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De bouw gaat door
HOOGEZAND - Ligt het normale leven door de coronacrisis voor
een groot deel stil, zo niet de bouw. Daar wordt in Hoogezand volop
doorgewerkt. Zo ook in het stadshart-noord langs de Kerkstraat en
het Kieldiep/Erasmusweg. Na tientallen jaren lege grasvelden, nu
en dan benut door kermis, circus of het vertrek van heteluchtballonnen, is het er een en al bedrijvigheid met bouwwerkzaamheden.
Palen zijn inmiddels op het noordelijk deel de grond in geboord en
de bouwvakkers zijn volop bezig met de huizenbouw (foto), laagbouw en appartementen. Op het zuidelijke deel zijn de grondwerkzaamheden bezig en worden de fundamenten gelegd voor de
woningen aan die kant.
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Na skivakantie in Oostenrijk:

‘Geen ziekteklachten
bij leerlingen van AJC’
HOOGEZAND - Verontruste inwoners van Hoogezand hebben
vorige week na de berichtgeving in deze krant over een
wintersportvakantie van 71
leerlingen uit de vierde klas en
hoger, met vier docenten van
het Aletta Jacobs College naar
Oostenrijk, ietwat verontrust de
redactie van deze krant gebeld.
Was dat niet een beetje dom
om daar naar toe te gaan, temeer omdat ook in wintersportgebieden in Oostenrijk
een besmetting zou zijn? De koninklijke familie, die daar eerder ook was geweest, zou daarom juist rustig aan doen en een
tijdje afstand hebben genomen
van anderen.
De leerlingen waren in Oostenrijk
een aantal dagen voordat het kabinet maatregelen trof met onder andere het annuleren van reizen en
excursies.
Volgens Ineke de Roo, bestuurder/algemeen directeur van het dr.
Aletta Jacobs College is er niets
aan de hand met de teruggekeerde
leerlingen. Ze laat desgevraagd
weten: ,,De reis naar Oostenrijk
vond plaats van 5 tot 10 maart en
kon doorgaan omdat Oostenrijk
toen nog ‘groen’ was,. Met andere
woorden er was geen negatief reisadvies afgegeven door het ministerie. We hebben steeds de richtlijnen van het RIVM gevolgd. In het
gebied waar de leerlingen geweest
zijn, was geen besmetting bekend’’.
De school laat verder weten dat er

werd gereisd in een gehuurde bus
waarin alleen de leerlingen en docenten zaten. Het hotel in Tauplitz
was in zijn geheel afgehuurd door
het Aletta. De après-ski en het
avondprogramma vond gezamenlijk in het afgehuurde hotel plaats.
Er waren skileraren ingehuurd,
die alleen les gaven aan groepen
leerlingen van het Aletta. Volgens
De Roo heeft bij terugkomst geen
van de leerlingen of docenten zich
met klachten gemeld. De richtlijn
van het RIVM was ook toen al dat
iemand met koorts thuis moest
blijven en kort daarna werd de
richtlijn aangescherpt en moest iemand met milde klachten thuisblijven.
Inwoners die zich zorgen maken en
zich afvragen of leerlingen die
naar Oostenrijk zijn geweest nu bij
Jumbo achter de kassa zitten,
daarover laat algemeen directeur
De Roo weten: ,,Wat het meisje
achter de kassa van de Jumbo betreft: de algemene opvatting van
deskundigen is, dat als leerlingen
nu geen klachten hebben, ze anderen niet kunnen besmetten. Zouden leerlingen wel klachten hebben op dit moment, dan dreigt er
geen risico te ontstaan, doordat
mensen op dit moment de voorgeschreven richtlijnen van het RIVM

Certe verzoekt patiënten hun locaties niet te bezoeken wanneer zij
verkoudheidsklachten,
hoesten
en/of koorts hebben; onlangs in
een risicogebied zijn geweest of in
contact zijn geweest met een patiënt met het virus.

‘Carbidschieten
mooie traditie’
HOOGEZAND - Carbidschieten is
een ‘mooie Groninger traditie’. Dat
zegt de provincie Groningen in antwoord op vragen van CDA-Statenlid Jesper Bergsma. Naar aanleiding van het gedeeltelijke vuurwerkverbod op sierpijlen en knalvuurwerk trok Bergsma bij de provincie aan de bel omdat hij vreesde dat ook de traditie van het carbidschieten aan banden zou worden gelegd. ,,Carbidschieten wordt
door de nieuwe vuurwerkregels
niet bedreigd omdat dit niet onder
de Vuurwerkwet valt”, stelt het
college van Gedeputeerde Staten
de CDA-er gerust. Maar garanderen dat het carbidschieten dit jaar
doorgaat, kan de provincie echter
niet.

Er blijft een beperkt aantal bloedafnamelocaties geopend, zoals de
eigen locaties voor bloedafname.
Bloedafname-locaties in of bij instellingen worden, met oog op de
kwetsbare doelgroep, gesloten. Op
de website www.certe.nl vinden
bezoekers de actuele stand van zaken rond locaties.
Onderzoeken zonder acute medische noodzaak worden uitgesteld,
patiënten zijn worden hierover op
de hoogte gebracht.
Met deze, en eerder genomen
maatregelen wil de bloedafnameorganisatie de veiligheid van medewerkers, cliënten en zorgverleners zo veel mogelijk garanderen.
Daarbij rekent men op begrip en
medewerking van alle partijen.
‘Samen moeten we onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van verdere verspreiding
van het Corona-virus’, zo wordt gesteld.

