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De kerstpakketten werden zaterdagochtend coronaproof rondge-
bracht. (eigen foto) 

Sjaak Janson en Marco den Aantrekker tonen in het bijzijn van burgemeester Jan Seton trots hun
erepenning. (foto: Auniek Klijnstra)

Burgemeester Borger-Odoorn 
verzamelt lichtpuntjes 2020 

 TER APELKANAAL – Op het
Avebe-terrein in Ter Apelka-
naal verrijst binnenkort een
zonnepark van 10 hectare
groot, met daarop 34.413 pane-
len. Aardappelzetmeelprodu-
cent Avebe en PowerField slaan
hiervoor de handen ineen.
Dankzij het zonnepark ver-
groent Avebe een behoorlijk
deel van de energie die in Ter
Apelkanaal nodig is om aardap-
pelzetmeel en -eiwit te produ-
ceren.
De duurzame ambities van Avebe
liegen er niet om. De coöperatie
zoekt naar manieren om energie-
verbruik te besparen en wil tegelij-
kertijd de energie díe zij gebruikt
vergroenen. Dat is een behoorlijke
operatie, want om aardappelzet-
meel en -eiwit te produceren is
veel energie nodig. PowerField
draagt met de ontwikkeling van
het zonnepark in Ter Apelkanaal
bij aan de groene ambities van
Avebe.

Duurzame doelen 
,,We hebben meerdere grote fa-
brieken met veel grond eromheen.
Maar niet alle ruimte gebruiken
we”, vertelt Barbara Huneman, di-
recteur Energie & Public Affairs
van Avebe. ,,Daar kunnen we dus
heel goed een zonnepark realise-
ren. Ons doel is om op alle Avebe-
locaties waar dat mogelijk is zon-
nepanelen te plaatsen. Zowel pro-
ductielocaties als kantoren. Op die
manier werken we toe naar 2050,
het jaar waarin we volledig CO2-
neutraal willen en moeten zijn.”

Fors vergroenen
Avebe neemt alle Garanties van
Oorsprong (GvO’s) af, waardoor
een aanzienlijk deel van haar ener-
gieverbruik groen wordt. In totaal
heeft het park een vermogen van
15 MWp, genoeg om meer dan
4.000 huishoudens van energie te
voorzien. Het zorgt bovendien voor
een vermindering van CO2-uit-
stoot met bijna 8.000 ton. Voor Po-
werField is het zonnepark in Ter
Apelkanaal het tweede project dat
zij zelf exploiteren. Iets om trots op
te zijn, vindt Chief Technology Of-
ficer Ivo van Dam. ,,Het is ontzet-
tend mooi dat we grond die niet
geschikt is als landbouwgrond kun-
nen omtoveren tot een zonnepark.
Zo maken we nuttig gebruik van
de beschikbare ruimte en helpen
we organisaties als Avebe met hun
duurzame plannen.”

Het zonnepark is momenteel in
aanbouw. Binnenkort liggen de
eerste pv-panelen op hun plek. Po-
werField en Avebe verwachten dat
het park medio maart kan worden

aangesloten op het elektriciteits-
net. Meer informatie over dit pro-
ject is te vinden op ht-
tps://www.powerfield.nl/project/ter
_apel_kanaal.

EXLOO – Nederland gaat de
laatste weken van het jaar in
onder een strenge lockdown.
Een zware boodschap aan het
eind van een bewogen jaar, ook
voor veel inwoners van de ge-
meente Borger-Odoorn. Burge-
meester Jan Seton zoekt deson-
danks – of misschien juist wel
daarom – naar de lichtpuntjes
van 2020. 

Hij vraagt zijn inwoners om voor-
beelden van naoberschap in coro-
natijd, in de hoop dat die helpen
om de rit samen uit te zitten. 
Seton: ,,2020 was een raar jaar.
Thuis, op straat, op het werk: we
hebben allemaal met de gevolgen
van het coronavirus te maken ge-
had. En hoewel er licht is aan het
eind van elke tunnel, is dit wel een
erg lange tunnel waar we ook niet
zomaar doorheen zijn.” Toch zag
de burgervader lichtpuntjes in zijn
gemeente. ,,Wie goed kijkt, heeft
ze misschien wel gezien. Hartver-
warmende voorbeelden van men-
sen die iets voor een ander bete-
kend hebben. Een groot gebaar of
iets heel kleins, om anderen op de
been te houden. Denk aan de Soep
op de stoep-actie die veel prachti-
ge reacties opleverde. Ik ben be-
nieuwd naar meer van dat soort
voorbeelden en verhalen uit Bor-
ger-Odoorn.’’  
Inwoners van de gemeente Borger-

Odoorn kunnen hun lichtpuntjes
tot het eind van het jaar aandra-
gen via Twitter (@janseton), Face-
book (@burgemeesterjanseton), e-
mail (lichtpuntjes@borger-
odoorn.nl) of post (Postbus 3, 7875
ZG, Exloo). De burgemeester wil
een aantal voorbeelden gebruiken
in zijn alternatieve nieuwjaars-

Op het terrein bij de Avebe in Ter Apelkanaal komt een 10 hectare groot zonnepark. (foto: Powerfield) 

Kerstactie Stichting Present 
dankbaar en blij ontvangen

Stichting Welstad en andere orga-
nisaties. Zij  konden wel een ex-
traatje gebruiken in deze corona-
pandemie’’, aldus Antoinet Hei-
kens, coördinator van Present
Zuidoost Groningen. Twee kerken
uit Mussel (de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk en de Gereformeer-
de Kerk Vrijgemaakt), de Christe-
lijk Gereformeerde Kerk in Onst-
wedde en de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk Vrijgemaakt in
Stadskanaal hebben de actie mo-
gelijk gemaakt. ,,Door bovenge-
noemde kerken is meer dan 1000
euro overgemaakt. Ook S-Markt
Scholte uit Mussel en Bakker Beu-
keveld hebben de actie onder-
steund.’’  

Zaterdagmorgen zijn de kerstpre-
sentjes bezorgd door 16 vrijwilli-
gers. ,,Zij haalden de attenties in
tweetallen coronaproof op bij de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
in Mussel. Hierna hebben de vrij-
willigers de kerstspullen in de hele
gemeente bezorgd, ook weer vol-
gens de coronaregels. 

Ook de beide AZC’s in Ter Apel en
Musselkanaal werden met een be-
zoek vereerd. De ontvangende fa-
milies waren door de kerken uit
Mussel aangemeld.’’ Antoinet Hei-
kens, die sinds bijna twee jaar ook
coördinator is van de afdeling
Stadskanaal, coördineerde de actie
samen met werkgroeplid Okko
Dijkstra en met ondersteuning van
andere leden van de werkgroep.
,,Het was een mooie kerstactie: bij
ouders en kinderen die wel wat on-
dersteuning konden gebruiken,
hebben we een blijde lach op hun
gezichten kunnen toveren.’’ 

STADSKANAAL – Stichting
Present Zuidoost Groningen
heeft zaterdag een Kerstactie
gehouden, waarbij 32 gezinnen
en hun 70 kinderen uit de ge-
meente Stadskanaal door zes-
tien vrijwilligers zijn voorzien
van een kersttas met surprises.
De inhoud bestaat uit allerlei
etenswaren: krentenbrood, cho-
colaatjes, een leesboek, spelen
en speelgoed aangepast aan de
leeftijd en voor de jonge kinde-
ren leuke knuffels. 

,,Deze families waren op ons ver-
zoek aangemeld door organisaties
zoals Stichting Vluchtelingenwerk,
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boodschap, die hij voor de gelegen-
heid opneemt als video. Seton:
,,Door dit soort verhalen te verza-
melen en te delen, wil ik tijdens
deze donkere dagen proberen 2020
toch met wat lichtpuntjes af te
sluiten. Misschien helpt dat ons
een beetje door deze lastige perio-
de heen te komen.”

