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Aan de Hoofdweg in Harkstede

Onafhankelijk onderzoek
naar huizen voor verslaafden

De plek aan de Hoofdweg in Harkstede, waar de huizen zouden
moeten komen.
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Verdeelsleutel voor
kosten jeugdhulp
HOOGEZAND - De kosten van de
jeugdzorg evenwichtig verdelen
tussen de diverse gemeenten in de
provincie Groningen. Daarvoor
heeft het Dagelijks Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling ‘Publieke Gezondheid & Zorg’, een besluit van de colleges van B en W
nodig over de verdeling van de solidaire en gemeenschappelijke
kosten van de jeugdhulp.
Het is een voortzetting van de be-

staande afspraken tussen de gemeenten in de provincie Groningen. Met de voorgestelde verdeling kunnen de kosten evenwichtig
tussen de gemeenten worden verdeeld. Hierdoor zijn gemeenten er
van verzekerd dat we noodzakelijke voorzieningen zoals de Jeugdhulp plus en Veilig Thuis Groningen, gezamenlijk in stand kunnen
worden gehouden voor ‘acceptabele tarieven’.

Amendement aangenomen
HOOGEZAND - Een meerderheid in de gemeenteraad van Midden-Groningen heeft een amendement van Gemeentebelangen Midden-Groningen en D66 aangenomen. Tijdens de behandeling van het lokaal programma ‘Hart voor Midden-Groningen’ dienden die twee partijen het
amendement in, waarbij werd bepaald dat vijf procent van de voor deze
gemeente beschikbare 95 miljoen euro NPG-geld, gereserveerd wordt
voor ideeën en initiatieven van de inwoners van Midden-Groningen.

HARKSTEDE - Een onafhankelijk onderzoeksbureau gaat een
omgevingsonderzoek uitvoeren
naar de locatie Hoofdweg 143a,
in Harkstede, waar de gemeente Groningen, zes zorginstellingen en Lefier van plan zijn om
daar een nieuwe woonvorm
voor verslaafden, daklozen en
psychiatrische patiënten te realiseren. Vanuit Harkstede en
Scharmer komen sterke protesten tegen dat plan. Inwoners
van beide dorpen vrezen voor
de veiligheid.
De bekendmaking van dit plan in
september heeft al veel vragen en
zorgen opgeroepen, over ondermeer veiligheid en mogelijke overlast. De betrokken partijen begrijpen dat deze vragen en zorgen leven en vinden het belangrijk dat
het definitieve besluit over de
woonvorm aan de Hoofdweg zorgvuldig wordt genomen. Daarom laten zij het omgevingsonderzoek
uitvoeren.
Het omgevingsonderzoek moet inzicht geven in de risico’s van de beoogde woonvorm voor de leefbaarheid van de omliggende buurt.
Ook moet het inzicht geven in welke maatregelen genomen kunnen
worden om met deze risico’s om te

Bollen poten
in De Dreven
HOOGEZAND - De jaarlijkse nationale natuurwerkdag is vanwege
corona afgelast, maar de bewonerscommissie van de wijk de Dreven in Hoogezand heeft een prachtig alternatief bedacht.
Komende zaterdag 14 november,
gaan bewoners zo’n 5000 bloembollen in de wijk poten. In overleg
met de gemeente zijn afspraken
over ongeveer tien plekken, verdeeld over de wijk. Op de website
www.dedreven.nl en de Facebook
pagina Drevenbos staat meer informatie. In het voorjaar kan dan
iedereen daar genieten van
sneeuwklokjes, narcissen, krokussen en tulpen.

Kielzog opent volgende week
met extra voorstellingen
HOOGEZAND - In Hoogezand
mag donderdag 19 november
de theaterzaal weer open. Het
Kielzog begint meteen met een
vol programma met extra voorstellingen voor een klein publiek. Op het programma staat
de theatervoorstelling Zand
Erover, en Jan Henk de Groot
speelt twee keer een programma op zijn eerste gitaar en op
zondag is het tijd voor NNO-Kamermuziek.
In de voorstelling Zand Erover, die
ze in haar eentje speelt, gaat Trea
Alers terug naar haar kinderjaren

in Stadskanaal. Ze vertelt over
haar buurman die haar oppas was,
en zijn vrouw die vooral goed was
in wegkijken. Over geuren en specifieke kledingstukken die, ook nu
nog, zó sterk associëren met traumatische gebeurtenissen van toen,
dat die zich fysiek uitten.
Actrice Trea Alers geeft in deze
voorstelling een bijzonder en intiem inkijkje in haar hoofd. De
voorstelling is om 19.15 en 21.00
uur.
Jan Henk de Groot is met Papa zit
op zolder is drie keer te zien. Dat is
donderdag 19 november om 19.15
en 21.00 uur, vrijdag 20 november
en zaterdag 21 november eveneens
om 19.15 en 21.00 uur.

In maart stopte De Groot met toeren. Geen optredens dus, maar genoeg tijd om eens na te denken.
Met een gitaar wat pingelen tussen
het wasgoed op zolder zonder doel.
Hij vond zijn eerste gitaar terug
tussen de rommel en dacht terug
aan augustus 1990 en hoe blij hij
ermee was geweest. Dat is 30 jaar
geleden. 30 jaar liedjes spelen en
schrijven. 30 jaar herinneringen
aan muziekhelden, bandjes en optredens. En toen was er weer een
doel en weer zin om te spelen. Papa komt nu van zolder en gaat naar
het Kielzog.
Het NNO Kamermuziek, dat al is
uitverkocht, is zondag 22 november om 15.00 uur.

gaan. Uitkomst van het onderzoek
is een onafhankelijk rapport of de
woonvorm op die locatie in Harkstede past. Dit rapport krijgt een
belangrijke plaats bij de definitieve besluitvorming over de woonvorm door het college en eventueel gemeenteraad van de gemeente Groningen. Wethouders Roeland van der Schaaf en Inge Jongman hebben het omgevingsonderzoek toegezegd in een persoonlijk
gesprek met vertegenwoordigers
van de omwonenden.

colleges daarentegen belangrijk.
Vandaar ook het ambtelijke en bestuurlijke overleg en deze gesprekken zijn nog gaande.’’

