
Ambachtsweg 4
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T.: 0598 - 31 72 10

Altijd ca. 200 occasions op voorraad!

Voor al uw groot en klein onderhoud
VOOR ALLE MERKEN AUTO’S, CAMPERS EN BEDRIJFSWAGENS
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Tweede bouwfase wijk 
Vosholen binnenkort van start

HOOGEZAND - Met een offi-
cieel tintje, wethouder Peter
Verschuren leverde elektronica
gerelateerd afval in op het Af-
val Aanbrengpunt aan de Van
Neckstraat in Hoogezand, is
maandagmiddag, ook in de ge-
meente Midden-Groningen, het
project ‘Heel Noord-Nederland
recyclet’ van start gegaan.

Deze week, tot en met zaterdag 17
oktober, is de Nationale Recycle-
week. De gemeente Midden-Gro-
ningen roept inwoners op om deze
week hun gebruikte elektrische
apparaten gratis in te leveren bij
de Afval Aanbrengpunten in de ge-
meente. Maandag gaf wethouder
Peter Verschuren het startsein.
Mensen, die spullen inleveren,
steunen daarbij het goede doel
‘Stichting Lutje Geluk’. Verschu-
ren gaf maandagmiddag dan ook
het afval aan twee dames van die
stichting. 

Duurzaamheid is een belangrijk
uitgangspunt voor de gemeente
Midden-Groningen, ook als het
gaat om afval. Sinds 1 januari van

dit jaar worden daarom in de hele
gemeente GFT-afval, verpakkings-
afval (plastic), oud papier, textiel
en restafval apart ingezameld. Re-
cycling speelt daarnaast ook een
belangrijke rol om voor minder
restafval te zorgen. 

Wethouder Verschuren: ,,De Na-
tionale Recycleweek is belangrijk
om mensen bewust te maken hoe-
veel ongebruikte elektrische appa-
raten ze thuis hebben. Die appara-
ten kunnen we goed hergebruiken.
En hoe meer we kunnen herge-
bruiken, hoe minder restafval we
uiteindelijk overhouden.’’
De opbrengst van al het ingezamel-
de elektronisch afval wordt deze
week in de provincie Groningen
geschonken aan de Stichting Lutje
Geluk. Zij organiseren uitjes voor
gezinnen die dat zelf niet kunnen
betalen. ‘Heel Noord-Nederland
recyclet’ is een initiatief van Virol,
Weee Nederland en de deelne-
mende gemeenten uit Noord-Ne-
derland.
Afgedankte elektrische en elektro-
nische apparaten kunnen het ge-
hele jaar door gratis worden inge-
leverd op de milieustraat of op het

afvalbrengstation in de gemeente.
De gemeente zorgt ervoor dat deze
apparaten op de juiste wijze gere-
cycled worden. 

SAPPEMEER - Met de ontwik-
keling van de tweede fase van
de woonwijk De Vosholen in
Sappemeer zal binnenkort wor-
den begonnen. Dan wordt het
nu nog groen en braakliggend
gebied aan weerszijden van de
weg de Croonhoven ontwikkeld
en bebouwd met woningen. 

Na jaren van pas op de plaats,
trekt de woning(markt)bouw weer
flink aan en daarom wordt nu ook
gestart met De Vosholen II.
Nu de nieuwbouwwijk Vosholen I
bijna klaar is, wil de gemeente op-
nieuw ruimte bieden voor het bou-
wen van nieuwbouwwoningen.
Voor het gebied tussen de nieuw-
bouwwijk Vosholen en de Kleine-
meersterstraat in Sappemeer wil
het gemeentebestuur plannen ma-
ken om er zo’n honderdtachtig wo-
ningen te laten bouwen. De ge-
meenteraad wordt gevraagd kre-
diet beschikbaar te stellen ter dek-
king van de voorbereidingskosten 
van de nieuwbouwplannen.

Wethouder José van Schie: ,,De
Vosholen I is nu bijna vol. Ook het
vullen van de hier en daar nog
open plekken loopt best aardig. In
de Vosholen II is ruimte voor hon-
derdtachtig woningen en daarom
starten we daar nu met de plan-
voorbereiding van een steden-
bouwkundig plan en een ontwerp
bestemmingsplan.’’ Zij zegt te ver-
wachten dat in 2022 de eerste wo-
ningen er zullen staan.
Aan weerszijden van de Croonho-
ven is het nu een braakliggend ter-
rein. Aan de westkant van de weg,
grenzend aan de woningen van de
Vosholen, is dat grasland, aan de

oostkant van die weg ligt een wat
ruiger terrein, met momenteel op-
slag van zand en een klein bosge-
biedje, dat door de kinderen en
buurtbewoners is herschapen tot
een speelbos.
,,In de nieuwbouwplannen is dat
speelbos ingepast, dat blijft’’, aldus
Van Schie. De grond aan weerszij-
den van de Croonhoven is van de
gemeente, zodat procedures rede-
lijk snel kunnen gaan.
Van Schie verwacht dat de wonin-
gen die er zullen worden gebouwd
een mix zullen zijn van huur- en
koopwoningen. Ontwikkelaars
hebben aangegeven zelf daar
graag weer aan de slag te gaan, zo

Het gebied rond de weg de Croonhoven, waar nu het deel Vosholen II zal worden gebouwd. 

HOOGEZAND - Regen, wind, en felle opklarin-
gen. Het wisselende weerbeeld hoort bij deze pe-
riode van het jaar. Kortom, het is herfst. De bla-
deren aan de bomen verkleuren, kastanjes vallen
op de grond, het wordt snel vroeg donker en de
herfst- en winterjas kunnen weer uit de kast.

