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GASSELTE – Zwemplas Gassel-
terveld was afgelopen zomer
landelijk nieuws, vanwege de
problemen rondom het parke-
ren. Door de grote toestroom
van bezoekers tijdens de war-
me zomerdagen moest de afrit
van de N34 bij Gasselte zelfs
een aantal keren worden afge-
sloten. Om de parkeerproble-
matiek op te lossen, laat Staats-
bosbeheer de inrichting van de
parkeerplaatsen aanpassen en
wordt er betaald parkeren in-
gevoerd. 

Daarnaast wordt voor het parke-
ren tijdens piekdagen, zoals het
Hemelvaart- en Pinksterweekend
voorzien in extra parkeerruimte.
,,Het Gasselterveld is door de toe-
voeging van de zandwinningsplas
van Zeldenrust en het Adventure-
park XL aan het recreatiegebied
een trekker van formaat gewor-
den. Het succes is groter dan we
hadden verwacht. De inrichting
van de zwemplas en het Adventu-
repark is gerealiseerd, maar aan
de omgeving is niets gedaan en
daar gaan we nu mee aan de slag”,

zegt districtshoofd Bert Hummelen
van Staatsbosbeheer. De provincie
Drenthe stelt 100.000 euro be-
schikbaar aan Staatsbosbeheer
voor de realisatie van parkeerplan-
nen, die in totaal 150.000 euro be-
dragen. 

Grip krijgen  
Staatsbosbeheer is eigenaar van
het Gasselterveld en Hummelen
presenteerde samen met gedepu-
teerde Henk Brink van de provin-
cie en wethouder Bas Luinge van
de gemeente Aa en Hunze een
stappenplan in vier fasen. De aan-
pak van de parkeerproblemen is
een eerste stap in de gebiedsont-
wikkeling rondom het Gasselter-
veld. Hiervoor willen de overheids-
instanties parkeergeld gaan vra-
gen. Hoe dit precies in zijn werk
moet gaan, moet nog uitgewerkt.
Zo zijn de tarieven nog niet be-
kend en ook niet wanneer de re-
creant moet gaan betalen. Men wil
de wandelaar die zijn hond uit
komt laten of de mountainbiker
die komt fietsen niet op kosten ja-
gen. De kans is dat deze gasten de
auto op andere plaatsen gaan zet-
ten is dan denkbaar en dat wil men
voorkomen. Brink benadrukt dat

het niet de bedoeling is om men-
sen te weren. ,,We willen grip krij-
gen op de situatie en de overlast
voorkomen. De opbrengst kan ge-
bruikt worden voor het beheer van
het gebied.”

Lees verder op pagina 7.
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Gratis zwemdiploma voor 
gezinnen met laag inkomen 
EXLOO – Een zwemdiploma
kost veel geld. Dat geldt al he-
lemaal voor gezinnen met een
minimum inkomen. De ge-
meente Borger-Odoorn en het
Jeugdfonds Sport & Cultuur
maken het daarom mogelijk
voor kinderen uit gezinnen met
een laag inkomen om gratis het
zwemdiploma te behalen. 

Met een aanvraag bij het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur kunnen de
zwemdiploma’s A en B geregeld
worden. Hiervoor zijn afspraken
gemaakt tussen het Jeugdfonds
Sport & Cultuur en de zwembaden
in Borger-Odoorn. Deze regeling
staat bekend als ‘Bartje leert
Zwemmen’. ,,Zwemles is belang-
rijk voor kinderen. Daarom zijn we
blij met de afspraken die nu ge-
maakt zijn. Zo wordt leren zwem-
men bereikbaar voor alle kinderen
in Borger-Odoorn”, aldus wethou-
der Nynke Houwing. ,,Wij zijn erg
blij met de samenwerking’’, zegt
Koert Thalen, coördinator van het
fonds. ,,Dit past prima in ons stre-
ven dat alle kinderen kunnen mee-
doen. Mooi dat wij in overleg met
de gemeente Borger-Odoorn maat-
werk mogen en kunnen leveren.’’ 

Geld geen hindernis 
Mochten kinderen naast de zwem-
les ook nog graag een andere spor-
tieve of culturele activiteit via het
Jeugdfonds willen ondernemen,
dan is dit ook mogelijk. De gratis
zwemlessen sluiten een vergoe-
ding voor bijvoorbeeld voetbal of
gitaarles niet uit. Op deze manier
kunnen kinderen uit gezinnen met
een laag inkomen gewoon mee-
doen zonder dat geld een hinder-
nis is. 

Naast de vergoedingen van het
Jeugdfonds blijven ook de ver-
schillende mogelijkheden van de
webwinkel ‘Meedoen’ gelden voor
de kinderen uit minimagezinnen.Plannen voor gebiedsontwikkeling

Parkeerproblemen Gasselte
worden voor zomer aangepakt

� Bert Hummelen (Staatsbosbeheer), Bas Luinge (gemeente Aa en
Hunze) en Henk Brink (provincie Drenthe) presenteerden hun
plannen voor het Gasselterveld. (foto: Henry Koops)  

� Een trotse Alex Eding toont de erepenning. (foto: Auniek Klijns-
tra) 

Alex Eding krijgt eerste 
erepenning Borger-Odoorn
BORGER – Alex Eding uit Bor-
ger heeft maandagochtend de
eerste gemeentelijke erepen-
ning van de gemeente Borger-
Odoorn ontvangen, met bijbeho-
rende oorkonde en speld. De 51-
jarige Eding ontving de pen-
ning uit handen van burgemees-
ter Jan Seton van Borger-
Odoorn. 

Eding zet zich al jarenlang in voor
Borger op zowel cultureel, sociaal,

maatschappelijk als sportief ge-
bied. Hij staat bekend als doener,
inspirator en organisator van tal
van activiteiten: van een actie voor
Doe een Wens tot allerlei andere
goede doelacties. Diverse doelgroe-
pen hebben geprofiteerd van zijn
inzet: van sportverenigingen, be-
zoekers en toeristen tot de Borger-
der middenstand. 
Burgemeester Jan Seton: ,,Wij ken-
nen Alex allemaal en weten dat hij
bruist van enthousiasme, voorop
loopt met ludieke acties en onver-
moeibaar is als het gaat om het
dorp Borger in de spotlights te zet-
ten. Maar vooral zijn hartverwar-
mende acties voor minder bedeel-
den en anderen in de samenleving
spreken tot de verbeelding. Reden
om Alex nu eens zelf in het zonne-
tje te zetten!” De gemeentelijke
erepenning wordt uitgereikt aan
daarvoor voorgedragen inwoners
die zich op uitzonderlijke wijze in-
zetten voor de samenleving van
Borger-Odoorn. De gemeente wil
hiermee haar erkentelijkheid en
waardering uitdrukken voor hun
verdiensten. Het college feliciteert
Alex Eding met deze bijzondere on-
derscheiding en hoopt hem ook de
komende jaren als drijvende
kracht in de samenleving te mogen
blijven ontmoeten.

� De bomen zullen het beeld van de Stationslaan in Stadskanaal blijven bepalen. (foto: De Nieuwsbo-
de) 

Stationslaan krijgt een mix 
van oude en nieuwe beuken
STADSKANAAL – De gemeen-
te Stadskanaal heeft met de be-
woners van de Stationslaan in
Stadskanaal afspraken gemaakt
over de toekomst van de bomen
in de laan. Het belangrijkste re-
sultaat is dat de meeste oude
beuken blijven staan en dat een
gedeelte van de laan wordt ge-

renoveerd.
Er was twijfel over de gezondheid
en daarmee de veiligheid van de
bijna honderd jaar oude bomen.
Daarom heeft de gemeente alle bo-
men laten onderzoeken. Daaruit
bleek dat de meeste beuken ge-
zond zijn, maar ook dat een aantal
bomen ziek zijn en daarom uit
voorzorg zullen worden verwijderd.
Daarom is er samen met de bewo-
ners rond de laan een plan ge-
maakt om een segment van de laan
te renoveren en opnieuw aan te
planten met beuken.
Naast het deels herbeplanten is er
ook een onderhoudsplan gemaakt
voor de bestaande bomen. Een ge-
specialiseerd bedrijf gaat samen
met de bewoners dode takken ver-
wijderen. Beuken zijn zeer gevoelig
voor schade. Daarom zijn er ook af-
spraken gemaakt over het maaien
van het gras rondom de bomen. Dit
is inmiddels onderdeel geworden
van het beleid om de bomen beter
te beschermen. De uitvoerende be-
drijven besteden nu al ruim aan-
dacht aan het voorkomen
van maaischade.
De bewoners zijn zeer tevreden
over de samenwerking met de ge-
meente Stadskanaal. De oude beu-
ken blijven behouden voor Stads-
kanaal en de Stationslaan zal er str-
aks weer piekfijn uitzien. De ver-
wachting is dat de werkzaamheden

Hesse Fonds schenkt
Westerwoldepad 1500 euro
WESTERWOLDE – Het Ge-
broeders Hesse Fonds steunt
langeafstandswandelroute Het
Westerwoldepad met een gift
van 1500 euro. Stichting Wande-
len in Westerwolde gaat het
geld gebruiken voor onderhoud
van deze wandelroute, die on-
langs werd uitgebreid van ruim
veertig naar een kleine honderd
kilometer, verdeeld over negen
etappes. 

,,Wij zijn zeer verheugd met deze
bijdrage”, zegt Henk Oosterhuis,
die samen met zijn vrouw Carin na-
mens de stichting coördinator is
van het Westerwoldepad. ,,Wij wil-
len het geld gebruiken voor het on-
derhouden en aanbrengen van
markeringsmateriaal zoals paal-
tjes, metalen plaatjes, bevestigings-
materiaal en stickers. Daarnaast
gaat een deel van de financiële bij-
drage naar promotie- en folderma-
teriaal om de naamsbekendheid

van het Westerwoldepad te vergro-
ten.” 

Westerwoldepad
Het echtpaar Oosterhuis en een
mooie groep vrijwilligers werkten
de afgelopen maanden enthousiast
aan de uitbreiding van de 40 kilo-
meter lange wandeling van Wedde
naar Ter Apel tot een kleine 100 ki-
lometer lange rondwandeling langs
de mooiste plekjes van Westerwol-
de. Ook nieuw is dat de route volle-
dig is gemarkeerd met herkenbare
geel-blauwe stickers, bordjes en
paaltjes. De routebeschrijvingen,
GPS-routes en informatie over de
negen etappes zijn te vinden op de
website van het Westerwoldepad:
www.westerwoldepad.nl. Ook de 39
overige wandelroutes van stichting
Wandelen in Westerwolde zijn hier
te vinden. 

De Stichting Gebroeders Hesse
Fonds subsidieert culturele activi-
teiten in Westerwolde, met name
in en rond Ter Apel, Sellingen en
Vlagtwedde. Dit gebeurt met de
opbrengsten uit de nalatenschap
van Wilke Roelf Hesse. Het fonds
steunt onder meer amateur -
kunstbeoefening, archeologie, his-
torisch onderzoek, culturele uitvoe-
ringen, beeldende kunst, tentoon-
stellingen en monumenten. 
Organisaties die een beroep op het
fonds willen doen, kunnen voor
meer informatie over de voorwaar-
den en de contactgegevens terecht
op  www.stichtinggebroedershesse -
fonds.nl

Webinar Aa en Hunze 
over verwarmen op aardgas
GIETEN – Uiterlijk in 2050 worden
de huizen niet meer met aardgas
verwarmd. Sommige woonkernen
zelfs eerder; misschien al het ko-
mende decennium. Maar welke al-
ternatieven zijn er eigenlijk be-
schikbaar de komende tien jaar?
Biogas, groen gas, elektriciteit, wa-
terstof? Wat is het eigenlijk? Waar

is het logisch? En wat zijn de voor-
en nadelen? De gemeente Aa en
Hunze gaat haar inwoners erover
bijpraten tijdens een online lezing. 

