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Voor al uw groot en klein onderhoud
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Gasthuis stichtingsbestuur-voorzitter Bert Kolk met de cheque
van Eska Board.

Fraeylemaborg Slochteren
weer in oude glorie hersteld

HOOGEZAND - Voorzitter Bert
Kolk van Stichting Gasthuis H-
S heeft donderdag een cheque
ter waarde van 5000 euro aan-
geboden gekregen door de heer
Van der Lei van Eska Graphic
Board in Sappemeer. Die ver-
telde dat een aantal werkne-
mers heeft besloten dit jaar
geen kerstpakket te willen ont-
vangen maar het bedrag graag
aan een goed doel te willen be-
steden. 

Als dat goede doel werd gezamen-
lijk uitgekozen hospice Het Gast-
huis in Hoogezand. Van der Lei be-
nadrukte het belangrijk te vinden
dat het hospice ondersteund
wordt, omdat het een belangrijke
en onmisbare voorziening is voor
mensen, die niet thuis kunnen ster-
ven. Hij zei al gehoord te hebben
welke betekenis het hospice in zijn
korte bestaan in de gemeenschap
Hoogezand-Sappemeer heeft ver-
worven en vertelde onder de in-
druk te zijn van hetgeen de vrijwil-
ligers van Humanitas en de ver-
pleegkundigen van Beter Thuis
Wonen doen voor de gasten in het
hospice in de laatste dagen van
hun leven. Voorzitter Bert Kolk be-
dankte namens het bestuur van de
Stichting Gasthuis H-S de verte-
genwoordigers van het bedrijf en
natuurlijk ook de werknemers van
Eska voor het bedrag en het uitkie-
zen van het hospice als goede doel
in plaats van een eigen kerstpak-
ket. Hij gaf aan dat hij het zeer bij-
zonder vindt dat hij weer een be-
drag van Eska in ontvangst mocht
nemen. Eska heeft in de voorberei-
ding bij het tot stand komen van
het hospice ook al een bedrag ge-
schonken en heeft daardoor mede
bijgedragen dat het hospice er kon
komen. Kolk weet nog niet waar-
aan het bedrag besteed zal gaan
worden, maar wel dat door het in-

tensief gebruik er het komende
jaar een deel van het meubilair
vervangen moet worden. En er zijn
nog regelmatig wensen van de vrij-

willigers om bepaalde zaken aan te
schaffen om de gasten de laatste
levensdagen zo goed mogelijk te
kunnen verzorgen. 

SLOCHTEREN - De Fraeylema-
borg in Slochteren staat er na
de restauratie weer in volle glo-
rie bij en is ook weer open voor
het publiek. En dat was te mer-
ken. Zondagmiddag was het
ontzettend druk en op de grote
parkeerplaats was geen plek
meer te vinden. 

De Fraeylemaborg ontving, zoals
eerder gemeld, 250.000 euro van
de BankGiro Loterij. Daarmee kon
de borg een grootschalig restaura-
tie- en verduurzamingsproject,
waarbij alle gebouwen aardbe-
vingsbestendig zijn gemaakt, reali-

seren. De borg is nu dus weer
open, maar er gelden wel maatre-
gelen in verband met de coronacri-
sis. In het museum is er eenrich-
tingsverkeer. Daarnaast is er volop
gelegenheid om de handen te ont-
smetten. De toiletten worden zeer
intensief schoongemaakt en bezoe-
kers die dat willen kunnen het toi-
let zelf voor gebruik ook nog ont-
smetten. Baliemedewerkers wer-
ken achter plexiglasschermen.

Ticket
Om landgoed Fraeylemaborg te
kunnen bezoeken moet er online
een ticket worden gekocht. Men
kan daarvoor bellen met 0598-
421568 of mailen naar in-
fo@fraeylemaborg.nl 
Maar wie in de buurt is en spon-
taan even wil langskomen, doet er
goed aan dit telefoonnummer even
te bellen om te horen of er nog
plek is. De museumkaart kan zelf
gescand worden. Door de komst
aan te kondigen, kan het museum
de bezoekersdrukte reguleren.
Een eis van de overheid. Zo kan
het bezoek aan Landgoed Fraeyle-
maborg veilig plaatsvinden. 
Het museum moet de adresgege-
vens van de bezoeker vragen en
bewaren, zodat de GGD kan ach-
terhalen wie wellicht in contact is
gekomen met iemand die met co-
rona is besmet.
Indien er ondanks onze maatrege-
len toch een te grote rij ontstaat
bij de ingang van de museumbalie
in het Koetshuis, dan zal bezoekers
worden gevraagd eerst een wande-
ling te maken in het park langs de
follies en vervolgens een bezoek te
brengen aan de borg en de exposi-
ties.
De Fraeylemaborg voldoet aan het
protocol van de Nederlandse Mu -
seum Vereniging dat tot stand is
gekomen in samenwerking met
het RIVM.
In het park is de sprokkeltocht uit-
gezet. Die is beschikbaar in de mu-
seumwinkel. Men kan speuren
naar de verborgen kluisjes in het
park en de opdrachten uitvoeren.
Ook is er een wandeling uitgezet
naar de Fraeylemamolen aan de
Groene Dijk. Voor de kinderen is
er een puzzeltocht naar die molen.
Beide boekjes zijn verkrijgbaar in
de museumwinkel. Wandelen in
het park van de Frae ylemaborg is
gratis. 

Maatregelen 
Er is bovendien een aantal maatre-
gelen genomen om een veilig be-
zoek mogelijk te maken. Er is een-
richtingsverkeer in de gebouwen
en bij de museumbalie zijn stre-
pen op de vloer geplaatst, die her-
inneren aan het houden van 1,5
meter afstand.
Er wordt één persoon of één gezel-
schap per 10 vierkante meter toe-

De Fraeylemaborg na de restauratie weer in oude glans met op de voorgrond deelname aan de actie
Hart voor Midden-Groningen.

