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PvdA-raadslid Grietje Schipper mocht zaterdagochtend de regen-
boogvlag hijsen voor het gemeentehuis. (foto: Auniek Klijnstra) 

Directeur Margriet van Klinken van het Museum Klooster Ter
Apel en docente Mirelle Kloosterman van de RSG Ter Apel gaan sa-
menwerken op cultuurgebied. (foto: H. Siemensma) 

Stichting BOVEM liet zien hoe er op de ouderwetse manier bieten gerooid worden. (foto: Auniek
Klijnstra) 

Museum Klooster Ter Apel en 
RSG Ter Apel slaan handen ineen 

STADSKANAAL/LUNTEREN –
Ooit had Philips een flinke ves-
tiging in Stadskanaal met drie
grote flats voor hun medewer-
kers. Die flats zijn gesloopt. Re-
den genoeg voor woningbouw-
corporatie Lefier en de gemeen-
te Stadskanaal om een beroep
te doen op de innovatieve en
creatieve denkkracht van tien
Stadskanaalster mbo-toppers
om na te denken over de herbe-
stemming van het Philips-ter-
rein. Het enthousiaste team van
het Noorderpoort heeft deze uit-
daging opgepakt en daar nu
zelfs een prijs voor gewonnen. 

Afgelopen week mocht het team
de publieksprijs, een cheque ter
waarde van 1000 euro, ophalen tij-
dens de finale van de ontwerpwed-
strijd SMARTCirculair in congres-
centrum De Werelt in Lunteren.
Van de twintig deelnemende
teams, waarvan er enkele door co-
rona af waren gevallen in de afge-
lopen maanden werd het idee van
de Stadskanaalster leerlingen, de
ontwikkeling van een Tiny Village
bij een Innovatiehub voor studen-
ten, startups en bedrijven op het
voormalige Philips-terrein in
Stadskanaal, als meest duurzame
idee gekozen door het publiek. Het
idee kreeg ruim 7900 stemmen van
het publiek, ruim meer dan de an-
dere deelnemende teams. 
Het team, bestaande uit twaalf
mbo-studenten bouwkunde Noor-
derpoort, hebben het idee vanuit
hun eigen standpunt ontwikkeld.
,,We zitten inmiddels allemaal in
ons laatste jaar en denken al na

over wat we hierna willen gaan
doen en vooral ook waar we dat
willen gaan doen. Nu gaan jonge-
ren vaak voor een vervolgoplei-
ding richting Groningen en blijven
daar dan na hun studie hangen in
plaats van dat ze terugkomen naar
Stadskanaal. Wij denken dat veel
jongeren best hier willen wonen
en werken, zolang er maar genoeg
werkgelegenheid is én voldoende
woningen voor starters, zodat ze
niet tussen wal en schip vallen als
ze op zoek naar een eigen plek. De
treinverbinding met Veendam en
Groningen speelt daarin ook een
belangrijke rol: als die er is, weet
ik zeker dat veel jongeren niet
eens op kamers gaan wonen tij-
dens hun studie’’, zegt teamcaptain
Sayan Nagalingam. ,,Vanuit dat
idee hebben we het idee voor de
bouw van de tiny homes ontwik-
keld. We noemen het ook wel toe-
komstig Stadskanaal: een state-of-
the-art innovatie hotspot met een
aanzuigende werking op talent en
ondernemers uit de regio.’’

Tiny homes
In het ontwerp zou er plek zijn
voor twintig modulaire tiny homes
met verschillende afmetingen, van
60 tot 90 vierkante meter, die ge-
stapeld en los op het terrein ‘ver -
strooid’ kunnen worden. ,,En als
bewoners uitbreiding nodig heb-
ben, kunnen ze er eenvoudig een
module opzetten. Betaalbaar, cir-
culair, charmant en slimmer dus.’’
De tiny homes moeten gebouwd
worden van duurzame materialen
zoals hennepisolatie. ,,De materia-
len worden zoveel mogelijk gele-
verd door regionale bedrijven, zo-
dat je alles zoveel mogelijk CO2-
neutraal houdt. Bovendien zorg je
zo ook weer voor werkgelegen-
heid.’’ Een zonnepark naast de In-
novatieHub zorgt voor energie, het
batterijconcept voor voldoende
energievoorraad en met zonnep-
anelen, laadpunten voor elektri-
sche auto’s en wateropvang voor
hergebruik is er redelijk veel zelf-
voorzienendheid. ,,Lefier was me-
teen enthousiast over ons ontwerp
voor de tiny homes en gaat er nu
serieus naar kijken. Ook de ge-
meente staat open voor dit plan. In
november gaan we met alle be-
trokken partijen in gesprek om te
kijken welke concrete vervolgstap-
pen eventueel genomen kunnen
worden.’’ 

Het Noorderpoort Team heeft het
ontwerp in opdracht van de ge-
meente Stadskanaal (wonen en

leefbaarheid) en woningbouwcor-
poratie Lefier gemaakt. Bedrijven
als Hemco Bouw, Planontwikke-
ling De Groot, HempFlax, Avebe,
IHOG Innovatiehub Oost-Gronin-
gen en Lefier hebben het team ge-
holpen.

TER APEL – Museum Klooster
Ter Apel en de RSG Ter Apel
hebben vrijdag een intentiever-
klaring ondertekend voor een
nieuw samenwerkingsproject
op het gebied van cultuuredu-
catie. De naam van deze leer-
gemeenschap is het 4V-project.
De vier V’s staan voor: Verken-
nen, Verbreden, Verdiepen en
Verbinden. Docenten Mirelle
Kloosterman en Anneke Korte
van de RSG en het erfgoededu-
catieteam van Museum Kloos-
ter Ter Apel zullen samen de
leergemeenschap gaan vormge-
ven.

In bestaande ontwikkeltrajecten
ligt de nadruk doorgaans op het
bij elkaar brengen van vraag en
aanbod: de school heeft een vraag,
de culturele speler ontwikkelt. De
culturele speler heeft een product,
de school neemt af. Een Leerge-
meenschap is een gezamenlijk
leerproces van alle betrokkenen.
In een Leergemeenschap Cultuur-
educatie staat de gezamenlijke
ontwikkelingsdoelstelling cen-
traal. Binnen de leergemeenschap-
pen staat het samen leren van alle
partners, het onderzoeken, het
vernieuwen, het in kaart brengen
van de leeropbrengsten en het
borgen van de verandering cen-
traal zowel in werkwijze van de
school als in die van het culturele
veld. 

De leergemeenschap richt zich
niet per definitie op creativiteits-
ontwikkeling, maar op cultuuredu-
catie in de brede zin. In de samen-
werking ligt het accent op het aan-
gaan van een gezamenlijk leerpro-
ces in een netwerkende structuur.
In de provincie Groningen zijn in-
middels twaalf Leergemeenschap-
pen Cultuureducatie aan de slag
met nieuwe vormen van cultuure-
ducatie. De leergemeenschap
wordt twee jaar lang ondersteund

door een procesbegeleider (K&C)
en docentonderzoekers (Hanzeho-
geschool). Ook de leerresultaten
van de individuele leerling wor-

Een impressie van de tiny houses op het voormalige Philips-terrein. (animatie: Sayan Nagalingam) 

Stadskanaal is 
van en voor iedereen  

Mensen kunnen om diverse rede-
nen worden uitgesloten van vol-
waardige deelname aan de samen-
leving, bijvoorbeeld door een be-
perking, hun leeftijd, etnische her-
komst, seksuele oriëntatie of gen-
deridentiteit, maar ook door ar-
moede of laaggeletterdheid. 

Transjongeren 
Het werken aan een inclusieve sa-
menleving vraagt aandacht, vooral
door middel van zichtbaarheid,
voorlichting en informatie. Daarom
zijn er naast het hijsen van de vlag
allerlei activiteiten. De Bibliotheek
Stadskanaal heeft in samenwer-
king met de LHBTI-vereniging een
leuke en informatieve informatie-
tafel ingericht en op dinsdagavond
24 november is er in de bibliotheek
een themabijeenkomst over ‘trans-
jongeren’. Uit gesprekken die le-
den van de LHBTI-club hebben ge-
houden tijdens markten in de ge-
meente blijkt dat er behoefte is
aan informatie over transjongeren. 

STADSKANAAL – Het was zon-
dag Internationale Coming Out
Day 2020, een dag die de gemeen-
te Stadskanaal niet ongemerkt
voorbij wilde laten gaan. Daarom
werd zaterdagochtend voor het
gemeentehuis de regenboogvlag
gehesen door raadslid Grietje
Schipper, om daar tot maandag te
wapperen. Vanwege de aange-
scherpte maatregelen rondom het
coronavirus was er deze keer
geen wethouder of delegatie van
de LHBTI-vereniging Veenkolo-
niën Westerwolde aanwezig.

Wethouder Marc Verschuren: ,,Ik
vind het hijsen van de regenboog-
vlag als gemeente belangrijk. Hier-
mee is zichtbaar dat we aandacht
hebben voor ieder mens, ongeacht
hun seksuele oriëntatie of economi-
sche, culturele of etnische achter-
grond. We laten zien dat ieder
mens in vrijheid zichzelf mag zijn.”
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den in kaart gebracht via bijvoor-
beeld een portfolio. Jaarlijks is
10.000 euro subsidie beschikbaar
per Leergemeenschap.

Refaja in Stadskanaal 
tijdelijk dagziekenhuis
STADSKANAAL – De versprei-
ding van het coronavirus gaat
snel en met name in Zuidoost-
Drenthe is sprake van een in-
fectiehaard. Om voldoende
ruimte te creëren voor de zorg
van coronapatiënten en de druk
op zorgmedewerkers te vermin-
deren, stopt Treant Zorggroep
tijdelijk met niet-spoedeisende
operaties op ziekenhuislocatie
Refaja in Stadskanaal.

