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Provincie aan de slag met GrAS

Gevoelige natuur in
Westerwolde wordt hersteld

Jasper Wever is door naar The Battles in The Voice of Holland.
(foto: De Nieuwsbode)

Alle stoelen draaien voor
Jasper in The Voice
NIEUW-BUINEN – De 28-jarige Jasper Wever uit Nieuw-Buinen heeft zich weten te plaatsen voor de volgende ronde van
The Voice Of Holland (TVOH).
Tijdens de eerste uitzending
van het nieuwe seizoen, die afgelopen vrijdagavond op RTL 4
te zien was, draaiden alle vier
coaches (Waylon, Jan Smit, Ali
B en Anouk) hun stoel voor
hem om toen hij ‘When we were young’ van Adele zong.

dat Jasper erg gespannen was voor
zijn auditie. ,,Ik herkende mezelf
ook bijna niet terug, maar ik weet
nog wel dat ik enorm gespannen
was voor ik het podium op moest.’’

Een uitkomst die Jasper van tevoren nooit verwacht had. ,,Ik vond
het al mooi dat mijn optreden
werd uitgezonden, laat staan dat
alle coaches voor me zouden draaien. Ik wilde gewoon één keer het
gevoel meemaken om op zo’n groot
podium te staan.’’ Jasper heeft
zichzelf dan ook opgegeven voor
de talentenjacht. ,,Ik ben al van
jongs af aan met muziek bezig geweest, maar heb er eigenlijk nooit
iets mee gedaan. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit zangles gehad. Dus
toen ik gebeld werd dat ik mocht
meedoen aan de Blind Auditions,
dacht ik eerst: tof! Ik wist al snel
dat het een nummer van Adele
moest worden. Ik vind haar sowieso een goede zangeres en dit
nummer past ook goed bij m’n
stem.’’
In de uitzending was goed te zien

Vooral genieten

De keuze voor Jan Smit als zijn
coach, heeft Jasper puur op gevoel
genomen. ,,Toen alle stoelen gedraaid waren, was ik vooral benieuwd wat ze te vertellen hadden.
Daarna zei mijn gevoel dat ik voor
Jan moest gaan en ik ben nog
steeds blij met die keuze, want hij
is een erg betrokken coach.’’

In het dagelijks leven is Jasper al
acht jaar werkzaam als opticien bij
Specsavers in Stadskanaal. ,,Ik heb
al heel veel reacties gekregen van
klanten, blijkbaar hebben toch
heel veel mensen het programma
gezien. Maar ze zijn allemaal heel
positief, dat is leuk om mee te maken.’’ En hoe ver hij ook gaat komen in The Voice of Holland, Jasper wil zijn werk als opticien graag
blijven doen. ,,Ik hou van m’n
werk.
Natuurlijk smaakt het optreden nu
wel naar meer, maar ik heb geen
concreet plan voor de toekomst.
En wat The Voice betreft: ik laat
het allemaal maar over me heen
komen. Ik wil er vooral van genieten.’’

Jeroen Russchen
ontvangt gouden plaat
STADSKANAAL – Muziekproducer Jeroen Russchen uit
Stadskanaal heeft vorige week
in de Wisseloordstudio’s in Hilversum zijn eerste gouden
plaat in ontvangst mogen nemen. Hij kreeg deze als medecomponist van vier nummers
op het nieuwe album ‘Voor iedereen’ van zanger Tino Martin, dat inmiddels al ruim 70
miljoen streams heeft op diverse kanalen.

dien is een ander nummer van de
Knoalster, ‘Kado’, gebruikt voor
de film ‘De club van Sinterklaas’,
die momenteel in de bioscoop te
zien is.
Momenteel is Russchen alweer
druk bezig in de studio om nummers te schrijven voor het nieuwe
album van Tino Martin dat in de
loop van 2021 moet uitkomen.

WESTERWOLDE – Nu Provinciale Staten hebben ingestemd met de Groninger Aanpak Stikstof (GrAS) kan de
provincie met de uitvoering
starten. De GrAS gaat over de
manier waarop Groningen
haar natuur willen beschermen en tegelijkertijd ruimte
wil bieden voor economische
en maatschappelijke activiteiten. De aanpak richt zich op
drie pijlers, waaronder de gebiedsgerichte aanpak rondom
Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek in de gemeente
Westerwolde.

regelen zijn wezenlijk voor het
bereiken van de natuurdoelen.
Dat betekent dat er alleen samen
met het Rijk aan een structurele
oplossing gewerkt kan worden.

STADSKANAAL – Het schetsontwerp voor de Oude Markt in
Stadskanaal is klaar. Graag wil
de gemeente horen wat haar bewoners ervan vinden. Omdat dit
vanwege de coronamaatregelen
niet tijdens een informatiebijeenkomst kan, wordt inwoners
gevraagd online hun mening te
geven.
De Oude Markt is een belangrijk
plein: het is een grote parkeerlocatie die dicht bij de winkels ligt en
langs de gevel van de Kanaal Passage ligt een belangrijke looproute
voor het winkelend publiek. Deze
looproute verbindt de Beneluxlaan
via de Oude Markt met de Europalaan en het Europaplein. Vanwege
zijn strategische ligging is het belangrijk dat het plein zijn parkeer-

De andere twee pijlers zijn innovaties binnen de sectoren, zoals
de landbouw en industrie, en de
vergunningverlening. De aanpak
kan alleen gerealiseerd worden
met voldoende maatschappelijk
draagvlak, in samenwerking met
de betrokken sectoren.

functie blijft behouden. In het ontwerp van de Oude Markt is dan ook
ruimte voor 250 auto’s, nu zijn dat
er 218. Verder komt van de Oude
Markt naar de Hoofdstraat een
nieuwe doorsteek, met eenrichtingsverkeer richting Hoofdstraat. Hierlangs liggen ook 20 parkeerplaatsen. Omdat de inrichting van het
plein is versleten, de bomen er
slecht bij staan, de bestrating is afgeschreven en op dit moment alleen
de ingang van de Kanaal Passage
wat leven in de brouwerij brengt,
staan in het ontwerp nieuwe leilindes die het zicht op de wat minder
fraaie galerijen maskeren. Aan de
achterkant van de Europalaan komen groenrasters met klimop, waarop eventueel ook lichtreclame kan
komen. Verder is in het ontwerp
een deel van de bebouwing aan de
Navolaan gesloopt. Het plan is om
het resterende deel te verbouwen
met een mooie gevel aan de zijde
van de Oude Markt.
Op www.centrumvernieuwing.nl
kan men het ontwerp bekijken in
een filmpje, waarin landschapsarchitect Frans Beune het ontwerp
toelicht. Hij vertelt over het ontwerp door op verschillende plekken op de Oude Markt een 3D-afbeelding te laten zien na een foto
van de huidige situatie op dezelfde
plek. Daarna kunnen mensen via
een online vragenlijst laten weten
wat ze van het ontwerp vinden. De
online vragenlijst bestaat uit 5 vragen en neemt niet meer dan een
paar minuten tijd in beslag. De
vragenlijst kan tot en met maandag 7 december ingevuld worden.

Vergunningen
De provincie Groningen werkt
aan een vergunningensysteem
dat initiatiefnemers rust en stabiliteit biedt. Daarnaast wil de provincie de activiteiten legaliseren
die voor of tijdens de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
vrijgesteld waren van vergunningplicht. Tot die tijd wordt er
op hen niet gehandhaafd. De minister van LNV heeft toegezegd
te werken aan de legalisatie van
deze activiteiten.
De provincie heeft aangegeven
waar mogelijk actief bij te dragen aan versnelling van de legalisatie. Ook stelt de provincie op
zeer korte termijn het extern salderen open, zodat investeringen,
bijvoorbeeld in de industrie in de
Eemsdelta, weer mogelijk worden.

Maatregelen
In de gebiedsgerichte aanpak
voor het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek in de gemeente Westerwolde gaat een adviescommissie met de betrokkenen in het gebied op zoek naar maatregelen
voor het herstel van de stikstofgevoelige natuur. Met de sectoren kijkt de provincie naar manieren om de totale stikstofemissies in Groningen te verlagen
door het versterken van de al ingezette verduurzaming, bijvoorbeeld door het verduurzamen
van de landbouw verder te stimuleren.
Ook wordt er gewerkt aan een
meer robuuste natuur, bijvoorbeeld met overgangsgebieden
voor natuur en landbouw en een
strategie om de biodiversiteit te
verbeteren in de industriegebieden in de Eemsdelta.
Een belangrijk uitgangspunt
voor de Groninger aanpak is dat
de stikstofproblematiek in de

Een adviescommissie gaat met betrokkenen op zoek naar maatregelen voor het herstel van de stikstofgevoelige natuur in het Lieftinghsbroek. (foto: provincie Groningen)

Mooi gebaar voor Nieveensters
GASSELTERNIJVEEN – In Gasselternijveen wordt vrijdagmiddag huis-aan-huis een mooie verrassing bezorgd. ,,Een mooi gebaar, waarbij we zwaaien naar
elkaar.
We verklappen nog niet wat het
precies is, maar we gaan er van uit
dat iedereen er vast heel blij mee
is’’, zegt Piet Wolters van dorpscoöperatie De Brug. Door een goede onderlinge samenwerking tussen de
dorpscoöperatie, Stichting Attenta,

welzijnsorganisatie Impuls en de
leerlingen van de beide basisscholen in Gasselternijveen kan aan alle
inwoners van het dorp een leuke attentie worden aangeboden. ,,In deze
tijd van afstand van elkaar laten we
zien dat we er toch voor elkaar
zijn!’’ Burgemeester Anno Wietze
Hiemstra van de gemeente Aa en
Hunze gaat met de vele vrijwilligers
mee op pad om de attenties te bezorgen. ,,Op ons dorpsportaal is na
vrijdag te lezen wat de attentie was
en wat de mensen er van vonden.’’

