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De kerststal bij Villa de Beuk heeft de afgelopen weken veel be-
langstellenden getrokken. (foto: Auniek Klijnstra) 

Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer zal de komende tijd verder gerealiseerd worden.
(foto: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer)

Stadskanaal gaat voor 
gelijkwaardig wonen  

BORGER – Het Hunebedcen-
trum in Borger krijgt 20.000 eu-
ro voor het project ‘Prehistorie
Dichtbij’, dat behoort tot de
toegekende projecten binnen
het programma ‘Wetenschaps-
communicatie’ van de Nationa-
le Wetenschapsagenda (NWA).
Verschillende projecten zetten
zich in om het brede publiek in
aanraking te brengen met we-
tenschap en hiermee impact te
bereiken, zo ook het Hunebed-
centrum. ,,Met deze subsidie
kunnen we goed invulling ge-
ven aan onze digitale en inter-
actieve plannen, die passen bij
het kenniscentrum dat we wil-
len worden”, aldus directeur
Harrie Wolters.

,,Het is een eerste stimulans voor
de samenwerkingen die we in 2021
aangaan met het AWN (Neder-
landse Archeologievereniging), de
archeohotspots en de Rijksuniver-
siteit van Groningen. Maar ook
voor een verdere uitwerking van
onze webinars, vormen van stre-
aming en educatieve video’s”, al-
dus de directeur. Met de begrip-
pen Oerschool en Oeracademie
gaat het Hunebedcentrum educa-
tieve en inhoudelijke verhalen ont-
sluiten aan een groter publiek.
“Door deze samenwerkingen en di-
gitale ontwikkelingen willen we
meer en meer het kenniscentrum
voor archeologie en prehistorie
worden. Hartstikke mooi dat het
NWO dit beloont en stimuleert.”

Bijzonder 
Met de financiering van ruim 1
miljoen voor een divers palet van
16 projecten geeft de NWA een im-
puls aan het vakgebied weten-
schapscommunicatie. De projecten
gaan nieuwe communicatievormen
inzetten, maar ook bestaande mid-
delen op een andere manier ge-
bruiken. De projecten zullen na-
drukkelijk proberen om een pu-
bliek te bereiken dat niet vanzelf-
sprekend met wetenschap in aan-
raking komt, waardoor het onvol-
doende beeld heeft van wat weten-
schap precies is en betekent voor
de maatschappij. Slechts 7 van de
36 aanvragen kregen subsidie en
deze worden nagenoeg alleen toe-
gekend aan universiteiten. Harrie
Wolters beaamt dat: ,,Om als Hu-
nebedcentrum tussen al deze uni-
versiteiten te staan is toch wel heel

bijzonder.” In opdracht van het mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) financiert
NWO sinds 2018 onderzoek in het
kader van de NWA. Het doel van
het onderzoek is een positieve,
structurele bijdrage leveren aan
de kennismaatschappij van mor-
gen, door vandaag bruggen te
slaan en met elkaar wetenschappe-
lijke en maatschappelijke uitda-
gingen aan te gaan. Hieraan wordt
onder meer invulling gegeven door

het uitvoeren en bevorderen van
wetenschapscommunicatie in sa-
menwerking met het veld. Door de
interactie tussen de wetenschap en
de samenleving te intensiveren
wordt wetenschappelijk onder-
zoek zichtbaarder en concreter.
Relevante en aansprekende we-
tenschapscommunicatie draagt in
belangrijke mate bij aan omar-
ming van wetenschap in het alge-
meen en onderzoeksresultaten in
het bijzonder.

STADSKANAAL – De gemeen-
te Stadskanaal heeft in novem-
ber samen met woningcorpora-
ties Lefier en Woonservice,
Woonzorg Nederland en huur-
dersverenigingen De Koepel en
Samen Sterk prestatieafspra-
ken ondertekend voor 2021-
2025. 

De gemeente, corporaties en huur-
dersverenigingen sluiten prestatie-
afspraken om zo uitvoering te ge-
ven aan doelen op het gebied van
wonen. Belangrijke uitgangspun-
ten voor alle partijen bij deze af-
spraken zijn gelijkwaardigheid en
wederkerigheid. 
De afspraken zijn van alle partijen
en iedereen levert daarin een bij-
drage. Wethouder Goziena Bron-
gers: ,,Door de prestatieafspraken
samen met alle partijen te maken
kunnen we beter werken aan de
gezamenlijk gestelde doelen op
het gebied van wonen. 

Wat zijn de afspraken?
In de prestatieafspraken 2021-2025

hebben onderwerpen uit het soci-
aal domein een prominente plek
gekregen. Om die reden heeft,
naast wethouder wonen Goziena
Brongers, ook de wethouder soci-
aal domein Marc Verschuren de
prestatieafspraken ondertekend.
,,Ik vind het erg belangrijk dat in
de prestatieafspraken aandacht is
voor dingen als betaalbaarheid
van woningen en opvang van bij-
zondere doelgroepen. Hiermee zet-
ten we in op een goede leefbaar-
heid”, aldus wethouder Verschu-
ren. 

In 2021 zijn in ieder geval de on-
derwerpen in het sociaal domein
zoals betaalbaarheid, vroeg signa-
lering en huisvesting bijzondere
doelgroepen. Daarnaast zijn ook
de ontwikkeling van de warmtevi-
sie en de portefeuillestrategie zo-
als sloop, renovatie en nieuwbouw
belangrijke thema’s. Naast deze
thema’s wordt ook uitvoering gege-
ven aan andere prestatieafspra-
ken. Waar nodig kunnen afspra-
ken tussentijds worden geactuali-
seerd. 

Huisarcheologe Nadine Lemmers van het Hunebedcentrum in Borger. (foto: Hunebedcentrum) 

Kerststal De Beuk zorgt 
voor licht in donkere dagen 

dan duizend belangstellenden heb-
ben mogen verwelkomen in onze
voortuin. Onder hen vooral veel
gezinnen met kinderen, maar er is
ook een hele schoolklas komen kij-
ken. Vaak steken ze dan ook even
een kaarsje aan. Maar we zien ook
veel volwassenen, die even wat
licht willen voelen in deze tijden.’’ 

Veel plannen 
Jan en Teska hebben veel plannen
met de villa, een Rijksmonument
dat ze vorig jaar gekocht hebben
en waar in het verleden onder
meer jeugdcentrum Rajakimoes
(de voorloper van de huidige
Kwinne) in gevestigd was. ,,We
zijn sinds mei 2019 aan het verbou-
wen en we hopen in het voorjaar
de bed & breakfast met twee ka-
mers te kunnen openen. Als de
weersomstandigheden ons gunstig
gezind zijn, zou dat moeten luk-
ken. Verder hebben we naast het
huis een mooie theetuin ge-
creëerd. Ook willen we – als er
weer wat meer mag – af en toe een
markt organiseren, maar bijvoor-
beeld ook kleinschalige (huiska-
mer)concerten en andere activitei-
ten.’’ 

De kerststal is inmiddels opge-
ruimd en doet vandaag en morgen
nog dienst als kraam voor de ver-
koop van kniepertjes en spekdik-
ken. Die kunnen op bestelling af-
gehaald worden. 

STADSKANAAL – De opletten-
de voorbijganger heeft het na-
tuurlijk wel gezien: bij Villa de
Beuk aan de Drouwenerstraat
in Stadskanaal staat sinds twee
weken een levensgrote kerst-
stal in de tuin. 

