
Ze bloeien weer
HOOGEZAND - Het is dit jaar opnieuw eerder dan vorig jaar: de
eerste narcissen in de grasstroken van de Abraham Kuypersingel
in Hoogezand bloeien alweer (foto). Was het vorig jaar de eerste
week van februari en de jaren daarvoor nog een paar dagen later,
nu kondigen de eerste voorjaarsbloeiers zich alweer eerder aan. Ho-
gere gemiddelde temperaturen door mogelijk een verandering in
het klimaat met hetere zomers en zachte winters? Wie zal het zeg-
gen. In ieder geval ziet het er alweer een stuk fleuriger uit; het voor-
jaar nadert.

Corona-compensatie
voor cultuurorganisaties

MIDDEN-GRONINGEN - Huis-
aan-huis nieuwsblad De Regio-
krant krijgt een nieuw gezicht.
De krant verschijnt vanaf vol-
gende week op het zogenaam-
de tabloidformaat, de helft van
de huidige paginagrootte. Tege-
lijk wordt de lay-out opgefrist
en komt er een gebruiksvrien-
delijke online-uitgave.

De Regiokrant is straks ook volle-
dig digitaal te lezen. Uitgever
NoordPers investeert hiervoor in
nieuwe techniek, die garandeert
dat het nieuws en de advertenties
altijd optimaal worden gepresen-
teerd. Of de lezer nu kiest voor pa-
pier of een groter of kleiner beeld-
scherm als medium, de inhoud van
de krant is altijd goed toeganke-

lijk. Hiermee wordt bereikt dat de
lezer maximaal gebruiksgemak er-
vaart en dat adverteerders een op-
timaal kanaal krijgen om hun re-
clameboodschap bekend te ma-
ken.
De Regiokrant op tabloidformaat
wordt een stuk handzamer. Tege-
lijk krijgt de krant een nieuwe,
frisse lay-out die het lezen nog
prettiger maakt. Exclusief nieuws
en advertenties worden volgens
een uitgekiend opmaaksysteem af-
gewisseld, waardoor ook de recla-
meboodschappen maximale aan-
dacht krijgen. Hiermee worden de
belangen van de adverteerders
van de krant optimaal gediend.
Net als nu hebben zij de keuze uit
diverse advertentieformaten en -
uitvoeringen, waardoor een recla-
meboodschap of -campagne altijd
volledig naar wens kan worden op-
gezet. Dankzij de toepassing van
efficiënte nieuwe technieken geldt
een prijsstelling die onverminderd
scherp is.

Online
Wie naast de papieren uitgave ook
de online-publicatie wil inzetten
om z’n klanten te bereiken, krijgt
een schat aan nieuwe mogelijkhe-
den. Ook hier geldt dat er diverse
advertentieformaten- en uitvoerin-
gen beschikbaar zijn. De digitale
versie van De Regiokrant is te vin-
den op  www.regiokrant.info  Hier
is altijd het allerlaatste nieuws uit
eigen regio te vinden en er zijn
koppelingen met andere digitale
kanalen zoals Facebook en Twit-
ter. De online-uitgave zal hierdoor
over een even grote aantrekkings-
kracht beschikken als z’n papieren
tegenhanger.
De vernieuwing van De Regio-
krant betekent dat het bereik
 straks groter zal zijn dan ooit. Dat
is een mijlpaal en dus biedt de uit-
gever z’n klanten de komende tijd
de kans om te profiteren. Ter intro-

ductie gelden voor adverteerders
aantrekkelijke aanbiedingen. Alle
informatie hierover is te krijgen
bij de media-adviseurs.

HOOGEZAND - Er komt een
tijdelijke corona-compensatie-
regeling voor culturele en soci-
aalmaatschappelijke organisa-
ties, waaronder buurt -en
dorpshuizen in Midden-Gronin-
gen.

Veel kleine culturele (evenemen-
ten)organisaties en amateurkunst-
verenigingen hebben in het coro-
najaar 2020 weinig inkomsten kun-
nen binnenhalen door uitblijvende
optredens en concerten, terwijl
veel vaste lasten wel doorliepen.
Ook andere sociaalmaatschappelij-
ke organisaties, waaronder buurt -
en dorpshuizen lopen financiële
schade op door de coronacrisis. 
Dat blijkt uit een eerste inventari-
satie en uit diverse gesprekken.
Daarom heeft het college van B en
W besloten de culturele organisa-
ties, buurt- en dorpshuizen en an-
dere sociaalmaatschappelijke or-
ganisaties in de gemeente Midden-
Groningen zoveel mogelijk te com-
penseren voor hun inkomstender-
ving als gevolg van de coronacrisis. 
Hiervoor heeft zij de tijdelijke
subsidieregeling ‘Ondersteuning
door COVID-19 maatregelen aan
culturele en sociaalmaatschappe-
lijke organisaties Midden-Gronin-
gen 2021’ vastgesteld. Deze rege-
ling geldt voor opgelopen schade
in 2020 en, in verband met de hui-
dige lockdown, ook voor 2021. 
In 2020 hebben de rijksoverheid
en de provincie financiële midde-
len ter ondersteuning van de loka-

le culturele infrastructuur vers-
trekt, ook aan Midden-Groningen.
Vanwege de beperkende corona-
maatregelen komen niet alleen de
grote culturele organisaties, maar
ook sommige (kleine) culturele or-
ganisaties en amateurkunstvereni-
gingen, financieel in de knel door
dreigende tekorten op de exploita-
tie.

Balans
Nu het bewogen jaar 2020 is afge-
rond, kan de balans worden opge-
maakt voor de schade die de coro-
namaatregelen hebben betekend
op cultureel en maatschappelijk
gebied. In dit verband worden ook
de dorps- en wijkcentra meegere-
kend.

De culturele sector en de dorps- en
wijkcentra spelen een belangrijk
rol voor ontmoeting in Midden-
Groningen. Op zichzelf, maar ook
voor de lokale economie, sociale

Wethouder José van Schie: positieve boodschap.

HOOGEZAND - En toen werd het stil op straat
(foto).  Zaterdagavond om negen uur ging de
avondklok in en direct daarna was dat te mer-
ken. Geen verkeer, uitgezonderd een verlate auto-
mobilist die zich snel huiswaarts spoedde. De bij
sommigen omstreden avondklok, maar het doel,

het terugdringen van de onderlinge contacten
tussen mensen, waardoor het coronavirus en
vooral de ‘Britse’ variant moet worden inge-
damd, telt nu eenmaal zwaarder dan vluchtige
gezelligheid. Nog even doorbijten dus.
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cohesie en voor het welzijn van in-
woners.
Wethouder José van Schie heeft
voor de Kerst alle bij de gemeente
bekende amateurverenigingen
voor toneel, muziek en zang een
brief gestuurd met een positieve
boodschap over de manier waarop
vanuit cultuur is omgegaan met al-
le beperkende maatregelen en de
aankondiging dat in januari een
corona-schadeformulier met subsi-
dieaanvraag wordt nagezonden.
De aanvragen voor compensatie
coronakosten in 2020 kunnen vóór
1 maart 2021 worden ingediend.
De aanvragen voor compensatie
coronakosten in 2021 voor 1 juli
2021.
Mochten er cultuurverenigingen
zijn die wel schade hebben gele-
den, maar geen direct bericht heb-
ben ontvangen, dan kunnen die
zich melden bij het subsidieloket
Midden-Groningen:  gemeente@
midden-groningen.nl.
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Met nieuwe lay-out, website en social media

De Regiokrant verschijnt 
voortaan op tabloidformaat

De beginperiode van De Re-
giokrant in de jaren tachtig.
Nu 38 jaar later is er sprake
van een nieuw formaat, de mo-
dernste technieken, plus een
nieuwe internetversie.