PowerField en Avebe slaan handen ineen

Ter Apelkanaal krijgt 10
hectare groot zonnepark

Janson en Den Aantrekker
krijgen erepenning Borger-Odoorn
EXLOO – Sjaak Janson en Mar-
co den Aantrekker hebben vrij-
dag in het gemeentehuis in Ex-
loo de gemeentelijke erepen-
ning van Borger-Odoorn met
bijbehorende oorkonde en
speld ontvangen uit handen
van burgemeester Jan Seton. 

Beide heren hebben zich de afgelo-
pen jaren ingezet voor de realisa-
tie van een glasvezelnetwerk in
het gehele buitengebied van Bor-
ger-Odoorn. 
Burgemeester Jan Seton: ,,Van-
daag ronden we het glasvezelpro-
ject voor het buitengebied van
Borger-Odoorn af. Een mijlpaal die
we niet hadden kunnen vieren zon-
der de enorme inspanningen van
de heren Janson en den Aantrek-
ker. Ik ben trots op het doorzet-
tingsvermogen van deze initiatief-
nemers, die ondanks meerdere te-
genslagen hun doel niet uit het oog

verloren. Met het glasvezelnet-
werk ligt de wereld open voor par-
ticulieren en bedrijven. Zeker in
deze bizarre coronatijd is het van
groot belang dat we elkaar digitaal
kunnen bereiken. Daarom ben ik
nu extra blij dat ik deze heren de
erepenning mag opspelden.”
De gemeentelijke erepenning
wordt uitgereikt aan daarvoor
voorgedragen inwoners die zich op

uitzonderlijke wijze inzetten voor
de samenleving van Borger-
Odoorn. De gemeente wil hiermee
haar erkentelijkheid en waarde-
ring uitdrukken voor hun verdien-
sten. Het college feliciteert Sjaak
Janson en Marco den Aantrekker
met deze bijzondere onderschei-
ding en spreekt zijn waardering uit
voor hun inzet ten behoeve van de
Borger-Odoornse samenleving.

Yvonne van Mastrigt: 
,,Hou u aan de regels’’ 
STADSKANAAL – Het Universi-
tair Medisch Centrum Groningen
maakt zich grote zorgen over de co-
ronabesmettingen in Oost-Gronin-
gen. Daarom roept burgemeester
Yvonne van Mastrigt van Stadska-
naal iedereen nogmaals op om zich
aan de maatregelen te houden.
,,Het is een verraderlijk virus en je
loopt overal risico’s, ook bij een be-
zoek aan mensen die je goed kent.
Help daarom mee dit de meest ra-
re Kerst ooit te maken: blijf thuis,
in klein gezelschap en zorg dat je
over tien jaar kan vertellen hoe on-
gelofelijk rare kerst en oud en
nieuw dit was. Laat Oost-Gronin-
gen weer in het rechter rijtje ko-
men.’’ 

Rabbijn Binyomin Jacobs en burgemeester Jaap Velema van
Westerwolde steken in de synagoge samen de kaars aan. (foto: Wes-
terwolde Actueel / Jan Glazenburg)  

Chanoeka in klein gezelschap gevierd  
BOURTANGE – Chanoeka is
een acht dagen durend Joods
feest. Het inwijdingsfeest, ook
wel bekend als het ‘feest van
de lichtjes’, herinnert aan de
overwinning van het Jodendom
op de Hellenistische cultuurin-
vloed. Het feest wordt acht da-
gen gevierd met het aansteken
van kaarsen of olielampen: de
eerste één en de volgende da-
gen steeds één meer. Daarom
kent de kandelaar acht armen. 

De Vereniging van Vrienden der
Synagoge in Bourtange viert al ja-
ren het joodse feest Chanoeka. Zo
ook afgelopen donderdag, maar dit
jaar was alles anders. Waar nor-
maal gesproken een grote groep
belangstellenden naar het vesting-
stadje komt voor de dienst en het
aansteken van de kaars, kon daar
dit jaar door de scherpe corona-
maatregelen geen sprake van zijn.
Het joodse feest werd daarom in
zeer klein gezelschap gevierd. In
de synagoge staken rabbijn Binyo-
min Jacobs en burgemeester Jaap
Velema van de gemeente Wester-
wolde samen de kaars aan.

,,Normaal beginnen we met we een
middagdienst (Mincha) in de syna-
goge, waar het gebed voor de over-
ledenen, het Kaddisj, gezegd kan
worden. Er moeten dan tien man-
nen aanwezig zijn. Nu heeft rab-
bijn Binyomin Jacobs voor zichzelf
het middaggebed gedaan. Normaal

gesproken is het middaggebed
geen onderdeel van Chanoeka,
maar toch heb ik het gemist’’, zegt
verenigingsvoorzitter Willem Fok-
kens. ,,Het is bovendien ook
vreemd om niet met 100 mensen
het ‘Maoz Tsoer’ te zingen, maar

met slechts drie mensen. Toch heb
ik er een goed gevoel bij, omdat
we het alsnog hebben kunnen vie-
ren. Chanoeka is een van de weini-
ge keren dat het Jodendom naar
buiten treedt. Het licht heeft de
mensen bereikt.’’ 

MFC de SPIL krijgt 
bijdrage voor kookproject
GASSELTERNIJVEEN – Multi-
functioneel centrum de SPIL in
Gasselternijveen krijgt voor het
project ‘Koken en Tafelen’ een
bijdrage van 5.000 euro ontvan-

gen van het Postcode Loterij
Buurtfonds Team. 

Eerder kreeg de SPIL al een toezeg-
ging van de gemeente Aa en Hunze
uit het project Vitaal Platteland-
dorpsinitiatieven, de Rabobank en
het Oranje Fonds. Met dit geld ver-
bouwt de SPIL tijdens de corona-
sluiting de keuken, waardoor het
faciliteren van de gebruikers sterk
verbeterd wordt. De SPIL maakt
sinds haar opening in 2014 een ge-
stage groei door wat betreft het
aantal gebruikers. De keuken was
hier qua oppervlakte en inrichting
niet op berekend. De keuken wordt
onder meer gebruikt voor maaltij-
den van De Huiskamer (sociale
dagopvang voor ouderen), de
Dorpsmaaltijd, als leskeuken voor
kinderen, kookcursussen en de ho-
reca van het dorpshuis. Het bestuur
is erg blij met het geld van de Post-
codeloterij en heeft voor het be-
drag keukeninrichting besteld.

Stadskanaal zoekt
gedupeerden van
Kinderopvang-
toeslagenaffaire
STADSKANAAL – De gemeente
Stadskanaal is op zoek naar gezin-
nen binnen haar gemeentegrenzen
die mogelijk ook in (grote) proble-
men zijn gekomen door de Kinder-
opvangtoeslagenaffaire. 

De staatssecretaris heeft afspraken
gemaakt met de gemeenten over het
bieden van ondersteuningen aan ge-
dupeerden. Inwoners kunnen zich
voor ondersteuning bij de gemeente
melden. Het gaat dan niet om finan-
ciële compensatie, maar om hulp bij
het oplossen van de problemen die
mogelijk door de terugvordering
door de Belastingdienst zijn ont-
staan. Daarbij valt te denken aan
schulden, het verlies van werk of re-
lationele vraagstukken. De gemeen-
te gaat daarom graag in gesprek met
gedupeerden. Mensen kunnen con-
tact opnemen via 0599-631 631 of ge-
meente@stadskanaal.nl.
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Te koop aangeboden

Aanbieding personeel
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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

Kerstverl. buiten €10,-;
Fondueset €20,- Steengril
€20,- Computertafel €20,-
Haartrim €20,- 
Tel: 06-44680996

Een carbidbus
Tel: 0599-613569

4 Winterbanden op velg,
205/55/R16 + velgenboom
en hoes. Prijs €60,- Tel.
0599-617694

Hair-styling set Philips 400
type HP4485, 3-delig in
draagtasje, in nieuwe staat
€7,50

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

Voor gratis Prikkers be-
staan spelregels. 

Aanbieding personeel

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

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

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

mond 06-51271905.

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

www.vembea.nl
0599-663025
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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.