Het is een idee van bewoners Jan
en Teska van der Werf, die in de
villa wonen en met de kerststal
toch een beetje sfeer en licht wil-
len bieden in deze donkere dagen. 
,,Het was eigenlijk de bedoeling
dat we rondom de villa een kerst-
markt zouden houden met zo’n
dertig kramen, maar door alle co-
ronamaatregelen was dat helaas
niet mogelijk. Toen hebben we be-
dacht dat we toch iets wilden orga-
niseren voor de buurt, want zo was
de kerstmarkt ook bedoeld. We
kwamen op het idee van een kerst-
stalletje, maar al snel werd dat een
heuse kerststal’’, vertellen Jan en
Teska. Jan timmerde de kerststal
zelf in elkaar, zijn vrouw Teska en
hun kinderen maakten de poppen. 

Veel aanloop
Wat begon als een leuke geste
naar de buurt, zorgde de afgelopen
weken voor een massale aanloop
van nieuwsgierige mensen. ,,De
kerststal staat natuurlijk vlak bij
de openbare weg, dus veel mensen
komen toch even kijken hoe en
wat. Ik denk dat we zeker meer
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NWO-subsidie van 20.000 euro

Hunebedcentrum kan
verder met Oerschool

’Hoe wordt geld windpark verdeeld?’
DE MONDEN – Hoe willen om-
wonenden van het windpark
De Drentse Monden en Ooster-
moer het geld verdelen dat de
initiatiefnemers de komende
vijftien jaar beschikbaar stel-
len? En wie wil plaatsnemen in
een werkgroep? In een enquête
op de website van het wind-
park kunnen de omwonenden
uit de gemeenten Borger-
Odoorn, Aa en Hunze en Stads-
kanaal dat tot 31 januari aange-
ven. 

Het Gebiedsfonds wordt gevuld
door de initiatiefnemers van het
windpark (Raedthuys DDM B.V.,
Windpark Oostermoer Exploitatie
B.V. en Duurzame Energieproduc-
tie Exloërmond B.V) en de betrok-
ken overheden: het Rijk, de pro-
vincie Drenthe en de gemeenten.
De initiatiefnemers storten 15 jaar
lang een bijdrage, de overheden
10 jaar. De initiatiefnemers vragen

nu omwonenden hun mening over
het deel dat het windpark stort.
Die bijdrage van de initiatiefne-
mers zal gedurende 15 jaar 0,50
euro/MWh bedragen, hetgeen naar
verwachting (afhankelijk van de
daadwerkelijk geproduceerde
elektriciteit) een bedrag van ruim
300.000 euro per jaar zal beteke-
nen. Over een periode van 15 jaar
zal de bijdrage van het windpark
naar verwachting dus zo’n 4,5 tot 5
miljoen euro bedragen. 

Vastleggen doelen
In de gemeente Aa en Hunze be-
sprak de omgevingsadviesraad
(OAR) al de besteding van het
overheidsdeel uit het fonds; in Bor-
ger-Odoorn vroeg de gemeente on-
langs bewoners naar de besteding
van dat deel. Ook voor het geld dat
de initiatiefnemers van het wind-

park inbrengen in het Gebieds-
fonds zal moeten worden vastge-
legd aan welke doelen dit zal wor-
den besteed. Voor alle duidelijk-
heid: het zijn de buren van het
windpark die dit bepalen en niet
de overheden of de initiatiefne-
mers. 

Alle inwoners van het gebied rond
het windpark (Borger-Odoorn, Aa
en Hunze en delen van Stadska-
naal) kunnen aangeven aan welk
doel het geld naar hun mening
moet worden besteed. Het resul-
taat van die peiling geven de ini-
tiatiefnemers door aan het onaf-
hankelijk bestuur van het te vor-
men Gebiedsfonds. Meer informa-
tie over het Gebiedsfonds en de
enquête is te vinden op
www.drentsemondenoostermoer.n
l/gebiedsfonds.

Stichting Jatrie krijgt subsidie voor de museale inrichting van
het gelijknamige schip. (eigen foto) 

Jatrie krijgt 5.000 euro 
voor museale inrichting 
STADSKANAAL – Stichting Ja-
trie ontvangt een bedrag van
5.000 euro van het Prins Ber-
nard Cultuur Fonds voor de
verdere museale inrichting van
haar schip. ,,In het ruim willen
we niet alleen de vaargeschie-
denis van het schip en de fami-
lie Davids laten zien, maar ook
de historie van de scheepsbouw
en scheepvaart van de Drents-
Groninger Veenkoloniën”, al-
dus Jacob Schoonhoven, een

van de vrijwilligers van de
stichting. 

,,We hebben al vrij veel informatie
verzameld, zowel in woord als in
beeld. Dat willen we niet alleen
met interactieve digitale middelen
laten zien, maar ook met voorwer-
pen en concrete materialen. Wat is
er bijvoorbeeld met het schip ver-
voerd?” Voorzitter Jaap Duit vult
aan: ,,We willen ons onder meer
richten op leerlingen van het basis-
en voortgezet onderwijs die in klei-
ne groepen een paar uur op ont-
dekkingstocht kunnen in het ruim
van het schip. In de loop van 2021
willen we het onderwijs daarvoor
interesseren.’’ De stichting heeft
bij andere fondsen ook nog aan-
vragen ingediend. Schoonhoven:
,,We hopen begin volgend jaar op
meer toezeggingen, zodat alle plan-
nen uitgevoerd kunnen worden.’’ 

Brons-motor 
Inmiddels is bij de werf Droogdok
Groningen de vervangende Brons -
motor in de machinekamer ge-
plaatst en is de Jatrie enkele maan-
den geleden op eigen kracht weer
teruggevaren naar Stadskanaal.
Tijdens deze tocht bleek dat de
keerkoppeling toch gereviseerd
moest worden. Deze klus wordt mo-
menteel met eigen vrijwilligers uit-
gevoerd, waarbij gebruik kan wor-
den gemaakt van de werkplaats
van Museumspoorlijn STAR. Het
streven is om de museale inrichting
en de revisie van de keerkoppeling
voor het begin van het nieuwe
vaarseizoen klaar te hebben.

Sobere nachtmist 
in Willibrorduskerk
TER APEL – Door de strenge lockdown waarin Nederland tot zeker
19 januari zit, hebben ook veel kerkgemeenten besloten hun dien-
sten niet door te laten gaan of ze online te laten plaatsvinden.
Daardoor hebben ook vele kerst(nacht)diensten geen doorgang
kunnen vinden. Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk besloot alle pu-
blieke vieringen op kerstavond te schrappen, kon in de Sint Willi-
brorduskerk in Ter Apel de kerstnachtdienst nog wel plaatsvinden,
zij het met strenge maatregelen. Alleen de mensen die nodig waren
om de dienst mogelijk te maken, waren in het kerkgebouw aanwe-
zig. ,,Het deed mij eigenlijk wel denken aan Pasen, toen hebben we
het ook op deze manier gevierd. We zijn direct vanaf het begin van
de coronacrisis al begonnen met het online uitzenden van missen,
maar het is toch anders. Je komt op deze manier niet echt in de
kerstsfeer’’, zegt pastoor Jos Deuling. Het doet hem deugd om te
merken dat veel mensen de online diensten volgen of terugkijken
via YouTube of www.kerkdienstgemist.nl. ,,Veel parochianen zijn
wel teleurgesteld dat veel missen niet door zijn gegaan, maar ge-
lukkig is er wel begrip.’’ (foto: Auniek Klijnstra) 

Klaas Spekken zingt voor 
vrijwilligers palliatieve zorg 
VLAGTWEDDE – Streektaal-
zanger Klaas Spekken uit
Vlagtwedde heeft in opdracht
van Palliatieve zorg provincie
Groningen een lied opgenomen
voor de vrijwilligers die in de
laatste levensfase van een pa-
tiënt fantastisch werk doen. 