Fotoboek over Onstwedde
ONSTWEDDE – Het heeft even
geduurd, maar eind dit jaar
verschijnt een uniek fotoboek
over de geschiedenis van Onstwedde met ruim 400 foto’s.
In ‘Onstwedde, vroeger en nu…’,
dat is samengesteld door Jacco
Pranger uit Nieuw-Buinen, worden
verschillende onderwerpen belicht: naast de kerken, scholen en
molens staan er ook veel unieke familieportretten in het boek. Verder komen diverse verenigingen
en gebeurtenissen aan bod. ,,Voor-

al de oude bewoners zullen in dit
boek vele oude bekenden en misschien zichzelf herkennen’’, aldus
Pranger. ,,Jongere bewoners kunnen op deze wijze kennismaken
met de bloeiende geschiedenis van
hun dorp.’’ Het boek telt zo’n 200
bladzijden en is in beperkte oplage
bij voorintekening te koop voor 25
euro. Voorintekenen kan nog tot
30 november door contact op te nemen met Jacco Pranger via 0621831002 of pranger@nieuwbuinen.com. Na verschijning van het
boek is de prijs 30 euro.

Theater Geert Teis en De
Rode Loper kleuren oranje

Russchen (37) is al jaren actief in
de muziekbusiness. ,,Ik ben begonnen in de hiphop, maar ik heb altijd een hele brede smaak gehad.
Ik heb de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden gedaan en inmiddels ben ik ook al jaren bezig
als producer. Via via ben ik in contact gekomen met landelijke artiesten als Wolter Kroes en Boef en
ik heb ook met Stuk TV samengewerkt. De laatste jaren werk ik
veel samen met Tino Martin, voor
wie ik al meerdere nummers heb
geschreven. Het is natuurlijk mooi
dat op dit album vier liedjes staan
die ik mede heb gecomponeerd,
waarvoor ik nu m’n eerste gouden
plaat heb. En hopelijk niet de laatste.’’

STADSKANAAL – Theater
Geert Teis en tuibrug De Rode
Loper in Stadskanaal zullen de
komende weken ’s avonds en ‘s
nachts oranje verlicht zijn. De
gemeente Stadskanaal sluit
zich op deze manier aan bij de
internationale campagne Orange the World van de Verenigde
Naties, waarmee aandacht
wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook
de website en de sociale mediakanalen van de gemeente zijn
oranje gemaakt met vermelding van de hashtag #OrangetheWorldNL.

Kinderen voor Kinderen
De gouden plaat is een van de
hoogtepunten in het afgelopen
jaar, maar dat geldt zeker ook
voor het nummer dat Jeroen
mocht schrijven voor Kinderen
voor Kinderen. ,,Ik heb altijd de
wens gehad om daar een nummer
voor te maken. Ik ken het natuurlijk nog uit m’n eigen hoofd en ik
zie nu ook bij m’n eigen kinderen
dat ze het nog steeds leuk vinden.
Dit jaar is ‘Ik durf alles’ uitgekomen voor de 41e editie.’’ Boven-

kern een landelijk probleem is.
Het Rijk kan bronmaatregelen
nemen, zoals het verlagen van de
maximumsnelheid en technische
stalmaatregelen. Dit soort maat-

Wat vinden Knoalsters
van ontwerp Oude Markt?

Jeroen Russchen en medecomponist Christon Kloosterboer met
de gouden plaat die ze ontvingen voor het album van Tino Martin.
(eigen foto)

Wethouder Marc Verschuren:
,,Door markante plekken in onze
gemeente oranje te laten kleuren
is de aandacht die we vragen voor
geweld tegen vrouwen en meisjes
heel zichtbaar. Zeker nu iedereen
meer thuis is, komt geweld tegen
vrouwen en meisjes vaker voor
dan eerst. Niet elke vrouw heeft de
mogelijkheid om zelf geweld te
melden of dit kenbaar te maken
aan hulpverleners. Het is dan ook
belangrijk dat buren en andere

naasten alert zijn en waar nodig
aan de bel trekken.’’

Bespreekbaar maken
,,Dat er weinig aandacht is voor geweld tegen vrouwen en meisjes,
wil niet zeggen dat het in onze gemeente niet voorkomt. Vaak durven vrouwen er uit schaamte niet
over te beginnen en jonge meisjes
weten simpelweg niet waar ze terecht kunnen met dit probleem.
Door onze kanalen oranje te kleuren hopen we ook online de aandacht te trekken en het bespreekbaar te maken’, aldus de wethouder. Slechts 10 procent van de
vrouwen en meisjes die met geweld te maken krijgen, melden dit
ook daadwerkelijk bij een instantie.
Het oranje uitlichten van een bekend gebouw of ander object door
overheden is een vast onderdeel
van de campagne Orange the
World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst,
vrij van geweld tegen vrouwen en
meisjes. Theater Geert Teis en De
Rode Loper zullen vanaf vandaag
tot en met donderdag 10 december
verlicht worden.

Amicitia laat online
van zich horen
MUSSELKANAAL – Wat doet een muziekvereniging in deze coronatijd? Door de opgelegde maatregelen kan en mag veel niet, maar
Amicitia uit Musselkanaal kijkt verder. De leden en het bestuur
zochten gezamenlijk naar mogelijkheden en werden creatief. Naast
het orkest, dat in september al een openluchtconcert heeft gegeven,
hadden ook de leden van de malletband prachtige muziek ingestudeerd voor het concert in maart. Maar omdat het fysiek niet mogelijk was om een concert te geven kwam het idee om online te
gaan. Een professioneel productiebedrijf werd benaderd om beelden te maken en de repetitieruimte werd omgebouwd tot een klein
theater, waarna de leden, in uniform, maar zonder publiek, hun
podium mochten nemen. ,,Het was wel een hele bijzondere ervaring om zonder publiek een concert te geven. Geen reacties op de gespeelde werken, geen applaus, geen gezellige pauze en niet na afloop nog even met de bezoekers napraten.’’ Maar desalniettemin
was de pret bij de leden er niet minder om. Het concert duurt ongeveer een half uur en wordt zaterdagavond om 19.30 uur uitgezonden via www.amicitia-musselkanaal.nl en de Facebookpagina
van Amicitia Musselkanaal. (eigen foto)
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Tweede ronde online
van Huiskamerquiz
Westerwolde
VLAGTWEDDE – De activiteitencommissie van voetbalvereniging
Westerwolde organiseert de komende
weken weer een online Huiskamerquiz. Vijf zaterdagen achter elkaar
worden er twaalf vragen binnen een
bepaald onderwerp op de Facebookpagina en website van de vereniging
gezet.
Aan de eerste ronde hebben in totaal 37
mensen meegedaan. ,,Dat is een mooi
aantal, met name gelet op de deelname
aan de eerste editie van de quiz dit voorjaar. Van deze 37 deelnemers hadden er
29 alle antwoorden goed.’’ De weekprijs
is (na loting) gewonnen door Thom Postma. Afgelopen zaterdag is de tweede ronde online gezet, met opnieuw twaalf vragen. Deelnemers hebben een week lang
de tijd hun antwoorden in te sturen: vrij-

dag voor 24.00 uur moeten de antwoorden binnen zijn.
Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste punten heeft behaald
een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Ook is er iedere week een prijsje te
verdienen door diegene die het best
scoort, al dan niet na loting bepaald. Om
voor de hoofdprijs in aanmerking te komen, zal men vijf weken lang mee moeten doen. Iedereen kan gratis meedoen
en ze hoeven geen lid te zijn van Westerwolde. Insturen kan per app naar de vereniging of Harm Jan Pleiter of per mail
(hjpleiter@hetnet.nl). Antwoorden die ingestuurd zijn, kunnen niet worden gewijzigd. Bij het vinden van de antwoorden
mogen hulpbronnen worden gebruikt.
Aanstaande zaterdag zal de derde ronde
online worden gezet, op 5 en 12 december
volgen de overige twee rondes.

Sportclub Drenthe
lanceert nieuwe website

Nieuw Buinen krijgt
subsidie provincie voor
accuopslagsysteem
NIEUW-BUINEN – De zonnepanelen
kunnen op het dak bij voetbalvereniging Nieuw Buinen. De provincie
Drenthe verleent de vereniging een
subsidie van 41.400 euro voor de realisatie van een innovatief accuopslagsysteem, waarin de opgewekte
energie van de zonnepanelen wordt
opgeslagen.
Met de provinciale bijdrage is het plaatje
voor de verduurzaming van het sportpark
rond. Eerder werd ook al een bijdrage
toegezegd door Powerfield, dat de vereniging van technisch advies voorziet. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ,,Ik ben blij
voor Nieuw Buinen dat niet opgaf, maar
doorzette in haar wens naar verduurzaming. En blij dat wij daar als provincie
ons steentje aan bij kunnen dragen.
Nieuw Buinen was een voorbeeld van alles dat mis was met het Drenthe energienetwerk, nu is de voetbalvereniging een
voorbeeld van innovatieve oplossingen in
Drenthe.’’ De voetbalvereniging is de eerste sportvereniging die met deze wijze
van opslag van energie een oplossing
heeft voor haar aansluitproblemen op het
Drentse energienetwerk. De provincie
wil met het project kennis en ervaring opdoen en deze ook in vergelijkbare andere

situaties toepassen.
Het accuopslagsysteem is een idee van
het bedrijf Iwell, dat eind mei meedeed
aan de marktconsultatie van provincie
Drenthe. Het systeem vangt de piekproductie van de zonnepanelen op en de
piekvraag van de veldverlichting. Hierdoor is het mogelijk om de netaansluiting
van de voetbalvereniging te verkleinen
en is er voor Enexis geen reden meer om
de aansluiting van zonnepanelen te weigeren.
Nieuw Buinen wil al geruime tijd haar
sportcomplex verduurzamen met de
plaatsing van zonnepanelen op het dak
van het clubgebouw. Toen het plan gereed was bleek er echter geen capaciteit
te zijn op het elektriciteitsnetwerk. Reden voor de provincie Drenthe om eind
mei de casus van de voetbalvereniging
voor te leggen aan marktpartijen met de
vraag om met een economisch rendabele
oplossing te komen. Er reageerden in totaal 21 partijen op deze marktconsultatie
met een mogelijke oplossing, variërend
van waterstofproductie, batterijopslag tot
het starten van een energiecoöperatie.
Na een eerste selectie van drie kansrijke
bedrijven viel uiteindelijk, na presentaties van de businessplannen, de keuze op
het accuopslagsysteem.