Dozen vol flessen appelsap werden door mevrouw Dekens naar de Voedselbank gebracht.
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gelaten in de expositieruimte, de
winkel en de borg. Een gezelschap
is een groep mensen die samen
een huishouding vormen.
Voordat de museumbalie in het
Koetshuis wordt betreden, dient
de bezoeker de handen te ontsmet-
ten. In de borg dient de bezoeker
de handen opnieuw te ontsmetten.
In het Koetshuis en in het borgge-
bouw is het dragen van een mond-
kapje verplicht.

Toiletten, deurklinken en andere
contactoppervlakten worden in-
tensief gereinigd door museumme-
dewerkers.
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Geen kerstpakket, maar geld naar goed doel

Werknemers Eska geven
vijf mille aan hospice H-S

Geld voor verbetering van
leefbaarheid in aardbevingsgebied
HOOGEZAND - Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de Sub-
sidieregeling Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen en
het subsidieplafond van de Subsidieregeling vastgesteld voor de perio-
de van 1 januari 2021tot en met 31 dec 2021 . Het gaat om 850.000 eu-
ro voor het aardbevingsgebied en 300.000 euro voor het niet-aardbe-
vingsgebied. Het subsidieloket heeft als doel inwoners in staat te stel-
len met kleinschalige initiatieven de leefbaarheid in hun directe om-
geving te verbeteren.

Appelsap voor Voedselbank

SLOCHTEREN - Dozen vol fles-
sen appelsap. Dat is wat me-
vrouw Dekens kwam brengen
bij de Voedselbank in Hooge-
zand.

Zoals vorige week gemeld hebben
leden van de Lionsclub Skiramere
in Slochteren bij een van haar le-
den appels en peren geplukt en die
door een erkend bedrijf laten per-
sen en verpakken in flessen.
De Lionsclub gaat die flessen en
pakken appelsap verkopen en de
opbrengst schenken aan de Scou-

ting Fivelgroep Eemsmond, die
geld inzamelt voor een nieuwe ha-
ven aan het Schildmeer.
Nu ook de kerstmarkt bij de Fra-
eylemaborg  komt te vervallen,
hadden de Lions bijna geen moge-
lijkheden de appelsap te verko-
pen.
Luuk Dekens, lid van de Lionsclub
en directeur/eigenaar van de De-
kens Groep BV in Sappemeer, con-
stateerde dat de voedselbanken
momenteel veel minder inbreng
hebben en de vraag naar (voed-
sel)pakketten juist toeneemt. Hij
besloot 250 flessen appelsap van

de Lionsclub te kopen en die te
schenken aan de Voedselbank.
,,Dit mede in de hoop dat meerde-
re ondernemers dit voorbeeld zul-
len volgen. We mogen toch met el-
kaar de minima niet vergeten’’, al-
dus de heer Dekens.

Vorige week was het dus zover dat
de dozen vol flessen appelsap met
volgens het etiket ‘Fruit van Gro-
ninger bodem, met liefde geplukt’,
aan de Voedselbank werden aan-
geboden, die dat in grote dak aan-
vaardde en later uitdeelde in de
voedselpakketten.

Sportbeleid
M-G gaat 
vorm krijgen
HOOGEZAND - Het college van B
en W VAN Midden-Groningen
heeft ingestemd met het voorge-
stelde traject tot vaststelling van
de beleidsnotitie ‘Sport en Bewe-
gen Midden-Groningen 2021-2025’. 
Daarnaast stemt het college in met
de conceptversie van de beleidsno-
titie voor het doorlopen van dit tra-
ject.
Het nieuwe sport en beweegbeleid
heeft de ambitie om ervoor te zor-
gen dat iedereen in de gemeente
een leven lang met plezier kan
sporten en bewegen. De beleidsno-
titie erkent de maatschappelijke
waarde van sport en bewegen en
beseft tegelijkertijd dat er priori-
teiten moeten worden gesteld om
met schaarse middelen de sport in
deze gemeente toekomstbestendig
te houden.
De doelstellingen voor de komen-
de vier jaar zijn dan ook:  het ver-
groten van het aandeel bewoners
dat regelmatig sport en beweegt,
het bevorderen van vitale en toe-
komstbestendige sportverenigin-
gen, en het harmoniseren van het
accommodatiebeleid.
Voor elk van deze doelstellingen is
een aantal concrete acties gefor-
muleerd die de gemeente in nau-
we samenwerking met sportvereni-
gingen en andere maatschappelij-
ke partijen zal uitvoeren. De be-
leidsnotitie zal tijdens meerdere
informatiebijeenkomsten, naar
verluid ‘coronaproof’ met sportver-
enigingen en andere belangheb-
benden worden besproken. Tij-
dens de informatieavonden zal de
gemeente verenigingen wijzen op
de mogelijkheid om in te spreken,
en uitnodigen om, zo ze dat moch-
ten wensen, schriftelijk te reage-
ren op de beleidsnotitie. 

De schriftelijke reacties zullen
worden gebundeld en bij de be-
handeling in een gemeentelijke
commissievergadering, van die be-
leidsnotitie, bij de betreffende
stukken worden gevoegd.

Gerard Renkema stopt
HOOGEZAND - Na achttien
jaar raadslid namens D66 te
zijn geweest, in eerst Slochte-
ren en daarna Midden-Gronin-
gen, stopt Gerard Renkema uit
Hellum als raadslid. Hij vindt
dat ‘na achttien jaar de tijd van
gaan nu is gekomen’.

