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Stadskanaal
loopt warm
voor Idol Neil

bellingwolde � Met veel moei-
te waren de bestuurders van
het Nutsdepartement Belling-
wolde erin geslaagd hem te
strikken. De 22ste januari had
de grote dag moeten worden
maar nu heeft Jan Pronk laten
weten niet te kunnen. Geen le-
zing maar wel een fikse kater.

Stoffer Waalkens en zijn me-

debestuurders van
het departement sla-
gen er regelmatig in
bekende namen naar
het dorpshuis De
Meet te halen maar
oud-minister Pronk
had een van de grote
’klappers’ moeten
worden. ’’In april heb
ik al contact met hem
gezocht en uiteinde-

lijk is het gelukt’’,
vertelt Waalkens.
’’Hij zou een lezing
houden met de titel
Blik over de grens.’’

De leden van het
departement werden
op de hoogte ge-
bracht, leden van
zusterafdelingen
ook. Andere belang-
stellenden hadden

ook kunnen komen. Er werd
gerekend op een bomvol dorp-
huis. Tot enkele weken gele-
den het emailbericht kwam;
Pronk kon door ’onvoorzien-
bare omstandigheden’ niet
naar Bellingwolde komen.

’’Ontzettend jammer’’, zegt
Waalkens. ’’Wat de reden van
zijn afzeggen precies is, weet
ik niet. Dat gaat me natuurlijk
ook niet aan. Maar nogmaals,

het is enorm jammer. We had-
den het overal al rondverteld.’’
Einde verhaal? Waalkens
hoopt van niet. Hij blijft probe-
ren de prominente PvdA’er
naar Bellingwolde te halen.
’’Ik hoop op het najaar en blijf
contact houden. Ik blijf het
proberen. Maar voor de 22ste ja-
nuari hebben we geen vervan-
ging. Die avond gaat niet
door.’’

Jan Pronk bezorgt Nutsafdeling kater
Door Marcel Looden

Jan Pronk

"De hulpverlening in gezinnen
kent lange lijnen en er is wei-
nig afstemming, waardoor de
instellingen langs elkaar heen
werken. Dat is het gevolg van
de marktwerking in de zorg.
Die is absoluut doorgeschoten
en versterkt het proces van
langs elkaar heen werken."

Dat zegt Johan Brongers, di-
recteur/bestuurder van stich-
ting De Compagnon, waaron-
der Compaen in Veendam en
De Badde in Pekela vallen. Hij
constateert dat hulpverleners
met hun al goede bedoelingen
over elkaar struikelen. "Soms
lopen er 32 hulpverleners in
één gezin en daar is niemand
bij gebaat." Brongers stelt dat
de indicatie, wat is er nodig in

een gezin, te lang duurt. "Ver-
volgens gaan de instellingen
die de opdrachten krijgen alle-
maal tegelijk aan de slag.

Brongers vindt dat gemeen-
ten daarom de regie in handen
moeten nemen en zorgen dat
er adequaat hulp wordt ver-
leend. "Tegelijkertijd moeten
cliënten leren hun eigen ver-
antwoordelijkheid te nemen
en zelf de hulpvraag te regisse-
ren, in plaats van wachten op
instructies van hulpverleners."
Brongers voorziet een moeilij-
ke discussie. "Er gaat heel veel
geld om in de hulpverlening,
dat uit evenveel verschillende
potjes wordt gefinancierd.

Chaos in
gezinnen
door te
veel zorg 
’Gemeenten moeten meer sturen’
Door Louis van Kelckhoven

veendam � Probleemgezin-
nen moeten verantwoor-
delijk worden gemaakt
voor hun leefsituatie. Nu
worden ze vaak over-
spoeld door hulpverle-
ners. "Het loopt volstrekt
de spuigaten uit."

� minder regels

Brongers vindt dat, in navolging
van het bedrijfsleven, de hulpver-
lening gebaat is bij veel minder
regels. Hij zal de kwestie van-
avond aankaarten tijdens het
bezoek van staatssecretaris Jet
Bussemaker (PvdA) aan Stads-
kanaal. Zij is te gast in het poli-
tiek café om 19.00 uur in Dé
Dansschool, hoek Hoofdstraat/
Hunsingolaan.

veendam � Harrie
Prins (59) uit Veen-
dam is de nieuwe
voorzitter van de
Raad van Toezicht
van stichting De
Compagnon, waar-
onder welzijnsin-
stellingen De Badde
in Pekela en Com-
paen in Veendam
vallen. Prins is ook
lid van de raad van
toezicht bij woonzorgcentrum
St. Franciscus in zijn woon-
plaats. "Leuk om op dat front
iets te betekenen", reageert
Prins, die Roel Zwiers opvolgt.
"Ik ben gevraagd en heb graag

ja gezegd." De raad
van toezicht be-
moeit zich niet met
het beleid, maar
kijkt of de leiding
zijn werk goed
doet, of het beleids-
plan op orde is en
houdt nauwlettend
de financiën in de
gaten. 