Maar elk jaargetijde heeft z’n charmes, zo ook de
herfst. En karakteristiek voor deze periode zijn
bij uitstek de paddenstoelen. Ze komen weer vo-
lop tevoorschijn, zo ook tussen al het verkeer op
een groenstrook aan de Troelstralaan in Hooge-
zand (foto).
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laat Van Schie weten. ,,De woning-
markt trekt weer aan alle kanten
aan en ze willen dus ook zelf
graag.’’.
Hoewel nog niets helemaal con-
creet is, worden zowel met project-
ontwikkelaars als woningcorpora-
ties gesprekken gevoerd.  
De nieuwe woningen die aan de
westkant gebouwd gaan worden,
liggen bijna tegen de achtertuinen
van de reeds bestaande woningen
in de Vosholen aan.  Die mensen
zijn hun uitzicht dus straks kwijt.
,,Dat klopt, maar dat wisten ze van
tevoren dat daar ook huizen zou-
den worden gebouwd’’, aldus Van
Schie.

De Regiokrant
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Stichting Lutje Geluk

Start recyclingproject
voor Midden-Groningen

Wethouder Verschuren levert het meegebrachte elektronische ‘af-
val’ in, en start daarmee de recycleweek.

De herfst laat zich gelden

HOOGEZAND - Geen publiek meer bij de voetbalwedstrijden en de
sportkantines dicht. Het is een van de coronamaatregelen, die gis-
teravond opnieuw werden verscherpt met ook weer gevolgen voor
de amateursport. Bij voetbalvereniging Hoogezand lieten ze er, wat
dat betreft al geen gras over groeien. Bij de thuiswedstrijd van af-
gelopen zondag ging het toegangshek op slot middels een dikke ket-
ting met een groot hangslot (foto). De supporters moesten thuis-
blijven en ze hebben daardoor een bijzonder spannend laatste
kwartier gemist bij de ‘topper’ tegen Sneek, waar de zinderende
slotminuten bepalend waren voor de thuisclub. (Zie ook elders in
deze krant). 

Rigoureus op slot

Gemeente tegen 
verkoop woningen 
in Harkstede
HOOGEZAND - Het college van
B en W is tegen de verkoop van
een aantal woningen in Harkste-
de. Dat heeft men gisteren be-
sloten. Woonzorg Nederland wil
tien woningen aan de Jonkheer
Mr. J. Hora Siccamalaan en acht
woningen aan de Benningweg in
Harkstede verkopen aan een
vastgoedbelegger. Woonzorg Ne-
derland moet daarvoor toestem-
ming vragen aan de minister
van BZK. Daarvoor is ook een
zienswijze van de gemeente
Midden-Groningen nodig. B en
W hebben bezwaren tegen de
verkoop aan een partij die geen
woningcorporatie is en zijn
daarom tegen. 

Soepele richtlijnen 
rond Sint Maarten
HOOGEZAND - Zijn de coro-
namaatregelen sinds gister-
avond weer drastisch ver-
scherpt, waarbij vooral de ho-
reca, amateursport en het
aantal personen samen bin-
nen en buitenshuis aan ban-
den wordt gelegd, zoals het
nu lijkt is de viering van St.
Maarten aan al te scherpe
maatregelen ontkomen.

Burgemeester Schuiling van
Groningen, voorzitter van de
Veiligheidsregio Groningen,
heeft in een brief aan de mid-
denstanders van ook de gemeen-
te Midden-Groningen laten we-
ten dat ‘de viering van Sint
Maarten op 11 november waar-
bij kinderen langs de deuren
gaan met lampions kan door-
gaan’. 

Wel zijn er een aantal beperkin-
gen en adviezen gegeven. Zo
worden optochten ontraden om-
dat het buitengewoon lastig is
daarbij te voldoen aan de regels
en richtlijnen in kader van de
coronamaatregelen.
Zingen bij het langs de deuren
gaan door kinderen is op de
avond van Sint Maarten toege-
staan. Om Sint Maarten goed te

laten verlopen, worden enkele
tips en adviezen gegeven, zoals:
houdt afstand, ook met kinde-
ren; loop met kleine groepjes;
beperk het aantal volwassenen
die de kinderen begeleiden. 
Aan mensen waar kinderen aan
de deur komen: geef bij voor-
keur verpakte traktaties; Maak
kenbaar dat je mee doet aan
Sint Maarten, bijvoorbeeld met
een lampion, of windlicht en als
je liever niet mee doet ,maak
dat dan kenbaar, bijvoorbeeld
met een briefje op de deur. 
En dan het advies: blijf
thuis/doe niet mee of doe niet
open bij klachten; geef 1,5 me-
ter afstand van de deur aan, bij-
voorbeeld met stoepkrijt. Als je
behoort tot een kwetsbare
groep, overweeg dan om niet
mee te doen. 

In de brief wordt niet specifiek
genoemd hoe het bij ingangen
van winkels waar het elk jaar
met Sint Maarten druk is met
opeengepakte zingende kinde-
ren en ouders, moet gaan.
In de weken voor 11 november
besteedt de Veiligheidsregio
Groningen opnieuw aandacht
aan de viering van Sint Maarten.
Mogelijk gelden er dan weer an-
dere richtlijnen en adviezen.

Landelijk
meldnummer 
zorgelijk gedrag
HOOGEZAND - Er is een nieuw
landelijk meldpunt. Meldpunt
‘Zorgwekkend gedrag’. Dat is nu
gratis bereikbaar via 0800-1205.
Via dit nummer kunnen mensen
die zich zorgen maken over een
naaste in contact komen met
zorgverleners in de buurt.
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Met kleurwedstrijd

Het ware verhaal van 
Roodkapje in het Kielzog
HOOGEZAND - Het ware ver-
haal van Roodkapje is donder-
dag te zien in het Kielzog. 

Het is een vrolijke voorstelling met
liedjes en humor voor kinderen en
volwassenen van 6 jaar en ouder.