Het webinar wordt aanstaande vrij-
dag gegeven van 11.00 tot 12.30
uur. Aanmelden kan via
communicatie@aaenhunze.nl

binnen afzienbare tijd zullen wor-
den uitgevoerd. De omwonenden
ontvangen hierover nog bericht.

Oud papier-groep 
ook in 2021 actief 
STADSKANAAL – Om meer in-
komsten te genereren voor de
Protestantse Kerk in Stadskanaal
zamelt een groep vrijwilligers al
jaren oud papier in onder de
noemer OPA (Oud Papier Actie).
Zij rijden wekelijks hun routes
door Stadskanaal. En ook dit jaar
is OPA weer actief: net als in
voorgaande jaren zal het oud pa-
pier maandelijks worden opge-
haald op zes verschillende rou-
tes. De precieze data, tijden en
routes zijn verderop in deze
krant te vinden. 

Volkskerstzang 
heeft programma rond  
STADSKANAAL – Traditiege-
trouw vindt op de zondag voor
Kerst de Volkskerstzang plaats in
het Pagecentrum in Stadskanaal.
Dit jaar is echter alles anders dan
anders door het coronavirus en
dat heeft ook gevolgen voor de
Volkskerstzang. De zestiende edi-
tie vindt dit jaar, zoals eerder ge-
meld in deze krant, online plaats.
Aanstaande zondag, 20 december,
wordt via de website van RTV 1,
www.rtveen.nl, de 75 minuten du-
rende Volkskerstzang uitgezon-
den tussen 19.00 en 20.15 uur.
,,Vanwege de coronamaatregelen
is alles eerder opgenomen in de
studio van RTV 1’’, zegt voorzitter
Tjip Douwstra. Er zijn veel be-
kende kerstliederen verwerkt in

het programma en de schriftle-
zing van het kerstevangelie wordt
voorgelezen door wethouder Jo-
han Hamster. Gonda Gelling, pas-
toraal werker van de Baptistenge-
meente Stadskanaal-Noord, houdt
een meditatie over het thema ‘On-
danks alles, Merry Christmas’.
Voor de muziek wordt gebruik ge-
maakt van YouTube-filmpjes.
Douwstra verzorgt zelf de ope-
ning en afsluiting van de digitale
Volkskerstzang. ,,We hopen een
mooie uitzending te kunnen bie-
den voor iedereen die daar be-
hoefte aan heeft en hier veel
mensen een plezier mee te doen.’’
RTV 1 is op televisie te ontvan-
gen op kanaal 42 (Ziggo) en ka-
naal 1458 (KPN). 

Kerstconcert in 
Goede Herderkerk 
BORGER – Kerst is een tijd van sa-
men zijn: warmte, licht, intimiteit,
gezelligheid, samen luisteren
naar… Met de kerstdagen in het
vooruitzicht en de vele beperkin-
gen waar iedereen mee te maken
heeft, is het de Goede Herderkerk
in Borger toch gelukt om samen
Kerst te vieren. Zaterdagavond
wordt er een kerstconcert gegeven,
waaraan Lucas Kramer uit Urk zijn
medewerking zal verlenen. Kramer
neemt de bezoekers mee in het
kerstverhaal: het verhaal dat be-
gint bij Maria en de aankondiging
van haar zwangerschap, de reis van
Maria en Jozef naar Bethlehem, de
geboorte van Jezus in de stal, de
herders, de engelen en het ‘Gloria,
in Excelsis Deo’. Hij wordt muzi-
kaal ondersteund op piano door
Denese Brand en Luca Genta op
cello en Fluit. Het concert begint
om 19.30 uur. Belangstellenden
kunnen meekijken en -genieten via
www.pgborger.nl of
www.kerkdienst ge mist.nl
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� Joost Mellies: ,,Ik ben een Drent en wil Drenthe iets moois geven.
Dat wil ik hier realiseren in Het Gasselterveld.” (foto: Henry
Koops)

Joost Mellies heeft grote 
plannen in Gasselterveld
GASSELTERVELD – Project-
ontwikkelaar Joost Mellies
heeft grote plannen om de re-
creatiesector in Aa en Hunze
een impuls te geven. De gebo-
ren Assenaar wil op het terrein
van het voormalige Motel Gas-
selte een hotel bouwen en 70
luxe recreatiebungalows. In to-
taal zullen er in Resort & Hotel
De Hondsrug 600 bedden be-
schikbaar zijn. 

De 54-jarige Joost Mellies is druk
bezig op het terrein. In de bodem
liggen nog diverse leidingen van
het voormalige Motel Gasselte.
,,We hebben een specialist inge-
huurd om de situatie in kaart te
brengen.” De ondernemer is in af-
wachting van de gemeente Aa en
Hunze of de wijziging van het be-
stemmingsplan goed wordt ge-
keurd. De wijziging is noodzakelijk
omdat er meer vakantiewoningen
komen dan nu is toegestaan. Daar-
naast is er nog een omgevingsver-
gunning nodig. Door corona zijn er
zaken vertraagd, maar ik verwacht
volgend jaar te kunnen beginnen
met bouwen en hoop voor de zomer
van 2022 klaar te zijn.”

Oer en stoer 
In de schaftkeet aan de muur zijn
tekeningen te zien van zijn plan-
nen. ,,Het is de bedoeling dat langs
de N34 een hotel komt met 70 ka-

mers. Bij de ingang komt een Kids-
club en verder komt er een zwem-
bad, een restaurant en diverse
meet & greet-ruimtes. Bedrijven
kunnen hier in de ochtend vergade-
ren en na de lunch bijvoorbeeld
met de mountainbike het achterlig-
gende recreatiegebied intrekken.
Goed voor de teambuilding”, aldus
Mellies. ,,Drenthe straalt oer en
stoer uit en dat zullen we ook toe-
passen op de 70 vakantiewoningen,
die omgeven worden met vijvers.
De woningen krijgen een oerstoere
uitstraling en zullen duurzaam wor-
den gebouwd. Ze gaan direct van
het gas af. Het worden wat luxere
vakantiewoningen. De exploitatie
van het recreatiepark komt in han-
den van Dormio Holidays BV. Deze
organisatie runt hotels en vakantie-
parken in onder meer in Neder-
land, Duitsland en Frankrijk.”

Mellies komt uit de olie- en gas-
branche. ,,Ik heb mijn bedrijf enige
jaren geleden overgedaan aan een
Amerikaans concern. Ik deed al
iets in vastgoed, maar kon mij nu
ook gaan richten op ander vastgoed
en projectontwikkeling. ,, Ik wil het
gebied met de realisatie van een
mooi hotel, passend in de omge-
ving, meer uitstraling geven. Ik wil
er echt iets moois van maken. Daar-
naast moet het gebied nog meer
uitstraling krijgen. Daarvoor is het
nodig dat ook de toegangsweg
wordt aangepakt.” 

ChristenUnie Stadskanaal zet in 
op Waardig Ouder Worden 2.0 
STADSKANAAL – De lokale af-
delingen van de ChristenUnie
Groningen en Stadskanaal heb-
ben vandaag samen met lokale
partners de Intentieverklaring
Waardig Ouder Worden 2.0 on-
dertekend. In het manifest
staan voorstellen voor een sa-
menleving waarin ouderen kun-
nen blijven meedoen en zich ge-
zien en gewaardeerd voelen. De
ondertekening is een verdie-
ping op het landelijke manifest
dat is ondertekend door de
ChristenUnie en een brede al-
liantie van maatschappelijke
partners. 

Samen met de gemeenten wordt
ook in de provincie Groningen
werk gemaakt van Waardig Ouder
Worden 2.0. Tweede Kamerlid Stie-
neke van der Graaf ondertekende

namens de ChristenUnie de Gro-
ningse convenanten. De ChristenU-
nie-fractie van de gemeente Stads-
kanaal, de directie van het verzor-
gingstehuis Maarsheerd en Stiene-
ke van der Graaf tekenden in
Maarsheerd de intentieverklaring
achter het manifest. Naast de on-
dertekening op locatie werd het
manifest door verschillende (oude-
ren) organisaties in de gemeente
Stadskanaal getekend. Na de on-
dertekening werd bij alle ouderen
een kerstkaart bezorgd om het ma-
nifest kracht bij te zetten. 

Stieneke van der Graaf is blij met
de lokale betrokkenheid bij dit
ChristenUnie-initiatief. ,,Mede
dankzij het manifest ‘Waardig ou-
der worden’ uit 2017 heeft het kabi-
net op dit terrein al goede stappen
gezet. Maar we zijn er nog niet, ver-
volgstappen zijn nodig. Wat we wil-
len is een samenleving waarin ou-

deren kunnen blijven meedoen en
zich gezien en gewaardeerd voelen.
Blijvende aandacht daarom nodig,
veel ouderen lijden ook nog eens
extra onder de beperkingen van
het coronavirus. Een grote opgave
waarbij de overheid en lokale orga-
nisaties de handen ineen moeten
blijven slaan.” 

Een belangrijk punt uit het lande-
lijk manifest is dat er 1 miljard eu-
ro moet worden uitgetrokken voor
de bouw van nieuwe woonvormen
voor ouderen. Met dat geld moeten
nieuwe, kleinschalige woonvormen
worden ontwikkeld om de kloof
tussen een eengezinswoning en het
verpleeghuis te verkleinen. Daar-
naast willen de deelnemende orga-
nisaties een ‘maatschappelijke dia-
loog met alle generaties’ nu ‘de co-
ronacrisis ervoor heeft gezorgd dat
leeftijdsgroepen tegenover elkaar
zijn komen te staan’.

� Met de intentieverklaring wil de ChristenUnie een samenleving creëren waarin ouderen kunnen
blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. (foto: ChristenUnie) 

� IVN Natuureducatie heeft de Natuurschool overgenomen. (foto:
IVN Natuureducatie) 

IVN laat nog meer 
kinderen natuur beleven  
REGIO – IVN Natuureducatie
heeft de Natuurschool overgeno-
men, de organisatie die al der-
tig jaar kinderen de natuur laat
beleven met schoolreisjes en ex-
cursies in Noordwijk en Lau-
wersoog. Met deze overname
wordt de continuïteit van de Na-
tuurschool gewaarborgd en
kan IVN nog meer kinderen de
natuur laten beleven. 

Mark Tuit, directeur IVN Noord:
,,Deze overname past in het DNA
van IVN. We hebben al tientallen
jaren een uitgebreid aanbod voor
het onderwijs, van campagnes tot
schoolbrede projecten, waarbij the-
ma’s als bijen, klimaat, energie,
dieren, afval en biodiversiteit aan
bod komen. Een onvergetelijk
schoolreisje naar de natuur is daar-
bij iets dat we ieder kind gunnen in
zijn of haar schoolcarrière. We zijn
dus heel blij dat we ons aanbod op
deze manier kunnen versterken.’’ 