HOOGEZAND - Humanitas
bestaat 75 jaar en dat wordt
gevierd in Hoogezand. Alleen
duurt het nog even.

Vanwege het coronavirus is het
kantoor nu gesloten en zitten de
vrijwilligers thuis omdat besloten is de contacten zoveel mogelijk te beperken. Het bestuur
hoopt echter dat, wanneer deze
crisis voorbij is, de vrijwilligers
weer hun taken gaan oppakken
en dat het gevoel versterkt wordt
dat we in een samenleving leven
waar we elkaar moeten helpen.

volgen. Dus het denkbeeldige
meisje aan de kassa zal, als ze
klachten heeft, niet aan de kassa
zitten. En als ze geen klachten
heeft, vormt ze dus geen risico.’’

Het centrum van Westerbroek kent nu cameratoezicht.

Cameratoezicht in Westerbroek

Certe neemt maatregelen
75
Jaar
Humanitas
bij bloedafnames
HOOGEZAND - Certe Medische diagnostiek, neemt maatregelen in verband met het corona-virus. Dat wordt gedaan
zodat acute en de meest nodige
zorg zo lang mogelijk geboden
kan blijven worden.
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Bij Humanitas in Hoogezand hopen ze dat in de loop van het jaar
weer meer aandacht gegeven
kan worden aan het 75-jarig bestaan. Een werkgroep binnen de
afdeling is bezig met voorbereidingen van een manifestatie op
zaterdag 12 september. Dan zal
rond het kantoor aan de Troelstralaan een gezellige informatiemarkt worden gehouden. Ook
werkt de werkgroep nog aan andere activiteiten waarbij aandacht gevraagd zal worden voor
wat de vrijwilligers van Humanitas doen.

Ganzen klaar voor de reis

WESTERBROEK - Het gaat
nog niet naar wens met de problemen die er in Westerbroek
waren met een aantal jongeren.
Afgelopen zomer escaleerden
wer een en ander en met de
jaarwisseling was een woning
doelwit van vernielingen en
brandstichting.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft nu besloten als preventieve maatregel in Westerbroek een toezichtcamera te plaatsen op de plek waar vaker overlast
voorkomt.
In de nieuwjaarsnacht zijn bij en
in een woning aan de Oudeweg in
Westerbroek, zoals toen gemeld,
door onbekenden ernstige vernie-

Nieuwe naam voor
Siddebuurster stichting
SIDDEBUREN - De Stichting Hulp
Tsjernobyl Kinderen Siddeburen
heeft een naamsverandering ondergaan. De stichting vindt dat de
naam passend moet zijn bij de
nieuwe gemeente Midden-Groningen. Men hoopt daarmee een breder draagvlak te kunnen creëren
voor gastgezinnen, alsook voor
sponsoractiviteiten.
De stichting opgericht in augustus
2000, heeft inmiddels zeven projecten georganiseerd waarbij per
project zo’n 25 kinderen in de leeftijd van 8 en 9 jaar uit Wit-Rusland
uitgenodigd worden voor een gezondheidsstage van zeven weken.
Deze kinderen ondervinden nog
steeds de gevolgen van de ramp

met de kerncentrale in Tsjernobyl
van 26 april 1986.
Vanaf nu is de naam dan ook
‘Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Midden-Groningen’. Er is ook
een nieuw eigentijds logo ontworpen, en de website is aangepast.
Een volgend project staat gepland
voor de maanden maart/april 2022.

lingen aangericht. De daders daarvan zijn nog niet achterhaald.
De burgemeester veroordeelt de
incidenten opnieuw: ,,Als een woning moedwillig ernstig wordt beschadigd, dan raakt dat het gevoel
van veiligheid en leefbaarheid van
het hele dorp zwaar. Dit moet echt
opgelost gaan worden en dat is helaas nog niet het geval. De hulp
van de inwoners van Westerbroek
is daarbij erg nodig. Als aanvulling
daarop hebben we vanaf 18 maart
in Westerbroek een toezichtcamera geplaatst, voorlopig voor de
duur van zes maanden. Ik ga er
vanuit dat deze maatregel bijdraagt aan het voorkomen van
overlast.’’
De opheldering van het incident in
de nieuwjaarsnacht en de normalisering van de situatie in Westerbroek hebben blijvend de aandacht van de gemeente en de politie. Gesprekken in het dorp Westerbroek met bewoners, maken
daar ook deel van uit.

Paasbrunch
ouderen
gaat niet door
HOOGEZAND - De door de Activiteitencommissie Ouderen in Hoogezand te organiseren paasbrunch
op vrijdag 10 april in wijkcentrum
De Kern, gaat niet door.
Mensen die al een kaart hebben
gekocht, kunnen die bewaren voor
de kerstbrunch in december. Wie
daar niet op wil wachten, kan zijn
of haar geld ook terugkrijgen. Dat
kan bij mevrouw Grietje Bats tijdens de donderdagse kaart- en
sjoelmiddag, eveneens in de Kern.
Maar die liggen ook stil en het is
nog niet bekend wanneer die weer
doorgaan.

