’en in
het bron- en contactonderzoek.”
CoronaMelder is zo gemaakt, dat
de app niet weet wie iemand is of
waar diegene is. Een kwart van de
Nederlanders heeft de CoronaMel-
der al op zijn mobiele telefoon ge-
zet. De meeste Groningers en Dren-
ten zijn positief. Dr. ir. Nynke van
der Laan van Tilburg universiteit:
,,Mensen gebruiken de app omdat
het ervoor zorgt dat het coronavi-
rus zich minder verspreidt. Maar
óók om mensen met een kwetsbare
gezondheid tegen het virus te be-
schermen.” 
CoronaMelder helpt niet alleen om
sneller mensen te bereiken, maar
ook om méér mensen te vinden.
Sinds 1 december kunnen mensen
zich na een melding in de app ook
laten testen als zij geen klachten
hebben. In zes weken tijd heeft Co-
ronaMelder geholpen om in Neder-
land 1.300 besmettingen vast te
stellen. Zonder de app waren die
besmettingen later opgemerkt en
hadden ze voor extra besmettingen
kunnen zorgen. ,,Deze uitkomsten
zijn reden tot voorzichtig optimis-
me”, volgens Van der Laan. ,,Uit
het doorlopend onderzoek blijkt
dat gebruikers van CoronaMelder
zich door de app niet minder voor-
zichtig gaan gedragen. Bovendien
geeft meer dan 90% van de huidige
gebruikers aan dat ze na een mel-
ding in de app een test laten uit-
voeren, thuisblijven en geen be-
zoek ontvangen.”
Inmiddels hebben al bijna 4,5 mil-
joen mensen CoronaMelder ge-
download. Ebbers: ,,Dat is al een
mooi aantal. Maar er is nu ook een
nóg besmettelijker variant van het
virus. Dus het zou goed zijn als
mensen die CoronaMelder nog niet
op hun mobiel hebben gezet, dat
alsnog doen. Want het onderzoek
toont aan dat de app helpt de ver-
spreiding van het virus te beper-
ken.” De app stuurt een melding
als iemand langere tijd dicht bij ie-
mand in de buurt bent geweest, die

later het coronavirus blijkt te heb-
ben. Dit kan een bekende zijn,
maar ook een app-gebruiker bij wie
iemand in de buurt is geweest die
ze niet kennen.
Voor meer informatie over de Coro-
naMelder – bijvoorbeeld over pri-
vacy, de techniek of de veiligheid –
kan men kijken op www.corona-
melder.nl. Voor vragen over de app
zelf kan men ook dagelijks van 8.00
tot 20.00 uur gratis bellen met de
medewerkers van de Helpdesk Co-
ronaMelder op 0800-1280.   

�Veel ouderen hebben behoefte aan culturele activiteiten samen met andere mensen.
(foto: Guido Bogert)

Ouderen hebben behoefte 
aan culturele activiteiten 
REGIO – Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, Fonds Sluyterman van Loo en
Stichting RCOAK hebben maandag het
Lang Leve Kunst Fonds gelanceerd.
Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro be-
schikbaar voor initiatieven gericht op ac-
tieve kunstbeoefening door ouderen.
Hierbij zullen kunstenaars en zorg- en of
welzijnsorganisaties veel samenwerken.

Dat er grote behoefte is aan actieve kunstbe-
oefening, blijkt uit onderzoek door Ruigrok
NetPanel in opdracht van de drie fondsen:
74 procent van de Nederlanders van 60 jaar
en ouder lijkt het leuk om (weer) actief
kunst te beoefenen. Fotograferen (43%), een
instrument bespelen (25%), schilderen of te-
kenen (25%) zijn favoriet. 

Scherp houden 

Ouderen verwachten dat de activiteiten ple-
zier geven en kijken er naar uit samen met
anderen met kunst bezig te zijn. Zij geven
daarnaast aan dat ze kunstparticipatie zin-
volle tijdsbesteding vinden. Bovendien
houdt het ze scherp. De voornaamste belem-
meringen voor deelname zijn lichamelijke
beperkingen en de kosten. Lang Leve Kunst-
projecten voorzien juist in het verminderen
van deze belemmeringen en richten zich
vooral op zelfstandig wonende ouderen. Het
Lang Leve Kunst Fonds draagt zo bij aan de
kwaliteit van leven van een kwetsbare
groep.
Het Lang Leve Kunst Fonds vloeit voort uit
een gelijknamig project dat is gestart in
2013. Ruim 500.000 ouderen hebben sinds-
dien deelgenomen aan Lang Leve Kunst-pro-
jecten. Hierbij komen ouderen minimaal vijf
keer bijeen en leren iets nieuws op het ge-
bied van kunst en cultuur, zoals samen een
toneelvoorstelling maken, fotograferen,
beeldhouwen, schilderen of tekenen. Oude-
ren die hebben deelgenomen aan Lang Leve
Kunst zeggen dat de projecten helpen om
zich vrolijk en beter te voelen en dat gevoe-
lens van eenzaamheid verminderen. De
startbijdrage van het Lang Leve Kunst
Fonds kan nieuwe projecten een vliegende
start geven waardoor andere financiers, zo-
als lokale overheden, eerder aanhaken en
ouderen sneller op meer plaatsen terecht
kunnen. De ambitie van de drie fondsen is
dat over tien jaar in alle Nederlandse ge-
meenten een passend en inspirerend aanbod
is op het gebied van kunstbeoefening door
ouderen.