VitamineA-weken in 
gemeente Aa en Hunze
GIETEN – Nederland zit in lock-
down en daardoor kunnen veel
fysieke activiteiten geen door-
gang vinden. Impuls Welzijn en
de gemeente Aa en Hunze heb-
ben daarom het initiatief geno-
men voor de VitamineA-weken,
om te laten zien dat er binnen de
maatregelen nog wél veel moge-
lijk is. Op een webpagina worden
de komende weken initiatieven
uit de gemeente die wel door-
gaan, uitgelicht. 
Omdat nieuwe strengere maatrege-
len zijn afgekondigd zit iedereen de
komende tijd noodgedwongen veel
thuis. Het is belangrijk om wel in
contact met elkaar te blijven en iets
te doen te hebben. Burgemeester
Anno Wietze Hiemstra: ,,De inwo-
ners van Aa en Hunze zijn creatief,

inventief en tonen naoberschap. Dat
was eerder dit jaar ook goed te mer-
ken. Ook de komende weken wor-
den tal van coronaproof Kerst- en
eindejaarsinitiatieven ontplooid. Die
gaan we bundelen om te laten zien
dat er nog veel wél kan. Ook Impuls
en de gemeente organiseren een
aantal dingen. De actie moet bijdra-
gen aan een verantwoorde, maar ook
zo gezellig mogelijke december-
maand voor iedereen, van jong tot
oud.’’
Burgemeester Hiemstra roept ieder-
een op om met creatieve initiatieven

te komen. ,,Tips, ideeën en activitei-
ten kunnen doorgegeven worden via
vitamineA@aaenhunze.nl.” Alle aan-
meldingen worden na een corona-
check doorgeplaatst op de activitei-
tenkalender van Impuls (impuls-
aaenhunze.nl). Iedereen kan op deze
website ‘wat-kan-wél-inspiratie’ ha-
len en brengen en uiteraard aan de
georganiseerde activiteiten mee-
doen. De website en sociale media-
kanalen van Impuls Welzijn en Aa
en Hunze worden continu bijgehou-
den met informatie en nieuwe activi-
teiten.  
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Fractievoorzitter 
CDA Stadskanaal stopt
STADSKANAAL – De fractievoor-
zitter van het CDA in de gemeente
Stadskanaal, Klaas Remmerts,
heeft de fractie laten weten dat hij
zijn werkzaamheden met ingang
van 1 januari wenst neer te leggen.
Remmerts heeft te kennen gege-
ven werk en privé niet langer op
een goede manier te kunnen com-
bineren met zijn werkzaamheden
als raadslid en als fractievoorzitter
voor het CDA. De fractie respec-
teert zijn besluit en dankt hem
voor de inzet van de afgelopen ja-
ren.

DinoWinterWereld 
in de kerstvakantie
WEDDE – Dinopark Landgoed
Tenaxx in Wedde is de hele kerst-
vakantie, tot en met 3 januari, da-
gelijks geopend van 11.00 tot
18.00 uur. Alleen op 24, 25 en 31
december is het park gesloten.
Het landgoed is in de kerstvakan-
tie feestelijk verlicht en het minia-
tuurpark is omgetoverd tot een
sprookjesachtig kerstdorp. Bezoe-
kers kunnen de sfeervolle Dino-
WinterWereld ontdekken door
een ritje te maken in de Christ-
mas-Express. Nieuw zijn de nostal-
gische rupsbaan en nieuwe dino-
loopfietsjes. Verder kan men mee-
doen aan het 3D Boogschieten:
jaag met pijl en boog op dino’s en
andere wilde dieren in het bos.
Vanwege de coronamaatregelen
zijn er duidelijke markeringen,
looproutes, plexiglas en diverse af-
haalpunten voor eten en drinken
zorgen voor een veilige omgeving.
Tickets zijn online of aan de kassa
te koop en zijn automatisch een
reserveringsbewijs. De nostalgi-
sche rupsbaan en nieuwe dino-
loopfietsjes zijn bij de entreeprijs
inbegrepen, net als een onbeperkt
afhaalsnackmenu. Niet inbegre-
pen, maar wel met flinke korting,
is het 3D Boogschieten.

Meer informatie, openingstijden
en prijzen zijn te vinden op
www.land goed tenaxx.nl 

Aa en Hunze in hoger beroep over 
handhaving Windpark Oostermoer
GIETEN – De gemeente Aa en
Hunze is begin november geïn-
formeerd over de uitspraak van
de Rechtbank over een handha-
vingsverzoek Windpark Ooster-
moer. De vereniging Dorpsbe-
langen Gasselternijveensche-
mond heeft dit handhavingsver-
zoek ingediend bij het Ministe-
rie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK). De vereniging is
van mening dat er niet wordt
gebouwd volgens de verleende
vergunningen.

Het ministerie heeft echter aange-
geven geen bevoegd gezag te zijn
om dit verzoek te behandelen.
Dorpsbelangen Gasselternijveen is
hiertegen in beroep gegaan. De
Rechtbank heeft uitgesproken dat
niet het ministerie, maar de ge-
meenten Aa en Hunze en Borger-
Odoorn bevoegd zijn met betrek-
king tot handhaving van de ver-
leende omgevingsvergunningen. 
De gemeente Aa en Hunze is ver-
rast door deze uitspraak. Burge-
meester Anno Wietze Hiemstra:
,,Het ministerie heeft destijds de
vergunningen verleend. Daarom
zijn wij het met Dorpsbelangen
eens dat zij ook op die vergunnin-

gen moeten toezien en handhaven.
Dat blijkt ook uit extern juridisch
advies  dat we hebben ingewonnen.
Daarom heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van ge-
meente Aa en Hunze besloten om
ook in hoger beroep bij de Raad
van State te gaan. De gemeente
Borger-Odoorn ondersteunt dit.’’ 
De discussie over wie bevoegd is,
heeft ervoor gezorgd dat er nog
geen inhoudelijke beoordeling van
het handhavingsverzoek heeft

plaatsgevonden. Om verder tijds-
verlies te voorkomen gaat Aa en
Hunze nu alvast experts vragen om
het handhavingsverzoek ook inhou-
delijk te beoordelen. Buurgemeen-
te Borger-Odoorn neemt vanwege
de lokale aanleiding niet actief
deel aan het hoger beroep. Omdat
de beide gemeenten rondom het
windpark waar mogelijk gezamen-
lijk optrekken, ondersteunt Borger-
Odoorn de vraag naar duidelijk-
heid over het bevoegd gezag wel.� Klaas Remmerts. (foto: ge-

meente Stadskanaal) 

Kerstvieringen 
PKN Stadskanaal
STADSKANAAL – Alle vieringen rond Kerst en Oud en Nieuw zijn dit
jaar volledig online bij de PKN Stadskanaal, dit vanwege de maatregelen
rondom de coronacrisis. Op Kerstavond, donderdag 24 december, is er om
22.00 uur een uitzending vanuit de Poststraatkerk in Stadskanaal. Hier
doen een aantal muzikanten en zangers aan mee, allemaal corona-proof.
Op 1e Kerstdag, vrijdag 25 december, zijn er drie diensten: om 7.30 uur
vanuit de Semsstraatkerk en om 10.00 uur vanuit zowel de Poststraatkerk
als De Hoeksteen. Op zondag 27 december is er ’s morgens een dienst van-
uit de Poststraatkerk om 9.30 uur en ’s middags is er om 16.00 uur een
TOP 2000-dienst vanuit de Semsstraatkerk. Tot slot is er op donderdag 31
december om 19.30 uur een dienst vanuit De Hoeksteen. Alle diensten
zijn te volgen via YouTube of via www.kerkomroep.nl

Digitaal dieren zoeken 
met Perfect Earth Animals
TER APEL – In de natuurgebie-
den van Staatsbosbeheer in Gro-
ningen zijn vanaf deze maand
virtuele dierenkaarten verstopt.
Met de gratis app Perfect Earth
Animals kunnen kinderen op
zoek. 