,,Omdat alle bijeenkomsten waren
geannuleerd in het afgelopen jaar,
wil Palliatieve zorg provincie Gro-
ningen, de vrijwilligers een lied
aanbieden om het nieuwe jaar in
te luiden’’, aldus Spekken. Het
nummer heeft als titel ‘Mooie
woorden’ meegekregen. De tekst is
van de hand van Dina Bellinga, de
muziek van Klaas Spekken en het
arrangement van Vincent Gritt. 

Het lied is opgenomen in zowel het
Nederlands en in het Gronings.
Zondagmiddag wordt het nummer
om 14.30 uur live gepresenteerd
vanuit de studio van Bas Broek-
huis. De presentatie is te volgen
via de Facebookpagina van Klaas
Spekken.

Nader onderzoek 
naar hunebed
GASSELTE – De gemeente Aa en
Hunze heeft de rapportage van Al-
sema BV ontvangen met betrek-
king tot het bodemonderzoek in
Gasselte. Het bedrijf heeft op ver-
zoek van de gemeente met een
grondradar de bodem onderzocht,
nadat amateurarcheologen Lam-
mert en Henbdrik Hingstman uit
Bronneger signalen had afgegeven
dat er mogelijk een hunebed ach-
ter dorpshuis De Trefkoel zou lig-
gen. Het bodemonderzoek geeft
aanleiding om verder onderzoek te
doen. In januari zal er met een spe-
cialistisch bureau worden gekeken
welk onderzoek het meest voor de
hand ligt. 
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Een terugblik op een bewogen 2020 

Januari
In het buurtcentrum in Maarswold is in januari op de maandagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur een
handwerkclub voor kinderen gestart voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Ze leren breien en haken.

Februari
Op 26 februari was er een meezingmiddag in het
buurtcentrum in Maarswold. Onder leiding van
Bert en Hanneke werden er bekende liedjes uit
volle borst meegezongen. Een middag die zeker
nog herhaald gaat worden.

Maart 
Goud Gezond-middag in Stads-
kanaal, net voor de eerste coro-
nagolf aan, waarbij voorlichting
en ontmoeting centraal staan.
Deze keer stonden gezonde
voeding en digivaardigheid
centraal.

April 
Nieuwe ruimte voor ruilwinkel ’t Puntje in de collectieve ruimte aan de Anjerstraat,
de Begoniastraat en de Geraniumstraat in Musselkanaal. De ruilwinkel is in korte tijd
een groot succes geworden.

Mei
De verzorg- en verpleeghuizen
in Stadskanaal en Musselka-
naal werden verrast met een
muzikaal optreden door een
drietal fantastische muzikanten.
Zij gaven in deze coronatijd op-
tredens bij zorgcentra per ver-
reiker. Het was een prachtige
dag!

Augustus
In de laatste week van de zo-
mervakantie is er een spelweek
gehouden in Musselkanaal.
Met de hulp van vele vrijwilli-
gers is het gelukt om alles weer
op rolletjes te laten verlopen. 

Juni
Op donderdag 25 juni werd er met een draaiorgel door de straten in Stadskanaal ge-
reden. Vanaf vele balkons en vanuit verschillende tuinen kwamen bewoners een kijk-
je nemen. Er werd meegeklapt en soms zelfs gedanst op de muziek. 

Juli
In juli en augustus werd in Alteveer een zomertour georganiseerd door medewer-
kers van Stichting Welstad. Zij ontmoeten mensen uit het dorp en kinderen hadden
plezier bij een sportieve zeskamp, een skeelerclinic en maakten de mooiste creaties
van afval. 

Een wens voor een nieuw hoopvol jaar 
Met gezondheid, liefde 
en tijd voor elkaar 

Oktober
De Jerusalema Challenge, een dansje, is bedacht door
een groep Angolese jongeren. Team Musselkanaal is
aan het swingen geweest met medewerkers van Zorg-
groep Meander en deelnemers van Cosis. Het was een
groot succes!  

November
Bewoners van de Parkwijk werden gestimuleerd om sa-
men met familieleden/kinderen te gaan wandelen in
‘Straatkunst met Welstad’. Bewoners liepen een route
met behulp van een wandelapp. 

December
Mantelzorgwaarderingen, bijna 1000 stuks, zijn
rondgebracht binnen de gemeentegrenzen,
door alle medewerkers en vrijwilligers van
Stichting Welstad. Ontvangers waren erg blij
met hun attentie van de gemeente.   

September
Ruim 30 verenigingen deden op zaterdag 5 september mee aan een live-TV uitzen-
ding van het Leer & Doe Festival vanuit Theater Geert Teis, in plaats van de markt.
De presentaties werden afgewisseld door artiesten. De vrijwilligersprijs werd uitge-
reikt aan Hospice Veen en Wolden.
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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.

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

Ik ben een man van 66 jaar,
weduwe, en geniet van het
leven. Zoekt langs deze
weg een lieve eerlijke
vrouw om samen van het
leven te genieten. En even-
tueel samen wonen, geen
piercings, geen tattoo's en
woont in het noorden van
het land. Brief onder num-
mer NB5320

Dierenverzorging

Kennismaking
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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.

Hair-styling set Philips 400
type HP4485, 3-delig in
draagtasje, in nieuwe staat
€7,50. Tel.: 0599-354435 of
06-22745538

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Vinyl, Brocante, Retro
Kringloop De Boedelmarkt

De Hullen 1, Annen
wo. t/m vr. 13-17 uur 

za. 10-17 of op afspraak
Tel: 06-46149507

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

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

Dames- en herenfietsen v.a.
€50.-; Gazelle meisjesfiets
26 inch. €50.-; Div. fietswie-
len; Rokzadels v.a €7.50
Tel: 0599-617700.

3 delig kaststel. Alles punt-
gaaf. Knobbelvaas fabri-
kaat oud Delft, €55,- Tel:
0599-661737

Pracht antieke petroleum
lamp. Geheel origineel.
Hoog 50 cm., €35,- Tel:
0599-661737

David Bowie poster, mooie
zwart/grijs/wit tinten 87 x
63 cm in goede staat €5,-
Tel. 0599-354435 of 06-
22745538

11 metalen stellingen, zijn
helemaal kompleet+schroe  -
ven,  mijn vraag prijs
€220,- Tel.: 06-55566867

Winterset met 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

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.

Melkbus €25,- Tel. 06-
389808789/0599-621640 

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

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

Aanbieding personeel

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

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

De Nieuwsbode 088-7007160

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

Gratis Prikkers hebben uit-
sluitend betrekking op te
koop aangeboden.

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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Met een erehaag van patiënten en be-
zoekers voor de medewerkers van de
spoedeisende hulp, acute zorg, cardiolo-
gie en neurologie wordt in ziekenhuislo-
catie Refaja in Stadskanaal na 51 jaar
afscheid genomen van deze afdelingen,
die definitief de deuren sluiten. Vanaf
nu is het Refaja een weekziekenhuis.  

Verder deze maand… 

* Ruim vijftig mensen nemen een frisse
Nieuwjaarsduik op camping Moekesgat
in Ter Apel * Tim Grelling en Annewil
Schreuder winnen de 47e Nieuwjaars-
loop in Stadskanaal * Albert en Klaasje
Luring uit Alteveer zijn 70 jaar ge-
trouwd en vieren hun platina huwelijk
* Het is 75 jaar geleden dat concentra-
tie- en vernietigingskamp Auschwitz
wordt bevrijd en in Stadskanaal en Ter
Apel worden tijdelijke Holocaustmonu-
menten onthuld * Arnold Winkel wordt
door carnavalsvereniging De Klooster-
wiekers geridderd in de Orde van de
Kloosterkoe tot Zijne Excellentie De
Lederhose * Vlagtwedde heeft officieel
een BMX-baan met heuvels, kuilen en
spectaculaire bochten * Jan de Vries
wint het 28e Kanaalstreek-biljarttoer-

nooi * Veel jongeren zijn bereid om in
Stadskanaal te blijven wonen, maar
dan moeten er wel meer mogelijkheden

zijn. Dat blijkt tijdens het congres ‘Ge-
noeg om voor te blijven’ in Theater
Geert Teis. 

