
Militairen hijsen zich in een van de gangen van de Burcht in be-
schermende kleding.

Mogelijk maar halve 
competitie amateurvoetbal

HOOGEZAND - De huidige si-
tuatie in combinatie met de
alarmerende berichten over de
dreiging van de zeer besmette-
lijke Britse variant van het co-
ronavirus is voor ZINN-locatie
De Burcht in Hoogezand aanlei-
ding om de huidige verscherpte
bezoekregeling die gold tot 19
januari, te verlengen tot en met
9 februari.

Het is nog steeds fase rood in de
Burcht. Algemeen directeur/be -
stuurslid drs. Carry de Niet liet
eerder al, zoals gemeld, weten dat
om de woon- en werkomgeving zo
veilig mogelijk te houden ZINN de
bezoekregeling in al haar locaties
naar fase rood heeft gebracht. Dat
gold aanvankelijk tenminste tot en
met 19 januari. De Burcht heeft te-
vens hulp ingeroepen van Defen-
sie.

De Niet: ,,In De Burcht is de si -
tuatie nog steeds zeer ernstig. Op
verschillende afdelingen zijn be-
woners en medewerkers positief
getest. Gelukkig hebben wij hier
vanaf afgelopen weekend onder-
steuning van een aantal medewer-

kers van Defensie. Dat geeft lucht
en daar zijn we heel blij mee.’’
In De Burcht zijn meerdere bewo-
ners, rond de twintig, positief ge-
test. Enkele bewoners zijn overle-
den aan het coronavirus.
In alle ZINN-locaties, waar op dit
moment een uitbraak is, zijn afde-
lingen, woongroepen en zelfs gehe-
le locaties gesloten voor bezoekers. 
De Niet eerder: ,,We zien dat het
virus snel om zich heen grijpt. Om
onze woon- en werkomgeving nu zo
veilig mogelijk te houden, ver-
scherpen we per direct onze be-
zoekregeling naar fase rood.’’

Fase rood betekent één vaste be-
zoeker gedurende de gehele perio-
de van fase rood, dus minimaal tot
en met 9 februari. Bezoek is alleen
mogelijk tijdens de bezoekblok-
ken. Voor elke bezoeker geldt de
mondkapjesplicht en een gezond-
heidscheck bij binnenkomst.
Het virus in de zorgcentra komt, zo
wordt gesteld, van buiten naar bin-
nen; dus óf via bezoek óf via mede-
werkers. Bij De Burcht is het virus
mogelijk ook via familieleden bin-
nengekomen.
Voor De Burcht is hulp ingeroepen
van het ministerie van Defensie.
Men wilde graag de hulp hebben
van vijf militairen. De problemen
rond personeel in de zorgcentra,
die ook met regelmaat uitvallen,
treft ook De Burcht, zo verklaart
een woordvoerder, die de huidige
situatie in het Hoogezandse zorg-
centrum ‘zeer ernstig’’ noemde. 
Inmiddels zijn zes militairen naar
De Burcht gekomen om het perso-
neel te helpen. Burgemeester
Hoogendoorn is blij met deze on-
dersteuning nu het met de vele be-
smettingen voor verzorgingshuizen
moeilijk is om voldoende zorg te
leveren. 
,,De zorg staat onder zeer hoge
druk. Ik wil daarom bewoners en
medewerkers van verzorgingshui-
zen een hart onder de riem steken.
Wees verzekerd van onze steun en
die van de inwoners. Ik hoop daar-
naast dat inwoners van Midden-

Groningen zich goed blijven reali-
seren dat het naleven van de coro-
namaatregelen van het grootste
belang is om de druk op de zorg
niet verder te vergroten’’, aldus de
burgemeester. 

HOOGEZAND - Ook nadat het
kabinet vorige week heeft aan-
gekondigd dat de huidige lock-
down in ieder geval wordt ver-
lengd tot en met 9 februari,
blijven de overgebleven twee
scenario’s rondom een herstart
van de seniorencompetities in
het amateurvoetbal allebei nog
op tafel liggen.

Begin december werd duidelijk
dat door de lockdown het niet
meer haalbaar is om de huidige
competities volledig uit te spelen.
Hierdoor bleven er twee scenario’s
over: de huidige competities opde-
len in halve poule,s waarbij er als-
nog een hele competitie wordt ge-
speeld of het uitspelen van alleen
de eerste competitiehelft.

De KNVB laat weten dat ondanks
de verlenging van de lockdown het
op dit moment nog te vroeg is om
een definitief besluit te nemen
over een van deze scenario’s. Hoe-
wel het er niet gemakkelijker op
wordt, blijven beide scenario’s nog
steeds realistisch en haalbaar, zo
stelt de voetbalbond. 
,,Met de eerstvolgende persconfe-
rentie hopen we van het kabinet
meer duidelijkheid te krijgen over
eventuele versoepelingen voor de
sport. Op basis daarvan zal uiter-
lijk in de week van 9 februari een
besluit worden genomen over de
hervatting van de competities’’, al-
dus een woordvoerder van de
KNVB.

Midden-Groningen
De clubs in Midden-Groningen ho-
pen niet op een soortgelijk scena-
rio als aan het einde van de plotse-
ling afgebroken vorige competitie.
Zicht in promotie ging voor enke-
len in rook op.
Ook nu weer zijn enkele clubs in

de race om promotie naar een ho-
gere klasse. In de eerste klasse F
gooit Hoogezand hoge ogen met
een eerste plaats nu en 12 punten
uit 4 wedstrijden. In de derde klas-
se B geldt datzelfde voor Munten-
dam. Die ploeg gaat daar ook fier
op kop met 10 uit 4. Ook HSC, der-
de met 7 uit drie en ZNC vierde
met eveneens 7 uit drie, doen het
goed.
In de vijfde klasse C staat Meeden
momenteel derde met 9 uit vier
wedstrijden.
De scenario’s van de KNVB, de
huidige competities opdelen in hal-

Spanning op de amateurvelden in Midden-Groningen. Het zal weven duren voor dat dat weer zover
is.