Spelen tot je groen ziet 
De Natuurschool biedt al dertig
jaar natuurschoolreisjes aan voor
het basis- en voortgezet onderwijs
en is een begrip in Nederland. De
afgelopen jaren bereikten ze hier-
mee 500.000 leerlingen en brach-
ten ze de groene speel- en leerom-
geving tot leven. Op schoolreisje
met de Natuurschool betekende

een actieve dag in de buitenlucht,
plezier beleven met de klas, uit-
waaien en ook nog wat opsteken
over de natuur. Wadlopen, sleep-
netvissen op het strand, actieve
spellen en nog veel meer activitei-
ten die ervoor zorgden dat kinde-
ren speelden tot ze groen zagen. En
dat blijft zo. Ib Huysman, die de
Natuurschool in 1989 oprichtte en
sindsdien directeur was: ,,Ik heb er
alle vertrouwen in dat mijn 'levens-
werk Natuurschool' bij IVN in goe-
de handen is en een bloeiende toe-
komst tegemoet gaat.’’ 

Kinderen worden dankzij de na-
tuur creatiever, socialer en gezon-
der. Daarnaast zorgen bijzondere
natuuravonturen in de jeugd er-
voor dat kinderen de natuur in hun
hart sluiten en hier ook beter voor
willen zorgen. ,,We laten jong en
oud daarom beleven hoe leuk, ge-
zond én belangrijk natuur is. Dat
doen we met natuuractiviteiten,
cursussen, projecten en campag-
nes. Ontdekkend leren met hoofd,
hart en handen staat altijd cen-
traal. De activiteiten van de Na-
tuurschool sluiten hier naadloos bij
aan.’’ Beroepskrachten en gidsen
van IVN gaan samen de natuur-
schoolreisjes vormgeven en ervoor
zorgen dat ze aansluiten bij het hui-
dige onderwijsaanbod, waaronder
ook het aanbod op de buitenloca-
ties Het Woldhuis in Apeldoorn en
De Veldhoeve in Orvelte.

Adverteren doet verkopen
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Set z.g.a.n.wielen compleet
met banden voor VW Polo -
VW Fox - Audi A1 - Seat
Ibiza - Skodia Fabia e.a.
Met wielsteek 5x100. Info:
0599-614621.

Wintersetmet steek 5x108 -
naaf 65.1 - ET44 voor diver-
se Peugeot - Citroen - Volvo
modellen. Banden 205/60R/
16 met 2 x 4.5 + 2 x 6.5 mm
profiel. Incl. uni. wieldop-
pen. Prijs 100 euro. Info:
06-28750591

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

Kringloop te Annen
De Boedelmarkt

De Hullen 1, 06-46149507
Open wo. tm za. 13-17 uur

Alle maten klokkensleu-
tels. Collectie brandweer-
helmen e.d. Trijnie’s An-
tiek, Marktstraat 21, Mus-
selkanaal, tel. 0599-610384.

Nieuw! Nu ook autosleutels
-met startonderbreking.
Schoenmakerij v.d. Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel.

Set 16 inch originele Mer-
cedes sport velgen. Ideaal
als winterset. Prijs 150 euro
Info: 06-34620536

3 Rietenstoelen, in goede
staat, voor binnen, samen
€60,00; Philips plafonniere,
16 W, Cinnabar, incl. led
verlichting, nog nieuw in
doos, €10,00 Inl. tel: 06-
23236774 ( Sellingen ).

Bladblazer elec.€25 Fondu-
eset €25 Steengril €25
Computertafel op wiel €25
Haartrim €20
Tel: 06-44680996

4 SKODA lichtmetalen vel-
gen, met Continental pre-
mium contact banden
185/60/R15, 4 voor 150 eu-
ro. Tel: 0599-621177 of 06-
38132799

De Nieuwsbode: 088-7007160

Lichtmetaal winterset voor
Mazda CX 5 origineel Maz-
da Bridgestone, incl. TPMS
sensoren, slechts enkele
maanden/km gebruikt,
225/65/17 €600,- Tel: 06-
15394648

Oude landbouwwagen on-
derdelen. Voor- en achter-
schot. 140 x 40 cm. Diverse
sluitingen, plankdrager en
voorzit beugels. Alles i.z.g.s.
Nieuw-Buinen 06-22813653

Wegens overcompleet digi-
tale camera Sony alpha 55
met verwisselbare lens, in
goede staat, met gebruiks-
aanwijzing. Sellingen. Tel:
0599-213245 tussen 18.30
-19.30 uur.

Kerstboomstandaard groen
40 bij 40, hoog 20 cm met
klem, stamdiameter rond
8cm €5,-; Skil boormachine
past op 3 hulpstukken op
vlakschuurmachine cirkel-
zaag en slijpsteen in goede
staat €45,- Tel.:0599-671359

Ebike Sparta Sport de
Luxe met middenaccu en
schijfremmen, nw. € 2.449,-
nu € 650,- Tel.: 0599-583925

4 Michelin winterbanden +
velgen 155/70 R13 €45,-
0599-751017

Een carbidbus
Tel: 06-11447929

Winkelwagenmuntjes en
weide-hekken en balpen-
nen. Tel.: 0599-416302

4Winterbanden 16 inch
t.b.v. VW Touran,
in prijs verlaagd!!

Advertentie & foto's op
Marktplaats.

Info : Tel 0599-612472

4 pits gasstel, Gas op glas
30 euro. Tel 0599-33350

Gulden Monopoly geheel
compleet. Echte Clipper, 2-
6 spelers €10,- Tel 0599-
661737

Gratis, mooie vintage bad-
kamer-wastafel keramisch
met zuil, 64x49x17 cm, zuil-
hoogte 66 cm, in zeer goede
staat, 0599-354435 of 06-
22745538

Twee melkbussen. 4 Win-
terbandenmet velg en dop.
Voor o.a. Kia Picanto. Nor-
dic walking set met instr.
boek. Tel. 06-31793778

4 winterbanden 155/70/13
inch met velg. Ter Apel
06-10694811
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Prikkers kunnen telefonisch worden opgegeven op nr. 088-7007160. U kunt uw advertentie ook mailen
naar: nieuwsbode@noordpers.nl o.v.v. gratis prikker. Prikkers kosten t3.75 excl. BTW (minimaal 3 re-
gels).
Iedere regel meer kost t0.75 extra. Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75
extra in rekening gebracht. Contant betalen.

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

Last van wesp, muis, rat,
marter, etc. HOB Gieten
bellen: 0592-26.21.85.

Schilder voor alle Behang-,
Glas en Schilderwerkzaam-
heden, 0647-116.985.

Voor al uw Schilder - Glas
en Wandafwerking. Tele-
foon 0599413289 /
0622834667.
www.spoordog.nl

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

Dig. van dia’s, 8 mm films,
video op CD/DVD/MP4

www.vembea.nl
0599-663025

Schoorsteenvegen. Gedpl./
erkend ASPB-lid. Klus- en
schoorsteenveegbedr. JD.
0599-332.596 of 0618-
96.82.38.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

Schoorsteenveger nodig?
BSS erkend/gedipl. schoor-
steenveger. Lid ASPB.
Inl. 0599-322821 of 0654-
354.098.
www.zwartehanden.nl

TerraGroen reinigt uw ex-
terieur! O.a. osmose glasbe-
wassing en reiniging van
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impreg-
neren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl.
Tel. 06-10408190.

Voor een keurige en netjes
onderhouden auto inclusief
beurt en A.P.K. kunt U te-
recht bij Autobedrijf Luuc
Vos, Cereskade 52, Tel: 06-

53708369

Huis en tuin

Auto

Student Stress en Burn-Out
Coach (55 jaar) zoekt proef-
cliënten voor gratis coach-
ingsgesprekken. Voor meer
info, bel (06) 50899909

De Nieuwsbode: 088-7007160

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

Dierenverzorging 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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Drents Jeugdorkest wint 
Drentse Anjer Prijs 2020
DRENTHE – Stichting Drents Jeugd
Orkest heeft de Drentse Anjer Prijs
2020 van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Drenthe gewonnen. 

Volgens de jury onderscheidt het Drents
Jeugd Orkest zich in het bijzonder door
de verbinding met de lokale muziekver-
enigingen en het brengen van een uniek
en onderscheidend repertoire binnen en
buiten Drenthe. De Commissaris van de
Koning Jetta Klijnsma, tevens voorzitter
van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Drenthe, heeft de cheque van 5.000 euro
uitgereikt. 
De stichting slaagt er al dertig jaar in om
niet alleen op hoog niveau te musiceren,
maar ook om jongeren te enthousiasme-
ren verantwoordelijkheid te nemen in de
organisatie. De inzet van de leden voor
orkestmanagement en commissies stimu-
leert de vitaliteit van het orkest. Het or-
kest slaat telkens nieuwe wegen in door

samenwerkingen met artiesten uit ver-
schillende genres. De stichting draagt
daarmee bij aan de ontwikkeling en ver-
nieuwing van de amateurmuziek in
Drenthe én de persoonlijke ontplooiing
van jonge mensen. Het orkest heeft de
wens om het prijzengeld in te zetten voor
een nieuwe compositie die ook beschik-
baar komt voor lokale muziekverenigin-
gen, Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Drenthe besloot ook dit jaar de andere
twee genomineerden van de prijs te on-
dersteunen. Zo kregen Vereniging Plaat-
selijk Belang Valthe en de Stichting Pup-
pet International ieder een bedrag van
1.000 euro. 

Extra impuls
Met de Drentse Anjer Prijs wil het fonds
de culturele organisatoren die in Drenthe
actief zijn extra in het zonnetje zetten.
Veel stichtingen, verenigingen en parti-
culieren zetten zich immers ieder jaar,
vaak vrijwillig, in voor de cultuur in

Drenthe. Daarbij is samenwerking van
groot belang. De Drentse Anjer Prijs is
niet alleen een waardering voor dit werk,
maar wil ook een extra impuls geven aan
het culturele leven van Drenthe. Het is
van grote waarde dat de prijs ook in dit
bijzondere en voor de cultuursector zwa-
re Coronajaar is uitgereikt. Dit jaar wa-
ren er in totaal 31 aanmeldingen voor de
prijs. Het deed de jury deugd dat er net
als vorig jaar uit zoveel verschillende dis-
ciplines kandidaten waren aangedragen
voor de prijs. De Drentse Anjer Prijs
werd dit jaar voor de derde keer uitge-
reikt. In 2018 ging de prijs naar Danshuis
Noord en in 2019 ging de prijs naar de
Stichting Gedeelde Verhalen.