Vragen en zorgen
Omwonenden, maar ook mensen
uit de wijdere omgeving van de
Hoofdweg, hebben hun vragen en
zorgen met de gemeente Groningen gedeeld. De zorgen gaan bijvoorbeeld over de veiligheid van
(langsfietsende)
mensen
en
(schoolgaande) kinderen en de impact op de woon- en leefomgeving.
Vragen zijn ook gesteld over de geschiktheid van de locatie. Bijvoorbeeld over de plek aan een drukke
weg waar veel verkeer langskomt
en over de afstand van de woonvorm tot een aantal naastgelegen
woningen.
Zes zorginstellingen hebben het
plan bij de gemeente ingeleverd.
Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden en het idee komt uit Denemarken. De woningen worden in het
Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd.
Dat betekent scheve of afwijkende
huizen. De doelgroep zou er, het
zijn huisjes voor één persoon, zonder begeleiding kunnen gaan wonen.
De planning is nu dat het onderzoeksbureau het omgevingsonderzoek tussen november en januari
uitvoert en het onderzoeksrapport
in januari 2021 oplevert. In februari of maart 2021 neemt het
Groninger college en eventueel gemeenteraad een definitief besluit
over het wel of niet doorgaan met
de woonvorm aan de Hoofdweg. Is
het besluit ‘doorgaan’, dan wordt
volgend jaar een omgevingsvergunning aangevraagd.
Inwoners van Harkstede en Scharmer zijn niet te spreken over de
stappen die Groningen tot nu toe
heeft gezet en voelen zich niet serieus genomen in het proces. Ook
Dorpsbelangen Harkstede spreekt
haar twijfels uit: 'Is deze locatie
wel geschikt, er staan woningen
naast, waar gezinnen met kinderen
wonen’. De ondernemersvereniging van Harkstede en Scharmer
deelt die zorgen.
Hoewel zowel Scharmer als Harkstede onder de gemeente MiddenGroningen valt, maar de Hoofdweg
143a, daar net buiten lijkt te liggen, lijkt deze gemeente buitenspel te staan.
Midden-Groningen wethouder Jan
Jakob Boersma, met ondermeer
zorg in zijn portefeuille om commentaar gevraagd, zegt: ,,Dat de
aankondiging van zo’n bijzondere
voorziening vragen oproept bij omwonenden is begrijpelijk. Over deze voorziening zijn we momenteel
ambtelijk en bestuurlijk in overleg
met de gemeente Groningen. Dit is
ook in verband met de belangen
van onze bewoners/bedrijven in
Harkstede. We zijn immers buren.
De Stad is het bevoegd gezag over
deze voorziening, want het is hun
grondgebied. Daarom is er geen directe zeggenschap voor MiddenGroningen. Een zorgvuldig proces
en communicatie zijn voor beide

Het industriegebied Van Neckstraat. Als het aan het college ligt komt daar een boulevard met bijvoorbeeld wonen aan het water.

Boulevard aan Van Neckstraat:
ambitieus woonplan Hoogezand
HOOGEZAND - Het gemeentebestuur van Midden-Groningen
heeft ambitieuze plannen met
het gebied Van Neckstraat en
aanliggende straten in Hoogezand-Noord. Dat is een van de
hoofdpunten in de Woonvisie
Nieuw Midden-Groningen.
De kade langs het Winschoterdiep
langs de Van Neckstraat zou daarbij een boulevard kunnen worden
met ondermeer wonen aan het water, waarvoor bedrijfspanden en
huidige woningen moeten wijken.
De gemeenteraad heeft al een
voorbereidingskrediet
beschikbaar gesteld van 1.972.000 euro
voor het gebied Van Spilbergenkade en Stadshart-Noord.

Ambities
De Woonvisie Nieuw Midden-Groningen markeert HoogezandNoord als een goed bereikbare en
een belangrijke locatie voor
Hoogezand. Daarbij heeft het gemeentebestuur drie ambities als
hoofdmoot: Verbeteren van de
woon- en leefomgevingskwaliteit
door herstructurering en verduurzaming van woningen in het Noorderpark, inclusief de aanpak van
de openbare ruimte en groen en
daaraan gekoppeld verbeteren van
de sociaaleconomische positie van
bewoners. Verder betreft het het
aantrekkelijk maken van de entree van Hoogezand vanaf de A7
en de Kerkstraat en een geleidelijke transformatie van de verouderde bedrijvenzone langs het Winschoterdiep naareen aantrekkelij-

ke mix van wonen, werken en recreëren.
De ambitie in de woonvisie ‘Nieuw
Midden-Groningen’ is dat de gemeente nieuwe kwaliteiten aan de
woningvoorraad wil toevoegen om
zo de aantrekkelijkheid van
Hoogezand als woonplaats te verbeteren. Dat is gericht op de eigen
inwoners die een nieuwe stap willen maken binnen de eigen gemeente, maar ook op mensen van
buiten die een goed alternatief
zoeken voor bijvoorbeeld de nabij
gelegen stad Groningen. Ook de
veranderende behoeften van inwoners door ontgroening en vergrijzing geven aanleiding tot nieuw
aanbod en transformatie in de woningvoorraad. Voor HoogezandNoord wordt gedacht aan verdunnen en vernieuwen van woningen,
ondermeer door die aan het Winschoterdiep te verdichten met
nieuwe onderscheidende woonmilieus.

Visitekaartje
Al in de Uitvoeringsagenda 2019
van het Woonplan is opgenomen
dat de entree A7 - Kerkstraat moet
uitgroeien tot een visitekaartje
van Hoogezand. Daarin staat:
‘Voor één van de belangrijke entrees van Hoogezand, van de A7 –
Kerkstraat, wordt een plan ontwikkeld. Hier ontstaat een relatie met
de wijkvernieuwing van het Noorderpark – Margrietpark. De noordzijde van deze woonwijk bestaat
uit een strook met soms verouderde bedrijfsgebouwen, waaronder
de eigen gemeentewerf en de
brandweerkazerne. Deze bedrijvenzone ligt aan het Winschoterdiep, is een zichtlocatie vanaf de
A7 en heeft potenties voor een
boulevard waar onder andere wonen kan plaatsvinden’.
Nou heeft het woord ‘boulevard’ in