JANUARI

Met het slaan van de eerste heipaal
door gedeputeerde Tjisse Stelpstra van
Drenthe en wethouder Freek Buijtelaar
van Borger-Odoorn wordt het startsein
gegeven voor de aanleg van zonnepark
Vloeivelden Hollandia in Eerste Exloër-
mond, met zo’n 300.000 zonnepanelen
op 100 hectare en 120 Megawatt stroom
het grootste zonnepark van Nederland.

Verder deze maand… 

* Leerlingen van basisscholen in Mus-
selkanaal en Zandberg kunnen gratis
sporten bij zes sportverenigingen met
de sportkaart ‘Sporten doet iets met je!’
van sportdocent Rick Tieben * De aan-
leg van toegangswegen en kraanopstel-
plaatsen voor windpark De Drentse
Monden en Oostermoer gaat van start *
De leerlingen van OBS Ekkelhof in
Drouwen hangen 50 nestkastjes op door
het hele dorp * In de woonwijk Daal-
kampen in Borger wordt begonnen met
een tweede archeologisch onderzoek op
zoek naar resten van prehistorische hui-
zen * De voetballers van Nieuw Buinen
weten thuis de Kanaalstreek-derby met
1-0 te winnen van Sportclub Stadska-

naal * Gedetineerden in de PI Ter Apel
maken houten vogelnestkastjes voor
Het Groninger Landschap en mondkap-
jes voor niet-medisch gebruik * De co-
ronacrisis doet z’n intrede en zorgt er-

voor dat het dagelijks leven groten-
deels stil komt te liggen * Het bospad
vanaf de Maarsbroek richting de Ren-
neflat verandert langzaam in een
‘kunstlaantje’.

MAART

Na een strijd van zes jaar heeft korfbal-
vereniging Stadskanaal ’74 weer een ei-
gen plek. Na voorbereidende werk-
zaamheden worden de zeven units van
het nieuwe clubhuis, in totaal iets meer
dan 120 vierkante meter groots, op hun
plek gezet bij het korfbalveld in sport-
park Het Pagedal in Stadskanaal.  

Verder deze maand… 

* Staatsbosbeheer krijgt 35.700 euro
van de provincie Groningen om een
aantal heideterreinen in Westerwolde
te herstellen * Claudia Bokel bezorgt in
het kader van de grensoverschrijdende
samenwerking op sportief gebied bloe-
men bij twee Seniorenheime in Ha-
ren/Ems en bij Borg Westerwolde in
Ter Apel en de A-Horst in Musselka-
naal * De jaarlijkse dodenherdenking
gaat op aangepaste manier door in de
regio * Johnny en Jeichien Hemmen
geven na 27 jaar de sleutel van hun sla-
gerij in Onstwedde over aan Mark en
Kirsten Visser * Voetbalclub TEVV en
De Treffer ’16 zijn voorlopig niet meer
welkom op het sportpark in Tweede Ex-
loërmond * De basisscholen beginnen

weer na bijna twee maanden dicht ge-
weest te zijn * Lian Veenstra stopt per
direct als wethouder van Stadskanaal,
haar partij SP trekt zich terug uit de co-

alitie * De zwembaden mogen weer van
het slot en ook in De Barkhoorn in Sel-
lingen wordt een frisse duik genomen.  

MEI

Yvonne van Mastrigt wordt in Theater Geert Teis of-
ficieel beëdigd als waarnemend burgemeester in de
gemeente Stadskanaal. Ze wordt beëdigd door Com-
missaris van de Koning René Paas. Het omhangen
van de ambtsketen wordt vanwege de coronamaat-
regelen overgelaten aan echtgenoot Martin.  

Verder deze maand… 

* De onthulling van het kunstwerk M-21 in Stadska-
naal, beter bekend als het Drenth Monument, wordt
verplaatst naar maandag 12 april 2021 * Alle 118 ge-
slaagde leerlingen van scholengemeenschap Ubbo
Emmius in Stadskanaal ontvangen hun diploma in
een heuse drive-thru * Vijf inwoners van Stadska-
naal, vier inwoners van Westerwolde en vijf inwo-
ners van Borger-Odoorn krijgen alsnog hun lintje
overhandigd in het kader van de lintjesregen * Het
nieuwe schoolgebouw van de RSG Ter Apel wordt
opgeleverd * Stichting Sociale Teams Borger-
Odoorn gaat mensen in de bijstand opleiden als pre-
ventiemedewerker * Roelof en Geertje Eggens uit
Stadskanaal zijn 70 jaar getrouwd en vieren hun pla-
tina huwelijk * Jacques Meijering uit Stadskanaal
viert zijn 100e verjaardag * Een grote brand ver-
woest twee loodsen in Valthermond * De Historische
Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen krijgt 8.000
euro voor de herinrichting van het Glasmuseum in
Nieuw-Buinen.

JULI

,,Het was me een eer en genoegen om uw burge-
meester te mogen zijn.’’ Met die woorden sluit
Froukje de Jonge haar periode als waarnemend
burgemeester van de gemeente Stadskanaal de-
finitief af. Na een kleine anderhalf jaar vertrekt ze
uit het Groninger land, om opnieuw wethouder te
worden in haar woonplaats Almere. 

Verder deze maand… 

* Glas Ockels in Stadskanaal krijgt 50.000 euro
subsidie voor een nieuwe machine, die het produc-
tieproces van dubbel glas helpt te verbeteren en
verduurzamen * CBS de Maarsborg opent als zes-
tiende basisschool in de gemeente Stadskanaal een
Bibliotheek op School * Geziena (Fientje) Pals-de
Groot uit Stadskanaal viert haart 100e verjaardag
* Tussen de Geraniumstraat en Begoniastraat in
Musselkanaal wordt begonnen met de aanplant
van het plukbos * Met het hijsen van de regen-
boogvlag geeft de gemeente Stadskanaal het start-
sein voor de Week van de Liefde * Het team Pret-
ty Smart Robotics wordt verrassend tweede tijdens
het Open Nederlands FIRST TECH Challenge
Kampioenschap in Breda * 120 bewoners van
woonzorgcentrum Maarsheerd krijgen ontbijt ge-
serveerd door ondernemers uit het centrum *  De
deelnemers aan de jaarlijkse carnavalsoptocht in
Ter Apel trotseren dit jaar regen en wind.

FEBRUARI

Jan Sligter uit Stadskanaal doet elk
jaar mee aan de Klap tot Klaploop.
Door het coronavirus wordt het loope-
venement geannuleerd en verplaatst
naar volgend jaar. Dat weerhoudt de
fanatieke hardloper er niet van om sa-
men met zijn schoonzonen Pim Scheper
en Martijn Rozendaal de Klap tot Klap-
loop alsnog te lopen.  

Verder deze maand… 

* De bezorgdienst Stadskanaal aan
Huis blijkt een schot in de roos: in am-
per drie weken worden 1000 pakketten
bij inwoners thuis bezorgd * Bewoners
van de Beukenhof, A-Horst en De Heg-
gerank in Musselkanaal worden muzi-
kaal verrast door het draaiorgel van
Corrie Spelbrink * De 11-jarige Tijs
van der Veen uit Stadskanaal schrijft
een coronaliedje op de muziek van ‘Old
Town Road’ van Lil Nas X en Billy Ray
Cyrus * Westerwolde mag zich samen
met de Gelderse gemeenten Berg en
Dal en Winterswijk Wandelgemeente
van 2020 noemen * Omdat de mara-
thon van Enschede vanwege corona is
afgelast, loopt Bert ten Hoff uit Mussel-

kanaal zijn eigen versie * Staatsbosbe-
heer plant 3000 nieuwe bomen in het
Vledderbos bij Stadskanaal. Er worden
beuken, winterlindes en haagbeuken
geplant * Burning-bandleden Hugo

Koch en Harm ten Hoove besluiten tij-
dens de zogenaamde Bathroom Ses-
sions akoestisch nummers op te nemen
en op Facebook te zetten. 