KROPSWOLDE - Duizenden ganzen hebben de
afgelopen maanden gebivakkeerd in de polders
rond het Zuidlaardermeer. Dat betrof vrijwel alle voorkomende soorten: rietganzen, kolganzen,
grauwe ganzen, de grote Canadese ganzen en de
brandganzen. Enorme groepen, die niet zelden
ook tegelijk de lucht ingingen bij onraad, zoals
bijvoorbeeld een overzeilende zeearend. Nu de

lente haar intrede heeft gedaan, met deze week
nog een vleugje winter(vorst) in de nachten, is
het tijd voor de ganzen om noordwaarts te gaan
naar de broedplaatsen in Scandinavië en verder
naar Rusland. Met alle neuzen dezelfde kant op,
verzamelen voor de grote reis, zoals op de foto, de
brandganzen.
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Tennispark LTC NOHN heeft nu ledverlichting
SAPPEMEER - Op het sportpark in Sappemeer is afgelopen
week op het tennispark van
LTC NOHN ledverlichting aangebracht. Hiermee is de Sappemeerster tennisvereniging klaar
voor de toekomst.
Het was de bedoeling dat bij de

aanvang van het tennisseizoen de
ledverlichting door de wethouder
van sport, Erik Drenth, officieel in
gebruik zou worden gesteld.
Door de coronacrisis is de start van
het tennisseizoen tot een later moment uitgesteld. De handeling door
de wethouder zal dus ook later volgen.

Nabetaling voor mensen
die oude schade hebben
HOOGEZAND - Een aantal inwoners van de groep van 6000
‘oude schadegevallen’ krijgt van
de NAM een nabetaling, zodat
zij de rekening voor de werkelijk gemaakte kosten voor het
herstel van aardbevingsschade
kunnen betalen. Dat is het resultaat van de regeling ‘vergoeding tekort herstelkosten acceptanten 6000 aanbod NAM’ die
tussen 6 januari en 1 maart
openstond. Gemiddeld genomen krijgen deze inwoners nog
4.369,41 euro.
I

De ledverlichting brandt voor het eerst op het tennispark.

In verband met coronavirus:

Gemeente Midden-Groningen
neemt aanvullende maatregelen
HOOGEZAND - Sinds de bekendmaking van de maatregelen van het kabinet om het corona-virus te bestrijden is ook
de gemeente Midden-Groningen volop in actie. Het coronavirus heeft een grote impact, en
ook op de gemeentelijke organisatie, maar daar proberen ze de
dienstverlening zo goed als mogelijk voort te zetten. De situatie wordt van dag tot dag bekeken.
De gemeentelijke dienstverlening
blijft beschikbaar voor inwoners.
Wel zijn er enkele aanpassingen
nodig. Deze veranderingen gelden
met ingang van donderdag 19
maart tot en met 6 april.
In zijn algemeenheid betekent dat
dat aan de gemeentelijke balies en
bij de afval brengpunten men zich
aan de hygiëne-richtlijnen van het
RIVM houdt. De voorkeur wordt
gegeven aan digitaal en/of telefo-

nisch contact. Bij de afvalbrengpunten worden maar een beperkt
aantal bezoekers tegelijk toegelaten. Daardoor is het mogelijk dat
men iets langer moet wachten voor
men aan de beurt bent. De gemeente vraagt om de aanwijzingen van
de medewerkers op te volgen.
Inwoners kunnen zoals gebruikelijk digitaal een afspraak maken.
Voor het overige wordt gevraagd
de gemeente telefonisch te benaderen en voorlopig niet zonder afspraak langs te komen.
Wie gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten en koorts heeft,
dan wordt gevraagd een afspraak
met de gemeente uit te stellen naar
een later moment.

Locaties
De dienstverlening van Burgerzaken, bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, rijbewijzen, aangifte geboorte
of overlijden, vindt plaats op de locaties in Hoogezand en in Slochteren. Hoogezand aan de Gorecht-

Bij het afvalaanbrengpunt in de Van Neckstraat is het wat langer wachten dan normaal. Je kunt je auto natuurlijk ook langs de
straat zetten en lopend het afval er heen brengen (foto).
I

De regeling
Uit onderzoek van bureau AHA! is
gebleken dat het aanbod van de
NAM in 2018 niet ruimhartig genoeg was om de daadwerkelijke
kosten van aardbevingsschade te
herstellen. De regeling ‘vergoeding
tekort herstelkosten acceptanten
6000 aanbod NAM’, is geopend om
dit tekort te vergoeden. Gedupeerden konden tot 1 maart een verzoek indienen bij de provincie Groningen.
Met gedupeerden die niet onder de
regeling vallen en in hun verzoek
een ‘noodkreet’ of ander signaal
hebben afgegeven, wordt contact
opgenomen.
Voor alle gedupeerden met een
toekenning is er op een speciaal
spreekuur de mogelijkheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de NAM en de provincie
Groningen.

Oost 166 en Slochteren aan de
Hoofdweg 10a. De locatie in Muntendam is voor publiek en medewerkers gesloten.
De Afval Brengpunten zijn tijdens
de gebruikelijke openingstijden
normaal geopend. Voor de dienstverlening van BWRI kan men terecht op de locatie aan de Haydnlaan 2 in Hoogezand. De locaties
van BWRI aan de Molenraai en De
Vosholen in Sappemeer zijn dicht.
De locatie van de Gemeentelijke
Kredietbank Kerkstraat 38a in
Hoogezand is dicht. De GKB is telefonisch bereikbaar tijdens de gebruikelijke spreekuren. De uitbetalingen (uitkeringen en weekgeld)
blijven plaatsvinden zoals gebruikelijk.
Wie een vraag heeft voor het sociaal team, kan telefonisch contact
opnemen. Alleen de locatie van Sociaal Team Zuid, Melkweg 145
Hoogezand blijft beschikbaar,
maar alleen na overleg en voor uitsluitend urgente situaties. De andere locaties van de sociale teams zijn
dicht.
Het ophalen van documenten
(identiteitsdocumenten en rijbewijzen) kan alleen in Hoogezand
(Gorecht-Oost 166) of in Slochteren
(Hoofdweg 10A). Men kan documenten ook thuis laten bezorgen.
Kijk hiervoor ook op de gemeentelijke website, identiteitskaart aanvragen of paspoort aanvragen.
Op dit moment worden de containers voor restafval en GFT normaal
volgens de afvalkalender geleegd.
Ook de inzameling van andere materialen zoals papier en plastic gaat
ook gewoon door.
Wat betreft de Jeugdhulp en
WMO, wordt ze weinig mogelijk op
huisbezoek gekomen. De gemeente
blijft daarvoor telefonisch wel bereikbaar op de gebruikelijke tijden
en telefoonnummers. De sociale
teams richten zich nu vooral op de
urgente situaties.