De app lijkt op Pokemon GO, maar
hier wordt gebruik gemaakt van be-
staande dieren. Perfect Earth en
Staatsbosbeheer werken hiermee
samen om kinderen en hun ouders
te stimuleren om al wandelend de
natuur te ontdekken. ,,Het is een di-
gitale speurtocht die in deze tijd
wél veilig kan’’, aldus boswachter
Jelka Vale. Kinderen leren van al-
les over de verschillende dieren die
in Groningen leven en komen ook
nog eens in beweging in de vrije na-
tuur.   
Perfect Earth Animals is een digita-
le speurtocht. De app is te downlo-
aden via de appstore van een mo-
biele telefoon. In de app zijn ver-
schillende routes te vinden, waarop
dierenkaarten te vinden zijn. Bij
het startpunt van de wandeling
wordt de app geopend en gaat men
van start. Wie binnen 50 meter van
een verstopte dierenkaart komt,
krijgt de dierenkaart automatisch
toegevoegd aan de verzameling op
de telefoon.  

Bewegen
De dieren die zijn uitgezet binnen
de app komen ook daadwerkelijk
voor in dat natuurgebied. Zo ont-
dekken kinderen welke dieren er in
hun omgeving leven. Daarnaast ver-
dienen ze dierenkaarten voor iede-
re gewandelde kilometer. Bijzonde-
re dierenkaarten die in Groningen
te vinden zijn en weinig in de rest
van Nederland zijn de tureluur, her-
melijn, de winterkoning en de
blauwborst. ,,Kinderen zijn gek op
dieren en op verzamelen. De app
kan een goede motivatie zijn voor
kinderen om vaker de natuur te be-
leven, samen met hun ouders.’’ Het
spel is geschikt voor kinderen in de
leeftijd van ongeveer 7 tot 12 jaar. 

Op verschillende plekken in de pro-
vincie zijn Perfect Earth Animals te
vinden. In Westerwolde gaat het om
de blauwe route (Bosvennenpad,
een wandelroute door de bossen
van Sellingen), de gele route (Ka-
nunnikenpad Ter Apel met start bij
het Klooster Ter Apel), de rode rou-
te (Vledderbos, Vledderveen) en de
rode route Ter Wupping (omgeving
Onstwedde/Veele). Op de website
van Staatsbosbeheer is te zien hoe
lang de routes zijn en of de hond
mee mag. In heel Nederland zijn di-
gitale kaarten te vinden.
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Yvonne van Mastrigt over besturen in coronatijd

’Ik heb de hartslag
van Stadskanaal niet
echt leren kennen’
STADSKANAAL – De corona-
crisis duurt nu al ruim negen
maanden en dat heeft voor de
hele maatschappij een grote
impact gehad. Ook bij de ge-
meente Stadskanaal werken
de coronamaatregelen sterk
door: ambtenaren werken
thuis, de dienstverlening gaat
wel door, maar alleen op af-
spraak. Toch moeten er besliss-
ingen genomen worden om be-
leid te kunnen maken, onder
meer door de gemeenteraad
tijdens de maandelijkse verga-
deringen. Maar hoe gaat dat in
z’n werk? 

Maandagavond, tien minuten voor
aanvang van de laatste raadsver-
gadering van het bijzondere en bi-
zarre jaar 2020. Het gemeentehuis
in Stadskanaal is uitgestorven,
maar in twee ruimtes brandt licht.
In de collegekamer bereiden
waarnemend burgemeester Yvon-
ne van Mastrigt en griffier Koen
Willems zich voor, in de raadzaal
zorgt technicus Pim Scheper er-
voor dat geluid en beeld in orde
zijn bij alle 23 raadsleden, die via
Zoom deelnemen aan de vergade-
ring. De raadsleden praten nog
even snel met elkaar over de laat-
ste nieuwtjes en de toespraak die
minister-president Rutte net ge-
houden heeft op televisie. Als de
vergadering begint, gaat alles live
en kunnen ook inwoners van
Stadskanaal via het YouTube-ka-
naal van de gemeente meekijken
en -luisteren naar de vergadering.
De avond verloopt soepel, de sfeer
is gemoedelijk. Het lijkt de nor-
maalste zaak van de wereld. 

Wennen 
Toch is het dat allesbehalve, vindt
ook Yvonne Van Mastrigt. ,,In het
half jaar dat ik hier waarnemer

ben geweest, heb ik geen enkele
raadsvergadering in de raadzaal
van het gemeentehuis geleid en
dat is best een vreemd idee. Het
was vooral in het begin ook heel
erg wennen om vergadering op de-
ze manier te houden, maar inmid-
dels zijn we allemaal wel aan de
situatie gewend. Iedereen gaat er
steeds makkelijker mee om. Eén
voordeel: na al die digitale bijeen-
komsten via Zoom en Teams weet
ik precies hoe dat allemaal
werkt.’’ Van Mastrigt, woonachtig
in Winsum, verricht haar meeste
werkzaamheden vanuit huis, net
als alle andere ambtenaren van de
gemeente Stadskanaal. ,,Ik kom
eigenlijk alleen naar het gemeen-
tehuis voor de maandelijkse
raadsvergadering en als er officië-
le documenten getekend moeten
worden. Heel af en toe zit er eens
iets tussen wat wel fysiek moet
plaatsvinden, maar dat komt bijna
niet voor.’’

Weinig contact 
Het thuiswerken gaat haar prima
af. ,,Mijn man en ik werken alle-
bei thuis en we zitten ieder in ons
eigen kantoortje. En de ene dag
zet hij tussendoor thee voor mij,
de andere dag doe ik het voor
hem. Daarnaast wandelen we tus-
sen alle afspraken door ook regel-
matig met de hond en ’s avonds
mogen we graag lekker koken en
vervolgens met een boek op de
bank verdwijnen. Want als je de
hele dag naar een beeldscherm zit
te kijken, is het ’s avonds wel lek-
ker om de laptop dicht te kunnen
doen.’’ Toch kleeft er ook een
groot nadeel aan het thuiswerken:
,,Je hebt bijna geen contact met
de bewoners en dat maakt het wel
lastiger om echt te kunnen ont-
dekken wat er speelt en leeft.
Rechtstreekse gesprekken met de
mensen zelf zijn daarin zó belang-

rijk, net als werkbezoeken aan bij-
voorbeeld buurt- en dorpshuizen
en verenigingen die nu niet kun-
nen plaatsvinden. Daardoor leer
je echt de hartslag van de ge-
meente kennen en dat is nu niet
gebeurd. Bovendien wordt de
drempel voor bewoners om ons
aan te spreken over bepaalde za-
ken steeds hoger, omdat het ge-
meentehuis weinig open is en we
letterlijk op afstand zitten.’’

Nog niet zo gek
meegemaakt 
Voor Van Mastrigt wordt het dan
ook een waarnemend burgemees-
terschap dat ze niet snel zal verge-
ten. ,,Ik ben in 2004 begonnen als
burgemeester in de voormalige
gemeente Winsum, maar zo gek
als nu heb ik het nog nooit meege-
maakt. Zo heb ik de meerderheid
van de mensen in het gemeente-
huis nooit in levende lijve gezien,
ik denk dat ik hooguit zo’n 20 pro-
cent van hen ken. Daardoor bouw
je natuurlijk niet echt een band
op. Maar niemand wist dat het zo
lang zou gaan duren met de coron-
acrisis, dat is wel een misrekening
geweest. 
Het is jammer dat het zo heeft
moeten lopen, maar het is niet an-
ders. Gelukkig gaat dat voor de
nieuwe burgemeester Klaas Sloots
wel anders zijn. Ik hoop voor hem
dat hij op niet al te lange termijn
wel uitgebreid kennis kan maken
met alle lagen van de bevolking.
Het jaar 2021 wordt sowieso een
jaar van opnieuw opbouwen. Het
is nu allemaal onhandig, lastig en
raar en de situatie het hoofd bie-
den, maar we komen er samen wel
uit. Het belangrijkste is dat we ge-
zond zijn en een dak boven ons
hoofd hebben. Kortom, misschien
moeten we juist in tijden als deze
gewoon blij zijn met de dingen die
we hebben.’’ 

