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De kinderen maakten aan de hand van een speurtocht een rond-
gang door het klooster. (foto: Auniek Klijnstra) 

Museum Musica doet de deur 
definitief dicht: ,,Het is goed zo’’ 

SELLINGEN – Tien Nederland-
se gemeenten, waaronder Wes-
terwolde, gaan de komende
maanden extra aan de slag om
overlastgevende asielzoekers
aan te pakken. Er komen onder
meer projecten met BOA’s, toe-
zichthouders, coaches en came-
ratoezicht. De gemeenten beko-
stigen de extra inzet met be-
hulp van een financiële rege-
ling die staatssecretaris Broe-
kers-Knol beschikbaar heeft ge-
steld.

De deelnemende gemeenten zijn
naast Westerwolde onder meer
Boxmeer, Grave, Nijmegen, Ven-
ray, Cranendonck, Oisterwijk, Em-
men en Den Helder. Deze gemeen-
ten kampten afgelopen tijd regel-
matig met overlast en hebben nu
samen met het Rijk de handen in-
eengeslagen. Ze kregen goedkeu-
ring voor hun projecten. In Wester-
wolde wordt de pendelbus van het
station naar het asielzoekerscen-
trum verlengd tot het einde van dit
jaar. 
,,Het gaat om al eerder aange-
vraagde uitkeringen die nu wor-
den toegekend. Deze worden in
Westerwolde mede ingezet voor
het laten rijden van de pendelbus
in 2020, medehuur van de inloop,
de kosten voor de organisatie van
bijeenkomsten voor inwoners en
toezicht en handhaving’’, licht ge-
meentewoordvoerder Kasper
Schomaker toe. 

Lokale inzet hard nodig
De overgrote meerderheid van de
asielzoekers in Nederland veroor-
zaakt geen problemen. Een rela-
tief kleine groep zorgt echter wel
voor overlast, zoals winkeldiefstal,
vernieling en bedreiging. Dat on-
dermijnt het draagvlak voor de op-
vang van mensen die bescherming
nodig hebben. ,,Overlast kun je
niet alleen aanpakken met wetten
en regels vanuit Den Haag. Het
vergt samenwerking tussen heel
veel partijen, juist ook lokaal, én
de inzet van de juiste maatregelen.
De subsidie geeft gemeenten de
vrijheid om zelf te bepalen welke
aanpak het beste bij hun proble-
matiek past’’, stelt de staatssecre-
taris. Eveneens kan er worden ge-
leerd van wat niet werkt. 

Mix van maatregelen
De financiële regeling is onderdeel
van een reeks landelijk genomen
maatregelen om overlast tegen te
gaan. Een overlastgever direct uit-
zetten tijdens de asielprocedure
kan niet, onder meer vanwege in-
ternationale regelgeving. Daarom
is er gekozen voor een aanpak
waarbij de overlastgevers dicht op
de huid worden gezeten. Zo zijn er
inmiddels vier ketenmariniers aan-
gesteld die gemeenten, de politie,

het Openbaar Ministerie, het COA
en andere betrokkenen helpen
met de aanpak van overlast. Ook is
er een Top X-lijst, waarop de
zwaarste overlastgevers staan, zo-
dat die kunnen worden aangepakt.
Het COA kan sinds kort een time-
out opleggen als iemand overlast
veroorzaakt, waardoor iemand tij-
delijk enkel nog sobere opvang

krijgt. Daarnaast is de Handha-
ving- en Toezichtslocatie geopend
in Hoogeveen, waar zware over-
lastgevers naar kunnen worden
overgeplaatst. In totaal was 1 mil-
joen euro beschikbaar voor de re-
geling. De tien gemeenten zijn sa-
men goed voor de helft van dat be-
drag. Op de rest is door gemeenten
geen aanspraak gemaakt.

STADSKANAAL – Museum
Musica in Stadskanaal heeft
zondagmiddag na 28 jaar de
deuren definitief gesloten voor
publiek. Jan en Smilka Norder
hebben besloten om ermee te
stoppen, vooral vanwege ge-
zondheidsproblemen van Jan.
,,Het is goed zo.’’ In de loop der
jaren hebben Jan (74) en Smil-
ka (72) vele gasten mogen ont-
vangen in hun museum aan de
Scheepswerfkade, dat bekend
staat om z’n grote verzameling
draaiorgels, harmoniums,
pianola’s en harmonica’s.  

Afgelopen weekend konden bezoe-
kers voor de laatste keer een kijkje
nemen in het museum. ,,En het is
hartstikke mooi verlopen. Er zijn

veel mensen langs geweest, maar
we konden het prima aan. Natuur-
lijk hebben we rekening gehouden
met de coronamaatregelen, maar
het liep allemaal mooi achter el-
kaar door. We hebben veel mooie
reacties mogen ontvangen en ook
veel gehoord dat mensen het jam-
mer vonden dat we ermee stoppen,
maar de meeste mensen snapten
het ook wel’’, aldus Jan en Smilka.
Zaterdag was het museum geopend
voor het publiek, zondag werd écht
afscheid van het museum genomen

Jan en Smilka Norder draaien voor de laatste keer het bordje voor de kerk om. (foto: Auniek Klijnstra) 

STADSKANAAL – Jaarlijks halen vele duizenden
mensen hun griepprik bij hun huisarts, zo ook
in Stadskanaal. Dit jaar ging dat door de coro-
namaatregelen anders dan anders: omdat in veel
huisartsenpraktijken de ruimte beperkt is en er
moeilijker afstand gehouden kan worden, is be-
sloten dit jaar uit te wijken naar sporthal De
Spont. Maandag werden de patiënten van huis-

artsenpraktijken Beukema en De Wieke al ge-
vaccineerd, dinsdag was het de beurt aan patiën-
ten van De Venen. De beschermingsmaatregelen
waren goed: zowel de huisartsen en assistenten
als de bezoekers droegen een mondkapje, waar de
prikkers ook nog een masker voor het gezicht,
handschoenen en lange jassen droegen. (foto: Au-
niek Klijnstra)  

Kinderen speuren 
volop in het klooster 

een verdubbeling. En dan hebben
we komend weekend nog te gaan’’,
zegt directeur Margriet van Klin-
ken. ,,We hadden vooraf al goed
nagedacht wat haalbaar was we-
gens alle coronamaatregelen.
Daarom hebben we besloten om al-
leen maar speurtochten te doen,
zodat de kinderen met hun ouders
de aangepaste eenrichtingsroute
kunnen volgen. Voor alle leeftij-
den hebben we speurtochten ge-
maakt. Door alle maatregelen die
we hebben getroffen, kunnen we
gelukkig nog steeds bezoekers ont-
vangen en mogen we open blij-
ven.’’ 

VR-project
Intussen is het Museum Klooster
Ter Apel druk bezig met de afron-
ding van het VR-project ‘Klooster
Ter Apel in Virtual Reality (een
tijdreis van 5 vijf eeuwen)’, waarin
een innovatief educatief bezoe-
kersprogramma wordt ontwikkeld.
De Kloosterenclave, zoals deze er
vijf eeuwen geleden moet hebben
uitgezien, wordt in Virtual Reality
(VR) nagebouwd. ,,Eind december
is het VR-project klaar en we ho-
pen in januari alles te kunnen pre-
senteren en implementeren voor
onze bezoekers.’’ 

TER APEL – Ondanks alle co-
ronamaatregelen is de jaarlijk-
se Oktober Kindermaand dit
jaar gewoon doorgegaan. Soms
in een andere vorm, soms met
kleinere groepen, maar de cul-
turele sector heeft deze maand
de deuren wijd open gezet voor
kinderen van 4 tot en met 12
jaar. Ook het Museum Klooster
Ter Apel heeft meegedaan door
het organiseren van speurtoch-
ten door het klooster. 