de gemeentepolitiek van voorheen
Hoogezand-Sappemeer niet die impact die men had verwacht. Immers al twee keer eerder werden
door het toenmalige gemeentebestuur pogingen gedaan om een
boulevard in Hoogezand te realiseren. Enkele decennia geleden zou
er een woonboulevard komen
langs de Vosholen van de Kielsterachterweg tot aan de Kalkwijk met
veel woongerelateerde winkels.
Zoals bekend is dat er nooit van
gekomen en werd het gebied al
snel omgedoopt tot Winkelpark
Hoogezand, waar nu enige leegstand is en veel braakliggende
grond. De tweede keer dat er van
een boulevard werd gesproken is
rond diezelfde periode toen er een
boulevard langs het Kieldiep met
terrassen aan het water ter hoogte
van de bioscoop en het gemeentehuis zou worden gerealiseerd. Er
zou dan recreatievaart tot in dat
gebied kunnen komen. Ook die
plannen gingen als een nachtkaars
uit. Nu dus de derde keer dat er
een ‘boulevard’ wordt genoemd en
deze keer zou het meer kans van
slagen moeten hebben.
Er zijn, aldus het gemeentebestuur, al gesprekken gaande met
ondernemers in de bedrijvenzone
langs het Winschoterdiep. Er
wordt op korte termijn samen met
de woningcorporaties, participatie
met bewoners en belanghebbenden over de wijkvernieuwing opgestart.
Volgens het gemeentebestuur is
het Winschoterdiep voor een deel
de zichtlocatie vanaf de Knijpsbrug en de A7, en wordt omschreven als ‘een ontspannen woonwerkgebied dat gebruik maakt van
de kwaliteiten van het water en
een visitekaartje kan worden voor
de hele stad’.
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De vernieuwde theaterzaal van het Kielzog biedt vanaf volgende week weer nieuwe voorstellingen.
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Uit verlaat jaarverslag 2019 blijkt:

Hospice Gasthuis H-S heeft
een goed resultaat geboekt
HOOGEZAND - Het Hospice in
Hoogezand, het gasthuis waar
mensen hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen heeft
in 2019 een goed jaar gehad.
Dat meldt het bestuur deze
week in haar verlate jaarverslag
over dat jaar.
Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer heeft de afgelopen week
haar jaarverslag van het jaar 2019
gepubliceerd. Vanwege de coronacrisis heeft het opmaken van de
jaarrekening en de vormgeving
veel extra tijd gekost. De stichting
sluit het jaar af met een goed resultaat. Door een hogere bezetting en
een mooi bedrag aan donaties sluit
de Stichting Gasthuis H-S het jaar
af met een positief saldo.
Het fraaie jaarverslag bestaat uit
een verslag van de werkzaamheden
van het afgelopen jaar; de jaarrekening met alle financiële cijfers
en aan het eind een viertal leuke
interviews. In de interviews vertellen vier personen over hun betrokkenheid bij het hospice.
Uit het verslag is op te maken dat
in het hospice het Gasthuis in 2019
25 personen ‘als gast’ zijn geweest
en er in totaal 782 dagen verbleven. De bezettingsgraad met 25
gasten was 83 procent. In 2018 was
de bezettingsgraad 72 procent en in
2017 63 procent. Het hospice heeft
in 2019 nauwelijks leegstand gekend. Het bestuur geeft aan dat ze
tevreden zijn met de bezettingsgraad.
De exploitatiekosten worden voor
70 procent gedekt door de eigen
bijdrage van de gasten. Zij betalen
40 euro per dag. Het bestuur had
voor 2019 de exploitatiekosten geraamd op 48.000 euro, maar er is
een bedrag uitgegeven van 52.159

euro. Het uitgegeven bedrag bestaat uit vaste lasten zoals huur,
energie, verzekeringen, enz. en een
bedrag aan variabele kosten om
het hospice in bedrijf te houden.
Dit bedrag is exclusief de kosten
voor scholing en ondersteuning van
de vrijwilligers. Deze worden betaald door de afdeling Midden-Groningen van Humanitas. Humanitas
krijgt hiervoor een vergoeding van
het Ministerie van VWS uit de subsidieregeling voor vrijwillige palliatieve terminale zorg.
In 2019 is ook nog een bedrag ontvangen van bijna 23.000 euro, verkregen uit donaties van particulieren en organisaties. Voor een hospice van deze grote is dit een hoog
bedrag en geeft aan dat er veel
waardering is voor het werk van de
vrijwilligers. Buiten deze donaties
zijn er ook nog bedragen ontvangen, die rechtstreeks besteed zijn
aan de aankoop van drie nieuwe
bedden en twee zonneschermen
achter het Gasthuis. Bij de start
van het hospice was er niet voldoende geld om nieuwe bedden
aan te schaffen en men heeft toen
gekozen voor gebruikte bedden.
De zonneschermen zijn betaald uit
de giften van de huisartsen Hoekstra en Kramer, die van hun patiënten een bedrag kregen bij hun afscheid als huisarts in Hoogezand.
Een groot deel van het positieve
saldo is door het bestuur omgezet
in een bestemmingsreserve.
In zijn voorwoord bij het jaarverslag memoreert voorzitter Bert
Kolk, nog even aan de wijze waarop het hospice gerund wordt door
de vrijwilligers. Het bestuur heeft
in tegensteling tot vele andere hospices gekozen voor meer verantwoordelijkheid voor de vrijwilligers. Overdag is geen beroepskracht in het hospice aanwezig en

CDA: Cadeaubonnen voor Sint Maarten
HOOGEZAND - Kinderen kunnen bij het CDA Midden-Groningen een
cadeaubon winnen. Er worden twee weggegeven. De actie heeft alles te
maken met het niet door kunnen gaan van Sint Maarten.
Vorige jaren had het CDA Midden-Groningen op een aantal plekken in
de gemeente pop-up zingpunten. Die pop-up zingpunten staan er dit jaar
niet, maar ze doen wel iets voor kinderen. Die Je kunnen een cadeaubon
winnen.
De opdracht: Maak een foto van jezelf met de lampion of vraag vader of
moeder dat te doen. Zet je foto in de reacties op dit bericht op de Facebookpagina van het CDA Midden-Groningen en schrijf er ook nog een
leuk verhaaltje bij, dan is de kans om te winnen extra groot.