Ondanks het vreemde culturele jaar is
het Cultuurfonds Drenthe alweer op zoek
naar kandidaten voor de Drentse Anjer
Prijs 2021. De omschrijving en het aan-
meldformulier is te vinden op
www. cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs

� Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma mocht de cheque van 5.000 euro overhandigen aan de vertegenwoordigers
van Stichting Drents Jeugd Orkest. (foto: provincie Drenthe) 
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Column
Een vreemde/andere
Kerst en Oudjaar 
Nog een paar weken en dan heb-
ben we 2020 weer achter ons. Een
jaar dat iedereen zich zal blijven
herinneren; ieder op zijn of haar
eigen manier. Volgens mij is er al
zoveel en zo vaak iets over gezegd,
dat ik liever kijk naar wat er vol-
gend jaar weer komt. Natuurlijk
gaan we allemaal een prik halen
om eindelijk weer terug gaan
naar normaal, al denk ik dat het
nooit meer gaat worden wat het
was.
Er zijn toch best wel dingen ver-
anderd die blijvend zullen zijn, zo-
als thuiswerken en online verga-
deren. Er zullen minder winkels
en kroegen zijn, doordat er velen
bij deze pandemie niet in staat
waren om te overleven – heel
triest – met het gevolg dat zij weer
afhankelijk gaan worden van een
uitkering en een heel nieuw leven
moeten gaan leiden. Wat dit voor
de gemeente, die al in zeer zwaar
weer zit, gaat betekenen moeten
we afwachten, maar hen steunen
en kijken naar mogelijkheden is
een plicht die er is. We gaan er
vanuit dat velen weer een nieuw
begin kunnen maken.
In het nieuwe jaar gaan we ook
weer naar de stembus en mogen
we opnieuw gebruik maken van
onze rechten om een regering te
kiezen. Het zal niemand ontgaan
zijn dat de messen alweer gesle-
pen worden en dat alle partijen
volop aan het werk zijn om zoveel
mogelijk de kiezers te overtuigen.
Het zal allemaal moeten gebeu-
ren via sociale media, televisie of,
zoals ik doe, via een column. Con-

tacten om bijvoorbeeld op de
markt te staan zijn nu even niet
mogelijk, maar contacten leggen
met onze kiezers is wel mogelijk
door een presentje te brengen en
even op 1,5 meter een gesprekje
te hebben. Even vragen hoe het
gaat en interesse tonen: dan valt
op hoe mensen dit waarderen.
Politiek gezien is het moeilijk om
aandacht te vragen voor die din-
gen waar we als PvdA voor staan.
Iedereen is zo in de greep van dit
coronavirus dat er weinig ruimte
is voor zaken die in de toekomst
ook weer zeer belangrijk zijn.
Ik ga toch proberen om een paar
punten te noemen. Gelijkheid en
vooral dezelfde kansen: kansen
om op die scholen te mogen ko-
men waar je geschikt voor bent
en niet, omdat je een bepaalde
kleur of minder bedeelde ouders
hebt, naar een lagere opleiding
moet. Kans om serieus te worden
genomen op de arbeidsmarkt,
kans om uit een armoedesituatie
te komen.
Het lijkt heel idealistisch om dit
zo te schrijven, maar er moet voor
alles een streven zijn en het moet
ergens beginnen. Beginnen zou
kunnen door te kijken of armoede
bestreden kan worden door het
inkomen te verhogen van mensen
met een minimumloon of uitke-
ring. Proberen mensen schulden
vrij te krijgen door begeleiding.
En dit alles kost tijd en vooral
geld; geld wat op termijn beslist
terug gaat worden verdiend door-
dat er door veel mensen een an-
der leven kan worden geleid.
Meer geld of een baan, een goede
opleiding voor hen die dit kun-
nen. Maandag – voor degene die
dit leest afgelopen maandag –
gaan wij als PvdA een motie in-
dienen om onze regering op te
roepen hier aandacht aan te be-
steden. Ik hoop dat we binnen on-
ze gemeenteraad meerdere partij-
en mee krijgen.

Verder willen wij als PvdA ieder-
een gezondheid en ondanks alles
toch veel geluk wensen en hopen
dat 2021 weer ‘normaal’ is.

Grietje Schipper, 
raadslid PvdA Stadskanaal� Grietje Schipper. 

Tel: 06-42244667
Email: grietjeschipper@gmail.com

Parkeerproblemen Gasselte
worden voor zomer aangepakt
Vervolg van de voorpagina

Ontsluiting verbeteren
Staatsbosbeheer, de gemeente Aa
en Hunze en de provincie Drenthe
hebben de ambitie om de recreatie-
ve exploitatie van de zwemplas te
versterken en de basisontsluiting
voor zowel verblijfs- als dagrecre-
atie en de hulpdiensten te verbete-
ren. Om de recreatieve exploitatie
te versterken willen de drie partij-
en meer ruimte bieden voor (nieu-
we) exploitanten. Zij denken bij-
voorbeeld aan een nieuw paviljoen
bij de grote zwemplas en ruimte
voor tijdelijke kiosken in het zo-
merseizoen. ,,We willen het beheer
van het gebied overlaten aan de
markt. De exploitant van het pavil-
joen wordt dan ook verantwoorde-
lijk voor het onderhoud”, aldus
Brink. Het beheer wordt nu gedaan
door Staatsbosbeheer. ,,Het schoon
en netjes houden is geen taak van
ons en dat willen we graag overdra-
gen. De kosten die daar mee ge-
moeid zijn bedragen nu op jaarba-
sis 100.000 euro. De parkeerop-
brengst kan een bijdrage in de kos-
ten gaan opleveren”, aldus Hum-
melen in reactie op fase 2. In fase 3
wil men toe naar een vaste over-
loop tijdens piekdagen op warme
zomerse dagen. ,,Op topdagen ko-
men hier tussen de 5000 en 8000
bezoekers. We gebruiken nu nog

een terrein van een landbouwer
hier uit de buurt. Maar dat is tijde-
lijk. We moeten op zoek naar een
vaste overloop, waar de auto’s te-
rechtkunnen.” Voor de invulling
van fase 4, de infrastructuur, willen
de betrokken partijen in overleg
met ondernemers. ,,Het gaat om de
toegankelijkheid van het gebied.
En daar horen ook verwijs- en ver-
keersborden bij”, zegt Luinge.  
De plannen voor de gebiedsontwik-
keling komen voort uit de geza-
menlijke Ontwikkelingsvisie Gas-
selterveld. Het is de bedoeling om
in 2021 en 2022 de eerste onderde-
len uit te voeren, waarvan de nieu-
we inrichting van de parkeerplaat-
sen als eerste wordt opgepakt.
Staatbosbeheer, de gemeente Aa
en Hunze en de provincie Drenthe
werken gezamenlijk aan een finan-
cieringsplan voor de overige onder-
delen. In totaal gaat het om 820.000
euro. De provincie zal ongeveer
500.000 euro bijdragen, Aa en Hun-
ze zo’n 200.000 euro en Staatsbos-
beheer rond de 100.000 euro. Brink
moet voor het geld nog wel naar
Provinciale Staten. ,,Ik denk dat dit
wel goed gaat komen. De locatie is
voor Drenthe een enorme toeristi-
sche trekpleister en is ook goed
voor de economie. Daar hebben we
wel wat voor over. En we doen het
voor het publiek belang. Als de
plassen toegankelijk zijn en men
veilig kan recreëren dan heeft men
daar wel een paar euro voor over.”

� De leerlingen van de St. Josephschool zijn blij met de cheque. (foto: Auniek Klijnstra)  

Schoon Belonen wordt 
beloond met 250 euro  
ZANDBERG – De gemeente
Borger-Odoorn beloont deelne-
mers aan het project ‘Schoon
Belonen’ met een geldbedrag
van 250 euro dat zij vrij kunnen
besteden. Scholen, verenigingen
en sportclubs in de gemeente
die deelnemer zijn, doen hun ui-
terste best om het zwerfafval in
hun directe omgeving op te rui-
men. Zo dragen ze bij aan een
schone en leefbare gemeente. 

Om alle deelnemers in het zonnetje
te zetten, heeft het college van bur-
gemeester en wethouders besloten

om wat extra’s te doen. Zij hebben
een brief gekregen met de aankon-
diging dat zij 250 euro ontvangen
als dank en beloning voor hun in-
zet. Symbolisch is afgelopen week
een cheque uitgereikt aan Mariska
Hemel, directeur van de St. Joseph-
school in Zandberg. Wethouder
Freek Buijtelaar van Borger-
Odoorn: ,,Wij zijn trots op onze
maatschappelijke partners dat we
samen staan voor een schone en
mooie leefomgeving. De inzet van
mensen, zowel groot als klein, is
hard nodig om onze prachtige ge-
meente netjes en leefbaar te hou-
den. Een beloning is hier zeker op
z’n plek.’’ 

Nederland Schoon 
Schoon Belonen is onderdeel van
het overheidsprogramma NL
Schoon. Doel hiervan is het terug-
dringen van zwerfafval. Dat kan op
verschillende manieren: Supporter
van Schoon worden en af en toe
een schoonmaakactie houden, edu-
catie op school door het inzetten
van bijvoorbeeld lessen over zwerf-
afval of een themaweek over afval
of door te belonen: het faciliteren
door het verstrekken van materia-
len, afvoeren van afval en een fi-
nanciële vergoeding. 
Een combinatie van deze drie is
ook mogelijk. 

Huus van de Taol komt
met schrijversdatabank
DRENTHE – Aan de nieuwe
website van streektaalorganisa-
tie Huus van de Taol is nu ook
de schrijversdatabank toege-
voegd, die goed laat zien hoe
omvangrijk de Drentse litera-
tuur is. 

Met biografieën van 120 schrijvers
(daar kunnen nog meer bij komen)
kunnen bezoekers een goed beeld
krijgen van en veel informatie vin-
den over de Drentse schrijvers.
Redacteur Baukje Bloemert: ,,Op
onze oude website was dit ook al te
vinden, maar die informatie was
sterk verouderd. Daarom hebben

we dit jaar alle biografieën ver-
nieuwd.’’ 

In de biografieën kunnen bezoe-
kers niet alleen lezen over het le-
ven en het werk van de schrijvers,
ook zijn er voorbeelden van hun
werk in opgenomen. Wie denkt dat
de website van het Huus van de Ta-
ol nu af is, komt bedrogen uit: op
dit moment wordt er hard gewerkt
aan een sprekersdatabank. Zo kun-
nen bezoekers straks ook een
Drentstalige spreker vinden voor
een voordracht, lezing, trouwcere-
monie of uitvaart. Drentstalige
sprekers worden hier kosteloos op
vermeld.

DE- koffie- en theepunten 
weer massaal ingeleverd
STADSKANAAL – De inzamelingsactie van Douwe Egberts koffie-
en theepunten door Lionsclub Westerwolde Semslanden verloopt
weer prima. Geregeld worden de grote dozen geleegd en de punten
verzameld. ,,Heel mooi is dat steeds meer mensen de punten al heb-
ben geteld en duidelijk de aantallen hebben vermeld.’’ De Lions
krijgen vaak te horen dat het tellen van de punten in menig gezin
een leuke bezigheid is. Voor elke ingeleverde 500 punten doneert
Douwe Egberts een pak koffie voor de regionale voedselbanken. Al-
les wat in deze regio wordt verzameld komt ten goede aan de voed-
selbank in de eigen regio.  De punten kunnen nog tot donderdag 31
december worden ingeleverd bij Intertoys Stadskanaal, Jumbo
Froukje Sloot in Stadskanaal, Jumbo Ter Apel, Jumbo Vlagtwedde,
de Albert Heijn in Borger, de Coöp in Sellingen en Odoorn en de
Poiesz-supermarkten in Stadskanaal en Musselkanaal. (foto: Lions-
club Westerwolde Semslanden)

Recordaantal bomen en 
struiken geplant in Drenthe
DRENTHE – Landschapsbeheer
Drenthe heeft in 2020 een re-
cordaantal bomen en struiken
geplant. Nooit eerder leverde
Landschapsbeheer Drenthe zo-
veel plantgoed aan bewoners-
groepen en erfeigenaren. Meer
dan 20.000 stuks bosplantsoen
zijn en worden in de hele pro-
vincie aangeplant op erven en
bij bewonersinitiatieven. 