DRENTHE – Ondanks de veerkracht
van verenigingen tijdens de coronacrisis is het soms lastig het hoofd boven water te houden. Dat waar het
om draait, sport en bewegen in een
sociale omgeving, kan nu niet. Er zijn
geen competities en toernooien en
zelfs trainen met meer dan twee
mensen zit er even niet in. Maar misschien nog wel belangrijker: ook de
sociale functie van de vereniging ligt
op zijn gat.
Voor de leden een moeilijke tijd en dat
zorgt ook bij verenigingen voor zorgen.
Juist nu kan Sportclub Drenthe clubs helpen en meedenken over de toekomst.
Hoe kunnen clubs ingericht worden zodat
ze er volgend seizoen weer (gezond) voor
staan? SportDrenthe is al jaren dé vertrouwde partner voor verenigingsadvies
in Drenthe. De verenigingsadviseurs bieden ondersteuning op thema’s die voor

Online sessie
Onlangs is een online sessie gehouden
waar zo’n 40 deelnemers hebben gesproken over de problematiek die nu heerst
bij verenigingen. Zij gingen in gesprek
over enkele belangrijke thema's die spelen tijdens de coronacrisis. Het behouden
van clubgevoel en daarmee leden en vrijwilligers wordt als zeer belangrijk onderwerp van gesprek gezien. Als tweede
punt worden de financiële vraagstukken
behandeld. Al met al blijkt dat er echt
wel wat zorgen zijn bij de Drentse verenigingen, maar dat er vooral enorme veerkracht en energie zit.

Grensbewoners
in Noord-Nederland
STADSKANAAL – Het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal pakt
komend weekend na de gedeeltelijke
lockdown de reeks van zondagmiddagactiviteiten weer op.
Op het programma staat een lezing door
dr. Dirkje Mulder-Boers met als titel ‘De
grens getrokken’. Daarbij gaat zij in op
de vraag waarom ‘Nederlanders’ de Duitsers in de vorige eeuw vooral als oorlogs-

Aa en Hunze zoekt
sportkampioenen
GIETEN – De gemeente Aa en Hunze organiseert ieder jaar een sporthuldiging om
bij de prestaties van sporters uit de gemeente stil te staan. Dit jaar konden er vanwege corona weinig sportevenementen doorgaan. ,,Desondanks hebben we toch een
aantal kampioenen in onze gemeente wonen en hier willen we graag op een speciale, coronaproof manier aandacht aan schenken. Dus ben jij of ken jij een sporter die
ondanks dit gekke jaar op provinciaal, nationaal of wereldniveau een mooie prestatie heeft neergezet? Laat het ons weten.’’
Een sportkampioen aanmelden kan via het formulier ‘aanmelden sportkampioenen’
op de website van de gemeente Aa en Hunze.

verenigingen heel belangrijk zijn. Denk
daarbij aan vrijwilligersproblematiek,
kostenbesparing door duurzame oplossingen in en om accommodaties, ondersteuning bij bestuur- en beleidskeuzes, adviesfunctie bij fusies en hulp bij sponsoring.
Op
de
nieuwe
website
www.sportdrenthe.nl is vooral aandacht
voor deze thema’s en diensten.

De boekomslag van ‘De grens getrokken’. (eigen foto)

I

zuchtige Pruise zagen, terwijl de noordelijke grensbewoners hen eerder als familie en buren beschouwden.
Mulder vertelt over hoe het leven in de
noordelijke grensregio, tussen Beerta en
Coevorden en van Ostfriesland tot de
Grafschaft Bentheim, er uitzag tussen
1914 en 1964. Ze beschrijft hoe Nederlandse en Duitse grensbewoners samenleefden in een periode van grote internationale spanningen en politieke ontwikkelingen. Daarbij komen ook de invloed
van de houding van de overheden, de
twee wereldoorlogen en grote politieke
veranderingen op het leven van de noordelijke grensbevolking aan bod. Dit alles
in een periode waarin het veen eerst voor
veel werkgelegenheid zorgde en voor
groei van de noordelijke grensbevolking,
terwijl daarna grote werkloosheid heerste.
Ze vertelt niet alleen over de bevolkingssamenstelling, hun sociale contacten met
de Duitse buren en hoe de grens tussen
Nederland en Duitsland werd beleefd,
maar ook over het grensverkeer, de
grenseconomie, grensarbeid en de politiek-ideologisch keuzes van grensbewoners. Dirkje Mulder-Boers studeerde Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit en studeerde af op de jonge monumentenzorg in de gemeente Emmen. Met
het onderzoek De Grens Getrokken promoveerde zij dit jaar aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. De voorstelling
begint om 14.30 uur, reserveren is verplicht. Dat kan via
www.streekhistorischcentrum.nl met de
reserveerknop op de homepage. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van
Stadskanaal.

Games maken met BiebLab Live
REGIO – Biblionet Groningen is onlangs gestart met BiebLab Live, een wekelijkse uitzending voor kinderen. Op YouTube kunnen ze iedere woensdagmiddag vanaf de bank of aan de keukentafel meedoen aan de leukste workshops en
spellen. Vanmiddag gaan de kinderen hun eigen games maken met de GameStudio van Klokhuis. Kinderen kunnen zelf ontdekken hoe de GameStudio
werkt en hoe ze zelf toffe spellen kunnen maken. Natuurlijk worden er deze
middag ook een aantal games gespeeld. De uitzending begint om 15.00 uur en
is te volgen via youtube.com/bieblab. Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de
Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten tijdelijk niet door kunnen gaan, schakelt Biblionet Groningen over naar
BiebLab, het YouTube-kanaal voor kinderen. (foto: Biblionet Groningen)
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088-7007160

NoordPers nieuws- en advertentiebladen

De Nieuwsbode

Prikkers kunnen telefonisch worden opgegeven op nr. 088-7007160. U kunt uw advertentie ook mailen
naar: nieuwsbode@noordpers.nl o.v.v. gratis prikker. Prikkers kosten t3.75 excl. BTW (minimaal 3 regels).
Iedere regel meer kost t0.75 extra. Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75
extra in rekening gebracht. Contant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS PRIKKERS
Het plaatsen van gratis Prikkers is aan bepaalde ‘’spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Prikkers hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Prikkers kunnen alleen door particulieren worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.
Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, coniferen, open haardhout, etc.
te koop aanbiedt, komt niet in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.
- Gratis Prikkers kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur
op nr. 088-7007160.
- Per week mag maximaal een gratis Prikker worden ingeleverd.
- Een gratis Prikker mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Prikker willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van
De Nieuwsbode.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Prikkers worden opgenomen.
- Gratis Prikkers t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Prikkers hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Prikker inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Te koop aangeboden
Sapcentrifuge, Philips model HR 1861 weinig gebruikt. Vraagprijs €30,00.
Tel.: 06-49616811
Black Box Hoog 155 cm.
met 240 lights met stander
4 poten van Tuinland.
Overcompleet, vraagprijs
€5,00. Opmerking enkele
lichtjes branden niet: moeten verwisseld worden.
J.Fidder, Borger, tel.: 0590235565.
Garagedeur vervangen of
nieuwbouw? Kies voor een
deur van Garagedeuren
Drenthe. Kies voor kwaliteit/service/garantie. Ruime keus in design en kleur.
www.garagedeurendrenthe.nl

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Melkbus te koop: €30
Tel. 06-38980879

Kerstboomstandaard,
groen, 40 bij 40, hoog 20
cm. met klem, stamdiameter rond 8 cm. €7,-; Ovale
salontafel donker eiken
€15,-; Hanglamp €15,-; Tel:
0599-671359

Topdekmatras, 200 x 180
cm, 12cm dik, vr pr. €100,Tel.: 0599-617986

Vers gedroogde walnoten
uit eigen tuin. Tel. 0643074245
Te koop uit nalatenschap
50 albums met sigaren
bandjes alleen in een koop
vraagprijs 2000 euro. Tel:
06-22209371

Kerstboomstandaard
nieuw, solide metalen buisframe donkergroen gelakt,
inklapbare 4-punts steun
45x45 cm, vloerhoogte 15
cm, 3-voudige schroefborging, €3,00
0599-354435 of 06-22745538

Bestel op tijd uw
houtpellets. H.O. Boxem
Tel: 0592-465687.
Ritsen in leren jassen! Sleutels klaar terwijl u wacht.
Schoenmakerij vd Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel.
Complete hobby schilders
set, nieuw en ongebruikt +/220 delig, vr.pr. €65,- Tel.
0599-416363
2 damesfietsen, een verfafbrander,
slijpmachine,
elektr. heggeschaar, visspullen. Tel. 0599-616057
4 SKODA lichtmetalen velgen, met Continental premium contact banden
185/60/R15, 4 voor 175 euro. Tel: 0599-621177 of 0638132799

CLOER kniepertjesijzer; 2
melkbussen; 4 winterbanden met velg en doppen,
voor o.a. KIA Picanto.
Tel: 06-31793778.

Een carbidschaitbusse
Tel.: 06-11447929
Nette Dames- en herenfietsen. Meisjesfietsen 20 + 26
inch. Div. Fietswielen. Nw.
Brookszadel
€35,-. Tel:
0599-617700.

100 Tulpenbollen €8,99; 12
potjes violen €4,75; beuk
v.a. €0,35; heide €1,00; vaste planten v.a. €1.25,
vruchtbomen v.a. €8.99; rozen 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
Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 / 06-41798273.