Meer sponsors FVV
HOOGEZAND - Voetbalvereniging FVV heeft met twee sponsors
een nieuwe overeenkomst getekend, en daar is het bestuur van
die club ‘heel blij’ mee. MURO-Logistics van Roelien Mulder,
transporten nationaal en internationaal, wordt voor 3 jaar kledingsponsor van het JO13-team (foto boven). Expert-Hoogezand
verlengt de bordsponsoring met drie jaar. (foto onder).

Zonnedak in Kielwindeweer
KIELWINDEWEER - KEC, de Kielster Energie Coöperatie meldt dat er
voldoende zonnepanelen zijn verkocht om te starten en ook een dak is gevonden: Peter Ziel, Semsweg 5 op de grens met De Groeve, heeft het dak
van zijn manege beschikbaar gesteld. De coöperatie is opgericht, het contract met Ziel is notarieel getekend en nu wordt gestart, zodat de panelen
er in dit jaar nog liggen. Wie meer wil weten kan informatie krijgen via
secretaris@kielsternergiecooperatie.nl

Duik in de

ZEE VOL VERHALEN

moeten de vrijwilligers zelfstandig
hun werk doen. Binnen de landelijke organisatie van de vrijwillige
palliatieve zorg, de VPTZ, is dit een
afwijkend model van bedrijfsvoering. In het hospice Gasthuis H-S
voldoet deze vorm echter bijzonder
goed. Er is door deze aanpak volgens de voorzitter in de vier jaar
een groep van zeer betrokken vrijwilligers gecreëerd. Een groep, die
als een team functioneert.

I Een van de kamers van hospice het Gasthuis, waar mensen hun
laatste levensdagen kunnen doornrengen.

Voor versterking en perspectief

1,5 Miljard euro gaat
extra naar Groningen
SLOCHTEREN - Het kabinet en
de regio Groningen hebben
overeenstemming bereikt over
een pakket aanvullende maatregelen voor de versterking van
woningen in het aardbevingsgebied en voor genoegdoening.
Het gaat om een totaalbedrag
van ruim 1,5 miljard euro.
Dat geld is onder meer bedoeld om
huiseigenaren te compenseren, om
mensen keuzes te geven en om ongewenste verschillen in straten en
wijken te beëindigen. Daarnaast
komt er een algemene subsidie
voor woningverbetering.
Dat is vorige week bekendgemaakt
op het provinciehuis van Groningen door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), minister Ollongren (Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties), commissaris van de Koning Paas, gedeputeerde Staghouwer en burgemeester Beukema van Delfzijl.
Het uitgangspunt voor kabinet en
regionale bestuurders is altijd geweest dat huizen in de provincie
Groningen net zo veilig moeten zijn
als in de rest van het land. Door het
besluit om de gaskraan dicht te
draaien, hoeven naar verwachting
minder huizen versterkt te worden
dan voorheen het geval was.
Minister Wiebes: ,,De gaskraan
gaat dicht, waardoor de situatie in
Groningen veiliger wordt. Maar
daarmee zijn we er niet en versterking is nog steeds nodig, ook al is
dit voor fors minder huizen. Sommige Groningers wachten al lang
op uitsluitsel. Met dit pakket komen we hen tegemoet, geven we ze
echte keuzes en de mogelijkheid
om hun huis duurzamer te maken.
Tegelijkertijd investeren we in de
toekomst van het gebied.’’

Duidelijkheid
Minister Ollongren: ,,Samen met de
regio hebben we de afgelopen
maanden hard gewerkt om te zorgen dat bewoners in het aardbevingsgebied duidelijkheid krijgen
waar zij al lang op wachten en perspectief. Met dit pakket aan maatregelen geven we bewoners meer
regie en kunnen we ongewenste
verschillen oplossen, zoals eerder
al afgesproken voor Opwierde in de
gemeente Appingedam en de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl.’’
Commissaris van de Koning Paas:
,,De versterkingsoperatie gaat een

nieuwe fase in. Wat betekent dat
voor onze inwoners? Inwoners krijgen meer zeggenschap over de versterking van hun eigen huis. Veel
inwoners kunnen kiezen. Dat hoeven ze niet alleen te doen. Wie wil,
kan onafhankelijk advies krijgen.
We gaan onze inwoners heel goed
informeren, want we realiseren ons
dat het een ingewikkelde operatie
is.’’
Het bedrag van 1,5 miljard euro is
als volgt opgebouwd:
Huiseigenaren die al een versterkingsadvies hebben, kunnen ervoor
kiezen om de uitvoering gewoon
door te laten gaan. Dan krijgen ze
een vergoeding van 7.000 euro voor
verduurzaming. Een keuze voor beoordeling volgens de nieuwste inzichten is ook mogelijk. Ze komen
dan in aanmerking voor een vergoeding van 30.000 euro, waarvan
17.000 euro is bedoeld voor het verbeteren en verduurzamen van de
woning.
Nog geen advies over versterking:
Veel mensen wachten nog op een
inspectie of versterkingsadvies. Die
woningen worden beoordeeld volgens de nieuwste veiligheidsinzichten en zo nodig ook versterkt volgens die inzichten. Deze huiseigenaren komen daar bovenop in aanmerking voor een vergoeding van
17.000 euro voor het verbeteren en
verduurzamen van hun woning.
Hiervoor is 170 miljoen euro beschikbaar.

Maatwerk en verschillen
Voor een aantal adressen geldt dat
er verschillen zijn waarop huizen
zijn behandeld, vergeleken met dat
van buren of anderen in straat,
wijk of dorp. Verschillen die moeilijk uit te leggen zijn en voor sociale ontwrichting kunnen zorgen. Gemeenten in het aardbevingsgebied
hebben daarom woningen voorgedragen voor maatwerk of een
groepsgewijze aanpak (‘clustering’). Voor alle woningen in deze
categorie is in totaal 300 miljoen
euro beschikbaar.
Voor mensen die wel in het gebied
wonen, maar waarvan de woning
niet opgenomen is in de versterkingsopgave, komt een regeling
waarmee ook zij hun woning kunnen verbeteren. Hiervoor is 300
miljoen euro beschikbaar. Deze regeling wordt de komende maanden
verder uitgewerkt.