Prins is oud-wet-
houder voor de

VVD in Veendam. Directeur/
bestuurder Johan Brongers
van De Compagnon zegt ’heel
erg blij te zijn’ met de nieuwe
voorzitter van de raad van toe-
zicht. 

Harrie Prins

Prins houdt toezicht
op De Compagnon

ter apelkanaal � Wat de werk-
nemers van vettenfabriek Ten
Kate de komende maanden
zien als ze het bedrijfspand in
Ter Apelkanaal binnenwande-
len? Varkens. Grote varkens in
alle soorten en maten. Portret-
ten die zijn gemaakt door kun-
stenares Dette ten Doeschate
uit Groningen.

De directie van Ten Kate

houdt al lang exposities in de
gangen van het bedrijf. Kunst-
ingang heet de serie. Ten Doe-
schate werd ruim een half jaar
geleden benaderd, nam een
kijkje in het bedrijf en besloot
niet zo maar een tentoonstel-
ling op te zetten. 

’’Er wordt bij het bedrijf ge-
bruik gemaakt van varkensvet
en ter plekke bedacht ik dat ik
iets met varkens wilde doen.
Dat doe ik vaker, me door de

omgeving laten inspireren.’’
Ze wist niet meer dan de ge-

middelde Nederland van het
knorrende dier, maar werd al
studerende steeds wijzer en
deskundiger. ’’Ik heb contact
gezocht met het Swieneparre-
dies in Nieuw-Scheemda en
kreeg daar goede informatie.
Ik kwam enorm veel soorten
tegen met de mooiste namen.’’
Ze stuitte bijvoorbeeld op de
Chinese jinhua. Een varken

waarvan het vlees wordt ge-
bruik voor het gerecht Buddha
jumps over the wall. Die naam gaf
Ten Doeschate aan haar pro-
ject.

Dat project omvat een boek-
je met daarin al die rassenna-
men en tekeningen van de
soorten. Een boekje dat de
werknemers krijgen en ook
via haar website www.dette-
tendoeschate.nl besteld kan
worden. Daarnaast maakte ze

dus vele grote portretten die
bij Ten Kate worden opgehan-
gen. Als een lyrisch eerbetoon
aan het dier.

Komende zondag kunnen
die varkens in de gangen van
Ten Kate door iedereen wor-
den bekeken, van één tot vijf
uur in de middag. Vervolgens
is de expositie exclusief voor
de personeelsleden. Die lopen
dan dagelijks door die mooie
’zwijnenstal’.

Bij vettenfabriek is het een ’zwijnenstal’
Door Marcel Looden

Dette ten Doeschate in haar atelier met enkele van haar tekeningen op karton die in vetsmelterij Ten Kate worden tentoongesteld. Foto: Reyer Boxem

wildervank � Dalweg 36, even
buiten Wildervank, is een van
de mooiste begraafplaatsen
van Oost-Groningen. Dat wil-
len de bewoners van het dorp
ook graag zo houden. Zodat ze,
wanneer iemand is overleden,
kunnen blijven zeggen: ’hij
ligt op 36’.

Wijk- en buurtbeheer en be-
grafenisondernemers hebben
bij Veendam aangedrongen op
onderhoud. De gemeente
heeft meer dan honderd ver-
waarloosde grafmonumenten
gemarkeerd. Daarbij is onder-
scheid gemaakt tussen ’her-
stelbaar’ en ’onherstelbaar’.
De betreffende graven zijn
herkenbaar aan een bordje
waarop nabestaanden worden
opgeroepen contact met de ge-
meente op te nemen.

Behalve het aanzicht van de
begraafplaats, is ook de veilig-
heid van bezoekers in het ge-
ding. "Er vinden nog regelma-
tig begrafenissen plaats", zegt
Wiebe de Vries van de gemeen-
te Veendam, "en dan is het
voor de nabestaanden niet fijn
om langs oude graven te lo-
pen, waar je bij wijze van spre-
ken zo naar binnen kijkt."