 APRIL

In het kader van Pop-up Galerie Metafoor De Ren-
ne creëert kunstenaar/street artist Michel Velt uit
Groningen in anderhalve week tijd een levensgroot
kunstwerk van 30 bij 10 meter op de zijgevel van
de Renneflat in Stadskanaal. De Pop-up Galerie
Metafoor De Renne blijkt een groot succes te zijn. 

Verder deze maand… 

* De leerlingen en leerkrachten van OBS De Clock-
eslach in Vlagtwedde sluiten hun lesperiode in co-
ronatijd smaakvol af met poffertjes * Stadskanaal
start met het onderhoud van fietspaden waar on-
effenheden zijn ontstaan in het wegdek * Volley-
balvereniging Tyfoon, tennisvereniging STB Stads-
kanaal en handbalvereniging Jahn II verenigen
zich in Stichting Beachpark Stadskanaal voor een
gezamenlijk beachpark * Een leerling van OBS De
Oleander wordt positief getest op het coronavirus *
In een woning aan de Glaslaan in Stadskanaal
wordt een forse hoeveelheid wapens aangetroffen *
De gemeenteraad van Borger-Odoorn doet een op-
roep aan het college van B&W om zich maximaal in
te spannen voor het behoud van jeugd- en G-voet-
bal in Tweede Exloërmond * 150 eenzame ouderen
in de gemeente Stadskanaal krijgen een verras-
singspakketten overhandigd * Koning Willem-
Alexander brengt een verrassingsbezoek gebracht
aan Borger.

JUNI

Leden van Tennisclub Valthermond sla-
gen er ondanks de hitte in om 24 uur
achtereen te tennissen. Daarmee halen
ze minstens 2000 euro op, voldoende
geld om nieuw meubilair aan te schaf-
fen voor de kantine. Naast de vele uren
tennis, waaronder rolstoeltennis, zijn er
op en rond de baan verschillende activi-
teiten die prima in de smaak vallen. 

Verder deze maand… 

* Marc Verschuren uit Den Andel
wordt geinstalleerd als wethouder van
Stadskanaal en volgt Lian Veenstra op
* Sell’n Petanque neemt een nieuwe
jeu-de-boulesbaan aan de Noord-Esweg
in Sellingen in gebruik * De jeugd van
Alteveer vermaakt zich tijdens een
skeeler- en waterfestijn op het SMEA-
terrein * Wethouder Goziena Brongers
zet haar handtekening onder het lande-
lijk actieprogramma ‘Eén tegen een-
zaamheid’ * In het asielzoekerscentrum
in Musselkanaal verblijven 50 met coro-
na besmette inwoners van het asielzoe-
kerscentrum in Delfzijl, wat tot veel
commotie leidt * Willem en Ria Steen-
huis uit Hellum zijn met hun schip Stoï-

cijn de 1000e passant van het vaarsei-
zoen in het Stadskanaal * Wethouder
Albert Trip van Borger-Odoorn geeft
het startsein voor de E-waste race op de
Montessorischool in Borger * De ge-

meente Stadskanaal en het COA teke-
nen een 3-jarige bestuursovereenkomst
voor het heropenen van het azc in Mus-
selkanaal *

AUGUSTUS

Alweer een jaar voorbij… Het jaar 2020 was in veel op-
zichten vooral een bizar jaar. De coronacrisis beheerste
het grootste deel van het jaar ons leven, tot op de dag
van vandaag. Toch gebeurde er ondanks de vele beper-
kingen ook nog genoeg in Oost-Groningen en de Drent-
se Veenkoloniën. Veel gebeurtenissen kregen het afge-
lopen jaar een plaatsje in De Nieuwsbode. Hieronder
ziet u nog één keer enkele opmerkelijke, leuke en bij-
zondere gebeurtenissen voorbij komen. Foto’s: Auniek Klijnstra.

JAAROVERZICHT 2020
Nieuwshighlights van het afgelopen jaar
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Wethouder Niek Wind van Borger-
Odoorn opent onder toeziend oog van
genodigden, leden en andere belang-
stellenden twee nieuwe padelbanen bij
Tennis- en Padelvereniging (TPV) Bor-
ger. Met de twee nieuwe banen heeft
TPV een breder aanbod voor mensen
die in de buitenlucht willen sporten. De
banen zijn het hele jaar door bespeel-
baar. 

Verder deze maand… 

* De gemeenteraad van Stadskanaal
stemt met een kleine meerderheid in
met de nieuwe woonvisie * De basis-
spoedpost Refaja in Stadskanaal is
weer volledig open * De Vrijwilligers-
prijs Stadskanaal gaat naar Hospice
Veen en Wolden * Nico Torrenga uit
Appingedam wint de Grunneger
Schriefwedstried in de gemeente Wes-
terwolde * De bouw van de eerste
windturbine van windpark De Drentse
Monden en Oostermoer gaat van start *
Stadskanaal schaft een kunstgrasveld
van eredivisionist Heracles aan voor
voetbalvereniging SJS * De Snikke Die-
verdoatsie is na een lange restauratie-
periode weer helemaal klaar om te

gaan varen * Comité Stolpersteine Ge-
meente Stadskanaal presenteert een
routekaart langs alle Stolpersteine in
de gemeente * De weekmarkt in Stads-
kanaal bestaat 70 jaar en daarom wor-
den de marktkooplieden verrast met
een ontbijt * Vier brandweerlieden van

Blusgroep Stadskanaal krijgen een lin-
tje omdat ze (meer dan) 20 jaar vrijwil-
liger zijn.  

SEPTEMBER

De coronatestlocatie die de GGD Gro-
ningen opent in Stadskanaal trekt in de
eerste drie dagen al bijna vijfhonderd
bezoekers getrokken. De testlocatie aan
de Glasblazer 4 is de vijfde GGD-testlo-
catie in de provincie Groningen. De co-
ronatesten worden alleen op afspraak
afgenomen, waardoor de
(verkeers)drukte tot een minimum
wordt beperkt.

Verder deze maand… 

* Kunstenaar Pascal Bunk uit Stadska-
naal sleept De Gouden K in de wacht,
een landelijke kunstprijs * Twaalf leer-
lingen van scholengemeenschap Ubbo
Emmius starten met een bijzonder,
uniek en duurzaam project: het E-DAF
project * Verfzaak Muller in Musselka-
naal bestaat 100 jaar en krijgt het Pre-
dicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier’ * Klaas Sloots wordt
unaniem voorgedragen als nieuwe bur-
gemeester van Stadskanaal * De Mees-
ter Neuteboomschool start met de loca-
tie Wereldwijs aan de Engelandlaan
voor kinderen die in het asielzoekers-
centrum in Musselkanaal verblijven *

Burgemeester Jan Seton geeft aan bur-
gemeester te willen blijven in Borger-
Odoorn * Jasper Wever uit Nieuw-Bui-
nen plaatst zich voor de volgende ronde
van The Voice Of Holland (TVOH) *

Muziekproducer Jeroen Russchen uit
Stadskanaal ontvang een gouden plaat
als medecomponist op het nieuwe al-
bum ‘Voor iedereen’ van zanger Tino
Martin. 