Op dit moment zijn op ziekenhuislo-
catie Scheper en in woonzorgcentra
ruim 50 patiënten opgenomen die
verdacht worden van of vastgesteld
COVID hebben. Nog eens bijna 20
coronapatiënten zijn na eerste op-
vang overgeplaatst naar ziekenhui-
zen in de regio. Door patiënten te
verdelen, kunnen alle ziekenhuizen
zolang mogelijk zoveel mogelijk re-

guliere zorg blijven verlenen. ,,Vrij-
dagavond moest de Spoedeisende
Hulp in Emmen noodgedwongen
enkele uren sluiten voor niet-le-
vensbedreigende situaties, vanwege
de grote toestroom van coronapa-
tiënten. We zien dat onze medewer-
kers nogmaals zwaar op de proef ge-
steld worden om de zorg te blijven
bieden aan degenen die dat nodig
hebben’’, zegt Refik Kaplan, lid
raad van bestuur van Treant Zorg-
groep. ,,Anders dan tijdens de eer-
ste golf is onze regio nu zelf een in-
fectiehaard. Dit betekent dat er
veel meer coronabesmettingen zijn
in ons verzorgingsgebied; ook onder
onze medewerkers. Daarbij komt
dat coronapatiënten tot wel twee
keer intensievere zorg nodig heb-
ben. Door niet-levensbedreigende
reguliere zorg in Stadskanaal af te
schalen en verplegend personeel in
te zetten in Emmen voor acute en

coronazorg, hoopt Treant de overbe-
lasting van het verplegend perso-
neel binnen de perken te houden.
,,We doen een beroep op alle inwo-
ners van Drenthe en Zuidoost-Gro-
ningen om zich te houden aan de co-
ronamaatregelen, zodat de toename
niet doorzet. We bereiden ons voor
op verdere afschaling van zorg.’’
Treant verleent de acute en com-
plexe zorg, inclusief coronazorg, in
Emmen, zodat de geplande en poli-
klinische zorg zoveel mogelijk kan
doorgaan in Hoogeveen en Stadska-
naal. In Stadskanaal zijn vier opera-
tiekamers gesloten, waarmee Refa-
ja tijdelijk als dagziekenhuis func-
tioneert. Alle poliklinische en onco-
logische zorg kan door blijven gaan
in het Refaja. De niet-spoedeisende
ingrepen en operaties die hier ge-
pland staan worden uitgesteld. Pa-
tiënten worden persoonlijk door
Treant op de hoogte gesteld.    

Ouderwets bieten rooien in Harpel  
HARPEL – Op de ouderwetse
manier bieten rooien met één-
rij-bietenrooiers en oldtimer
kippers. Dat was precies wat er
zaterdag gebeurde op een ak-
ker aan de Molenkampweg op
de Harpel (Vlagtwedde), waar
Stichting BOVEM een bieten-
rooidag organiseerde. ,,De op-
zet achter deze dag is dat we
oude machines en gebruiken
onder de aandacht willen bren-
gen’’, aldus de stichting. 

Met vier oldtimer bietenrooiers en
zeven oldtimers kippers werden er
bieten gerooid, waarna de kippers
de bieten naar de dobbe transpor-
teerden. De door de stichting BO-
VEM aangeschafte bietenrooier
van het merk Stoll kreeg boven-
dien zijn vuurdoop. ,,Na wat aan-
loopprobleempjes en de juiste af-
stellingen leverde hij goed werk
af’’, blikt Jan Borg terug namens
de organisatie. De omstandighe-
den waren niet optimaal door de
vele regenbuien van de dag er-
voor, waardoor het land wat dras-
sig was. ,,Desondanks is het per-
ceel gerooid en hebben we alles
schoon opgeleverd aan boer Wen-
ning.’’ 

Dorsdag 
Dit jaar heeft de stichting geen ac-
tiviteiten meer op het programma
staan, wel heeft BOVEM de in au-

gustus gemaaide rogge nog in scho-
ven op wagens staan. ,,Nu de Land-
bouwbeurs Vlagtwedde, waarvoor
de rogge bestemd was, volgend

jaar niet doorgaat, ligt het in de
bedoeling om hier volgend voor-
jaar een aparte dorsdag van te ma-
ken.’’ 

Trendy village met innovatiehub

Leerlingen Noorderpoort
winnen prijs met bouwplan

Leefstijlcoaching als medicijn 
voor mensen met overgewicht 
SELLINGEN – Voor mensen
met overgewicht is fit en ge-
zond worden niet altijd even
makkelijk. Vaak hebben ze hier
hulp bij nodig. Vanaf nu kunnen
inwoners met overgewicht in de
gemeente Westerwolde mee-
doen aan een Gecombineerde
Leefstijlinterventie (GLI). 

Dit is een traject van twee jaar,
waarbij de deelnemer wordt bege-
leid door een leefstijlcoach, fysiothe-
rapeut en diëtist, met als doel een
gezonde(re) leefstijl. Wethouder
Wietze Potze: ,,De Gecombineerde
Leefstijlinterventie is in onze hele
gemeente beschikbaar. Ik ben trots
op de mensen die dat mogelijk ma-
ken voor onze inwoners. Ik wens ie-
dereen heel veel plezier van een fit-
te(re) toekomst!” Inwoners die veel
kans hebben om ziek te worden als
gevolg van overgewicht, komen in
aanmerking voor de Gecombineerde
Leefstijlinterventie. In het twee jaar
durende traject gaan deelnemers on-
der begeleiding van een leefstijl-
coach aan de slag met een gezon-
de(re) leefstijl, samen met anderen
bewegen en naar de diëtist. Ze ont-
dekken wat ze leuk vinden en hoe ze
met plezier kunnen blijven bewegen
in de buurt. Op westerwolde.nl/gli
staat meer informatie over de GLI.

De zorgverzekeraar vergoedt de be-
geleiding door de leefstijlcoach. In-
woners betalen hiervoor ook geen ei-
gen risico. Om mee te kunnen doen
is een verwijzing van de huisarts of
medisch specialist nodig.  

Mannen aangehouden 
voor brandstichting 
NIEUW-BUINEN – Twee mannen
van 24 en 52 jaar uit Stadskanaal
zijn zondagochtend aangehouden
na een brandstichting bij een eet-
gelegenheid aan het Noorderdiep
in Nieuw-Buinen. In de nacht van
zaterdag op zondag bleek er brand
te zijn gesticht bij de ingang van
de eetgelegenheid, nadat er eerder
die avond een ruzie had plaatsge-
vonden. Niemand raakte gewond.
Of de ruzie en de brandstichting
iets met elkaar te maken hebben,
wordt nog onderzocht. De twee
mannen zijn vastgezet en ver-
hoord. 

Burgemeester Velema
zoekt witte voetjes 
TER APEL – Burgemeester Jaap
Velema van de gemeente Wester-
wolde is vorige week samen met
de politie op pad geweest voor de
jaarlijkse ‘Witte voetjes-actie’. 

Tijdens deze actie hebben zij inwo-
ners aangesproken en flyers uitge-
deeld om te laten zien hoe makke-
lijk het is om bij een auto in te bre-
ken. In totaal vonden zij in Ter Apel
elf auto’s die niet op slot waren.
Ook in de andere dorpen ontdekten
zij al meer dan 35 niet goed afgeslo-
ten auto’s. De politie adviseert eige-
naren daarom goed te controleren
of de auto écht op slot is, de auto op
verlichte plekke in het zicht van an-
dere huizen te parkeren, geen kost-
bare spullen achter te laten de lege
laadruimte niet af te dekken en het
dashboardkastje open te laten, zo-
dat onverlaten kunnen zien dat er
niets van waarde te halen is.  
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Sportprogramma
Alteveer 

Zondag 18 oktober: GKC 1-Alte-
veer 1, 14.00.

JVV 
Zondag 18 oktober: JVV 1-Witte-
veense Boys ’87 1, 14.00, aanw.
13.00; overige teams vrij. 

Musselkanaal 
Zaterdag 17 oktober: ST Gie-
ten/Eext Jo15-2-Musselkanaal Jo15-
2, 10.30, v. 9.15; Musselkanaal Jo13-
2-Muntendam Jo13-1, 10.30, aanw.
9.45. Zondag 18 oktober: Musselka-
naal 1-CEC 1, 14.00, aanw. 12.30;
Raptim 3-Musselkanaal 2, 10.30, v.
8.45. 

Onstwedder Boys 
Zaterdag 17 oktober: Onstw. Boys
1-DKB 1, 14.30; Onstw. Boys Jo17-
1G-NWWC Jo17-1, 11.00; Gie-
ten/Eext Jo14-1-Onstw. Boys Jo14-
1, 9.00, v. 7.45. 

Sellingen 
Zaterdag 17 oktober: SVBO 3-Sel-
lingen zaterdag, 14.30, v. 13.15; Sel-
lingen JO12-De Treffer ’16 JO12,
10.00; Sellingen JO15 + JO11 vrij.
Zondag 18 oktober: Sellingen 1-
SPW 1, 14.00; Sellingen 2-Wester-
wolde 2, 10.00; Sellingen 3-Veeler-
veen 3, 9.45. Donderdag 22 okto-
ber: Sellingen 1-CEC 1, 19.30. 

De Treffer ‘16
Zaterdag 17 oktober: Sellingen
Jo12-1-De Treffer Jo12-1G, 10.00;
Lycurgus Mo15-1-De Treffer Mo15-
1, 10.30. Zondag 18 oktober: De
Treffer 1-Buinerveen 1, 14.00. 

Westerwolde 
Zaterdag 17 oktober: Westerwolde
Jo17-1G-SC Stadskanaal Jo17-3,
11.00; Westerwolde Jo14-1G-TLC
Jo14-1, 11.00; ST Westerwolde Vr1-
Holwierde Vr1, 14.00. Zondag 18
oktober: FC Ter Apel ’96 1-Wester-
wolde 1, 14.00; Sellingen 2-Wester-
wolde 2, 10.00.

Sportuitslagen
Hengelsport 
HC De Brasem
Uitslag wedstrijd 55 jaar en ouder
in Musselkanaal met goede vang-
sten: 1. E. de Hoop, 2. J. Zondag, 3.
K. Bakker, 4. M. Willems, 5. R. Lan-
ting, 6. G. Bolk, 7. J. Bosma, 8. R.
Kruijer,  9. H. Homan, 10. W. Brink-
man.  

HSV V’mond
Uitslag sportdag A. Bruintjes en S.
de Jonge in Wildervank met rede-
lijke vangsten: 1. S. de Jonge (alg.
kampioen), 2. G.  Nijland (aant.

kampioen), 3. J. de Jonge (gew.
kampioen),   4. A. Huisinga, 5. H.
Bruinsma, 6. J. Bruinsma, 7. E. de
Hoop, 8. E. Huisinga, 9. F. Geers,
10. M. Trip, 11. H. Rengers, 12. R.
Homan, 13. H. Bosma, 14. H. Cas-
pers, 15. Ria de Jonge, 16. J. Klein,
17. A. Bruintjes, 18. Inge Homan. 

Bridge
BC ’t Aailaand
Uitslagen interne competitie: Lijn
A: 1. Alie Lubbers-Hilde Pufkus, 2.
Eppi de Groot-Ben van Doorn, 3.
Ankie Janssens-Dina Trip. 