Gevraagd personeel
Gezocht: flexibele hulp in
de huishouding, €12,50 p.u.
in Valthermond. Br.o.nr.
NB4820, graag met telefoonnummer.

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

Aanbieding personeel

Dierenverzorging

Schilder voor alle Behang-,
Glas en Schilderwerkzaamheden, 0647-116.985.

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

Klimwerk in bomen:
kappen, snoeien, knotten,
dood hout, stormschade.
Dick Frijters 1e Exloërmond 06-51271905.

De Nieuwsbode: 088-7007160
Paardenspullen, paardenvoer en meer bij Equi Palace Schoolstraat 11 Gieten.

Aanbieding personeel
Last van wesp, muis, rat,
marter, etc. HOB Gieten
bellen: 0592-26.21.85.
Voor al uw Schilder - Glas
en Wandafwerking. Telefoon
0599413289
/
0622834667.
www.spoordog.nl
Voor gratis Prikkers bestaan spelregels.

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar het magazine
Puur Natuur
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Overledenen herdacht
op Eeuwigheidszondag

Bibliotheken Groningen
weer open voor publiek

NIEUW-BUINEN – De vijfde
zondag voor Kerst is de laatste
zondag van het kerkelijk jaar.
Op deze zondag, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, worden gemeenteleden en vrienden van de kerk herdacht die
het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en wordt een speciaal
voor hen gemaakte kaars aangestoken. De kerk van de Protestantse Gemeente van NieuwBuinen stelde daarom zondagmiddag de deuren open.

GRONINGEN – De bibliotheken zijn weer open, waaronder
die van Biblionet Groningen.
Ook activiteiten kunnen weer
doorgaan. In de agenda op de
website van Biblionet Groningen is te zien welke dat zijn.
Daarnaast is het aan te raden
om voorafgaand aan het bezoek
de openingstijden te bekijken.

Voor iedereen die een dierbare aan
de dood verloren had, gaf de kerk
gelegenheid om hierbij stil te staan
door een kaarsje aan te steken voor
een overleden geliefde of gewoon
even rustig te gaan zitten en de
ruimte en de muziek op zich in te
laten werken. Dominee Anneke
Wouda en ouderlingen waren aanwezig voor een gesprekje en om
vragen te beantwoorden. ,,Al met
al is het prima verlopen, gelukkig
waren er geen grote groepen mensen en kon iedereen prima bege-

leid worden binnen. In totaal hebben zo’n 35 tot 40 familieleden van
onze dertien overleden gemeenteleden een kaarsje aangestoken of
een moment voor zichzelf genomen’’, blikt dominee Anneke Wouda terug.

Waardevol
Sinds de Protestantse Gemeente
vanaf september weer vanuit een
nagenoeg leeg kerkgebouw de
diensten uitzendt via internet, ontstond al gauw het idee om toch iets
extra’s te organiseren rond Eeuwigheidszondag. ,,Juist in deze coronatijd, waarin mensen veel thuis zijn,
is het aansteken van een kaarsje
voor een overleden dierbare extra
waardevol. Daarom hebben we besloten de kerk open te stellen. Voor
elke overledene was er een symbolisch bloemstuk en een steentje
met de geboorte- en sterfdatum
van de overledene en er was muziek. Het was aan de bezoekers zelf
om te bepalen wat ze wilden doen
bij hun bezoek aan de kerk, want
iedereen gaat er op z’n eigen manier mee om. We hebben op deze
manier de mensen een stukje geborgenheid willen bieden.’’

Roelof Jalving geeft de bal na 16 jaar door aan zijn opvolger René Tjarks. (foto: Auniek Klijnstra)

I

Verder gelden er nog steeds coronamaatregelen. Het dragen van
een mondkapje is gewenst (vanaf 1
december verplicht). Reserveren
voor een bibliotheekbezoek is niet
nodig, maar bezoekers wordt gevraagd om bij binnenkomst een
toegangsitem te pakken, zodat het
maximale aantal bezoekers te reguleren is. De bibliotheek (inclusief
computers en leestafels) wordt extra goed schoongemaakt, de koffieautomaat kan niet gebruikt worden, maar de toiletten blijven toegankelijk. Mensen die tot de risicogroep behoren, kunnen of willen

misschien niet zelf naar de bibliotheek komen. In dat geval kunnen
zij gebruik maken van de bezorgservice. Ze kunnen hiervoor bellen
met de klantenservice van Biblionet Groningen. De online deuren
van de bibliotheek staan altijd
open. Iedereen kan vanuit huis de
bibliotheek gebruiken om te ontmoeten, te leren en te ontdekken,
of ze lid zijn of niet. Op de website
van Biblionet Groningen is het volledige online aanbod te vinden.

Nederland Leest
De campagne Nederland Leest is
met twee weken verlengd. Zolang
de voorraad strekt, kunnen bezoekers tot en met half december het
gratis Nederland Leest-cadeauboek
komen ophalen. Dit jaar is dat ‘Het
zwijgen van Maria Zachea’, geschreven door Judith Koelemeijer.
Op woensdag 2 december is Judith
Koelemeijer te gast in de livestream van Boekeloere, de online boekenclub van Biblionet Groningen
op Facebook.

Na 16 jaar houdt het op

Roelof Jalving stopt als
beheerder van De Spont
STADSKANAAL – Voor iedereen die regelmatig komt sporten in sporthal De Spont in
Stadskanaal is beheerder Roelof Jalving een bekend en vertrouwd gezicht. Toch zal dat na
de coronatijd wel anders zijn,
want de 66-jarige inwoner van
Nieuw-Buinen gaat na komend weekend genieten van
een welverdiend pensioen.
Maar van helemaal stil gaan
zitten zal dan nog zeker geen
sprake zijn.

In de kerk in Nieuw-Buinen konden bezoekers een kaarsje aansteken. (foto: Auniek Klijnstra)
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Eigenlijk zou Jalving in de zomer
al afscheid nemen als beheerder,
maar mede vanwege alle coronaperikelen heeft hij er een paar
maanden extra aan vastgeplakt.
,,Zo hebben we de hele sporthal
coronaproof gemaakt door alles
vrij te maken, zodat iedereen op
voldoende afstand van elkaar
aanwezig kon zijn, maar daarna
werden de maatregelen weer
strenger. Al met al werd het er
natuurlijk niet leuker op, het is
momenteel veel stiller dan anders.’’

Op zoek naar het verleden in bibliotheek
REGIO – Benieuwd naar wat er in de krant van 1909 stond? Meer weten
over de geschiedenis van je woonplaats of familie? Voor wie bezig is met
het uitpluizen van een stamboom of geschiedenis een hobby is, is er dinsdag 1 december een (online) workshop ‘Delpher – op zoek naar het verleden’ van Biblionet Groningen. Delpher, de historische databank van Nederland, bevat miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die allemaal te doorzoeken zijn. Gewoon via
de computer vanuit huis. De gratis workshop begint om 19.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk, omdat de workshop online in Zoom wordt gegeven. Dat kan via biblionetgroningen.nl/delpher

Spelletjes

Column

Na vijftig jaar werken vindt Roelof het welletjes. ,,Na zo’n lange
tijd mag dat toch best? Ik ben op
m’n zestiende begonnen met werken en heb sinds die tijd eigenlijk
nooit stil gezeten. Eerst heb ik in
diverse restaurants gewerkt en in
1977 ben ik als beheerder bij het
Dorpshuis in Nieuw-Buinen aan
de slag gegaan. Daar heb ik een
hele mooie tijd gehad. In het begin waren dat vooral bruiloften
en partijen, toen die trend wat
minder werd heb ik spelletjesavonden geïntroduceerd. Ook die
werden goed bezocht. Daarnaast
hadden de scholen ook gymles in
het dorpshuis. Toen de Protestanste Kerk in Nieuw-Buinen de exploitatie van het dorpshuis, dat

Verdeeldheid
Elke zaterdagochtend bezoek ik
onze Knoalster markt, zo ook afgelopen zaterdag. Wat was het druk
op de markt. Bij een van de
kraampjes stonden lange rijen
mensen in de gemarkeerde vakken, op anderhalve meter, gedisciplineerd te wachten, tot men aan
de beurt was. Ook ik sloot me aan
bij de wachtende mensen en nestelde me in een van deze vakken.
Op dat moment kijk ik stilzwijgend om me heen. Wachtend tot
ik aan de beurt ben, zie ik mensen
met mondkapjes en mensen zonder mondkapjes met elkaar praten, lachen en discussiëren. Dat
laatste trok mijn aandacht.
Zo beluisterde ik een gesprek aan
mijn linkerzijde van een ouder
echtpaar met een man die voor
hen stond te wachten. Het gesprek ging luidkeels over het nut
hebben van het dragen van mondkapjes. ”Ach” zegt iemand, “ik
droag zo’n mondkapje omdat ain
ander dit ook dut”, waarop de ander reageert: “Veur mie nait , het
helpt toch gain sodemieter, tis nog
nooit duudlijk worden dat het
helpt”. Zo hoorde ik her en der
wat geroezemoes om me heen en
kreeg het gesprek bijval van al
die wachtende mensen die op anderhalve meter met elkaar stonden te discussiëren over het gebruik van een mondkapje of niet.
Voor- en tegenstanders probeerden elkaar te overtuigen, het ging
er soms stevig aan toe. Uiteindelijk kon ik mijn bestelling doen en
vertrok met gemengde gevoelens
naar het volgende kraampje. De

I Theo

Klinkhamer.