� Burgemeester Yvonne van Mastrigt en griffier Koen Willems leiden de digitale raadsvergaderin-
gen met z’n tweeën vanuit het gemeentehuis. (foto’s: Auniek Klijnstra) 

1.500 huishoudens vullen vragenlijst 
windparkgebied Borger-Odoorn in
EXLOO – De gemeente Borger-
Odoorn heeft ruim 1.500 inge-
vulde vragenlijsten ontvangen
over het gebiedsfonds voor
windpark De Drentse Monden
en Oostermoer. Dat is een re-
spons van bijna 30 procent. De
vragenlijst werd half november
verspreid onder 5.200 huishou-
dens in het deel van Borger-
Odoorn waar het windpark
wordt gebouwd. 

Burgemeester Jan Seton is blij met
de hoge respons. ,,We hebben onge-
veer 1.300 papieren formulieren te-
ruggekregen en zo’n 200 stuks zijn
online ingevuld. Dat is een prachti-

ge score en een mooie basis om het
gebiedsfonds mee op te zetten. Het
stemt me positief dat veel inwoners
van het gebied actief willen mee-
denken.” 

Spelregels 
De resultaten van het onderzoek
worden de komende tijd verwerkt
en geanalyseerd. Een bewonersad-
viesgroep met vertegenwoordigers
uit de verschillende dorpen ge-
bruikt de opbrengst vervolgens om
spelregels voor het gebiedsfonds op
te stellen. Die gaan over bijvoor-
beeld aanvragen, beheer en moge-
lijke thema’s. Nadat deze spelre-
gels zijn vastgesteld door de ge-
meente kan het gebiedsfonds van
start. Voor het gebiedsfonds wordt

de komende tien jaar ruim 3 mil-
joen euro ingezet van de Rijksover-
heid, de provincie Drenthe en de
gemeente Borger-Odoorn. Het geld
is bedoeld om de leefbaarheid in
het windparkgedeelte van de ge-
meente te versterken. 

De vragenlijst is verspreid in 1e en
2e Exloërmond, 2e Valthermond,
Boermastreek, Buinerveen, Drou-
wenermond, Drouwenerveen, Ex-
loërveen, Nieuw-Buinen, Valther-
mond en Zandberg. Om een zo
breed mogelijke vertegenwoordi-
ging te betrekken bij de opzet en
inrichting van het gebiedsfonds
vinden ook gesprekken plaats met
bijvoorbeeld jongeren, belangen-
groepen en ondernemers.

Baptistenkerk-Noord 
bakt even geen oliebollen 
STADSKANAAL – Als het jaar
op z’n einde loopt, organiseert
de activiteitencommissie van de
Baptistengemeente Stadska-
naal-Noord traditiegetrouw een
oliebollenactie op het plein
voor het kerkgebouw aan de
Handelsstraat in Stadskanaal. 

Echter, dit jaar gaat de jaarlijkse
oliebollenactie niet door. De reden:
er zijn te weinig vrijwilligers be-

schikbaar. Vanwege de aange-
scherpte maatregelen in verband
met het coronavirus kunnen zij niet
coronaproof in de kraam staan en
daarom vinden wij het niet verant-
woord om deze actie te houden. We
hopen echter iedereen volgend
jaar weer van dienst te kunnen zijn
met onze lekkere oliebollen. Want
de geur van verse oliebollen hoort
wat ons betreft toch écht bij deze
tijd van het jaar. Graag tot volgend
jaar!’’ 

Kerkgangers hangen 
wensen in kerstboom
NIEUW-BUINEN – Een kerst-
nachtdienst wordt traditiege-
trouw door veel mensen be-
zocht. Dit jaar zorgen alle coro-
namaatregelen er echter opeens
voor dat vertrouwde en gewaar-
deerde kersttradities niet kun-
nen doorgaan. Zo kan er geen
sprake zijn van een volle kerk,
want maximaal dertig mensen
mogen in de dienst aanwezig
zijn.

Toch wil  de Protestantse Gemeen-
te van Nieuw-Buinen het feest van
de geboorte van Jezus niet onopge-
merkt voorbij laten gaan en de ver-
binding met elkaar, die in de kerst-
nacht ervaren wordt, ook dit jaar
door zoveel mogelijk mensen mee
laten beleven. Daarom roept de
kerk iedereen op om in beweging
te komen en mee te doen met de
wens-kerstballen-actie en de ver-
binding met elkaar als dorps- en
buurtgenoten te vinden. Om mee te
doen kunnen mensen tijdens ope-

ningsuren zelf een kerstbal opha-
len bij Bloemenboetiek Hofman en
MFA Noorderbreedte. ,,In de door-
zichtige kerstballen kan op een
briefje een mooie wens voor ie-
mand of een hoopvolle boodschap
voor de wereld geschreven worden.
De kerstbal mag versierd worden
tot een mooie, vrolijke kerstbal en
kan op elk gewenst moment in de
wenskerstboom gehangen wor-
den.’’ 
Dit kan bij de kerstboom bij de
kerk aan de Kerklaan, maar ook in
de kerstboom die bij MFA Noor-
derbreedte staat. De kerk hoopt
dat de wenskerstboom vol komt te
hangen met goede en hoopvolle
wensen, verpakt in mooi versierde
kerstballen. In de kerstnachtdienst
van donderdag zullen een aantal
kerstballen uit de wenskerstboom
naast de kerk ‘geplukt’ en voorge-
lezen worden. Het is niet mogelijk
om plaatsen in de kerk te reserve-
ren. Iedereen kan de kerstnacht-
dienst vanaf 21.30 uur live meebe-
leven via kerkdienstgemist.nl/ -
Nieuw-Buinen. 

Emailen naar 
De Nieuwsbode ?

nieuwsbode@noordpers.nl

Kerstnachtdienst in De Ontmoeting 
MUSSELKANAAL – De traditione-
le volkskerstzang in Musselkanaal
kan, zoals in andere jaren gewend,
niet doorgaan vanwege corona. In
de Protestantse Gemeente Mussel-
kanaal e.o. wordt sinds de lock-
down in het voorjaar op de laatste
zaterdagavond van de maand het
onlineprogramma ‘De Muzikale
Groeten’ uitgezonden. De organisa-
toren van beide evenementen heb-
ben elkaar gevonden en samen een
uniek project opgezet: een online
Kerstnachtdienst op donderdag 24
december vanuit De Ontmoeting in
Musselkanaal met medewerking
van alle zes kerken aangesloten bij

Samen-Kerk Mussel/Musselkanaal.
De dienst begint om 21.00 uur en er
is muzikale medewerking door mu-
ziekkorps Dindua uit Vlagtwedde,
Jos van der Wal (orgel), Jens
Boomsma (piano), Hanneke van
Dokkum (dwarsfluit), Rowdy Prins
(gitaar), Rob Bruinekreeft (piano)
en Evelien Delhaas (saxofoon). Alle
voorgangers binnen Samen-Kerk
verlenen ook hun medewerking:
voorganger Gerard Weinans, domi-
nee Wim van de Griend, Wim Kre-
mer en Fré Riepma. Voor de zang
verlenen Lieneke en Ca van Eike-
lenburg en ook de vier voorgangers
hun medewerking. Verder doen di-

verse gemeenteleden mee. De
Kerstnachtdienst 2020 is een geva-
rieerd programma met muziek,
zang, gedichten, het Kerstevange-
lie en meditatie. De online-uitzen-
ding kan worden beluisterd via
www.Kerkdienstgemist.nl (Mussel
kanaal, De Ontmoeting). Samen-
Kerk bestaat uit de Protestantse
Gemeenten Musselkanaal e.o., de
Bijbelgelovigen Musselkanaal, de
Christelijk Gereformeerde Kerk en
de Christelijke Kerk Vrijgemaakt
in Mussel, Baptistengemeente Ja-
bes in Musselkanaal en de RK Pa-
rochie Heilig Kruis locaties Mussel-
kanaal en Mussel. 