Aerts en Alvarado 
winnen in Gieten   
GIETEN – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado hebben de 45e editie van de Inter-
nationale Superprestige Veldrit in Gieten op hun naam geschreven. De Belgische renner
nam al snel de leiding op het vernieuwde parcours rond de zandafgraving aan de Nij-
slootsweg, nadat zijn concurrent en landgenoot Eli Iserbyt al in de eerste ronde ten val
kwam en veel terrein moest prijsgeven. Hoewel Aerts zelf ook nog twee keer viel, kwam
zijn leidende positie geen moment in gevaar. Achter de winnaar kwam Iserbyt op 24 se-
conden achterstand toch nog als tweede over de finish, 14 seconden later gevolgd door de
nummer drie Laurens Sweeck, eveneens uit België. Bij de dames ging de winst net als vo-
rig jaar naar Ceylin del Carmen Alvarado uit Rotterdam. De huidige wereldkampioene,
die zaterdag nog brons won bij het WK MTB bij de beloften-vrouwen in Oostenrijk, kwam
alleen over de meet, op respectievelijk 24 en 28 seconden gevolgd door haar landgenotes
Annemarie Worst en Lucinda Brand, die de top drie completeerden. Vanwege de corona-
crisis stonden dit jaar alleen de wedstrijden voor de elite heren en dames op het program-
ma. Ook werd er zonder publiek gekoerst. (foto: Henry Koops) 

Nieuwe sponsor voor 
Runners Stadskanaal
STADSKANAAL – Fysiotherapie Musselkanaal en de Runners
Stadskanaal hebben een paar weken geleden besloten een sponsor-
overeenkomst te sluiten. Op de foto tekenen Jeroen Prummel
(rechts) van Fysiotherapie Musselkanaal en voorzitter Rob van der
Horst van Runners Stadskanaal de overeenkomst. Het bestuur van
de Runners Stadskanaal is bijzonder blij dat men tijdens de coron-
acrisis toch een nieuwe sponsor heeft weten te krijgen en is Fysio-
therapie Musselkanaal daar dan ook zeer erkentelijk voor. Jeroen
Prummel hoopt dat zijn bedrijf hiermee een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan een gezonde(r) hardloopsport. (eigen foto) 

Westerwolde bindt 
Protos aan zegekar
VLAGTWEDDE – In een wedstrijd met
twee gezichten bond Westerwolde zondag-
middag Protos uit Steenwijksmoer aan de
welbekende zegekar. Was de eerste helft
van dit duel nog het bekijken waard, de
tweede helft kende nagenoeg geen hoogte-
punten. Uiteindelijk was het uitblinker
Kevin van der Laan die aan het eind van
het eerste bedrijf met een wonderschoon
doelpunt de 2-1 eindstand in het voordeel
van de thuisploeg op het scorebord liet
aantekenen. 

In de stromende regen begon Westerwolde erg
ongelukkig aan de wedstrijd. Al in de derde mi-
nuut liet de deze middag, bij afwezigheid van
de geschorste Rudolf Riks, als captain opere-
rende Merill Wakker in het eigen strafschopge-
bied vanuit een corner de bal onder zijn voet
doorrollen. Voor aanvoerder Bram Mittendorff
van Protos was het daarna een koud kunstje
het leer achter keeper Rudie Bergman te schui-
ven: 0-1. Westerwolde zat niet bij de pakken
neer en ging uit alle macht op zoek naar de ge-
lijkmaker. In de 15e minuut pakte doelman
Tim Bakker van Protos een al dan niet bewuste
terugspeelbal op zo’n zeven meter van zijn ei-
gen doel in de handen. Arbiter Nigro uit Assen
was gedecideerd en kende Westerwolde een in-
directe vrije trap toe. Protos posteerde zich
met man en macht op de doellijn, maar toch
wist Arjen Heidekamp een gaatje in de muur
van de Steenwijksmoerders te vinden en knal-
de op aangeven van Merill Wakker de 1-1 bin-
nen. Hierna golfde het spel lang op en neer,

maar tot echte doelkansen leidde dit niet. Tot-
dat in de 44e minuut Kevin van der Laan na
een voorzet vanaf de rechterkant met een heer-
lijke krulbal de iets te ver voor zijn doel staan-
de Bakker verschalkte. Jammer was het dat
rechtervleugelverdediger Mark Geukes van
Westerwolde direct daarna na een ongelukkige
botsing met teamgenoot Frank Riks waar-
schijnlijk met een kwetsuur aan het sleutel-
been voor medisch onderzoek het sportpark
moest verlaten.   
Was de eerste helft nog de moeite van het be-
kijken waard, de tweede helft viel er voor de
spaarzame, met toestemming aanwezige aan-
hang van beide ploegen niet veel meer te ge-
nieten. De tussenstand en de daarmee gepaard
gaande spanning vergoedde echter veel. Protos
probeerde nadrukkelijk de gelijkmaker te for-
ceren, maar kende daarbij geen geluk of vond
keeper Bergman als sta-in-de-weg. Via razend-
snelle counters probeerde Westerwolde de ver-
dediging van de bezoekers onder druk te zet-
ten, maar de gecreëerde kansen werden min-
der goed uitgespeeld. Verder dan een bal op de
lat van Joan Solano kwamen de elf van Richard
Streuding dan ook niet. Uiteraard werd de
overwinning na het laatste fluitsignaal uitbun-
dig gevierd. Westerwolde kent met zeven pun-
ten uit vier wedstrijden een behoorlijk goede
competitiestart. Zondag  kan de voortvarende
start hopelijk een vervolg worden gegeven in
Ter Apel, waar de plaatselijke FC haar op-
wachting maakt. Voor Westerwolde kan het
snel beter gaan dan vorig seizoen: toen gingen
de Vlagtwedders in Ter Apel met een 7-0 ne-
derlaag de figuurlijke bietenbrug op. 

�Westerwolde won de thuiswedstrijd tegen Protos met 2-1. (foto: Bé Eelsing)  

Stadskanaal doet mee 
aan Nationale Recycleweek 
STADSKANAAL – Het is Nationale
Recycleweek. Stadskanaal doet deze
week daarom met veel andere ge-
meenten mee met de campagne ‘Heel
Noord-Nederland Recyclet!’. 

Het inleveren van oude en kapotte appa-
raten is niet alleen ontzettend goed voor
het milieu, men steunt ook nog eens het
goede doel. De opbrengst van het elektro-
nisch afval schenken de deelnemers aan
het goede doel. In Stadskanaal is dit ‘Lut-

je Geluk’, een stichting die uitjes organi-
seert voor gezinnen met kinderen die dit
zelf niet kunnen financieren. De oude, ka-
potte elektronische en elektrische appa-
raten kunnen worden ingeleverd bij We-
deka Kringloop aan de Gedempte Vled-
dermond 3 in Stadskanaal en bij het af-
valbrengstation aan de Industrieweg 32
in Stadskanaal. Hier staan tijdens deze
Nationale Recycleweek speciale contai-
ners. De campagne ‘Heel Noord-Neder-
land Recyclet’ vindt plaats in samenwer-
king met Virol en Weee Nederland.

WESTERWOLDE – Judoschool Tan-Ren-Jutsu heeft, in samenwer-
king met de sportcoaches van Huis van de Sport Groningen en vak-
docenten van de gemeente Westerwolde, kennismakingslessen judo
verzorgd op basisscholen in Westerwolde. Deze lessen werden ver-
zorgd tijdens de lessen bewegingsonderwijs en stonden volledig in
het teken van kennismaking met judo. Spelenderwijs kwamen leer-
lingen uit groep 3 tot en met 8 in aanraking met meerder aspecten
van de sport: respect voor elkaar, weerbaarheid en specifieke tech-
nieken zoals valbreken, werpen en het aanleggen van een houd-
greep. De kinderen maakten kennis met een aantal basistechnieken
en aan het eind van elke les konden de kinderen een heuse judo-
worp uitvoeren. Judoschool Tan-Ren-Jutsu verzorgt op woensdag ju-
dolessen in Ter Apel en op vrijdag in Vlagtwedde. Wie meer infor-
matie of drie proeflessen wil, kan daarvoor terecht op
www.judotanrenjutsu.nl. (eigen foto) 

Westerwoldse scholen 
maken kennis met judo

Nieuwe shirts HCSO D1
STADSKANAAL – De HCSO-dames hebben nieuwe shirts ontvangen van Mar-
bo Natuursteen, Autobedrijf Schoon en Nijmko ICT & Telecom, allen uit Stads-
kanaal. Daarnaast ontving het team van TDM en More For Feet twee bidon-
kratten, met daarin voor alle dames een gepersonaliseerde bidon. Op de foto
Sanne van Dam, Nina Schoon, Kayleigh Nijmeijer, Lieke Wolters, Denise Groe-
newold, Rean de Weerd, Laura de Vries, Minou de Groot, Esmee Walters, Lu-
anca Hogenberg, Anouk Bentum, Adriënne Boelens, Leticia Hanevel, Martine
Schrik, Lucianne de Man en Lisanne Herbers. Op de foto ontbreken Daphne
Boels, Marlies de Jonge en Anouk Johannes. (eigen foto)  

Leontien van Moorsel haalt 
verhalen op in Groningen 
STADSKANAAL – Voormalig profwielren-
ster Leontien van Moorsel fietst van 19 ok-
tober tot en met 2 november door alle pro-
vincies in Nederland op verzoek van uit-
vaartverzorger en -verzekeraar Monuta. De
fietstocht heeft als doel om aandacht te
vragen voor het samen herinneren van
overleden dierbaren. Tijdens de tocht haalt
Leontien verhalen op bij nabestaanden in
twaalf steden. Op donderdag 29 oktober
vertrekt Leontien uit Stadskanaal. Het
eindpunt is op 2 november, de bekende
herdenkingsdag, waar in de avond een on-
line herdenking plaatsvindt. 