Kinderen konden op ontdekkings-
reis gaan door het middeleeuwse
klooster aan de hand van speur-
tocht. Via de Kruisgangen gingen
ze op zoek naar voorwerpen in de
verschillende kloostervertrekken
en ze konden beleven hoe de
Kruisheren hier woonden en werk-
ten. Als alle vragen goed beant-
woord waren, kon het geheime
woord ingevuld worden en kregen
de jeugdige deelnemers een klein
cadeautje.
Er wordt door het Museum Kloos-
ter Ter Apel positief teruggekeken
op Oktobermaand Kindermaand.
,,Het is heel erg goed verlopen. We
hebben nu al meer kinderen op be-
zoek gehad dan vorig jaar, bijna
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met familie, vrienden en buren.
,,Het was een mooie afsluiting.’’ 

Hoewel het museum nu geen muse-
um meer is, betekent dat niet dat
het voormalige Bethelkerkje nu
leeg komt te staan. ,,Onze verzame-
ling blijft onze hobby, dus die laten
we gewoon in het kerkje staan.
Dan kunnen we er van genieten als
we dat zelf willen. En mochten er
eens mensen voor de deur staan,
dan zijn we nooit te beroerd om ze
nog eens rond te leiden.’’ 

Westerwolde krijgt financiële regeling

Overlastgevende asielzoekers
zullen worden aangepakt

Stadskanaalsters halen griepprik 

Lifelines ook van 
start in Stadskanaal 
STADSKANAAL – Het langlo-
pende gezondheidsonderzoek
Lifelines ontvangt dit najaar
ook deelnemers uit Stadska-
naal en omstreken. Voor de or-
ganisatie van de derde onder-
zoeksronde werkt Lifelines sa-
men met Certe. Deelnemers
kunnen vanaf november te-
recht op de Certe-locatie bij
huisartsenpraktijk De Venen in
Stadskanaal. 

De gezondheid van de vrijwillige
Lifelines-deelnemers wordt elke
vijf jaar onderzocht. Juist deze
herhaling maakt de Lifelines-data
van grote waarde voor de weten-
schap. Daarom hoopt Lifelines dat
zoveel mogelijk deelnemers tij-
dens deze derde onderzoeksronde
meedoen. Lifelines-deelnemers die
een vorige ronde niet mee hebben
gedaan, zijn wederom welkom. Zij
ontvangen vanzelf een persoonlij-
ke uitnodiging. Uiteraard worden

zorgvuldige corona-maatregelen
gehanteerd.

De verzamelde data uit de metin-
gen, computertesten en vragenlijs-
ten van Lifelines-deelnemers ge-
bruiken onderzoekers voor heel
uiteenlopende onderzoeken. Zo
wordt momenteel onderzocht of de
oogziekte glaucoom vaker voor-
komt bij bepaalde groepen en of
die groepen baat hebben bij een
preventief bevolkingsonderzoek. 

Ook is samen met het UMCG en de
Rijksuniversiteit Groningen een
extra onderzoek gestart naar de ri-
sicofactoren en de impact van het
coronavirus. Via CoronaBarome-
ter.nl geven de initiatiefnemers in-

zicht in de verzamelde data van dit
onderzoek.

Leefstijl 
Tijdens de onderzoeksrondes van
Lifelines staan deelnemers vrijwil-
lig bloed en urine af, ze vullen vra-
genlijsten in over hun leefstijl en
ondergaan allerlei metingen, zoals
lengte, gewicht, bloeddruk. Ook
wordt een hartfilmpje gemaakt.
Dit gebeurt op een Certe-locatie en
wordt gedaan door medewerkers
van Certe. Na deelname krijgen
deelnemers resultaten van de me-
tingen terug en daarmee inzicht in
hun eigen gezondheid. Onderzoe-
kers en beleidsmakers kunnen ge-
bruik maken van de data door een
aanvraag in te dienen.

Lefier gaat 1500 woningen 
versneld verduurzamen  
STADSKANAAL – Woningcor-
poratie Lefier investeert de ko-
mende drie jaar voor meer dan
60 miljoen euro in het verduur-
zamen van 1500 woningen in de
gemeenten Stadskanaal, Gro-
ningen, Midden-Groningen en
Emmen. Met deze renovatie zet
Lefier een grote stap vooruit in
haar verduurzamingsambities
en levert een belangrijke bij-

drage aan het wooncomfort en
betaalbaar wonen voor haar
huurders.

Om de woningen versneld te ver-
duurzamen, gaat de corporatie een
unieke samenwerking aan met
vier bouwpartners: Vermeer Bouw
Hengelo, Jorritsma Bouw, Buurse-
ma Bouwbedrijf en Bouwgroep
Dijkstra Draisma. Vaste bouw-
teams gaan aan de slag volgens
een standaard werkwijze. Hier-
door komen de ervaringen van het
ene project direct ten goede aan
het volgende project, waarin ver-
beteringen direct worden doorge-
voerd. Deze aanpak levert aanzien-
lijke voordelen op: hogere kwali-
teit, een lagere kostprijs en verla-
ging van de CO2-uitstoot. Ook kun-
nen de werkzaamheden veel snel-
ler worden uitgevoerd. Zo reno-
veert in drie jaar tijd minimaal
1.500 van haar woningen naar
energielabel A. De renovatie van
nog eens 2.000 andere woningen is
in voorbereiding.

Daarnaast is Lefier zeer actief met
andere maatregelen om haar wo-
ningen te verduurzamen. Deze val-
len binnen de doelen van het Kli-
maatakkoord van de overheid.
Voorbeelden zijn het plaatsen van
zonnepanelen in de gemeente Mid-
den-Groningen, het aansluiten op
warmtenetten en het gasloos ma-
ken van woningen.

Consultatiebureau gaat
tijdelijk naar Stadskanaal 
STADSKANAAL – Het consul-
tatiebureau in dienstencen-
trum De Bolster in Onstwedde
wordt tot de zomer van 2021
verplaatst naar het consultatie-
bureau aan de Aziëlaan in
Stadskanaal. 
Deze verplaatsing is gebaseerd op
het advies van de GGD dat eerder
is gegeven aan het consultatiebu-
reau en de gemeente Stadskanaal. 
De verplaatsing is nodig om de vei-
ligheid van kinderen, ouders en
medewerkers te garanderen in de-
ze tijd van corona (en de geldende

maatregelen). De betrokken ou-
ders worden door de GGD geïnfor-
meerd.

Kunst op Noord 
gaat niet door 
STADSKANAAL – De kunstroute
op Stadskanaal-Noord, die stond
gepland voor november, gaat niet
door. ,,Helaas hebben we moeten
besluiten de kunstroute af te bla-
zen. Erg jammer, want veel en-
thousiaste kunstenaars en betrok-
ken locatiehouders stonden al in
de startblokken’’, zeggen Inge Pot
van Ervaarwater en Annelies
Langenburg en Grieta Vosselman
van de Stichting Vrienden Sems-
straatkerk. 

,,De route had een ongedwongen
evenement kunnen worden waar-
in kunst en ontmoeting een mooie
mix waren geweest, maar de aan-
gescherpte coronamaatregelen
hebben ons doen besluiten de
route af te gelasten.’’ Zodra het
kan, zal de organisatie een nieu-
we datum prikken voor de kun-
stroute. 

Mondkapjes
voor minima 
Aa en Hunze
GIETEN – Mensen met een mi-
nimuminkomen in Aa en Hunze
krijgen gratis een mondkapje.
De gemeente verstrekt de
mondkapjes via de Voedselbank
en via Impuls en Attenta. Vol-
gens wethouder Co Lambert
helpt de actie om het coronavi-
rus terug te dringen: ,,Het dra-
gen van een mondkapje wordt
op steeds meer plekken ver-
plicht. 

Met deze actie kunnen ook men-
sen met een minimuminkomen
een mondkapje gebruiken, zon-
der extra kosten te maken.” De
wasbare mondkapjes zijn her-
bruikbaar en zijn afgelopen
week toegevoegd aan de pak-
ketten die de Voedselbank we-
kelijks uitdeelt. Ook Impuls en
Attenta delen mondkapjes uit
aan deze kwetsbare groep.
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� Alle dertig prijswinnaars kregen hun prijs overhandigd. (foto: Unesco Geopark Hondsrug Crosscir-
cuit)

Prijswinnaars Unesco Geopark 
Hondsrug Crosscircuit gehuldigd
REGIO – De huidige omstandig-
heden rondom Covid-19 vragen
aanpassing van iedereen, ook
van de organisatie van het
Unesco Geopark Hondsrug
Crosscircuit. ,,Zo hebben we de
prijsuitreiking van het klasse-
ment in maart al moeten uit-
stellen’’, aldus Zeger Zeilema-
ker. Afgelopen zaterdag, op de
dag van de eerste cross van het
zevende seizoen, is dit alsnog
gebeurd. 