HOOGEZAND - En toen was het zondagmorgen
voor het eerst in deze winter wit in Midden-Gro-
ningen. De sneeuwval die zaterdagavond begon,
maakte dat alles zondagmorgen met een laagje
van zo’n vijf centimeter sneeuw was bedekt. Ou-

derwetse wintertijden met sneeuwpret? Nee dus.
Het was een beetje een onwerkelijk beeld. Be-
sneeuwde straten, maar geen enkele beweging en
geen enkele voetstap in de sneeuw (foto). De lock-
down maakte het stil op straat, echt stil… 
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ve poules waarbij er alsnog een he-
le competitie wordt gespeeld of
het uitspelen van alleen de eerste
competitiehelft, biedt dus nog vo-
lop kansen. Als er maar weer
wordt gespeeld, maar ook dat is
momenteel met de verlengde lock-
down en andere mogelijke scher-
pere beperkingen, nog alles behal-
ve zeker. Of zoals prof. dr. Diede-
rik Gommers, voorzitter van de Ne-
derlandse Vereniging voor Intensi-
ve Care, het vorige week ver-
woordde, ‘Nederlandzou zomaar
tot de zomer in lockdown kunnen
blijven’. 
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Ook angst om Engelse variant

Militairen helpen mee in
zorgcentrum De Burcht

Sneeuwdag in een lockdown

Het voor corona bestemde ingerichte deel van Voor Anker met
toiletunits buiten en omgeven door schotten met zwart doek.

Woonzorgcentrum 
Voor Anker is op slot
HOOGEZAND - Woonzorgcen-
trum Voor Anker is op slot. Be-
woners van Voor Anker aan de
Hoofdstraat in Hoogezand mo-
gen sinds vrijdag geen bezoek
meer ontvangen. Alleen bij ho-
ge uitzondering kan er een af-
spraak worden gemaakt. 

De maatregel geldt voor in ieder
geval een week en is ingesteld uit
vrees voor de Britse variant van
het coronavirus. Uitzonderingen
blijven wel mogelijk, bijvoorbeeld
in geval van bijzondere familieom-
standigheden. Er is, zo wordt ge-
meld, overigens niemand in Voor
Anker op dit moment meer be-
smet. Dat was eerder wel zo, en de
ouderen die door het coronavirus
waren getroffen werden onderge-
bracht in een aparte unit rechts
van de grote zaal. De unit met toi-
letten buiten de deur, werd van de
straatkant afgeschermd door zwar-
te schotten. De ingerichte corona-
afdeling zou momenteel leeg zijn. 
De nu ingestelde sluiting van Voor
Anker, wordt omschreven als pre-
ventief. Omdat de Britse variant
van het coronavirus besmettelijker
is dan het tot dan toe bekende co-
ronavirus, wil men in Voor Anker

geen enkel risico nemen.
Dat heeft, aldus een woordvoer-
der, vooral te maken met de snel-
heid waarmee die Britse variant
zich verspreidt.
Met de sluiting volgt Voor Anker
het voorbeeld van Zorggroep Oos-
terlengte, die alle woonzorgcentra

in deze provincie vrijdag in lock-
down plaatste. Daar is bezoek tien
dagen helemaal niet meer toege-
staan. 
Onder bewoners en familieleden
heerst teleurstelling, maar er is
ook wel begrip. De grootste opgave
is nu het virus en vooral de Britse
variant, buiten de deur te houden.
Dat lijkt een moeilijke opgave,
want zo wordt bij Voor Anker ge-
steld, het virus kan mogelijk ook
via het personeel binnen komen. 
Dat de sluiting van Voor Anker na
deze week verlengd zou kunnen
worden, wordt een reëel scenario
genoemd. Als de omstandigheden
niet verbeteren of wanneer er juist
meer uitbraken komen, lijkt ver-
lenging reëel.

Online workshops
tijdens Poëzieweek
HOOGEZAND - ‘Mooie en ver-
warmende woorden; dat kun-
nen we allemaal gebruiken’,
stelt de bibliotheek in Hooge-
zand.  Van 28 januari tot met 3
februari is de Poëzieweek. 

Het thema dit jaar is Samen, een
mooi thema in deze tijd. Door de
sluiting van de bibliotheken kun-
nen er geen fysieke activiteiten
plaatsvinden, maar er zijn online
een heleboel dingen te beleven tij-
dens deze week die in het teken
staat van gedichten en poëzie. 
Er vinden die week vier activitei-
ten voor jong en oud plaats in de
bibliotheek in Hoogezand. ‘Geef je
op via onze website en doe mee’,
wordt gevraagd.
‘Schrijf je eigen gedicht met My-
ron Hamming’. Dat kan op donder-
dag 28 januari, nationale Gedich-
tendag. Dan kan men om 19.30 uur
meedoen aan de workshop Schrijf
je eigen gedicht met Myron Ham-
ming, spoken-word (gesproken
woord)artiest uit Groningen. In de
workshop (via Zoom) legt Ham-
ming uit hoe men een gedicht op-
bouwt en kan men meteen zelf aan
de slag. 

Ter inspiratie geeft ze ook een spo-
ken-word performance. Aan het
eind van de workshop staat een ge-
dicht in de steigers, of is het mis-
schien zelfs al af. Deelname is gra-
tis, ervaring is niet nodig. Aanmel-
den kan via de website, er is plek
voor maximaal 40 deelnemers van-
af 18 jaar. De link naar de work -
shop ontvangen de deelnemers
een dag van tevoren in hun mail-
box. 
Aanmelden kan via www.biblio -
netgro ningen.nl/hoogezand.  Dan

kan men in de agenda de desbe-
treffende activiteit aanklikken en
zich aanmelden.