Voor de leukste/mooiste kleurplaat
die voor aanvang van de voorstel-
ling wordt ingeleverd, is er een leu-
ke prijs. De kleurplaat is te downlo-
aden op de website van Kielzog.
De voorstelling is dus donderdag 15
oktober om 14.00 en 15.00 uur.
Kaarten via kielzog.nl

Project Eekerpolder
MEEDEN - Om aan de duur-
zaamheid eisen van rijk en pro-
vincie te voldoen, heeft de ge-
meente Midden Groningen ge-
bieden aangewezen voor onder
andere zonne-energie. Dat ont-
wikkelingsproces kan veel in-
vloed hebben op de omgeving.
Inwoners van Meeden en Zuid-
broek willen graag meebepalen
wat er in hun omgeving gebeurt en
daarom hebben ze recent zoals eer-
der gemeld, de ‘Coöperatie Eeker-
polder’ opgericht.
Het doel is om bij Meeden nog één
zonnepark te realiseren, boven het
spoor. De zuidkant wordt voor ont-
wikkelgebied verworpen.
Deze coöperatie gaat voor 50 pro-
cent deelnemen in het zonnepark
de Eekerpolder. Ontwikkelaar So-
larfields is de andere aandeelhou-
der voor 50 procent.
Deelnemen betekent in dit geval,
aldus de initiatiefnemers, 50 pro-
cent investeren, 50 procent profite-
ren en 50 procent mee bepalen hoe
het deel natuur en recreatie wordt
ingericht.
Het project ligt tussen het Win-

schoterdiep en de spoordijk Zuid-
broek-Winschoten en maakt rela-
tief weinig inbreuk op het land-
schap. 
Het is de bedoeling dat op deze lo-
catie een zonnepark wordt ge-
bouwd van ca 68 hectare. Honderd
hectare ligt in de gemeente Old-
ambt en ca 68 hectare in de ge-
meente Midden-Groningen.
Van deze 168 hectare wordt 40 hec-
tare ingericht voor flora en fauna.
De 68 hectare in Midden-Gronin-
gen wordt eerst ontwikkeld. Old-
ambt volgt een jaar later. 
De inzet van deze nieuwe coöpera-
tie is dat de inwoners van omlig-
gende dorpen van de gemeente
Midden-Groningen gaan meepro-
fiteren. 
De coöperatie werkt met een trans-
parante begroting en de opbreng-
sten komen ten goede van het ver-
enigingsleven en dorp coöperaties.
Er is voor deze fondsen, aldus de
initiatiefnemers een degelijk be-
heersysteem opgezet dat wordt uit-
gevoerd door een rentmeester. 

Volgende week: deel 2 over mee-
doen in de coöperatie.

Uitslagen 
Bridgeclub HS 
HOOGEZAND - Door de corona-
maatregelen veilig bridgen op 1,5
meter afstand, werd er alleen op
woensdagmiddag gespeeld, met
veertien paren. De uitslag was: 1.
Mia Bijlholt en Anneke Bolhuis; 2.
Eva Anspach en Els Rijkmans; 3.
Eric Hoyng en Sonja Hoyng; 4. Nel
Bos en Pia Wiegman; 5. Geer Bol-
huis en Henk de Vries. 
Er wordt momenteel elke woens-
dagmiddag bridge gespeeld in de
grote zaal van Hotel Faber. Aanwe-
zig uiterlijk 13.20 uur en inschrij-
ven via wmb.bchs@gmail.com voor
10.00 op de speeldag, echter vol is
vol.

FVV klopt Bellingwolde
HOOGEZAND - FVV heeft zondag in eigen huis gewonnen van Bel-
lingwolde. Lars Leemborg scoorde in de eerste helft de 1-0 en daar
bleef het ook bij. FVV had bij vlagen het betere van het spel, al
kwam Bellingwolde nu en dan ook gevaarlijk voor het doel van de
thuisclub, zoals op de foto waar een kopbal van de Bellingwolde-
spits uiteenspat op de paal. 

Spannend slotkwartier 
brengt Hoogezand vierde zege
HOOGEZAND - Toeschouwers
waren en zijn niet welkom op
de amateurvoetbalvelden zo-
lang de extra coronamaatrege-
len gelden. Ook bij Hoogezand
waren zondag geen ‘normale’
toeschouwers, alleen een klein
aantal clubleden, reservespe-
lers, trainers en begeleiders en
evenzo van het bezoekende
SWZ uit Sneek.

De fans hebben wat gemist, want
Hoogezand en SWZ legden een
aantrekkelijke wedstrijd op de
grasmat, waarbij stevig aanvallend
voetbal werd gepresenteerd en
waar het alle kanten op kon gaan.
Kansen waren er over en weer, al
oogde het eveneens hoog op de

ranglijst vertoevende Sneek nu en
dan wat gevaarlijker. Doelpunten
vielen er niet, hoewel die zomaar
aan beide kanten hadden kunnen
vallen, want beide teams kregen
kansen.
Het laatste deel van de tweede
helft was het aantrekkelijkst. Toen
Hoogezand-speler Felipe Pinheiro
met twee gele kaarten binnen een
paar minuten, met rood werd weg-
gestuurd, was Hoogezand in de
minderheid, maar dat was aan het
spel niet te merken. De thuisclub
zette een tandje bij en bleef waar
mogelijk de aanval zoeken, al
moest men ook beducht zijn op de
talrijke gevaarlijke tegenstoten
van SWZ.
Het leek op een 0-0 gelijkspel af te
stevenen, totdat Julian Fluks in de

90e minuut toch nog de 1-0 kon
aantekenen. Na een schot op de lat,
kwam hij vrij voor de keeper en
miste niet. 
Met nog een paar minuten extra
tijd werd het nog spannend voor
het Hoogezand-doel, maar de laat-
ste SWZ-aanval werd door de keep-
er van de thuisclub goed gepareerd
en daarna floot de scheidsrechter,
die een goede indruk maakte, af. 
Hoogezand staat nu fier met twaalf
punten uit vier wedstrijden boven-
aan de ranglijst van de eerste klas-
se F. � De 1-0 in de negentigste minuut door Julian Fluks.

� Spitsuur voor het Hoogezand-doel in de slotseconden, maar de
keeper redt.

Afvalheffing duurder:
Drenth heeft oplossing
HOOGEZAND - Zoals vorige
week gemeld, moet de gemeen-
te Midden-Groningen flink be-
zuinigen om de ontstane tekor-
ten ietwat terug te dringen.
Vooralsnog gaat het om een be-
zuiniging van 1 miljoen euro
per jaar. 