De burgemeester van de gemeente
Aa en Hunze, Anno Wietze Hiems-
tra, zou alle dertig winnaars op de
Grote Brink in Rolde in het zonne-
tje zetten met prijzen die de spon-
soren beschikbaar hadden gesteld.
Vanwege coronamaatregelen was
dit niet mogelijk, waardoor de or-
ganisatie besloot dit op een unieke
veilige wijze toch te realiseren. In
totaal waren er vijf crossen in de
natuurgebieden van de gemeente
Aa en Hunze en Borger-Odoorn
met vijf keer een grote groep en-
thousiaste hardlopers met in totaal
1756 deelnemers. 

De prijswinnaars van diverse klas-
sementen van de 6e editie:

Junioren Meisjes 
1. Amber Poels Haren
2. Brecht van de Poll De Punt
3. Marlijn Bakker Haren

Junioren Jongens 
1. Alec Rehwinkel Assen
2. Leander van den Berg Assen 
3. Rune Krol Eext

Korte afstand Vrouwen 
1. Olga Elling Vries
2. Bernadette van Harten Gieten
3. Lia Hesling Tjuchem

Korte afstand Mannen 
1. Rikjan Bathoorn Peize
2. Guido van Weeren Groningen
3. Anno Huizenga Assen

Lange afstand Senioren Vrouwen 
1. Yara Stunnenberg Groningen
2. Marieke Falkmann Groningen
3. Daphne Spreen Rolde

Lange afstand Master I Vrouwen 
1. Hillie Koops Gasselte
2. Aniek Steenhuisen Assen
3. Jolanda Ubels Stadskanaal

Lange afstand Master II Vrouwen 
1. Arlette Rademaker Assen
2. Annette van der Heijde Onst-
wedde
3. Evelien Kuntz Assen

Lange afstand Senioren Mannen 
1. Tim Grelling Stadskanaal
2. René Smith Onstwedde
3. Peter Schultinga Zuidhorn

Lange afstand Master I Mannen 
1. Erik Dusseljee Bovensmilde
2. Rolf Boelens Rolde
3. Mark Veenstra Assen

Lange afstand Master II Mannen 
1. Reinder de Jonge Assen
2. Pieter-Jan Kooi Loppersum
3. Karel Edens Groningen

Sportclub Drenthe
organiseert online
sessie voor 
verenigingen
DRENTHE – Waar iedere sportliefhebber niet op
gehoopt had, is toch gebeurd. De laatste corona-
maatregelen zorgen ervoor dat er geen sportwed-
strijden meer zijn, de kantines moeten sluiten en
dat veel sporten helemaal niet meer kunnen door-
gaan. 

Deze nieuwe maatregelen geven zorgen bij verenigingen
en brengen vereniging in grote problemen. De eerste
lockdown was al zwaar, maar een tweede periode brengt
nog meer onzekerheid met zich mee. Daarom organiseert
Sportclub Drenthe (SportDrenthe) op woensdag 11 no-
vember een online sessie voor verenigingen.
De verenigingsadviseurs van het coronaloket van Sport-
club Drenthe, kennen de regels, protocollen en genomen
maatregelen. Zij kunnen meedenken met verenigingen
hoe kosten bespaard kunnen worden, leden behouden
kunnen worden en welke acties gedaan kunnen worden
om compensatie te vinden voor gemiste inkomsten.
Sportclubs blijken echter zelf ook heel veerkrachtig.
Daarom organiseren wij een online sessie waarin be-
stuurders elkaar en de adviseurs vragen kunnen stellen,
maar ook goede ideeën kunnen uitwisselen om de huidi-
ge periode als club goed door te komen.

Aanmelden 
Verenigingen kunnen zich aanmelden om deel te nemen
aan de MS Teams-meeting op woensdag 11 november om
19.30 uur. Van tevoren kan men aangeven waar de ver-
eniging graag aandacht aan wil schenken in deze online
sessie. In ieder geval zal er aandacht zijn voor de finan-
ciële gevolgen van de coronacrisis en de mogelijke gevol-
gen voor de club en haar leden. Aanmelden kan via ht-
tps://sportdrenthe.nl/event/online-sessie-hoe-komt-onze-
sportclub-door-de-corona-crisis. Meer informatie voor
verenigingen is te vinden op https://sport drenthe. nl/sport-
verenigingen of voor hulp en vragen bij het online loket
op https://sport drenthe.nl/sportloket.

Gamen en online proefjes doen in Groningse bibliotheken
REGIO – Jaarlijks bezoeken
duizenden kinderen de Gro-
ningse bibliotheken en doen ze
mee aan vele activiteiten. Nu
groepsactiviteiten tijdelijk niet
door kunnen gaan, schakelt Bi-
blionet Groningen over naar
BiebLab, ons YouTube-kanaal
voor kinderen. Tijdens BiebLab
Live kunnen kinderen iedere
woensdagmiddag vanaf de bank
of keukentafel op YouTube
meedoen aan de leukste spellen
en workshops. 

Vanmiddag wordt de populaire ga-
me Among Us gespeeld, dat zich af-
speelt in een ruimteschip. De spe-
lers zijn verdeeld in twee groepen:
bemanningsleden en bedriegers.

Terwijl de bemanningsleden ver-
schillende taken moeten uitvoeren,
proberen de bedriegers de boel te
saboteren. Lukt het de spelers om
samen de sabotageacties ongedaan
te maken en de bedrieger te ont-
hullen? Among Us is een spel uit
2017, maar de laatste maanden
enorm populair geworden. De on-
line game wordt wereldwijd ge-
speeld door meer dan 1,5 miljoen
mensen.

Op woensdag 4 november worden
er tijdens BiebLab Live huis-tuin-
en-keuken proefjes gedaan met Dr.
Loepf. Er zijn proefjes met boeken,
licht, water, geluid en krachten en
met alle zintuigen gaan de kinde-
ren antwoorden zoeken op de leuk-
ste vragen. Hoe kun je bijvoor-
beeld een stapel boeken omver bla-

zen? Of wat gebeurt er als je papier
laat vallen? Ook thuis kan meege-
daan worden. Op de website is nu
al een lijst met benodigde materia-

len te vinden. Beide uitzendingen
beginnen om 15.00 uur en zijn
rechtstreeks te volgen via 
youtube.com/bieblab
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Zo goed als nieuwe
kappersstoel

in hoogte verstelbaar.
Nieuw Buinen 06-27252865

Relax stoel, weinig ge-
bruikt, kleur beige, met de
hand verstelbaar.
Nieuw Buinen 0599-651097

Een carbidbus
Tel: 06-11447929

Elektr. grasmaaier, maai-
breedte 31cm €25.-; Kerst-
boomstandaard 40 bij 40 en
20cm hoog €8,-; Ovale sa-
lontafel donker eiken €15,-
Hanglamp €15,-; Tel: 0599-
671359

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Kerstboomstandaard
nieuw, zeer stevige stalen
buisconstructie, donker-
groen gelakt, 4-punts voet,
inklapbaar 44x44cm, hoog-
te 15 cm, 3-gats schroefbor-
ging,  €4,50. Tel: 06-
22745538 of 0599-354435

2 nieuwe leren motor jacks
maat 3xxl en maat s,  per
stuk 65 euro, leren broek
maat 50 en  2 nieuwe stof-
jassen met kaartje er nog
aan, 15 euro per stuk, maat
60 en maat 64, aanschaf
was 42 euro. Tel: 06-
22209371

4 winterbanden plus velg
en deksel voor o.a. Kia Pi-
canto; Friteuse Tefal nog
nieuw in doos. Tel: 06-
31793778.