Meewerken aan het vormen van
de eerste gemeenteraad van de ge-
meente Midden-Groningen was
zijn laatste grote uitdaging. De
continuïteit is gewaarborgd, de op-
volger van Renkema staat al klaar:
Mathieu Paapst uit Siddeburen.
Renkema stond bekend als een
kritisch raadslid die het college
van B en W nauw volgde, met na-
me op het onderwerp van leefbaar-
heid. Hij streed tegen verpauper-
de panden en voor het behoud van
voorzieningen in de dorpen van de
gemeente Midden-Groningen. Bij
de laatste verkiezingen was Ren-
kema lijsttrekker voor de demo-
craten. Eerder dit jaar droeg hij
het fractievoorzitterschap over aan
Yannick Lutterop.
Renkema is blij met zijn opvolger:
,,Mathieu Paapst en ik hebben ja-
renlang met veel plezier samenge-

werkt in Slochteren. De afgelopen
periode was Mathieu actief in het
waterschap, daarvandaan brengt
hij weer geheel nieuwe ervaringen
mee naar de gemeenteraad. En dat
is positief voor de fractie’’.
Renkema zegt altijd met erg veel
plezier en inzet zijn werk als frac-
tievoorzitter te hebben gedaan,
naast diverse andere vrijwillige
nevenfuncties bij onder andere de
Uitvaartvereniging Hellum en de
Historische Vereniging Bie ‘t
Schildt.

Gerard Renkema.

Kunst in Overschild
OVERSCHILD - In de donkere da-
gen voor Kerst verandert het dorp
Overschild in een levensgrote Ad-
ventskalender. Vanaf 29 november
wordt vier weken lang iedere dag
een raam onthuld met een kunst-
werk vol licht. Op 24 december
zijn alle kunstwerken ‘open’ en
kunnen ze allemaal bekeken wor-
den. Kunstenaars uit Midden-Gro-
ningen vertonen hun werk in de ra-
men van huizen van inwoners van
Overschild. Beeldend kunstenares
Dineke Oosting startte met het
eerste werk op 29 november. Ze
liet zich inspireren door verhalen
over Overschild. Dit project is ont-
staan in samenwerking met de
werkgroep ‘Beleving en verhaal’,
opbouwwerker Henriette Verhoeff
Kwartier Zorg en Welzijn en het
Kielzog theater, muziekschool en
kunstwerkplaats. Tot en met 31 de-
cember wordt dagelijks om 18.00
uur één kunstwerk onthuld. Voor
meer info, route en planning  zie
de website www.Kielzog.nl/advent.
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Sfeervolle Kerstmarkt 
bij Boomkwekerij Joling
MEEDEN - Ook dit jaar is er
weer de bekende kerstmarkt bij
Boomkwekerij Joling aan de
Hereweg 216 in Meeden, maar
dit keer wel volgens de corona-
maatregelen van het RIVM. Om
die redenen worden ook de ope-
ningstijden verruimd van 09.00
tot 20.00 uur. Vanaf 6 tot en met
23 december, zeven dagen in de
week.

Geadviseerd wordt: vermijd vooral
de drukte in het weekend, geheid
dat je dan in de rij moet staan. Er
kan maar een beperkt aantal men-
sen worden binnengelaten. Rustige
tijden zijn vooral door de week van
09.00 tot 12.00 uur en vanaf 17.00
tot 20.00 uur. ‘Houdt daar dus alstu-
blieft rekening mee’, is het advies.
Dit jaar kan ook het glaasje warme
glühwein niet worden aangeboden,
maar wel zal de houtkachel bran-
den. In de oude, met houten gebin-
ten, opgetrokken schuur is alles
weer even prachtig geëtaleerd zo-
als men dat van Boomkwekerij Jo-
ling gewend is.
Er is dit jaar weer een uitgebreid
assortiment kerstbomen van klein
(50 centimeter) tot heel groot (5 à 6

meter). Zowel luxe soorten, zilver-
spar waaronder de Nordman als
ook de meer gewone spar, zoals de
fijnspar en de Servische spar. De
kleinere bomen tot 1,5 meter zijn
eventueel ook kant en klaar in een
pot. Grotere bomen zijn er met
kluit of gezaagd. Extra verlichting
zal er voor zorgen dat men ook ’s
avonds nog een leuke boom kan
uitzoeken.
Uiteraard zijn de bomen ook dit
jaar weer voorzien van een luxe fo-
to-etiket met alle relevante infor-
matie over het type boom, de
naaldvastheid, kleur, etcetera en
natuurlijk niet te vergeten een vijf-
tal tips om de naalduitval te beper-
ken.
Ook is er een grote verscheiden-
heid aan kerstgroen om de  zelfge-
maakte kerststukjes in elkaar te
zetten, onder andere bonte hulst,
kale takken vol met rode bessen
(Ilex verticillata), coniferengroen,
gekleurde kornoeljetakken, grote
dennentakken om een deurstuk
mee te maken, etc. Verder aller-
hande benodigdheden als dennen-
appels, mos, lint, goud- en zilver
glitters, gekleurde vruchtdozen et-
cetera om kerstbakje te comple-
menteren.

Dan is er natuurlijk nog de Easy-
Fix kerstboomstandaard, om in 5
seconden een echte kerstboom
kaarsrecht op te zetten. Een kerst-
boom plaatsen is nog nooit zo ge-
makkelijk geweest met, de uit de
V.S. afkomstige Easy-fix kerst-
boomstandaard. Geen geëmmer
meer met een te grote kluit, uitste-
kende wortels of te kleine pot en
zand uit de tuin. Op de website
boomkwekerij-joling.nl onder het
kopje agenda/kerstmarkt staat een
demonstratie.

Als extra service bij Boomkwekerij
Joling wordt ook dit jaar de ge-
kochte boom weer gratis van een
inpaknet voorzien. ‘Thuis draait u
de Easy-fix standaard aan uw boom
en zet u de kerstboom direct op de
plaats van bestemming. Pas daarna
snijdt u het inpaknet los, u slaat
dus niet overal met losse takken te-
gen de muren en maait dus ook
geen vazen van tafel of venster-
bank. Wij wensen u een mooie
kersttijd toe en voor volgend jaar
staan we uiteraard weer voor u
klaar om een conisch gat in uw
kerstboom te boren’, aldus de men-
sen van Joling. De Easy-fix stan-
daard gaat immers jaren mee.