Dichter in
de bibliotheek
in Hoogezand
HOOGEZAND - De Groninger
dichter Kasper Peters komt za-
terdag 30 januari naar de bi blio -
theek in Hoogezand. Hij gaat
daar tussen 09.30 en 13.00 uur
gedichten schrijven. 
Hij zal tussen de biebboeken ge-
dichten schrijven in alle stilte
op zaterdag. Natuurlijk kunnen
kinderen even komen gluren of
je hem ziet peinzen aan het
dichterstafeltje. Zijn mooiste ge-
dichten zullen op een bijzondere
manier op de ramen van de bi-
bliotheek worden geschreven.

Afhaalservice
bij bibliotheken
Midden-Groningen
HOOGEZAND - De huidige
lockdown is verlengd. Dat bete-
kent dat de bibliotheken in Mid-
den-Groningen in ieder geval tot
en met dinsdag 9 februari geslo-
ten blijven. 
De afhaalservice blijft actief.
Met de afhaalservice kan men
reserveringen die klaarstaan af-
halen en geleende boeken weer
inleveren. Wie lid is, kan ge-
bruikmaken van de afhaalservi-
ce.
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KOLHAM - Er komt een serieus
onderzoek naar de realisatie
van een woon/zorgcomplex voor
ouderen in Kolham. Het ge-
meentebestuur staat daar ook
positief tegenover.

In Kolham is een Commissie Leef-
baarheid actief. Die commissie
heeft onder ouderen in het dorp on-
derzoek gedaan naar wat er nodig
is om zo lang mogelijk thuis te kun-

nen blijven wonen. Dat gaat dan
om activiteiten, servicepunt en ont-
moeting. 

Qua huisvesting geeft het onder-
zoek aanknopingspunten voor een
ontwikkeling van een woonzorg-
voorziening. Deze behoefte bestaat
al langere tijd in het dorp. Een der-
gelijke ontwikkeling vraagt een
grondige voorbereiding. Daarom is
het dorp, in samenwerking en af-
stemming met de gemeente, op

Serieus onderzoek naar:

Woonzorgcomplex 
voor ouderen in Kolham

� Zelfstandig wonen voor ouderen moet zolang mogelijk, ook in Kolham, maar intussen wordt ook se-
rieus gekeken naar de mogelijkheid van een woonzorgvoorziening.

HOOGEZAND - Het grote voor-
leesfeest is weer begonnen. Van-
daag  beginnen de Nationale
Voorleesdagen. Juist nu is voor-
lezen belangrijker dan ooit, en
dat vindt de burgemeester ook. 
Burgemeester Adriaan Hoogen-
doorn gaat daarom voorlezen aan
Dessa, Hajo en Luuk. Hij leest het

boek Coco kan het! van Loes Ripha-
gen voor. Dat gebeurt niet fysiek,
maar digitaal. Het was te volgen
via een livestream op de Facebook-
pagina van Bibliotheken Midden-
Groningen. 
Kijk ook op: www.dena tio na -
levoorleesdagen.nl voor meer inspi-
ratie wat te doen met prentenboe-
ken en voorlezen. 

Burgemeester
leest (digitaal)
voor 

SCHARMER - Omdat ‘Nijjoars-
klokje’ in Scharmer dit jaar niet
door kon gaan, organiseerde het
bestuur van de Dorpsvereniging
Scharmer een alternatief. 

Het werd een fotopuzzeltocht met
details rond en aan de huizen in
Scharmer. ‘Fascinerend hoeveel
leuke ornamenten je dan ontdekt
in je eigen dorp’, aldus een van de
deelnemers. 
Maar het allerleukste was dat de
bewoners massaal met de puzzel in
de hand naar buiten en aan het zoe-
ken gingen naar de juiste antwoor-

den. 
Op zonnige middagen zag men puz-
zelende inwoners verwonderd om
zich heen kijken. Er werden praat-
jes gemaakt met andere puzzelen-
de mensen, vragen gesteld over
niet gevonden ornamenten en soms
oplossingen gedeeld. 
Vele inzendingen kwamen binnen,
bijna allemaal foutloos. 
Aan Lizette de Poel, notaris in
Hoogezand, werd gevraagd de win-
naars uit de foutloze inzendingen te
trekken. De winnaar van deze puz-
zeltocht werd de familie Van Sijtse-
ma. Ze werden verblijd met de
Scharmer vlag en eeuwige roem.

Nieuwjaars puzzeltocht 
in Scharmer succesvol

HOOGEZAND - De tegemoetko-
ming van de provincie Gronin-
gen voor aanpassingen aan de
anderhalvemetereconomie is
verlengd tot 1 juli. Ook kunnen
voortaan alle bedrijven en orga-
nisaties met minder dan vijftig
werknemers subsidie aanvra-
gen. Bovendien is het mogelijk
een tweede aanvraag in te die-
nen voor nieuw gemaakte kos-
ten. 

Gedeputeerde Staten verlengden
de subsidie omdat er nog één mil-
joen euro in de pot zat
en de coronapande-
mie nog niet voorbij
is. Door de verruiming
kunnen bedrijven
aanvankelijk waren
uitgesloten subsidie
aanvragen, zoals su-
permarkten, bouwcen-
tra en productiebe-
drijven. Ook scholen,
gezondheidscentra en
fysiotherapeuten kun-

nen kosten vergoed krijgen voor
aanpassing van bijvoorbeeld het
schoolplein en de behandelkamer.
In aanmerking komen kosten voor
onder andere desinfectiepalen, een
online betaalsysteem of spatscher-
men. Ook geldt de subsidie voor
het inhuren van bijvoorbeeld een
architect of aannemer voor aanpas-
sing van de inrichting.