Deze en volgende week ontvangt
iedereen die een verzoek heeft ingediend voor deze regeling een
brief met daarin de beslissing op
hun verzoek om het tekort tussen
het NAM-aanbod en de daadwerkelijke herstelkosten te vergoeden.
Alle verzoekers die voldoen aan de
voorwaarden van de regeling krijgen het verschil uitgekeerd.
In totaal zijn er 193 verzoeken ingediend waarvan 181 zijn beoordeeld
door de NAM. Twaalf verzoeken
moeten nog worden beoordeeld.
Eenentachtig verzoeken zijn afgewezen omdat ze niet op de 6000lijst voorkomen. Twintig verzoeken
zijn afgewezen omdat deze mensen
het NAM-aanbod niet hebben geaccepteerd en naar de arbiter zijn gegaan. De overige tachtig verzoeken
vallen binnen de doelgroep van de
regeling. Het gemiddelde bedrag
dat alsnog door de NAM wordt uitgekeerd is 4.369,41 euro.

Colleges klimmen in de pen:

’Lasten en lusten windpark
N33 niet in evenwicht’
HOOGEZAND - Vorige week is
het rapport van de Noordelijke
Rekenkamer Verdeling onder
Hoogspanning verschenen. Dat
rapport laat volgens de colleges

van burgemeester en wethouders van de gemeenten MiddenGroningen, Oldambt en Veendam zien dat het provinciale bestuur in de afgelopen jaren nau-

welijks oog heeft gehad voor de
belangen van de bewoners rondom het windpark N33. De gemeentebesturen zijn het dan
ook niet met de gang van zaken
eens.
In een brief aan Gedeputeerde en
Provinciale Staten van Groningen
stellen de colleges dat de verhouding tussen de lusten en de lasten
volstrekt zoek is.
De gemeenten waarderen de positieve ambities van de provincie van
dit moment om inwoners meer invloed te bieden bij nieuwe wind- en
zonneparken. De colleges vinden
het echter de morele plicht van de
provincie om de nadelen voor de
omgeving rondom het windpark
N33 op enige manier te compenseren en met echte verbeteringen te
komen voor de inwoners. Alleen
dan realiseert de provincie de voorwaarden voor het succesvol doorvoeren van de noodzakelijke energietransitie.

Vertrouwen
De procedures rond het windpark
N33 vormen een belangrijke reden
waarom het vertrouwen van inwoners van het gebied in de overheid
een knauw heeft gekregen. Het rapport van de rekenkamer laat ook
zien dat in dit dossier de provincie
een nadrukkelijke sturende rol

heeft ingenomen in het nadeel van
de omgeving van het windpark N33.
Uiteindelijk raakt dat de gemeenten ook, want de gemeenten zijn onderdeel van die overheid. Het is volgens de colleges van fundamenteel
belang dat het vertrouwen hersteld
wordt. Dat vergt enerzijds de erkenning van de conclusies van het rekenkamerrapport en anderzijds het
maken van een gebaar richting het
gebied.
De colleges zijn geschrokken van
de doorrekening van beide onderzochte windparken. Er is sprake
van een wanverhouding, mede veroorzaakt door de grote bedragen
aan SDE+-subsidie. De lusten lijken
in grote omvang vooral eenzijdig terecht te komen. Dat alles maakt dat
de verdeling tussen lusten en lasten
meer in evenwicht gebracht moet
worden. De gemeenten zijn al ruim
een jaar met de provincie Groningen in gesprek om nadere afspraken te maken over vormen van
compensatie en financiële participatie. Bij de Drentse windparken
hebben het Rijk en de provincie
Drenthe al hun verantwoordelijkheid daarvoor genomen. Het rekenkamerrapport laat helder zien dat
er alles voor is te zeggen dat ten behoeve van windpark N33 het Rijk
en de provincie Groningen op dezelfde wijze optrekken.

Oranjemarkt in
Sappemeer afgelast
SAPPEMEER - De Oranjemarkt
in Sapemeer, de vroegere Koninginnedagbraderie langs de
Noorderstraat die ter gelegenheid van Koningsdag weer zou
worden gehouden, is afgelast.
,,Helaas moeten ook wij u berichten, dat als gevolg van het Coronavirus, na overleg met de juiste instanties hebben beslist, de Oranjemarkt te moeten cancelen’’, laat