NOVEMBER

Elk jaar in deze periode moeten de appels van ruim
tachtig hoogstam-appelbomen in fruitgaard d’Appelhof
in Vlagtwedde worden geplukt. De hoeveelheid appels
is dit jaar echter zo groot, dat d’Appelhof dertig leerlin-
gen van OBS De Clockeslach in Vlagtwedde heeft ge-
vraagd om te komen helpen de appels te plukken en te
rapen.  

Verder deze maand… 

* Voormalig profwielrenster Leontien van Moorsel
fietst van Stadskanaal naar Emmen om verhalen op te
halen bij nabestaanden van overleden dierbaren * De
16-jarige Josien Bakker uit Vlagtwedde wint de vijfde
editie van het Grunneger Laidjesfestival * Toon Aerts
en Ceylin del Carmen Alvarado schrijven de Internatio-
nale Superprestige Veldrit in Gieten op hun naam *
Leerlingen Noorderpoort winnen de publieksprijs van
de ontwerpwedstrijd SMARTCirculair voor hun duurza-
me bouwplan * Museum Klooster Ter Apel en de RSG
Ter Apel slaan de handen ineen voor een 4V-project:
Verkennen, Verbreden, Verdiepen en Verbinden * In
het kader van de actie ‘Soep op de stoep’ worden 550
adressen in elf dorpen in Borger-Odoorn bezocht, waar-
van bekend is dat er alleenstaande of eenzame mensen
wonen * Museum Musica in Stadskanaal sluit na 28 jaar
definitief de deuren * Inwoners van Stadskanaal halen
dit jaar niet hun griepprik bij hun huisarts, maar in
sporthal De Spont.  

OKTOBER

‘Post Schijf’, het oude spoorwegge-
bouwtje op het voormalig opstelterrein
achter het station Groningen verhuist
naar Stadskanaal. Door de verbouwing
van het station is er geen plek meer
voor het historische gebouwtje. ProRail
schenkt het aan Museumspoorlijn
STAR, die het gaat gebruiken als sou-
venirwinkel op het museumterrein in
Stadskanaal.

Verder deze maand… 

* De provincie Groningen verstrekt
16.450 euro aan de gemeente Wester-
wolde voor de ontwikkeling van het
centrumplan Ter Apel * Hospice Veen
en Wolden wint de Provinciale Vrijwil-
ligersprijs in de categorie Zorg * Dorps-
coöperatie de Brug in Gasselternijveen
grijpt naast de vrijwilligersprijs Het
Compliment van Drenthe, maar krijgt
wel een Aanmoedigingspluim * Fami-
liebedrijf Ten Kate uit Musselkanaal
bestaat 100 jaar en mag vanaf nu het
Predicaat ‘Koninklijk’ dragen * Op ver-
zoek van de gemeente Aa en Hunze
wordt onderzoek gedaan naar een mo-
gelijk hunebed op het terrein achter

dorpshuis De Trefkoel in Gasselte *
Het Gebroeders Hesse Fonds steunt
langeafstandswandelroute Het Wester-
woldepad met 1500 euro * Alex Eding,
Sjaak Janson en Marco den Aantrek-
ker ontvangen de gemeentelijke ere-

penning van Borger-Odoorn * MFC de
SPIL krijgt 5.000 euro voor het project
‘Koken en Tafelen’ van het Postcode
Loterij Buurtfonds Team.

DECEMBER

JAAROVERZICHT 2020
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Adverteren doet verkopen

Robbert Pleiter wint 
tweede Huiskamerquiz 
VLAGTWEDDE – Robbert Pleiter is
de winnaar geworden van de tweede
editie van de Huiskamerquiz van
voetbalvereniging Westerwolde uit
Vlagtwedde.
Na vijf weken quizzen was de eindstand
opgemaakt, waaruit bleek dat Thorben
Hulsman, Rik Meendering en Robbert
Pleiter in deze vijf ronden evenveel pun-
ten hadden gescoord en dus ex aequo op
de eerste plaats eindigden. Alle drie had-
den ze 71 van de 74 vragen (opdrachten)
goed beantwoord. Daarom werd afgelo-
pen week een finale gespeeld. De drie fi-
nalisten kregen de opdracht binnen een
tijdsbestek van twee uur de finalevraag

online op te lossen. Deze vraag was op-
nieuw een variant op het bekende TV-
programma Twee voor Twaalf. Geen van
drieën had alle antwoorden goed, maar
na het opmaken van de stand bleek dat
Robbert 12 punten had, Thorben 11 pun-
ten en Rik 10 punten. Hieruit mag gecon-
cludeerd worden dat  klaarblijkelijk drie
nagenoeg gelijkwaardige finalisten het
tegen elkaar opnamen. Zodra de gelegen-
heid zich voordoet zullen de prijzen over-
handigd worden. In de eerste week van
januari komt de activiteitencommissie zo
goed als zeker met een Januarispel: geen
quiz, maar geheel iets anders, waar ieder-
een op een vrij simpele manier opnieuw
kosteloos aan deel kan nemen. 

Oliebollenactie Gasselternijveen
GASSELTERVEEN – Voetbalvereniging Gasselternijveen zal donderdag haar jaarlijk-
se oliebollenverkoopactie houden. De voetbalvereniging is blij dat ze groen licht van
de gemeente Aa en Hunze gekregen heeft om de actie door te mogen laten gaan. Het
bestuur van de club kan de opbrengst van de verkoopactie goed gebruiken in deze
voetballoze periode, waarin de inkomsten vrijwel geheel zijn komen te vervallen. Ge-
lukkig blijven de leden zonder uitzondering wel trouw hun contributie betalen. De olie-
bollen worden ‘s morgens thuis bezorgd met een gratis zakje poedersuiker. De oliebol-
len, naturel of met krenten of rozijnen, kunnen tot vandaag telefonisch of per mail be-
steld worden.

Kerkgangers wensen 
veel goeds voor de wereld  
NIEUW-BUINEN – Een kerstnacht-
dienst wordt traditiegetrouw door
veel mensen bezocht. Dit jaar hebben
alle coronamaatregelen er echter
voor gezorgd voor dat vertrouwde en
gewaardeerde kersttradities niet kun-
nen doorgaan. Zo kan er geen sprake
zijn van een volle kerk, want maxi-
maal dertig mensen mogen in de
dienst aanwezig zijn.

Toch wilde de Protestantse Gemeente
van Nieuw-Buinen het feest van de ge-
boorte van Jezus niet onopgemerkt voor-
bij laten gaan en de verbinding met el-
kaar, die in de kerstnacht ervaren wordt,
ook dit jaar door zoveel mogelijk mensen
mee laten beleven. Daarom riep de kerk
iedereen op om in beweging te komen en
mee te doen met de wens-kerstballen-
actie en de verbinding met elkaar als
dorps- en buurtgenoten te vinden. Om
mee te doen konden mensen tijdens ope-
ningsuren zelf een kerstbal ophalen bij
Bloemenboetiek Hofman en MFA Noor-
derbreedte. ,,In de doorzichtige kerstbal-
len kon op een briefje een mooie wens
voor iemand of een hoopvolle boodschap
voor de wereld geschreven worden en op
elk gewenst moment in de wenskerst-
boom gehangen worden.’’ 
Dit kon bij de kerstboom bij de kerk aan
de Kerklaan, maar ook in de kerstboom
die bij MFA Noorderbreedte stond. De
kerk had de hoop dat de wenskerstboom
vol zou komen te hangen met goede en
hoopvolle wensen, verpakt in mooi ver-
sierde kerstballen. En dat is gebeurd: alle
beschikbare ballen zijn opgehaald door
gemeenteleden en inwoners van Nieuw-
Buinen. ,,In de Kerstnachtviering zijn zes
indrukwekkende wensen voorgelezen, uit

ballen die door de voorzitter van Dorps-
belangen Nieuw-Buinen, Derk Smit, wille-
keurig uit de bomen waren geplukt. Tij-
dens het voorlezen van de wensen in de
Kerstnacht was de kerk doodstil. In de
Kerstnachtviering was ook een korte im-
pressie te zien van hoe mooi de ballen in
de bomen waren versierd. Echt prachtig!
Het mooist vond ik een kunstig geschil-
derde engel. Een andere bal is geheel be-
kleed, met gekleurde driehoeken, er is
een bal met behalve een wens een com-
pleet Kerststukje erin en iemand versier-
de de bal met kleine balletjes erop’’, blikt
dominee Anneke Wouda terug.