,,Met het fietsen door alle twaalf provincies wil
ik graag meer aandacht aan herinneren geven,
juist dit jaar. Ze zeggen wel eens dat een mens
twee keer sterft: de eerste keer bij het overlij-
den en de tweede keer als zijn of haar naam
niet meer wordt uitgesproken. Door namen op
te halen bij nabestaanden en herinneringen te

delen leven de namen voort. Dat vind ik een
mooie gedachte. Daar fiets ik voor”, zegt Leon-
tien van Moorsel. Elke etappe fietst ze met een
aantal Monuta-medewerkers en gezamenlijk
komen ze in een andere provincie en stad aan.
Verhalen van nabestaanden verschijnen dage-
lijks op monuta.nl/samenherin neren.  
,,In 2020 zijn uitvaarten, maar ook herdenkings-
momenten, anders gelopen dan wellicht ge-
wenst. Dit heeft impact op hoe mensen getroost
worden en hun verdriet verwerken. Herdenken
en samen herinneringen ophalen aan een over-
leden dierbare is belangrijk voor de verwerking
van verdriet. Het brengt vaak warme gevoelens
en troost met zich mee die mensen kracht geeft
om door te gaan. Door met heel Nederland sa-
men te herinneren op de bekende herdenkings-
dag, 2 november, willen we extra aandacht ge-
ven aan nabestaanden. Juist nu”, zegt Corné
Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta. Op
de Samen Herinneren-avond op 2 november
kan iedereen in Nederland de naam van een
dierbare die er niet meer is laten voorlezen en
daardoor laten voortleven.  

Henk de Muinck speelt op SemsPodium 
STADSKANAAL – Het SemsPo dium in Stadskanaal is weer voorzichtig
begonnen. In de maand oktober wordt elke zondagmiddag een muzikaal
programma gepresenteerd, waarbij plaats is voor 30 gasten. Zondag ver-
zorgt Henk de Muinck een uurtje orgelmuziek. Hij zal niet alleen het or-
gel spelen, maar tussendoor ook op zijn eigen bevlogen manier zijn mu-
ziekkeuze toelichten. Het optreden begint om 15.30 uur, bij binnenkomst
krijgen de bezoekers koffie en thee aangeboden. De toegang is gratis, een
gift na afloop is welkom. Aanmelden is noodzakelijk en kan via 06-
20150915 of info@semsstraat kerk.nl. Het volledige programma is te vin-
den op www.stichting vriendensemsstraatkerk.nl.
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Twee damesfietsen tegen
elk aannemelijk bod. 
Tel: 0599-671298

Dames- en herenfietsen
vanaf €50.-; meisjesfiets 20
+ 26 inch; div. fietswielen.
Tel: 0599-617700.

4 Winterbanden + velgen
op Kia Picanto, als nieuw;
Tefal friteuse, nooit ge-
bruikt. Tel: 06-31793778.

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

Zitmaaier + aanhanger, 
merk MTD,

hij is nog als nieuw... 
Vraagprijs €1100,00

Tel: 06-55566867.

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

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

43 Inmaakpotjes, 34 vier-
kante en 9 jampotten in
een koop €10.75;  2 dum-
bells €25,-;  grote halter
met 2 dumbells 50 kilo, vas-
te prijs €200,-; leren motor
overall, maat 54, model
tuinbroek, vaste prijs
€125,- Tel: 06-22209371.

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

Set sportvelgen met bijna
nieuwe banden voor Polo -
A1 - Ibiza - Fabia - Golf 4 -
e.a. Info: 0599-614621.

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

2 Stuks betonnen stalraam-
pjes met glas, br. 89 cm., h.
65 cm., samen €75.- Tel:
0599-313542

Te koop zwaar houten pick-
nick bank €50,- Zelf opha-
len. Tel: 0599-333503.

Carbidschait bussen
Tel: 06-11447929

Nette dameskleding maat
42. Schoenen in doos, maat
37. Tel: 0599-416661

Aanhanger, caravan, boot-
trailer wielen. Ook lichtme-
taal. Div. maten. Info 0599-
614621.

Nieuwe donkergroene he-
renoverjas, maat 52/54. Tel:
0599-612709.

12 Vlakke binnendeuren
201,5 x 83 cm. meest rechts-
draaiend, incl. beslag, €60.-
Tel: 06-23563214

Elektr. kacheltje, 2000 W.,
230 V. nw, €10,-; nwe. vis-
stoel met rugleuning €15.-
Tel: 06-25351601

4 LM velgen met winter-
banden voor Qashqai ET45
PCD 114.3 €275.- Tel: 0599-
313542

Vier nieuwe wieldoppen 14
inch. Tel: 06-14216187

Muurkachel Benraad 3100,
kleur wit, br. 74,5 cm., h. 39
cm., is compleet en goed,
€45.- Tel: 0599-416363

Engelse cottage klok, fabri-
kaat Aris Uppingham, laat
18e eeuw, dubbele gewich-
ten, weekuurwerk, hoogte
188 cm., in zeer goede
staat. Prijs n.o.t.k. Tel:
0599-354435 of 06-22745538

Ik zoek Noordeling poot-
aardappelen en Padliggers
pootbonen, en heb voor u
Woudster poters. Tel: 06-
54282609

Vrijstaand huis of een rij-
tjeswoning in Stadskanaal
of in Musselkanaal. 
Tel: 06-50982396.

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

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

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

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

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.

Aanbieding personeel

Te huur gevraagd

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

Voor gratis Prikkers be-
staan spelregels. 

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

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

Per week mag maximaal
één gratis Prikker worden
ingeleverd door mensen
die woonachtig zijn in het
in verschijningsgebied van
De Nieuwsbode.

Opel Corsa 5 drs. 2011;
Ford Fusion 1.4 2009; Maz-
da 2 1.3 Airco 2008; Citroën
Berlingo 1.9D 2005; Peuge-
ot 206 CC Roland Garros
2004; Renault Scenic 2004.
Luuc Vos, Cereskade 52,
06-53708369.

Auto’s

Dierenverzorging
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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.

OBS De Oleander 
viert 30-jarig bestaan
STADSKANAAL – De openbare basisschool De Oleander in Stadskanaal bestond op 1 augustus precies 30
jaar. Dit heugelijke feit werd afgelopen donderdag gevierd, samen met de afsluiting van de jaarlijkse Kin-
derboekenweek. ,,We hebben een fantastische dag gehad rond het thema ‘En toen?’’’, aldus Thea Auwen.
De kinderen konden zich uitleven op het springkussen en laten zien hoe goed ze waren in het spelen van
oud-Hollandse spelletjes. ,,Ook hadden we een spannende playbackshow en een vossenjacht georganiseerd,
waarbij we op zoek gingen naar historische figuren. Het verleden is geweest, nu weer op naar de toe-
komst!’’ (Eigen foto)
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Gedicht 
Mormel 
Eind september een feit 
het Mormel bijt 
zich verpletterend vast 
in de Renneflat 
de sloopmachine 80 ton 
en 26 meter hoog 
verbrijzelt, vermorzelt 
versplintert, vergruist 
vreet zich onbesuisd 
door de Renneflat. 

Mormel de veelvraat 
is pas verzadigd als 
niets meer overeind staat 
de kunst op de muren 
ziet hij niet 
interesseert hem niet 
zelfs de grote Mona Lisa 
op de zijkant steekt hij 
prakt hij en breekt hij 
in brokken en gruis 
zo houdt hij huis. 

Stadskanaal 
was nooit royaal 
begiftigd met kunst 
of stedenschoon 
we maken een fout 
behoud toch tenminste 
die zijwand de Mona Lisa 
te mooi om te slopen 
het laat ons koud. 

Eind september een feit 
totale onverschilligheid 
voor iets wat 
zo mooi is 
alles moet plat 
we hebben het gehad 
met kunst en cultuur 
zinloos, te duur. 

Mormel sloopt totaal 
laat alleen een kaal 
kavel bouwgrond na 
leeg en lelijk hier 
eigenaar Lefier 
schenkt Stadskanaal 
kunstafbraak 
wat mooi was ligt braak 
het meest arrogante 
het stuitende ervan 
Lefier heeft voor de grond zelfs 
geen concreet ander plan 
de sloop is totaal 
zo gaat dat 
in Stadskanaal.

Sjoerd Visser 

Buitenbeentjes van de 
Middeleeuwen tot nu
STADSKANAAL – Manuel Claasen houdt zondagmiddag een voordracht in het ka-
der van de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum in Stads-
kanaal. De titel van zijn lezing is ‘Wilden, zotten, narren en andere ‘buitenbeentjes’’
en gaat over hoe er door de eeuwen heen gedacht wordt en is omgegaan met het be-
sef van ‘wij’ en ‘zij’. Hoe zelfbewuster een groep wordt, des te meer lijkt er een be-
hoefte te ontstaan om via negatieve afspiegeling van anderen te zeggen: zo zijn wij
absoluut niet. Daar zijn in het verleden (en heden) onder meer wilden, zotten, nar-
ren, boeren, bedelaars en zwervers voor gebruikt. Deze opvattingen over wie nor-
maal en wie abnormaal is zijn van alle tijden. Aan de hand van voorbeelden uit de
literatuur zal Claasen over een aantal van deze groepen vertellen. Manuel Claasen
is neerlandicus en beeldend kunstenaar. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar
houdt hij zich bezig met schrijven, musiceren (diverse blokfluiten) en het van tijd
tot tijd houden van lezingen en/of voordrachten. De lezing vindt plaats in de bibli-
otheek van Stadskanaal en begint om 14.30 uur. In verband met de coronamaatre-
gelen is reserveren verplicht. Dat kan via www.streekhistorischcentrum.nl met de
reserveerknop op de homepage. (eigen foto)

� Het zomerleesprogramma ‘Vakantielezen – de Thuiseditie’ heeft
deze zomer duizenden ouders en kinderen aan het lezen gekregen.
(foto: Biblionet Groningen) 

Ouders en kinderen 
lezen samen duizenden uren 
GRONINGEN – Meer dan 3.000
teams van kinderen en ouders
hebben deze zomer meegedaan
aan ‘Vakantielezen - de Thuise-
ditie’, het online leesbevorde-
ringsprogramma van Biblionet
Groningen. Samen hebben ze
maar liefst 65.000 minuten
(voor)gelezen en 28.000 taalop-
drachten gedaan. Hiermee
heeft het programma een be-
langrijke bijdrage geleverd aan
het vergroten van het leesple-
zier van jonge lezers. 

Jolanda Robben, senior adviseur
bij Biblionet Groningen, is trots op
de mooie cijfers. ,,Omdat we dit
programma online aanbieden, kon-
den we de resultaten goed meten.
Zo weten we dat er 3.610 teams van
ouders en kinderen aan de schat-
tenjacht meededen, samen goed
voor 9.623 spelers. Via opdrachten
reisden ze virtueel naar onder
meer Sportmanië, Sprookjesland
en de Griezelkust. In elk land lazen

de teams verhalen en deden ze
(taal)spelletjes. Er zijn maar liefst
28.000 opdrachten afgerond en al-
leen de verhalen waren al goed
voor 65.000 leesminuten. Zo heb-
ben alle deelnemers op een speelse
manier gewerkt aan het vergroten
van hun leesplezier. En dat is be-
langrijk, want leesplezier is dé sleu-
tel tot een betere lees- en taalvaar-
digheid.”