Ritsen in leren jassen! Sleu-
tels klaar terwijl u wacht.
Schoenmakerij vd Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel.

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

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

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

Garagedeur vervangen of
nieuwbouw? Kies voor een
deur van Garagedeuren
Drenthe. Kies voor kwali-
teit/service/garantie. Rui-
me keus in design en kleur.
www.garagedeurendrenthe.nl

4 boeken van Rien Poort-
vliet, titels: Leven en wer-
ken van de kabouter, Braaf,
Van de hak op de tak en
Brieschend paard. Prijs: 8
euro per stuk. Tel: 06-
37240699.

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

Set lichtmetalen velgen
met nieuwe Dunlop banden
195/65/R15 voor VW Golf,
€225.- Tel: 0599-313034

2 Dru gevelkachels incl.
muurdoorvoer t.e.a.b., afm.
70x50x20, ophalen in Sel-
lingen. Tel: 0599-637119

Paardenspullen, paarden-
voer en meer bij Equi Pa-
lace Schoolstraat 11 Gieten.

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

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

Nu ook Dia’s/Negatieven, 
8 mm films, video en audio
digitaliseren op CD/DVD.
www.vembea.nl/ 
0599-663025.

Aanbieding personeel

Dierenverzorging

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.

Gratis Prikkers kunnen al-
leen door particulieren
worden ingediend en mo-
gen niet commercieel zijn.

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.

Suzuki Splash 1.2 2013;
Mitsubishi Colt 1.1 2011;
Opel Corsa 5 drs. 2011; Re-
nault Modus 1.6 Automaat
2010; Nissan Micra 5 drs.
11-2009; Honda Civic 1.8
Type-S 2008; Renault Sce-
nic 2004. Luuc Vos, Ceres-
kade 52, tel: 06-53708369.

Huis en tuin
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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 ge bracht. 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.
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Platform Storm beraadt zich op stappen 

Bouw windpark kan verder 
na uitspraak in kort geding
DE MONDEN – De bouw van
Windpark De Drentse Monden
en Oostermoer kan vooralsnog
gewoon doorgaan. In het kort
geding dat Platform Storm te-
gen de drie partijen die samen
het windpark vormen, werd de
eisende partij door de voorzie-
ningenrechter in Assen op
drie gronden niet ontvankelijk
verklaard. 

De rechter bepaalde onder meer
dat de eisende partij in de dagvaar-
ding niet de wettelijke regels heeft
gevolgd. Daarnaast was onvoldoen-
de aangetoond dat de stichting kan
optreden namens anderen. Behalve
die formele gronden, oordeelde de
rechter ook dat alle verstrekte ver-
gunningen (na uitspraken van de
Raad van State) onherroepelijk
zijn en niet in een civiele procedu-
re aangevochten kunnen worden. 

In 2021 in bedrijf 
Het kort geding was aangespannen
tegen Duurzame Energieproductie
Exloërmond BV (DEE), Windpark
Oostermoer Exploitatie BV en Pure
Energie Wind BV (voorheen Raedt-
huys Windenergie). Die initiatief-

nemers, verenigd in Windpark De
Drentse Monden en Oostermoer,
zijn verheugd. ,,De bouw, die moge-
lijk werd dankzij eerdere onherroe-
pelijke uitspraken van de Raad
van State, kan dankzij deze uit-
spraak doorgaan, zodat conform
planning in de zomer van 2021 de
laatste windturbines in bedrijf kun-
nen worden gesteld”, staat op de si-
te van het windpark te lezen. 

Platform Storm is niet ontevreden
met de uitspraak van de voorzie-
ningenrechter. ,,Omdat de zaak
niet-ontvankelijk is verklaard, is er
geen inhoudelijk oordeel uitge-
sproken. Wij hebben sterk de in-
druk dat de rechter is weggelopen
voor een uitspraak, wat de schade
voor de betrokken en windboeren
eigenlijk alleen maar groter
maakt’’, zegt woordvoerder Jan
Nieboer. ,,We starten binnen een
paar weken sowieso weer een kort
geding om de bouw stop te zetten,
maar daarnaast willen we in hoger
beroep ook een bodemprocedure
starten om de plannen helemaal
van tafel te krijgen.’’ De stichting
ziet bovendien, samen met hun ad-
vocaat Peter de Lange, nog moge-
lijkheden om de bouw stop te laten

zetten door een uitspraak van het
Europese Hof van Justitie. ,,We wil-
len eventueel naar de minister
stappen om hem te vragen de plan-
nen te staken, want feitelijk gezien
heeft hij een nietige vergunning
verstrekt aan de initiatiefnemers
van het windpark die niet voldoet
aan Europese wetgeving.’’ 

Bouw vordert
Inmiddels vordert de bouw van het
windpark. Van de meest zuidelijke
lijn zijn vier windturbines bouw-
kundig klaar. Deze worden de ko-
mende tijd technisch afgerond en
aangesloten op het elektriciteits-
net. Eén van de grote hijskranen is
naar de noordzijde vervoerd om de-
ze week te beginnen met de bouw
van de meest noordelijke windtur-
bine. De hijswerkzaamheden voor
de resterende windturbines kun-
nen nu ook in de avond en nacht
plaatsvinden. Als bijvoorbeeld pas
aan het eind van een werkdag het
weer verbetert en hijsen mogelijk
wordt, hoeft de bouw niet te stop-
pen. Omgekeerd geldt hetzelfde:
als de verwachting is dat het weer
aan het eind van de werkdag ver-
slechtert, start de bouw die dag
eerder. Lokaal Betrokken wil 

dekkend AED-netwerk
STADSKANAAL – Lokaal Be-
trokken vraagt zich af hoe het
staat met het dekkend AED-net-
werk in de gemeente Stadska-
naal.

,,Begin dit jaar sloot Treant de
spoedeisende hulp in het Refaja
Ziekenhuis. Rond dit besluit is met
diverse partijen overlegd hoe de
toekomst van de zorg – die steeds
meer op afstand komt te staan –
het hoofd te bieden. Eén van de
plannen was te komen tot een dek-
kend AED (Automatische Externe
Defibrillator)-netwerk in de regio
Zuidoost Groningen. Maar het is
ondertussen akelig stil geworden
rond de plannen’’, zegt fractievoor-
zitter Jur Mellies. Lokaal Betrok-
ken heeft daarom vragen gesteld
aan het college van B&W.
Eind vorig jaar beloofde zorgverze-
keraar Menzis sowieso de oplei-
dingskosten voor het bedienen van
de AED’s op zich te nemen. Ook
deed Menzis de toezegging mee te
willen zoeken naar overige finan-
ciering van het netwerk. ,,Dat is nu
bijna een jaar geleden en het is

akelig stil geworden rond de plan-
nen. Wij willen graag weten hoe de
vlag erbij hangt. Meer specifiek
willen we weten wie momenteel ‘de
kar trekt’ in het proces om tot een
dekkend AED-netwerk te komen’’,
aldus Mellies. ,,Vorig jaar maakten
waarnemend burgemeester Frouk-
je de Jonge en wethouder Lian
Veenstra zich nog sterk voor reali-
satie van het netwerk, maar beide
zijn er inmiddels niet meer.” 

Lokaal Betrokken wil daarnaast
ook weten in hoeverre er al iets
concreets op papier staat. ,,Dan
hebben we het bijvoorbeeld over
het aantal AED’s dat nodig is voor
een dekkend netwerk, maar ook
wie er verantwoordelijk gaat wor-
den voor het onderhoud er van”, al-
dus Mellies. In opmaat naar een
dekkend AED-netwerk heeft Stads-
kanaal al eerder zes AED’s ge-
plaatst op bereikbare plekken ver-
spreid over de gemeente. ,,Maar dit
aantal zal bij lange na niet genoeg
zijn.’’ Hoeveel er nog precies nodig
zijn hoopt Lokaal Betrokken bin-
nenkort van het college te verne-
men.