medeorganisator Ger Wilpstra weten.
,,Waarom nu al een beslissing? Om
de vele standhouders en horecazaken, in deze toch al moeilijke tijd,
in hun voorbereidingen te behoeden voor hoge inkoopkosten, hebben ook wij de knoop juist op dit
moment doorgehakt.’’ Wilpstra
zegt te hopen dat de Oranjemarkt
volgend jaar weer in zijn volle omvang zal plaatsvinden.
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Aletta Jacobs College
geeft onderwijs op afstand
HOOGEZAND - Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor het onderwijs. Er worden allerlei maatregelen getroffen om het onderwijs door te laten
gaan. Geen corona-vakantie dus voor leerlingen.
Het Dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand heeft
er keihard aan gewerkt om de lessen zo snel mogelijk te hervatten met thuistasjes en digitaal onderwijs.
Alle scholen in Nederland zijn volgens de richtlijnen van
het ministerie van OC&W in ieder geval tot 6 april gesloten en genoodzaakt om op andere manieren het onderwijs te verzorgen. Voor het Dr. Aletta Jacobs College
geldt dat dit hoofdzakelijk digitaal gebeurt, door met
groepen en individuen te communiceren via digitale
leeromgevingen (zie foto). Daarnaast vinden er ook veel
telefonische gesprekken plaats.
Bestuurder/algemeen directeur Ineke de Roo: ,,Er is
hard gewerkt om het onderwijs op afstand voor elkaar te
krijgen. Deze ongewone tijd zorgt voor vele interessante
en creatieve oplossingen. De afgelopen dagen ontstonden er al prachtige digitale initiatieven. We zijn dan ook
trots op onze leerlingen en collega’s die zich zo snel aan
de bijzondere situatie aanpassen’’.

Samenwerking ouders
Directeur vmbo en pro Ingrid Drenth daarover: ,,Bij dit aangepaste leerproces is de betrokkenheid van ouders zeer van belang. De meeste kinderen gaan immers niet automatisch aan het leren, ook al wordt hun
studievoortgang door de docenten regelmatig gevolgd.’’
Ze vervolgt: ,,We merken dat het voor sommige leerlingen best een
kunst is om een goed ritme te vinden. Het zou prettig zijn als thuis iemand kan helpen bij vragen als: Wat ga je het eerst doen en wat daarna? En hoe verdeel je je werk over de dag en de week? Hoe laat begin
je 's ochtends en wanneer houd je op? Wij geven het advies om een dagschema aan te houden. Hoewel het niet altijd lukt om het opgestelde
schema te volgen, nieuwe situaties zorgen voor nieuwe problemen: af en
toe is er namelijk filevorming op de digitale snelweg en werkt het internet traag. Dit zal vast binnenkort beter gaan.’’

Examens
Directeur havo en vwo Wout Zilverberg: ,,Inmiddels is bekend dat voor
de eindexamenklassen de toetsen die onderdeel zijn van de schoolexamens doorgaan. In de schoolexamens mogen we nu gelukkig veranderingen aanbrengen als dat de leerlingen ten goede kan komen. Tegelijk
moeten we de leerlingen goed op het eindexamenniveau voorbereiden.
Zo zal een deel van de mondelinge tentamens digitaal afgenomen worden en in een enkel geval zullen we toetsen bundelen. Dit allemaal om
de toetsen afgerond te hebben voordat de landelijke examens beginnen. Bij deze aanpassingen hebben we nadrukkelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Examenleerlingen mogen op
school komen voor het afronden van PTA-onderdelen, niet voor lessen.
En in de toetslokalen handhaven we nauwgezet de richtlijn van de anderhalve meter afstand, we hebben momenteel immers ruimte genoeg
in het schoolgebouw’’.
Of de landelijke schriftelijke examens onveranderd doorgaan wordt uiterlijk 6 april door het ministerie van OC&W bekend gemaakt.

I De docenten geven het onderwijs nu op een creatieve manier;
via bijvoorbeeld video-conference in contact met de hele klas. De
docent ziet de leerlingen daarbij op de tv schermen.
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Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1, 9641 AA Veendam of telefonisch worden opgegeven op nr. 088-7007170. Regeltjes kosten t3.75 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.75 extra.
Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel 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, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.
- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 088-7007170).
- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar regiokrant@noordpers.nl
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van
De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Aanbieding personeel

Dierenverzorging

Philips koeler 55x85 €35,Houten salontafel 75x120
€25,- Overgordijnen 7 stuks
160x240 €125,Tel: 06-22580263.

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Iedere zondag op vlomarkt De Toekomst, Nieuwe Compagnie 23, Kielwindeweer. Incl. 14 mnd. garantie en bezorging binnen
35 km. Eigen servicedienst.
Inl. 06-25355972.

Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus- en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of
06-18968238.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtverzorging. Info 06-12459399.

In prima staat verk. elektrische hanglamp (model petroleumlamp) €15,00 Tel:
0598-321281.
KRINGLOOP te ANNEN
DE BOEDELMARKT
De Hullen 1/06-46149507
Open wo. t/m za. 10-17 uur
1 paars skeelers z.g.a.n,
mt. 46, softboots Powerslide, frame Maple,
de wielen zijn 10 cm.,
lagers Powerslide ABEC 5.
Tel: 06-19686008.
De Regiokrant: 088-7007170

Te koop gevraagd
Sloop en loop auto’s. We
betalen €50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS gecertificeerd. Boekholt autodemontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.

Klus- en onderhoudsbedrijf
*** Geertjan Jansma ***
Voor al uw klussen groot of
klein. Aan- of verbouw,
dakramen, dakkapellen,
schilderwerk, badkamers,
keukens, kozijnen en nog
veel meer. Met garantie en
offerte vooraf. Geertjan
Jansma 050-4041041 /
06-22508077.
Zie ook
www.geertjanjansma.nl
JOHAN ARENDS
***Totaalbouw***
Uw veelzijdige vakman
voor aanbouw en verbouw
van uw woning, badkamer,
kozijnen, zolderbetimmering, dakkapel, metselwerk
en nog veel meer. Met garantie en offerte vooraf. Bel
Johan Arends 0598-381252.
Zie ook
www.johanarends.nl

Voor gratis Regeltjes bestaan spelregels.