Huurders
In het aardbevingsgebied wonen
veel mensen die huren bij van een
van de acht woningcorporaties in
het aardbevingsgebied. Met de woningcorporaties wordt een specifieke regeling uitgewerkt ten behoeve
van corporaties en hun huurders.
Hiervoor is 135 miljoen euro beschikbaar, onder meer voor woningverbetering. Een deel van het
totaalbedrag wordt beschikbaar gesteld voor huurders. Dit bedrag
komt neer op 750 euro per huishouden. Dat bedrag geldt voor alle
huurders, ook de huurders in de
versterkingsopgave.
Het kabinet vindt het belangrijk
dat duidelijkheid voor de bewoners
hand in hand gaat met een toekomstperspectief voor de hele regio. Daarvoor zijn nog eens vier bedragen beschikbaar:
300 miljoen euro voor gemeenten
in het aardbevingsgebied om de
openbare ruimte te verbeteren; 100
miljoen euro waarmee de NCG bewoners en eigenaren kan helpen
die met knelpunten of onvoorziene
situaties komen te zitten; 50 miljoen euro voor schrijnende situaties en 50 miljoen euro voor het
versterken van een samenhangende aanpak voor erfgoed, agrarische
ondernemers en het regionale
MKB, en voor sociaal-emotionele
hulp aan mensen die problemen ervaren en daar hulp bij vragen.
Gedeputeerde Staghouwer: ,,Boeren en kleine ondernemers vallen
tot nu toe vaak tussen wal en schip,
net als historisch erfgoed. Deze
groepen kunnen we nu beter helpen met het veilig maken van hun
gebouwen’’.

Informatie
De gemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben afgesproken individuele eigenaren en bewoners vóór de zomer van 2021 duidelijkheid te geven over hun situatie en keuzemogelijkheden. Elke
inwoner krijgt persoonlijk bericht,
via een brief. In veel gevallen komt
die van de Nationaal Coördinator
Groningen, maar soms ook van de
gemeente. Huurders van corporatiewoningen krijgen een brief van
hun corporatie. Het bedrag dat het
kabinet heeft gereserveerd voor
Groningen, staat los van de normale kosten van de versterkingsoperatie. Die komen, volgens afspraak,
voor rekening van de NAM.
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Brandweermuseum Sappemeer
wint Rabo Clubsupport
SAPPEMEER - Rabobank Stad en
Midden Groningen organiseert elk
jaar het Rabo Clubsupport. Die biedt
kennis, netwerk en financiële ondersteuning aan clubs, verenigingen en
stichtingen. Het Sappemeerster
Brandweermuseum heeft die clubsupport gewonnen.
Iedere club, vereniging of stichting die bij
de Rabobank aangesloten is kan hier aan
mee doen.
Het Brandweermuseum en 188 andere
clubs hebben zich ook dit jaar weer aangemeld. Vanaf de eerste dag dat er gestemd kon worden door leden van de Rabobank stond het museum al op de eerste
plaats en daar zijn ze ook niet meer van
af geweest, ,,Dat is toch geweldig’’, aldus
Marc Bakker secretaris van het Brandweermuseum.
Woensdagmiddag heeft de Rabobank de
cheque van 2022,85 euro overhandigd.
,,We zijn hier superblij mee. We hadden
alles verwacht maar dit niet. Geweldig.
We gaan het geld gebruiken voor het restaureren en onderhouden van ons materieel. Door het coronavirus hebben wij dit
jaar bijna tot geen inkomsten, dus het

geld is meer dan welkom’’, aldus Bakker.
Het geld van de Rabobank is bestemd

voor de restauratie van een oude brandweerauto.

Marc Bakker van het Brandweermuseum in Sappemeer met de cheque van
de Rabobank.

I
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UMCG onderzoekt bloed lifelines-deelnemers

Onderzoek naar de afweer
tegen het coronavirus
HOOGEZAND - Een team van
UMCG-wetenschappers hoopt
met de hulp van een kleine
groep Lifelines-deelnemers
meer inzicht te krijgen in factoren die de ernst van het ziekteverloop bij een coronavirusinfectie bepalen. Zo’n 130 Lifelines-deelnemers die aangegeven
hebben positief getest te zijn op
het coronavirus zijn daarom uitgenodigd om bij hun onderzoek
extra bloed af te geven.
Een van de terugkerende vragen in
het Lifelines corona-onderzoek is
de vraag of een deelnemer positief
getest is geweest. Daarnaast volgt
een reeks verdiepende vragen, die
sinds maart (twee-) wekelijks zijn
herhaald. Naast de informatie uit
deze vragenlijsten gaat het team,
bestaande uit Debbie van Baarle
en Anke Huckriede (afdeling Medische Microbiologie) en Lude Fran-

ke (afdeling Genetica), nu ook
bloedmonsters gebruiken om inzicht te verkrijgen in de opgebouwde afweer tegen het virus om beter
te kunnen voorspellen wie risico
loopt op een ernstige vorm van corona.
Daarmee is te bestuderen welke
mensen antistoffen maken, in welke mate dat gebeurt en hoe lang de
antistoffen aanwezig blijven. Ook
is na te gaan of dit invloed heeft op
hun gezondheid.

Erfelijkheid
Uit dit noordelijke corona-onderzoek bleek eerder al dat erfelijkheid een rol speelt in de mate waarop iemand ziek wordt van het virus.
Franke: ,,Het beeld dat zich nu aftekent, suggereert dat het immuunsysteem bij mensen die door corona ernstig ziek zijn, anders staat afgesteld. Dat is dus voor een deel erfelijk bepaald.’’
Daarnaast kunnen andere factoren,
zoals eerdere blootstelling aan

I Het UMCG doet onderzoek naar meer inzicht van het ziekteverloop door het coronavirus.

Versterking Noordsuythoeve
in Noordbroek afgerond
NOORDBROEK - De werkzaamheden rondom het versterken
en het toekomstbestendig maken van het Multi Functioneel
Centrum (MFC) Noordsuythoeve in Noordbroek zijn afgerond.
Dit voorjaar werd gestart met de
werkzaamheden die onderdeel zijn
van het Scholenprogramma van de
gemeente Midden-Groningen. Het
Scholenprogramma werkt aan veilige en toekomstbestendige scholen.

