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‘Blauwestad is meer dan huizen bouwen’
JOHAN DE VEER
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BLAUWESTAD ,,Wil je me een handje

helpen?’’, vraagt Marc van Zanten,
onderhoudsman in Blauwestad,
aan mensen die werkloos thuis zitten of van het padje zijn geraakt.
,,Het is heerlijk om in de buitenlucht
te werken. Je kop leeg te maken en
fysiek bezig te zijn. En dat in zo’n
prachtige omgeving als Blauwestad.
Dat gun je iedereen’’, zegt de Winschoter die in dienst van de provincie dagelijks het woon- en merengebied afstruint in zijn gele pick-uptruck.
Van Zanten, gebiedsregisseur zoals zijn functie officieel luidt, zorgt
ervoor dat Blauwestad er piekfijn bij
ligt. Hij kan zich geen mooiere baan
voorstellen. Het contact met de bewoners en de recreanten is prima.
,,Je voelt de waardering voor wat je
doet. Dat gevoel deel ik graag met
anderen. Zeker als het om mensen
gaat die je hier uit een dip kunt halen. Ik ben geen sociaal werker, maar
iemand een duwtje in de rug geven
is fantastisch. Ik vind dat gewoon
fijn om te doen.’’
Zelf kwam Van Zanten, destijds na
een jarenlang verblijf in Ierland, in
2015 als vrijwilliger aanwaaien bij
Xpeditie Blauwestad. Dat festival
werd met vereende krachten op poten gezet om Blauwestad onder de
aandacht te brengen. ,,Het was een
groep die er echt voor ging. Er waren
mensen met een bijstandsuitkering
die hier maanden aan het werk waren. Toen het festival voorbij was,
wilden ze helemaal niet stoppen.’’
De meesten hadden weer genoeg
energie en slaagden er in betaald
werk elders te vinden. Van Zanten
mocht van de provincie het onderhoud doen en kreeg een contract
aangeboden. ,,Het gegeven dat dit
een omgeving is waar mensen die
een oppepper nodig hebben op de
resetknop kunnen drukken door
hier aan de slag te gaan, liet me niet
los.’’
Het duurde maar even of de eerste
nieuwe collega’s meldden zich. ,,Onderhand werk ik met mensen met
een uitkering, drop-outs en mensen
die een taakstraf hebben gekregen.
Ik neem ze mee en dan gaan we gewoon aan het werk. Grasmaaien, onderhoud van bomen, schilderen, de
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onderwijs Olaf Vos wordt coördinator van het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC).
Vos (Delfzijl, 1972) zegt verrast te
zijn dat hij is gevraagd om de publieksafdeling van het CGTC aan
te sturen. Hij gaat zich focussen
op samenwerking met andere
streektaalorganisaties en verbindingen leggen met onderwijs en
erfgoed.
Vos brengt al sinds jaar en dag
het Gronings bij een breed publiek voor het voetlicht door het
geven van Groninger taalcursussen, het vertalen en schrijven van
Groninger teksten en het uitvoeren daarvan als zanger/rapper
van de Groningstalige coverband
VanDeStraat. Als coördinator en
streektaalconsulent bij het CGTC
ziet hij kans daar nog meer en
nog beter invulling aan te geven.

WESTERKWARTIER
Marc van Zanten (rechts) en gedeputeerde Tjeerd van Dekken in Blauwestad.

boot schoonmaken, stranden opruimen. Ik kijk ook naar wat iemand
leuk vindt om te doen. Ik heb een
jongen gehad die niet meer naar
school wilde. Zijn moeder zei: hij zit
boven. Ik kan er niets mee. Ik vroeg
of hij zin had om met de boot te varen op het Oldambtmeer. Dat wilde
hij wel. Hij heeft me flink geholpen
en is weer naar school gegaan. ’’
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken,
die Blauwestad in zijn portefeuille
heeft, is enthousiast. ,,Veel jongeren
die het moeilijk hebben, leiden een
geïsoleerd bestaan. Ik vind het goed
dat wij in een bijzondere omgeving
en in alle geborgenheid iets voor ze
kunnen betekenen. Daar gaan we
mee door.’’
Van Zanten: ,,Mijn provincie-collega Jorien de Lange heeft me geholpen om enige lijn te brengen in de
hulpvragen en hoe we het kunnen
doen. Jorien zegt altijd dat hier een
‘open ruimte’ is ontstaan die je kunt
vergelijken met een open plek in het
bos: daar gaat van alles groeien. Er

‘Iemand een
duwtje in
de rug geven
is fantastisch’
zit geen hoogdravendheid omheen.
We zijn hier allemaal hetzelfde. Niemand hoeft hier verplicht nestkastjes te produceren of schroefjes te
sorteren. We hoeven er immers ook
niet aan te verdienen.’’
Voor de Winschoter geldt dat de
sfeer ontspannen moet zijn. ,,Natuurlijk mag iemand een keer ontploffen of niet lekker in zijn vel zitten. Er zijn jongens geweest die ook
in het weekend kwamen. Of die ik ’s
avonds moest wegsturen. Ze zaten
helemaal in het werk. Als je iets
bouwt, bouw je ook aan jezelf. Dat is
het mooie. Het is ongedwongen. Het
enige wat ik wil is verbinding maken
met mensen.’’