De verwaarloosde grafmo-
numenten stammen uit de pe-
riode 1919 tot 1972. De Vries:
"Doordat er geen tot weinig
onderhoud is gepleegd, zijn
zerken gaan scheuren en let-
ters vervaagd. Dat is voor ons

reden om de monumenten te
verwijderen, tenzij nabestaan-
den of rechthebbenden beslui-
ten tot renovatie. Dat laatste
juichen wij toe, want reparatie
betekent dat de geschiedenis
van de begraafplaats behou-
den en zichtbaar blijft."

Nabestaanden en rechtheb-
benden hebben vijf jaar de tijd
om de grafmonumenten te
herstellen. Niet herstelde zer-
ken worden daarna verwij-
derd. Overigens blijven de gra-

ven wel intact. "Er wordt al-
leen bovengronds geruimd",
zegt De Vries. "De overledenen
behouden vooralsnog hun
laatste rustplaats. Pas wanneer
op er termijn sprake is van
ruimtegebrek, kan de gemeen-
teraad besluiten om ook de on-
dergrondse delen van het graf
te ruimen."

Over wat er met de geruimde
zerken gebeurt, heeft Wiebe
de Vries nog niet nagedacht.
"Rechthebbenden krijgen van

ons tot 1 januari 2013 om de
grafmonumenten te herstel-
len, dus we hebben nog wel
even tijd om daarover na te
denken."

Bert Kraan, gemeenteraads-
lid voor Gemeentebelangen
uit Wildervank, zou graag zien
dat de geruimde zerken in een
apart hoekje moeten worden
geplaatst. "Daardoor ontstaat
iets van een monument en blij-
ven de namen op de begraaf-
plaats aanwezig."

Eigenaren van graven op 36 gezocht 
Door Louis van Kelckhoven

Verwaarloosde, vervallen en soms onherstelbare graven aan de Dalweg 36. Foto: DvhN/Jan Zeeman
veendam � Veendam heeft bij
Pekela bezwaar gemaakt te-
gen de bouw van een bio-ener-
gie-installatie aan de Door-
sneeweg. "Daarmee geven wij
aan dat het ons menens is",
zegt wethouder Henk-Jan
Schmaal (Gemeentebelangen).

De doorgaans goede betrek-
kingen tussen Veendam en Pe-
kela zijn de afgelopen weken,
als gevolg van de voorgeno-
men bouw van de fabriek da-
nig bekoeld. Zo was Veendam
niet van de plannen op de

hoogte, al werd dat wel aange-
nomen, doordat milieuambte-
naren van Veendam in Pekela
aan de vergunning werkten.

"Maar ambtenaren brieven
wat ze in Pekela doen niet door
aan het college van B en W in
Veendam", zegt Schmaal. "Zij
zitten daar voor Pekela."

Veendam heeft met name
moeite met het zware vracht-
verkeer dat de fabriek met
zich meebrengt en dat door
Ommelanderwijk gaat rijden.
Schmaal heeft al gedreigd een
verkeerssluis in Ommelander-
wijk aan te zullen leggen.

Veendam: bezwaar
tegen biofabriek 
Door Louis van Kelckhoven

winschoten � Het werkvoor-
zieningschap Synergon in
Winschoten gaat vrijwel zeker
een door de rechter opgelegde
boete aanvechten. De recht-
bank heeft het schap eerder
deze week een geldboete van
bijna 1 miljoen euro opgelegd.
De financiële straf is volgens
de rechter op z’n plaats, omdat
Synergon in 2004 te weinig
mensen aan een reguliere
baan heeft geholpen.

In 2004 heeft de directeur
Henk van der Wal, na overleg
met het ministerie van sociale
zaken, 140 mensen extra in
dienst genomen. Volgens af-
spraak hadden van die groep
circa veertig personen naar
een reguliere baan moeten
doorstromen. "Met de econo-
mie wilde het in dat jaar niet
erg vlotten", meldt Van der
Wal. "We konden dus niet aan
de verplichting voldoen. Maar
belangrijker vonden wij het
dat die 140 mensen van achter

de geraniums weggehaald zijn
en dat we ze weer aan het werk
hebben gekregen."