En toen werd het stil... 

Gedichten 
op ramen 
bibliotheek 
HOOGEZAND - Een aantal gedich-
ten zal op de ramen van de biblio-
theek in Hoogezand worden ge-
schreven.
Dat gebeurt zaterdag 30 januari,
als de Groninger dichter Kasper
Peters van 09.30 tot 13.00 uur in de
bibliotheek is en daar gedichten
gaat schrijven. 
Hij zal tussen de boeken gedichten
schrijven in alle stilte op de zater-
dag. Kinderen kunnen dan even
komen gluren of ze hem zien pein-
zen aan het dichterstafeltje. Zijn
mooiste gedichten zullen daarna
op een bijzondere manier op de ra-
men te zien zijn.

Online gedichten maken
tijdens Week van de Poëzie
- Tijdens de Week van de Poë-
zie zijn er in de bibliotheek in
Hoogezand en de andere bibli-
otheken in Midden-Groningen,
activiteiten die belangstellen-
den online kunnen volgen en
aan kunnen deelnemen.

Van 28 januari tot met 3 februari
is de Poëzieweek. Het thema dit
jaar is Samen en dat wordt een
mooi thema in deze tijd gevonden.   
Door de sluitingen van de biblio -
theken kunnen er nu even geen fy-
sieke activiteiten plaatsvinden,
maar er zijn online dingen te bele-

ven tijdens deze week die in het te-
ken staat van gedichten en poëzie.
Er vinden activiteiten voor jong en
oud plaats, waarvoor men zich kan
opgeven en meedoen via de websi-
te.
Schrijf je eigen gedicht met Myron
Hamming, kan morgen, donderdag
28 januari, op nationale Gedich-
tendag. Dan kan men om 19.30 uur
meedoen aan de workshop ‘Schrijf
je eigen gedicht’ met Myron Ham-
ming, spoken-word (gesproken
woord)artiest uit Groningen. In de
workshop (via Zoom) legt Ham-
ming uit hoe je een gedicht op-
bouwt en ga je meteen zelf aan de

slag. Ter inspiratie geeft ze ook
een spoken-word performance.
Aan het eind van de workshop
staat het eigen gedicht in de stei-
gers, of is het misschien zelfs al af.
Deelname is gratis, ervaring is niet
nodig. Aanmelden kan via de web-
site, er is plek voor maximaal 40
deelnemers vanaf 18 jaar. De link
naar de workshop ontvangt men
dan, als er nog plek is, in de eigen
mailbox. 
Aanmelden kan via www.biblio -
net groningen.nl/hoogezand. Daar
kan men in de agenda de diverse
activiteiten aanklikken en zich
aanmelden.

Maaltijdservice 
bij Leger Des Heils
in Hoogezand
HOOGEZAND - Het Leger des
Heils in Hoogezand start vanaf
vandaag wekelijks met een
maaltijdservice. 

Dat gebeurt omdat er wegens de
corona-lockdownmaatregelen
geen maaltijdendiensten meer
in het Leger des Heils Diensten-
centrum aan de Talmastraat 45
mogen worden gehouden.
Een afhaalservice mag weer
wel. En daarom biedt het Leger
des Heils nu de maaltijden aan
voor 3 euro per maaltijd. Bezor-
gen, voor bijvoorbeeld ouderen,
kan ook, alleen in Hoogezand en
Sappemeer, maar dan wordt er
twee euro per adres bijgere-
kend.

Er worden alleen verse produc-
ten gebruikt. ,,Door middel van
deze maaltijdservice willen we
toch contact houden met de
mensen’’, aldus Leger des Heils-
vestgingsmanager Martin Vegt.
Men kan wekelijks, tot en met
dinsdag, de bestellingen voor de
daarop volgende woensdag
doorgeven van 10.00 tot 14.00
uur op telefoonnummer 0598-
351001.

Beperkte opening 
van MAC Muntendam
MUNTENDAM - Het MAC in
Muntendam is gedurende deze
coronaperiode beperkt ge -
opend. 

,,We kunnen voor dringende vra-
gen en bepaalde dienstverlening
wél open zijn’’, aldus Hanita
Beumkes coördinator van het
MAC. ,,Als sociale instelling willen
we graag onze dienstverlening blij-
ven aanbieden en vanwege het feit
dat we als cruciaal beroep zijn aan-
gemerkt, kan dat gelukkig ook.’’ 
Dat betekent voor bepaalde activi-
teiten dat ze door kunnen gaan
met in achtneming van de corona-
regels. ,,Zo bieden we nog een luis -
terend oor voor mensen die drei-
gen te vereenzamen, een kopje
koffie kan altijd. Ook hulp bij za-
ken zoals bijvoorbeeld ingewikkel-
de brieven van een instantie of het
regelen van vrijwillige hulp bij een
onvermijdelijk bezoek aan het zie-
kenhuis of  de aanvraag voor een
maatje om mee te wandelen om er
toch even uit te zijn’’, zegt Beum -
kes.
Het Leespunt is op dinsdag- en
vrijdagmiddag open om inwoners
toch wel van iets te lezen te voor-
zien en ook kan men bij het MAC
terecht voor gele plastic zakjes of
het maken van een kopietje.
Beumkes: ,,De winkeltjes van de
Ruilderij en Leutje zijn wel geslo-
ten. Alleen voor het brengen van

kleding kan men een afspraak ma-
ken via het MAC. Verder loopt het
juridisch spreekuur gewoon door
op de woensdagochtend en ook
daarvoor kun je bellen voor een af-
spraak’’.  
De aangepaste openingstijden van
het MAC zijn maandag en woens-
dag van 09.30 tot 12.00 uur, de
dinsdag en donderdag van 09.30
tot 15.00 uur en de vrijdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur voor het
Leespunt. Voor vragen of het ma-
ken van een afspraak kan men bel-
len naar met MAC, 0598-729393.