Dat heeft ook betrekking op het
groenonderhoud, de afvalstoffen-
heffing en de onroerend goed-be-
lasting.
Wat de korting op het groenbudget
betreft, is er nog wat extra tegen-
slag, omdat vorig jaar voor groen-
onderhoud meer geld is uitgegeven
dan eerder ingepland. Daarom zal
het budget hiervoor nu worden ge-
kort. De beoogde besparing betreft
100.000 euro per jaar.
Rondom de afvalstoffenheffing
spelen een tweetal ontwikkelingen.
De gemeente Midden-Groningen
ontvangt minder geld voor oud-pa-
pier, textiel en oud-ijzer vanwege
wereldwijde marktonwikkelingen.
De afvalstoffenheffing dekt daar-
naast de kosten die de gemeente
voor het ophalen van afval maakt
niet volledig. De komende jaren
stijgt de afvalstoffenheffing daar-
om met 5 procent. Dat is ongeveer
zeven euro extra vastrecht per jaar
voor een gemiddeld huishouden. 

Dat is niet zoveel vindt wethouder
van financiën Erik Drenth en hij
heeft wel een oplossing voor de in-
woners van deze gemeente om die
verhoging op te vangen. ,,Als de af-
valcontainer één keer minder aan
de weg wordt gezet, heb je dat er al
weer uit’’, aldus Drenth. Het ledi-

gen van de grijze afvalcontainer
kost ongeveer zeven euro, dus één
keer minder laten legen en de ver-
hoging is al weer teniet gedaan, is
de achterliggende gedachte. Het
college hoopt overigens dat er min-
der afval wordt geproduceerd door
de inwoners omdat ze veelal slim-
mer met hun afvel kunnen omgaan. 
De gemeente zet erop in om inwo-
ners te stimuleren afval beter te
scheiden. Wie beter scheidt, be-
taalt minder.

WOZ-waarde
De opbrengst van de OZB stijgt in
2021 alleen mee met de inflatie.
Ondanks de precaire financiële si-

tuatie van de gemeente wil het col-
lege de OZB-inkomsten van de ge-
meente niet verhogen. Een van de
redenen hiervan is dat de WOZ-
waarde van alle NAM-locaties in de
gemeente in 2021 fors lager vastge-
steld zal moeten worden vanwege
het stoppen van de gaswinning in
Groningen. Hoewel de gemeente
geen extra OZB op wil halen, leidt
deze afwaardering naar verwach-
ting toch tot een hoger tarief. De
precieze uitwerking daarvan volgt
bij het opmaken van alle WOZ-
waardes aan het eind van het jaar.
Het college rekent op dit moment
op ongeveer 35 euro extra per jaar
voor een gemiddelde woning.

� De grijze containers met restafval. Een keer minder bij de weg
zetten en men heeft de afvalstoffenheffingsverhoging er al weer uit.

Jellie Tiemersma, ondernemer, bestuurder én doorzetter:

’Kinderen moeten zich niet 
laten leiden door beperking’
HOOGEZAND - Tijdens de aller-
eerste Midden-Groningse Hac-
kathon op 24 oktober gaan zo'n
tien knappe koppen uit onze re-
gio een robot blindengeleide-
hond ontwikkelen. Met het idee
van de robothond won de tienja-
rige Delano vorig jaar de
ideeënwedstrijd van het Innova-
tiefestival Midden-Groningen.
In aanloop naar de hackathon
introduceren we alle deelne-
mers. Deze week is dat Jellie
Tiemersma, ondernemer en
penningmeester van VNO-NCW
Noord.
Jellie, oudste dochter uit een gezin
met drie kinderen en geboren Frie-

zin, is iemand die zich niet makke-
lijk uit het veld laat slaan. Sinds
haar jeugd bewandelt ze op eigen-
zinnige manier haar pad en richt ze
zich op het waarmaken van haar
dromen en ambities. Vandaag de
dag is ze onder andere ondernemer
en penningmeester van VNO-NCW
MKB Noord, waar ze zich sterk
maakt voor de belangen van grote
én kleine bedrijven. ,,Ik heb er veel
voor moeten doen om te zijn waar
ik nu ben. Ik geef nooit zomaar op
en geloof erin dat die mentaliteit
belangrijk is als je een doel of
droom wilt bereiken’’, zegt ze.

Variatie
Tiemersma’s loopbaan kent veel
variatie, mooie stappen en bijzon-
dere momenten. Ze doorliep het
VWO, is ondertussen actief in de
politiek en startte na haar studie
Bedrijfseconomie in 1989 als finan-
cieel manager waar ze leiding geeft
aan een afdeling met mannen die
twee keer zo oud zijn als zij. Niet
bang voor de toekomst ontwikkel-
de ze zich vanuit de financiële sec-
tor in rollen die gericht zijn op het
verbeteren van de wereld voor
mensen. Ze volgt opleidingen over
leiderschap en helpt en adviseert
individuen en organisaties. Ze
heeft diverse politieke functies be-
kleed en is betrokken bij een groot
aantal maatschappelijke organisa-
ties. Ze maakt zich als voorzitter
van de stichting Aletta Jacobs
Noord-Nederland hard voor meer
diversiteit in het Noorden. 
Ondanks haar drukke leven heeft
ze nog steeds dromen en ambities.
,,Ik zou het bijvoorbeeld geweldig
vinden om een eigen kledinglijn te
hebben’’. 