Brandweerlieden 
worden onderscheiden 
VRIESCHELOO – Alidus Hofsteenge (61) en Ontjo Smith (57) uit
Vriescheloo zijn vrijdagavond koninklijk onderscheiden als Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. De twee gedecoreerden ontvingen de
koninklijke onderscheiding op de stoep bij hun voordeur van bur-
gemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Vrie-
scheloo onder valt. Hofsteenge Smith hebben zich op bijzonder wij-
ze als vrijwilliger bij de brandweer ingezet en worden gekwalifi-
ceerd als personen die zich geruime tijd ten bate van de samenle-
ving hebben ingespannen en/of anderen hebben gestimuleerd. Ali-
dus Hofsteenge is sinds 13 september 1993 lid van de vrijwillige
brandweer. Op dit moment werkt hij als chauffeur, pompbedienaar
en manschap bij de blusgroep Bellingwolde. Ontjo Smith is sinds 1
oktober 1993 lid van de vrijwillige brandweer. Hij werkt als
chauffeur, pompbedienaar en manschap bij de blusgroep Belling-
wolde. Daarnaast ontvingen Gea van der Veen (41) en Gerrie Geu-
ken (48) een oorkonde met een onderscheiding voor hun 12,5-jarig
vrijwilligerswerk bij de blusgroep Bellingwolde. De uitreiking vond
plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. (foto: gemeente Wes-
terwolde) 

Groningse bibliotheken 
gaan weer online voorlezen
REGIO – Bij Biblionet Groningen is voorlezen altijd een feestje. En
nu de Groningse bibliotheken tijdelijk geen groepsactiviteiten kun-
nen organiseren, gaan de medewerkers weer voorlezen via Facebook
Live. Op dinsdag 3 november om 10.00 uur kunnen de kleintjes di-
gitaal genieten van een heerlijk voorleesverhaal tijdens het Boek-
Start Voorleeshalfuurtje. Er wordt een verhaal voorgelezen en sa-
men worden de leukste kinderliedjes gezongen. De voorleessessie is
te volgen op alle pagina’s van de Groningse bibliotheken, waaron-
der facebook.com/groningsebibliotheken. (foto: Biblionet Gronin-
gen) 

Waterschap Hunze en 
Aa’s biedt digitale lessen 
REGIO – Plastic soep is een ac-
tueel onderwerp dat bij veel
kinderen tot de verbeelding
spreekt. Ze zijn begaan met het
lot van dieren en willen graag
meewerken om dieren een plas-
ticvrij leven te gunnen. 

Het waterschap Hunze en Aa’s
biedt daarom gratis de digitale les
‘De wereld van plastic’ aan. Door
corona zijn er minder mogelijkhe-
den om gastlessen te verzorgen en
daarom wordt de les op deze ma-
nier aangeboden. De les is vooral
geschikt voor de bovenbouw. Met

een filmpje van rapper Olaf Vos
wil het waterschap met een rolmo-
del het goede voorbeeld geven. Er
is een lesbrief gemaakt met achter-
grondinformatie over plastic soep,
die met verschillende vormen is
aan te bieden aan de kinderen. Zo
kan bijvoorbeeld een quiz gemaakt
worden. De PowerPoint-presenta-
tie maakt voor de kinderen inzich-
telijk waar het om gaat, waarna de
les kan worden afgesloten met een
knutselopdracht met meegebracht
plastic door de kinderen. Scholen
kunnen de digitale les aanvragen
door te mailen naar 
educatie@waterschaphunzeen aas. nl

De Brug moet opschieten 
met plannen ‘gemeentehuis’
GASSELTERNIJVEEN - De tijd
gaat dringen voor Dorpscoöpera-
tie De Brug in Gasselternijveen.
Zij moeten voor februari met
een uitgewerkt businessplan ko-
men voor de invulling van de be-
stemming voor de locatie van
het oude gemeentehuis in het
dorp, want dan doet de gemeen-
te Aa en Hunze het pand weer
in de verkoop. Ondanks dat de
druk toeneemt liet voorzitter
Piet Wolters tijdens de online
bewonersconferentie Bewoners
aan Zet van Kans voor de Veen-
koloniën weten goede hoop te
hebben dat dit gaat lukken.

Dorpscoöperatie De Brug zou in het
voormalige gemeentehuis graag een
zorghotel willen beginnen. Het be-
wonersinitiatief heeft echter, on-
danks dat hier behoefte aan is, geen

partij kunnen vinden om dit plan uit
te voeren. De Brug kreeg steun van
het college van burgemeester en
wethouders, dat het voormalige
pand  kocht. Dit leverde echter veel
vragen op in de gemeenteraad, om-
dat sommige partijen vinden dat de
aanschaf van panden niet tot de ta-
ken van de gemeente hoort. Wet-
houder Henk Heijerman ziet echter
wel brood in de plannen om inwo-
ners van het dorp zorg te laten krij-
gen in hun eigen omgeving, want nu
zijn de Nieveners afhankelijk van
zorg buiten het eigen dorp. Daar-
naast vindt hij het een goede moge-
lijkheid om het monumentale pand
te kunnen behouden voor het dorp.
De wethouder had De Brug ander-
half jaar de tijd gegeven om de
plannen te kunnen realiseren.
Heijerman nam net als Wolters en
Henk Nieboer, bestuurslid van De
Brug, deel aan de online sessie op
zaterdagmiddag. De wethouder gaf

aan dat het pand in februari weer
op de markt kwam. Hij had al wel
contact met een oud-inwoner die
wel belangstelling had voor het ou-
de gemeentehuis, maar deze ver-
wacht wel hulp van de gemeente en
de dorpscoöperatie.
Het bestuur van De Brug is verder
gegaan met het maken van plannen,
maar die zijn nog prematuur. Naast
het pand heeft het bestuur ook be-
lang bij de grond bij het oude ge-
meentehuis, om daar seniorenwo-
ningen met zorg te kunnen realise-
ren. Daar hebben ze ook financiers
voor nodig. ,,We zijn momenteel be-
zig met een inventarisatie van onder
meer de verbouwkosten. Daarna
zullen we op zoek gaan naar moge-
lijk huurders en dit willen verwer-
ken in een businessplan. Met dit
plan willen we dan begin volgend
jaar terugkomen bij de gemeente”,
aldus Wolters, die verwacht dat het
gaat lukken voor februari. 
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Colofon
Verantwoordelijke instellingen
Stichting Welstad

Verantwoording
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen
in te korten en te redigeren, met inachtneming van de 
essentiële inhoud van het verhaal.

Redactieadres
Redactie Welstad Actueel,
Gandhiplein 5,
9501 DB Stadskanaal,
e-mail: welstadactueel@welstad.nl

www.welstad.nl  Tel. 0599 - 635999

Op donderdag 8 oktober was er een knutselactiviteit in het
Parkinsoncafé. Deze knutselactiviteit had alles te maken
met de herfst. Een ieder mocht bladeren schilderen, om
deze vervolgens aan een tak te binden. Uiteindelijk vormde

dit een herfsttak, die men kon ophangen in huis. Iedereen
was in opperste concentratie bezig om al hun creativiteit
kwijt te kunnen in de knutselcreatie. Iedereen genoot dan
ook zichtbaar.

Terugblik Parkinsoncafé

Stadskanaal Breed

Onstwedde/Alteveer/Musselkanaal/Mussel

Workshop 
‘Rondkomen van je geld’ 
Het kan een uitdaging zijn om rond te komen van je inkomen, geld over te houden om te sparen of om leuke din-
gen van te doen. Zou je meer overzicht willen in wat je te besteden hebt, ben je op zoek naar manieren om te be-
sparen of wil je tips om (meer) te kunnen sparen? 

Kortom, wil je meer grip op je geld? Dan is de workshop ‘Maandoverzicht maken’ van Stichting Welstad wellicht iets voor jou.
De workshop vindt plaats op donderdag 19 november van 15.00 tot 17.00  uur op de locatie Gandhiplein 5 in Stadskanaal. 

Wat leer je? 
Wat leer je in de training? Je leert
wat er onder de post inkomen
valt, wat vaste lasten zijn en flexi-
bele lasten en wat je vrij te beste-
den inkomen per maand is. 