Landelijke uitrol
Het zomerleesprogramma is niet al-
leen aangeboden aan kinderen in
Groningen, maar ook in de rest van
Nederland. In totaal 35 bibliotheek-
organisaties gingen ermee aan de
slag. Hiermee is het, naast Scoor
een Boek!, het tweede leesbevorde-
ringsprogramma van Biblionet Gro-
ningen dat een landelijke uitrol
heeft gekregen. Jolanda Robben:
,,We bekijken nu hoe we volgende
zomer nog meer kinderen, ouders
en opa’s en oma’s kunnen laten
meedoen met de Schooleditie én de
Thuiseditie van Vakantielezen.”

Westerwolde voert ook in 2021 
voorzichtig financieel beleid 
SELLINGEN – De begroting 2021 van
de gemeente Westerwolde laat een
nadelig saldo zien. Meerjarig is het
beeld wel sluitend. Het financieel per-
spectief van de gemeente voor de ko-
mende jaren vraagt nog steeds om een
voorzichtig en uitgebalanceerd finan-
cieel beleid. De gemeente beperkt zich
daarom tot het uitvoeren van investe-
ringen die zij op basis van een wettelij-
ke verplichting en/of strikt noodzake-
lijk moet uitvoeren. Desondanks vormt
de begroting een voldoende financiële
basis voor het komende jaar. Het ge-
meentebestuur ziet de toekomst dan
ook met vertrouwen tegemoet. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente moe-
ten bezuinigen om de begroting sluitend te
krijgen en de toenemende kosten in het so-
ciaal domein op te kunnen vangen. Daarbij
zijn onomkeerbare keuzes en ingrijpende
maatregelen uitgesteld, evenals noodzake-
lijke investeringen in het ruimtelijk do-
mein. In 2021 zal een stevige inzet op het so-

ciaal domein moeten worden gepleegd, om-
dat de gemeente niet langer ontkomt aan
het beperken van de uitgaven. Hierdoor
zijn noodzakelijke investeringen op andere
terreinen (onder meer huisvesting onder-
wijs, gebouwen en onderhoud openbare
ruimte) nagenoeg onmogelijk. Ook volgend
jaar ziet de gemeente namelijk de kosten
van zorg en gemeenschappelijke regelingen
verder oplopen. 
Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om
alle noodzakelijke investeringen te kunnen
bekostigen. Deze maatregelen zullen grote
invloed hebben op de gemeente en moge-
lijk op de leefbaarheid voor inwoners. Het
komende jaar zal in het teken staan van het
nader richting en invulling geven aan de vi-
sie op zorg en integratie van dienstverle-
ning. De beperkte financiële kaders dwin-
gen de gemeente daarbij tot het maken van
gedurfde keuzes. Westerwolde heeft de af-
gelopen periode bewezen verantwoordelijk
en flexibel te zijn en ziet de uitdagingen
waar zij voor staat dan ook met vertrouwen
tegemoet. De begroting wordt op dinsdag 4
november ter besluitvorming voorgelegd
aan de gemeenteraad.

Onderzoek generatiearmoede 
Veenkoloniën twee jaar verlengd
VEENKOLONIËN – De provincies Gro-
ningen en Drenthe verlengen de finan-
ciering van het onderzoek naar genera-
tiearmoede in de Veenkoloniën met
twee jaar. Door het onderzoek van de
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
van de Rijksuniversiteit Groningen is
er meer aandacht voor sociale en fami-
liale aspecten in preventie van genera-
tiearmoede en ondersteuning van fami-
lies. De komende twee jaar ligt de na-
druk van het onderzoek op de samen-
hang tussen het huidige beleid en ver-
schillende aanpakken om mensen uit
armoede te helpen.

De eerste fase van het onderzoek, dat is ge-
start in 2017, heeft inzicht gegeven in hoe
families armoede ervaren en hoe financiële
armoede ontstaat en blijft bestaan in fami-
lies. Ook is er nu meer inzicht in hoe gezin-
nen zelf proberen uit armoede te komen.
Deze inzichten hebben bijgedragen aan ge-
richte acties op generatiearmoede in ver-
schillende gemeenten in de Veenkoloniën.
Het zorgt voor beleid dat zich ook steeds
meer richt op het aanpakken van langduri-
ge armoede, naast praktische dienstverle-
ning bij schulden en problemen met inko-
men. Sociale en familiaire aspecten worden
steeds meer meegenomen in preventie van
generatiearmoede en ondersteuning van fa-
milies. 
In deze tweede fase richten de onderzoe-
kers zich vooral op het verbeteren van de
effectiviteit van de interventies die worden

gepleegd, door rekening te houden met de
diversiteit van families die in armoede le-
ven. Er wordt onderzocht hoe burgerinitia-
tieven kunnen worden ingezet om meer
mensen in armoede op te sporen en in beeld
te brengen bij betrokken instanties en er
zijn initiatieven om mensen uit verschillen-
de leefwerelden samen om tafel te krijgen
en te spreken over dit onderwerp. Ook
wordt de samenhang tussen huidige be-
leids- en interventiestrategieën van ver-
schillende partijen in de Veenkoloniën on-
derzocht. De onderzoekers werken nauw sa-
men met de Alliantie van Kracht. In dit sa-
menwerkingsverband werken organisaties
op het gebied van welzijn, zorg, werk en wo-
nen én lokale en regionale overheden sa-
men om generatiearmoede te bestrijden.
De twee provincies omarmen de tweede fa-
se van dit onderzoek. Gedeputeerde Tjeerd
van Dekken: ,,De verwachting is dat de be-
vindingen en resultaten van dit onderzoek
een belangrijke bijdrage leveren aan de in-
zet van succesvolle interventies om overerf-
bare armoede te doorbreken. Want voor ons
is heel belangrijk dat iedereen écht mee
kan doen aan de samenleving!’’
Families die al generaties lang arm zijn,
doen minder mee in de maatschappij. Ze
hebben minder vaak een baan, doen min-
der vaak aan vrijwilligerswerk en zijn meer
geïsoleerd. Dit heeft negatieve effecten op
de gezondheid en het welbevinden van ge-
zinsleden en hun directe omgeving. Genera-
tiearmoede zorgt daarmee niet alleen voor
minder mogelijkheden en kansen, maar
vergroot ook de afstand tussen groepen in
de samenleving.

Stadskanaal heeft 
groenperken
aangepakt 
STADSKANAAL – Een groot aantal groenper-
ken in de gemeente Stadskanaal zijn begin dit
jaar op de schop gegaan. Alle groenperken met
planten die op en versleten waren, zijn ingericht
met nieuwe beplanting. De eerste fase is deze
zomer afgerond.  

In de eerste fase zijn 700 groenperken gerenoveerd
met een totale oppervlakte van 37.500 vierkante me-
ter. Dat heeft heel wat zweetdruppels en groenafval
gekost, maar het resultaat mag er zijn. Het overgrote
deel (30.000 vierkante meter) bestaat uit bloeiende
sierheesters en vaste planten, een kleiner deel (7500
vierkante meter) is voorzien van gras. In sommige ge-
vallen was het noodzakelijk om gras in te zaaien, om-
dat in de bloemperken teveel wortelonkruiden zaten. 

Droogte 
Na het aanplanten kwam vanaf het voorjaar een zeer
lange periode van droogte, slechte omstandigheden
voor nieuwe planten. De inschatting op dat moment
was dat 30 procent van de planten zouden uitdrogen.
Door intensief water te geven en de planten te snoei-
en is de schade beperkt gebleven. Hierdoor is slechts
10 pocent van de planten dood gegaan, maar er is
weinig bloei geweest. In 94 groenperken komen daar-
om nieuwe planten. Hiervan krijgen 15 perken
nieuw gras en in de andere 79 perken komen (deels)
nieuwe sierheesters en vaste planten. Deze beplan-
ting wordt vanaf eind oktober vervangen.

Start tweede fase  
Voor de tweede fase zijn al voorbereidingen getrof-
fen. Vanaf eind deze maand start de inventarisatie
van groenperken om te bepalen welke groenperken
versleten zijn en het hardst aan nieuwe beplanting
toe zijn. Dit gaat mede in overleg met de wijkraden.
Aan het einde van het jaar begint Wedeka met het
afknippen en afvoeren van de beplanting. Ook verbe-
teren ze de bodem, voordat het nieuwe groen in de
perken komt.  De hoop is op groeizaam weer, zodat er
volgend jaar een oase van fleur en kleur zal ontstaan.
Op www.stadska naal.nl/groenperken is na de inven-
tarisatie eind oktober ook te vinden welke bloemen-
perken aangepakt gaan worden.

Rijbewijs-
keuringen in 
Onstwedde en
Ter Apel 
ONSTWEDDE/TER APEL – Voor
mensen wiens rijbewijs verloopt
omdat hij of zij 75 jaar of ouder of
jonger dan 75 jaar is of om medi-
sche redenen gekeurd moet wor-
den voor het verlengen van het rij-
bewijs C/D/E of Code 95 worden in
De Bolster in Onstwedde en in het
Bewegingscentrum in Ter Apel we-
kelijks CBR-rijbewijskeuringen ge-
houden. 
Ook inwoners uit omliggende ge-
meenten zijn welkom. Wie meer in-
formatie wil hebben over de keu-
ring of een afspraak wil maken,
kan tussen 9.00 en 18.00 uur con-
tact opnemen met het afsprakenbu-
reau via 06-14716543. Online een
afspraak maken kan ook via
www.goedkoperijbewijskeurin-
gen.com. 

Bestemmingsplan
Klijndijk vernieuwd
EXLOO – Het bestemmingsplan
voor de dorpen Klijndijk, Valthe,
Buinen en Tweede Exloërmond
wordt vernieuwd. Voor Klijndijk
en Valthe is de afgelopen maanden
al gesproken met Dorpsbelangen
en heeft een informatiebijeen-
komst plaatsgevonden. Voor Bui-
nen en Tweede Exloërmond is door
de coronamaatregelen alleen nog
met Dorpsbelangen gesproken.
Daarom kunnen bewoners nu het
totale voorontwerp van het plan be-
kijken op www.borger-
odoorn.nl/vierdor penplan. Hier zijn
kaarten met de bebouwing in de
dorpen te vinden en welke functies
daarin voorkomen. In het bestem-
mingsplan staat wat op welke plek
in het dorp gebouwd of aangelegd
mag worden, maar ook hoe die
plekken mogen worden gebruikt,
bijvoorbeeld voor woningbouw of
bedrijven. Aan deze ‘bestemmin-
gen’ verandert in het vernieuwde
plan in principe niets. Het plan
wordt puur bijgewerkt om aan te
sluiten bij nieuw beleid en regelge-
ving. Reageren kan tot en met 12
november. Mensen kunnen ook een
afspraak maken om het plan te be-
kijken in het gemeentehuis in Ex-
loo. Wiel wil reageren, kan dat
doen in de vorm van een zienswij-
ze. 