Van der Wal kan dan ook
weinig sympathie opbrengen
voor de uitspraak van de rech-
ter. "We hebben twee keer een
hoorzitting gehad op het mi-
nisterie van sociale zaken in
Den Haag en één keer zijn we
nu voor de bestuursrechter ge-
weest. Nu we de strijd zó lang
en zóver hebben gevoerd, sluit
ik niet uit dat we in hoger be-
roep gaan tegen de uitspraak.
We hebben daarvoor zes we-
ken de tijd." 

Van der Wal heeft de huisad-
vocaat opdracht gegeven de
uitspraak te toetsen en waar
mogelijk aan te vechten. "Ik
blijf echter van mening dat we
ten onrechte worden gestraft.
Met onze doelstellingen en vi-
sie is niets mis. Ik heb de in-
druk dat de bestuursrechter
ons verhaal ook goed vindt,
maar hij beslist echter anders
en dat moeten we uiteindelijk
natuurlijk respecteren."

Synergon vecht
boete zeker aan 
Door Tammo Beishuizen

nieuwe pekela � De folkgroep
Grensgeval treedt zondag 20
januari op in het Albatros-
gebouw in Nieuwe Pekela.
Het gaat om een koffiecon-
cert, georganiseerd door de
culturele commissie Pekela.
Een kaartje kost 6 euro. Het
concert begint om 11.00 uur,
de zaal gaat om 10.00 uur
open. Grensgeval bestaat uit
vier leden. 

Concert Folkgroep
Grensgeval 

jipsingboermussel � De boven-
verdieping van een woning
in Jipsingboermussel is
door brand grotendeels
verwoest. Hoe het vuur is
ontstaan, is niet bekend.
Wel dat de brandweer er
dankzij een hogedrukspuit
snel in slaagde de vlammen
te doven.

Woningbrand in
Jipsingboermussel

bourtange � De politie heeft
een hennepkwekerij aan de
Piketlaan in Bourtange ont-
manteld. In een schuurtje
bij een woning van een 65-
jarige Bourtanger troffen
agenten 103 planten aan, in
de woning nog eens zo’n
vijftig stekjes. Planten en
apparatuur werden in be-
slag genomen.

Hennepkwekerij
in Bourtange 

winschoten � Een 50-jarige
bromfietsster uit Midwolda
raakte gewond door een val.
Ze ging bij de brug over het
Winschoterdiep onderuit,
toen ze plotseling moest
remmen voor een automo-
biliste, die vanaf de Kloos-
terlaan kwam. De bestuur-
ster van de auto ging er
haastig vandoor.

Bromfietsster
gewond na val

Advertentie

oude pekela � Een 37-jarige
man uit Oude Pekela mag zich
tot 1 december 2009 niet laten
zien in en rondom winkelcen-
trum De Helling in zijn woon-
plaats. Hij heeft een toegangs-
verbod gekregen, omdat hij op
heterdaad is betrapt bij een
winkeldiefstal. Het is de eerste
keer in Pekela dat er zo’n zwa-
re straf is uitgereikt. 

De winkeldief probeerde
met geprepareerde tassen goe-
deren weg te nemen, nadat hij
bij de kassa voor een gering be-
drag een artikel had afgere-
kend. Hij ’vergat’ de tassen
mee te nemen en deed vervol-
gens een beroep op klanten
om de tassen aan te reiken.
Daarin bevonden zich vele
niet afgerekende goederen.
Het is onbekend of de man de-
ze truc vaker heeft toegepast. 

Het opleggen van het toe-
gangsverbod is mogelijk om-
dat er in 2006 door de onder-
nemersvereniging De Helling,
gemeente, brandweer en poli-
tie hierover afspraken zijn ge-
maakt. Volgende week onder-
tekent commissaris van de ko-
ningin Max van den Berg de
overeenkomst. Tijdens die ses-
sie wordt ook een ster over-
handigd door het hoofdbe-
drijfschap detailhandel.

Winkelverbod tot 2010
Door Tammo Beishuizen

wedde � Zangvereniging
Crescendo houdt zaterdag
vanaf 19.30 uur haar jaar-
lijkse uitvoering in dorps-
huis De Voortgang in Wed-
de. Het gemengd koor on-
der leiding van Hillie
Zuiderveen brengt diverse
liederen ten gehore. Daar-
naast wordt de klucht Betje
Boeskool opgevoerd. 

Zang en toneel in
dorpshuis Wedde

www.pgbbeursnoordnederland.nl