Collage 
Eigenlijk zouden beide bomen tot na
Nieuwjaar blijven staan, maar vanwege
het onstuimige weer van de laatste dagen
is besloten ze al eerder op te ruimen. ,,Tij-
dens de storm van zondag waren er al en-
kele ballen en sterren uit de boom ge-
waaid, waarna we uit voorzorg de rest ook
binnen hebben gehaald. De ballen zullen
voorzichtig worden geopend en van alle
wensen wordt een collage gemaakt, die in
de kerk wordt opgehangen. Tijdens de
open kerk, elke woensdagavond van
19.00 tot 20.00 uur, kan iedereen de colla-
ge komen kijken en lezen. ,,Eigenlijk
hoop ik dat er ook een fotocollage van de
versieringen van de ballen wordt ge-
maakt. En omdat voor sommigen de
drempel van de kerk toch een beetje
hoog is, schrijven we de wensen ook uit
en worden ze gepubliceerd in de Dorps-
krant van Nieuw-Buinen van januari.’’
Het project heeft volgens dominee Wou-
da voldaan aan de verwachtingen. ,,En
het mooiste komt nog: als we alle wensen
met elkaar delen en wie weet een bijdra-
ge leveren aan het waarmaken.’’

� Bezoekers hangen hun kerstbal in de wenskerstboom in Nieuw-Buinen. (foto:
Auniek Klijnstra) 
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Arjaans Oliebollen 
bewijst wederom kwaliteit  
STADSKANAAL – De familie Arjaans is een van de oudste en be-
kendste bakkers onder de oliebollenkramen en de familie is ook al
vele jaren een begrip in Stadskanaal met zijn kraam op het Menis-
tenplein. Ook dit jaar zijn de oliebollen weer getest, ditmaal door de
landelijke (nieuwe) Oliebollentestonline.nl. Door het overlijden van
de grondlegger van de oliebollentest was er binnen het team twijfel
om ook dit jaar een test te houden, maar toch is besloten de test
door te laten gaan. Door heel Nederland zijn er oliebollen ingeza-
meld, die dezelfde dag nog door een panel getest zijn op onder meer
smaak en uiterlijk. Met een dikke 7 en het commentaar ‘Heerlijk
krokant. Hier lusten we er meer van’ is de oliebollenspecialist dit
jaar getest en daarmee staan ze op een gedeelde derde plek in de
provincie Groningen. (foto: De Nieuwsbode – Harry Cats) 

Gemeente neemt afscheid 
van Bethlehemkerk Gieten
GIETEN – De laatste kerk-
dienst in de Bethlehemkerk in
Gieten vond zondag plaats. De
kerk wordt overgenomen door
Via Trox en het pand krijgt een
andere bestemming. 

Het gebouw was lange tijd de uit-
valsbasis van de Gereformeerde
Gemeente in Gieten. Tijdens de af-
scheidsdienst werd er niet alleen
afscheid genomen van een gebouw,
maar was er ook een terugblik van
persoonlijke herinneringen en ge-
voelens.
Tot 1945 woonden er in Gieten en-
kele gereformeerde gezinnen die
bij de Gereformeerde kerk van
Gasselternijveen behoorden, waar
ze ook naar de kerk gingen. Na
1945 vestigden zich steeds meer ge-
reformeerde gezinnen in Gieten en
kregen ze de wens een eigen kerk
op te richten. In 1953 werd een
bakkerij annex winkel en woonhuis

aan de Schoolstraat 23 gekocht.
Van de oorspronkelijke bakkerij
werd een kerkzaal gemaakt, de wo-
ning werd een kosterswoning en de
winkel werd verhuurd. De kerk
viel onder Gasselternijveen en was
een evangelisatiepost. Ans Schol-
tens was jaren evangeliste en on-
der haar bezielende leiding werd
veel evangelisatiewerk verricht zo-
als clubwerk en de zondagsschool,
waar ook veel niet-kerkelijke kin-
deren naar toe gingen.

Broodhuis 
De ochtenddiensten werden eerst
in Gasselternijveen gehouden en
de middagdienst in de kerk aan de
Schoolstraat. Vanaf 1975 werden
beide diensten aan de Schoolstraat
gevierd. De kerk werd te klein, me-
de door veel vakantiegangers die
er zomers kwamen. De kerk werd
in 1977 dan ook uitgebreid. De ker-
kelijke gemeente groeide verder
en in 1979 werd deze gemeente een

zelfstandige kerk in de classis As-
sen. Voor de naam van de nieuwe
kerk werd een prijsvraag uitgezet.
De Bethlehemkerk won, verwij-
zend naar de geboorteplaats van
Jezus. Bethlehem betekent in het
Hebreeuws ‘Broodhuis’ en dat gaf
een link naar de voormalige bakke-
rij.   

Samen eten 
In 1986 verhuisde de koster. De
winkel stond leeg en alles was aan
renovatie toe. Besloten werd het
voorste gedeelte te slopen en er
werd een nieuwe kerkzaal ge-
bouwd. De voormalige kerkzaal
werd verbouwd tot vergaderruim-
te. De laatste verbouwing dateert
van ongeveer 15 jaar terug. Toen is
een aparte ruimte voor de jeugd
gemaakt (de Kajuit), nieuwe toilet-
ten en een grote keuken. Met deze
nieuwe keuken zijn veel maaltij-
den bereid voor het maaltijdpro-
ject. Op deze manier was het moge-
lijk dat kerkelijke en niet-kerkelij-
ke inwoners van Gieten periodiek
samen met elkaar van een warme
maaltijd konden genieten.

Samen christen zijn 
De toekomst van de Gereformeer-
de Gemeente ligt bij de Dorpskerk
in Gieten. De Gereformeerde Kerk
in Gieten is in 2018 gefuseerd met
de Nederlandse Hervormde Kerk
en samen zijn ze verder gegaan als
Protestantse kerk Gieten. Vervol-
gens heeft een strategische gebou-
wendiscussie plaatsgevonden en
besloten is om het verenigingsge-
bouw/pastorie aan de Eexterweg
en de Bethlehemkerk aan de
Schoolstaat te verkopen. Beide ge-
bouwen zijn nu verkocht. Dit bete-
kent dat de diensten vanaf nu alle-
maal in de Dorpskerk plaatsvin-
den. ,,In deze kerk willen we samen
christen in Gieten zijn”, aldus Bien-
se van Spronsen, voorzitter van het
Kerkbeheer.     