Stefan Pronk van Landschapsbe-

heer Drenthe is trots op de behaal-
de resultaten: ,,Het laat de betrok-
kenheid van de inwoners van
Drenthe bij de natuur en het land-
schap zien. Bomen leggen CO2
vast, waarmee het planten van bo-
men bijdraagt aan het tegengaan
van klimaatverandering. Daarnaast
zorgt vergroening in versteende ge-
bieden tot vermindering van hitte-
stress. Bovendien is het planten
van bomen en struiken goed
nieuws voor de biodiversiteit. Vo-
gels eten de bessen van struiken en

wilde bijen zijn afhankelijk van
nectar en stuifmeel, die ze bijvoor-
beeld vinden op wilgen.”
Onder de naam Streekbeheer on-
dersteunt Landschapsbeheer Dren -
the bewoners- en vrijwilligersgroe-
pen die zich bezighouden met het
realiseren van hun groene wensen.
In verschillende Drentse gemeen-
tes maken deze initiatiefgroepen
aanspraak op een zogenaamde sti-
muleringsregeling, waar vanuit ze
beplanting en advies krijgen van
Landschapsbeheer Drenthe. Ook
particulieren dragen hun steentje
bij. Op verschillende plekken in de
provincie ondersteunt Landschaps-
beheer Drenthe grondeigenaren
bij het natuurvriendelijk en/of ka-
rakteristiek inrichten van hun erf.
Het plantgoed is inheems, autocht-
oon en zoveel mogelijk passend bij
de streek. Het zijn bomen en strui-
ken die van origine in Drenthe
groeien, geschikt voor de bodem-
omstandigheden en passend qua
cultuurhistorie en landschappelij-
ke waarden.
Dankzij het groeiende aantal groe-
ne initiatieven ziet Landschapsbe-
heer Drenthe jaarlijks een toena-
me in de aanvragen voor plant-
goed. Dit jaar wordt het record ge-
vestigd en worden meer dan 20.000
bomen en struiken afgeleverd en
geplant door lokale initiatiefne-
mers. Ook in 2021 lijkt deze groei
door te zetten. Gezien de aandacht
die vanuit de overheid via de Natio-
nale Bossenstrategie gegeven
wordt aan de aanplant van bomen
en struiken, is de verwachting dat
er ook de komende jaren volop ge-
plant zal worden in Drenthe.

� Ook in de dorpsboomgaard in Dieverbrug werden bomen ge-
plant. (foto: Landschapsbeheer Drenthe) 



STADSKANAAL – De ondernemers
in het winkelcentrum van Stadska-
naal zijn weer gestart met de bezorg-
service Stadskanaal aan Huis. Men-
sen die vanwege het coronavirus niet
naar de winkel willen of kunnen,

worden – net als bij het uitbreken
van de coronacrisis in maart van dit
jaar – op deze manier in de gelegen-
heid gesteld om hun boodschappen
thuis te laten bezorgen. 

Bijna alle winkeliers doen mee aan de ac-

tie, die nieuw leven is ingeblazen door
Miranda Dillema van De Jonge Sport,
Marcel Steenstra van De Natuurdrogist
en Anne-Marchien Venekamp van Inter-
toys Stadskanaal. ,,Het idee is destijds
ontzettend positief opgepakt, zowel door
klanten als ondernemers. Daarom heb-

ben we de handen weer ineen geslagen
en beginnen we opnieuw met onze geza-
menlijke bezorgservice Stadskanaal aan
Huis. Er zijn natuurlijk al bedrijven die
een eigen bezorgservice hebben en die
blijven ook nu gewoon werken zoals al-
tijd’’, aldus Anne-Marchien Venekamp.
Het idee van de bezorgservice is simpel
maar effectief: wie voor 16.00 uur zijn of
haar bestelling doet bij een van de deel-
nemende winkels, heeft de producten
nog dezelfde dag in huis. Klanten kunnen
met de winkel bellen of een appje sturen
om door te geven wat ze nodig hebben en
de winkelier spreekt vervolgens met de
klant hoe de betaling plaatsvindt: met de
mobiel, via een Tikkie of een overschrij-
ving via de bank. ,,Betalen bij de bezor-
ger, die niet binnenkomt, is niet moge-
lijk.’’ De boodschappen worden binnen
een straal van 10 kilometer thuis be-
zorgd.  

Verbroedering 
Voor ondernemers is het wederom een
zorgelijke tijd. ,,We begrijpen dus heel
goed dat mensen liever niet naar de win-
kel gaan als het niet per se hoeft. Daarom
pakken we nu als ondernemers de hand-
schoen op, want we moeten het samen
doen. En we doen het ook écht samen! Ie-
dereen reageert positief en wil samen de
schouders eronder zetten. Je ziet dat situ-
aties als deze verbroederen, want ieder-
een zit in hetzelfde schuitje: hoe nu ver-
der? Je moet als ondernemer echt cre-
atief omgaan met je mogelijkheden.’’
Voor het rondbrengen van de bestelde
producten wordt momenteel een groep
van chauffeurs samengesteld. 
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� Bezorgster Daimy Steenstra bij de bus die beschikbaar is gesteld voor Stadskanaal aan Huis. (foto: Purisa) 

Winkeliers starten weer
met Stadskanaal aan Huis  

Emailen naar 
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Brief aan de inwoners
van Westerwolde 

Beste inwoners van Westerwolde, 

We zitten in de laatste maand van 2020. Het einde
van het jaar is in zicht. Vorig jaar rond deze tijd had-
den we geen enkel vermoeden hoe zo’n bewogen
jaar 2020 zou worden. Maar vooral deze maand met
het aangepaste Sinterklaasfeest, het kerstfeest in
klein gezelschap, oudejaarsavond zonder vuurwerk
en het aangepaste carbidschieten maakt ons weer
pijnlijk duidelijk dat dit jaar alles anders is. 2020
heeft een enorm beroep gedaan op ons aanpassings-
vermogen en ik ben er trots op hoe u dit in Wester-
wolde heeft gedaan. We hebben met elkaar veel
moeten doen, maar vooral ook veel moeten laten om
elkaar te beschermen. Om ervoor te zorgen dat onze
ouders, opa’s en oma’s en andere dierbaren niet be-
smet raken met het coronavirus en ik vraag u dit nog
even vol te houden! 

Veilig inkopen doen
December is de tijd van cadeaus kopen, gezellig win-
kelen en inkopen doen voor de feestdagen. De afge-
lopen tijd hebben we in de media kunnen zien dat
dit op diverse plekken in Nederland zorgde voor pro-
blemen. Ook in Westerwolde houden wij nauwlet-
tend in de gaten of het te druk wordt in de winkel-
centra. Ik doe hierbij een beroep op u. Steun onze lo-
kale ondernemers, maar probeer zoveel mogelijk al-
leen te komen winkelen en vermijd drukte. Probeer
uw bezoek zoveel mogelijk te spreiden en koop waar
mogelijk online bij onze lokale ondernemers.
Westerwolde kent veel tradities. Dat maakt Wester-
wolde mooi en leefbaar en daar zijn we trots op! Dat
Corona ook onze tradities raakt hebben we helaas al
moeten ondervinden. Het schitterende carnavals-
feest kan niet doorgaan, de kerstmarkt en alle ande-
re evenementen in Bourtange zijn afgelast, de 62e
Lichtweek in Wedde kon geen doorgang vinden en
tal van andere geweldige culturele evenementen en
tradities moesten we dit jaar missen. Ook de lande-
lijke traditie van het afschieten van vuurwerk tij-
dens de jaarwisseling wordt geraakt door de Corona-
crisis. Om zorgpersoneel, handhavers en andere
hulpverleners in deze coronatijd niet zwaarder te
belasten, geldt er dit jaar een landelijk verbod op
het afsteken en verkopen van vuurwerk. 
In Westerwolde kunnen we het jaar toch knallend
afsluiten met onze traditie van het carbidschieten,
maar ook deze traditie blijft niet ongeschonden. De
manier waarop we dit normaal gesproken doen le-
vert nu namelijk teveel risico’s op. Tijdens de ko-
mende jaarwisseling zijn grote georganiseerde car-
bidevenementen in de provincie Groningen niet toe-
gestaan. De burgemeesters van de Groninger ge-
meenten hebben afgesproken dat tijdens de komen-
de jaarwisseling carbidschieten alleen in kleine ge-
zelschappen en onder strenge voorwaarden toege-
staan is. Los van de gemeentelijke regels over car-

bidschieten, die u op www.wester wolde.nl kunt vin-
den, zijn ook de coronaregels van kracht. Het plaat-
sen van tenten en het schenken van drank kan dit
jaar niet. Hiermee beperken we het aantal contac-
ten om besmettingen te voorkomen. Op het moment
dat ik dit schrijf mogen groepen mensen buiten uit
niet meer dan 4 personen bestaan en moet er onder-
ling 1,5 meter afstand worden gehouden. Carbid-
schieten kan dus doorgaan, maar dan wel onder
voorwaarden die ons en onze dierbaren moeten be-
schermen. 

Ik heb er vertrouwen in dat we 2020 als gemeen-
schap, als Westerwolders, met elkaar goed en veilig
kunnen afsluiten en dit moeilijke jaar achter ons
kunnen laten. Ik weet mij daarbij gesteund dat Wes-
terwolde een traditie kent die dit jaar juist sterker
aanwezig is. De traditie van noaberschap! Inwoners,
buren en vrijwilligers die naar elkaar omzien en
hulp bieden waar dat nodig is. 

Let op elkaar. Zorg voor elkaar. 
Ik wens u fijne feestdagen en een gezond 2021.

Burgemeester Jaap Velema

� Jaap Velema. (foto: Metha Eikens, gemeente
Westerwolde) 

� Ferdy Hulshof kijkt met weemoed uit naar de laatste weken van De Babbelaer. (foto: De Nieuwsbo-
de – Harry Cats)

De Babbelaer gaat dicht: 
,,Einde van een tijdperk’’ 
STADSKANAAL – Hij heeft het
de afgelopen dagen al meerde-
re keren gehoord: ,,Het centrum
van Stadskanaal zonder De Bab-
belaer, dat kan toch niet?’’
Maar toch zal dat vanaf 1 janu-
ari wel het geval zijn, want het
petit-restaurant op de kop van
de Europalaan met de Navolaan
sluit de deuren. Een moeilijke
beslissing die eigenaar Ferdy
Hulshof liever niet gemaakt
had, maar volgens de uitbater
kan het niet anders. 