� Sfeer op de kerstmarkt.

Actie voetbalclub HS ’88
’Geef je club een rondje’
HOOGEZAND - Nu de kantines dicht
moet blijven, lopen veel verenigingen
inkomsten mis. Om dit enigszins te
compenseren doet HS’88 mee aan de
actie ‘Rondjevoorjeclub, Geef je club
een rondje’.

Nu dit in de kantine niet kan, wordt ie-
dereen opgeroepen om online een rondje
te geven aan HS ’88. Een rondje is een do-
natie ter waarde van een rondje in de
kantine. ,,Je krijgt hier niks voor terug,
maar helpt onze club hier enorm mee in
deze lastige tijd. Op dit moment hebben

er  34 leden en sympathisanten een rond-
je gegeven hierdoor is de tussenstand op-
gelopen naar 650 euro. Dat is een mooi al-
ternatief voor alle andere HS ’88-acties
die door de coronacrisis zijn vervallen zo-
als koekjes, koeken en broodactie’’, aldus
het HS ’88-bestuur. 

Iedereen mag meedoen. Hoe meer rond-
jes, hoe beter voor de clubkas. Een rond-
je kost 20 euro, maar men kan ook een
kwart rondje 5, half rondje 10 euro, enzo-
voorts geven of meerdere rondjes tege-
lijk doneren. Kijk voor meer informatie
op www.rondjevoorjeclub.nl/club/hs88

� Het bestuur van het plaatselijke KWF; blij met de gulle gift.

KWF Hoogezand krijgt 
cheque van 5000 euro
HOOGEZAND - Het KWF afdeling
Hoogezand-Sappemeer heeft een che-
que van 5000   euro gekregen. Het af-
delingsbestuur Hoogezand-Sappe-
meer van het Koningin Wilhelmina
Fonds Nederland kreeg het verzoek
om contact op te nemen met karton-
fabrikant ESKA die twee vestigingen
heeft in Hoogezand en Sappemeer.
Een uitnodiging volgde en donderdag-
middag heeft de heer René Zuidema na-
mens zijn Eska-collega’s een cheque ter
waarde van  5000 euro overhandigd aan
de KWF penningmeester, mevrouw Hilda
Bazuin.
De actie die deze giften mogelijk heeft
gemaakt kwam voort uit een voorstel van
de directie aan het personeel om te kie-
zen tussen een donatie of een kerstpak-

ket. Een groot aantal personeelsleden
heeft gekozen voor een donatie. De direc-
tie heeft het bedrag verdubbeld.
Mevrouw Bazuin sprak haar dank uit aan
de Eska-directie en personeel voor deze
‘geweldige verrassing’. Vanwege de be-
perkingen rondom het coronavirus is de
opbrengst voor het KWF in Hoogezand en
Sappemeer dit jaar lager dan vorig jaar.
Daarom wordt deze cheque als een mooie
aanvulling gezien.
Het afdelingsbestuur is op zoek naar vrij-
willigers die het KWF willen ondersteu-
nen als wijkhoofd of collectant. Met be-
hulp van vele vrijwilligers hopen zij dat
de collecteopbrengst voor KWF in 2021
een mooi resultaat oplevert. Voor meer
informatie kan men bellen met 0598-
395504 of mailen naar 
alieveldman1969@gmail.com

Wachten op vaccin, maar 
operatie al in volle gang
HOOGEZAND - Zodra er een
veilig en goedwerkend vaccin
tegen het coronavirus is, zal dit
snel en zorgvuldig zijn weg vin-
den naar de bevolking. 

Ouderen (60-plussers), mensen die
tot een medische risicogroep beho-
ren, zorgmedewerkers van deze
groepen en zorgmedewerkers die
in direct contact staan met patiën-
ten met COVID-19 worden als eer-

ste gevaccineerd. Het kabinet volgt daar-
mee het advies van de Gezondheidsraad,
zo werd vorige week door het Ministerie
bekend gemaakt. 
Vaccins zijn ruim ingekocht, net als vei-
ligheidsnaalden en speciale vriezers. Ook
komt er een uitgebreide informatiecam-
pagne over het vaccin en het belang van
vaccineren. Vaccinatie is gratis en vrijwil-
lig.
Naar verwachting kan in de eerste maan-
den van 2021 worden gestart met inenten,
schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in
de Vaccinatiestrategie, die vorige week
aan de Tweede Kamer is gestuurd. De lo-
gistieke operatie is in volle gang. Toch
zijn ook veel zaken nog onbekend; bij-
voorbeeld welke vaccins worden toegela-
ten tot de Europese markt, wanneer de le-
veringen goed op gang komen en de ge-
schiktheid van vaccins voor specifieke
doelgroepen. Dat maakt dat nu nog niet
met zekerheid gezegd kan worden wan-
neer het vaccineren begint, wie wanneer
aan de beurt is en hoe lang het gaat duren
voor iedereen die dat wil is gevaccineerd.
Minister De Jonge: ,,Het vaccin is onze be-
langrijkste troef om deze crisis te boven
te komen, om de pandemie achter ons te
laten. En om terug te gaan naar de situ-
atie waarin je gewoon met vrienden je
verjaardag kan vieren, je oma kunt
knuffelen, niet meer elke dag thuis werkt
en weer lekker naar een concert of het
voetbalstadion kunt. Toch is het niet het
vaccin dat het verschil gaat maken, maar
vaccinatie. Het is de prik in de bovenarm
die ziekte voorkomt en levens redt en er-
voor zorgt dat we ons oude leven weer
stukje bij beetje kunnen oppakken. Heel

belangrijk dus om je te laten inenten.
Niet voor jezelf alleen, maar voor elkaar.
We hebben allemaal de verantwoorde-
lijkheid om elkaar te beschermen.’’