Veel minder
muskusratten
gevangen
MID  DEN-GRONINGEN - De mus-
kusrattenvangst in Noordoost-Ne-
derland is vorig jaar met 27 pro-
cent gedaald ten opzichte van een
jaar eerder. Landelijk daalde de
muskusrattenvangst met 5 pro-
cent. De vangsten van de water-
schappen Noorderzijlvest, Hunze
en Aa’s, Drents Overijsselse Delta
en Vechtstromen daalden in totaal
van 12.726 in 2019 naar 9.254 in
2020. In 2011 werden er in dit ge-
bied nog 65.009 muskusratten ge-
vangen.
De beverrattenvangst steeg in
Noordoost-Nederland met 55 pro-
cent. In 2019 werden er 321 bever-
ratten gevangen, tegen 496 in
2020.
Muskus- en beverratten worden
gevangen, omdat ze gangen en ho-
len graven in dijken en oevers.
Ook maken ze nesten met uitge-
breide ondergrondse gangenstel-
sels. Zo veroorzaken ze verzakkin-
gen in dijken en kades. In het erg-
ste geval kan een dijk of kade
doorbreken en een polder onder
water lopen. Behalve dat de mus-
kus- en beverratten schade aan dij-
ken toebrengen, vormen ze een be-
dreiging voor de biodiversiteit. De
dieren staan daarom op de Europe-
se lijst van Invasieve soorten. Ook
eten ze planten als riet en lisdodde
en kunnen ze inheemse diersoor-
ten verdringen zoals de zwarte
stern, de roerdomp en de kleine
karekiet. Deze vogels leven in het
riet, waar ook muskus- en bever-
ratten hun leefomgeving hebben.
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SIDDEBUREN - De juffen en meesters
van cbs De Zonnewijzer in Siddeburen,
hebben een Cocojacht georganiseerd. 

Deze week zijn het de Nationale Voorlees-
dagen. Het boek Coco kan het staat centraal.
Coco is een kleine merel die voor het eerst
zijn vleugels moet uitslaan, maar dat super
spannend vindt. Iets wat voor veel kinderen
herkenbaar is. Gelukkig lukt het uiteinde-
lijk. 
Tijdens de eerste corona-lockdown hebben

mensen beren voor het raam gezet en kon-
den de kinderen op berenjacht gaan. Deze
keer is het de bedoeling om een zelfge-
maakte Coco voor het raam te zetten. Op
maandag en dinsdag gaan de kinderen van
De Zonnewijzer een Coco maken en vanaf
woensdag kun men in het dorp op zoek naar
allerlei Coco’s. 
Zo hopen de leerkrachten dat het niet al-
leen een Zonnewijzer-activiteit wordt, maar
een Siddeburen- of zelfs een Groningse-acti-
viteit. ,,Want een beetje leven in de brou-
werij kunnen we wel gebruiken’’, vinden ze.

Cocojacht in 
Siddeburen

� Kinderen van de zonnewijzer bezig met het maken van de coco’s.

HOOGEZAND - Het college van
B en W van Midden-Groningen
is erg teleurgesteld met het
nieuws dat de provincie moet
afzien van de aanleg van de ver-
dubbeling van de N33. Het is
een forse tegenvaller voor de re-
gio dat de N33 sneuvelt door de
hoge kosten van de aanleg van
de Ringweg-Zuid in de stad Gro-

ningen.

Wethouder Jaap Borg:
,,Ik betreur dit zeer.
De verbreding van de
N33 is van wezenlijk
belang voor het ver-
sterken van de regio-
nale economie, indus-
trie en werkgelegen-
heid in ons gebied. Bo-
vendien is de verdub-
beling van belangrij-
ke waarde voor de

verbetering van de verkeersveilig-
heid. Ik reken erop in dat de pro-
vincie op zoek gaat naar de nodige
financiering om de verdubbeling
van de N33 in de toekomst toch te
laten doorgaan.’’
Rijkswaterstaat, provincie, ge-
meente Groningen en aannemers-
combinatie Herepoort hebben de-
finitieve overeenstemming bereikt
over de financiële situatie van het
project Aanpak Ring Zuid. Er is
een oplossing gevonden voor de
kosten die gepaard gaan met de
vertraging van drie jaar van het
project. Ook is overeenstemming
bereikt over de financiële basis
voor de verdere looptijd van het
project. 
De nieuwe financiële afspraken lei-
den tot een extra financiële bijdra-
ge van de provincie Groningen van
94 miljoen euro inclusief btw. In
het convenant Regio Specifiek Pak-
ket (RSP) staat dat kostenstijgin-

gen van projecten opgevangen
moeten worden binnen dit pakket.
Het college van Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Groningen
stelt nu dan ook voor om de extra
bijdrage te dekken uit de financië-
le middelen voor de RSP-projecten
N33 Midden en Wunderline. Het
blijft de ambitie van GS om deze
projecten wel te realiseren.  
Gedeputeerde Fleur Gräper: ,,Het
is goed dat er een oplossing is voor
de financiële situatie van de Aan-
pak Ring Zuid. De ombouw van de
zuidelijke ringweg is een belang-
rijk project voor de bereikbaarheid
en leefbaarheid van stad en regio’’. 
Dat mag zo zijn, maar Midden-Gro-
ningen had het toch graag wat an-
ders gezien. ‘De verbreding van de
N33 naar vierbaans is van wezen-
lijk belang voor het versterken van
de regionale economie, industrie
en werkgelegenheid in ons ge-
bied’’, vinden B en W.

Geld gaat naar Ring Zuid-debacle in Groningen

College M-G teleurgesteld 
door niet-verdubbelen N33

� De N33 bij Noordbroek, die blijft, door het debacle met de Ring-Zuid in Groningen, nu tweebaans,
tot ergernis van B en W.

MEEDEN - Coöperatie Eeker-
polder wil voor zonnepark Ee-
kerpolder volwaardige partici-
patie voor de omliggende dor-
pen.
Dat houdt kort gezegd in: voor 50
procent meedenken in de ontwik-
kelings-en ontwerpplannen en voor
50 procent kosten en opbrengsten
delen in samenwerking met ont-
wikkelaar Solarfields.
De initiatiefnemers: ‘Zijn we in het
verleden buitenspel gezet door het
rijk en ontwikkelaars van het wind-
park N33, dient zich nu een moge-
lijkheid aan om mee te doen door
een zonnepark te bouwen in de Ee-
kerpolder’. Dit zonnepark is ge-
pland tussen het Winschoterdiep
en de spoorlijn Zuidbroek- Scheem-
da. Dat is dan alleen boven het
spoor.
Om dat te regelen is, zoals gemeld,
Coöperatie Eekerpolder opgericht.
Deze coöperatie heeft onder ande-
re tot doel het ondersteunen van
verenigingen en dorpsinitiatieven. 
‘Aanvankelijk zat niemand van de-
ze club te wachten op een zonne -
park. Maar de realiteit laat weten
dat er meer groene energie voorge-

schreven is, het energie-akkoord,
en door de provincie en gemeenten
zijn er hier zoekgebieden voor aan-
gewezen.
Er van uit gaande dat er sowieso
wat staat te gebeuren, dan zeggen
wij, dan graag dit keer mét in-
spraak en mét meedelen in de op-
brengsten van deze energie. Kort-
om; een volwaardige participatie,
waarin 50 procent van de opbreng-
sten terug vloeien naar de dorpen’.
Op  deze manier heeft men boven-
dien invloed  op het ontwerp van
het park. De initiatiefnemers: ‘We
zouden kiezen voor de zuidopstel-
ling.  Panelen gericht op het zui-
den, met groen ertussen. Dit in te-
genstelling tot de oost-westopstel-
ling. Dat geeft een lelijke, grote
glaszee. In ons plan blijft 25 pro-
cent van de grond van de natuur,
met ingezaaide akkerranden, voor
ondermeer bloemen, zodat er wat
meer leven komt van insecten en
kleine vogels.’ 
Inmiddels heeft de gemeente Mid-
den-Groningen de bouwvergunning
voor Zonnepark Eekerpolder vers-
trekt en de aanvraag voor SDE-sub-
sidie is ingediend door de coöpera-
tie.