,Natuurlijk was ik graag doorge-
gaan, maar een combinatie van fac-
toren heeft mij doen besluiten om
te stoppen. De coronacrisis speelt
wel een rol in het geheel, maar het
is ook een financiële kwestie. Het
huurcontract loopt binnenkort af

en de verhuurder wilde geen water
bij de wijn doen en vasthouden aan
de huurprijs. Maar dat is voor ons
momenteel niet op te brengen, ze-
ker gezien het feit dat er nog wei-
nig vooruitzichten worden geboden
voor de horeca. En wie zegt mij dat
de maatregelen niet nog een half
jaar of een jaar gaan duren? Boven-
dien, mochten er bijvoorbeeld be-
gin volgend jaar toch versoepelin-
gen komen en de vaccins komen
beschikbaar, dan zit ik nog met het
feit dat een groot deel van mijn
doelgroep pas als laatste aan de
beurt is om gevaccineerd te wor-
den. Daar kan ik niet op wachten’’,
aldus Hulshof. 

IJssalon 
Toch neemt Hulshof geen afscheid
van de horeca, want met IJssalon
Toscana, die ook in het pand van
De Babbelaer gevestigd is, wil hij
vanaf maart op een nieuwe locatie
verder gaan. ,,De ijssalon loopt al
jaren goed en biedt in tijden als de-
ze een stabiele basis.’’ Ver heeft
Hulshof niet hoeven zoeken voor
een nieuwe plek: iets verderop, aan
de Navolaan, heeft hij een nieuwe
bedrijfsruimte gevonden. ,,Er moet
de komende maanden nog wel het
nodige aan gebeuren, want het

moet horecaklaar gemaakt worden
en daar is nu nog lang geen sprake
van. We hebben inmiddels ook een
terrasvergunning aangevraagd met
de gemeente, maar die is nog in be-
handeling. Het is de bedoeling dat
we vanaf 1 maart op onze nieuwe
locatie ijs en koffie gaan verkopen
en gaan werken met een kleine lun-
chkaart.’’ 

Goed afsluiten 
De komende weken kunnen de
klanten van De Babbelaer dus nog
hun bestellingen plaatsen voor af-
haalservice of bijvoorbeeld borrel-
pakketten, maar na 31 december is
het écht gebeurd. ,,Als het mag is
iedereen op Oudejaarsdag welkom
voor een oliebol en/of een koffie to
go. Echt genieten zal het de komen-
de weken niet worden, maar ik wil
het wel op een goede manier afslui-
ten. Het is per slot van rekening
toch een beetje het einde van een
tijdperk. De familie Haandrikman
heeft het bedrijf destijds opgericht,
iedereen kwam hier om elkaar te
ontmoeten en ik heb hier zelf tij-
dens m’n schooltijd ook regelmatig
op het terras gezeten. Dat ik nu str-
aks zelf de deur voor de laatste op
slot draai, daarmee is de cirkel toch
een beetje rond.’’ 
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Bob gaat 
op wintertour 
DRENTHE – Iedereen is wel eens
thuisgebracht door een Bob. Hoog
tijd dus om die Bobs te bedanken.
Dat kan tijdens de Bob-wintertour,
want tot 25 december bezoekt het
Bob-team verschillende Drentse ge-
meenten met de Bob-bus. Wie het
Bob-team tegenkomt, bijvoorbeeld
bij de plaatselijke (super)markt,
kan zijn of haar Bob bedanken.
Daarmee maakt men kans op een
zak verse oliebollen die gratis thuis
wordt bezorgd. Een Bob bedanken
kan door bij de Bob-bus een actie-
kaart in te vullen. Het Bob-team
deelt de inzendingen op het Insta-
gram-account @BedanktBob. Wie
wil kan bij de Bob-bus ook op de fo-
to en uiteraard test het Bob-team
ook de verkeerskennis van de men-
sen die langskomen. Het team stelt
tien interessante vragen over alco-
hol in het verkeer. Natuurlijk ne-
men ze bij alle activiteiten de coro-
namaatregelen in acht. Het Ver-
keers- en Vervoersberaad Drenthe
(VVBD) vraagt in de wintermaan-
den extra aandacht voor verkeers-
veiligheid. Zo is er onder het motto
‘Ben je Bob, zeg het hardop!’ aan-
dacht voor alcoholgebruik in het
verkeer. Daarnaast vraagt het
VVBD weggebruikers om alert te
zijn op (verkeers)omstandigheden
die zich in de winter voordoen, zo-
als beslagen ruiten, gladde wegen
en slecht zicht. Het VVBD geeft op
de Facebookpagina Samen richting
Nul verkeersslachtoffers handige
tips, zodat weggebruikers ook in de
winter veilig op pad kunnen. De
wintercampagne is de komende
tijd ook te zien en te horen via bor-
den langs de weg, poster, radiocom-
mercials, social media, online ban-
ners en reclame op tankstations. 
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Column
Een zorgcontract
zomaar beëindigen?
Dat mag in Nederland niet. Een
zorgverlener moet daarvoor ge-
wichtige redenen hebben. Voor-
beelden van gewichtige redenen:
vertrouwensbreuk; bedreiging of
intimidatie; de patiënt betaalt de
nota niet; de behandeling sluit
niet meer aan op wat de patiënt
nodig heeft. Er zijn nog andere
gewichtige redenen te bedenken.
Onthoud dat de zorgverlener niet
mag beëindigen wegens een klein
wissewasje.
Belangrijker nog is dat de zorg-
verlener bij het beëindigen van
het zorgcontract moet voldoen
aan zorgvuldigheidseisen. Voor-
beelden van zorgvuldigheidsei-
sen: hij mag niet beëindigen we-
gens een éénmalig incident; hij
moet vooraf herhaaldelijk heb-
ben gewaarschuwd; hij moet een
opzegtermijn aanhouden; ervoor

zorgen dat medisch noodzakelijke
hulp wordt voortgezet; en hij
moet zich inspannen om een ver-
vangende andere behandelaar te
vinden voor de patiënt.

Het recht gaat uit van een zorg-
plicht bij de zorgverlener. De pa-
tiënt wordt als zwakkere partij in
bescherming genomen. Als u een
probleem hebt met een beëindigd
zorgcontract moet u daarvoor een
advocaat benaderen die de zaak
aanhangig maakt bij de civiele
rechter. Voor deze en andere vra-
gen kunt u terecht bij ons kan-
toor. Vanwege corona hebben we
geen inloopspreekuur, maar u
kunt ons bellen op 0599-650999 of
mailen op info@advovisser.nl. U
krijgt antwoord.

mr. Sjoerd Visser, advocaat

DinoWinterWereld 
in de kerstvakantie
WEDDE – Dinopark Landgoed Tenaxx in Wedde is in de kerstvakantie, van 19 december tot en met 3
januari, dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur. Alleen op 24, 25 en 31 december is het park geslo-
ten. Het landgoed is in de kerstvakantie feestelijk verlicht en het miniatuurpark is omgetoverd tot een
sprookjesachtig kerstdorp. Bezoekers kunnen de sfeervolle DinoWinterWereld ontdekken door een ritje
te maken in de Christmas-Express. Nieuw zijn de nostalgische rupsbaan en nieuwe dinoloopfietsjes.
Verder kan men meedoen aan het 3D Boogschieten: jaag met pijl en boog op dino’s en andere wilde die-
ren in het bos. Vanwege de coronamaatregelen zijn er duidelijke markeringen, looproutes, plexiglas en
diverse afhaalpunten voor eten en drinken zorgen voor een veilige omgeving. Tickets zijn online of aan
de kassa te koop en zijn automatisch een reserveringsbewijs. De nostalgische rupsbaan en nieuwe di-
noloopfietsjes zijn bij de entreeprijs inbegrepen, net als een onbeperkt afhaalsnackmenu. Niet inbegre-
pen, maar wel met flinke korting, is het 3D Boogschieten. Meer informatie, openingstijden en prijzen
zijn te vinden op www.landgoedtenaxx.nl. (foto: Landgoed Tenaxx) 

Burgemeester Hiemstra 
teruggefloten door raad
AA EN HUNZE – De recreatie-
sector in de gemeente Aa en
Hunze is vorige week overvallen
door een mogelijke wijziging in
de Algemene Plaatselijke Veror-
dening. Het college stelt hierin
dat het verboden is zonder ver-
gunning van de burgemeester
een camping of recreatiepark te
exploiteren. Het college wil
hiermee ondermijning tegen-
gaan. 

Bij ondermijning maken crimine-
len gebruik van diensten van de bo-
venwereld. Boven- en onderwereld
raken zo met elkaar verweven. Cri-
minelen beïnvloeden zo de samen-
leving, waarbij valt te denken aan
drugshandel, milieucriminaliteit,
witwassen, mensenhandel en ille-
gale prostitutie. ,,Door de wijziging
willen we meer grip krijgen op de-
ze onderkant van de samenleving.
Bestuurlijk hebben we momenteel
weinig mogelijkheden, alleen straf-
rechtelijk zijn er stappen te onder-
nemen”, aldus burgemeester Anno
Wietze Hiemstra, die met deze wij-
ziging komt vlak voordat Camping
Anloo wordt geveild. 

De bedrijven in de sector kregen
vorige week een brief over het
voorstel dat donderdag aan de ge-
meenteraad werd voorgelegd. En
dat viel niet goed. ,,Er heeft geen
enkel overleg plaatsgevonden”,
geeft regiomanager Petra Ellens
van HISWA-RECRON aan. ,,Je
kunt niet een hele sector met nieu-
we regels opzadelen. Je kunt geen
probleem oplossen met wat geen
probleem is. Je trekt ook niet het

hele gebit om één rotte kies aan te
pakken. En je kunt beter controles
houden voordat het probleem ont-
staat. Dit is buitenproportioneel.”
Ook Richard van Hulst van Toeris-
tisch Platform Aa en Hunze vroeg
zich af waarom het college met
stoom en kokend water de APV
wilde wijzigen. ,,Waarom? En waar-
om alleen deze sector? We willen
dé recreatiegemeente van Drenthe
zijn. Op deze manier komt de sec-
tor in kwaad daglicht te staan.”

Hiemstra was verbaasd over de fel-
heid van de reacties uit de re cre-
atiesector. ,,Op 99 procent van de
bedrijven gaat het goed. Maar we
moeten niet de ogen sluiten. Er zijn
enkele incidenten waar we ons zor-
gen over maken en dat gaat niet al-
leen over Camping Anloo. De ver-
ordening geldt ook alleen voor
nieuwe exploitanten. De bestaande
bedrijven krijgen ambtshalve een
vergunning toegestuurd dat het
goed is. Maar we kunnen niet voor
een individueel bedrijf een APV
opstellen”, aldus de burgemeester,
die aangeeft de hand in eigen boe-
zem te zullen steken met betrek-
king tot de voortvarendheid van
het college. ,,Hier moeten we lering
uit trekken.” Toch wilde hij het
voorstel in stemming brengen,
maar de gemeenteraad ging daar
niet in mee. De meeste fracties
konden de gevolgen voor de  be-
drijven niet overzien en vonden het
te snel gaan. Greet Oosterhuis van
CBG noemde het proces in een
stemverklaring zelfs zeer onzorg-
vuldig en ondemocratisch. Hiems-
tra koos eieren voor zijn geld en be-
sloot het voorstel aan te houden en
er later op terug te komen.

Provincie Groningen 
hijst Mensenrechtenvlag
GRONINGEN – Gedeputeerde
Tjeerd van Dekken van de pro-
vincie Groningen heeft afgelo-
pen donderdag, op de interna-
tionale Dag van de Mensenrech-
ten, voor het eerst de Mensen-
rechtenvlag gehesen. Dat deed
hij voor de ingang van het pro-
vinciehuis in Groningen.