Emailen naar De Nieuwsbode ?
nieuwsbode@noordpers.nl
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� Vrijwilliger Erik Wilts uit Vlagtwedde is al begonnen met het
aanbrengen van de markeringen. (foto: Henk Oosterhuis) 

Ingrijpende update 
voor Westerwoldepad
WESTERWOLDE – Wandelrou-
te het Westerwoldepad onder-
gaat een ingrijpende update. Zo
wordt de lange-afstandswande-
ling volledig gemarkeerd. Vrij-
willigers zijn vorige week be-
gonnen met het aanbrengen
van de voor deze route kenmer-
kende geel-blauwe routemarke-
ringen. Ook is de wandelroute
door Westerwolde uitgebreid
van ruim 40 naar 90 kilometer,
waarmee het nu een volledige
rondwandeling is.

Het nu 90 kilometer lange traject is
verdeeld in negen etappes van ge-
middeld 10 kilometer per stuk, van
Wedde naar Ter Apel – zoals het
oorspronkelijke traject – en daarna
over een compleet ander traject te-
rug naar Wedde. Ook nieuw is dat
het traject volledig wordt gemar-
keerd met herkenbare geel-blauwe
stickers op onder meer bordjes en
paaltjes.

De nieuwe coördinatoren Henk en
Carin Oosterhuis uit Musselkanaal
zijn voortrekkers namens de behe-
rende stichting Wandelen in Wes-
terwolde. ,,We hebben een mooie
groep vrijwilligers om ons heen
verzameld, waarvan een aantal
sinds afgelopen week aan de slag is
met het aanbrengen van de marke-
ringen. Deze klus hopen wij uiter-
lijk eind november klaar te heb-
ben. Daarna gaan de enthousiaste
vrijwilligers zich bezighouden met
onderhoud van de markeringen en
begaanbaarheid van de paden.”
Wandelliefhebbers kunnen het uit-
gebreide Westerwoldepad nu al lo-
pen. De nieuwe routebeschrijving
staat online en ook kunnen wande-
laars de tracks van de route down-
loaden voor GPS. Deze bestanden
zijn te downloaden via de website
van het Westerwoldepad: www. -
wes  ter woldepad.nl. Hier is nog
meer informatie te vinden over het
pad en andere wandelroutes van
stichting Wandelen in Westerwol-
de. 

FNV maakt zich sterk
voor voortbestaan Wedeka
STADSKANAAL – Alweer
wordt het voortbestaan van een
sociaal werkbedrijf (SW), waar
mensen met een arbeidsbeper-
king werken, bedreigd. De ge-
meenten Stadskanaal, Veen-
dam, Westerwolde, Midden-Gro-
ningen en Borger-Odoorn zijn
van plan om te bezuinigen op
het sociaal werkbedrijf, met mo-
gelijke opsplitsing of stapsgewij-
ze sluiting tot gevolg. Dat heeft
tot veel commotie geleid bij de
1500 mensen met een arbeids-
beperking. De FNV roept de ge-
meente op om haar zegeningen
te tellen en Wedeka om te vor-
men tot een sociaal ontwikkel-
bedrijf.

Elanda de Boer, bestuurder sociale
werkbedrijven bij FNV: ,,Wij heb-
ben grote zorgen over de werkne-
mers. Werk draagt bij aan een zelf-
standig en gelukkig leven met
structuur. Bij Wedeka hebben de
medewerkers met een arbeidsbe-

perking het nu goed. Er zijn veel
verschillende werksoorten, waar-
door men op een passende plek zit.
De bedoeling was dat Wedeka zich
verder zou doorontwikkelen tot
leerwerkbedrijf. Dat past in de vi-
sie van de FNV die pleit voor door-
ontwikkeling naar een sociaal ont-
wikkelbedrijf, dat de springplank
biedt voor mensen met een arbeids-
beperking om bij “gewone” werk-
gevers te werken. Zo’n sociaal ont-
wikkelbedrijf biedt met intern pas-
send werk ook het vangnet voor als
dat (even) niet lukt.’’ 
Het Dagelijks Bestuur van Wedeka
belooft de medewerkers dat er ook
in de toekomst een passende werk-
plek voor iedereen is, maar of dat
waargemaakt kan worden is nog
maar de vraag. De Boer: ,,We heb-
ben dit inmiddels landelijk vaak
genoeg meegemaakt om te weten
dat gemeenten zich daarbij vergis-
sen in de complexiteit van het naar
en tijdens werk begeleiden van de-
ze kwetsbare doelgroep. En dan is
het momenteel ook nog guur weer
op de arbeidsmarkt.’’ Wedeka

heeft de infrastructuur, expertise,
contacten met werkgevers, goede
begeleiding voor werknemers met
een arbeidsbeperking en biedt bo-
vendien voor iedere medewerker
kansen voor ontwikkeling. Hierin
kunnen de gemeenten nooit ieder
voor zich goed in voorzien.
Dat SW-bedrijven het financieel
zwaar hebben gehad in de afgelo-
pen jaren is een feit. Dat had te ma-
ken met jarenlange bezuinigingen
en het afbouwen van de Wet socia-
le werkvoorziening. Juist nu deze
bezuinigingen zijn afgerond en er
licht aan het einde van de tunnel te
zien is, willen de gemeenten de
stekker eruit trekken. ,,Dat is ui-
terst onverstandig. Als je het tot
hier hebt gered, zet dan samen de
schouders eronder om het bedrijf
om te vormen tot een bedrijf dat
voor de brede groep van werkzoe-
kenden en werknemers met een ar-
beidsbeperking passend werk en
begeleiding biedt.’’ De FNV gaat
binnenkort in gesprek met de OR
van Wedeka en de werknemers en
sluit acties niet uit. 

Raad Stadskanaal wil kwaliteit 
samenleving niet op het spel zetten
STADSKANAAL – De gemeen-
te Stadskanaal verwacht vol-
gend jaar een financieel tekort
te hebben van 7 miljoen euro.
De gemeenteraad ziet het ech-
ter niet zitten om nog meer te
moeten bezuinigen en heeft
daarom een noodkreet richting
provincie Groningen gestuurd. 

Dat is het resultaat van de raads-
commissie die vorige week heeft
plaatsgevonden over de Ambitieno-
ta. Hierin zijn alle technische mo-
gelijkheden samengebracht om
verder te bezuinigen en het ver-
wachte tekort weg te werken.
Maatregelen die diep in de ge-
meenschap zullen snijden en ieder-
een gaan raken. Op maandag 9 no-
vember zal de gemeenteraad de be-
groting voor 2021 vaststellen. Nu al
is duidelijk dat de raad dan geen
keuze zal maken uit het pakket van
voorgestelde maatregelen. 
De gemeente heeft de afgelopen
tien jaar al fors moeten bezuinigen.
Volgens de raadscommissie beteke-
nen de voorgestelde extra maatre-
gelen uit de Ambitienota de af-

braak van de voorzieningen voor
inwoners van de gemeente. De ge-
meenteraadsleden staan voor hun
verantwoordelijkheid, maar niet op
deze manier en op deze termijn.
Hiermee wil de raad het signaal af-
geven dat de inwoners niet nog
meer de dupe mogen worden van
het rijksbeleid. De kwaliteit van de
samenleving staat volgens de raad
op het spel. Stadskanaal krijgt, net
als de meeste gemeenten, al jaren
te weinig geld van het Rijk om de
extra taken uit te voeren. Met na-
me de kosten voor de uitgaven bin-

nen het sociale domein (zoals
jeugdzorg, Wmo en werk) worden
structureel onvoldoende gecom-
penseerd door het Rijk. 
Met het voornemen om niet extra
te bezuinigen ontstaat een fors te-
kort op de begroting. Daardoor kan
de gemeente onder preventief toe-
zicht van de provincie komen te
staan. Dat betekent dat de uitga-
ven van de gemeente goedgekeurd
moeten worden door de provincie.
Ook zal de provincie opdracht ge-
ven om tot een aanvullend pakket
maatregelen te komen. 

Geld gestolen uit Semsstraatkerk 
STADSKANAAL – In Onmoetingscentrum Semsstraatkerk in Stadskanaal
is zaterdagmiddag tussen 15.30 en 16.30 uur een diefstal gepleegd en scha-
de veroorzaakt. De persoon die dit heeft gedaan heeft geld gestolen uit
een melkbus (voor vrije giften) en een collectebus (voor de ‘zending’) die
aan het kozijn was bevestigd. Het lostrekken van de bus is met zo’n ge-
weld gebeurd dat het halve kozijn is losgekomen. Ook is een garderobe-
kast beschadigd. ,,Naast het feit dat er geld mist, vinden wij deze schade
heel erg jammer.’’ De kerk beschikt over bewegende camerabeelden in
kleur, waarop de inbreker duidelijk herkenbaar in beeld is De politie is
inmiddels langs geweest om de aangifte op te nemen. Mensen uit de om-
geving van de Semsstraat in Stadskanaal die zaterdagmiddag iets ver-
dachts hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844. 

Lokaal Betrokken zet 
de hakken in het zand
STADSKANAAL – De gemeen-
te Stadskanaal verwacht vol-
gend jaar een tekort van 7 mil-
joen euro en ook in de jaren
daarna dreigen miljoenentekor-
ten. Nieuwe bezuinigingen drei-
gen, maar de voltallige gemeen-
teraad vindt dat onverantwoord.
Lokaal Betrokken vindt de
voorgestelde bezuinigingsmaat-
regelen te ver gaan en denkt
dat het tot uitvoering brengen
van de maatregelen zal leiden
tot afbraak van belangrijke
voorzieningen. 