Voor wie is 
deze cursus?  
Voor iedereen in de gemeente
Stadskanaal die aan de slag wil
met zijn of haar financiën en meer
zicht en grip op het maandbudget
wil krijgen. 
Deelname is gratis.

Aanmelden kan via 
info@welstad.nl of 06-139 880. 
Er kunnen maximaal 6 deelne-
mers deelnemen. 

Aanpassing
Dag van de Mantelzorg 
Zoals elk jaar rondom 10 november hadden we ook nu
weer een (aangepast) programma bedacht. Helaas is
het alleen bij voorbereidingen gebleven, al onze bijeen-
komsten zijn afgelast vanwege het gevaar op besmet-
ting met het coronavirus.

Omdat we mantelzorgers graag willen bedanken en de Dag
van de Mantelzorg willen vieren hebben we iets anders be-
dacht: 

Met RTV1 zijn we in gesprek over een speciale uitzending over
mantelzorg op vrijdag 13 november. Details worden nog be-
kend gemaakt via www.welstad.nl. Kijk op de agenda.

Digitale bijeenkomst voor mantelzorgers op woensdag 11 no-
vember van 14.00 tot 15.00 uur. De titel van de bijeenkomst is
‘Je eigen invloed op geluk en welbevinden’. De workshop
wordt verzorgd door Lentis Preventie. Voor aanmelden en de-
tails zie www.welstad.nl.

Persoonlijk contact is nu moeilijk, maar misschien juist heel
belangrijk. Daarom bieden we aan dat een van onze medewer-
kers telefonisch contact met u opneemt. Gewoon om te vra-
gen hoe het met u gaat, of het allemaal lukt en of wij iets voor
u kunnen betekenen. Omdat we niet weten of u hier belang bij
hebt, vragen wij u om ons te laten weten dat u gebeld wilt
worden. Dit kan telefonisch (0599-635999) of via de website
(www.welstad.nl), maar ook tijdens een van onze spreekuren.
U wordt dan teruggebeld door een van onze medewerkers.

Aanmelden voor de gemeentelijke Mantelzorgwaardering
2020 kan tot 1 december. In aanmerking komen mantelzorgers
die meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor
hun naaste zorgen. Degene die zorg nodig heeft moet boven-
dien in de gemeente Stadskanaal wonen. De mantelzorgwaar-
dering wordt in december per post aan u verzonden. Een aan-
meldformulier kan ingevuld worden op de website www.wel-
stad.nl of door te bellen met 0599 – 635 999. 

In Beeld

U heeft het vast al voorbij zien komen: de Jerusalema
Challenge met bijbehorende dans. Over de hele wereld
hebben beroemdheden, studenten, bouwvakkers en
gezondheidswerkers inmiddels video's, waarin ze mee-
dansen in de #JerusalemaChallenge geüpload. 

Het dansje is bedacht door een groep Angolese jongeren. Na-
dat ze het hadden opgenomen, ging het razendsnel de we-
reld over. De song ‘Jerusalema’ is een ode aan de stad Jeru-
zalem, waar het Jodendom, Christendom en de Islam samen
komen. De Zuid-Afrikaanse artiest Master KG vindt dat ieder-

een voor eenheid naar de Israëlische hoofdstad moet kijken,
zeker in tijden van corona. De tekst, die in de taal van de Zulu
wordt gezongen, spreekt van ‘meedogenloze tijden’ en stelt
verbinding centraal. 

Omdat we vanuit ons werk ook staan voor verbinding, én
omdat het leuk en gezond is om samen te dansen, is team
Musselkanaal aan het swingen geweest met medewerkers
van Meander en deelnemers van Cosis. Bekijk onze Face-
bookpagina om ons filmpje te bekijken!  

Jerusalema Challenge 

Stichting Welstad is de organisatie voor sociaal werk
in de gemeente Stadskanaal. Dat betekent dat wij er
willen zijn voor de inwoners, vooral voor die groepen
en die individuen die vanwege omstandigheden van
uiteenlopende aard net iets extra’s nodig hebben. 

Het is voor ons een uitdaging om dit met de aangescherpte
maatregelen van het RIVM naar ieders tevreden- en veiligheid
te blijven bieden. Ons afwegingskader is een balans tussen
noodzaak enerzijds en alternatieven anderzijds, tegelijkertijd
hebben wij een voorbeeldfunctie in het naleven van de maat-
regelen. 

Wij hebben daarom moeten besluiten om de activiteiten die
recreatief van aard zijn te annuleren. Alleen op basis van ge-
richte argumenten en inhoudelijke belangen kan daar van af
worden geweken én slechts met instemming van het MT, die
het eindbesluit heeft binnen onze organisatie. We blijven zo-
lang het kan de fysieke spreekuren open houden op drie loca-
ties in de gemeente. Op basis van bijzondere omstandighe-
den en passende veiligheidsmaatregelen kan ook een huisbe-
zoek gepland worden. Als wordt ingeschat dat het geen veili-
ge situatie is, zal een alternatief worden geboden. Wij zijn op
werkdagen telefonisch bereikbaar voor vragen, consultatie of
advies. 

Er wordt goed nagedacht over alternatieve manieren, zodat
we met name de kwetsbare doelgroepen (ouderen, eenza-
men, mensen met andere vraagstukken en jongeren) goed
kunnen blijven bedienen. Voor hen is deze periode extra
zwaar, daar zijn wij ons als organisatie terdege van bewust.
Derhalve voeren wij in afstemming met de politie gesprekken
om de mogelijkheden hierin, uiteraard conform richtlijnen en
maatregelen, te bezien.

Heeft u ideeën, tips of zorgen over uzelf of iemand in uw om-
geving, dan horen wij dat graag en dan denken wij met u
mee over een passende aanpak.

Tot slot kunt u nog wel fysiek terecht bij onze volgende
spreekuren op de volgende locaties:

* De Kwinne, Stadskanaal: 
Maandag, woensdag, vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

* Lint, Musselkanaal:
Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

* De Bolster, Onstwedde
Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. 

* De Höchte, Alteveer
Woensdag van 10.00 tot 11.30 uur. 

Update omtrent aanscherping
coronamaatregelen

Even voorstellen…
Hoi! Mijn naam is Florin Riem Vis en vanaf 1 oktober ben ik
in dienst bij Stichting Welstad als buurtwerker Parkwijk en
VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) coördinator. Ik ben aan het
werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Graag tot
ziens!

Terugblik Week
tegen Eenzaamheid 
In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbin-
ding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in
contact komen. De Week tegen Eenzaamheid 2020 heeft dit
jaar plaatsgevonden van 1 tot en met 8 oktober. Stichting
Welstad heeft deze hele week aandacht besteed aan dit on-
derwerp en is met een kaartenactie in alle wijken en dorpen
present geweest om met inwoners in gesprek te gaan. Dit
heeft geleid tot mooie, maar soms ook aangrijpende en ver-
drietige gesprekken. Bewustwording en hulp voor elkaar is
belangrijk, want alleen samen kunnen we eenzaamheid door-
breken. Ook iets doen voor een ander of zelf hulp nodig? 
Informatie over ons aanbod of vrijwilligerswerk?
Neem contact met ons op! 
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Toer voor ALS 2020 

Henk Lunsing fietst en 
loopt met vrienden tegen ALS 
NIEUW-BUINEN – Henk Lun-
sing uit Nieuw-Buinen is in
2011 gediagnostiseerd met PLS
(Primair Laterale Sclerose), een
mildere vorm van ALS. Toch
staat de 54-jarige Drent positief
in het leven en is hij nog steeds
een actief sporter. In de afgelo-
pen jaren heeft hij al meerdere
keren meegedaan aan de Tour
du ALS, waarbij de ‘kale berg’
Mont Ventoux in Frankrijk zo
vaak mogelijk beklommen
wordt. 