Eekerpolder: dorpen 
in omgeving doen mee

Uitslagen Bridgeclub H-S 
HOOGEZAND - Uitslagen dinsdagavond Midden-Groningen
computer(step)bridge, georganiseerd door Bridgeclub Hoogezand-Sappe-
meer, 13e zitting. Er speelden 20 paren mee op mee. 
1. Ge Keizer en Ina Kor; 2. Ineke Bolkzijl en Henk de Vries; 3. Mar tha
Bierling en Hendrik de Vries; 4. Henk Geerdink en Jan van der Velde; 5.
Johnny Brinkhuizen en Petra Brinkhuizen; 6. Jaap Wijpkema en Jackie
Wijpkema.  

Op de BC HS-site (www.https://12010.bridge.nl) staan de complete uitsla-
gen, standen, spelverdeling en wetenswaardigheden. Informatie of opga-
ve voor stepbridge bij marthabierling@gmail.com  
Kerst kofferbridge:  Uitslagen van de kerstkoffer 2020, gespeeld in de-
cember door 14 paren NZ-lijn: 1. Ineke Bolkzijl en Henk de Vries; 2. Eva
Anspach en Els  Rijkmans; 3. Martha Bierling en Karen Hooft. 
OW-lijn: 1. Ans Kerkhof en Herman Kerkhof; 2. Tina Kleine en Siska
Struik; 3. Ineke Wehman en Pia Wiegman.

HOOGEZAND - Een schoorsteenbrand, vorige week dinsdagavond in een woning
aan de Johan Willem Frisolaan in Hoogezand, is achteraf meegevallen (foto). De
brandweer rukte even na negen uur uit omdat de schoorsteen waarop de pijp van
een pelletkachel uitkwam, in brand zou staan. Een persoon die in de woning rook
ingeademd had, is nagekeken door ambulancepersoneel. Ook dat viel me want de
bewoner hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe de brand is ontstaan in de vrij recent
nieuwe aangeschafte pelletkachel is niet bekend.

Schoorsteenbrand

HOOGEZAND - Inwoners van
deze en de grensregio die in
Duitsland willen tanken of
boodschappen doen, moeten
vanaf nu een medisch mond-
kapje dragen. De gewone
mondkapjes mogen niet meer.

De mondkapjes, zoals die hier
doorgaans worden gebruikt, zijn
nu taboe in Duitse winkels en
tankstations. In plaats daarvan
moeten mondkapjes gedragen
worden die beter beschermen,
met name van het type KN95/N95
of FFP2 of chirurgische mondkap-
jes. 
Ook wie met trein of bus naar
Duitsland reist, moet daar een
mondkapje van deze categorie

dragen. Op het niet dragen van
deze mondkapjes worden boetes
van 150 euro in het vooruitzicht
gesteld. De medische mondkapjes
sluiten beter af en met name
FFP2-mondkapjes beschermen
niet alleen anderen, maar ook de
persoon, zelf tegen het coronavi-
rus.

Wie nu dus geen mondkapje uit
de categorie KN95/N95 of FFP2 of
chirurgisch mondmasker draagt,
kan de toegang worden ontzegd
in het openbaar vervoer, in een
tankstation of een winkel.
De verplichting om de anderhalve
meter afstand te houden geldt
ook bij het dragen van mondkap-
jes. De nieuwe maatregel in
Duitsland geldt tot 14 februari.

Gewone mondkapjes 
nu taboe in Duitsland

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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Ze bloeien weer
HOOGEZAND - Het is dit jaar opnieuw eerder dan vorig jaar: de
eerste narcissen in de grasstroken van de Abraham Kuypersingel
in Hoogezand bloeien alweer (foto). Was het vorig jaar de eerste
week van februari en de jaren daarvoor nog een paar dagen later,
nu kondigen de eerste voorjaarsbloeiers zich alweer eerder aan. Ho-
gere gemiddelde temperaturen door mogelijk een verandering in
het klimaat met hetere zomers en zachte winters? Wie zal het zeg-
gen. In ieder geval ziet het er alweer een stuk fleuriger uit; het voor-
jaar nadert.

Corona-compensatie
voor cultuurorganisaties

MIDDEN-GRONINGEN - Huis-
aan-huis nieuwsblad De Regio-
krant krijgt een nieuw gezicht.
De krant verschijnt vanaf vol-
gende week op het zogenaam-
de tabloidformaat, de helft van
de huidige paginagrootte. Tege-
lijk wordt de lay-out opgefrist
en komt er een gebruiksvrien-
delijke online-uitgave.

De Regiokrant is straks ook volle-
dig digitaal te lezen. Uitgever
NoordPers investeert hiervoor in
nieuwe techniek, die garandeert
dat het nieuws en de advertenties
altijd optimaal worden gepresen-
teerd. Of de lezer nu kiest voor pa-
pier of een groter of kleiner beeld-
scherm als medium, de inhoud van
de krant is altijd goed toeganke-

lijk. Hiermee wordt bereikt dat de
lezer maximaal gebruiksgemak er-
vaart en dat adverteerders een op-
timaal kanaal krijgen om hun re-
clameboodschap bekend te ma-
ken.
De Regiokrant op tabloidformaat
wordt een stuk handzamer. Tege-
lijk krijgt de krant een nieuwe,
frisse lay-out die het lezen nog
prettiger maakt. Exclusief nieuws
en advertenties worden volgens
een uitgekiend opmaaksysteem af-
gewisseld, waardoor ook de recla-
meboodschappen maximale aan-
dacht krijgen. Hiermee worden de
belangen van de adverteerders
van de krant optimaal gediend.
Net als nu hebben zij de keuze uit
diverse advertentieformaten en -
uitvoeringen, waardoor een recla-
meboodschap of -campagne altijd
volledig naar wens kan worden op-
gezet. Dankzij de toepassing van
efficiënte nieuwe technieken geldt
een prijsstelling die onverminderd
scherp is.

Online
Wie naast de papieren uitgave ook
de online-publicatie wil inzetten
om z’n klanten te bereiken, krijgt
een schat aan nieuwe mogelijkhe-
den. Ook hier geldt dat er diverse
advertentieformaten- en uitvoerin-
gen beschikbaar zijn. De digitale
versie van De Regiokrant is te vin-
den op  www.regiokrant.info  Hier
is altijd het allerlaatste nieuws uit
eigen regio te vinden en er zijn
koppelingen met andere digitale
kanalen zoals Facebook en Twit-
ter. De online-uitgave zal hierdoor
over een even grote aantrekkings-
kracht beschikken als z’n papieren
tegenhanger.
De vernieuwing van De Regio-
krant betekent dat het bereik
 straks groter zal zijn dan ooit. Dat
is een mijlpaal en dus biedt de uit-
gever z’n klanten de komende tijd
de kans om te profiteren. Ter intro-

ductie gelden voor adverteerders
aantrekkelijke aanbiedingen. Alle
informatie hierover is te krijgen
bij de media-adviseurs.