Helft kosten vergoed
Met behulp van de anderhalve me-
ter-regeling kunnen organisaties de
helft van de gemaakte kosten ver-
goed krijgen. Met deze tegemoet-

koming ondersteunt de provincie
Groningen organisaties met minder
dan vijftig werknemers om de vol-
doen aan de RIVM-richtlijnen. De
subsidie bedraagt minimaal 500 en
maximaal 2500 euro. Dat betekent
dat de investering in de corona-
maatregelen minimaal 1000 euro
moet bedragen. Dit bedrag is niet
gewijzigd. 
De subsidie wordt uitgevoerd door
het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN). Voor het aanvra-
gen van een tegemoetkoming kan
men terecht op: www.snn.nl/ander-
halvemetergroningen

Subsidie coronamaatregelen
aanvragen kan tot 1 juli 2021

� De winnaars krijgen de Scharmer vlag aangeboden.

HOOGEZAND - ‘Ga je mee op
boekenjacht?’ vraagt de biblio-
theek in Hoogezand.  We moe-
ten zoveel mogelijk thuis blij-
ven, maar een dagelijkse wan-
deling is lekker en gezond. Hoe
leuk is het, als je tijdens de
wandeling overal boekrecensies
achter de ramen ziet.

Het werd al gedaan in Schotland en
Antwerpen: de boekenjacht, waar-
bij mensen een lievelingsboek of
aanrader zichtbaar achter hun
raam zetten om andere mensen
boekentips te geven en elkaar een
hart onder de riem te steken.
De Bibliotheek roept iedereen in
Midden-Groningen op om een boek
achter het raam te zetten, zodat
voorbijgangers het goed kunnen
zien. Het maakt niet uit wat voor
één; van prentenboek tot roman,
van handwerkbijbel tot stripver-
haal. Steek er een briefje in met
daarop een korte tekst waarom dit
boek zo leuk, grappig of interessant
is. 
En wie tijdens de wandeling iets

ziet dat aanspreekt, reserveer
het dan bij onze bibliotheken
voor de afhaalservice. Meer in-
formatie over onze afhaalservi-
ce: www.bi -
blionetgroningen.nl/afhaalser-
vice

Boeken voor het raam

‘Ga je mee op 
boekenjacht’

� Boeken voor het raam,
met en begeleidend tekstje
erbij. Wellicht later zo’n
boek gaan lezen.

� @Het Prentenboek van het Jaar, ‘Coco kan het!’ van
Loes Riphagen.

zoek gegaan naar een procesbege-
leider met kennis en expertise op
het gebied van wonen en zorg. 
De gemeente Midden-Groningen
ondersteunt de Commissie Leef-
baarheid Kolham in haar onder-
zoek naar een mogelijke invulling
van een woonzorgarrangement.
Daarvoor geeft de gemeente een
verklaring af die gebruikt kan wor-
den voor een aanvraag via de lan-
delijke subsidieregeling ‘Stimule-
ringsregeling wonen & zorg’.

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de

Adverteren doet verkopen
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HOOGEZAND - In deze tijd van de
coronamaatregelen en de lockdown,
waarbij de meeste winkels noodge-
dwongen dicht moeten, heeft Floris
Fietsen aan de Meint Veningastraat
in Hoogezand een extra service ont-
wikkeld: Het gratis halen en brengen
van fietsen voor reparatie en een tes-
ten-aan-huis service.

De fietsenwinkel is weliswaar dicht, maar
de werkplaats is wel geopend. En daar is
nu dus nog een extra service bijgekomen.
Na afspraak, telefonisch, per mail of via
facebook, kunnen fietsen die moeten wor-
den gerepareerd geheel gratis worden op-
gehaald en ook weer teruggebracht en
dat zes dagen per week. Die service geld
binnen een straal van zo’n tien kilometer
rond Hoogezand. De service geldt zowel

voor reparatie als voor onderhoud.
Ten tweede kunnen mensen die een nieu-
we fiets willen en die ook graag eerst wel
eens willen testen, daarvoor ook een af-
spraak maken. Men komt van Floris Fiet-
sen dan ook langs met twee of drie fietsen
en die kunnen dan op locatie, thuis, wor-
den bekeken en getest. En daarna kan op
deze manier een nieuwe fiets worden aan-
geschaft.

Gratis halen en brengen en testen aan huis

Extra (lockdown)service
bij Floris Fietsen

� De werkplaats van Floris Fietsen is tijdens de lockdown gewoon open en nu ook nog een extra haal- en brengservice.





HOOGEZAND - 430.000 Onder-
nemers in Nederland ontvangen
deze maand hun voorlopige
aanslag inkomstenbelasting
over 2021 van de Belasting-
dienst. In de provincie Gronin-
gen ontvangen ruim 11.000 on-
dernemers een voorlopige aan-
slag. 
Aan de hand van de voorlopige
aanslag 2021 kan men de gegevens
controleren en aanpassen als dat
nodig is. Bijvoorbeeld omdat het
verwachte inkomen over 2021 te
hoog of te laag is ingeschat. Het is,
aldus de Belastingdienst, belang-
rijk de voorlopige aanslag 2021
goed te controleren en de gegevens
te wijzigen als er iets niet klopt. Zo
wordt voorkomen dat er maande-
lijks te veel of te weinig wordt be-
taald en men achteraf moet bijbe-
talen of terugkrijgt.
Door de coronacrisis was 2020 een
bijzonder jaar, ook voor Groningse
ondernemers. Ook nu kunnen die

nog met de gevolgen te maken heb-
ben of krijgen. Mogelijk is de om-
zet gedaald, of verwacht men juist
meer omzet te maken door meer
producten te verkopen of diensten
te leveren. Al dit soort veranderin-
gen hebben gevolgen voor het inko-
men en de belasting die als onder-
nemer moet worden betaald.
,,Vanaf nu kunnen ondernemers
hun voorlopige aanslag over 2021
ontvangen. In de provincie Gronin-
gen ontvangen meer dan 11.000 on-
dernemers een voorlopige aanslag
van de Belastingdienst’’, aldus Fer-
ry Hoogerheijde, startersvoorlich-
ter bij de Belastingdienst. ,,In de
voorlopige aanslag staat wat de Be-
lastingdienst inschat dat uw onder-
neming komend jaar aan belasting
gaat betalen. Dit is een schatting op
basis van gegevens uit uw belas-
tingaangifte of voorlopige aanslag
van vorig jaar. Het is belangrijk de
gegevens goed te controleren en in-
dien nodig aan te passen. Zo voor-
komt u dat u na het doen van de