Dit jaar is dit evenement door de
uitbraak van het coronavirus niet
doorgegaan en het is maar de
vraag of de Tour du ALS in 2021
wel weer plaats kan vinden. ,,Vorig
jaar is echter al de Toer voor ALS
gestart in Limburg, voor mensen
die zelf niet naar de Mont Ventoux
af kunnen of willen reizen. Dit
biedt ze de mogelijkheid om zich
toch in te zetten voor het goede
doel, maar dan niet zo ver van
huis’’, vertelt Henk. Net als vorig
jaar doet hij ook dit jaar mee aan
de Toer voor ALS, die inmiddels
dik twee weken aan de gang is.
,,Door alle coronamaatregelen is de
editie van dit jaar ook anders dan
anders, want alles moet natuurlijk
coronaproof gebeuren.’’ 
De Toer voor ALS kan op diverse
manieren gedaan worden: hardlo-
pend, wandelend, door te wielren-
nen of te mountainbiken, maar ook
op een toerfiets of per handbike.
Voor de tweede editie van de Toer
voor ALS heeft Henk zijn eigen
team samengesteld: Team Henk
Toer voor ALS 2020. Het team be-
staat uit twintig leden: dertien fiet-
sers en zeven wandelaars. ,,Elk
teamlid kan zelf beslissen waar,
wanneer en hoe ver ze gaan fietsen
of wandelen en ze kunnen daarbij
laten sponsoren. Dat kan per kilo-
meter, maar de meeste sponsors
leggen een vast bedrag in. Eén van
onze teamleden wil bijvoorbeeld in
vier weken tijd maar liefst 1000 ki-
lometer bij elkaar fietsen. Na één
week zat ze al op 260 kilometer,
dus dat zou moeten kunnen luk-
ken.’’ Via Strava worden alle gere-
den of gelopen kilometers bijge-
houden, zodat iedereen – ook de
sponsoren – weet welke afstanden
er afgelegd zijn. Zelf wil Henk ook
de nodige kilometers bij elkaar
trappen en dat doet hij op een spe-
ciaal voor hem ontworpen tandem-
fiets. ,,Die is uitgerust met trapon-
dersteuning. Het voorste gedeelte
is een soort ligfiets waar ik dan op
zit en achter mij zit een teamlid om
mee te trappen.’’ 

Streefbedrag gehaald 
Omdat het de teamleden vrij staat
om zelf hun routes te bepalen,
heeft ook Henk een favoriete rou-
te. ,,Ik heb vroeger veel op de race-
fiets en de mountainbike gereden
en vaak had ik dan een paar vaste
routes richting Emmen en Coevor-
den. Dat is voor mij bekend ter-
rein, dus daar kom ik nog steeds

graag.’’ Op de startdag van de Toer
voor ALS hebben de teamleden
‘gezamenlijk’ een route van zo’n 75
kilometer gefietst vanuit Ter
Wisch en Buinerveen, maar dan
verdeeld in groepjes. Al het geld
dat wordt opgehaald gaat rechtst-
reeks naar Stichting ALS Neder-
land, die het gaat gebruiken voor
meer onderzoek, medicatie en ont-
spanning voor ALS-, PLS- en PS-
MA-patiënten en hun gezinnen.
,,Ons streefbedrag was 2020 euro,
maar daar zitten we nu al overheen
met ruim 2300 euro. Maar we gaan
de komende anderhalve week nog
gewoon door, want we willen een
zo hoog mogelijk bedrag inzame-
len.’’ Wie nog wil doneren aan het
team, kan dat doen via een specia-
le website. ,,Mensen kunnen naar
www.toervoorals.nl gaan en dan bij
de teams klikken op Team Henk
Toer voor ALS 2020 Home. Daar
kunnen ze alle teamleden vinden
en een donatie doen.’’ 

Opa 
Inmiddels weet Henk goed om te

gaan met zijn ziekte. ,,In 2007 heb
ik de eerste klachten gekregen,
maar pas vier jaar later – in 2011 –
heb ik daadwerkelijk de diagnose
PLS gekregen. Naar omstandighe-
den gaat het gelukkig heel goed
met me en kan ik nog veel dingen
ondernemen. Ik ben een positief
ingesteld mens en ik ben ervan
overtuigd dat dat daadwerkelijk
helpt om ziekteverschijnselen lan-
ger op de achtergrond te houden.
Een ‘geluk’ is ook dat je met PLS,
in tegenstelling tot ALS, best oud
kan worden. En dat zou ik toch
best een fijn idee vinden. Zo wil ik
bijvoorbeeld graag nog opa wor-
den. Mijn zoon is 14 jaar, dus nor-
maal gesproken duurt dat zeker
nog een jaartje of tien, of meer.
Maar dat is iets waar ik nog wel
heel erg naar uitkijk. En zeker iets
om voor te blijven vechten!’’ 

De Toer voor ALS duurt nog tot en
met zondag 8 november. Tot die
tijd is het ook nog mogelijk om de
leden van Team Henk Toer voor
ALS 2020 te sponsoren. 

� Op de speciaal voor hem ontworpen tandemfiets trapt Henk
Lunsing zelf ook menige kilometer mee. (foto: Henk Lunsing) 

OAR komt er niet 
uit met windpark

GIETEN – De OmgevingsAdvies-
Raad (OAR) heeft geen overeen-
stemming kunnen bereiken met
Windpark Drentse Monden Oos-
termoer over de planschade. De
OAR ging in overleg met het
windpark om te proberen een
minnelijke regeling voor de plan-
schade te treffen.

,,Ondanks langdurig en intensief
overleg is dat helaas niet gelukt. Het
gevolg daarvan is dat alle bewoners,
die menen recht te hebben op plan-
schade, dit nu zelf via de gemeente
waarin zij wonen moeten aanvra-
gen”, aldus Rob Rietveld, adviseur
bewoners OAR. 
De OAR, bestaande uit vertegen-
woordigers van WindNee, de dorpen
Gasselternijveen, Gasselternijveen-
schemond, Gieterveen, Nieuwediep
en het bewonersplatform,  zijn te-
leurgesteld over deze uitkomst. ,,Het
windpark heeft al rechtszaken lopen

over het maatschappelijk eigen risi-
co. Zij willen deze omhoog brengen
en dat is juist niet wat de inwoners
willen. Er was dus geen perspectief
voor een goede regeling. We willen
de uitkomsten van de rechtszaken
ook niet afwachten, want dan ben je
zo een jaar verder. We willen de in-
woners niet te lang in onzekerheid
laten, daarom hebben we de onder-
handelingen stopgezet”, aldus Riet-
veld. 

Op weg helpen 
,,Wij willen als OAR de bewoners
gaan ondersteunen bij hun aan-
vraag.’’ Daarom zal de OAR binnen-
kort een brief bij bewoners laten be-
zorgen, die volgens hun inschatting
in alle redelijkheid een kans op
planschade hebben. ,,Wij zullen hen
daarin uitleggen wat de te volgen
stappen zijn die men kan nemen en
hoe wij inwoners op weg kunnen hel-
pen. Vanuit de OAR kunnen we cen-
traal aan alle bewoners het aanbod

doen om een scan te laten maken
door een planschade deskundige,
een inschatting van de situatie.
Daarna moet men zelf de afweging
maken of, en zo ja op welke wijze,
men een verzoek voor een planscha-
devergoeding gaat indienen. Ook in-
woners die van ons geen brief ont-
vangen willen wij helpen. Men kan
voor vragen en ondersteuning bij de
Vereniging Dorpsbelangen in het
dorp terecht.” 

Rietveld wijst de inwoners er op dat
men zelf het besluit moet nemen of
men een verzoek voor planschade in
wil dienen. ,,Dit  verzoek moet men
dan ook zelf indienen bij de gemeen-
te. De aanvraag zal door de gemeen-
te worden doorgestuurd naar de
Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland, die de aanvraag na betaling
van de leges (300 euro) in behande-
ling zal nemen. Wanneer men het
verzoek tot planschadevergoeding
succes heeft krijgt men het bedrag
van de leges terug. Binnenkort ont-
vangt men dus een brief met aanvul-
lende informatie als men in de direc-
te omgeving van het windpark
woont en volgens ons in aanmerking
komt voor een planschadevergoe-
ding.” 