Aankoop vaccins
Nederland heeft zicht op vaccins van mi-
nimaal zes verschillende vaccinontwikke-
laars. Met vijf fabrikanten is het contract
rond, met de zesde (Moderna) wordt nog
onderhandeld. Deze contracten worden
vanuit de EU voor alle 27 lidstaten geslo-
ten. Nederland heeft daarbij een actieve
rol. Alle vaccins bevinden zich momen-
teel in de laatste of voorlaatste testfase.
Daarna moeten het Europees Medicijn
Agentschap (EMA) en het College ter Be-
oordeling van geneesmiddelen (CBG) oor-
delen over de effectiviteit, kwaliteit en
veiligheid. Als alle vaccins de eindstreep
halen en worden toegelaten door EMA,
wat op dit moment nog niet zeker is, zou
Nederland de beschikking krijgen over
ruim 50 miljoen doses. Omdat bij de
meeste vaccins twee inentingen per per-
soon nodig zijn, is dat genoeg voor ruim
29 miljoen mensen. Daarnaast is er in de
meeste contracten ruimte voor aanvullen-
de leveringen en er worden ook nog ge-
sprekken gevoerd met andere vaccinont-
wikkelaars. Voor de inkoop van de vac-
cins is 700 miljoen euro gereserveerd.
,,Gelukkig heeft Nederland ervaring met
grote vaccinatiecampagnes. Als er straks
vaccins worden geleverd, staat alles
klaar. Waarschijnlijk is dat in de eerste
maanden van 2021. Ook als het de vaccin-
ontwikkelaars zou lukken om al in decem-
ber te leveren, kunnen we direct aan de
slag’’, aldus minister De Jonge.



 Woensdag 2 december 2020 - 3De Regiokrant



4 - Woensdag 2 december 2020 De Regiokrant

Te koop aangeboden Te koop aangebodenTe koop aangeboden Te koop aangeboden

Dierenverzorging

Te koop aangeboden

Aanbieding personeel

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

KRINGLOOP te ANNEN
DE BOEDELMARKT

De Hullen 1/06-46149507
Open wo. t/m za. 10-17 uur
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Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1, 9641 AA Veendam of telefonisch wor-
den opgegeven op nr. 088-7007170. Regeltjes kosten t3.75 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.75 extra.
Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.

Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.

- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 088-7007170).

- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar regiokrant@noordpers.nl
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van

De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen. 
06-57148394 / 06-41798273.

De Regiokrant: 088-7007170

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Vlomarkt De Toe-
komst is nu weer open!
Incl. 14 mnd. garantie en
bezorging binnen 35 km.
Eigen servicedienst. 
Inl.: 06-25355972. 

Groot assortiment kerstbo-
men en sfeerartikelen; 100
tulpenbollen €8,99; beuk
v.a. €0,35; heide €1,00; vas-
te planten v.a. €1.25,
vruchtbomen  v.a. €8.99; ro-
zen v.a. €1.99; klimop v.a.
€0.99; laurierkers v.a.
€1,75; coniferen; haag en
bosplantsoen enz.. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

wesstra.nl, Slinke 6, 
Haulerwijk, 0516-421448

Voor gratis Regeltjes be-
staan spelregels. 

Sloop en loop auto’s. We
betalen €50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS ge-
certificeerd. Boekholt auto-
demontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.

Te koop gevraagd

Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus- en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of 
06-18968238.

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

De Regiokrant: 088-7007170

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

Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.

Per week mag maximaal
één gratis Regeltje worden
ingeleverd door mensen
die woonachtig zijn in het
in verschijningsgebied van
De Regiokrant.

Rieten mand met opstaan-
de kant 85 x 30 €12,50.
Houten zaaibak 1935/1940,
heel mooi €25,- Tel: 0598-
854062

Oude divan
Tel. 0598-322657

Eetkamertafel 220 x 100; 2
prullenbakken;  2 parasols
merk Sansimo ijs; grote
ovale spiegel; aanhanger
geremd, 200 lang ca. 80 cm
breed. Tel: 06-42517855

De Regiokrant: 088-7007170

Klus- en onderhoudsbedrijf
*** Geertjan Jansma ***

Voor al uw klussen groot of
klein. Aan- of verbouw,
dakramen, dakkapellen,

schilderwerk, badkamers,
keukens, kozijnen en nog

veel meer. Met garantie en
offerte vooraf. Geertjan
Jansma 050-4041041 / 

06-22508077.  
Zie ook

www.geertjanjansma.nl

Aanbieding personeel Huis & tuin

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.

Voor gratis Regeltjes be-
staan spelregels. 
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Adverteren doet verkopen

Siddeburen houdt jeugd fit
SIDDEBUREN - Op het veld van voet-
balvereniging Siddeburen is zaterdag
een zeer geslaagd ‘Pieten 

Fit Parcours’ georganiseerd door de
jeugdafdeling van die club. Maar liefst
tachtig kinderen hebben genoten van
de diverse spellen en activiteiten, en
werden ook nog eens verrast door de
komst van twee Pieten. 
Voetbalvereniging Siddeburen zet zich in

om de jeugd in beweging te kunnen houden
in deze tijd. Met onder andere een storm-
baan, pannaveld, slalom met grote ballen,
en een snelheidsmeter is dat zaterdag ruim-
schoots gelukt. 
Daarnaast wordt ook nog steeds, zolang het
weer dat toelaat, wekelijks op twee avon-
den getraind en op de zaterdagochtend on-
derlinge wedstrijdjes gespeeld. Potentiële
leden zijn altijd welkom en mogen vrijblij-
vend meedoen aan deze trainingen en wed-
strijden.