Versterking
De versterking van het Multifunctioneel Centrum Noordsuythoeve
in Noordbroek is vervroegd gestart.
Toen de school en het MFC vanwege corona hun deuren moesten sluiten, kon het grootste deel van de
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het versterken van het pand
bestaat onder anderen uit het leggen van verbindingen tussen dak
en wanden en tussen vloer en wanden. Ook zijn extra staalconstructies toegevoegd.
Daarnaast zijn werkzaamheden uitgevoerd die bijdragen aan een toekomstbestendig gebouw. Het gaat
dan om duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het verbeteren van de ventilatie in het gebouw, frisse scholen
klasse B, en het aanbrengen van
kindvriendelijke akoestische wanden in de sporthal.

I

,,Ik ben er trots op dat er weer een
school in onze gemeente versterkt
is en toekomstbestendig is gemaakt. Dat het gebouw daarnaast
ook nog eens is verduurzaamd en
de sporthal er bovendien mooier en
veiliger op is geworden, is echt van
toegevoegde waarde’’, aldus onderwijswethouder Erik Drenth.
Zowel de werkzaamheden voor de
versterking als voor het toekomstbestendig maken zijn afgerond.
Wel wordt in het voorjaar van 2021
in overleg met gebruikers overwogen of aanpassingen nodig zijn in
de ventilatie van de sporthal.
De school heeft in samenwerking
met de Ouderraad, de Dorpsadviesraad, de Ton van Noordbroek en diverse ouders en vrijwilligers de
buitenruimte bij het MFC verbeterd. Zo zijn er onder andere nieuwe speeltoestellen geplaatst. De
werkzaamheden aan de buitenruimte zitten in de afrondende fase.
Het Multi Functioneel Centrum in
Noordbroek is een centrum met faciliteiten die door diverse maatschappelijke organisaties gebruikt
worden. In het MFC verzorgt de Inspecteur Amerikaschool het basisonderwijs. De sporthal wordt naast
de leerlingen ook door allerlei verenigingen gebruikt.
Bovendien biedt het dorpshuis een
plek voor ontmoeting en vele activiteiten voor inwoners van Noorden Zuidbroek.

De Noordsuythoeve in Noordbroek.

Meer geld in
Leefbaarheidsfonds
HOOGEZAND - Inwoners die een activiteit organiseren die de leefbaarheid in de gemeente Midden-Groningen vergroot, kunnen subsidie aanvragen uit het leefbaarheidsfonds.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de activiteit.
Voor 2021 is in totaal 259.419 euro beschikbaar. Dat bedrag is opgebouwd
uit twee delen. Ten eerste is er vanaf 2021 179.419 euro per jaar beschikbaar voor het leefbaarheidsfonds en daarnaast is er in 2020 geld overgebleven in datzelfde fonds. De gemeente hevelt in totaal 80.000 euro over
van 2020 naar 2021.

reeds circulerende coronavirussen,
een rol spelen in het ziekteverloop.
Met de unieke data en bloedmonsters van Lifelines kan een bijdrage geleverd worden aan inzichten
in deze systemen.
Het onderzoeksteam onderzoekt de
mogelijkheden om het afweersysteem bij een grotere groep Lifelines-deelnemers te bestuderen.
Franke: ,,Van iedere Lifelines-deelnemer is enorm veel bekend over
hun gezondheid, leefstijl, familierelaties en meer. En dat van de afgelopen 15 jaar. Deze verzameling
aan gezondheidsgegevens is voor
wetenschappelijk onderzoek naar
corona van grote waarde.’’
Het Lifelines Corona-onderzoek is
een gezamenlijk initiatief van het
UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Aletta Jacobs School of
Public Health en Lifelines. Het
wordt mede mogelijk gemaakt
door de Universiteit van het Noorden, gesteund door het Ubbo Emmius Fonds en NDC Media. Mensen kunnen financieel bijdragen
aan dit en meer belangrijk coronaonderzoek via de actie ‘Crowdfunding tegen Corona’.
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Stappenplan van
Coöperatie Eekerpolder
MEEDEN - De coöperatie
Eekerpolder wil zoals gemeld
met ontwikkelaar Solarfields
een zonnepark bouwen van 60
hectare boven het spoor bij
Meeden.
Uniek, aldus de initiatiefnemers,
aan dit plan is, dat het gebaseerd is
op participatie. ’We investeren en
we denken mee in de landschappelijke inpassing én we delen mee in
de opbrengst.’
De stappen: 2015. Als alternatief
voor de plannen van het windpark
N33 werden door Jan Hendriks en
Jaap Keuning een zonnepark in de
Eekerpolder bedacht. ,,We weten
hoe dat is afgelopen. Het zonnepark kreeg geen doorgang van minister Kamp. Er moest en zou een
windpark komen’’.
2019: Het energie-akkoord schrijft
meer groene energie voor. De pro-

vincie wijst de zoekgebieden aan
voor zonneparken. Gemeente Midden-Groningen krijgt een groot
deel toegewezen.
2020: In juni werd de Coöperatie
Eekerpolder opgericht, door inwoners van Meeden en Zuidbroek.
,,Nu deed zich een kans voor om
mee te denken in dit proces en mee
te profiteren van de energie opbrengsten. We schreven met ontwikkelaar Solarfields een participatie plan. In oktober werd de
bouwaanvraag ingediend (omgevingsvergunning zonnepark Eekerweg, Meeden), voor 60 hectare bij
gemeente Midden- Groningen’’.
De plannen nu: Aanvragen van de
SDE subsidie; financieel plan verder uitwerken; Oldambt betrekken
bij dit plan in de Eekerpolder
Noord voor ca 100 hectare; 2022 en
2023 het zonnepark van de Coöperatie Eekerpolder bouwen.
I

De kom van Kropswolde, waar nieuwe gekleurde wegmarkeringen het verkeer moeten afremmen.

Verkeersremmers en asfaltonderhoud

Weg tussen De Groeve
en Kropswolde afgesloten
KROPSWOLDE - De provinciale
weg tussen De Groeve en Kropswolde krijgt nieuw asfalt. Daarom is de Woldweg (N386) vanaf
De Groeve tot aan de rotonde
Abraham Kuypersingel bij
Kropswolde gestremd voor doorgaand verkeer van maandag 16
november tot en met zondag 29
november. De omleidingsroute
loopt via de Kielsterachterweg
en de Zuidlaarderweg.