Inclusief
In alle activiteiten en rollen die ze
vervult, streeft Tiemersma een sa-
menleving na die inclusief is. Dat
woord horen we steeds vaker en be-
tekent dat iedereen in onze maat-
schappij moet kunnen meedoen, op
zijn of haar niveau en op basis van
gelijkwaardigheid. ,,Ieder mens
heeft zijn eigen issues of beper-
king. Daar moet je je niet door la-
ten tegenhouden of je leven laten
leiden door je beperking. Probeer
dingen niet groter te maken dan ze
zijn. Begin gewoon en dan zie je het
wel.’’ 
Tijdens de hackathon in Hooge-
zand, draagt Jellie Tiemersma met
haar ervaring, netwerk, financiële
kennis en haar ondernemende,
 crea tieve geest bij aan een concre-
te oplossing. ,Ik zie het hacken van
een robot blindengeleidehond
meer als een mobiliteitsprobleem
in plaats van een probleem waar al-
leen slechtzienden en blinden mee
kampen. Wie weet, lukt het ons om
iets te creëren wat voor een brede-

re doelgroep zinvol is’’, zegt ze en
vervolgt: ,,Iedereen heeft op zijn of
haar manier een beperking. Of dat
nou een fysieke, een geestelijke of
financiële beperking is. Iedereen
worstelt met onzekerheden. Mijn
advies aan iedereen is om gewoon
te blijven volhouden. Vallen en op-
staan. Dat doe en deed ik ook. Hoe
ontmoedigend je startpunt ook
lijkt of is, ik ben ervan overtuigd
dat ieders inbreng in onze maat-
schappij van toegevoegde waarde
is. In het Gronings zouden we dit
samenvatten als: kop d’r veur’’.

Slechtziendheid
Verliep dan alles van een leien
dakje in haar leven? Tiemersma:
,,Eigenlijk wilde ik politicologie
studeren en had ik interesse in
journalistiek, maar omdat ik slecht-
ziend ben leek ver reizen en mobiel
zijn ‘onmogelijk’ vandaar dat ik
dichter bij huis in Leeuwarden
ging studeren. Ik waak er nu voor
dat mijn visuele beperking mij
daadwerkelijk onnodig beperkt in
mijn leven. Ik doe er alles aan om
mijn wensen, dromen en ambities
waar te maken.’’
Tijdens de hackathon is haar
slechtziendheid juist een waarde-
volle toevoeging. ,,Als je iets wilt
ontwikkelen voor een bepaalde
groep is het heel belangrijk om na
te gaan wat ze nodig hebben en of
de ideeën die worden geopperd
ook daadwerkelijk nuttig en goed
zijn. Ik weet niet helemaal zeker of
ik daar volledig in kan voorzien,
maar ook daar wil ik mijn bijdrage
aan leveren’, aldus Jellie Tiemers-
ma.  

Wie meer wil weten over de Hacka-
thon of zelf meedoen? Laat dan een
bericht achter bij a.tiddens@biblio-
netgroningen.nl of kijk op www.In-
novatiefes tivalmid -
dengroningen.nl/hackathon

� Noam Vazana is vrijdag-
avond in het Kielzog.

Tribute to 
Nina Simone
HOOGEZAND - In Hoogezand
wordt vrijdag 16 oktober zangeres
Noam Vazana de prima donna van
de soulmuziek in het Kielzog
theater geëerd. I Loves You Porgy,
My Baby Just Cares For Me en Don’t
let me be misunderstood. Deze veel-
zijdige zangeres weet als geen an-
der de nummers van Nina Simone
over te brengen. 
De avond is vrijdag 16 oktober om
20.15 uur, in het Kielzog.
Kaarten: www.kielzog.nl

Streektaalmuziek 
met Aigenhaimers 
HOOGEZAND - In het Kielzog in
Hoogezand trapt zondag 18 oktober
Jan Henk de Groot het nieuwe Ai-
genhaimersseizoen af met singer-
songwriter Bas Schröder van de
band Swinder.  Die dag staat hij
zonder band, met Jan Henk de
Groot op het podium.
Aigenhaimers vindt vijf keer per
jaar plaats. Jan Henk de Groot no-
digt elke keer een andere bekende
streektaalartiest uit op het podium
van het Kielzog. Men kan de con-
certen los bezoeken of een abonne-
ment nemen op de Aigenhaimers. 
Zondag 18 oktober dus om 15.00
uur en kaarten via: www.kielzog.nl

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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AJC’ers nemen deel aan MEP
HOOGEZAND - Online hebben
vorige week de jaarlijkse natio-
nale MEP-conferentie plaatsge-
vonden. MEP staat voor Model
European Parlement. Vwo-5
leerlingen uit heel Nederland
spelen gedurende een week het
Europees Parlement na, waarbij
zij oplossingen zoeken voor de
problemen die zich nu afspelen
in Europa.

Owen Kok, Mads Boer en Seray Ag-
lak, drie leerlingen van het Dr.
Aletta Jacobs College in Hooge-
zand, waren op basis van hun goede
prestaties tijdens de provinciale
voorronde in Groningen eerder dit
jaar geselecteerd om aan de confe-
rentie deel te nemen.
Iedere provinciale delegatie verte-
genwoordigt een van de lidstaten
van de Europese Unie. Elk delega-
tielid heeft op zijn of haar beurt
weer zitting in een parlementaire
commissie. In deze verschillende
samenstellingen leren de jongeren
op een interactieve manier hoe het
proces van Europese besluitvor-
ming in elkaar zit.
Normaal gesproken zou de nationa-
le conferentie plaatsvinden in Den
Haag, maar in verband met de co-
ronamaatregelen speelde het mees-
te zich afgelopen week online af.
Ondanks dat was het toch een heel
leerzame en geslaagde week vol-
gens de drie AJC’ers. De deelne-
mers zijn zelfs toegesproken door
premier Mark Rutte.

�Voor het portret van Aletta Jacobs, de drie leerlingen van het College: Mads, Seray
en Owen.