aangifte inkomstenbelasting 2021
veel bij of terug moet betalen. U
kunt uw voorlopige aanslag over
2021 op ieder moment wijzigen.
Klopt de voorlopige aanslag, dan
hoeft u niets te wijzigen.’’
Wie geen voorlopige aanslag heeft
ontvangen maar daar wel gebruik
van wil maken, of een voorlopige
aanslag wil wijzigen, kan een voor-
lopige aanslag over 2021 op ieder
moment aanvragen of wijzigen op
mijn.belastingdienst.nl
Meer informatie over de voorlopige
aanslag staat op www. belasting-
dienst.nl/voorlopige_aanslag En
kijk voor meer informatie over de
coronamaatregelen van de Belas-
tingdienst op belastingdienst.nl/co-
rona

‘Goed controleren belangrijk’

Ondernemers uit Groningen 
ontvangen voorlopige aanslag 

� De voorlopige aanslag voor
ondernemers, eerst goed chec-
ken.

Uitslagen
Bridgeclub H-S
HOOGEZAND - Uitslagen dinsdag-
avond Midden-Groningen compu-
ter(step)bridge, georganiseerd
door Bridgeclub Hoogezand-Sappe-
meer, 12e zitting. 
Door instroom van nieuwe paren
uit heel Midden-Groningen speel-
den er maar liefst 19 paren mee op
12 januari. 
1. Marian Firma en Koosje Roek; 2.
Jaap Wijpkema en Jackie Wijpke-
ma; 3. Ineke Blokzijl en Henk de
Vries; 4. Sake Brouwer en Sina
Diertens; 5. Jan Firma en Everhar-
dus Roek; 6. Alie Beuker en Yvon-
ne Meyer. 
Op de BC.HS-site
(www.https://12010.bridge.nl) staan
de complete uitslagen, standen,
spelverdeling en wetenswaardighe-
den. 
Informatie of opgave bij martha-
bierling@gmail.com 
Kofferbridge BC-HS: Uitslagen
koffer groen, gespeeld van oktober
tot en met december door 16 paar.
NZ-lijn: 1. Ineke Bolkzijl en Henk
de Vries; 2. Lineke Klein en Ineke
Wehman; 3. Eva Anspach en Els
Rijkmans. OW-lijn: 1. Nel Bos en
Pia Wiegman; 2. Riëtte Derks en
Hans Ubbink; 3. Gerrit Schreuder
en Yktje Schreuder.
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HARKSTEDE - Wethouder Roe-
land van der Schaaf van Gronin-
gen heeft vrijdag de laatste paal
geslagen van het allereerste
nieuwbouwproject in het wijk-
deel Groenewei van Meerstad
bij Harkstede. Het nieuwbouw-
project Wonen in de Groengaard
bestaat uit 16 levensloopbesten-
dige bungalows en vijf royale
rijwoningen. 

Een levensloopbestendige woning
is een woning die mee kan groeien
met haar bewoners. De woningen
zorgen voor zelfredzaamheid in el-
ke fase van het leven, bijvoorbeeld
ouderdom of een beperking. Voor-
beelden van levensloopbestendige
woningen zijn appartementen, pa-
tiowoningen en bungalows.
Wethouder Van der Schaaf is blij
met de variatie in het woonaanbod.

,,Het is zeer waardevol voor oude-
ren om langer thuis te kunnen blij-
ven wonen. Het is daarom van be-
lang dat de nieuwbouwlocaties in
en rondom deze stad ook voor deze
doelgroep aanbod realiseert’’, zegt
hij.

De bungalows in Groenewei heb-
ben een gelijkvloers programma
zoals een slaapkamer en badkamer
op de begane grond. Ook is er een
volwaardige verdieping die men
naar wens kan indelen. In Meer-
stad staan al levensloopbestendige
appartementen in Tersluis. In
Groenewei en De Zeilen komen er
meer projecten met deze woon-
voordelen. Het project is inmiddels
uitverkocht. Naar verwachting wor-
den de woningen in het vierde
kwartaal  van 2021 opgeleverd.
In Groenewei komen zelfbouwka-
vels, rij- en hoekwoningen, half-
vrijstaande en vrijstaande wonin-

gen, appartementen, bungalows en
patiowoningen. Naast koopwonin-
gen komen er ook (sociale) huurwo-
ningen. In totaal komen er zo’n 350
woningen in dat deel van het eer-
der in de gemeente Slochteren ge-
legen Meerstad te staan.

Groenewei
Groenewei is erg populair onder
woningzoekenden vanwege haar
ligging. Groenewei ligt van alle
Meerstad wijken het dichtst bij de
stad Groningen en direct aan Park
Meerstad. De wijk is nog in ontwik-
keling, maar wordt rijk aan groene
binnenplaatsen en dorpse straatjes
die verbonden worden door een zo-
genaamde slowlane, een route voor
langzaam verkeer. In de wijk zit
een basisschool met kinderopvang.
Ook komt er een buurtsupermarkt
en op termijn een gezondheidscen-
trum. Buslijn 5 stopt ieder halfuur
bij de entree van de wijk.  

Wethouder slaat laatste paal

Levensloop-woningen 
in wijkdeel Meerstad

� Wethouder Van der Schaaf slaat de laatste paal.