,,En dat terwijl de afgelopen tien
jaar al fors bezuinigd is’’, zegt frac-
tievoorzitter Jur Mellies. ,,Het is
toch van de zotte dat wij moeten
bezuinigen omdat het Rijk ver-
zaakt met voldoende middelen
over de brug te komen?” Het is
mooi geweest vindt hij. ,,Tot hier
en niet verder.” De overige fracties
in de gemeenteraad zijn dezelfde
mening toegedaan. In de raadscom-
missievergadering van afgelopen
week heeft de voltallige raad zich
dan ook unaniem uitgesproken te-
gen nog meer bezuinigen.
De tekorten zijn te wijten aan
structureel te weinig geld vanuit
het Rijk voor de taken die ze een
aantal jaren geleden (2015) bij de
gemeenten heeft neergelegd: de
jeugdzorg, de Wet maatschappelij-

ke ondersteuning en de zorg om
mensen met en zonder een beper-
king weer aan het werk te krijgen.
Ook de afgelopen jaren waren er
gaten in de begroting. Mellies: ,,Die
heeft de gemeente kunnen dichten
door steeds een greep te doen uit
de reservepot. Die pot was redelijk
goed gevuld doordat de gemeente
altijd gedegen financieel beleid
heeft gevoerd. Maar de bodem van
de reservepot komt rap in zicht,
dus er zal nu iets moeten gebeu-
ren.’’
Het college heeft daarom een pak-
ket aan mogelijke maatregelen op-
gesteld die mogelijk kan leiden tot
een verruiming van de financiële
positie. De maatregelen zijn inge-
deeld in vier groepen: voortgang
van een eerdere Ambitienota
(1.025.000 euro), min of meer ac-
ceptabele maatregelen (3.430.300
euro), aanvullende maatregelen
(2.300.000 euro) en maatregelen
die ze liever niet wil voorstellen
(zoals sluiting van Theater Geert
Teis, bibliotheeklocaties of twee of
alle openluchtzwembaden). Met
het voornemen niet nog meer te
willen bezuinigen dreigt preventief
toezicht van de provincie. Mellies:
,,Het is dan maar zo. Veel gemeen-
ten hebben te maken met tekorten.
Wij verwachten dat meer gemeen-
ten de hakken in het zand zullen
gaan zetten in de hoop dat het Rijk
snel met extra geld over de brug
komt.”

Wandeling rondom Bourtange
BOURTANGE – Het Groninger Landschap organiseert zondagmid-
dag een herfstwandeling rondom Bourtange. Tijdens deze gezins-
wandeling kunnen de deelnemers genieten van de natuur en on-
derweg op zoek gaan naar signalen van de herfst en paddenstoelen.
Er wordt gewandeld in het schrale veld en het bos in Bourtan-
ge. Voor de kinderen zijn zoekkaarten aanwezig waarop padden-
stoelen staan afgebeeld. De 2,5 uur durende excursie start om 13.30
uur vanaf informatiecentrum Terra Mora in Bourtange. Deelname
is gratis. (foto: Het Groninger Landschap) 
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Drentse burgemeesters starten 
campagne ‘Drenten voor elkaar’
DRENTHE – Alle Drentse burge-
meesters hebben vorige week de af-
trap verricht van de communicatie-
campagne ‘Drenten voor elkaar’. Ook
de Commissaris van de Koning, Jetta
Klijnsma, is ambassadeur. Met de
campagne roepen de bestuurders alle
Drenten op om samen sterk te blijven
en zich aan de coronamaatregelen te
blijven houden. De campagne bestaat
uit het uitdelen van paraplu’s en
mondkapjes en het delen van per-
soonlijke redenen via www.drenten-
voorelkaar.nl.

In het gemeentehuis van Assen gaf de
voorzitter van de Veiligheidsregio Drent-
he, Marco Out, een toelichting op de cam-
pagne en overhandigde hij als start van
de campagne paraplu’s aan alle Drentse
burgemeesters. Zij gaan deze verder ver-
spreiden in hun eigen gemeente. Marco
Out: ,,We willen inwoners op een sympa-
thieke manier herinneren aan de maatre-
gelen en vooral waarom we het doen. Wij
delen liever paraplu’s uit dan boetes.’’

Samen sterk blijven 
De campagne is erop gericht om als Dren-
ten samen sterk te blijven. Inwoners heb-
ben allemaal hun eigen verhaal en reden
waarom ze het coronavirus en de maatre-
gelen graag zien verdwijnen. Deze per-

soonlijke redenen worden gedeeld op
www.drentenvoorelkaar.nl, zodat zicht-
baar wordt waar de Drenten het voor
doen. Naast de lancering van de website
worden vanaf deze week paraplu’s en la-
ter ook mondkapjes beschikbaar gesteld.
De paraplu’s helpen voorkomen dat men-
sen bij regen dicht op elkaar gaan staan
op een schuilplek. De teksten op de para-

plu wijzen op het Drentse naoberschap
en zowel letterlijk als figuurlijk ruimte
geven aan elkaar. De komende periode
worden meer positieve acties georgani-
seerd die inwoners herinneren aan de
maatregelen. Ook wordt op veel plekken
aandacht besteed aan de campagne en
worden inwoners gemotiveerd hun moti-
vatie achter te laten op de website. 

� De burgemeesters van de Drentse gemeenten gaven het startschot voor de
campagne. (foto: Veiligheidsregio Drenthe)

Verkeerslicht
Vervolg ‘raakvlak’
Een van de meest voorkomende oorzaken
van verkeersongevallen is het onvoldoen-
de afstand bewaren tot je voorligger. Dat
is iets wat meestentijds alleen voorkomt
bij gemotoriseerd verkeer, met name bij
de automobilist (geen voorrang verlenen
is trouwens ook een ‘hoge’). Met elkaar
zijn wij goed voor ongeveer 97 procent
van alle verkeersongevallen en niet de
weg die ineens inzakte of de lucht die
zomaar naar beneden viel en een boom
meesleurde. Het vreemde is dat we er al
die decennia niets (nou ja, iets) van ge-
leerd hebben. Dat komt omdat we mees-
tentijds alleen naar die ander kijken: van
die slome sukkelaars, die snelheidsma-
niakken of gekken die zeker nog nooit
goed naar verkeersregels hebben geke-
ken, laat staan geleerd. 
We weten precies waar het die ander aan
ontbreekt. Waar komen elk jaar die ruim
600 doden dan vandaan en die bijna
12,000 (nee, geen typefout) zwaar gewon-
den ? Natuurlijk, zeggen velen, het is
goed dat er regels zijn, maar die moet je
met een korreltje zout nemen. De soep
wordt ook niet zo heet gegeten als die
wordt opgediend, Daar kan ik je nog een

mooi verhaaltje van vertellen, Ik reed
laatst: blablabla….. We moeten eens wat
vaker de hand in eigen boezem steken en
wat meer zelfkritiek produceren, totdat
het je een keer zelf over de hoge schoe-
nen loopt. Als we het over verkeer heb-
ben en snelheid, bedoelen we altijd ‘kilo-
meters per uur’. Als je die voor je zelf
eens simpel ‘vertaalt’ in meters per se-
conde, wordt er ineens veel meer duide-
lijk over reactietijd en schrikseconde
waar nog steeds veel misverstand over
bestaat, met een opmerking vooraf. 
* Je reactievermogen kun je testen: al
dan niet met een nagebouwde bestuur-
derszitplaats, dan wel met een groot pro-
jectiescherm. De instructeur vertelt u dat
u moet ‘remmen’ als u een rood lichtje (of
iets anders) ziet oplichten. U zit attent
achter het testbeeld en hoeft verder op
niets te letten of te verrichten. U scoort
daarom vrij hoog als u het signaal ziet op-
lichten. Die voordelen hebt u in het dage-
lijks verkeer niet, want u moet letten op
ander verkeer, op ge- en verbodsborden,
wegdek, weersomstandigheden, snelheid,
om maar wat te noemen. Daardoor scoort
u een stuk hoger dan het testapparaat en
mag u blij zijn als u in de buurt van 1 se-
conde zit en niet zelden hoger.* 

Gaan we nu naar de ‘vertaling’ waarvoor
we een gemakkelijk getal nemen: 72. Dat
is voor ons verhaal een redelijke gemid-
delde snelheid van 72 kilometer per uur,
wat gelijk is aan 20 meter per seconde
(wat u mag narekenen). Het voordeel van
dit getal is zijn makkelijke deelbaarheid
naar beneden of het veelvoud naar bo-
ven, als u maar beide getallen deelt of
vermenigvuldigt, dus 72 = 20, 36 = 10, 18
= 5, dan wel een combinatie van die ge-
tallen, hetzij groter dan wel kleiner. Ie-
mand die 144 kilometer per uur rijdt (die
zijn er genoeg) legt in 1 seconde 40 meter
af en dan is er nog geen centimeter ge-
remd.* De hele remweg (met redelijk
goede remmen) bedraagt dan 131,38 me-
ter. Met niet alleen goede, maar uitste-
kende remmen zal de remweg een stuk
korter zijn, maar u komt niet onder de
100 meter. Dan is er nog geen rekening
gehouden met soort wegdek, bitumen,
klinkers, kinderkopjes (gelukkig niet zo-
veel meer), toestand wegdek, droog, nat,
besmeurd, winterse neerslag en niet te
vergeten het bandenprofiel. Maar, hoe
dan ook, u blijft als bestuurder verant-
woordelijk.

H.N. van Wijk
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� Roel Havinga kreeg de gouden speld opgespeld door zijn klein-
zoon. (foto: Auniek Klijnstra) 

Roel Havinga wordt 
geëerd door muziekbond
STADSKANAAL – Roel Havin-
ga uit Nieuw-Buinen is zondag-
middag in het zonnetje gezet tij-
dens een optreden van het
koperensemble Inspiration by
Brass op het SemsPodium in de
Semsstraatkerk in Stadskanaal.
De muzikant in hart en nieren
is al zeventig jaar actief in ver-
schillende korpsen en muziek-
verenigingen, genoeg reden
voor de Muziekbond Groningen
en Drenthe om hem te verras-
sen met een gouden speld met 3
zirkonia’s.

Als 9-jarig jongetje stapte Roel Ha-
vinga aan de hand van zijn muzika-
le vader het kerkje van Dorkwerd
binnen, waar wekelijks met het
muziekgezelschap werd gerepe-
teerd. Roel had talent en veel door-
zettingsvermogen, dat hij goed ge-
bruikte. Jaren speelde hij met veel
plezier bij het plaatselijke gezel-
schap, steeds geïnspireerd door
zijn fanatiek spelende vader. Zijn
moeder had echter haar bedenkin-
gen: ,,Als ons huis tijdens een repe-

titie van de muziekvereniging in
brand zou vliegen, maakt hij eerst
de repetitie af om daarna naar zijn
in brand staande huis te gaan.’’ In-
middels blijkt dat ook zijn kinde-
ren en kleinkinderen niet ver van
de muzikale boom zijn gevallen.