Herinneringen blijven 
Zondag werd afscheid genomen
van een gebouw, maar de persoon-
lijke herinneringen en gevoelens
blijven. ,,Ruim 60 jaar samen ker-
ken aan de Schoolstraat, vele ver-
gaderingen, evangelisatievrouwen-
clubs, catechisaties, tientallen ja-
ren clubwerk, vele maaltijden voor
alleenstaanden bereid, diverse ver-
bouwingen met bloed, zweet en tra-
nen gebouwd en verbouwd. Maar
ook trouw- en rouwdiensten, kinde-
ren die hier zijn gedoopt, leden die
jarenlang met passie en veel inzet
gebouwenbeheer hebben gedaan,
koster zijn geweest of een organist
die bijvoorbeeld 50 jaar op het
kerkorgel heeft gespeeld. Iedereen
heeft zijn persoonlijke eigen herin-
neringen en gevoelens”, blikt Van
Spronsen terug. ,,Ook zijn veel pro-
jecten samen opgepakt: het kerst-
verhaal op het Balloërveld, club-
weekenden voor jeugd, opvoeren
van musicals en het organiseren
van bijzondere diensten. Saamho-
righeid stond hoog in het vaandel.
Met pijn in ons hart hebben we de
Bethlehemkerk verkocht. Het is
meer dan het verkopen van een ge-
bouw. Afscheid van een gebouw
wordt genomen, maar de herinne-
ringen houden we vast. Deze herin-
neringen zijn ons verleden en hou-
den we vast en geven ons kracht
voor de toekomst.” 

Via Trox wordt de nieuwe eigenaar
van het pand aan Schoolstaat 23 in
Gieten. Dit is een zorgorganisatie
van professionals met verschillen-
de expertise en ervaring. Zij hel-
pen gezinnen met kinderen waar
problemen spelen op diverse gebie-
den en werken nauw samen met
het hele gezin en het (informele)
netwerk.

� Pia Mulder draagt het gedicht ‘Helpende handen’ voor tijdens de
laatste dienst in de Bethlehemkerk in Gieten. (eigen foto)

Kerstbox voor ouderen 
in Gasselternijveen 
GASSELTERNIJVEEN – Het
Nationaal Ouderenfonds is al
zeventien jaar bezig met organi-
seren van kerstdiners voor ou-
deren. Dit uitje, dat voor velen
een waardevolle en gezellige
ontmoeting is, kon dit jaar van-
wege het coronavirus niet door-
gaan. Maar met de feestelijke
kerstbox biedt het Nationaal
Ouderenfonds een mooi alterna-
tief. 

Dorpscoöperatie De Brug heeft de
deelnemers van de Huiskamer in
Gasselternijveen aangemeld voor
een kerstbox en heeft ze aan huis
bezorgd. Ook kregen deze mensen
een attentie van Impuls om in deze
sobere kerstdagen een lichtpuntje
te brengen. De deelnemers waren
blij verrast. In de box zat van alles
om Kerst thuis zo gezellig mogelijk
te maken: iets lekkers, een cadeau-
tje, een persoonlijk geschreven

kerstkaart en een uitnodiging voor
een speciale online kerstshow. 
Een vrijwillige chauffeur van de
dorpscoöperatie reed op de Spil-Ex-
press en samen met Carla IJntema,
de activiteitenbegeleidster van de
Huiskamer, konden zij op veilige
afstand de box bezorgen en maak-
ten ze een praatje op afstand, om
op deze manier de ouderen een
hart onder de riem te steken. Dit
gebeurde op een ludieke manier.
IJntema zat op de rug van een
sneeuwman en belde zo aan. Met
kerstmuziek op de achtergrond
bood ze de pakketjes aan. De bus
was geheel in kerstsfeer, compleet
met dennentakken en twee levens-
grote kerstmannen. Tussen de
adressen door reed de bus lang-
zaam door de straten met gezellige
kerstmuziek en een mooie kerst-
groet aan alle inwoners van Gassel-
ternijveen namens de dorpscoöpe-
ratie en Welzijnsorganisatie Im-
puls.

� Carla IJntema heeft enkele inwoners van Gasselternijveen blij ge-
maakt met een kerstbox van het Nationaal Ouderenfonds. (eigen
foto) 

Kerstman bezoekt 
bewoners ’t Maandhoes

GASSELTE – Door de lockdown in
verband met het coronavirus zijn
er momenteel geen activiteiten in
woonvoorziening ’t Maandhoes in
Gasselte. Het is er stil, maar daar
bracht de dorpsomroeper vorige
week even verandering in. Hij
ging naar ’t Maandhoes en al van
veraf waren de kerstliederen uit
de speaker te horen. De kerstman
stapte bij elke woning uit en wens-
te iedere bewoner persoonlijk fijne
feestdagen en een goed en gezond
2021. Ook kregen de bewoners een
klein presentje van Impuls. De
aanwezigheid van de kerstman en
de gezelligheid daaromheen zorg-
de voor een glimlach op de gezich-
ten van de bewoners. (eigen foto)

Oproep CDA : luid 
kerkklokken met Nieuwjaar
STADSKANAAL – Normaal
gaat iedereen tijdens de jaarwis-
seling om twaalf uur ‘s nachts
naar buiten en barst het vuur-
werk los. Dit jaar echter niet.
,,Het kan niet zo zijn dat het nieuwe
jaar in alle stilte begint’’, aldus de
CDA-fractie van de gemeente
Stadskanaal. ,,We houden er niet
van om te zeggen wat allemaal niet
kan, maar vooral te kijken naar wat
wel kan. Daarom doen we een op-
roep aan de kerkbestuurders van
de gemeente Stadskanaal, om ‘op
de slag van het nieuwe jaar’ de
kerkklokken te luiden. Het effect

hiervan is niet in waarde uit te
drukken’’, aldus de fractie. Van
oudsher dient het luiden van de
kerkklok om de omwonende bevol-
king ergens op te attenderen. Het
aanbreken van het nieuwe jaar,
2021, is vooral in deze tijd, iets waar
veel mensen naar uitkijken. ,,Maar
bovenal willen we deze momenten
ook het liefst samen vieren. En
kerkklokken worden ook gezien en
gehoord als teken van hoop, een
mooi begin! Het kan toch niet zo
zijn dat we dit bijzondere jaar zo af-
sluiten en het nieuwe jaar in sobere
stilte beginnen”, besluit CDA-frac-
tielid Agnes Wubs.

Subsidie voor zelf
opvangen van 
schoon regenwater in
Westerwolde
SELLINGEN – Eigenaren van
een woning of bedrijf in de ge-
meente Westerwolde kunnen
binnenkort subsidie aanvragen
als zij regenwater niet meer het
gemeentelijke riool in laten
stromen. Het gaat om regenwa-
ter van daken en schone terrei-
nen. De subsidie heet ‘Regeling
afkoppelen hemelwater’ en is
vanaf 5 januari 2021 aan te vra-
gen. 

Zelf regenwater opvangen bete-
kent minder water in het riool.
Hierdoor wordt het riool minder
vaak onnodig gebruikt. Door het
opvangen van regenwater wordt
ook minder verspild. Regenwater is
al redelijk schoon water en door
het zelf op te vangen hoeft het
schone water niet meer te worden
verpompt en gezuiverd. Het opge-

vangen regenwater kan bijvoor-
beeld gebruikt worden om planten
water te geven. Dat zorgt weer voor
minder gebruik van drinkwater tij-
dens droge zomers. 
De subsidie is bedoeld voor eigena-
ren van een woning of bedrijf die
het regenwater van hun dak of
schone terrein niet meer het riool
in laten stromen. De regeling geldt
ook voor straten waar de gemeente
een gescheiden rioolstelsel aanlegt.
Voor een oppervlakte tussen de 40
en 150 vierkante meter is er 400 eu-
ro subsidie. Voor een groter opper-
vlakte is een subsidie van  2,50 eu-
ro per vierkante meter beschikbaar
met een maximum van 5.000 euro.
In totaal is er elk jaar een bedrag
van 30.000 euro beschikbaar in
Westerwolde. De subsidie kan aan-
gevraagd worden via westerwol-
de.nl/regenwater. Hier zijn ook alle
voorwaarden en tips te vinden. 
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