MEEDEN- In de reeks over de corporatie Eekerpolder,
deze keer twee deelnemers aan het woord: Jaap Keu-
ning en Henriëtte Hartgers.
,,Mijn naam is Jaap keuning en ben met mijn vrouw Henriët-
te  Hartgers in 2006 in het mooie Meeden komen wonen.
Groningen, wijds landschap, graan en koolzaadvelden...
prachtig!  Ooit biologie gestudeerd in Stad, maar het veran-
derde in een opleiding voor restauratie in de bouw.
Maar oude liefde voor natuur en milieu bleef.
Lid van de Waddenzeevereniging en de Jeugdbond voor na-
tuurstudie, maakte dat ik kritisch in het leven stond ten op-
zichte van landschappelijke ontwikkelingen. Meestal werden
het landschappelijke bedreigingen.
De huidige energietransitie van onze Nederlandse staat
blijkt een enorme impact te krijgen op ons landschap en on-
ze leefomgeving. Is het voor inwoners nog mogelijk om grip
te krijgen op al die ontwikkelingen? Wat kan en wat willen
we met al die plannen in de toekomst?
Dat is de reden waarom wij ‘Coöperatie Eekerpolder’ hebben
opgericht. Met onze coöperatie willen we mee bepalen en
mee delen als het gaat om de nieuwtijdse ontwikkelingen op
gebied van energie en landschap’’.
,,Ik ben Henriëtte Hartgers. Vanaf mijn studietijd woonde ik
in stad Groningen en in 2006 zette ik de stap naar ‘buiten’ om
samen met mijn man, Jaap Keuning in Meeden te gaan wo-
nen.
In de stad had ik jarenlang een winkel (TOY TOY) en in
Meeden deden we daar bij ons in het koetshuis open-huis-
weekenden erbij (TOY TOY-thuis). Die reuring op het erf
was beregezellig en het werd zo een toffe kennismaking met
het dorp en omgeving.
En nu een zonnepark. Wat mij daarin vooral aanspreekt, is
de gedachte om het lokaal te houden. Een serieuze participa-
tie op basis van 50-50. Dit is een formule waarbij we als in-
woners mee denken, mee bepalen, mee investeren en mee
delen in de energie opbrengst. Zo houden we grip op onze
omgeving en profiteren we financieel 50 procent mee. Dat
zet zoden aan de dijk.
Een participatie van dit formaat is best uniek en ik hoop dat
dit navolging gaat krijgen.

Deelnemers Eekerpolder
vertellen hoe en waarom

SAPPEMEER - Museumwerf
Wolthuis in Sappemeer gaat
een luikenkap maken voor een
schip dat nu eigendom is van
het Veenkoloniaal Museum in
Veendam.
In december 2020 kreeg het Veen-
koloniaal Museum in Veendam een
gift, die gebruikt moest worden
voor de collectie van het museum.
Als aanvulling was er nog de bij-
drage van de stichting Voorwaarts-
Voorwaarts. 
Met dat geld kan het Veenkoloni-
aal Museum een lang gekoesterde
wens uitvoeren. Op het binnen-
plein ligt het bolschip De Ebenhaë-
zer. Jarenlang lag dit schip als
woonboot van de familie Van Dijk
in een doodlopend stukje kanaal
bij de Tusschenklappenpolder.
Daarvoor was het lang in het bezit
van de binnenschippersfamilie
Beuker. 
De luikenkap van het schip is al ja-
ren in een zeer slechte staat. Eigen-
lijk is het vanaf het moment dat
het schip bij het Veenkoloniaal
Museum op het binnenplein ligt,
1992, aldus directeur Hendrik
Hachmer, nooit echt goed geweest. 
,,Een allegaartje aan luiken. Daar
willen we al jaren verandering in
brengen. Met werf Wolthuis werd
een afspraak gemaakt van ‘is het
niet iets voor jullie om deze klus op

te pakken en een originele luiken-
kap te maken? Dan snijdt het mes
aan twee kanten. Dat was dan een
mooie klus voor museumwerf Wol-
thuis in Sappemeer en wij hebben
deze zomer een mooie luikenkap’’,
aldus Hachmer.
Museumwerfbaas Govert Tukker
zegt blij te zijn met de opdracht.
,,Onze timmerlieden staan te pope-
len om te beginnen. De luiken wor-

den gemaakt van grenenhout en op
de manier die gebruikelijk was in
de twintigste eeuw, namelijk met
een stalen strip tussen de delen om
inwatering te voorkomen’’, zegt hij. 
Tussen de luiken worden v-vormige
merkels geplaatst voor de afwate-
ring. Door deze constructie hoeven
er geen kleden over de luiken te
worden gelegd en blijft ‘alles mooi
in het zicht’.

Museumwerf Wolthuis helpt 
het Veenkoloniaal Museum

HOOGEZAND - Bij het gemeen-
tebestuur van Midden-Gronin-
gen is een aanvraag binnenge-
komen voor een omgevingsver-
gunning om, zoals de gemeente
het zelf noemt, ‘de illegale ver-
bouwing van het pand aan de
Hoofdstraat 102 in Hoogezand
te legaliseren’. 

Een omgevingsvergunning is een
vergunning voor het bouwen van
een bouwwerk en/of een vergun-
ning voor bedrijfsactiviteiten die
mogelijke hinder voor mens en mi-
lieu zullen veroorzaken. 
Door de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht zijn alle aparte

vergunningen, ontheffingen en
meldingen voor de fysieke leefom-
geving sinds 2010 gebundeld in één
omgevingsvergunning. De omge-
vingsvergunning is één vergunning
voor bouwen, wonen, monumenten,
ruimte, natuur en milieu.
Wie dus gaat bouwen, verbouwen
of renoveren, heeft een omgevings-
vergunning voor bouwen nodig. 
Het gemeentebestuur lijkt niet af-
wijzend te staan om die illegale
verbouwing achteraf te legaliseren.
Maar om de omgevingsvergunning
alsnog te verlenen, moeten eerst
hogere waarden rond de Wet Ge-
luidhinder worden vastgesteld van-
wege het ‘wegverkeerslawaai’
langs dat deel van de Hoofdstraat.
Dat gaat dus gebeuren.