Drents parlement geeft 
steun aan Jongerenadviesraad
DRENTHE – Een groep enthousiaste jongeren zet zich sinds een
aantal maanden in voor de provinciale politiek door een Jongeren-
adviesraad op te richten. Inmiddels heeft het Drents parlement de
Jongerenadviesraad opgenomen in de begroting van 2021. In de af-
gelopen maanden zijn in samenwerking met 'Politiek Netwerk
Drenthe' en CMO STAMM verdiepende gesprekken gevoerd met
jongeren over hun invloed op de politiek. Een veelgehoorde opmer-
king was dat de stem van jongeren te weinig gehoord
wordt. ,,Omdat er bijna niemand van onze leeftijd in de politiek
zit, kunnen politici nooit weten wat er écht onder jongeren
leeft’’, verwoordde een jongere treffend. De jongeren willen structu-
rele invloed: ze willen vaker en bij meer beslissingen een stem heb-
ben. ,,Laat jongeren de provincie adviseren op thema's die ons di-
rect raken en laat dit vooral niet alleen symbolisch zijn.’’ De Jonge-
renadviesraad wil zich op verschillende manieren inzetten door de
provincie gevraagd en ongevraagd te adviseren over provinciale be-
leidsthema's die jongeren raken, andere jongeren te informeren
over provinciale politiek, het belang van hun betrokkenheid daar-
bij en door samen te werken met andere organisaties voor verschil-
lende projecten. Op dit moment zit de Jongerenadviesraad nog in de
aanloopfase. (foto: provincie Drenthe) 

Archeohotspot, Q en A en 
podcasts in Hunebedcentrum
BORGER – Het Hunebedcen-
trum in Borger is gesloten tot
en met 19 januari. Toch wil het
Hunebedcentrum een alterna-
tief bieden nu fysiek bezoek
niet mogelijk is. Met de podcast
Hunebednieuwscafé zal het mu-
seum aandacht schenken aan
archeologie. 

Huisarcheologen Nadine Lemmers
en Riemke Scharff vertellen over
hoe een archeoloog te werk gaat en
wat er met een vondst gebeurt. 
De kerstvakantie staat in het teken
van archeologie, vanwege een nieu-
we samenwerking met Archeohot-
spots. Dit zijn plekken waar bezoe-
kers zelf kennis kunnen maken met
archeologie. Op veel plekken is er
ook vaak ruimte om eigen vondsten
te laten onderzoeken, vragen te
stellen en of mee te doen aan acti-
viteiten of lezingen. Eigenlijk is pu-
blieksparticipatie de kern van het
project. ,,We willen zichtbaar en
bereikbaar zijn voor mensen die
geïnteresseerd zijn in archeologie
en prehistorie’’, aldus huisarcheolo-

ge Riemke Scharff. ,,We zijn dan
ook hartstikke blij dat we Archeo-
hotspots zijn en daar nu eerst een
digitaal vorm aan kunnen geven.” 

Q & A
Op maandag 28 december zullen
de huisarcheologen een Q & A op-
nemen. Iedereen die wil kan vra-
gen opsturen over hunebedden, ar-
cheologie en prehistorie en de huis-
archeologen zullen antwoorden.
Daarnaast zullen ze te horen zijn in
twee podcast over de archeologie.
,,We willen in gesprek blijven en
dit is één van de weinige manieren
waarop het in deze tijd kan. We
kunnen nu al niet wachten op alle
vragen die we straks krijgen toege-
stuurd”, aldus huisarcheologe Nad-
ine Lemmers.
Vragen kunnen gemaild worden
naar communicatie@hunebed -
centrum.nl, waarna de vraag wordt
beantwoord in de Q & A. Huisar-
cheologe Riemke Scharff: ,,Of je nu
jong of oud bent, iets over het vak
archeologie wilt vragen of juist
over hunebedbouwers, twijfel niet
en stel je vraag!” 
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� Jacobien van der Pijl en Jacqueline Meijering in een van de gastenkamers van het Tineke Breider-
huis. (foto: Auniek Klijnstra) 

Hospice Veen en Wolden 

,,Ook in laatste levensfase is 
kwaliteit van leven belangrijk’’ 

Donaties zijn welkom 
STADSKANAAL – Het Hospice Veen & Wolden heeft in het eerste jaar,
2018, liefst 43 gasten mogen ontvangen, in 2019 waren dat er 38. Door de
coronatijd ligt dat aantal in 2020 op 16 gasten. ,,Dat heeft mede te ma-
ken met de coronacrisis, waardoor veel mensen toch liever thuis blij-
ven.’’ Het lagere aantal gasten heeft invloed heeft op de bedrijfsvoering
en daarom zijn donaties zeer welkom bij de Stichting Hospice Stadska-
naal e.o. Via de website www.tinekebreider huis.nl kunnen belangstel-
lenden aangeven dat ze het hospice financieel willen ondersteunen. ,,We
hebben er zeker vertrouwen in dat we vanuit de samenleving voldoende
steun mogen ontvangen om het Tineke Breiderhuis tot in lengte van ja-
ren voort te kunnen zetten.’’ 

STADSKANAAL – Mensen die
in het ziekenhuis de medede-
ling hebben gekregen dat ze uit-
behandeld zijn, kunnen hun
laatste dagen doorbrengen in
een hospice. Sinds drie jaar
wordt ook in Stadskanaal die
mogelijkheid geboden in het
Hospice Veen en Wolden, ook
wel bekend als het Tineke Brei-
derhuis, vernoemd naar de
vrouw die het initiatief hiervoor
nam. 

En dat dat op prijs gesteld wordt,
blijkt wel uit het feit dat het hospi-
ce dit jaar maar liefst drie prijzen
in de wacht heeft gesleept. 
Eerder deze maand won het hospi-
ce de Provinciale Vrijwilligersprijs,
en daarmee een cheque ter waarde
van 3000 euro, in de categorie Zorg.
Begin september werd ook al de
vrijwilligersprijs van de gemeente
Stadskanaal (goed voor 1000 euro)
in de wacht gesleept en recent won
de stichting Hospice Stadskanaal
e.o. de Clubkasactie van de Rabo-
bank Groninger Land. ,,Een prach-
tige beloning en grote waardering
voor de bijna zeventig vrijwilligers
die dit werk de afgelopen jaren mo-
gelijk hebben gemaakt en in de
toekomst mogelijk blijven maken’’,
aldus de stichting. 

Voorzien in behoefte
Stichting Hospice Stadskanaal e.o.
is in 2011 op initiatief van Tineke
Breider en Lineke Meijer begon-
nen met de plannen voor een Bijna
Thuis Huis. ,,Aanvankelijk werden
we niet met gejuich ontvangen,
want we zouden niks toevoegen
aan de bestaande voorzieningen op
het gebied van palliatieve termina-
le zorg. Helaas overleed Tineke in
2015, maar we hebben doorgezet:
het hospice moest er komen. Gelei-
delijk groeide de maatschappelijke
steun, met name vanuit kerken, lo-
kale overheden, particulieren en
regionale serviceclubs. Drie jaar
geleden hebben we de deuren geo-
pend en onze verwachtingen wer-
den sterk overtroffen: in het eerste
jaar hebben we 43 gasten mogen
verwelkomen. We voorzien dus dui-
delijk in een behoefte en dat is
voornamelijk te danken aan de in-
zet van een grote groep vrijwilli-
gers, die met passie onze gasten in
hun laatste levensfase omringen
met zorg en met name met aan-
dacht.’’
Hospice Veen en Wolden biedt een

warme en huiselijke omgeving aan
mensen die terminaal ziek zijn en
hun laatste dagen niet thuis kun-
nen of willen doorbrengen. Jaco-
bien van der Pijl en Jacqueline Me-
ijering zijn de zorgcoördinatoren in
het hospice en zorgen er samen met
de vrijwilligers voor dat alles soe-
pel verloopt. ,,Wat vooral belang-
rijk is, is dat we de mensen die hier
komen nog een mooie tijd kunnen
bieden en dat ze op een goede ma-
nier afscheid van het leven kunnen
nemen. Maar dat geldt ook voor de
naasten die achterblijven na de
dood van hun dierbare: uit eigen
ervaring weten we dat, om met een
glimlach terug te kunnen kijken op
die laatste weken, het laatste stuk-
je wel goed móet gaan.’’ In het hos-
pice is maximaal voor drie gasten,
die veelal worden doorverwezen
via Zorggroep Meander. ,,Wel is er
eerst een intakegesprek met een
mogelijke gast, om uit te leggen
wat de mogelijkheden hier zijn.
Want het kan ook zijn dat naar aan-
leiding daarvan iemand zegt toch
liever thuis z’n laatste dagen door
te willen brengen. Maar het omge-
keerde gebeurt ook: er zijn mensen
die zelf bewust de keuze maken om
naar het hospice te komen, vaak
om het thuisfront te ontlasten van
mantelzorgtaken, daar een stuk
rust te brengen en te zorgen dat de
laatste herinneringen in de thuissi-
tuatie goed blijven. Soms is het
zelfs zo dat gezinssituaties weer
hersteld worden zoals ze waren
voor er ziekte in het spel was.’’ 