HOOGEZAND - Er komt een
tijdelijke corona-compensatie-
regeling voor culturele en soci-
aalmaatschappelijke organisa-
ties, waaronder buurt -en
dorpshuizen in Midden-Gronin-
gen.

Veel kleine culturele (evenemen-
ten)organisaties en amateurkunst-
verenigingen hebben in het coro-
najaar 2020 weinig inkomsten kun-
nen binnenhalen door uitblijvende
optredens en concerten, terwijl
veel vaste lasten wel doorliepen.
Ook andere sociaalmaatschappelij-
ke organisaties, waaronder buurt -
en dorpshuizen lopen financiële
schade op door de coronacrisis. 
Dat blijkt uit een eerste inventari-
satie en uit diverse gesprekken.
Daarom heeft het college van B en
W besloten de culturele organisa-
ties, buurt- en dorpshuizen en an-
dere sociaalmaatschappelijke or-
ganisaties in de gemeente Midden-
Groningen zoveel mogelijk te com-
penseren voor hun inkomstender-
ving als gevolg van de coronacrisis. 
Hiervoor heeft zij de tijdelijke
subsidieregeling ‘Ondersteuning
door COVID-19 maatregelen aan
culturele en sociaalmaatschappe-
lijke organisaties Midden-Gronin-
gen 2021’ vastgesteld. Deze rege-
ling geldt voor opgelopen schade
in 2020 en, in verband met de hui-
dige lockdown, ook voor 2021. 
In 2020 hebben de rijksoverheid
en de provincie financiële midde-
len ter ondersteuning van de loka-

le culturele infrastructuur vers-
trekt, ook aan Midden-Groningen.
Vanwege de beperkende corona-
maatregelen komen niet alleen de
grote culturele organisaties, maar
ook sommige (kleine) culturele or-
ganisaties en amateurkunstvereni-
gingen, financieel in de knel door
dreigende tekorten op de exploita-
tie.

Balans
Nu het bewogen jaar 2020 is afge-
rond, kan de balans worden opge-
maakt voor de schade die de coro-
namaatregelen hebben betekend
op cultureel en maatschappelijk
gebied. In dit verband worden ook
de dorps- en wijkcentra meegere-
kend.

De culturele sector en de dorps- en
wijkcentra spelen een belangrijk
rol voor ontmoeting in Midden-
Groningen. Op zichzelf, maar ook
voor de lokale economie, sociale

Wethouder José van Schie: positieve boodschap.

HOOGEZAND - En toen werd het stil op straat
(foto).  Zaterdagavond om negen uur ging de
avondklok in en direct daarna was dat te mer-
ken. Geen verkeer, uitgezonderd een verlate auto-
mobilist die zich snel huiswaarts spoedde. De bij
sommigen omstreden avondklok, maar het doel,

het terugdringen van de onderlinge contacten
tussen mensen, waardoor het coronavirus en
vooral de ‘Britse’ variant moet worden inge-
damd, telt nu eenmaal zwaarder dan vluchtige
gezelligheid. Nog even doorbijten dus.

Huis-aan-huis nieuwsblad in Midden-Groningen
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cohesie en voor het welzijn van in-
woners.
Wethouder José van Schie heeft
voor de Kerst alle bij de gemeente
bekende amateurverenigingen
voor toneel, muziek en zang een
brief gestuurd met een positieve
boodschap over de manier waarop
vanuit cultuur is omgegaan met al-
le beperkende maatregelen en de
aankondiging dat in januari een
corona-schadeformulier met subsi-
dieaanvraag wordt nagezonden.
De aanvragen voor compensatie
coronakosten in 2020 kunnen vóór
1 maart 2021 worden ingediend.
De aanvragen voor compensatie
coronakosten in 2021 voor 1 juli
2021.
Mochten er cultuurverenigingen
zijn die wel schade hebben gele-
den, maar geen direct bericht heb-
ben ontvangen, dan kunnen die
zich melden bij het subsidieloket
Midden-Groningen:  gemeente@
midden-groningen.nl.

De Regiokrant
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is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
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Met nieuwe lay-out, website en social media

De Regiokrant verschijnt 
voortaan op tabloidformaat

De beginperiode van de Re-
giokrant in de jaren tachtig.
Nu 38 jaar later is er sprake
van een nieuw formaat, de mo-
dernste technieken, plus een
nieuwe internetversie.

En toen werd het stil... 

Gedichten 
op ramen 
bibliotheek 
HOOGEZAND - Een aantal gedich-
ten zal op de ramen van de biblio-
theek in Hoogezand worden ge-
schreven.
Dat gebeurt zaterdag 30 januari,
als de Groninger dichter Kasper
Peters van 09.30 tot 13.00 uur in de
bibliotheek is en daar gedichten
gaat schrijven. 
Hij zal tussen de boeken gedichten
schrijven in alle stilte op de zater-
dag. Kinderen kunnen dan even
komen gluren of ze hem zien pein-
zen aan het dichterstafeltje. Zijn
mooiste gedichten zullen daarna
op een bijzondere manier op de ra-
men te zien zijn.

Online gedichten maken
tijdens Week van de Poëzie
- Tijdens de Week van de Poë-
zie zijn er in de bibliotheek in
Hoogezand en de andere bibli-
otheken in Midden-Groningen,
activiteiten die belangstellen-
den online kunnen volgen en
aan kunnen deelnemen.

Van 28 januari tot met 3 februari
is de Poëzieweek. Het thema dit
jaar is Samen en dat wordt een
mooi thema in deze tijd gevonden.   
Door de sluitingen van de biblio -
theken kunnen er nu even geen fy-
sieke activiteiten plaatsvinden,
maar er zijn online dingen te bele-

ven tijdens deze week die in het te-
ken staat van gedichten en poëzie.
Er vinden activiteiten voor jong en
oud plaats, waarvoor men zich kan
opgeven en meedoen via de websi-
te.
Schrijf je eigen gedicht met Myron
Hamming, kan morgen, donderdag
28 januari, op nationale Gedich-
tendag. Dan kan men om 19.30 uur
meedoen aan de workshop ‘Schrijf
je eigen gedicht’ met Myron Ham-
ming, spoken-word (gesproken
woord)artiest uit Groningen. In de
workshop (via Zoom) legt Ham-
ming uit hoe je een gedicht op-
bouwt en ga je meteen zelf aan de

slag. Ter inspiratie geeft ze ook
een spoken-word performance.
Aan het eind van de workshop
staat het eigen gedicht in de stei-
gers, of is het misschien zelfs al af.
Deelname is gratis, ervaring is niet
nodig. Aanmelden kan via de web-
site, er is plek voor maximaal 40
deelnemers vanaf 18 jaar. De link
naar de workshop ontvangt men
dan, als er nog plek is, in de eigen
mailbox. 
Aanmelden kan via www.biblio -
net groningen.nl/hoogezand. Daar
kan men in de agenda de diverse
activiteiten aanklikken en zich
aanmelden.