� Druk en veel plezier zaterdag op het veld van Siddeburen.

Klimaatboom bij gemeentehuis
HOOGEZAND - Eén zwaluw maakt nog geen zo-
mer en één boom verandert het klimaat niet, maar
toch was wethouder Jan Jakob Boersma vrijdag
graag bereid aan de zuidwestkant van het in aan-
bouw zijnde nieuwe gemeentehuis in Hoogezand,
een boom te planten op verzoek van de organisa-
tie ‘Klimaatadaptie’. 
Klimaatadaptatie (-aanpassing), is het proces waarbij
de samenleving zich aanpast aan het veranderende kli-
maat, en de schadelijke gevolgen ervan probeert te be-
perken. Klimaatadaptatie is een van de maatschappelij-
ke opgaven waar voor overheden een taak ligt. De ins-
trumenten van de Omgevingswet bieden handvatten
om klimaatadaptatie vorm te geven, zo wordt gesteld.
Boersma hoefde niet echt veel meer te doen. Het plant-
gat was al gegraven en de boom, een linde, was er al in-
gezet. Scholieren van de school voor (groen) voortgezet
onderwijs Terra uit Winsum hadden vervolgens met be-
hulp van enkele kruiwagens het plantgat al opgevuld,
zodat de wethouder alleen nog maar een paar scheppen
aarde hoefde toe te voegen. Daarmee en het plaatsen
van een klein plaquettebordje, was het officiële deel
voltooid. Op de plaquette de tekst: ‘Klimaatboom. Deze
boom zuivert de lucht die u inademt, levert zuurstof,
biedt schaduw voor verkoeling en is goed voor de na-
tuur’.
Voor de meisjes van Terra was het een leuk uitje, in een
gehuurd busje, ‘ver van huis’ deze keer, maar twee van
hen wonen in Siddeburen, dus dat viel ook wel weer
mee. Overigens gaan die twee elke dag op en neer van
Siddeburen aan Winsum. Niet met openbaar vervoer,
maar op de fiets, zo’n 35 kilometer heen en 35 terug, lie-

ten ze weten.� Wethouder Boersma vult het plantgat op. 
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� Medewerkers van Floris Fietsen repareren de verlichting.

Reparatie fietsverlichting 
op Aletta Jacobs College
HOOGEZAND  - Het Aletta Ja-
cobs College in Hoogezand
heeft vrijdag samen met Veilig
Verkeer Nederland en Floris
Fietsen een reparatieactie fiets-
verlichting georganiseerd. De
donkere dagen zijn alweer een
tijdje begonnen en in deze pe-
riode is fietsverlichting van le-
vensbelang. 

Vrijdag werd de fietsverlichting
van de scholieren kostenloos gere-
pareerd. Het ging daarbij niet en-
kel om het vervangen van batterij-
en, maar indien nodig kregen som-
migen zelfs een nieuwe koplamp of
achterlicht. Met de actie vroegen
het Aletta Jacobs College, Veilig
Verkeer Nederland en Floris Fiet-
sen extra aandacht voor het belang
van goede fietsverlichting onder
het motto ‘Wintertijd is zichtbaar-
heid’.
Vrijdagmorgen van 07.30 tot 09.00
uur organiseerden het Aletta Ja-
cobs College, Veilig Verkeer Ne-
derland (VVN) en Floris Fietsen
daarom dus een gratis reparatieac-
tie fietsverlichting. Er zijn in die
anderhalf uur tijd 829 fietsen ge-
controleerd en bij 124 daarvan
bleek de verlichting niet in orde te
zijn. Dat is bijna 15 procent.

Vrijwilligers van VVN, medewer-
kers van het Aletta Jacobs College
en  medewerkers van de fietsen-
zaak zijn druk doende geweest om
de verlichting van deze 124 fietsen
kostenloos te repareren. Het betrof
niet alleen het vervangen van bat-
terijen, maar ook het plaatsen van
een nieuwe koplamp of een nieuw

achterlicht.
Deze actie vond plaats in het kader
van de fietsverlichtingscampagne
‘AAN in het donker’. Op de website
van VVN staat een filmpje waar de
fietsenmaker uitlegt hoe makkelijk
het is om  je eigen verlichting te re-
pareren; lukt dat niet kun je naar
de fietsenmaker gaan. 

� Alles wordt nauwkeurig geadministreerd, elk lampje komt op pa-
pier.

Kerstshow bij Slager Boltjes
HOOGEZAND - Het wordt van-
af woensdag 9 tot en met zater-
dag 12 december weer als van-
ouds bij slager Boltjes aan de
Sluiskade 49 in Hoogezand met
de traditionele Kerstshow. Al is
het wel wat anders dan anders. 

Ook de coronamaatregelen gelden
en de opzet is dan ook wat anders
dan eerdere jaren.  Maar ideeën
opdoen voor sfeervol tafelen tij-
dens de feestdagen blijft ook nu
weer de opzet en dat zal zeker sla-
gen.
,,Voor ons is de decembermaand al-
tijd een erg drukke maand, maar
het is voor ons ook een van de
mooiste periodes van het jaar en
we willen dan ook graag laten zien
wat wij kunnen bieden op het ge-
bied van lekker eten’’, aldus het
team van Boltjes vorig jaar en daar
wordt ook nu niets aan afgedaan.
Er is dan ook dit jaar weer een uit-
gebreid scala aan mogelijkheden
om er met de feestdagen weer iets
bijzonders van te maken in de ei-
gen huiselijke sfeer. 
,,We gaan dit jaar maaltijden kant
en klaar aanbieden, met zowel wild
als gewoon vlees, zoals bijvoor-
beeld een varkenshaasje met aard-
appels en groente, helemaal com-
pleet, ook voor de kleine gezinnen.
En dat doen we in een maaltijd-
box.’’ 
Men kan daarbij kiezen hoe de