Denken in mogelijkheden 
Jacobien en Jacqueline zijn beiden
van huis uit verpleegkundige en
nemen vanuit die positief veel
werkervaring mee. ,,Maar ook wij
leren nog elke dag bij, want voor el-
ke gast ligt de lat op zijn of haar ei-
gen manier hoog en daarin moeten
wij mee blijven wuiven, zoals we
dat zelf noemen. Het is in feite elke
keer weer maatwerk. En we vragen
onze gasten ook om het aan te ge-
ven als er iets speelt, want we kun-
nen hun gedachten niet lezen.’’
Vanaf het eerste moment dat een
gast binnenkomt in het hospice, is
er volop aandacht. ,,Dat begint let-
terlijk bij de voordeur, want dat
blijft natuurlijk een beladen mo-
ment. Iemand die hier komt, weet
dat hij of zij in principe niet meer
weggaat. Aan ons is het dan de
taak om deze mensen een goede
kwaliteit van leven te bieden in de
tijd die hen nog rest. Dat kan door
een activiteit, waarbij we liever

denken in mogelijkheden dan in
onmogelijkheden. Zo is er pas nog
iemand met een trike op pad ge-
weest en is enkele weken geleden
nog iemand getrouwd in de buiten-
kamer. En ook hebben we al meer-
dere malen via de Wensambulance
een laatste wens in vervulling kun-
nen laten gaan. Maar daarnaast
bieden we ook gewoon een luiste-
rend oor. De gast is daarin leidend:
comfort is belangrijk, wat is prettig
voor hem of haar? Wij als vrijwilli-
gers vallen juist op door niet op te
vallen.’’ 

Humor blijft belangrijk 
Gesprekken met de gasten gaan
volgens Jacobien en Jacqueline
soms in hele korte tijd best de diep-
te in. ,,Je kan het zien als een ui die
steeds verder wordt afgepeld.
Steeds meer schillen vallen er af
tot je bij de kern bent. Meer is er
ook niet meer, zo kwetsbaar zijn de
gasten op dat moment. En je hoort
ook best intieme dingen, die zelfs
familieleden soms niet weten.
Maar daar gaan we altijd met re-
spect mee om. Mensen hoeven ook
niet te praten als ze dat niet willen,
want de realiteit is dat mensen
sterven zoals ze geleefd hebben: als
ze hun hele leven geen echte pra-
ters zijn geweest, zullen ze dat in
hun laatste dagen ook niet ineens
worden. En iedereen heeft z’n ei-
gen rugzak met ervaringen uit het
leven, wat soms zorgt voor rare re-
laties. We merken wat dat betreft
ook wel dat bepaalde gasten zich-
zelf veel ontzeggen, zonder dat ze
dat zelf doorhebben. Als je daar
met mensen over spreekt, duurt
het altijd even voor zoiets echt is
ingedaald. Maar als dat gebeurt
gaan gasten alsnog hun grenzen
verleggen, waarvoor de relatie met
hun omgeving – vaak ten goede –
verandert.’’ Toch wordt er ook veel
gelachen in het hospice: ,,Ik denk
dat ik nog nooit zoveel heb gela-
chen heb als hier. Er worden ook
best morbide grapjes gemaakt,
maar dat geeft des te meer aan dat
humor juist in de laatste levensfase
belangrijk blijft.’’ 

Echte vriendengroep 
Dat het hospice het afgelopen jaar
drie prijzen in de wacht heeft ge-
sleept, vinden beide dames natuur-
lijk geweldig. ,,Maar het stemt ook
nederig, want eigenlijk doen we
hier alleen maar ons werk. Het is
vooral een stukje erkenning naar
onze vrijwilligers toe, want die zijn
echt fenomenaal. Veel van hen
hebben zich destijds aangemeld,
omdat ze vaak zelf ook wel op de
één of andere manier eerder met
de dood te maken hebben gehad in
hun leven. Ze zijn altijd gemoti-
veerd en willen de gasten een bijna
thuis-gevoel bieden met tijd voor
aandacht. In de afgelopen drie jaar
is een echte vriendengroep ont-
staan die ook op andere momenten
samen dingen ondernemen. Maar
het is mooi om te zien dat er inmid-
dels een mooie balans in de groep
is gekomen en dat ze voor elkaar
klaar staan. Dat zie je juist in deze
coronatijd heel duidelijk: veel van
onze vrijwilligers zijn wel wat ou-

der en vallen dus zelf ook in de risi-
cogroep, waardoor vooral in het be-
gin van de coronacrisis veel van
hen hebben gezegd even niet be-
schikbaar te zijn. Maar we hebben
elke week wel steeds 42 mensen
nodig om de diensten kunnen
draaien: twee vrijwilligers per
dienst, waarvan we er drie per dag
hebben en dat zeven dagen in de
week. Echter, de diensten rond
krijgen was totaal geen probleem:
iedereen was bereid om een extra
dienst te draaien.’’

Veel gegund 
Nu het hospice drie jaar onderweg
is, staat er een stevig fundament.
,,En dan te bedenken dat er bij de
eerste plannen best veel weerstand
was, omdat er geen ‘markt’ voor
zou zijn. We hebben hard moeten
knokken om voldoende budget bij
elkaar te krijgen voor de eerste
twee jaar, maar dat is dankzij dona-
ties van diverse verenigingen, fond-
sen, kerken en burgers gelukt. De
afgelopen jaren hebben we geluk-
kig kunnen bewijzen dat er wel de-
gelijk draagvlak is voor een hospi-
ce. Bovendien wordt ons ook veel
gegund door (lokale) ondernemers:
zo kunnen we wekelijks groente
halen bij een groenteboer, vlees bij
een slager, brood bij de banketbak-
ker en ga zo maar door. Daarnaast

hebben we goede contacten opge-
bouwd met de huisartsenpraktij-
ken, die altijd voor ons klaar staan. 

Het is natuurlijk ontzettend jam-
mer dat Tineke zelf niet meer mee
heeft kunnen maken hoe het hospi-
ce is ontstaan en hoe het nu loopt.
Gelukkig is haar familie nog altijd
heel erg betrokken bij alles wat we
doen.’’ 

Het prijzengeld dat het Tineke
Breiderhuis het afgelopen jaar
heeft mogen ontvangen, wordt
goed besteed. Met de opbrengst
van de Rabobank ClubKas-actie is
onlangs een nieuwe vloer gelegd in
de buitenkamer en is de stoep rich-
ting het hospice geplaveid. ,,Omdat
we toch met corona zitten, hebben
we het geld van de gemeentelijke
vrijwilligersprijs gebruikt om al on-

ze vrijwilligers een cadeaubon en
een kaart met een persoonlijke
tekst aan te bieden, die ze naar ei-
gen inzicht kunnen besteden. Voor
de 3000 euro van de provincie heb-
ben we nog geen bestemming be-
dacht, maar daarvoor willen we
eerst in overleg met onze vrijwilli-
gers. Het is een prijs van ons alle-
maal, dus dan moeten we het ook
samen beslissen.’’ 

Met uitbrengen van single 

Stichting Welstad wil meer ‘wij’-gevoel creëren
STADSKANAAL – Normaliter
is de kerstperiode ‘the most
wonderful time of the year’.
Maar nu iedereen in Neder-
land te maken heeft met de
harde lockdown, gaat dat toch
niet voor iedereen op. Om toch

een beetje licht te brengen in
deze tijd, heeft Stichting Wel-
stad in de gemeente Stadska-
naal een eigen single opgeno-
men. Met het nummer ‘Samen’
wil de stichting het ‘wij’-gevoel
extra uitdragen. 