Maaltijdservice 
bij Leger Des Heils
in Hoogezand
HOOGEZAND - Het Leger des
Heils in Hoogezand start vanaf
vandaag wekelijks met een
maaltijdservice. 

Dat gebeurt omdat er wegens de
corona-lockdownmaatregelen
geen maaltijdendiensten meer
in het Leger des Heils Diensten-
centrum aan de Talmastraat 45
mogen worden gehouden.
Een afhaalservice mag weer
wel. En daarom biedt het Leger
des Heils nu de maaltijden aan
voor 3 euro per maaltijd. Bezor-
gen, voor bijvoorbeeld ouderen,
kan ook, alleen in Hoogezand en
Sappemeer, maar dan wordt er
twee euro per adres bijgere-
kend.

Er worden alleen verse produc-
ten gebruikt. ,,Door middel van
deze maaltijdservice willen we
toch contact houden met de
mensen’’, aldus Leger des Heils-
vestgingsmanager Martin Vegt.
Men kan wekelijks, tot en met
dinsdag, de bestellingen voor de
daarop volgende woensdag
doorgeven van 10.00 tot 14.00
uur op telefoonnummer 0598-
351001.

Beperkte opening 
van MAC Muntendam
MUNTENDAM - Het MAC in
Muntendam is gedurende deze
coronaperiode beperkt ge -
opend. 

,,We kunnen voor dringende vra-
gen en bepaalde dienstverlening
wél open zijn’’, aldus Hanita
Beumkes coördinator van het
MAC. ,,Als sociale instelling willen
we graag onze dienstverlening blij-
ven aanbieden en vanwege het feit
dat we als cruciaal beroep zijn aan-
gemerkt, kan dat gelukkig ook.’’ 
Dat betekent voor bepaalde activi-
teiten dat ze door kunnen gaan
met in achtneming van de corona-
regels. ,,Zo bieden we nog een luis -
terend oor voor mensen die drei-
gen te vereenzamen, een kopje
koffie kan altijd. Ook hulp bij za-
ken zoals bijvoorbeeld ingewikkel-
de brieven van een instantie of het
regelen van vrijwillige hulp bij een
onvermijdelijk bezoek aan het zie-
kenhuis of  de aanvraag voor een
maatje om mee te wandelen om er
toch even uit te zijn’’, zegt Beum -
kes.
Het Leespunt is op dinsdag- en
vrijdagmiddag open om inwoners
toch wel van iets te lezen te voor-
zien en ook kan men bij het MAC
terecht voor gele plastic zakjes of
het maken van een kopietje.
Beumkes: ,,De winkeltjes van de
Ruilderij en Leutje zijn wel geslo-
ten. Alleen voor het brengen van

kleding kan men een afspraak ma-
ken via het MAC. Verder loopt het
juridisch spreekuur gewoon door
op de woensdagochtend en ook
daarvoor kun je bellen voor een af-
spraak’’.  
De aangepaste openingstijden van
het MAC zijn maandag en woens-
dag van 09.30 tot 12.00 uur, de
dinsdag en donderdag van 09.30
tot 15.00 uur en de vrijdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur voor het
Leespunt. Voor vragen of het ma-
ken van een afspraak kan men bel-
len naar met MAC, 0598-729393.

Veel minder
muskusratten
gevangen
MID  DEN-GRONINGEN - De mus-
kusrattenvangst in Noordoost-Ne-
derland is vorig jaar met 27 pro-
cent gedaald ten opzichte van een
jaar eerder. Landelijk daalde de
muskusrattenvangst met 5 pro-
cent. De vangsten van de water-
schappen Noorderzijlvest, Hunze
en Aa’s, Drents Overijsselse Delta
en Vechtstromen daalden in totaal
van 12.726 in 2019 naar 9.254 in
2020. In 2011 werden er in dit ge-
bied nog 65.009 muskusratten ge-
vangen.
De beverrattenvangst steeg in
Noordoost-Nederland met 55 pro-
cent. In 2019 werden er 321 bever-
ratten gevangen, tegen 496 in
2020.
Muskus- en beverratten worden
gevangen, omdat ze gangen en ho-
len graven in dijken en oevers.
Ook maken ze nesten met uitge-
breide ondergrondse gangenstel-
sels. Zo veroorzaken ze verzakkin-
gen in dijken en kades. In het erg-
ste geval kan een dijk of kade
doorbreken en een polder onder
water lopen. Behalve dat de mus-
kus- en beverratten schade aan dij-
ken toebrengen, vormen ze een be-
dreiging voor de biodiversiteit. De
dieren staan daarom op de Europe-
se lijst van Invasieve soorten. Ook
eten ze planten als riet en lisdodde
en kunnen ze inheemse diersoor-
ten verdringen zoals de zwarte
stern, de roerdomp en de kleine
karekiet. Deze vogels leven in het
riet, waar ook muskus- en bever-
ratten hun leefomgeving hebben.
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HOOGEZAND - De afgelopen
jaarwisseling is in Midden-Gro-
ningen, zoals eerder gemeld, re-
latief rustig verlopen. Ook de
schadebedragen door vandalis-
me zijn lager dan in eerdere ja-
ren. Burgemeester Adriaan
Hoogendoorn is daar positief
over. 

Daarover zegt hij nu: ,,In alle op-
zichten is deze jaarwisseling bedui-
dend beter verlopen dan eerdere
jaren. Een compliment aan onze in-
woners is op zijn plaats. We gaan
door op de ingeslagen weg. Het te-
gengaan van vernieling en afval-
verbranding blijft een hoge priori-
teit. Oud en Nieuw staat voor gezel-
ligheid; vandalisme hoort daar niet
bij. De volgende jaarwisseling wil-
len we meer in samenspraak met
de dorpen en de wijken voorberei-
den. Door de corona-crisis was dat
in 2020 niet goed mogelijk.’’

De indruk bestaat bij gemeente,
politie en brandweer dat de inten-
sieve samenwerking om afvalver-
brandingen tegen te gaan goed
heeft gewerkt. Het aantal afvalver-
brandingen was weer lager dan vo-
rig jaar. De jaarwisseling wordt nog
nader geëvalueerd, maar wel is dui-
delijk dat de schadepost aanzien-
lijk lager is dan voorgaande jaren. 
De schade aan gemeentelijke ei-
gendommen, zoals bebording en
straatmeubilair, is voor deze jaar-
wisseling voorlopig becijferd op
5475 euro. In 2019 bedroeg de scha-
de 31.250 euro en 2020 23.459 euro.
Daarnaast is nog sprake van schade
aan gazons, plantsoenen (155 vier-
kante meter) en verhardingen van
wegen en trottoirs (92 vierkante
meter). Ook de schade aan de ga-
zons en wegverhardingen is nu be-
duidend lager. In 2020 was 553
vierkante meter gazon en plant-
soen beschadigd. Van de wegver-
hardingen moest toen 589 vierkan-

te meter worden schoongemaakt of
gerepareerd.
De brandweer is in heel Midden-
Groningen totaal 47 keer uitgerukt,
tegen 49 keer het jaar ervoor. In
Hoogezand en Sappemeer was er
sprake van een lichte daling van
het aantal uitrukken (36 tegen 41),
afgezet tegen een lichte stijging
aan uitrukken buiten deze kernen
(11 tegen 8).