Huurders stemmen
in met samengaan
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Ruim anderhalf jaar geleden ontstond er ineens een samenwerking
tussen Blauwestad en de reclassering. ,,Er kwamen mensen met een
taakstraf uit alle lagen van de samenleving.’’ Van Zanten denkt dat
de begeleiding onder de vlag van de
provincie een pre is. ,,De provincie is
een instituut dat wordt vertrouwd.
Met onze aanpak geven we mensen
letterlijk de ruimte. We werken goed
samen met verschillende instellingen, maar zijn er geen deel van, dat is
belangrijk.’’
Gedeputeerde Van Dekken vindt
het goed dat Van Zanten extra invulling geeft aan zijn taak als onderhoudsman. ,,Ik stimuleer dat. Omdat wat hij onder andere met jongeren doet van wezenlijk belang is.
Blauwestad is meer dan een verzameling huizen in een natuurlijke
omgeving. Het is mooi om jongeren
te begeleiden bij het vinden van een
plekje in een maatschappij die harder is dan deze prachtige omgeving.’’

Kim won ‘Miljoenenjacht’ en kocht een auto
MARCEL LOODEN

WINSCHOTEN Het twintigste seizoen

van de Postcode Loterij Miljoenenjacht begint morgen. Wie zeker de
eerste uitzending bekijkt, is Kim
uit Winschoten. Zij werd een jaar
geleden de jongste winnares ooit
en bleef daarna vooral normaal.
Een ton won ze in september vorig
jaar, 20 jaar was ze. Haarscherp staat
die dag nog in haar geheugen gegrift. De reis naar de studio, de vele
uren durende opnamen voor de
show waar nog 49 bewoners uit haar
wijk aan meededen (,,velen van hen
kende ik niet’’), de uiteindelijke zege, de felicitaties die na afloop van
alle kanten op haar afkwamen.
Die zege gaf haar blijvende mooie
herinneringen maar heeft haar leven niet of nauwelijks veranderd, zo
stelt ze een jaar na dato vast. ,,Ik

woon nog altijd in Winschoten. Van
het geld heb ik een auto gekocht en
wat overbleef, heb ik keurig op de
bank gezet. Ik heb er geen gekke dingen mee gedaan.’’
Wat wel is veranderd, is haar visie
op haar maatschappelijke loopbaan.
Toen ze de show won, studeerde ze
farmacie. Maar die studie beviel
toch niet zo goed. ,,En daarom begin
ik binnenkort aan een opleiding
voor leraar wiskunde in Groningen.
Een deeltijdstudie want ik werk ook
in een winkel en dat blijf ik gewoon
doen.’’ Ze blijft ook gewoon kijken
naar Miljoenenjacht, met de stille
hoop dat ze nog lang de jongste winnaar ooit blijft.
Een woordvoerster van de Postcode Loterij laat overigens weten dat
de komende uitzendingen, te zien
bij SBS6, er anders uitzien dan de vorige. ,,Vanwege corona zijn er minder mensen bij betrokken.’’

De huurdersvertegenwoordiging
van Stichting Huisvesting Vredewold en het huurdersplatform
van woningcorporatie Wold &
Waard hebben gisteren ingestemd met de voorgenomen
fusie van beide organisaties.
Wold & Waard bezit ongeveer
5000 woningen in de sociale
huursector in het Westerkwartier. Vredewold verhuurt circa
600 woningen en zorgappartementen in Leek en Tolbert en 30
in Zevenhuizen.
WESTERKWARTIER

Radio 1 interviewt
‘dwars’ raadslid Beute
Het programma Reporter Radio
besteedt morgenavond aandacht aan het ‘dwarse’ raadslid
Harm Beute uit de gemeente
Westerkwartier. Met boute uitspraken over onder meer het
hoge ziekteverzuim onder ambtenaren lokte de man uit Lutjegast tweemaal een spoeddebat
uit. Ondanks een spreekverbod
dat zijn fractie VZ Westerkwartier hem oplegde, komt hij in de
radiouitzending aan het woord,
net als Dagblad van het Noorden-verslaggever Koos Bijlsma.
De uitzending begint om 19.45
uur.
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24 appartementen
in wijk Kwelderland

Geen volle zalen de komende tijd bij Miljoenenjacht.
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De gemeente Delfzijl en bouwbedrijf Janssen de Jong Bouw
Noord hebben een koop-realisatieovereenkomst gesloten voor
de bouw van drie appartementencomplexen (met elk acht
appartementen) in de wijk Kwelderland. De verkoop van de
appartementen start naar verwachting in oktober. De gebouwen worden op een landtong in
het kwelderlandschap gebouwd.
Ze worden vernoemd naar de
straten waaraan ze komen te
liggen, namelijk Balg, Slik en
Slenk. De appartementen zijn
gasloos, bevingsbestendig en
levensloopbestendig.