maaltijd er in die box uit gaat zien.
,,We gaan dat samen in overleg met
de klant samenstellen. En dat kan
met wild zijn of met andere vlees-
soorten als rund, varken en kip’’, al-
dus Johan Boltjes.  
Het kunnen desgewenst stamppot-
ten zijn, maar ook meer de luxe
maaltijden met diverse soorten
groente, alles kant en klaar en
voorgegaard.
De Kerstshow zelf bestaat ook dit
jaar weer uit een heel mooi en
sfeervol ingerichte toonbank. ,,De
mensen kunnen er de dagen van de
show weer tal van ideeën opdoen
voor de Kerst’’.
Hapjes en drankjes tijdens de show
kan nu even niet, maar buiten voor
de zaak zal wel een overkapping
staan met een gourmet-toonbank
waar de mensen ook weer wat nieu-
wigheden op dat gebied kunnen be-
kijken.
En niet alleen gezond en biologisch
vlees, maar ook gezonde dranken,
pure frisdrank en biologische sap-
pen. En ook daarmee kunnen de
bezoekers aan de Kerstshow die
woensdag 9 tot en met zaterdag 12
december van 10.00 tot 17.00 uur
wordt gehouden, uitgebreid kennis
nemen.
En, aldus het team van Keurslager
Boltjes: ,,Wij hopen ook dit jaar
weer een bron van inspiratie te zijn
als het gaat om een fijne culinaire
invulling van de feestdagen.’’. 
Mensen moeten voor 19 december

hun bestellingen doen en kunnen
de box dan later komen ophalen.  
Veel vleesspecialiteiten dus als
kalfslende, ribeye, lamsvlees, var-
kenshaasjes, maar ook de over-
heerlijke kerstrollades van onder
andere rund, half om half, filet-,
kalfs- of kiprollade.
En er is niet alleen gezond en biolo-
gisch vlees, maar ook gezonde
dranken, pure frisdrank en biologi-
sche sappen. Het wordt dus, ook dit
jaar weer, gezellig tafelen met Sla-
gerij Boltjes. 

� De vitrines in de slagerswinkel van Boltjes liggen weer vol heerlijke (vlees)producten.

Zonnepark Eekerpolder 
ten noorden van spoorlijn 
MEEDEN - De coöperatie Ee-
kerpolder in Meeden, meldt
het volgende: ‘In de wandel-
gangen horen we dat er onrust
heerst omtrent de locatie van
het zonnepark. 
Voor de duidelijkheid nog een de
exacte plek (zie ook het platte-
grond-kaartje in deze krant, de
blauwe advertentie). Wij willen
in de Eekerpolder een zonnepark
ten noorden van het spoor. En
niet eronder. Tussen de dijken
ligt het zonnepark uit het zicht.
Daarom een goede locatie’.

‘In dit plan wordt 25 procent van
de grond natuurgebied. Inpassen
van zonnepanelen in de natuur is
niet optimaal, maar als ze er ko-
men, laten we dan zo goed moge-
lijk voor de natuur zorgen. Bloem-
rijk grasland. Vlakke watergan-
gen voor veel dynamiek. ideaal
voor water- en oeverleven. En
met ruimte tussen de panelen, zo-
dat het niet een grote spiegelzee
wordt’.

Wie mee wil denken of reageren:
Facebook @coopeekerpolder.nl 
en e-mail: info@eekerpolder.nl

Uitslagen 
Bridgeclub H-S 
HOOGEZAND - Uitslagen dinsdag-
avond computerbridge (Step)
Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer,
4e zitting (14 paar) van 24 novem-
ber: 1. Jaap Wijpkema en Jackie
Wijpkema; 2. Maarten Hooijmeijer
en Boukje Zwanenveld; 3. Evelien
Bax en Petra van Dreven; 4. Corry
Dietvorst en Hans Ubbink; 5. Ineke
Blokzijl en Henk de Vries. 
Op de BC.HS-site (www.
12010.brid ge.nl) staan de complete
uitslagen, standen, spelverdeling
en wetenswaardigheden. Wie ook
bridge wil leren. voor informatie:
Eva Anspach (0598-327557, 
evaanspach@home.nl).

Communicatie-amendement 
door raad M-G aangenomen 
HOOGEZAND - De gemeente-
raad van Midden-Groningen
heeft zich uitgesproken voor
een (betere) communicatie van
buiten (de raad) naar binnen.
Daartoe is een amendement in-
gediend door de VVD en ge-
steund door D66 en door de
raad unaniem aangenomen.
In de raadsvergadering, donder-
dagavond, is gesproken over het
rapport van de Rekenkamercom-

missie met als onderwerp het Re-
kenkamercommissie rapport
‘Quick scan onderzoek naar de
communicatie van de gemeente-
raad’.
De VVD miste in dat voorstel een
beslispunt over de communicatie
van buiten naar binnen met de in-
woners en ondernemers van Mid-
den-Groningen en heeft daarover
een amendement (tekstwijziging)
ingediend. Dit amendement werd
unaniem met algemene stemmen

aangenomen. 
VVD-raadslid Patricia Nieland na
afloop: ,,Hier zijn wij erg blij mee
aangezien wij niet alleen willen
zenden maar ook heel graag willen
ontvangen. Wellicht vinden wij dit
nog wel belangrijker.’’
Het voorstel over de rapportage
van de Rekenkamercommissie
over de communicatie van de ge-
meenteraad kende drie beslispun-
ten. 
Nieland tijdens de behandeling
daarvan: ,,Communicatie gaat vol-
gens ons twee richtingen op. Van
binnen naar buiten, maar volgens
ons is er ook een van buiten naar
binnen-communicatie. Wellicht is
deze vorm van communicatie nog
wel veel belangrijker. Wij willen
heel erg graag weten of en hoe de
inwoners en de ondernemers in
Midden-Groningen met de gemeen-
teraad willen praten. En vervol-
gens waarover.’’
Het raadvoorstel werd met de aan-
vaarding van het amendement aan-
gepast, waarbij een van de basis-
punten werd uitgebreid met: ‘On-
derzoek doen naar de behoefte en
manier van communicatie van de
inwoners en ondernemers in Mid-
den-Groningen met de gemeente-
raad. De communicatie van buiten
naar binnen. Deze opdracht zou,
evenals beslispunt 3, aan de griffie
voorgelegd moeten worden waar-
naar zij met een concrete vraagstel-
ling een onderzoek uit kunnen zet-
ten via het meest geschikte kanaal’. 