Emailen naar De Nieuwsbode ?
nieuwsbode@noordpers.nl
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Hunebedcentrum: digitale 
lezingen over prehistorie
BORGER – Het Hunebedcen-
trum in Borger start op zondag 1
november met een nieuwe lezin-
genreeks, waarbij archeologie
en prehistorie centraal staan. 

De afgelopen jaren zijn er uitzon-
derlijke vondsten gedaan die het
verhaal van de prehistorie in
Noord-Nederland verrijken en aan-
vullen. Daarom is het een mooi mo-
ment om in een vogelvlucht van
een viertal lezingen door de prehis-
torie van Noord-Nederland te gaan.
Tijdens de lezingenreeks wordt
verteld over de tijd van Neandert-
halers tot en met de Metaaltijden

op basis van de meest recente in-
zichten en onderzoeken. Naast dat
Noord-Nederland in een breder
perspectief wordt geplaatst, wordt
er ook ingezoomd op het regionale
verhaal. De lezingen worden ge-
houden op zondagen en beginnen
om 14.00 uur. De lezingen zijn al-
leen digitaal te volgen, als alterna-
tief voor de lezingen in het Hune-
bedcentrum zoals die voor de coro-
namaatregelen bedacht waren. Op-
gave is mogelijk per lezing of voor
de hele serie via communica-
tie@hunebedcentrum.nl. Na opga-
ve ontvangt men een link waarmee
de lezing online gevolgd kan wor-
den.  

� Enkele deelnemers van Gronings Vuur, met van links naar rechts Jeroen van Broekhoven
(creatief producent), Thijn Enninga (jongere/dj), Sijas de Groot (regisseur), Nina van der
Woude (acteur) en Hendrik Hachmer (meedenker van het eerste uur). (foto: Gronings
Vuur) 

Gronings Vuur reist 
door naar Stadskanaal 
STADSKANAAL – In de gemeenten Peke-
la, Stadskanaal en Veendam zou komend
weekend de voorstelling ‘A new STAR is
Born’ te zien zijn, op poten gezet door Gro-
nings Vuur. De voorstelling kan niet door-
gaan vanwege de aangescherpte corona-
maatregelen, maar er is de afgelopen
maanden wel heel veel gedaan door en
met cultuurmakers uit deze regio. 

Om de overgang van de ene naar de andere ge-
meente te symboliseren is het ‘vuurtje’ van Gro-
nings Vuur afgelopen donderdag overgedragen
van de gemeente Westerwolde naar de gemeen-
ten Pekela, Stadskanaal en Veendam. Door het
plaatsen van de gezamenlijke gemeenten op het
estafettekunstwerk, gemaakt door Pieter Oos-
ting uit Uithuizen, was de overdracht een feit.
Wethouder Annelies Kleve van Veendam sprak
namens de drie gemeenten en zei onder meer:
,,De afgelopen tijd zijn er van jong tot oud
mooie verbindingen gemaakt en is er veel ont-
staan. Laten we deze culturele energie vooral
vasthouden, zodat we er straks samen nog weer

mooie dingen mee kunnen doen.”

Vlogs
Omdat de voorstelling niet door kan gaan, wor-
den er de komende weken zeven vlogs gepubli-
ceerd, waarin getoond wordt wat er allemaal tot
dusver al is gerealiseerd. Zo vertelt muziekpro-
ducer Jeroen Russchen uit Stadskanaal samen
met trompettist/dirigent Lubertus Leutscher en
Thijn Enninga en Nikki Pontier over de song die
zij hebben gemaakt voor de dansleerlingen van
Charlotte Snijders. Regisseur Sijas de Groot,
projectleider Gea Smidt en productieleider Je-
roen van Broekhoven vertellen over de grote
lijn van het project en schetsen een vergezicht
naar 2021, Hennie Bosma van scholengemeen-
schap Ubbo Emmius in Stadskanaal vertelt met
leerlingen van klas 3 over het kunstproject waar
zij aan werken en Wietse de Haan (Het Kanaal)
en jongeren die meedoen aan het programma
van De Rijdende Popschool/ DeClick vertellen
en laten zien wat zij hebben gemaakt. Verder
vertellen acteurs Bert op ’t Ende en Nina van
der Woude en tekstschrijver Theo de Groot over
hun aandeel in het project. 

Groningers worden geïnformeerd 
over Regionale Energiestrategie
GRONINGEN – Inwoners van
de provincie Groningen hebben
deze week informatie ontvan-
gen over de Regionale Energie-
strategie (RES). Hierin zijn de
gemeentelijke plannen voor
duurzame elektriciteitsopwek-
king uit zon en wind opgeno-
men. Nationaal ligt er een uit-
daging om een bijdrage te leve-
ren aan de afspraken uit het
Klimaatakkoord, waaronder
een aanzienlijke CO2-reductie.
De Regionale Energiestrategie
(RES) geeft hier voor Gronin-
gen invulling aan.

Gemeenten hebben hun inwoners
al eerder geïnformeerd over de
plannen die er zijn met name voor
wind- en zonneparken (op land).
,,We merken nu de totaalplannen
voor de hele regio bekend zijn en
we dit onder de noemer RES-regio
Groningen presenteren, dit nog
niet overal bekend is bij onze inwo-
ners. Vandaar dit initiatief”, aldus
Hielke Westra, voorzitter RES-re-
gio Groningen. 
Op 1 oktober heeft de RES-regio
Groningen, bestaande uit twaalf ge-

meenten, twee waterschappen en
de provincie, een voorlopig plan
(de concept RES) ingediend bij het
Nationaal Programma Regionale
Energiestrategie. Hierin staat be-
schreven hoeveel terawattuur
(TWh) Groningen in 2030 bijdraagt
aan de totale opwek van duurzame
energie uit zon en wind op land. In
de Concept RES heeft Groningen
een bijdrage opgenomen van
5,7TWh. Het gaat vooral om be-
staande en in aanbouw zijnde wind-
en/of zonneparken. De Stuurgroep
RES zal de komende maanden di-
verse aanpassingen doorvoeren om
in juli 2021 tot een breed gedragen
RES 1.0 te komen. 

Dertig RES-regio’s in Nederland
geven gezamenlijk invulling aan
een deel van de afspraken uit het
Klimaatakkoord om ervoor te zor-
gen dat we in 2030 49% minder
CO2 uitstoten dan in 1990. De RES-
Regio Groningen maakt hier onder-
deel van uit. De regio’s staan voor
de opgave om in 2030 jaarlijks ge-
zamenlijk tenminste 35 terawatt-
uur (TWh) elektriciteit te produce-
ren die is opgewekt uit wind en
zonne-energie op land. Voor meer
informatie: www.resgro ningen.nl.

College Aa en Hunze gaat digitaal bie ’t pad
GIETEN – Het college van burgemeester en
wethouders van Aa en Hunze gaat ook nu ‘bie ’t
pad’. Niet fysiek dit keer, maar digitaal. Leerlin-
gen van het Dr. Nassaucollege in Gieten hebben
dinsdag het spits afgebeten door met burge-
meester Anno Wietze Hiemstra en onderwijs-
wethouder Bas Luinge in gesprek te gaan. Het
gemeentebestuur was nieuwsgierig naar hoe het
met de leerlingen gaat in deze coronatijd: hoe is
het om scholier te zijn in deze tijd, hoe gaat dat
op school, thuis en met vrienden, wat missen ze
het meest en wat kan geleerd worden van deze
periode? Al sinds 2016 gaat het college van de

gemeente Aa en Hunze bie ’t pad. De eerste ja-
ren ging het college bie ’t pad langs dorpen, in
2019 is gestart met College bie ’t pad 2.0: een
vervolg meer gericht op inwoners, organisaties
en bedrijven waar het college geen of weinig
contact mee heeft, om te horen wat er speelt en
leeft en op een andere manier in gesprek te
gaan met inwoners. Het college is onder meer in
gesprek geweest met inwoners die op dezelfde
dag jarig zijn als de Koning, producenten van
streekproducten, campinggasten, deelnemers
aan de huiskamer in Gasselternijveen, nieuwe
inwoners en ZZP’ers.  
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