Spoorwegmuseum 
geopend in 
herfstvakantie
ZUIDBROEK - Het Noord-Nederlands
Trein & Tram Museum heeft gedurende
de herfstvakantie extra openingstijden.
Tot en met vrijdag 16 oktober is het mu-
seum geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze extra openingstijden heb-
ben kinderen gratis toegang tot het
spoorwegmuseum in Zuidbroek. 
Ook tijdens de herfstvakantie is de
treinsimulator voor jong en oud beschik-
baar, als onderdeel van de wisselexposi-
tie over de machinist en de conducteur.
Daarnaast is de grote modelspoorbaan
van de ModelRailGroep Veendam weer
volop in bedrijf. 
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Extra impuls voor Midden-Groningen

Met honderd miljoen kun je best veel doen
HOOGEZAND - Met honderd
miljoen kun je heel wat doen.
Dat is ook de conclusie van het
college van B en W van Midden-
Groningen. Via het Nationaal
Programma Groningen (NPG)
komt het grootste deel van dat
bedrag deze kant op en om dat
geld zo goed mogelijk te gebrui-
ken ter opwaardering van deze
gemeente hebben B en W, zoals
gemeld tal van maatschappelij-
ke organisaties, bedrijfsleven en
inwoners van deze gemeente ge-
raadpleegd om tot een zo goed
en breed mogelijk scala van
projecten te komen. Dat is ge-
lukt en de projecten worden nu
gepresenteerd.

B en W hebben dan ook ingestemd
met het lokale programmaplan Hart
voor Midden-Groningen, in het ka-
der van het Nationaal Programma
Groningen. Maatschappelijke orga-
nisaties, inwoners en bedrijven
hebben hierover in de afgelopen
maanden dus meegedacht. Het col-
lege heeft een reeks projecten ge-
selecteerd die het eerste uitge-
voerd moeten worden. Beide pro-
jectstukken liggen nu ter besluit-
vorming voor aan de raad, die daar
eind deze maand een besluit over
neemt, en ze worden parallel aan-

geboden bij het Nationaal Pro-
gramma Groningen, als de raad
met de plannen instemt. 
,,Het programmaplan wat nu op ta-
fel ligt, geeft onze gemeente een
ongekende impuls voor de toe-
komst. Wij worden hier enthousiast
en blij van. Nooit eerder hebben
we de mogelijkheid gehad om in
deze orde van grootte te bouwen
aan de leefbaarheid van Midden-
Groningen. Ik wil graag benadruk-
ken dat de plannen met de samen-
leving zijn ontwikkeld en zo aan-
sluiten bij wat onze inwoners be-
langrijk vinden’’, aldus  burgemees-
ter Hoogendoorn. Hij vervolgt:
,,We investeren forse bedragen in
onze jeugd, in mensen, gebieden en
plekken die dit het hardst nodig
hebben. De projecten staan niet los
van elkaar maar juist in samen-
hang. We zoeken ook de aanslui-
ting buiten onze gemeentegrenzen
zodat we elkaar in de regio opti-
maal versterken. Zo dragen de
plannen bij aan een compleet
nieuw perspectief en positief beeld
van Midden-Groningen. Ik heb heel
veel enthousiasme ontmoet bij heel
veel partijen.’’

Tien jarenplan
Het lokaal programmaplan heeft
een looptijd van 10 jaar en omvat
ongeveer 45 concrete projecten.
Voor het hele programmaplan met
alle projecten is een bedrag ge-
raamd van 100 tot 110 miljoen.
Het nu al beschikbare budget be-
draagt 66,5 miljoen. In een later
stadium kan nog eens 23,5 miljoen
beschikbaar komen, afhankelijk
van de uitkomst van een tussentijd-
se evaluatie van het NPG-program-
ma in 2023. Het huidige budget is
dus niet toereikend, maar ook niet
alle projecten zijn al voldoende uit-
gewerkt. Daarom wordt nu eerst
het programmaplan met een selec-
tie projecten ingediend. In de ko-
mende jaren volgen de volgende
tranches. Leidend in de selectie is
welke projecten het grootste effect
hebben en al concreet genoeg zijn
om meteen uitgevoerd te kunnen
worden.
De plannen sluiten aan bij de vier
ambities en de dertien doelstellin-
gen uit het Strategisch Kader ‘Hart
voor Midden-Groningen’, dat in de-
cember 2019 is vastgesteld door de
gemeenteraad. 

Jeugd
Het college zet stevig in op de jeugd en wil in-
vesteren in onderwijs, talentonwikkeling en
zelfredzaamheid. Door daar gedurende een ge-
neratie stevig op in te zetten, wil het college de
cirkel van sociale problematieken, die nu vaak
van generatie op generatie overgaat, doorbre-
ken. Dit is een belangrijke voorwaarde om in fi-
guurlijke zin een aantrekkelijke omgeving te
bieden voor de jeugd. Het draagt er ook aan bij
dat de jeugd graag in deze gemeente blijft wo-
nen of er sneller naar terugkeert. Jonge mensen
brengen, aldus B en W, dynamiek in de samen-
leving, verrijken het sportieve en culturele kli-
maat en hebben een stimulerend effect op an-
dere generaties. Dat betekent volgens haar een
verrijking op vele vlakken.
,,Er is een sociaal probleem, ook bij de jeugd.
We gaan flink investeren in en mooi toekomst-
perspectief, ook bij de jeugd. Voor de voordeur,
maar ook achter de voordeur. We hebben nu
een prachtige kans met deze middelen’’, aldus
de burgemeester.
Concreet wil het college bijvoorbeeld investe-
ren in het project ‘Verlengde schooldag’, waarin
leerlingen van vier tot twaalf jaar meer lesuren
krijgen. De extra ruimte is bedoeld voor talent-
ontwikkeling en het verminderen van (taal)ach-
terstanden. Deze inspanning wordt voortgezet
in het project ‘Innovatieve broedplaatsen’ dat
zich richt op jongeren van twaalf tot achttien
jaar. Ook hier ontstaat ruimte voor talentont-
wikkeling en het vergroten van levensvaardig-
heden. In een jongerencentrum (broedplaats)
werken jongeren de inhoud zelf uit. Onderwijs-
wethouder Erik Drenth: ,,Volgend jaar gaan we
met de verlengde schooldag van start met vijf
scholen en dat wordt uitgebreid naar dertien’’. 