Noodverordening
Op Oudejaarsdag heeft burgemees-
ter Hoogendoorn zoals toen ge-
meld, een noodverordening afge-
kondigd ter voorkoming van con-
crete plannen voor brandstichtin-
gen en vernielingen, gebaseerd op
aanwijzingen van de politie. Het
gebied waar de noodverordening
gold, betrof een gedeelte van de
wijk Gorecht-West en het gebied
rond het winkelcentrum De Hooge
Meeren. Het was daar verboden
om zonder doel aanwezig te zijn

Burgemeester Hoogendoorn tevreden

Schadebedrag relatief laag
na maatregelen jaarwisseling

� Minder schade, of zoals op nieuwjaarsmorgen, een nog na smeulende vuurton
aan de Noorderstraat in Sappemeer.

HOOGEZAND – ‘Het Aletta
heet je welkom’. Dat is de
tekst die op het kleurrijke in-
formatiedoosje staat dat de
leerlingen groep 8 uit Mid-
den-Groningen ontvangen
van het Dr. Aletta Jacobs Col-
lege. In het doosje, dat wordt
uitgereikt via de leerkrach-
ten van de basisschool, wordt
verwezen naar de mogelijk-
heid om online binnen te kij-
ken in de school.

Leerlingen uit groep 8 van het
basisonderwijs oriënteren zich in
deze periode samen met hun ou-
ders op de vervolgstap: voor wel-
ke school voor voortgezet onder-
wijs kiezen we? Om daarbij te
helpen organiseert het Dr. Aletta
Jacobs College in Hoogezand al-

tijd halverwege januari een
open huis, maar door de lock-
down is dat nu uitgesloten.

Online kijken
Om de leerlingen en ouders toch
een indruk te geven waar het
Aletta voor staat, hoe het is om
er leerling te zijn en hoe het on-
derwijs is georganiseerd, is er ge-
zocht naar een creatieve oplos-
sing. Dat is een online voorlich-
ting geworden. Teun van Roy,
teamleider onderbouw ha-
vo/vwo: ,,Natuurlijk is het beter
om fysiek een school te bekijken
en in het gebouw sfeer te proe-
ven en de lesjes te ervaren, maar
de virtuele tour en de daaraan
gekoppelde filmpjes geven een
mooie indruk van de school en
de deelscholen pro, vmbo, mavo,
havo en vwo (met gymnasium).’’

QR-code
Ingrid Drenth, directeur pro en
vmbo zegt: ,,We hebben een
Aletta-infodoosje laten maken
om te verwijzen naar de online
voorlichting. In het doosje zitten
de QR-codes voor toegang tot de
virtuele tour door de schoolge-
bouwen en de infofilmpjes over
de verschillende afdelingen. Ook
zit er een algemene informatie-
folder voor de ouders in. Leerlin-
gen groep 8 kunnen overigens
via de virtuele tour ook nog kans
maken op het winnen van een
fiets.’’ 
De QR-codes staan vandaag ook
in de advertentie van het Aletta
in deze krant. De virtuele tour is
ook gewoon toegankelijk via de
website van de school:
www.aletta.nl 

‘Het Aletta heet je welkom’

Online tour in AJC 
voor leerlingen groep 8

�Teamleider vmbo Marja Emming, rechts, overhandigt de informatiepakketjes aan Roos
Claassen van de St. Antoniusschool.

tussen 31 december 18.00
uur en 1 januari 06.00 uur.
Burgemeester Hoogendoorn
licht het effect nogmaals
toe. ,,De noodverordening
heeft ervoor gezorgd dat de

politie tijdens de jaarwisse-
ling een bruikbaar middel
in handen had om specifiek
geplande brandstichtingen
en vernielingen in Hooge-
zand te voorkomen. Deze

noodverordening is helaas
noodzakelijk gebleken,
maar heeft gelukkig erger
voorkomen’’, aldus Hoogen-
doorn.
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HOOGEZAND - Komend week-
end, vrijdag, zaterdag en zondag
is er weer de jaarlijkse tuinvo-
geltelling. Door iedereen met
een tuin, maar ook vanaf het
balkon kunnen de langskomen-
de of bezoekende vogels wor-
den geteld, wat dan niet alleen
weer een leuke bezigheid is,
maar ook cijfers geeft hoe het
met de vogels in ons gebied is
gesteld.

De Nationale Tuinvogeltelling is
het grootste ‘citizen science’-pro-
ject van Nederland. Vogelbescher-
ming organiseert de telling samen
met Sovon Vogelonderzoek Neder-
land. De Nationale Tuinvogeltel-
ling levert een momentopname van
de aantallen vogels die in Neder-
landse tuinen aanwezig zijn. In
combinatie met de resultaten van
andere jaren en met andere tellin-
gen levert dit een beeld van de ont-
wikkelingen in het belang van tui-
nen voor vogels.
De Nationale Tuinvogeltelling
wordt sinds 2001 georganiseerd
door Vogelbescherming Nederland
en Sovon Vogelonderzoek Neder-
land. Dankzij de Tuinvogeltelling
weten we hoe vogels in de winter
onze tuinen gebruiken. Met die in-
formatie kunnen we vogels beter
helpen en beschermen. ‘Doe ook
mee; het is leuk en nuttig’, stelt Vo-
gelbescherming.
Vogels tellen in drie gemakkelijke
stappen: Tel op vrijdag 29, zaterdag
30 of zondag 31 januari 2021 één
keer een half uur de vogels in de
tuin of op het balkon. Vliegen de
vogels alleen maar over de tuin?
Die tellen niet mee. 
Scholen, kinderboerderijen en an-
dere groepen kunnen eventueel al
van tevoren tellen op een moment
dat hen schikt.
Noteer alle waarnemingen van een