Oprichter
Roel Havinga was in 1963 een van
de oprichters van muziekvereni-
ging Phiësta in Stadskanaal, des-
tijds opgestart voor medewerkers
van Philips. Dat oprichten heeft
hij, samen met Piet Brinks, nog een
keer overgedaan toen zij negen
jaar geleden het koperensemble In-
spiration By Brass oprichtten. ,,De
hoogste tijd dus om deze rasmuzi-
kant in het muzikale zonnetje te
zetten en te bedanken voor zijn in-
zet voor de amateurblaasmuziek’’,
aldus Brinks. Havinga werd toege-
sproken door Ben Wilts van de Ko-
ninklijke Nederlandse Muziek
Bond Groningen-Drenthe, waarna
hij de speld en een oorkonde kreeg
aangeboden. Het lintje werd hem
opgespeld door zijn kleinzoon Ro-
nald Dijkhuizen, die ook lid is van
Inspiration  by Brass.

� Broden bakken bij Onstwedder Gaarv’n. (foto: Jan Johan ten Ha-
ve)

Onstwedder Gaarv’n 
bakt weer broden
ONSTWEDDE – Oude-ambach-
tenorganisatie Onstwedder
Gaarv’n bakt in oktober weer
broden met en zonder krenten
in de houtgestookte veldoven.
Iedereen kan deze tot en met
zaterdag 24 oktober bestellen.
Het afhalen van de bestelde
broden kan op donderdag 5 no-
vember coronaproof.  

Na het afgelasten van het Oogst-
feest vanwege corona hield Onst-
wedder Gaarv’n in augustus een
verkoop van broden en spekdik-
ken. Dit werd een doorslaand suc-
ces: alle broden waren vroegtijdig
uitverkocht. Daarom gaat Onstwed-
der Gaarv’n hiermee op herhaling.
Iedereen kan tot en met 24 oktober
witte en bruine bollen met en zon-
der krenten online bestellen via
het bestelformulier op
www.onstweddergaarvn.nl/bestelfo
rmulier. Lukt dat niet, dan is telefo-

nisch doorgeven van de bestelling
ook mogelijk bij Martje Everts via
06-12472569 of bij Mik Wubs via
0599-331590. 

Afhalen van broden
Afhalen van bestellingen kan al-
leen tegen contante betaling op
donderdag 5 november bij de Am-
bachtshoeve aan de Wessinghuizer-
weg 4c in Onstwedde. In verband
met de geldende coronamaatrege-
len gebeurt het afhalen verspreid.
Hiervoor hanteert Onstwedder
Gaarv’n vier tijdgroepen, afhanke-
lijk van de beginletter van de ach-
ternaam van de besteller: groep 1:
A-F, 8.30-11.00 uur; groep 2: G-L,
11.00-13.30 uur; groep 3: M-R,
13.30-16.00 uur; groep 4: S-Z, 16.00-
18.30 uur.  Vanwege de corona-
maatregelen is het niet mogelijk
om van groep te veranderen.

Kijk voor meer informatie op de
website van Onstwedder Gaarv’n:
www.onstweddergaarvn.nl

Lekker strunen 
door Westerwolde
SMEERLING – Twee keer per jaar, in het tweede weekend van april en oktober, vindt de Westerwoldse
Struunroute plaats. De acht bedrijven die bij deze Struunroute zijn aangesloten, zijn dan op dezelfde
tijden geopend. Dat zijn het Hof van Sellingen en Passavant in Sellingen, Trijnie’s Antiek in Mussel-
kanaal, De Serre en Buitengewoon Bezig in Bellingwolde, Linda’s Choice in Onstwedde, Smeerling An-
tiek Vintage & More in Smeerling (foto) en Boeket Garni in Vlagtwedde. Zo ook afgelopen zaterdag en
zondag. Elk bedrijf kon op zijn eigen manier extra aandacht besteden aan de open Struundagen. De
bezoekers konden een kijkje nemen in de winkeltjes, maar ook ideeën opdoen. Het volgende Struun-
weekend is in het tweede weekend van april. (foto: Auniek Klijnstra)

Hunze wordt aantrekkelijker, 
avontuurlijker en gevarieerder
DRENTHE – Stuurgroep De
Hunze, met daarin vertegen-
woordigers van overheden en
belangenorganisaties in Drent-
he, heeft haar gezamenlijke vi-
sie voor het Hunzedal vastge-
legd in ‘De Landschapsvisie
Hunzedal’. Stuurgroep voorzit-
ter Tryntsje Slagman overhan-
digde een exemplaar aan gede-
puteerde Henk Jumelet tijdens
een veldexcursie in Paardetan-
gen, waar de werkzaamheden in
de gemeente Borger-Odoorn on-
langs zijn gestart. 

Het Hunzedal is in de afgelopen 25
jaar mooier en aantrekkelijker ge-
worden. De visie geeft een indruk
van de kansen die er nog liggen, op
het gebied van natuur, water en
landbouw én voor versterking van
recreatie en de leefbaarheid van de
streek. ,,In het Hunzedal kunnen

we ook een bijdrage leveren aan de
doelstellingen voor klimaatadaptie
en vermindering van de uitstoot
van stikstof en CO . De visie geeft
een beeld van de knoppen waaraan
we kunnen draaien.” Van Valthe
tot Zuidlaren is de totale opgave
ruim 2.200 hectare natuurontwik-
keling. Ruim 1.800 hectare is reeds
van functie veranderd en 1.100 hec-
tare is ingericht. ,,We zijn er met el-
kaar in geslaagd om de structuur
van de landbouw te versterken.
Daar zijn we trots op, maar we zijn
er nog niet. Er is voor 2027 nog een
hoop te doen,” zegt Slagman. 
Met waterhuishoudkundige maat-
regelen voor de Hondsrug en het
Hunzedal, vistrappen in plaats van
stuwen en een meanderende stro-
mende beek versterken we de ko-
mende jaren het eigen karakter
van het beekdal. Ook de landbouw
speelt een belangrijke rol in de
doorontwikkeling van het gebied.
Waar kan de boer zijn boterham

mee verdienen? Met nieuwe teel-
ten, andere bedrijfsvoering, natuur
of wellicht energie? Er komt meer
ruimte voor recreatie. ,,We leggen
nieuwe fiets- en wandelverbindin-
gen, kanoroutes aan om het dal op-
timaal te kunnen beleven. Dit ge-
beurt in intensieve samenwerking
met de gebiedspartners.’’ 
Slagman: ,,Grond is de sleutel om
de doelen en ambities van het pro-
vinciale natuurbeleid te realiseren,
maar de grond die we daar voor no-
dig hebben komt nauwelijks be-
schikbaar. In de Landschapsvisie
beschrijven we hoe we hier weer
beweging in kunnen krijgen. Dat
doen we uiteraard niet als stuur-
groep alleen, maar samen met de
inwoners en gebruikers van het ge-
bied.” De Landschapsvisie Hunze-
dal is het resultaat van die verken-
ningen en dient als brug tussen de
Hunzevisie 2030 en concrete inrich-
tingsplannen die voor de nog in te
richten deelgebieden in het Hunze-
dal gemaakt worden. ,,De Land-
schapsvisie is niet bedoeld als
blauwdruk, maar we kunnen er wel
op terugvallen. In dialoog met de
betrokkenen en de grondeigenaren
worden keuzes gemaakt.” De Land-
schapsvisie is te vinden op de web-
site van de provincie Drenthe. 

De Landschapsvisie Hunzedal
geeft richting aan de gewenste ont-
wikkelingen in het stroomgebied
van De Hunze. ,,Dit prachtige boek-
werk biedt bestuurders, beleidsma-
kers en inwoners houvast voor de
keuzes die nog gemaakt moeten
worden”, aldus Slagman. De stuur-
groep bestaat uit vertegenwoordi-
gers van overheden en belangenor-
ganisaties in Drenthe, waaronder
de provincie Drenthe en Prolander,
de gemeenten Tynaarlo, Borger-
Odoorn, Aa en Hunze, het water-
schap Hunze en Aa’s, Het Drentse
Landschap, Drents Particulier
Grondbezit en LTO Noord. 

� Stuurgroepvoorzitter Tryntsje Slagman (rechts) overhandigde
een exemplaar aan gedeputeerde Henk Jumelet tijdens een veldex-
cursie in Paardetangen. (foto: Prolander) 

P10 organiseert webinar
EXLOO – De P10, waar ook de
gemeente Borger-Odoorn bij
hoort, organiseert vandaag het
webinar ‘Green Deal; kansen
voor landelijk gebied’ als on-
derdeel van de European
Week of Regions and Cities. 
Deelnemers leren meer over de
kansen die de Europese Green
Deal-maatregelen bieden voor de
leefbaarheid en aantrekkings-
kracht van landelijke gebieden.
De Green Deal is het programma
van de Europese Commissie om
klimaatverandering tegen te
gaan. Hiermee moet Europa het
eerste klimaatneutrale continent
worden: voor 2050 dient de Euro-
pese Unie niet meer bij te dragen
aan de opwarming van de aarde
door de uitstoot van broeikasgas-
sen. Frans Timmermans (eerste
vicevoorzitter van de Europese
Commissie) is hier verantwoorde-
lijk voor. De P10 zorgt voor een
webinar met bijdragen van inte-
ressante sprekers. Zo zal Diederik

Samsom (kabinetschef van Frans
Timmermans) vertellen over het
Europese belang van de Green
Deal. Sandra Piesik, architect en
directeur van 3 Ideas BV, staat
stil bij het internationale perspec-
tief op klimaat en energie en de
rol van het platteland. De derde
spreker is Wilma Delissen-van
Tongerlo, burgemeester van Peel
en Maas, die ingaat op de lokale
en regionale kansen van de Green
Deal. De webinar ‘Green Deal;
kansen voor landelijk gebied’ is
onderdeel van de Europese Week
van regio's en steden, een jaar-
lijks evenement waarin steden en
regio's laten zien dat ze in staat
zijn om groei en banen te creëren,
het cohesiebeleid van de Europe-
se Unie uit te voeren en het be-
lang van het lokale en regionale
niveau voor goed Europees be-
stuur te bewijzen. P10 is het net-
werk van inmiddels 22 grote plat-
telandsgemeenten en laat de
stem van het platteland duidelijk
horen.   
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