Bloemen voor de vrijwilligsters van het eerste uur: Lilian Dijokromo en Adrie van der Leij.

I

12,5 Jaar dienstencentrum
van het Leger des Heils
HOOGEZAND - Het Dienstencentrum van het Leger des
Heils aan de Talmastaat in
Hoogezand bestaat 12,5 jaar.
Daar is op gepaste wijze met
een klein ‘feestje’ aandacht aan
besteed. Tegelijker tijd kreeg locatiemanager Martin Vegt een
donatie van 27.000 euro. Een
geweldige opsteker, en de gever
wil anoniem blijven.
Er werden ook twee jubilarissen,
die ook al 12,5 jaar bij het Hoogezandse Leger des Heils als vrijwilliger werkzaam zijn, in de bloemen
gezet: Lilian Dijokromo en Adrie
van der Leij. Vegt en echtgenote
kregen van de medewerkers een
fraai bloemstuk.
Met de kers op de taart, de donatie
aan het Dienstencentrum van
27.000 euro, kan, aldus Vegt, een
aantal leuke projecten worden opgestart. Er zal zeker nieuw lami-

naat op de vloer van de zaal komen
en ook een nieuwe elektrische
piano. De oude is niet meer wat het
was. Over de rest van de besteding
van het bedrag gaat men zich nog
nader beraden.
Het gaat goed met het Dienstencentrum, al liggen enkele activiteiten wegens de coronamaatregelen
nu even stil, zoals de maaltijden,
cursussen en de zangavonden. Het
Dienstencentrum mag wel open
blijven en daar zijn ze blij mee. Alle coronavoorschriften worden
daarbij nauwlettend opgevolgd. Zo
is de kledingwinkel open en blijven
ouderen en eenzamen er welkom
voor een praatje en een luisterend
oor.
Ze hopen bij het Dienstencentrum
dat de coronamaatregelen niet al te
lang gaan duren. ,,We willen graag
ook weer een Kerst-In houden, we
moeten afwachten, maar mogelijk
dat het toch kan in een afgeslankte
vorm’’, aldus Martin Vegt.

De Woldweg in Kropswolde wordt
opnieuw geasfalteerd. In het midden van de weg komt een rode
strook, net als in De Groeve. Daarmee wordt aangegeven dat automobilisten door een dorp rijden met
een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Die rode strook
moet ervoor zorgen dat het verkeer
minder hard gaat rijden.
Ook de fietsoversteek midden in
Kropswolde wordt vervangen. Hier
krijgt het asfalt ook een rode kleur.

van de Woldweg vanaf De Groeve
(provinciegrens) tot aan de rotonde
met de Meerweg. Verkeer kan gewoon over de rotonde rijden. Daarnaast zijn er voorbereidende werkzaamheden tussen de rotonde met
de Abraham Kuypersingel en de rotonde Meerweg. Dat deel van de
weg wordt niet gestemd. Er kan
wel enige hinder zijn.
Maandag 23 november tot en met
zondag 29 november (week 48), is
er een stremming vanaf de rotonde
Meerweg tot aan de rotonde met de
Abraham Kuypersingel. De rotonde met de Meerweg is gestremd.
Verkeer kan wel gebruikmaken
van de rotonde met de Abraham
Kuypersingel.
Maandag 30 november tot en met 6
december (week 49) zijn er afrondende werkzaamheden en gereserveerd voor uitloop. Het asfalteren
is sterk afhankelijk van het weer.
Bij slecht weer schuiven de werkzaamheden op.

Fasen

Omleiding

De werkzaamheden duren drie weken en worden in twee fasen aangepakt om de overlast voor bewoners
en bedrijven te beperken. Maandag 16 november tot en met zondag
22 november is er een stremming

Het verkeer wordt omgeleid vanaf
De Groeve richting Kielwindeweer
via de Zuidlaarderweg (N962),
Kielsterachterweg (N385) en de
Abraham Kuypersingel. Aan het
begin en eind van de Woldweg

staan verkeersregelaars om bewoners, bestemmingsverkeer en verkeer voor bedrijven te begeleiden.
Na het asfaltonderhoud wordt in
het voorjaar verder gewerkt aan de
Woldweg. Dan wordt het asfalt van
het fietspad vervangen.

Subsidie om
stemlocaties
te verbeteren
HOOGEZAND - Er komt een tijdelijke subsidieregeling voor verbetering van toegankelijkheid van
stemlocaties.
Het gemeentebestuur van MiddenGroningen wil dat de locaties die
gebruikt worden voor het stemmen, straks weer voor de Tweede
Kamer, toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Sommige
locaties zijn van andere gebouweigenaren. Om het mogelijk te maken dat ook die locaties worden
aangepast naar de eisen, is een subsidieregeling vastgesteld. Eigenaren van die gebouwen kunnen een
aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten.

Woordtalenten: al
bijna 200 keer verkocht
HOOGEZAND - Van de vorige
maand verschenen bundel
Woordtalenten: hét geschreven
podium zijn inmiddels bijna
tweehonderd exemplaren verkocht. Een van de afnemers
is de bekende actrice en schrijfster Inge Ipenburg, zij kocht
een boekje omdat ze het initiatief toejuicht. Ze wil hiermee de
schrijvers en dichters in het
boek steunen.
Woordtalenten: het geschreven podium, vernoemd naar het gelijknamige Midden-Groninger proza- en
poëzie-evenement Woordtalenten,
is zoals eerder gemeld, een idee
van dichter en organisator Gerard
Rozeboom uit Sappemeer.
Het boek moet onderstrepen dat
taal van en voor iedereen is: jong
en oud talent, amateurs en professionals. Herman Sandman is een
van de schrijvers uit het boek. Hij
is columnist en journalist. Hij
schreef onder meer een biografie
over publiekslieveling Milko Djurovski, ooit spits van FC Groningen. Voor de bundel Woordtalenten schreef hij het verhaal Een
sportjongen.