felheid van deze discussie en de
manier waarop men elkaar bekritiseerde zorgde voor verdeeldheid
van al die wachtenden voor het
kraampje.
Toch verbaast mij deze verdeeldheid niet. Het past precies in de
sfeer van angst, onzekerheid en
ontevredenheid waar wij ons als
samenleving momenteel in bevinden. Ik kan me de saamhorigheid
tijdens de eerste coronagolf nog
goed herinneren. Wat waren we
eensgezind en solidair met elkaar.
Tegenstellingen werden nauwelijks meer naar elkaar uitgesproken, we voelden ons verbonden
met elkaar. Maar de afgelopen
maanden leek deze zo prachtige
verbondenheid met elkaar stapje
voor stapje af te brokkelen. De
discussies binnen de landelijke
politiek en de onduidelijke medische berichtgevingen over onder
meer het gebruik van mondkapjes heeft er toe geleid dat er een
verharding in onze samenleving is
ontstaan. Oude tegenstellingen
worden weer van stal gehaald en
wordt er weer naar hartenlust
naar elkaar gewezen.
We zijn allemaal afhankelijk van
de informatieverstrekking van
ons kabinet en de medische deskundigen. Deze informatie behoort betrouwbaar en helder te
zijn. Maar als de ene dag gesproken wordt over versoepeling van
de coronaregels en de volgende
dag zo’n versoepeling alweer
wordt ingetrokken of dat het vaccineren verplicht moet worden of
niet, dat geeft alleen maar onnodige onrust en onzekerheid. Zo
creëer je toch verdeeldheid? Het
lijkt wel alsof het kabinet de grip
kwijt lijkt te zijn op de coronacrisis en al die andere tegenstellingen. Laten we weer teruggaan
naar die eens zo prachtige eensgezindheid en solidariteit, waarbij
de tegenstellingen er mogen zijn,
maar dat we ons niet meer gaan
verharden. Schrijver Simon Carmiggelt schreef ooit: “Leven is
niet veel anders dan babbelen,
verjaardag wensen en met een
glimlach aan iets anders denken’’.

naast de kerk gevestigd was, overnam, ben ik naar Stadskanaal gegaan.’’

Tijden zijn veranderd
Dat was in 2004. ,,Ik ben hier op 1
oktober begonnen, maar ik had
op dat moment ook nog de exploitatie van het dorpshuis in NieuwBuinen én die van sporthal De
Splitting onder me. Drie maanden lang heb ik dat gecombineerd, maar eigenlijk was dat
gekkenwerk! Na die tijd was ik
dan ook blij dat ik me weer op
één ding kon concentreren.’’ In de
afgelopen ruim zeventien jaar
heeft Roelof van alles meegemaakt in De Spont, variërend van
de eindfeesten van het jaarlijkse
internationale
zaalkorfbaltoernooi van Stadskanaal ’74 tot een
optreden van Jan Smit, dat binnen een paar dagen uitverkocht
was. ,,En natuurlijk alle sportwedstrijden en trainingen van de
verenigingen die hier vaste klant
zijn. Toch merk ik wel dat de tijden veranderd zijn. Vroeger was
het wel gezelliger en socialer in
de sporthal en dan vooral in de
kantine. Eerder zag je mensen
goede gesprekken met elkaar
voeren, tegenwoordig zitten veel
mensen vastgeplakt aan hun mobieltje.’’ Maar dat doet niets af
aan de mooie periode die Roelof
in De Spont heeft gehad: ,,Het is
altijd vrij intensief geweest, maar
ook hier heb ik een prachtige tijd
gehad. Ik heb hier altijd prettig
gewerkt en heb altijd goed contact gehad met mijn werkgever,
de gemeente Stadskanaal. Ik ben
eigenlijk ook nooit een dag ziek
geweest, dat zegt toch wel iets.’’

Catering gaat door
Naast zijn vaste werkzaamheden
heeft Jalving al zo’n 30 jaar een
eigen cateringbedrijf, dat in de
loop der jaren flink is gegroeid.
,,Het is eigenlijk ooit begonnen
als hobby, maar inmiddels wel

een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Zo heb ik
ruim 25 jaar de warme maaltijden verzorgd voor het Pinkstertoernooi in Nieuw-Buinen. De afgelopen jaren is er wel de nodige
concurrentie bij gekomen, maar
ik heb gelukkig een goede naam.
Het cateren heb ik onder meer
vanuit de keuken in De Spont gedaan, maar ik heb al jaren de
wens om thuis bij mij in de garage een eigen keukentje te bouwen. Daar heb ik nu de tijd voor
en inmiddels heb ik de eerste
voorbereidingen al getroffen. De
bedoeling is dat ik vanaf januari
lekker m’n gang kan gaan in m’n
eigen keuken en van daaruit m’n
cateringbedrijf kan runnen.’’

Meer vrije tijd
Een pluspunt van het stoppen
met werken is volgens Roelof wel
dat hij meer vrije tijd krijgt.
,,Sinds ik in De Spont aan het
werk ben gegaan, heb ik eigenlijk
nergens tijd voor gehad. Zo wil ik
graag weer wat meer gaan vissen.
Ik was vroeger lid van de visvereniging in Nieuw-Buinen, maar
dat is er de laatste 16 jaar helemaal bij ingeschoten. Wel gingen
we, wat er ook gebeurde, altijd
vier weken met de familie naar
Frankrijk op vakantie. Hopelijk
kan dat volgend jaar ook weer gewoon. En m’n dochter woont in de
buurt van Hamburg, dus daar kan
ik nu vaker naartoe. Gelukkig
heb ik de laatste maanden al wat
meer vrije weekenden gehad
door de corona, maar daarvoor
was ik eigenlijk altijd aan het
werk op zaterdag en zondag. Juist
omdat ik altijd bezig ben geweest,
vind ik het ergens best een raar
idee dat ik ga stoppen met werken. Maar het is goed zo. En helemaal stil zitten ga ik sowieso niet
doen’’, besluit Jalving, die zijn opvolger René Tjarks veel succes
wenst in zijn nieuwe baan als beheerder van De Spont.

Sinterklaas komt
aan in Musselkanaal
MUSSELKANAAL – Hoewel een grootse intocht door alle coronamaatregelen dit jaar niet door kon gaan, heeft Sinterklaas toch
kans gezien om zaterdag op een coronaproof manier een rondgang
te maken door Musselkanaal. In samenwerking met de plaatselijke
Ondernemersvereniging Musselkanaal (OVM) was een feestelijke
wagen opgetuigd, waarmee de Goedheiligman samen met een beperkt aantal Pieten stapvoets door de straten van Musselkanaal
trok. ,,Bij de jaarlijkse intocht op het Willem Diemerplein is het altijd feest en voor kinderen is het toch leuker om de Sint in levende
lijve langs te zien komen. Daarom hebben we een dag van tevoren
een oproep gedaan op onze Facebookpagina, waaraan veel gehoor is
gegeven. We konden vooraf niet zeggen hoe de route precies zou lopen om te grote groepen mensen te voorkomen, maar met het nodige lawaai wisten we de kinderen naar buiten te lokken’’, vertelt Ludi Bahlmann namens de OVM. ,,We hadden zakjes snoep gemaakt
die met een soort visnet zijn uitgedeeld aan de kinderen langs de
route. Ook kregen ze allemaal een knuffeldier. En hoewel de alternatieve intocht louter goede reacties heeft opgeleverd, hopen zowel
de Sint als de OVM dat dit eenmalig is geweest. ,,Het was hartstikke leuk, maar we hopen dat het volgend jaar weer op de ‘normale’
manier kan. Want een gezamenlijk feest met veel sfeer en een grote
groep kinderen op het plein is toch het leukste.’’ (foto: Ondernemersvereniging Musselkanaal)

Ligt het grootste
hunebed in Gasselte?
GASSELTE/BRONNEGER –
Burgemeester Anno Wietze
Hiemstra van de gemeente Aa
en Hunze zal onderzoek laten
doen naar het vermeende hunebed in Gasselte. Lammert en
Hendrik Hingstman uit Bronneger denken achter dorpshuis De
Trefkoel Hunebed D53 te hebben gevonden. Ze meldden hun
vondst bij de burgemeester, die
vorige week op de locatie ging
kijken. Hij wil nu met een
grondradar de heuvel laten onderzoeken.
Hendrik Hingstman kreeg onlangs
uit het nalatenschap van zijn oma
een foto uit 1923, waarop drie hunebedden zijn te zien. Ook op de

maquette bij het hunebed in Bronneger zijn volgens hem op de achtergrond stenen te zien. ,,Dat duidt
op de aanwezigheid van een hunebed. En toen mijn vader aan het
mountainbiken was bij Gasselte,
vond hij twee hunebedstenen bij
het fietspad. We zijn toen met wichelroede en prikstenen op onderzoek uitgegaan. We stuitten toen
op stenen in de grote heuvel. Dat is
op meerdere plekken op de heuvel
het geval, wat zou kunnen duiden
op de aanwezigheid van een hunebed”, aldus Hingstman.
Burgemeester Hiemstra nam na berichten in de media contact op met
Hingstman en ging poolshoogte nemen. ,,Ze zijn zeer stellig in hun beweringen. En je hoort inderdaad
het tikken op stenen als je met een
prikstok de grond ingaat. Afgraven

mag niet, maar onderzoek doen
door boringen of met een grondradar is wel mogelijk.” Hiemstra ging
niet alleen op zijn eigen bevindingen en die van de amateurarcheologen af. Hij liet ook een provinciaal archeoloog kijken en die gaf
aan dat het mogelijk zou kunnen
zijn. De beweringen van de amateurarcheologen uit Bronneger
hebben zelfs de aandacht van de
landelijke media getrokken, waardoor een student van de Hanzehogeschool contact opnam met de gemeente Aa en Hunze. ,,Hij is bezig
met een afstudeeropdracht en
werkt bij een grondbedrijf dat over
een grondradar beschikt.’’ Hij wil
het onderzoek wel verrichten. ,,Het
is sowieso een spannend verhaal of
er nu wel of geen hunebed ligt. Het
is het onderzoeken waard”, aldus
Hiemstra.