De single is enkele weken geleden
in een kort tijdsbestek van drie da-
gen geschreven, geproduceerd en
opgenomen. Bovendien heeft
Theater Geert Teis in Stadskanaal
haar grote zaal beschikbaar gesteld
om de bijbehorende clip op te ne-
men. ,,Als welzijnsorganisatie staan
we natuurlijk midden in de maat-
schappij, dus we zien veel dingen
om ons heen. En zeker in deze coro-
natijd zie je dat veel mensen het
moeilijk hebben, maar ook dat er
steeds grotere tegenstellingen ont-
staan. En juist nu is het belangrijk
dat mensen wat meer naar elkaar
omkijken en aandacht voor elkaar
hebben’’, zegt Arjo Karperien, in
het dagelijks leven buurtwerker
sport en projectleider jeugdwerk
bij Stichting Welstad. 

In hetzelfde schuitje 
Samen met Sander Grupstra, die
momenteel stage loopt bij Stichting
Welstad, ontstond enkele weken
geleden het idee om deze bood-
schap in de vorm van een lied te
gieten. ,,Toen het idee geboren
was, ging het eigenlijk heel snel.
Sander speelt zelf gitaar en hij wist
nog wel een zangeres die het num-
mer zou kunnen inzingen: Leonie
Visser, met wie hij vaker optreedt
als duo.’’ De melodie was er snel,
de tekst werd vervolgens in een
paar uur op papier gezet. ,,Daarna
zijn we de studio in gedoken om

� Sander Grupstra en Leonie Visser tijdens de clipopnames in
Theater Geert Teis. (foto: Auniek Klijnstra) 

een demo op te nemen en twee
dagen later zaten we in Geert Teis
om de clip op te nemen.’’ De tekst
van het nummer ‘Samen’ spreekt
eigenlijk voor zich: iedereen, zo-
wel jong als oud, zit momenteel in
hetzelfde schuitje en samen moe-
ten de mensen elkaar door deze
periode helpen. Er zijn twee ver-
sies van het nummer: een akoesti-
sche versie met alleen begelei-
ding op gitaar en een studioversie,
compleet met slagwerk en bas.

Breed uitdragen 
De timing om het nummer en de
clip nu uit te brengen, is niet toe-
vallig. ,,De inhoud van het lied
past helemaal bij deze tijd van
het jaar.’’ De beelden die in Geert
Teis geschoten zijn, worden in de
clip begeleid door buitenopnames
en beelden van allerhande situ-
aties in de maatschappij. Stich-
ting Welstad valt onder de vleu-
gels van Tinten Welzijnsgroep,
een organisatie die actief is in de
drie noordelijke provincies en een
deel van Overijssel. ,,De bedoe-
ling is dan ook om het nummer in
het hele werkgebied van Tinten te
verspreiden, zodat we het zo
breed mogelijk kunnen uitdragen
en niet alleen in deze regio.’’ Het
nummer ‘Samen’ is vanaf nu terug
te vinden op www.welstad.nl en
de Facebookpagina van Stichting
Welstad. 



Woensdag 23 december 2020  - 9De Nieuwsbode

De ondernemers uit Onstwedde
wensen iedereen 

prettige feestdagen 
en een voorspoedig

2021 



Jacob Dol met pensioen
STADSKANAAL – Een vertrouwd gezicht in de wijk Waterland in Stadskanaal hangt z’n hark aan de wilgen. Jacob Dol
(66), groenmedewerker van de firma Hooge, is met pensioen gegaan. Na jarenlang gewerkt te hebben voor aannemer Si-
mon Benus verkaste de geboren en getogen Stadskanaalster in 2005 naar de groenvoorziening. ,,Ik heb het werk bijna zes-

tien jaar lang met veel plezier gedaan. Mijn
inspanningen werden door de buurtbewoners
gewaardeerd. Ik deed het graag”, aldus Dol bij
z’n afscheid. Vanwege het coronavirus kwam
het niet tot een feestje. Van de buurt ontving
hij echter verschillende attenties waaronder
een bos bloemen. ,,Ik kijk vooruit naar meer
vrije tijd. Jannie en ik hebben drie kleinkinde-
ren. Daar kan ik nu extra van genieten. Dat
doe ik trouwens ook van mijn vogels. Achter
ons huis houd ik tropische vogels. Prachtig
zijn ze. Daarnaast vind ik het leuk om oude
klokken te repareren. Daar krijg ik nu meer
tijd voor.”De laatste jaren werkte hij nauw sa-
men met collega Geuko de Raad. Voor De
Raad wordt het nu anders: ,,Jacob was een
prima collega. Wat er in het nieuwe jaar ge-
beurt, dat weet ik nog niet. Ik zie dat wel. Fij-
ne collega’s zijn belangrijk. Ik heb er vertrou-
wen in dat dat goed komt.’’ (eigen foto) 
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Drie deelnemers strijden 
om winst Huiskamerquiz
VLAGTWEDDE – Na vijf we-
ken quizzen is zaterdag de eind-
stand opgemaakt van de tweede
Huiskamerquiz, georganiseerd
door de activiteitencommissie
van voetbalvereniging Wester-
wolde. 
Tot en met vrijdag konden de ant-
woorden van de vijfde en tevens
laatste ronde worden ingestuurd,
wat uiteindelijk door 26 van de oor-
spronkelijk 37 deelnemers is ge-
beurd. Uit de eindstand blijkt dat
Thorben Hulsman, Rik Meende-
ring en Robbert Pleiter in deze vijf
ronden evenveel punten hebben
gescoord en dus ex aequo op de
eerste plaats eindigen. Alle drie
hebben ze 71 van de 74 vragen (op-
drachten) goed beantwoord. Van-
avond wordt duidelijk wie kam-
pioen van deze tweede Huiskamer-

quiz wordt en dus het mooie levens-
middelenpakket in de wacht
sleept. Dan spelen zij de finale-
vraag van de quiz. De winnaar van
week 5 is Dela Nijenhuis geworden.
Zij was een van de dertien deelne-
mers die alle antwoorden goed had
in deze laatste ronde en na loting
dus de gelukkige winnaar van de
weekprijs werd. Het te puzzelen
woord was Sportterrein. ,,Graag
willen wij iedereen bedanken voor
haar of zijn deelname aan deze
quiz. We hopen dat de deelnemers
op deze manier een mooi tijdver-
drijf in deze aparte periode hebben
gehad. Wie weet komt er nog eens
een vervolg op deze quiz, maar we
hopen vooral dat er in de toekomst
weer activiteiten in de kantine kun-
nen worden ontplooid. De Kantine-
quiz zal daar dan vast en zeker on-
derdeel van zijn.’’ 

Arend Scholtens 
verlengt bij Mussel 
MUSSEL – Arend Scholtens is ook in het sei-
zoen 2021-2022 de hoofdtrainer van SV Mussel.
Het bestuur van de club en de oefenmeester
zijn tevreden over de goede samenwerking en
hebben het contract met een jaar verlengd. De
59-jarige inwoner van Assen is bezig aan zijn
eerste seizoen op sportpark De Slenk. Nadat
Mussel vorig seizoen door het afbreken van de
competitie ontsnapte aan degradatie naar de
vijfde klasse, is Scholtens vol enthousiasme be-
gonnen aan de uitdaging om van de club weer
een stabiele vierdeklasser te maken. Het begin
hiervan was voortvarend. Na een prima voorbe-
reiding waarin veel arbeid werd verricht, wer-
den drie van de eerste vier competitiewedstrij-
den gewonnen met een uitstekende vierde
plaats op de ranglijst als gevolg. Door het stil-
leggen van de competitie in oktober kan hier
voorlopig geen vervolg aan gegeven worden.
Nadat er tot op heden nog steeds doorgetraind
werd in groepjes van vier, heeft Mussel na de
nieuwe maatregelen besloten de winterstop te
laten beginnen. Op dinsdag 19 ja nuari hoopt de
spelersgroep onder leiding van Arend Schol-
tens de training weer te kunnen hervatten.
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