Illegale verbouwing 
alsnog gelegaliseerd

� Het pand aan de Hoofdstraat 102, waar nu eerst geluidswaar-
denonderzoek gaat plaatsvinden.

HOOGEZAND - De provincie
Groningen stelt 4 miljoen euro
subsidie beschikbaar voor pro-
jecten om een wijk of dorp van
duurzame warmte te voorzien.
Hiermee stimuleert de provin-
cie de ontwikkeling van innova-
tieve projecten waarbij huishou-
dens overstappen op een duur-
zame manier van koken en ver-
warmen. 

Dat is nodig omdat in het Klimaat-
akkoord afgesproken is dat in 2050
alle woningen en gebouwen van
het aardgas moeten zijn. Initiatief-
nemers voor deze projecten zijn on-
der andere warmtebedrijven en ge-
meenten.

Betaalbaar
Gedeputeerde Nienke Homan: ,,De
overstap naar duurzame warmte
moet voor iedereen betaalbaar zijn.
De eerste projecten staan in de
startblokken, zoals bijvoorbeeld
een warmtenet dat gebruik maakt
van zonnewarmte. Het doel van de
subsidie Warmte Transitie Projec-
ten Groningen is om warmteprojec-
ten in de provincie Groningen goed
op gang te helpen en daarmee de
ontwikkelingen op dit gebied te
versnellen en op een grotere schaal
mogelijk te maken.’’
Het ontwikkelen en uitvoeren van
warmteprojecten kent verschillen-
de uitdagingen. Er moeten grote
(voor)investeringen worden ge-
daan om warmtebronnen en in-

frastructuur te realiseren. Bijvoor-
beeld voor nieuwe technieken die
nodig zijn voor de ontwikkeling en
exploitatie van warmtebronnen en
voor de opslag en distributie van
warmte. Verder is het ook belang-
rijk om inwoners te betrekken bij
de projecten. Gemeenten, warmte-
bedrijven en andere initiatiefne-
mers van warmteprojecten zetten
hier volop in.

Projectkosten
De subsidie Warmte Transitie Pro-
jecten Groningen wordt mogelijk
gemaakt met financiering van Na-
tionaal Programma Groningen. Pro-
jecten die gebruik maken van de
subsidie moeten zorgen voor cofi-
nanciering en binnenkort van start
gaan. Subsidie kan verleend wor-
den voor onder andere de aanleg
van warmteleidingen voor wonin-
gen en gebouwen, warmteopslag en
aanpassingen aan de gebouwde
omgeving. Een adviescommissie
beoordeelt of projecten voldoen

Subsidie voor wijken en dorpen 
die van het aardgas afgaan

SLOCHTEREN - De bibliotheek
in Slochteren heeft een Crea
Café.

Vrijwilligers Laura van den Berghe
en Ivonne Croeze van die biblio-
theek zaten al enige tijd in een ap-
p groep met Truus Tonkens, Daph-
ne Faber, Diana de With en Rebec-
ca Bruggink, waar zij creatieve
ideeën uitwisselden. 
Croeze: ,,We hebben een groeps app
waar we dingen in overleggen en
ook ideeën delen en uitbreiden sa-
men.’’ De appgroep alleen leek niet
genoeg, ,,want zonder samenwer-
king kun je veel willen maar je
hebt elkaar nodig om het uit te voe-
ren.’’
Daarom zochten ze een plek waar
ze konden samenkomen, en die
plek vonden ze in de bibliotheek.
Als vrijwilligers wisten Laura en
Ivonne dat de bibliotheek een plat-
form biedt en maakten hier daar-
om gebruik van. De eerste bijeen-
komst was op woensdagochtend 9

december: een kersthaakochtend.
Het is echt een Crea Café en geen
handwerkcafé. ,,Handwerken is
meer het breien haken en naaien.
Het lijkt ons leuk als ook de andere
creatieve dingen gedaan kunnen
worden, zoals bijvoorbeeld origa-
mi’’, aldus de initiatiefneemesters.
De eerste bijeenkomst was een
groot succes en daarom willen ze
vanaf nu elke tweede woensdag
van de maand samenkomen van
10.00 tot 12.00 uur. Helaas gaat dat
in verband met de verscherpte
maatregelen niet lukken in ja nuari,
maar ze hopen op woensdagoch-
tend 10 februari weer samen te
kunnen komen voor een Valentijn-
special. Iedereen die geïnteres-
seerd is, is dan welkom. Houdt
daarvoor de website in de ga-
ten www.biblionetgroningen.nl/bi-
bliotheek/slochteren/81.
Wie ook een activiteit, expositie of
lezing heeft die graag in een van de
bibliotheken wil laten plaatsvin-
den, kan contact opnemen met de
betreffende bibliotheek.

Crea Café in 
bieb Slochteren

� Resultaten van de kersthaakochtend eerder deze maand.

Adverteren doet verkopen

aan de gestelde eisen. Hierbij
wordt onder andere gekeken naar
de manier waarop bewoners be-
trokken worden bij de plannen en
de betaalbaarheid van de projec-
ten. De subsidie is bedoeld voor
projecten voor een gehele wijk of
dorp en niet voor particuliere aan-
vragen. 
Om de overstap naar duurzame
warmte te begeleiden, is het Warm-
te Transitie Centrum Groningen
(WTCG) opgericht. Dat centrum
adviseert en ondersteunt de deel-
nemende Groningse gemeenten
met hun warmteplannen en projec-
ten in wijken en dorpen. Gemeen-
ten delen hun kennis en ervaringen
in het centrum. Projecten die wor-
den gefinancierd met de subsidie
worden gevolgd en ondersteund
door het WTCG.De subsidie Warm-
te Transitie Projecten Groningen
kan vanaf nu worden aangevraagd
via www.provinciegroningen.nl.
Ook is dara meer informatie te vin-
den over de voorwaarden.

HOOGEZAND - Breng gedich-
ten tot leven in de bibliotheek
met de gratis app ‘Wolk’.