Op de kaart

Theo Klinkhamer, raadslid PvdA
Stadskanaal

Lammert Hingstman laat burgemeester Anno Wietze Hiemstra
zijn bevindingen zien, die moeten wijzen op de aanwezigheid van
een hunebed in Gasselte. (foto: Van Oost Media)
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Ook Lammert en Hendrik Hingstman vinden het spannend. ,,We
zijn al een tijd hobbymatig met archeologie bezig. Het is mij met de
paplepel ingegoten. Het is altijd
vechten tegen de wetenschap. We
hebben al heel wat vondsten gedaan die de wetenschap tegenspraken. Ook nu zijn er heel wat aanwijzingen die op de aanwezigheid
van een hunebed wijzen. Als we gelijk hebben, zouden we weleens het
grootste hunebed ter wereld gevonden kunnen hebben. Daar zetten
we Gasselte dan mooi mee op de
kaart”, aldus Hingstman junior. De
gemeente gaat in overleg met het
grondbedrijf en de student om te
kijken wat ze voor elkaar kunne
beteken en wanneer het onderzoek
uitgevoerd gaat worden.

Medewerkers en leerlingen
Perspectief krijgen kapjes
STADSKANAAL – Scholengroep Perspectief vindt het belangrijk
dat iedereen die zich daarbij prettig voelt een mondkapje kan dragen binnen school. De organisatie heeft daarom mondneuskapjes
met het logo van de vereniging aangeschaft. Hiermee stimuleert
Perspectief het duurzame gebruik van mondkapjes en probeert
men op deze manier het gebruik van wegwerpmondkapjes zoveel
mogelijk te beperken. Nu steeds meer mensen een mondkapje dragen is het ook handig voor bezoekers van de scholen dat direct duidelijk is wie bij Scholengroep Perspectief werkzaam is. Leerlingen
van de VSO-afdeling van de Meidoornschool in Stadskanaal hebben de mondkapjes ingepakt en verspreid over de scholen. In deze
coronatijd een fijne vorm van samenwerking binnen de scholengroep. (eigen foto)

Ter Apel houdt Sinterklaas Show
TER APEL – Halverwege november begint menig kinderhart harder te
kloppen, vol verwachting voor de Sinterklaasintocht. Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien in Ter Apel, want de traditionele Sinterklaasintocht, met veel publiek, kan immers niet doorgaan.
Het bestuur van Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius heeft
de koppen bij elkaar gestoken en een ludieke oplossing bedacht: de Ter
Apeler Sinterklaas Show. De Ter Apeler Sinterklaas Show wordt op zaterdag 28 november vanaf een geheime locatie uitgezonden. Gelijk na
aankomst van Sinterklaas in Nederland zijn twee Pieten vooruit gestuurd voor een geheime missie én om de show voor te bereiden. Tijdens
deze missie hebben zij allerlei avonturen beleefd. Op de Facebookpagina van Mercurius Ter Apel wordt hierover af en toe een tipje van de sluier opgelicht. Tijdens de liveshow zijn alle avonturen te zien, maken kinderen kans op een telefoontje van Sinterklaas en zijn er leuke prijzen te
winnen. De show is om 16.00 uur te volgen via een livestream. De link
naar de livestream wordt op de dag zelf bekend gemaakt via
www.mercuriusterapel.nl en de Facebookpagina
van Mercurius Ter Apel.
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Buurtbewoners besparen
samen energie in Borger-Odoorn
EXLOO – De gemeente BorgerOdoorn zoekt inwoners die mee willen doen aan een online EnergyParty.
EnergyParty’s zijn een manier om samen met buren energie te besparen.
De meeste deelnemers vinden daarna
de weg naar een veel lagere energierekening, doordat ze kleine en grotere maatregelen hebben genomen.

Een klimaatjongere oogst met toestemming van Staatsbosbeheer zaailingen
in Westerwolde. (foto: Meer Bomen Nu)

I

Bomenhub voor 80.000
gratis bomen geopend
MUNTENDAM/WESTERWOLDE –
Gedeputeerde Nienke Homan heeft
de eerste Groningse bomenhub geopend in Muntendam. De bomenhub
is onderdeel van de grootschalige
boomplantactie Meer Bomen Nu, dat
deze winter 1 miljoen jonge boompjes
en struiken gratis weggeeft. Groningse boeren en burgers gaan gezamenlijk maar liefst 80.450 bomen en struiken planten.
De bomen en struiken worden door vrijwilligers onder leiding van boswachters
en terreinbeheerders verzameld in natuurgebieden en stadsparken, tijdelijk
opgeslagen in bomenhubs en vervolgens
verdeeld over plantlocaties. De eerste
zaailingen zijn zaterdag onder meer verzameld in Westerwolde door jongeren
van Klimaatadaptatie Groningen en ingekuild in de Bomenhub. Homan is enthousiast over de campagne: ,,Zaailingen verzamelen klinkt zo logisch en is een hele
goedkope manier om Groningen sneller
te vergroenen met inheems gratis plantgoed. De werkwijze van Meer Bomen Nu
biedt veel kansen voor klimaat en biodiversiteit en helemaal geweldig dat zoveel
burgers zijn betrokken. Als provincie zullen we onderzoeken hoe we op deze ma-

nier meer bermen, achtertuinen en bedrijventerreinen kunnen vergroenen.”
De bomen zijn gratis omdat de vrijwilligers onder leiding van boswachters en
ecologen boventallige zaailingen verzamelen uit de natuur en stadsparken en
die elders een tweede kans geven. ,,Het
doel van Meer Bomen Nu is om te laten
zien dat we samen goedkoop Nederland
kunnen vergroenen als we gebruik maken van de natuur en de handen uit de
mouwen steken.’’ Klimaatadaptatie Groningen gebruikt de komende wintermaanden om met de Meer Bomen Nu-bomen door de provincie te trekken en aandacht te vragen voor klimaatverandering
en klimaatadaptatie.
De komende maanden zullen er behalve
80.000 zaailingen uit natuurgebieden ook
5000 appel- en perenbomen in samenwerking met Klimaatadaptatie Groningen
worden verspreid. Tegen het einde van
het plantseizoen, rondom de Nationale
Boomfeestdag, worden alle overgebleven
zaailingen weggegeven tijdens landelijke
Boomweggeefdagen. De Groningse caring
farmer Peter Harry Mulder in Muntendam heeft een deel van zijn land beschikbaar gesteld voor de tijdelijke Bomenhub
die zal worden gerund door een enthousiaste hovenier uit de buurt, Peter de
Wekker.

Wat beweegt Groningers?
GRONINGEN – De provincie Groningen wil het nieuwe Programma Mobiliteit samen met Groningers ontwikkelen. Hiervoor gaat ze de komende
maanden om de digitale tafel met inwoners, gemeenten, bedrijven en instellingen, belangenorganisaties, jongeren en andere betrokkenen. Want
hoe Groningers over 10 of 20 jaar
werken en leven heeft invloed op hoe
ze zich bewegen.
Groningen is volop in beweging. Dat gaat
verder dan letterlijk van A naar B reizen
in Stad en Ommeland. Fleur Gräper-van
Koolwijk: ,,Naast gesprekken met gemeenten, bedrijven en (vervoer)organisaties willen we graag weten wat inwoners
beweegt. Hoe kijken zij vooruit? Wordt
digitaal werken de norm? Doen we zelf
nog boodschappen? Reizen we juist minder omdat we, dankzij de digitale mogelijkheden, toch dichtbij elkaar blijven?
Hebben we allemaal nog een eigen auto
voor de deur? Ik nodig Groningers van
harte uit om hierover mee te denken.”

Toekomstbeelden
Hoe ziet de provincie Groningen eruit
over tien of twintig jaar? Hoe zorgen we
bijvoorbeeld dat Groningers betaalbaar,

veilig, makkelijk én gezond kunnen bewegen in Stad en Ommeland? Daarbij
kan gedacht worden aan toegankelijke
zorg voor inwoners in het Ommeland
waar de bushalte niet om de hoek ligt of
hoe er in woonwijken omgegaan wordt
met schaarse ruimte voor groen, spelen
en parkeren als er ook laadpunten voor
elektrische auto's aankomen. Maar het
gaat ook over zaken als werkgelegenheid,
veilig naar school kunnen, slim omgaan
met klimaatverandering en de energietransitie. Mobiliteit draagt hier direct aan
bij. De komende maanden verzamelt de
provincie ideeën en denkbeelden van
Groningers. In 2021 krijgt het Programma Mobiliteit vorm en wordt het vastgesteld.
Inwoners kunnen meedenken via een online vragenlijst of door een online bijeenkomst bij te wonen. Dat kan op woensdag
25 november, donderdag 3 december en
maandag 7 december, steeds van 19.00
tot 20.30 uur. Op donderdag 10 december
is er een bijeenkomst speciaal voor jongeren/studenten tot 27 jaar, ook van 19.00
tot 20.30 uur. De vragenlijst staat online
tot 4 december op gaaningroningen.nl.
Op gaaningroningen.nl kunnen inwoners
zich aanmelden voor de bijeenkomsten
en de online enquête invullen.

Klaas Spekken geeft
online concert
STADSKANAAL – Streektaalzanger Klaas Spekken uit Vlagtwedde verwacht dit jaar
niet meer live op te treden voor publiek. ,,Veel concerten zijn geannuleerd, maar we
willen wel graag het contact met ons publiek houden.’’ Daarom, en om iedereen een
hart onder de riem te steken voor de komende tijd, geeft Spekken zondagmiddag een
concert in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. Het wordt een afwisselend optreden met Groningstalige, Nederlandstalige en Engelstalige luisterliedjes. ,,Ook zing
ik een aantal kerstnummers van mijn vorig jaar verschenen kerstalbum ‘Elke dag
kerstfeest’. Bij het online concert kan geen publiek aanwezig zijn, maar het zal voor
Facebook worden geregistreerd door Bas Broekhuis. Het concert, dat om 14.30 uur begint, is gratis te bekijken op de website van Klaas Spekken.