soort in de tuin of op het balkon.
Maar tel deze waarnemingen niet
bij elkaar op, want dan loopt men
het risico dezelfde vogel dubbel te
tellen. Geef alleen het hoogste aan-
tal door van een soort die u tegelijk
hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-
halfuur 3 koolmezen tegelijk en
even later 5 koolmezen? Dan geeft
u door: 5 koolmezen.
De telling geeft u op vrijdag 29, za-
terdag 30 of zondag 31 januari 2021
gemakkelijk door via de website
www.vogelbescherming.nl Daar
staat een telformulier klaar. Vul de
telling uiterlijk maandagochtend 1
februari in vóór 12 uur.
Tip: zitten er veel vogels tegelijk op
de voederplank of silo? Maak een
foto met de smartphone en u kunt
na uw half uurtje tellen rustig con-
troleren hoeveel vogels u zag.
Leuk om te weten: Twitter mee
over de Tuinvogeltelling: #tuinvo-
geltelling en deel uw telling. ’s Mor-
gens vroeg zijn vogels het meest ac-
tief en valt er dus het meest te tel-
len.
Er hoeft geen onderscheid te wor-
den gemaakt tussen vrouwtjes- en
mannetjesvogels. Op de
pagina Tuinvogels staat een over-
zicht met de 25 meest voorkomen-
de tuinvogels. Tellen vanaf het bal-
kon? Voor balkontellers gelden de-
zelfde regels wat betreft tijdsduur
(30 minuten tellen), aantallen en
overvliegers. Er zijn geen exacte
regels tot waar men mag tellen van-
af het balkon, omdat ieder balkon
anders is. Maak zelf een realisti-
sche inschatting van de ‘telgrens’
en overleg eventueel met de buren
om dubbeltellingen te voorkomen.
Er is gratis lesmateriaal beschik-
baar voor scholen, kinderboerderij-
en en kinderdagverblijven.
In januari 2020 telden meer dan
90.000 mensen ruim 1,5 miljoen vo-
gels tijdens de Nationale Tuinvo-
geltelling. Een nieuw telrecord.

Komend weekeinde 
weer tuinvogeltelling

� De merel bezig een neergelegde appel te nuttigen. Een van de be-
kendere tuinvogels.

MEEDEN - In de krant van vo-
rige week kwamen twee men-
sen aan het woord die zich vol
inzetten voor zonnepark coöpe-
ratie Eekerpolder. Vandaag een
derde, Jos Halman die er graag
wat meer over kwijt wil.
Zijn verhaal: ,,Mijn naam is Jos
Halman. Sinds februari 2019 woon
ik samen met Noëlle in Zuidbroek.
Daarvoor woonden wij meer dan 25
jaar in Sappemeer waar ik ook
werk in een dorpsgemeenschap
voor mensen met een verstandelij-
ke beperking. Ook heb ik een glas
in loodbedrijf (www.glasinlood -
raam.nl).
Mijn hobby’s zijn: fietsen, kanoën
en oppassen op de kleinkinderen.
Duurzame energie heeft altijd al
mijn interesse gehad. Voor mijn af-
studeeropdracht aan de HTS heb ik
onder andere een haalbaarheidson-
derzoek gedaan naar de toepassing

van duurzame energie in de glas-
tuinbouw.
Als ik naar mijn werk op de fiets
langs het kanaal rijd, geniet ik van
de landschappelijke omgeving. Op
de terugweg domineren de wind-
molens het uitzicht. Ik ben een
voorstander van meer of bredere
boomwallen om ontsierende ele-
menten, zoals windmolens en een
snelweg te camoufleren.

Ik las in de krant over het plan van
Coöperatie Eekerpolder. Een zon-
nepark tussen de dijken, buiten het
zicht van de dorpen, met ruimte
voor 25 procent natuur voor wilde
planten en bloemen, een recreatie-
ve en educatieve fiets- en wandel
doorsteek, én met 50 procent parti-
cipatie voor de omliggende dorpen.
Ik heb mij toen direct aangemeld.
Binnen de coöperatie heb ik de
website opgebouwd en onderhoud
ik deze ook.”

Aangetrokken door
plan Eekerpolder

SCHILDWOLDE - Het nostalgische knikkerspel
is aan een comeback bezig. Daarom lanceert Plus
Spithoff in Schildwolde op zondag 31 januari de
‘Marble Maniacs’, een spaaractie waarbij klanten
zeven weken lang kunnen spelen voor 24 knik-
kers. De supermarkt werkt voor de nieuwe spaar-
actie samen met het knikkerprogramma Marble
Mania van SBS6.

Onderdeel van de campagne is een samenwerking met
de nieuwe knikkerspelshow Marble Mania, die sinds
donderdag 21 januari elke week te zien is bij SBS6. In
dit programma gaan diverse bekende Nederlanders de
strijd met elkaar aan op spectaculaire  knikkerbanen. 
Vanaf zondag 31 januari tot en met zaterdag 20 maart
krijgen klanten van PLUS bij elke 10 euro aan bood-
schappen een gratis knikker. En het gaat niet alleen
om de knikkers: op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari
ontvangen klanten bij besteding vanaf 25 euro een
gratis knikkerbaan. 
Deze knikkerbaan is uit te breiden met zes speciale li-
mited editions waarmee je de race op de knikkerbaan
nog spannender maakt. Ook is er een stoer verzamel-
blik te verkrijgen waar alle knikkers in bewaard kun-
nen worden én waarmee gespeeld kan worden.

Marble Mania 
De te sparen knikkers zijn de helden van de gloed-
nieuwe prime time familieshow Marble Mania bij
SBS6. Elke week strijden drie bekende Nederlanders
in verschillende behendigheidspellen en knikkerraces
tegen elkaar op spectaculaire knikkerbanen. Het pro-
gramma wordt gepresenteerd door Winston Gerscht-
anowitz en Jack van Gelder voorziet de races van zijn
kenmerkende commentaar.
Een van de knikkerbanen is de PLUS supermarkt-
baan, compleet met winkelwagen, mandje, boodschap-
penband en een kassa. De samenwerking met het pro-
gramma komt verder tot uiting in tv-spots, billboards,
bromo’s en activatiepromo’s. 
Daarnaast bevat het programma wekelijks een item
waarin bekende influencer Gio Latooy toffe knikker-
challenges aangaat en kids inspireert thuis een gave
knikkerbaan te bouwen en deze te delen op social me-
dia met #marblemania. Gio heeft met één miljoen In-
stagramvolgers en 1,3 miljoen YouTube abonnees, een
enorm bereik onder de doelgroep. De content is ook te
zien op de kanalen van Gio én van PLUS.
Meer informatie over de spaaractie is te vinden op
www.plus.nl/mar blemaniacs

PLUS lanceert 
Marble Maniacs

� Marble Mania vanaf nu bij PLUS Spithoff in Schildwolde.
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Te koop aangeboden

Te koop gevraagd
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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.

Witte kinderledikant + ma-
tras €10,-; witte kinderstoel
+ tafeltje (vast) €5,-; Play-
station 5 network 3.0 €25,-;
broodtrommel Starwars FC
Groningen €1,- Tel.: 0598-
398541 Sappemeer.

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Vlomarkt De Toe-
komst is voorlopig tot 19
januari gesloten maar de
levering van alle types
gaat wel door! Incl. 14
mnd. garantie en bezorging
binnen 35 km. Eigen servi-
cedienst. 
Inl.: 06-25355972. 

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.

UW CARAVAN 
VERKOPEN?

Alle merken/leeftijden 
(ook schade) 

0597-700222 RDW erkend
www.noordcaravans.nl

Rusthovia
In-verkoop antiek-curiosa 

en brocante. 
Tevens klokreparaties.

Hoofdweg 80, Siddeburen. 
Tel. 0598-371630.

Open:
do., vr. en zat. 10-17 u.

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

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.

Huis & tuin

Dierenverzorging

Antiek

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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