Gedichten willen niet altijd in
boeken wonen. Soms vliegen ze
vrij rond. Met Wolk kunnen kin-
deren ze zien en lezen. Zo sta je in-
eens in een wolk van poëzie. Je
kunt met de app gedichten scan-
nen die aan de ramen hangen bij
de Bibliotheek en deze zo tot le-
ven brengen. 
Hoe werkt Wolk? 1. Download de
gratis app Wolk in Google Play of
de App Store) op je telefoon of ta-
blet. 2. Open de app op je telefoon

of tablet. 3. Na het openen van de
app krijg je een tekening te zien
van een jongen. De posters han-
gen ook op de ramen van de bene-
denverdieping van de bieb, die
van buitenaf te scannen zijn. 4.
Kijk nu door je beeldscherm en
zorg dat de jongen op je scherm
precies samenvalt met de jongen
in de bibliotheek. 5. De app is nu
geactiveerd. Kies in het menu de
gedichten die jij graag wilt bekij-
ken. 6. vervolgens zie je de gedich-
ten in de ruimte zweven. De pos-
ters hangen op de ramen van de
benedenverdieping van de bieb,
die van buitenaf te scannen zijn.

Breng gedichten tot 
leven met Wolk

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
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HOOGEZAND - De gemeente
Midden-Groningen vraagt een
bijdrage aan het ministerie
OCW voor het opstellen van een
Kerkenvisie. Het OCW heeft
voor dat doel geld beschikbaar. 
Doel van een Kerkenvisie is het be-
houd van monumentale kerkgebou-

wen. Door de tijdgeest verliezen
steeds meer kerken hun functie, en
door het afnemen van het aantal
kerkleden zijn er steeds minder
vrijwilligers die zich inzetten voor
behoud en beheer van kerkgebou-
wen. Het is daarom goed na te den-
ken over de toekomst van de kerk-
gebouwen in deze gemeente, vin-

den B en W. 
De eerste stap van een kerkenvisie
is het inventariseren van de ker-
ken. In overleg met kerkbesturen
en eigenaren zal vervolgens ge-
werkt worden aan een toekomstvi-
sie waarin aandacht is voor leeg-
stand, instandhouding en herbe-
stemming.

Geld voor Kerkenvisie

� De voormalige katholieke kerk aan de Foxham is al lang geen kerk meer, maar is geschikt gemaakt
voor appartementen.

Station Sappemeer-oost 
blijft mensen bezig houden

� Nu rijdt de trein Sappemeer-oost voorbij. Momenteel nog met 100 kilometer per uur, maar in de loop
van het jaar met 130, zo wordt gemeld.

� Station Sappemeer-oost in de eerste helft van de vorige eeuw met links het stationsgebouw.

SAPPEMEER - De sluiting van
Station Sappemeer-oost blijft
mensen in Sappemeer, maar
ook elders, bezighouden. Afgelo-
pen week kreeg een inwoner
van Sappemeer een brief van
een kennis uit Heiloo, een fer-
vent spoor- en treinen hobbyist,
met een oude foto van het sta-
tion Sappemeer-oost.

De oude foto dateert van 1958, en
daarop staat nog het stationsge-
bouw, zoals dat daar vanaf de ne-
gentiende eeuw stond. Een deel er-
van werd in de loop van de twintig-
ste eeuw afgebroken en het hele
station viel in 1973 ten prooi aan de
slopershamer. De Heilooër deed er
in zijn brief ook aan kopie bij van
een artikel uit het maandblad Op de
Rails van december afgelopen jaar
waar ook over Station Sappemeer-
oost wordt verhaald.
Uit het artikel in Op de Rails: ‘Op
13 december wordt Sappemeer-
oost gesloten. De sluiting van deze
zwak beklante halte is het gevolg
van een nieuwe dienstregeling op
de trajecten Groningen-Nieuwe-
schans en Groningen-Veendam,
waarbij in de spits sneltreinen Gro-
ningen-Winschoten worden inge-
voerd.
Om de keringen van de stoptreinen
in Groningen mogelijk te maken,
moest er een halte op de lijn wor-
den overgeslagen. Een plan om de
treinen om en om Sappemeer-oost
en Kropswolde te laten overslaan is
niet doorgegaan, met name omdat
al besloten was tot sluiting van Sap-
pemeer-oost op het moment dat sta-
tion Groningen (Europapark, red.)
gereed zou zijn dat de Arriva-trei-
nen er niet langer kopmaken, maar
gaan doorrijden.
Van het aan elkaar knopen van de
dienstregelingen ten westen en ten
oosten van Groningen was sluiting
van die halte al noodzakelijk. Daar-
naast wordt in 2021 de baanvak-
snelheid tussen Hoogezand-Sappe-
meer en Zuidbroek verhoogd van
100 naar 130 kilometer per uur,
waarbij de halte met zijn smalle

perrons in de weg zou liggen. Een
overweging om Sappemeer-oost te
sluiten en niet een van de ander
haltes met weinig reizigers, was dat
het station Hoogezand-Sappemeer
slechts 1600 meter van Sappemeer-
oost is gelegen.

Halte
Sappemeer
De halte Sappemeer-
oost begon zijn be-
staan bij de aanleg van
de spoorlijn als Borger-
compagniesterweg en
heet sinds 1900 Sappe-
meer-oost. Het sta-
tionsgebouw, type Vis-
vliet,  werd in 1973 af-
gebroken nadat de sta-
tionsfunctie was over-
genomen door een

piepklein gebouw op een van de
perrons. Die verloor zijn functie bij
de modernisering van de beveili-
ging en het staken van de kaartver-
koop, en viel daarna als gesloten
wachtkamer ten prooi aan vanda-

lisme, waarna het in 2005 werd af-
gebroken.
Sindsdien had Sappemeer-oost be-
halve twee open abri’s geen sta-
tionsvoorzieningen meer’. Aldus
het artikel in Op de Rails.
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