I

Klaas Spekken. (foto: Trees Rouw)

Daarbij valt te denken aan een deurdranger of tochtstrips, maar ook zonnepanelen
of isolatie. Stichting Buurkracht ondersteunt de EnergyParty’s.
Mensen die zich opgeven nodigen zo’n
acht buurtgenoten uit om mee te doen
aan een EnergyParty. Tijdens de avond
bekijken de deelnemers samen hun energieverbruik én bespaarmogelijkheden.
Een professionele gespreksleider van
Buurkracht begeleidt de party en geeft de
nodige informatie. Na afloop heeft iedereen een concreet en persoonlijk actieplan
voor energiebesparende maatregelen op

maat. Voordeel van deze aanpak is dat
buurtbewoners gezamenlijk offertes kunnen aanvragen en maatregelen kunnen
toepassen. Inwoners van Borger-Odoorn
die interesse hebben om een EnergyParty
te houden, kunnen zich aanmelden op
buurkracht.nl/energyparty. Een EnergyParty brengt geen verplichtingen met
zich mee.
Wethouder Freek Buitelaar: ,,De gemeente Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat
inwoners bijdragen aan een duurzame samenleving. Zo stimuleren we woningeigenaren om hun huis te verduurzamen.
Daarnaast werken we samen met het
Drents Energieloket, waar inwoners tips
en advies krijgen over manieren om energie te besparen, hun huis te verduurzamen en mogelijkheden om dit te financieren.’ Stichting Buurkracht gelooft in de
kracht om dingen samen mooier, beter,
groener, veiliger, gezelliger of duurzamer
te maken in de buurt. Meer dan 400 buurten in Nederland hebben inmiddels hun
buurkracht ingezet.

Enquête over OV in Groningen
VLAGTWEDDE – In het kader van het onderzoeksemester aan de Hanzehogeschool in
Groningen zijn twee studenten aan het onderzoeken hoe het is gesteld met de mobiliteit op het Groninger platteland, met name gericht op het openbaar vervoer. Ook het
dorp Vlagtwedde staat hierbij centraal. De studenten hebben gevraagd of de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde wil helpen bij het uitzetten van deze enquête.
Een link naar de enquête is vanaf nu terug te vinden op www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl. Het invullen kost ongeveer 5 minuten. Uiteindelijk hoopt Dorpsbelangen een terugkoppeling van dit onderzoek te krijgen.

Hoorspel maken
met BiebLab Live
REGIO – Biblionet Groningen is onlangs gestart met BiebLab Live, een wekelijkse uitzending voor kinderen. Op YouTube kunnen ze iedere woensdagmiddag vanaf de bank of aan de keukentafel meedoen aan de leukste workshops en
spellen. Op woensdag 2 december gaan de kinderen hun eigen hoorspel maken.
In een hoorspel wordt een verhaal verteld, waarbij alledaagse spullen worden
gebruikt om geluidseffecten te creëren. Een pak rijst dat klinkt als regen? Krantensnippers die klinken als voetstappen in het gras? Michelle en Sanne laten
zien hoe een verhaal tot leven komt én hoe deze geluiden opgenomen kunnen
worden met een geluidenmachine. De uitzending begint om 15.00 uur en is te
volgen via youtube.com/bieblab. Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten
tijdelijk niet door kunnen gaan, schakelt Biblionet Groningen over naar BiebLab, het YouTube-kanaal voor kinderen. (foto: Biblionet Groningen)
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Colofon

www.welstad.nl Tel. 0599 - 635999

Onstwedde/Alteveer/
Musselkanaal/Mussel

Wandelen in coronatijd
Samen in beweging in Onstwedde en Alteveer. Bewoners nodigen bewoners uit om te
gaan wandelen. Zo komen we aan meer mensen die buiten gaan wandelen en gaan we
ook de eenzaamheid tegen, dus win-win (en dat is onze bedoeling).

Actueel

Verantwoordelijke instellingen
Stichting Welstad
Verantwoording
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen
in te korten en te redigeren, met inachtneming van de
essentiële inhoud van het verhaal.
Redactieadres
Redactie Welstad Actueel,
Gandhiplein 5,
9501 DB Stadskanaal,
e-mail: welstadactueel@welstad.nl

Noord en Parkwijk

Zij gaan met pensioen…
Jaap Boer per 26 november en Hilda per 30 december
mand kan het altijd alleen.

Interview Hilda

Interview Jaap
Hoe lang heb je bij Welstad gewerkt?
Vanaf 2001. In dat jaar verhuisde ik vanuit
Brabant terug naar het noorden. Donderdag
26 november is mijn laatste werkdag en heb
ik ruim 19 jaar bij Welstad gewerkt. Het op
een fijne manier kunnen werken met mensen heeft ervoor gezorgd dat ik zo lang bij
Welstad heb gewerkt.
Wat waren je werkzaamheden?
Ik ben begonnen bij de Baanderij (toen nog
onderdeel van Welstad) als WIW-consulent:
individuele trajectbegeleiding. Vanaf 2004
ben ik opbouwwerk gaan doen in verschillende wijken: Stadskanaal-Noord en ook in
Maarsveld en Cereswijk. Ook de coördinatie
van het VIP! (Vrijwilligers Informatie Punt)
kwam vanaf 2004 in mijn handen.

Hoelang heb je bij Welstad gewerkt?
Vanaf 1 juni 1993 ben ik officieel in dienst,
maar een jaar daarvoor ben ik begonnen als
stagiaire, dus ik ben nu 28 jaar bij Welstad.
Ik had het erg naar mijn zijn, dus ben ik gebleven. Op een gegeven moment ben je ouder en wordt de drempel steeds groter om
een nieuwe stap aan te gaan. En het is ook
altijd goed geweest bij Welstad.
Wat waren je werkzaamheden?
Ik ben als maatschappelijk werker begonnen
en dit heb ik altijd gedaan. Dus voornamelijk
de individuele vragen. In 1993 ben ik begonnen aan de Brummelkant, waar toen het
hoofdkantoor was en ik werkte deels in de
Trekschuit in de Parkwijk. Ik deed toen algemeen maatschappelijk werk en buurtmaatschappelijk werk. De netwerken die ik toen
heb opgebouwd, zijn er nu grotendeels nog
steeds.

‘Word psychisch fitter’
Maak je je weleens zorgen? Zit je even niet lekker in je vel? Of heb je last van stress? Maar
wil jij leren hoe je psychisch fitter kan worden? Dan is de gratis cursus ‘Word Psychisch Fitter’, aangeboden door Lentis, iets voor jou. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten, op donderdagochtend (start 19 november, 10.00-12.00 uur) in de Bolster*. Meer informatie of opgeven? Neem contact op met Milena Oldenziel van Welstad: 06-36010610 of m.oldenziel@welstad.nl.

* Door de maatregelen omtrent het coronavirus zou het kunnen zijn dat we niet fysiek bij
elkaar kunnen komen. De data en het genoemde tijdstip zullen dan gebruikt worden om
telefonisch contact met u op te nemen.

Waarom ben je sociaal werk gaan
doen?
Ik heb mijn HAVO-diploma gehaald en toen
wilde ik naar de Politie Academie. Dat lukte
niet en toen ben ik ervaring op gaan doen in
andere banen. Vervolgens kreeg ik kinderen
en ben ik thuisgebleven. Maar toen mijn
jongste ouder was, ben ik weer gaan werken en heb ik tegelijkertijd de studie maatschappelijk werk gedaan. Dit kwam omdat
mensen in mijn omgeving mij aanraadden
om maatschappelijk werk te studeren. Ik
ben gaan informeren en het vak is zo op
mijn lijf geschreven. Het mooiste wat er is,
is met mensen werken en een traject ingaan. Dit ga ik zeker missen, dat je mensen
op weg kunt helpen.

Waarom ben je sociaal werk gaan
doen?
De jaren ’60 en ‘70, de tijd van ‘peace’ en
hippies hebben daar wel voeding aan gegeven. Ik ben de Sociale Academie in Enschede gaan doen, met als studierichting opbouwwerk.
Wat vond je het leukst aan je tijd bij
Welstad?
De hele periode heb ik positief ervaren.
Vooral het samenwerken met mensen en de
contacten met cliënten sprak mij aan. Aan
de slag: niet vóór, maar vooral mét mensen.
Wat is voor jou het belangrijkste werk
dat je bij Welstad hebt gedaan?
Als je iemand ergens mee op weg hebt kunnen helpen, dat geeft een goed gevoel. De
jaarlijkse vrijwilligersavond en het Leer en
Doe Festival waren altijd leuke evenementen om te organiseren, samen met de vrijwilligersgroep. Dan zie en ervaar je het plezier van je werk. De verbinding tussen mensen die zo ontstaat geeft veel voldoening.
Wat moeten collega’s vooral blijven
doen?
De één-op-één-bemiddeling naar vrijwilligerswerk. Vooral door een luisterend oor te
hebben en de tijd te nemen kun je mensen
ook op breder vlak van dienst zijn. En dan
verwijs je soms ook naar anderen. Zo kun je
veel meer betekenen voor iemand dan je in
eerste instantie dacht. Ik vind de kwaliteit
van hulpverlening erg belangrijk.
Welke levensles wil je meegeven voordat je met pensioen gaat?
Niet altijd moeilijk denken. Ook met hele
simpele acties kun je mensen vaak al goed
helpen.

Wat vond je het leukst aan je tijd bij
Welstad?
Het contact met cliënten, dat houdt me
gaande en daar haal ik energie uit. Vooral
de beginperiode aan de Brummelkant blijft
mij bij.

Stadskanaal Breed
Mantelzorgwaardering bij u
thuis door Welstad en gemeente
Nu de Dag van de Mantelzorg en alle activiteiten daarom heen er dit
jaar anders uit hebben gezien, willen we graag toch even persoonlijk
contact. Dat gaan we doen in de laatste week voor de kerstvakantie. In
de week van 14 tot en met 18 december gaan alle Welstad-medewerkers, vrijwilligers, het college van burgemeester en wethouders en
raadsleden van de gemeente Stadskanaal de mantelzorgwaardering
persoonlijk bij u thuis brengen. Had u zich nog niet ingeschreven als
mantelzorger, dat kan alsnog.