Huis & tuin
TerraGroen reinigt uw exterieur! O.a. osmose glasbewassing en reiniging van
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impregneren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl.
Tel. 06-10408190.
Per week mag maximaal
één gratis Regeltje worden
ingeleverd door mensen
die woonachtig zijn in het
in verschijningsgebied van
De Regiokrant.

Land- & Tuinbouw
N.A.K. gekeurde kleipootaard. Div. vroege, middenvroege en late rassen w.o.
Resistente. Tevens kunstmest, zaaizaden, pootbonen, koolplanten e.d. Hut’s
Tuinshop en Diervoeders,
Bovenweg 49, Muntendam
De Regiokrant: 088-7007170

Vraag en aanbod
zorg nu gekoppeld
REGIO - De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven, bundelen hun krachten en worden
via een gezamenlijke database gekoppeld aan de
vraag van zorgorganisaties. Dat heeft al veel positieve reacties opgeleverd.
Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg
werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de
coronacrisis staan te springen om extra medewerkers
kunnen hier terecht.
Het platform is een breed samenwerkingsverband van
brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven
en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS). De afgelopen dagen kwamen er her en der
zo’n 7000 aanmeldingen binnen van ex-zorgmedewerkers die graag zouden willen helpen nu er overuren worden gemaakt in de zorg. Via de centrale database die geopend is, wordt vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht. Een team in de regio zorgt ervoor dat mensen
terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig
zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt
uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook
op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen.
Eerder maakte het ministerie van VWS al bekend dat
verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie minder dan twee jaar- verlopen is, toch gewoon aan de
slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie
tot nader order opgeschort

De Regiokrant e-mail:
regiokrant@noordpers.nl
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Feestelijke oplevering van
de eerste achttien woningen
HOOGEZAND - De eerste achttien woningen op Woonveld ‘Nolens’ in de wijk Gorecht-west in
Hoogezand zijn klaar. Bewoners
van de eerste rijen woningen
hebben inmiddels de sleutel van
hun nieuwe huis ontvangen en
kunnen aan de slag met de verhuizing en inrichting. Een klein
feestje vrijdag, met onder andere de aanbieding van ‘de eerste

sleutel’ door wethouder José van
Schie, en een stamppotbuffet,
werd afgelast.
Lefier bouwt op het woonveld Nolens, zoals gemeld, in totaal 66 nulop-de-meter-woningen (NOM). De
resterende 48 woningen worden in
het voorjaar opgeleverd. De woningen vallen onder de wijkvernieuwing van Gorecht-West. Gisteren
vond de feestelijke oplevering

Ooievaars weer terug
WESTERBROEK - Is het allemaal wat anders deze weken en doet
het hier en daar wat onwerkelijk aan, sommige dingen veranderen
niet en gaan gewoon door, vooral in de natuur. Zo is onlangs het
ooievaarspaar weer teruggekeerd op het nest naast het Hesselinksbos in Westerbroek en na een intensieve inspectie van het takkennest en met het aanbrengen van nieuwe takken (foto) is het paar
weer klaar voor het broedseizoen 2020.

Initiatief welzijnscoach Joke Kragt:

Telefoon- of appcirkel
ter voorkoming van
isolement
HOOGEZAND - ‘In deze tijden
is het zeker belangrijk om de
verbinding met elkaar te blijven houden’. Kwartier Zorg en
Welzijn in Hoogezand zet daarom een bel- en appcirkel in
Midden-Groningen op.
Door te vragen hoe het met je gaat,
iets persoonlijks met elkaar te delen, recepten uit te wisselen,
ideeën voor activiteiten binnenshuis te delen, het kan van alles zijn.
In principe kan de groep dagelijks
bellen en/of appen, maar dat kan
iedere groep zelf bepalen.
Je hoeft, aldus welzijnscoach Joke
Kragt, niet zonder sociale contacten te zitten. ‘Doe dus mee met een
cirkel’.
Kragt: ,,De getroffen maatregelen
treffen ons allemaal. Dit heeft ook
een impact op de relaties die we
met anderen hebben. Fysiek sociaal contact wordt afgeraden en
door de meeste mensen ook vermeden. Veel afspraken worden afgezegd, uitgesteld of verplaatst naar
online waar mogelijk. Door de belen appcirkel kan door te vragen
hoe het met je gaat, iets persoonlijks met elkaar delen, recepten uit
wisselen, ideeën voor activiteiten
binnenshuis delen, het kan van alles zijn.’’
Zodra iedereen ‘weer live’ met elkaar in contact mogen komen, kan
vanuit Kwartier Zorg en Welzijn sa-

men met de deelnemers worden gekeken hoe aan het initiatief een
vervolg kan worden gegeven.
Hoe mee te doen met een cirkel:
Men kan contact opnemen met Joke Kragt, via e-mail welzijnscoach@ezorg.nl (Dit is een beveiligde mail). Lukt het niet om te
mailen, dan mag men ook bellen,
telefoon 06-15054404. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar naam,
geboortejaar, postcode en natuurlijk het telefoonnummer. Ook kan
worden aangegeven of men wil bellen en/of wilt appen. ,,Dan gaan we
ervoor zorgen dat je in een passende bel/appcirkel komt’’, aldus Joke
Kragt.
Coördinator van een cirkel worden? De initiatiefnemers zijn ook
nog op zoek naar mensen die zo’n
cirkel willen coördineren. Coördinatoren leggen het eerste contact
met maximaal tien deelnemers en
spreken met hen af wie er gebeld
wordt door wie en wanneer. Mensen kunnen vervolgens zelf afspraken met elkaar maken.
De groepsleider belt dagelijks de
eerste deelnemer en de laatste
deelnemer belt de groepsleider.
Dus je voert na de kennismakingsronde twee gesprekken per dag tussen 10.00 en 18.00 uur. Voor wie
het wat lijkt: mail dan naar
welzijnscoach@ezorg.nl of bel
06-15054404