� Patricia Nieland (VVD):
,,Heel belangrijk om te horen
wat er in dec samenleving
leeft.”

Kerk in Kolham naar 
Oude Groninger Kerken
KOLHAM - Na een periode van
voorbereiden heeft de Protes -
tantse Gemeente Slochteren
haar kerkgebouw en vereni-
gingsgebouw De Rank in Kol-
ham overgedragen aan de Stich-
ting Oude Groninger Kerken
(SOGK).  De bijeenkomst vond
plaats in de kerk en werd, van-
wege de heersende coronare-
gels, bijgewoond door een be-
perkt aantal personen.

De heer G. Stellingwerf, die na-
mens de protestantse gemeente de
bijeenkomst opende, noemde in
zijn welkomstwoord dat deze mo-
numentale kerk een goede plek
krijgt binnen de zorg van de SOGK.
Dat is een zorg die de kerkelijke
gemeente mogelijk op termijn niet
meer kan leveren. ,,De kerk wordt
nu weer teruggegeven aan het dorp
Kolham, waar hij altijd van ge-
weest is.’’ 
Jetse Terpstra ging in op de ge-
schiedenis van de kerk, het dorp
Kolham en haar mensen. De eerste
kerk heeft daar al in 1200 gestaan
en is een paar keer opnieuw ge-
bouwd. 
De huidige kerk is van 1687. Ook in

de laatste jaren is er nog veel ge-
beurd met de restauratie en vond
ook de bouw van De Rank naast de
kerk plaats. Alles is gedaan met
veel inzet van vrijwilligers uit Kol-
ham. Terpstra noemde ook nog de
oude kleuren die in de kerk zijn ge-
bruikt en het herstel van de lambri-
sering, die op professionele wijze
door de heer Evertse is aange-
bracht. 
Voor het passeren van de over-
drachtsakte was notaris mr. J. Hun-
derman aanwezig, die een verkorte
versie van de akte voorlas, waarna
het tekenen door de heren Stelling-
werf en  Helmantel namens het
College van Kerkrentmeesters en
de heren De Bruijne en Kool na-
mens de stichting plaatsvond. 
De protestantse gemeente huurt de
kerk en De Rank weer terug van de
SOGK. 
Het officiële gedeelte werd afgeslo-
ten met het in het zonnetje zetten
van een aantal mensen, vergezeld
van een bos bloemen. Speciale aan-
dacht was er voor mevrouw Wol-
dring, die de laatste jaren deze
overdrachten organiseerde. Van-
wege de pensioengerechtigde leef-
tijd was dit de laatste overdracht
die ze voor de SOGK regelde. 

� De officiële overdracht; de kerk is nu verzekerd van goede zorg.

Kom nu in actie
en doneer op 
houdcultuur
levend.nl

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

Koninklijke Onderscheiding voor brandweervrijwilligers
SLOCHTEREN - Het gaat maar door, de Koninklijke Onderscheidingen voor
leden van de vrijwillige brandweer in Midden-Groningen. Zaterdagavond was
het voor de derde keer weer zover: drie brandweermannen werden onderschei-
den als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikte ze zaterdagavond uit aan de brandweer-
mannen Bouma, Ten Have en Postma, allen van de brandweerpost Slochteren. De uit-
reiking zou in april van dit jaar plaatsvinden tijdens de gezamenlijke korpsbindings-
avond van Harkstede, Slochteren en Siddeburen, maar door coronamaatregelen kon
dat toen niet. 
Burgemeester Hoogendoorn en Ingrid van Elst, teamleider Brandweerzorg Veiligheids-
regio Groningen, gingen zaterdagavond  persoonlijk bij de brandweermannen thuis
langs in de tankautospuit van de brandweer om hen de onderscheiding uit te reiken.
Hoogendoorn: ,,Ik feliciteer de brandweermannen van harte met hun Koninklijke On-
derscheiding. Ze werken alle drie al tussen de 25 en 34 jaar werk als brandweervrij-

williger. Dat doen ze naast hun reguliere baan. Daar heb ik groot res pect en waarde-
ring voor. Helaas kunnen we ook bij dit drietal, door de coronamaatregelen, de onder-
scheidingen niet samen met hun collega’s uitreiken. Door bij hen thuis langs te gaan
met de brandweerauto, proberen we er voor hen toch een bijzonder moment van te ma-
ken’’.
Het ging deze keer om Jan Bouma, 61 jaar uit Froombosch. Hij was 34 jaar lid van de
vrijwillige brandweer en in maart van dit jaar gestopt. Zijn functies als vrijwilliger wa-
ren: manschap en oefenleider in de rang van Hoofdbrandwacht.
Willem ten Have, 59 jaar uit Slochteren. Hij is al 29 jaar lid van de vrijwillige brand-
weer. Zijn functies zijn: ploegchef, oefenleider en bevelvoerder. Zijn rang is Brand-
meester en als derde Albert) Postma, 57 jaar uit Schildwolde. Hij is al 25 jaar brand-
weervrijwilliger. Zijn huidige functie is manschap, in de rang van Hoofdbrandwacht.

� Jan Bouma met z’n Koninklijke Onderscheiding; hij is 34 jaar bij de brand-
weer.
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