Mensen helpen 
Mensen met veel stress zijn niet of moeilijk in
staat hun eigen toekomst vorm te geven. Te wei-
nig inkomen, schulden en verslaving zijn veel
voorkomende oorzaken. Het college kiest daar-
om voor investeren in deze mensen en wil ze
helpen om uit die situatie te komen, of liever
nog: voorkomen dat ze daarin terecht komen. 
Met een actieve aanpak van schulden en de in-
zet van meer ervaringsdeskundigen wil het col-
lege van curatief naar preventief. Zo is het ook
vastgelegd in de strategische visie.
De projecten ‘IJsberg’ en ‘Start’ verminderen
schulden jongeren, richten zich op het eerder
herkennen en preventie in de schuldenproble-
matiek. Het project ‘Ervaringsdeskundigen’ zet
in op een goede begeleiding van mensen in de
schulden. Ervaringsdeskundigen die zelf in de
schulden zaten kunnen anderen effectief hel-
pen en begeleiden.

Woonomgeving
Een aantrekkelijke gemeente begint met de

aanpak van verouderde gebieden, bedrijfster-
reinen, verpauperde panden en verwaarloosde
openbare ruimte. Ook het aspect veiligheid ver-
dient de nodige aandacht. Daarnaast wil het col-
lege investeren in een aantrekkelijk landschap,
onze eigen cultuur, erfgoed en identiteit. Dat
gaat verder dan alleen een mooi plaatje. Het
maakt gebieden weer aantrekkelijk om te gaan
wonen of om een bedrijf te vestigen en helpt bij
het opruimen van haarden voor ongewenst ge-
drag (onveiligheid). 
Misschien wel het allerbelangrijkst: het draagt
bij aan het gevoel van trots en eigenwaarde van
de Midden-Groningers.
Met het project ‘Dorpsplannen maken’ creëert
het college ruimte voor dorpsgemeenschappen
om plannen te maken en maatregelen op dorps-
niveau uit te voeren. Hier kan gewerkt worden
aan de fysieke omgeving maar ook aan maat-
schappelijke samenhang.
Verder staan de projecten ‘Aanpak verpauper-
de panden’ en ‘Herstructurering Hoogezand-
Noord’ hoog op de prioriteitenlijst van B en W.
Als hier oplossingen ontstaan, werkt dat door in
herstructurering, veiligheid, aanzien en imago.

Bedrijvigheid
Toekomstbestendige nieuwe en bestaande be-
drijven zijn belangrijk voor de werkgelegen-
heid. Het college wil die werkgelegenheid be-
houden, laten groeien en diverser maken. Zo
ontstaat meer evenwicht in de samenstelling
van de inwoners. Nieuwe bedrijven zoeken
ruimte, bereikbaarheid en een aantrekkelijke
omgeving. Door in te zetten op het versterken
en verbeteren van de kwaliteiten van Midden-
Groningen, wordt de gemeente ook interessan-
ter voor bedrijven en hun werknemers. Aan-
trekkelijke woonomgevingen, goede voorzienin-
gen, breed onderwijs en het beschikbaar heb-
ben van vestigingsmogelijkheden door het her-
structureren van bestaande en uitbreiding van
nieuwe bedrijfsterreinen op goed bereikbare lo-
caties.

Het college stelt concreet voor om met het pro-
ject Herstructurering bedrijventerreinen, de
leefbaarheid voor naastgelegen wijken en buur-
ten te vergroten en tegelijkertijd bedrijven de
mogelijkheid te geven om te groeien. In het pro-
ject ‘A7-zone’, wordt samengewerkt met de pro-
vincie, de stad Groningen en de gemeenten Old-
ambt en Veendam om de potentie van het A7
gebied goed te benutten. Beide projecten vallen
onder de koepel ‘Bedrijf en leefbaar’.  Samen
met andere projecten draagt dit bij aan meer
werkgelegenheid in Midden-Groningen.
Het Lokaal Programmaplan NPG Midden-Gro-
ningen en het voorstel projecten voor de eerste
tranche zijn te vinden op de website
bestuur.midden-groningen.nl. Het laatste docu-
ment omvat de concrete lijst en omschrijving
van alle projecten in deze eerste selectie.

� Burgemeester Hoogendoorn:
,,Dit is een enorme impuls voor
Midden-Groningen’’.

� Bedrijvigheid. Bedrijventerreinen opwaarderen en oog voor bestaande bedrijven. De
schaapsbouw is daarbij in Hoogezand een van de oorspronkelijke pijlers waar nog steeds
volop wordt ontwikkeld.

Meer coronagevallen
Aletta Jacobs College
HOOGEZAND - Na de eerdere
melding van een met corona be-
smette leerling op het Aletta Ja-
cobs College, blijkt nu dat er
meer leerlingen besmet zijn.
Maandagmiddag werden ouders
per brief(mail) op de hoogte ge-
steld.

In die brief schrijft Wout Zilver-
berg, directeur mavo-havo-vwo van
het AJC: ‘Gisteren werden wij door
de ouders van een leerling van de
locatie Laan van de Sport 4 op de
hoogte gesteld van het feit dat hun
kind besmet is met het coronavirus.
De leerling is niet naar school ge-
weest nadat er klachten ontston-
den. Meer informatie betreffende
de leerling mogen wij u niet geven
in verband met de privacy’.
Zilverberg vervolgt zijn brief met
de mededeling dat ‘volgens proto-
col’, de school hierover contact
heeft gehad met de GGD. ‘Omdat

het om leerlingen gaat die jonger
zijn dan 18 jaar, volgen er geen na-
dere adviezen zoals quarantaine
voor alle leerlingen in de school.
Leerlingen die langer bij de be-
smette leerling in de buurt zijn ge-
weest, zijn door de ouders van deze
leerling reeds geïnformeerd’.

Er vindt dus geen contactonder-
zoek of onderzoek naar de bron van
de besmetting plaats. Er zijn ou-
ders die zich daarover ietwat onge-
rust maken. Dat gaat dan over met
wie zijn de besmette leerlingen al-
lemaal in contact geweest en met
wie hebben andere, eventueel ook
besmette leerlingen, die mogelijk
zelf (nog) geen klachten hebben,
contact gehad. Zijn ze bij volwasse-
nen op bezoek geweest, of hebben
ze wellicht een baantje in een su-
permarkt? De directie van het Alet-
ta Jacobs College wil om de beken-
de privacyredenen, geen verdere
mededeling doen.