I

De eerste achttien nieuwe woningen zijn klaar voor bewoning.

plaats.
Zesenzestig nieuwe woningen die
zich bevinden aan de Jelle Zijlstrastraat, Nolensstraat, van Tienhovenpad en Anne Vondelingpad. De
meeste woningen hebben twee of
drie slaapkamers, een klein deel
heeft vier slaapkamers.
De bouwstijl refereert aan de
scheepsbouw in de gemeente. De
woningen zijn aardbevingsbestendig gebouwd en zijn nul-op-demeter-woningen. Bij normaal gebruik leveren de woningen net zoveel energie op als dat er verbruikt
wordt. De woningen zijn dan ook
gasloos. De kosten die bewoners
aan de energiemaatschappij betalen zijn dus bijna nul of in elk geval
laag. Daarvoor in de plaats betalen
ze, naast de huur, een EnergiePrestatieVergoeding aan Lefier.
De eerste achttien woningen op
Woonveld Nolens zijn klaar en dit
voorjaar worden de resterende 48
woningen opgeleverd. De woningen
zijn
Nul-Op-De-Meter-woningen
(NOM), gasloos en aardbevingsbestendig gebouwd. De woningen vallen onder de wijkvernieuwing van
Gorecht-West in Hoogezand.

I

Huisarts Mirella Wever met haar e-bike.

Huisarts krijgt e-bike
MEERWIJCK - De in Meerwijk
in Kropswolde wonende huisarts dokter Mirella Wever, met
een huisartsenpraktijk in Groningen, Huisartsenpraktijk Oosterpoort, vond het eigenlijk niet
zo’n goed idee om met haar auto steeds bij patiënten langs te
gaan.
Voor je het weet heb je een virus
meegenomen de auto in, was de redenatie. Op de fiets bij de patiënten langs op huisbezoek is een stuk
beter, maar waar haalt ze een e-bike vandaan? Haar man plaatste
een oproep op Facebook of er iemand of een bedrijf was die voor
dat doel een e-bike in bruikleen

I

Online muzieklessen
nu bij het Kielzog
Veel muzieklessen kunnen ondanks de coronacrisis gewoon doorgaan, maar nu dus online. ,,Natuurlijk zijn er verschillen met een les
in een muzieklokaal bij het Kielzog’’, zegt Tim Nobel, teamleider
van de muziekschool, ,,maar onze
muziekdocenten vinden creatieve
manieren om toch goed muziekles
te kunnen bieden. De lessen worden ook nu gewoon één op één gegeven.’’
Aanmelding voor muziekles kan
nog gewoon, je start dan met online

Joke Kragt: ‘Bel- en appcirkel kan mensen uit isolement halen’.

INGEZONDEN

Bezuinigingen in
Midden-Groningen
HOOGEZAND - De lokale politiek gaat akkoord met de bezuinigingen, al ging het niet
van harte. De schuld wordt gelegd bij de Rijksoverheid.
Zij vergeten dat zij de wijzigingen, die het Rijk hen heeft opgelegd, hebben geaccepteerd. Als
een braaf kind hebben ze gedaan
wat hen opgedragen is. Alleen
een protest met loze woorden.
Een steek in de rug van de inwoners.
Volgens
de
PvdA-voorzitter
zwemt het Rijk in het geld en
moeten de gemeenten bezuinigen. Volgens haar is de grens bereikt, ik hoor echter niets over daden. Deze bezuinigingen zijn mede het gevolg van de fusie van de
3 gemeenten. Ook dat was opgelegd door het Rijk en werd door
de plaatselijke politiek geaccepteerd. Zij zeggen bij voorbaat al
‘ja en amen’ omdat ze er van uit

gaan dat verzet geen zin heeft.
M.i. hebben ze het lef niet om er
daadwerkelijk tegen in te gaan.
De gemeentelijke politiek hoort
op te komen voor de inwoners.
Maar zoals de geschiedenis ons
leert hoef je daar niet op te rekenen.
Mensen met een redelijk inkomen zullen deze bezuinigingen
wel overleven, al zullen ze het
niet leuk vinden. De kwetsbaren
en de minder daadkrachtigen zullen de meeste pijn voelen.
Waarom akkoord gaan met iets
wat ten koste gaat van de inwoners? Wat zou er gebeuren als de
gemeentelijke politiek deze bezuinigingen afwijst?
Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad, die slaafs hun politieke leiders volgen.

De geste wordt in deze tijd als hartverwarmend en positief nieuws ervaren. De dokter uit Meerwijck is
er in ieder geval blij mee.

Muziekles op afstand: online.

HOOGEZAND - Voor vrijwel het
gehele aanbod aan individuele
muzieklessen van de Kielzogmuziekschool, worden nu online
lessen aangeboden.

I

wilde geven. De respons was verbluffend. Binnen korte tijd was de
oproep 119 keer gedeeld en spontaan werd haar een e-bike beschikbaar gesteld door een fietsenzaak
in Groningen.
En daar bleef het niet bij, er kwamen meer aanbiedingen van rijwielzaken die een e-bike beschikbaar wilden stellen en nu rijden er
vijf huisartsen op een te leen gekregen fiets langs de patiënten. Ze
kunnen de fietsen zo lang gebruiken als nodig is.

lessen en kunt daarna op locatie
verder.