Met het hijsen van de vlag zoekt de
provincie naar verbinding en viert
ze de mensenrechten. De Mensen-
rechtenvlag is nieuw en een initia-
tief van onder meer het Discrimina-
tie Meldpunt Groningen. De vlag
symboliseert gelijkheid van ieder
mens op aarde en benadrukt het

positieve.
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:
,,We verlenen graag onze medewer-
king aan dit mooie initiatief. De
vlag staat voor gelijkheid van ieder
mens op aarde. Door het hijsen van
deze vlag laten we zien dat we in
onze veilige en democratische pro-
vincie oog hebben voor de rechten
van de mens. Want hoewel het voor
ons vanzelfsprekend lijkt, is dat he-
laas nog niet overal het geval.’’ 

De Dag van de Mensenrechten
wordt ieder jaar internationaal ge-
vierd, omdat op die dag in 1948 de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens werden aan-
genomen door de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties.

� Gedeputeerde Tjeerd van Dekken hees op de Dag van de Mensen-
rechten de Mensenrechtenvlag bij het provinciehuis in Groningen.
(foto: provincie Groningen) 

Gasselternijveen, Gieterveen en 
GKC hebben gezondere kantine 
REGIO - Voor veel verenigingen
is 2020 een zwaar jaar geweest.
Voor het grootste deel zijn
sportclubs en -kantines dicht ge-
bleven en iedereen is zo veel
mogelijk thuis gebleven. Veel
clubs zijn inmiddels in de finan-
ciële problemen geraakt, onder
meer door het wegvallen van
kantine inkomsten. Wel zijn er
lokale sportakkoorden gesloten,
waar de gezonde (sport)omge-
ving is opgenomen in de akkoor-
den van alle twaalf Drentse ge-
meenten. 

Veel lokale clubs hebben getekend
als partner in het sportakkoord en
willen meewerken aan een gezonde
sportomgeving. In dit kader heb-
ben veel clubs een Team:Fit-certifi-
caat voor een gezondere kantine

behaald, maar heeft de uitreiking
door corona (vaak) niet kunnen
plaatsvinden. In de gemeente Aa
en Hunze hebben voetbalverenigin-
gen Gasselternijveen en Gieter-
veen dit jaar een zilveren Team:Fit-
certificaat behaald, GKC een bron-
zen certificaat. De drie verenigin-
gen hebben een samenwerkings-
verband, waarbij de jeugd valt on-
der de naam SJO ZVC ’14. Naast te
voldoen aan de basis, staat er bij de
drie verenigingen ook fruit op de
bar. De uitreiking van de drie certi-
ficaten worden gepland wanneer
de coronamaatregelen dit weer toe-
laten. 

Vrijwilligers van de sportclubs zijn
creatief omgegaan met de corona-
maatregelen, zodat veel activitei-
ten doorgang konden vinden. Op
deze manier konden jeugdtrainin-
gen en onderlinge wedstrijdjes

worden georganiseerd. Ook de kan-
tinevrijwilligers waren erg creatief.
In de eerste lockdown zijn de kanti-
nevoorraden weggegeven aan de
voedselbank, producten via de
clubsite verkocht, teruggestuurd
naar de leverancier of weggegeven
aan leden. 
Tijdens de periode dat de kantines
even open mochten, hadden de
clubs deze coronaproof ingericht en
toen ze weer dicht moesten, zijn er
mooie uitgiftepunten ingericht om
(buiten) toch omzet te kunnen ge-
nereren. Naast de coronagerela-
teerde uitgevoerde zaken zijn veel
vrijwilligers ook aan de slag gegaan
met het gezonder maken van de
sportomgeving op hun club. Ze heb-
ben zich ingezet op de thema’s
rookvrij, alcohol en voeding samen
met Team:Fit, een onderdeel van
JOGG (Jongeren Op Gezond Ge-
wicht). 

Laatste ronde online van 
Huiskamerquiz Westerwolde  
VLAGTWEDDE – De activitei-
tencommissie van voetbalver-
eniging Westerwolde heeft de
afgelopen weken weer een on-
line Huiskamerquiz georgani-
seerd. Vijf zaterdagen achter el-
kaar zijn er twaalf vragen bin-
nen een bepaald onderwerp op
de Facebookpagina en website
van de vereniging gezet. 

Aan de vierde ronde hebben 31
mensen meegedaan. De weekprijs
is gewonnen door Wim Eelsing, die
als enige alle antwoorden goed
had. Afgelopen zaterdag is de vijf-
de en laatste ronde online gezet,
met wederom twaalf vragen. Deze
opdracht is een variant op het be-
kende tv-programma 2 voor Twaalf.
Het is de bedoeling de goede, volle-
dige antwoorden op de twaalf vra-
gen te vinden en deze in te leveren,
alsmede het te puzzelen woord van
twaalf letters. Deelnemers hebben
nog even de tijd om hun antwoor-

den in te sturen: vrijdag voor 24.00
uur moeten deze binnen zijn. Aan
het eind van de quiz is er voor de-
gene met de meeste punten een
mooi levensmiddelenpakket be-
schikbaar. 
Ook is er iedere week een prijsje te
verdienen door diegene die het
best scoort, al dan niet na loting be-
paald. Om voor de hoofdprijs in
aanmerking te komen, moeten
deelnemers vijf weken lang mee-
doen. Bij een gelijke stand wordt
op woensdag 23 december een fina-
levraag gespeeld.

Meedoen 
Iedereen kan gratis meedoen en
deelnemers hoeven geen lid te zijn
van Westerwolde. Insturen kan per
app naar de vereniging of Harm
Jan Pleiter of per mail (hjplei-
ter@hetnet.nl). Antwoorden die in-
gestuurd zijn, kunnen niet worden
gewijzigd. Bij het vinden van de
antwoorden mogen hulpbronnen
worden gebruikt. 

Veel besmettingen op 
locaties Zorggroep Meander 
REGIO – Op vijf van de acht
woonzorg- en/of woonservicelo-
caties van Zorggroep Meander
zijn besmettingen geconsta-
teerd. Het gaat om de locaties
Borg Westerwolde in Ter Apel,
Parkheem in Stadskanaal, de
Heggerank in Musselkanaal, de
Bolderbörg in Vlagtwedde en
de Breehorn in Veendam. 

,,Wanneer er op een locatie een be-
smetting met het COVID-19 virus
wordt vastgesteld, worden alle
noodzakelijke maatregelen getrof-
fen. Bij een (mogelijke) besmetting
melden wij dit aan de GGD en wor-
den betrokken bewoners volgens
het protocol van de RIVM geïso-
leerd verzorgd op onze woonzorglo-
caties, met een vast team van me-
dewerkers’’, legt Hannah Ellens na-
mens Zorggroep Meander uit. 
Voor alle locaties geldt dat bezoe-
kers zich moeten registreren en
verplicht zijn om een mondkapje te
dragen. ,,Op afdelingen die niet in
quarantaine zijn kunnen bewoners

bezoek ontvangen, op de afdelin-
gen die in quarantaine zijn ontvan-
gen bewoners geen bezoek.’’ De be-
woners en eerste contactpersonen
worden geïnformeerd over de aan-
pak en de impact van de corona-
maatregelen op het dagelijks leven
en de bezoekregeling en in overleg
met de deskundige infectiepreven-
tie wordt besloten of bewoners en
medewerkers preventief getest die-
nen te worden. ,,Voor de medewer-
kers hebben wij hiervoor een eigen
teststraat ingericht. 
Onze thuiszorgcliënten zijn niet
meegenomen in bovengenoemde
situatieschets omdat zij onder de
verantwoordelijkheid van de eigen
huisarts vallen. Wij rapporteren
niet over eventuele besmettingen
bij medewerkers, omdat wij dit
wettelijk gezien niet mogen regis-
treren.’’ 

Op www.zgmeander.nl staat meer
informatie over de meest actuele
stand van zaken. Hier staat ook
welke afdelingen in quarantaine
zijn en wanneer de quarantaine
naar verwachting afloopt.   

Harde lockdown 
tot en met 19 januari
REGIO – Nederland zit in lock-
down. Bijna alles gaat tot en
met 19 januari dicht; van scho-
len tot niet-essentiële winkels
tot musea tot theaters. Dat is
maandag bekend gemaakt. De
maatregelen gingen maandag-
nacht al in, om een run op win-
kels op dinsdag te voorkomen. 

Dat bleek niet helemaal uit te ko-
men, want maandag was er een run
op de winkels die in sommige ge-
vallen de hele avond open bleven
en ook kappers kregen het nog ex-
tra druk. 
Mensen moeten de komende
maand zo veel mogelijk thuis blij-
ven. Ook contactberoepen zoals
kappers stoppen, net als massage-
salons. Medische contactberoepen
als tandartsen en fysiotherapeuten
kunnen vooralsnog wel doorgaan.
Zowel basisscholen als middelbare
scholen moeten vanaf vandaag hun
deuren sluiten en op online onder-
wijs overstappen. Ook de kinderop-

vang moet dicht, alleen voor ouders
met essentiële beroepen blijven er
nog opvangmogelijkheden. Sport-
scholen moeten eveneens de deu-
ren sluiten. Hotels mogen open blij-
ven, maar geen eten meer serve-
ren. Essentiële winkels die open
mogen blijven zijn supermarkten,
andere levensmiddelenwinkels,
banken en apotheken. Het instel-
len van een avondklok is wel be-
sproken, maar wordt niet inge-
voerd.
Het kabinet gaat over tot deze dras-
tische maatregelen omdat het aan-
tal besmettingen hard is opgelopen
en de druk op de zorg te groot
wordt. Het kabinet hoopte op het
terugbrengen van het aantal be-
smettingen half december naar
3600, maar het zijn er nu dagelijks
bijna 10.000. Mensen moeten daar-
naast zoveel mogelijk thuis blijven
en liever geen bezoek ontvangen.
Zowel binnen als buiten mogen
maximaal twee bezoekers komen,
met een uitzondering voor Kerst:
dan mogen er drie mensen komen.

Coronavaccinatie 
start mogelijk begin 2021
REGIO – Vaccinatie speelt een
sleutelrol in het onder controle
krijgen van het coronavirus.
Zodra de eerste vaccins zijn
goedgekeurd, kan de vaccinatie
in de eerste maanden van 2021
starten. 

Jaap van Delden, directeur van het
coronavaccinatieprogramma van
het RIVM, zegt: ,,Als zoveel moge-
lijk mensen zich laten vaccineren,
kunnen we de maatregelen afbou-
wen en stap voor stap terug naar
het leven dat we gewend waren.”
Als er vaccins tegen het coronavi-
rus zijn goedgekeurd, zijn er niet
meteen voldoende vaccins voor ie-
dereen. Daarom worden in de eer-
ste fase kwetsbare ouderen en zorg-
medewerkers gevaccineerd. Ande-
re groepen komen daarna aan de
beurt. De vaccinatie is gratis en
vrijwillig. Voor de coronavaccins

gelden dezelfde strenge eisen als
voor andere vaccins, waarbij veilig-
heid voorop staat. Als er enige twij-
fel is over de veiligheid van een
vaccin, dan wordt het niet toegela-
ten in Nederland. Dit geldt ook als
de bijwerkingen niet opwegen te-
gen de werkzaamheid van het vac-
cin. Inmiddels is de voorbereiding
in volle gang. Van Delden: ,,Zodra
er een veilig en goedwerkend vac-
cin is, kunnen we beginnen. We
pakken het inenten zoveel moge-
lijk op dezelfde manier aan als bij
andere vaccinaties, zoals de jaar-
lijkse griepprik. We bereiden dit
samen voor met onder meer huis-
artsen, de GGD, instellingsartsen
en ziekenhuizen. 