Mantelzorgwaardering 2020?
Aanmelden voor 1 december!
Zorgt u voor uw naaste, meer dan 8 uur per week en langer dan 3
maanden? Dan kunt u zich weer aanmelden bij Stichting Welstad. Eén
keer per jaar kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor een
mantelzorgwaardering. Deze VVV-bonnen à 100 euro wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Stadskanaal. Wie in aanmerking wil komen voor een waardering moet zich ieder jaar opnieuw aanmelden. De
uitreiking wordt door Stichting Welstad verzorgd en zal aan het einde
van het jaar plaatsvinden.
Aanmelden vóór 1 december kan digitaal via het aanmeldformulier
Mantelzorg op www.welstad.nl, door contact op te nemen via 0599 –
635 999 of langs te komen op een van de spreekuren. Daarna kunt u
zich voor volgend jaar pas weer aanmelden na 31 januari 2021.

Openingen spreekuren
rondom Kerst en Nieuwjaar
Tijdens de kerstperiode kunt u voor de spreekuren terecht op:
Maandag 21 en 28 december
in De Bolster in Onstwedde tussen 10.00 en 11.00 uur
in De Kwinne in Stadskanaal tussen 9.00 en 11.00 uur
Woensdag 23 en 30 december
in De Kwinne in Stadskanaal tussen 9.00 en 11.00 uur
Donderdag 24 en 31 december
in MFA Lint tussen 10.00 en 11.00 uur
Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur via
(0599) 635 999.
De overige accommodaties zijn gesloten voor publiek.

Wat is voor jou het belangrijkste werk
dat je bij Welstad hebt gedaan?
Elke cliënt die je helpt en elk moment met
cliënten, heeft veel betekenis. Ieder succes(je) is een hoogtepunt.
Wat moeten collega’s vooral blijven
doen?
De kritische blik naar beleid en het cliëntenwerk met veel kwaliteit en plezier doen.
Kwaliteit voor kwantiteit. Maar daar heb ik
alle vertrouwen in.
Welke levensles wil je meegeven voordat je met pensioen gaat?
Als je het zelf niet ziet zitten, zoek dan hulp,
want hulp vragen is geen schande. Nie-

In Beeld

Challenge ’Straatkunst
met Welstad’
Inpakken mantelzorgtasjes
Eind oktober zijn alle mantelzorgtasjes door vrijwilligers en medewerkers
van Stichting Welstad ingepakt. Deze

worden in december verspreid onder
de diverse mantelzorgers in de gemeente Stadskanaal.

Afgelopen week is de challenge ‘Straatkunst met Welstad’ gestart.
Kinderen worden uitgedaagd om samen met familie of andere
buurtkinderen te gaan wandelen, binnen de richtlijnen van het
RIVM. De bedoeling is dat ze bepaalde routes lopen, waardoor vormen ontstaan die te maken hebben met het weekthema. De eerste
week hebben Vere en Lenn Orsel samen met hun ouders een lampion gelopen en daarmee de prijs, een waardebon van Sport2000 in
Stadskanaal, gewonnen. Elke week post Stichting Welstad een
nieuw thema via de Facebookpagina Sportteam Welstad en hebben
de deelnemers een week de tijd om de tofste, mooiste, langste of
grappigste route in te sturen. Wil je ook meedoen? Volg dan de
Facebook-pagina of app je vragen naar 06-11902909.

De Nieuwsbode

Jerry G. Heller tekent
zijn levensverhaal op
STADSKANAAL – Jerry G. Heller uit Stadskanaal heeft zaterdag het boek ‘Kroniek Van Een
Olieman’ gelanceerd voor de
Nederlandse markt. Dat deed
hij met een signeersessie in The
Read Shop in Stadskanaal. Een
maand geleden is het boek al in
de Engelstalige versie ‘An Oilman’s Chronicles’ uitgebracht in
de Verenigde Staten.
In ‘Kroniek Van Een Olieman’
heeft de 71-jarige Heller zijn levensverhaal opgeschreven. ,,Wat
dat betreft kwam de coronaperiode
op een goed moment. Ik ben twee
jaar geleden met pensioen gegaan
en ben in maart begonnen al mijn
belevenissen op te schrijven. Dat
heeft nu dus geresulteerd in dit
boek.’’ Heller, die tot zijn 14e in
zijn geboorteplaats Vledderveen

woonde, studeerde Onderwijs &
Techniek. ,,Toen ik als onderdeel
daarvan 40 uur voor de klas moest
staan, kwam ik al snel tot de conclusie dat ik niet gemaakt was om
elke dag tussen vier muren te moeten werken. Uiteindelijk ging ik
iets heel anders doen en belandde
ik in de olie- en gasindustrie, doordat ik koos voor een detachering
bij de NAM in Assen. Daar kwam
ik in aanraking met het Amerikaanse bedrijf Cameron International, waar ik van verkoper naar
districtsmanager promoveerde en
later als global corporate business
director werkzaam was, verantwoordelijk voor de relatie met
Shell International. Eerst in WestEuropa, vervolgens Oost-Europa en
daarna was ik werkzaam voor het
hoofdkantoor in Houston, Texas.
Daardoor heb ik onder meer zes
jaar in Duitsland gewoond en vier
jaar in Moskou en daarbij veel internationaal gereisd.’’

Genoeg inspiratie
Uiteindelijk zou Heller’s carrière
in de olie- en gasindustrie zo’n 38
jaar duren. ,,En omdat ik de wereld
over ben geweest heb ik natuurlijk
genoeg meegemaakt, terwijl ik volgens eenvoudige richtlijnen leefde
die ik van mijn ouders had geleerd
en die ik in dit boek beschrijf.’’ Het
zorgde in ieder geval voor genoeg
inspiratie voor het boek, dat zo’n
160 interessante en komische verhalen bevat. De eerste reacties tijdens de signeersessie in The Read
Shop waren in ieder geval positief.
,,Ik heb al veel complimenten gehad.’’ Ook in Amerika, waar het
boek al een maand uit is, loopt de
verkoop goed. Het boek ‘Kroniek
Van Een Olieman’ is vanaf nu te
koop via Bol.com en Boekengilde.nl. Wie Jerry G. Heller wil boeken voor een interview of seminar
kan contact opnemen via gheller1949@gmail.com.

Burgerzaken
in Wedde open
WEDDE – De balie Burgerzaken in
het gemeentehuis van Westerwolde in Wedde is weer deels open
voor het publiek. Wie voor zijn of
haar rijbewijs of ID-kaart binnenkort naar het gemeentehuis moet,
kan vanaf nu ook weer een afspraak maken in Wedde. Bezoekers
wordt gevraagd een mondkapje te
dragen tijdens hun bezoek. Wel
wordt mensen gevraagd hun bezoek nog steeds zoveel mogelijk uit
te stellen vanwege het stijgende
aantal coronabesmettingen. De balie in Wedde is op maandag van
13.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur geopend.
De balie Burgerzaken in Sellingen
is vanaf nu gesloten op de donderdag.

Gerard Heller signeert zijn boek bij The Read Shop in Stadskanaal. (foto: De Nieuwsbode – Harry Cats)
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Insprekersavond verdubbeling N34
DRENTHE – Gedeputeerde Staten van Drenthe geeft in de
nota ‘Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling
N34’ aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen
en De Punt te verbeteren. De provincie Drenthe heeft tijdens
de inspraakperiode 87 zienswijzen ontvangen. Zowel de nota als reactienota (waarin een reactie gegeven is op de zienswijzen) zijn vorige maand behandeld in de commissie Omgevingsbeleid. Tijdens deze behandeling werd duidelijk dat
veel indieners van een zienswijze niet op de hoogte waren
dat de beide nota's op de agenda van de commissie stonden.
Het presidium heeft daarom besloten de indieners alsnog de
mogelijkheid te bieden om in te kunnen spreken. Daarom
wordt vanavond vanaf 19.00 uur een online insprekersavond
gehouden. Dit betekent dat in de Statenvergadering van 16
december een besluit wordt genomen over de nota ‘Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34’. Het
Drents parlement biedt twee opties aan om in te spreken in
de digitale vergadering: inspreken via het digitale vergadersysteem vanuit huis of inspreken via het digitale vergadersysteem op het provinciehuis. Wie de vergadering wil volgen,
kan dat doen via de livestream op de website van Provinciale
Staten.

Schrijfwedstrijd
over familieverhalen
REGIO – We kennen allemaal de familieverhalen die op feesten en bijzondere dagen voorbij komen. Grappige, ontroerende of alledaagse anekdotes worden van generatie op generatie doorverteld. Maar er zijn ook verhalen waar niet over gesproken wordt of waar weinig over bekend is. Biblionet Groningen daagt daarom jong en oud uit om in deze familieverhalen te duiken en ze op te schrijven voor een schrijfwedstrijd rond het thema ‘Familieverhalen’. Van de winnende
verhalen wordt een luisterboek gemaakt. Met de wedstrijd
haken de Groningse bibliotheken aan bij Nederland Leest,
dat dit jaar het thema ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’
heeft. Gedurende de maand november kunnen boekenliefhebbers het gratis cadeauboek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ ophalen bij de bibliotheek. ,,Niet alleen boeiend om te
lezen, maar ook goede inspiratie voor je eigen verhaal”, aldus Peter Doorn, programmamaker bij Biblionet Groningen.
,,Daarnaast organiseren we online workshops die mensen
kunnen helpen bij het schrijven van hun eigen familieverhaal. Op woensdag 25 november is er (via Zoom) een workshop Autobiografisch schrijven.” Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/schrijfwedstrijd. Wie zich geïnspireerd
voelt en wil meedoen aan de wedstrijd, kan voor 11 december een verhaal van maximaal 1500 woorden mailen
naar schrijfwedstrijd@biblionetgroningen.nl. Inleveren bij
de eigen bibliotheek mag natuurlijk ook. Vermeld bij de inzending ook naam, telefoonnummer en e-mailadres.
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