Kielzog online
De gebouwen van het Kielzog zijn
niet meer toegankelijk voor publiek, maar online probeert het
Kielzog zoveel mogelijk aan te bieden. Zo was er afgelopen vrijdag
een concert van Rapalje in de
theaterzaal zonder publiek. Het
concert was online live te volgen en
trok ruim zevenhonderd kijkers.
Komende zondag is er een lezing
over kunst en muziek te zien via de
website van het Kielzog. Voor
groepslessen zijn door een aantal
docenten tutorials (lesvideo’s) op
maat gemaakt zodat de leerlingen
thuis kunnen blijven oefenen.

Boerderijwinkel
Dallinga: bestellen
en bezorging
ZUIDBROEK - Om mensen in
deze onzekere tijden extra van
dienst te zijn heeft Boerderijwinkel Dallinga aan de Spitsbergen 4 in Zuidbroek, een webshop ingericht waar mensen alle boodschappen, die ze normaal uit de winkel halen, online
kunnen bestellen op www.versvanboerdallinga.nl
Die worden dan bij een minimale
besteding van 15 euro in Zuidbroek, Tripscompagnie, Borgercompagnie, Veendam, Kielwindeweer, Hoogezand, Kropswolde, Sappemeer, Foxhol, Kolham, Froombosch, Slochteren, Schildwolde,

Hellum, Noordbroek, Meeden en
Muntendam gratis thuisbezorgd.
Men kan ook aangeven de online
bestelling te willen afhalen binnen
de openingstijden van de winkel.
Zij worden dan via de mail op hoogte gebracht wanneer de bestelling
klaar staat.
Dallinga probeert op deze manier
de verspreiding van het virus in te
perken door mensen thuis te houden en zelf op pad te gaan.
De Boerderijwinkel blijft ook op de
reguliere tijden open, zolang dit
toegestaan blijft. Wel worden klanten verzocht alleen te komen, voldoende afstand te houden, handen
te desinfecteren en met de pin te
betalen.

J.F. Van Den Berghe
Woudbloem

I Vers van het land: bij Dallinga kan het nu ook worden thuisgebracht.
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Online Kunst en Muziek Lezing
HOOGEZAND - Het Kielzog
verzorgt komende zondag 29
maart een online lezing over
vrijheid in de muziek en beeldende kunst. De lezing is interactief, via de chat kunnen vragen gesteld worden die tijdens
de lezing worden beantwoord.
Eerder werd de lezing op locaties
in de gemeente georganiseerd en
met veel enthousiasme ontvangen.
Deelnemen aan de lezing kan eenI Het schilderij Vrijheid leidt
het volk (1830) van Eugène Delacroix. Jos Boerjan vertelt er
(online) van alles over.

voudig via www.kielzog.nl of via de
facebook pagina van het Kielzog.
De lezing start om 15.00 uur met muziekonderwerpen, de beeldende kunst
is rond 16.00 uur aan de beurt.
Hoe grote kunstenaars, componisten en
artiesten van vroeger tot nu het thema
vrijheid verwerken in hun werk. Kijk
door de ogen van een kunstenaar en
luister door de oren van beroemde componisten en artiesten. Wat betekende
vrijheid voor hen?
Kunstfanaat Jos Boerjan en muziekfanaat Tim Nobel vertellen over invloedrijke personen in de beeldende kunst
en muziek. Aan de hand van beeldmateriaal en geluidsvoorbeelden vertellen ze
het verhaal achter een kunstwerk of
een muziekstuk. Een lezing voor iedereen die weleens muziek luistert of kunst

kijkt. Voor kenners en niet-kenners.
Jos Boerjan neemt als startpunt het
schilderij Vrijheid leidt het volk (1830)
van Eugène Delacroix. Dit schilderij
verbeeldt de vrijheid in de persoon Marianne, het nationale symbool van
Frankrijk, die de revolutionairen aanvoert bij de julirevolutie van 1830.
Tim Nobel vertelt over uiteenlopende
muziekstijlen: klassiek, jazz en pop. De
rode draad is vrijheid. Door uitleg te
bieden over bijvoorbeeld De Eroïca van
Beethoven, krijg je als luisteraar een
beter idee hoe zo’n stuk is opgebouwd.
Dat zorgt voor nog meer luisterplezier.
Zondag 29 maart dus van 15.00 tot 17.00
uur online via www.kielzog.nl of op
facebook:
Kielzog
Theater/Muziekschool/
Kunstwerkplaats Kijken kost niks.

Gewonde bij kelderbrand
HOOGEZAND - Er is een
gewonde gevallen bij een
brand in de nacht van zaterdag op zondag in een
kelderbox onder een van
de flats in de Pieter Langendijkstraat in Hoogezand. Het was daar voor
de tweede keer binnen anderhalve week raak.
De brandweer rukte tegen
00.45 uur uit naar de Pieter
Langendijkstraat. Nu was
het de flat aan de andere
kant van de straat, waar anderhalve week eerder brand
woedde. Ook nu weer veel

rookontwikkeling die zich
snel verspreidde in het trappenhuis.
Twee bewoners zijn met de
hoogwerker van de brandweer van de bovenste verdiepingen gehaald en uiteindelijk zijn vijf personen door
ambulancepersoneel gecontroleerd in verband met
ademhalingsklachten. Eén
persoon is naar het ziekenhuis is vervoerd.
Er zijn aanwijzingen dat het
om brandstichting gaat en de
politie gaat verder onderzoek
doen.
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