Supervriezers voor de vaccins die
op heel lage temperatuur bewaard
moeten worden en miljoenen vei-
ligheidsnaalden zijn ingekocht en
klaar voor gebruik.”

Verkeerslicht
(Nood)seinen
Ergens in Nederland vraagt een juf
van de vijfde klas aan de kinderen:
,,Wie weet wat noodseinen zijn?’’
Het blijft even stil en dan steekt
Bram zijn vinger op. ,,Jawel juf,
noodseine sijn seine die seine as
andere seine uitgefalle seine.” Wel,
daar is geen woord Spaans bij, de
inhoud is overduidelijk en Bram
verdient een pluim. Maar, zegt u,

wat heeft dat nu met verkeer te
maken? Toch wel, lees maar ver-
der. 
Ook in het verkeer gebruikt men
seinen, die -al naar gelang de ernst-
kunnen veranderen in noodseinen.
Seinen om door een afgesproken
teken(s) iets kenbaar te maken
door een voorwerp, licht of geluid.
Daar zijn de hulpverleningsdien-
sten van politie, brandweer en zie-
kenauto, maar ook bergingsbedrij-
ven met hun blauw of geel licht

mee uitgerust ter waarschuwing
voor het naderend verkeer. Dat be-
tekent gas los en afremmen en wel
zodanig dat men niet wordt over-
rompeld door een noodstop. Je
hoeft niet door te rijden tot de
plaats van het ongeval, maar zorg
voor extra ruimte die je voor niet-
voorziene omstandigheden kunt ge-
bruiken. 
Mocht je je licht nog niet aan heb-
ben: aandoen, samen met je geva-
renverlichting. Wat ook belangrijk
is: wat zit er achter je of wat komt
daar vandaan? Onbegrijpelijk is
het, maar het gebeurt; er zijn nog
steeds chauffeurs die de alarmlich-
ten of andere stakellichten niet
hebben gezien of veel te laat en
dan met een noodstop proberen
een botsing te voorkomen. En, ook
belangrijk: luister naar de radio,
die zodra men kennis heeft van het
ongeval waarschuwt voor filevor-
ming op de… en dan volgt de
plaatsaanduiding. Op de grote
doorgaande wegen met de hogere
snelheid zijn de gevolgen vaak ern-
stig. Maar ook binnen een bebouw-
de kom met lagere snelheden spe-
len zich dergelijke ongevallen af.
Een sein, of seinen, kan met tege-
moetkomend verkeer ook erger
voorkomen. 

En dan een heel andere vorm van
seinen die je de laatste tijd meer
en meer ziet. Je rijdt in een woon-
straat met geparkeerde voertuigen
ter weerszijden van de weg en uit
de tegenovergestelde richting na-
dert een andere auto en je kunt
niet uitwijken. Dan knippert de te-
genligger met de lampen en duikt
een open plaats op, zodat u kunt
doorrijden. Bedank de chauffeur
bij het voorbij rijden met een
handopsteken of een grijns en
knikje. Of, u nadert een plaats
waar kinderen, al dan niet met de
fiets, ouderen, scootmobielers of
wat dan ook, plegen over te steken
en waar ze voorrang moeten verle-
nen. Kunt u veilig stoppen dan wel
langzamer rijden zonder een kop-
staart ongeval te veroorzaken, stop
dan, rem af of rem bij en geef met
een handgebaar te kennen dat je ze
voor laat gaan. Het geeft een goed
gevoel, bevordert wat rust in het
verkeer en hoeft (moet) geen regel
te worden, maar een dankbaar ge-
bruik geeft het wel en kan ook na-
volging geven. En een seintje?
Slechts een oneigenlijk gebruik.

H.N. van Wijk

Volksleven op de Hondsrug 
en feesten in Valthermond 
EXLOO – Het vierde extra dikke nummer van het historische tijd-
schrift Spitwa(a)rk, waarin deze keer diverse dorpen aan de orde
komen, is uit. Alida de Vries vertelt in Volksleven op den Hondsrug
over de gewoonten in Exloo in de oorlogsjaren, Marchinus Elting
en Wim Oosting hebben met Henk en Rikie Smeman over hun ma-
nufacturen)winkel in Exloo gesproken en Jacob Westendorp schrijft
over twee oude gebruiken met Sunt Steffen (Tweede Kerstdag) in
Valthermond. Daarnaast is er een mooi artikel over twee dorpsfees-
ten (1903 en 1953) in Valthermond en het laatste artikel gaat over
Valthe rond 1900. Jan Wierenga schreef Uit de tijd, er is een mooie
Rondblik over het fenomeen ‘Tijd’ en in ‘Herkent u het nog?’ is een
foto te zien van het Zuidenveldbestuur van begin vorige eeuw. In
‘Oderen verandert’ gaat het over bedrijf Dubex in Tweede Exloër-
mond en in ‘Uit de krant’ geniet cafébaas Harm Pras uit Valther-
mond van een serenade van Soli Deo Gloria. Op de voorplaat staat
een groepje plattelandsvrouwen uit Odoornerveen uit 1976, de
Middenplaat wordt ingenomen door de Landbouwvereniging Twee-
de Exloërmond, die op 3 juli 1950 een dagje uit was naar Rotter-
dam. Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, de Bi-
bliotheek en het Vervenershuus in Valthermond, de Bibliotheek
Odoorn en boekhandel Boelens in Emmermeer. Het tijdschrift
wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. (eigen foto)
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Christmas Sisters doen
coronaveilige kersttour 
REGIO – Kerst is voor velen de mooiste tijd van het jaar, maar 2020 zal voor
velen anders afgesloten worden dan voorgaande jaren. The Christmas Sisters,
een professioneel vocaal Drents kwartet bestaande uit Josien van Beek, Lies-
beth Korpershoek, Margot Kriek en Martijje Lubbers, hebben daarom een al-
ternatieve manier verzonnen om de kerst in te luiden. Ze willen graag bijdra-
gen aan het maken van een nieuwe dierbare herinnering en daarom gaat het
vocale kwartet langs de deuren langs om deze bijzondere tijd sprankelend,
warm en liefdevol te bezingen. Ook zingen ze hun kerstprogramma in klein-
schalige concertjes in de kerk van Grolloo. Geïnteresseerden kunnen The Christ-
mas Sisters uitnodigen bij de voordeur van hun dierbare(n) voor een serenade
in kerststijl, aanstaande vrijdag of zaterdag. Het is ook mogelijk om één van de
concerten op woensdag 23 december te bezoeken in de kerk in Grolloo. Hierbij
zijn steeds enkele plaatsen beschikbaar. Kijk voor meer informatie en kaartver-
koop op www.thechristmassisters.nl. De serenades en de concerten zullen vol-
gens de coronarichtlijnen van het RIVM worden georganiseerd. (eigen foto)

Sportuitslagen
Judo 
Judovereniging Zempo/Judoschool Wouter Meijer
Uitslagen judo-examens Judovereniging Zempo/Judoschool Wouter Meijer in Scheem-
da: witte band + oranje streep: Floris Bouwens en Rohan Fledderman; witte band +
blauwe streep: Nora Eerens; witte band + oranje slip: Daan Kruize; witte band + groe-
ne slip: Sofie Wageman, Lex Elzinga, Glenn van der Wal, Bram Zonneveld en Randy
v/d Laan; witte band + blauwe slip: Kayleigh Eerens, Rowan Tubee, Owen Schuring,
Teun Udding, Marya Alrawi, Baraa Alrawi, Sander Haan en Leandro Krol; witte band
+ bruine slip: Jayden v/d Laan, Lars Schipper, Corijn Jullens en Bjorn Scheper; gele
band: Kyan van Kleef, Elin Schoonbeek, Lars Siepel en Angel Alyssa van ’t Ent; gele
band + oranje slip: Stephanie Scheper; gele band + groene slip: Marnix van Wissen,
Thomas Noor, Deamon Vlenterie, Lois Koning en Anne Sillius; gele band + blauwe slip:
Jelmer Warmerdam; oranje band: Thobian Kluter; oranje band + groene slip: Jordi
Holman 

China Garden
sluit deuren

STADSKANAAL – Liefhebbers van
de Chinese keuken in Stadskanaal
hebben in het nieuwe jaar minder
keuze waar ze hun eten willen ha-
len. Chinees restaurant China Gar-
den is vanaf dinsdag 29 december
voorgoed dicht. Eigenaren Jian Xin
Zhang (54) en Yinfeng Xiang (52)
vinden het mooi geweest en hebben
andere plannen. 

,,Mijn man zit al dertig jaar in de horeca
en ik inmiddels ook al meer dan twintig
jaar’’, begint Yinfeng Xiang te vertel-
len. Het is een combinatie van factoren
dat het echtpaar nu heeft besloten er-
mee te stoppen. ,,In een jaar als dit ver-
dien je er op een gegeven moment ook
niet genoeg meer mee, maar dat is niet
de hoofdreden. Het is altijd een familie-
bedrijf geweest, maar de kinderen heb-
ben andere plannen voor de toekomst.
Dat respecteren we en we hebben nu
besloten om hen verder te helpen in
hun plannen. De horeca is bovendien
een branche waarin je keihard moet
werken en zeven dagen per week lange
dagen maken ga je op een gegeven mo-
ment ook fysiek voelen. Daarom willen
we het ook iets rustiger aan gaan doen,
maar dat betekent niet dat we helemaal
stoppen met werken. We willen gewoon
een wat regelmatiger leven. Ergens had-

den we hier ook nog wel door willen
gaan: het gevoel zegt dat we niet moe-
ten stoppen, maar het verstand zegt ja.’’

Tweede moederland
Spijt van hun tijd in Stadskanaal heb-
ben Jian en Yinfeng geen moment ge-
had. ,,Vanaf het moment dat we de deu-
ren hier geopend hebben is iedereen
ontzettend aardig en behulpzaam ge-
weest. Nederland is echt ons tweede
moederland geworden. Inmiddels kent
iedereen ons ook en kennen wij ieder-
een. Wat dat betreft vinden we het ook
jammer dat we in coronatijd stoppen en
dus niet op een normale manier af-
scheid kunnen nemen van onze vaste
klanten. Want gelukkig hebben we in
de loop der jaren een mooie, trouwe
klantenkring opgebouwd: we hebben
veel van hen echt ouder zien worden en
kinderen volwassen zien worden. Wat
dat betreft hebben we hier veel be-
leefd.’’ Op maandag 28 december is het
restaurant voor het laatst open, daarna
is het klaar. ,,Dan is het mooi geweest.
Maar we willen natuurlijk wel van deze
gelegenheid gebruik maken om al onze
klanten te bedanken voor alle jaren dat
ze trouwe klant bij ons zijn geweest. We
wensen iedereen in de coronatijd toch
een fijne Kerst en een gelukkig Nieuw-
jaar en we hopen dat iedereen gezond
blijft. De familie Zhang groet u alle-
maal.’’
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