� Singer-songwriter Leeloo Brinkman was vorig jaar een van de
deelnemers. (foto: K&C) 

Man levert wapens 
in op politiebureau

GIETEN – De politie van Aa en
Hunze was afgelopen week blij
verrast toen iemand wapens in
kwam leveren op het bureau.
Het ging om diverse soorten mes-
sen en (nep)vuurwapens. ,,Deze
persoon is bezig om zijn leven te

beteren en wilde van de wapens
af”, aldus de politie Aa en Hunze
op Instagram. ,,Ondanks dat niet
alles strafbaar is, kunnen de om-
standigheden het wel strafbaar
maken. Het is bijvoorbeeld ver-
boden om een speelgoedwapen

op straat of in openbare gebou-
wen op zak te hebben. Strafver-
volging is bij het vrijwillig inle-
veren van wapens nooit het uit-
gangspunt. Wij zijn blij met elk
wapen die we uit het maatschap-
pelijk verkeer kunnen halen.” 
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Natuurlijke snack met kip, eend of vis
Allen beschikbaar in maten S, M of L

Kip Eend Vis
Wokkel 
Donut
Recht

Gedroogde snacks
Aantal Product

Kippenpoot (per 2 verpakt)
Kippenpoot (gepoft, 500gram)
Pens (500gram)

 (200gram)
Lamsoren (met vacht)
Runderkophuid (zonder vacht)
Runderkophuid (met vacht)
Runderkophuid (70cm)

LEES MEER OP WWW.BOUWMARKTMUSSELKANAAL.NL/CORONA

Plaats je bestelling Bel: 0599 41 23 14 of mail: bestellen@bouwmarktmusselkanaal.nl

GRATIS BEZORGD OF AFGEHAALD!
GEEN MINIMAAL BESTELBEDAG!

DINGS
IES

Alle huisdier asseccoires en snacks

kijk voor meer keuze op onze instagram @KluswijsMusselkanaal

Alle kluiven

Kippenpoot

Kipfilet

Lamsoren

Gepofte
Kippenpoot

Gepofte
Pens

Natuurlijke 
snack wokkel

Natuurlijke 
snack Donut

Diverse soorten op voorraad

Diverse soorten op voorraad

25%KORTING!

25%KORTING!

25%KORTING!

MAAK JE LIJSTJE

WIJ ZIJN GEOPEND VOOR AFHALEN

BESTELLEN?

Ook bezorgen we GRAT IS aan huis

bel 0599 41 23 14
mail bestellen@bouwmarktmusselkanaal.nl 

Of bij de winkel via

het bestelfo
rmulier

25 JAAR OP HET OPEN EINDE!

25% KORTING OP:

bestelformulier

Naam: 

Postcode:

Huisnr.:

Heb je een klantenkaart?
Ja Nee

Boodschappenlijst

Producten Aantal

Lever dit formulier in bij de ingang.  

Wij verzamelen terwijl je buiten wacht.

Telefoon:

ONDANK CORONA TOCH EEN KLEIN FEESTJE

Runderkophuid

BESTEL TELEFONISCH OF VIA DE MAIL
GEEN MINIMAAL BESTELBEDAG!

Natuurlijke 
snack recht

MACHINE ASSECCOIRES!

BINNEN LAKKEN!

BUITEN VERVEN!

MUURVERVEN!

SCHILDER BENODIGDHEDEN!

BEHANG

VERLICHTING!

Bekijk ons aanbod op www.eglo.nl

Op bestelling voor 12:00 besteld volgende dag afhalen.
Bekijk ons aanbod op www.spitswallcoverings.nl
Liever behang in het echt zien? vraag naar de mogelijkheden!

uit de voorraad of op bestelling!vind een kleur op www.wijzonol.nl/binnenkleuren
Liever je kleur in het echt zien? vraag naar de mogelijkheden!

Kijk meer informatie en onze acties op bouwmarktmusselkanaal.nl of blijf op-to-date via facebook @kluswijs.musselkanaal

Open Einde 10
0599 41 23 14

Ma t/m za vanaf 8:15 geopend
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