Wandeling terug in de tijd
HOOGEZAND - Wat weet u van de omge-
ving waar u woont? Wilt u echt op onder-
zoek uit naar de historie van uw huis of
omgeving dan komt u vaak uit bij het ar-
chief, maar ook op locatie is vaak nog van
alles te zien dat verwijst naar de historie
van een plek. 
Op dinsdag 20 oktober neemt het Historisch Ar-
chief inwoners mee terug in de tijd langs het
lint van Hoogezand en Martenshoek. Hoe zag
het er hier vroeger uit, waar haalde je je bood-
schappen, meerden schepen aan en waar werd
gewerkt? 
Wie al zijn of haar hele leven al in de buurt
woont, dan worden misschien de oude foto’s
herkend, en wie nieuw is, wordt  dan misschien
nog wel verrast.
De route kan men volgen via de app Spacetime
Layers. Die kan worden gedownload in de ap-
pstore op telefoon tablet of via de volgende
link: www.spacetime ayers.app/ Downl oad/index 

Tips voor het gebruik van de app: zorg dat u bij
de intro op de vierde pagina klikt op ‘locatie
toestaan’. Bent u in de buurt, dan kunt u zoeken
op huidige locatie, anders kiest u bijvoorbeeld
Meint Veningastraat 123 in Hoogezand. De rou-
te verschijnt onder de naam ‘Oost West, thuis
best?!’. Door erop te klikken opent u de route.
Wilt u onderweg geen internet gebruiken,
download de route dan thuis alvast.
Ook na 20 oktober blijft de app actief, dus komt
het op die dag niet uit, dan kan men er altijd op
een later moment gebruik van maken.
Lukt het niet met de app, dan kan ook een pdf
gedownload worden op de website www. histo-
rischarchief.midden-groningen.nl of tijdens
openingstijden de papieren versie ophalen bij
Hotel Faber in Hoogezand. 
De route is tot stand gekomen door een samen-
werking van de Groninger Archieven en het
Historisch Archief Midden-Groningen ter gele-
genheid van de Maand van de Groninger Ge-
schiedenis, die als thema Oost/west heeft.

� Omstreeks 1900: gezicht op de Brugstraat, nu Meint Veninga straat, met op de voorgrond
de Sluiskade. (afbeelding uit de collectie van het Historisch Archief Midden-Groningen)

Vrouw gewond 
bij aanrijding
HOOGEZAND - Op de kruising Van Neckstraat/De Houtmanstraat
heeft donderdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden, waarbij
een vrouw gewond raakte. Bij de aanrijding waren drie auto’s be-
trokken die achter elkaar reden. De voorste remde om verkeer van
rechts voorrang te verlenen, de tweede zag dat te laat en knalde er-
op en de derde weer op de tweede (foto). De in de middelste auto zit-
tende vrouw werd na onderzoek door de ambulancedienst overge-
bracht naar een ziekenhuis in Groningen met mogelijk nekletsel.

Javier Guzman naar ’t Kielzog 
HOOGEZAND - In Hoogezand staat zaterdag 17 oktober Javier Guzman in
het Kielzogtheater en treedt hij twee keer op met zijn show Raspopulist.
Aanvankelijk zou Guzman geen oudejaarsconference maken, maar dit
jaar verloopt dusdanig exceptioneel dat hij geen andere keuze heeft. De-
ze editie wordt anders, vanwege het nu al memorabele jaar.
Zaterdag 17 oktober zijn de voorstellingen om 19.15 en 21.00 uur; kaarten
zijn verkrijgbaar via www.kielzog.nl
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Dierenverzorging

Huis & tuin

Te koop aangeboden Te koop aangeboden

Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtver-
zorging. Info 06-12459399.
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Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1,
9641 AA Veendam of telefonisch worden opgegeven op nr. 088-7007170. Regel-
tjes 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 der-
gelijks 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 donderdagmor-
gen 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 ver-

spreidingsgebied 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.

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.

De Regiokrant: 088-7007170

Groot assortiment bloem-
bollen; 2 bolchrysanten
€7.99; heide €1,00; Clema-
tis v.a. €6.99; vaste planten
v.a. €1.25, vruchtbomen in
pot v.a. €11.99; rozen v.a.
€2.99; klimop v.a. €0.99. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

wesstra.nl, Slinke 6, Hau-
lerwijk, tel. 0516-421448

Nette 1-persoons bed + ma-
tras, dekbed en hoofdkus-
sen €20.- Tel: 0598-399432

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Iedere zondag op vlo-
markt De Toekomst, Nieu-
we Compagnie 23, Kielwin-
deweer. Incl. 14 mnd. ga-
rantie en bezorging binnen
35 km. Eigen servicedienst.
Inl. 06-25355972. Iedere
zondag geopend!

Giant mountainbike ATX
840 €200.-, 2 antieke petro-
leumstellen €15.-, 8 dozen
met vlooienmarktspullen.
Tel: 06-15427915

Leesboeken, meest streek-
romans, €1.- per stuk. Tel:
06-44671942

Prima haardkachel, voor
kolen en hout. Tel: 0598-
615119

4 BMW velgen (styling 397)
met Continental TS850P
winterbanden, 18 inch,
voor 3-4 serie, 225/45R18, 6-
7 mm rondom. Vr.pr €595,-
Tel: 0598-322079. 

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.

Rusthovia
In-verkoop antiek-curiosa 

en brocante. 
Tevens klokreparaties.

Hoofdweg 80, Siddeburen. 
Tel. 0598-371630.

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

Wie een Regeltje wil plaat-
sen kan de tekst ook per e-
mail toezenden. Het adres
hiervoor luidt:
regiokrant@noordpers.nl

Antiek

Te koop gevraagd

Woensdag 14 oktober 2020 - 5
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