Mara Naomi Min, Harma de Roo,
Jos Rietveld, Ko Schrik, Remda
Spoelstra, Laura Mijnders, Nico
Torrenga, Henk Puister, Ingeborg
Nienhuis en Willem Wierbos zijn
namen die toebehoren aan de
maar liefst vijftig regionale auteurs
die in het boek gepubliceerd staan:
van Midden-Groningen tot Stad en
Ommeland. De overige bijdragen
komen uit andere delen van Nederland en België.
Vorige week was het boek heel
even uitverkocht bij Jumbo in Sappemeer. ,,Een man uit Borger
kwam speciaal naar Sappemeer om
het boek te kopen. Helaas was dat
toen net uitverkocht. Ik werd gebeld met de vraag of ik nieuwe
exemplaren kon brengen omdat de
man bleef wachten tot het boek
weer voorradig was. Dit zijn de
kleine dingen die bijdragen aan de
passie voor mijn werk’’, zegt Rozeboom.
De bundel is verkrijgbaar bij Jumbo in Sappemeer, The Read Shop
in Stadskanaal en bij de Damster
Boekhandel in Appingedam. Rozeboom doneert van elk verkocht
exemplaar één euro aan Stichting
Lezen en Schrijven.

BC-HS: ’computerbridge
valt reuze mee’
HOOGEZAND - Bij Bridgeclub
Hoogezand-Sappemeer is vorige
week voor de eerste keer een
computer-competitie (via stepbridge) gespeeld. Door de coronamaatregelen is dit de enige
manier waarop er nu nog iets
van een bridgecompetitie mogelijk is.
’s Avonds vanaf zeven uur kwamen
de deelnemers langzaam maar zeker online. De wedstrijdleiders
Martha Bierling en Geert Bijmolt
hadden alles prima onder controle
en om 19.15 uur verscheen het eerste spel op het scherm. ,,Het was
gelukt en we konden weer samen
bridgen en hebben weer een beetje
meer contact met elkaar’’, aldus de
bridgeleden.

Aan het eind van de avond: uitsluitend positieve reacties: ‘het viel
200 procent mee’; ‘het is me gelukt
bridgen op de computer’; ‘ik miste
wel de normale sociale interactie:
maar het is beter dan niet bridgen’.
De club hoopt dat veel meer leden
in de toekomst meedoen, daar
wordt het alleen nog leuker van.
Voor meer informatie zie de site
van bridgeclub Hoogezand-Sappemeer, www:12010.bridge.nl Voor
opgave en/of informatie: marthabierling@gmail.com.
Uitslagen van de eerste computerbridge: 1. Eva Anspach en Els Rijkmans; 2. Evelien Bax en Petra van
Dreven; 3. Jaap Wijpkema en Jackie Wijpkema; 4. Hanneke van den
Heuvel en Ad van der Pluijm; 5.
Corry Dietvorst en Hans Ubbink.

I Gerard Rozeboom met het boek, dat al richting de tweehonderd
qua verkoopcijfer gaat.

Overschild in het licht

Ramen gezocht
in Overschild
HOOGEZAND - In de donkere
dagen voor Kerst wil het Kielzog in Hoogezand het dorp
Overschild ombouwen tot een
levensgrote Adventskalender.
Wie in de kern van Overschild
woont en mee en wil werken
aan dit project, het volgende:
In de donkere dagen voor kerst verandert het dorp Overschild in een
levensgrote Adventskalender. Vanaf 29 november wordt vier weken
lang iedere dag een raam onthuld
met een kunstwerk vol licht. Aan
het einde van iedere week kun je
wandelen langs de verlichte kunstwerken onder het genot van warme
chocolademelk, gluhwein en muziek. De kunstwerken worden ge-

I

Hans Ubbink (voorzitter): ,,Het werkt..’’

maakt door vier kunstenaars uit
Midden-Groningen. Ze laten zich
inspireren door verhalen over
Overschild.

Lichtkunstwerk
De kunstenaars zoeken 26 ramen in
de kern van Overschild om hun
werk in te vertonen. Wie mee wil
werken aan dit project, kan dat het
Kielzog laten weten.
Dit project is ontstaan in samenwerking met de werkgroep ‘Beleving en verhaal’, opbouwwerker
Henriette Verhoeff (KZ&W) en het
Kielzog theater, muziekschool en
kunstwerkplaats.
Wie mee wil doen, kan voor 15 november contact op met Léonie Dijkema via l.dijkema@kielzog.nl

I Een voorbeeld, zoals ramen er in Overschild uit zouden kunnen
komen te zien.
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Te koop aangeboden

Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1, 9641 AA Veendam of telefonisch worden 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.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

100 Tulpenbollen €8,99;
beuk v.a. €0,35; heide
€1,00; vaste planten v.a.
€1.25, vruchtbomen v.a.
€8.99; rozen v.a. €1.99;
klimop v.a. €0.99; laurierkers v.a. €1,75; coniferen;
haag en bosplantsoen enz..
Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, 0516-421448

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Vlomarkt De Toekomst is gesloten maar de
levering van alle types
gaat wel door. Incl. 14
mnd. garantie en bezorging
binnen 35 km. Eigen servicedienst. Inl. 06-25355972.

4 Winterbanden als nieuw,
7 mm loopvlak, Hyundai i
20, bouwjaren 2011-2016
Tel. 0598-321864

Boek: “De gemeente Slochteren in vroeger tijden,
verandert gezicht gemeente Slochteren 1900-1985”.
Tel.: 0598-422433

De Regiokrant: 088-7007170

Bestel op tijd uw
houtpellets. H.O. Boxem
Tel: 0592-465687.

3 pijpen rekken, met opschrift, met 17 pijpen.
Vr.pr. €20.- per stuk. Tel.:
0598-854062
Ca. 100 jaar oude stoel,
bruin leer, bezorgen is mogelijk, €40.- Tel: 0598322598

De Regiokrant: 088-7007170
Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 / 06-41798273.

Gratis af te halen
Mooie conifeerboom,
plm. 7 m. hoog.
Kan nu als kerstboom.
Tel.: 0598-432258
Accordeon, Vouwwagen
(Vitesse); Gazelle damesfiets 26 inch. W.Boer.
Tel: 06-14293506

Te koop gevraagd
Sloop en loop auto’s. We
betalen €50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS gecertificeerd. Boekholt autodemontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.
Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.

Antiek
Rusthovia
In-verkoop antiek-curiosa
en brocante.
Tevens klokreparaties.
Hoofdweg 80, Siddeburen.
Tel. 0598-371630.
Open:
do., vr. en zat. 10-17 u.

Huis & tuin

Dierenverzorging

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

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

Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.

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