
WOENSDAG 7 OKTOBER 2020             Huis-aan-huis nieuwsblad in de gemeente Tynaarlo en omstreken, waarin opgenomen de “Oostermoer-Noordenveld” 10 PAGINA’S

Het troosteloze decor van de derby tussen Actief en VAKO: een vrijwel leeg sportpark.

ze tijd een extra stap, doen vaak
nog net even iets meer voor hun
club. Daarvoor wil ik deze vrijwilli-
gers een groot compliment ma-
ken.”
De tweede helft van de wedstrijd
tussen Actief en VAKO wordt gade-
geslagen door een aantal zwartkij-
kers. Die hebben zich verschanst in
het struikgewas achter één van de
doelen; achter het hekwerk dat
vrijwel het gehele complex van Ac-
tief omgeeft. Het blijken spelers
van het tweede elftal te zijn, die na
terugkomst uit Steenwijkerwold
nog even het laatste deel van de
derby willen meepikken.
Na het laatste fluitsignaal van
scheidsrechter Pasveer stroomt het
sportpark razendsnel leeg. Geen
derde helft, zelfs geen verkwikken-
de douche voor de moegestreden
spelers van Actief en VAKO. Want
tot overmaat van ramp zijn vanwe-
ge de aanwezigheid van de legio-
nellabacterie de douches buiten ge-
bruik…

houders. ,,Rond de wedstrijd tegen
VAKO zou de omzet nog veel hoger
zijn geweest.” Volgens Hovenkamp
is het verhogen van de contributie
wel het laatste dat het Actief-be-
stuur wil, maar als de huidige situ-
atie nog enige tijd aanhoudt ont-
komt het bestuur niet aan impopu-
laire maatregelen.
De kantine van Actief mag dan ge-
sloten zijn, voor het handjevol aan-
wezigen is er buiten wel een tafel-
tje ingericht met gratis koffie en
thee en - jawel - een gevulde koek.
,,We mogen niets verkopen, maar
het wel weggeven”, lacht de dienst-
doende kantinecoördinator. ,,Ook
zaterdag, toen hier veel jeugdwed-
strijden waren, hebben we dat ge-
daan. Voor de kinderen was er gra-
tis ranja. Op die manier proberen
wij onze gastvrijheid te tonen.”
Ook bij de jeugdwedstrijden op za-
terdag was geen publiek welkom.
Er werd een uitzondering gemaakt
voor de bezoekende clubs: die
mochten maximaal vijf begeleiders
meenemen. Volgens penningmees-
ter Hovenkamp, die ook op zater-
dag een oogje in het zeil hield, ver-
liep dit zonder noemenswaardige
problemen, al liet één ouder even
zijn ongenoegen blijken over de
gang van zaken. ,,Het is wel jam-
mer dat de KNVB niet met duidelij-
kere richtlijnen voor de clubs is ge-
komen”, aldus Hovenkamp.
Ook voorzitter Ger Wierenga komt
zondag even poolshoogte nemen.
Op de vraag of hij een beetje tevre-
den is over het verloop van het
weekend, antwoordt hij ontken-
nend. ,,Nee, ik ben juist héél tevre-
den. Onze weinige bezoekers toon-
den veel begrip voor onze corona-
aanpak en er was lof voor de gast-
vrijheid van onze vrijwilligers.
Juist deze vrijwilligers zetten in de-

EELDE - Om de opmars van het co-
ronavirus een halt toe te roepen, is
er zeker tot en met volgend week-
end geen publiek welkom bij sport-
wedstrijden. In Eelde werd zondag
de derby tussen Actief en VAKO
dan ook afgewerkt in een troostelo-
ze ambiance.

Normaal gesproken zou het duel
tussen Actief en VAKO goed zijn
geweest voor zeker enkele honder-
den toeschouwers. Nu is het nage-
noeg uitgestorven langs de lijn.
Aanwezig op het sportpark aan de
Burgemeester J.G. Legroweg zijn
uiteraard de spelers van Actief en
VAKO met hun vaste begeleiders.
Scheidsrechter Richard Pasveer is
vanuit zijn woonplaats Sneek naar
Eelde gereden om de derby in goe-
de banen te leiden. Enkele be-
stuursleden van Actief lopen rond
als toezichthouder. Twee fotogra-
fen zijn present om de lokale me-
dia van kiekjes te voorzien. Een
rapporteur van de KNVB beoor-
deelt de verrichtingen van de arbi-
ter. En dat is het dan wel. ,,Ik vraag
me af of we op deze manier wel
moeten willen voetballen”, zegt Ac-
tief-trainer Peter Slijfer, kort nadat
zijn ploeg de derby met 1-0 heeft
gewonnen. ,,Zonder publiek zijn dit
net verkapte oefenwedstrijden.”
Als het aan Slijfer had gelegen, was
het hele amateurvoetbal dan ook
enkele weken stilgelegd.
Het spelen zonder publiek heeft
voor Actief ook grote financiële ge-
volgen. Want ook de sportkantines
blijven voorlopig immers gesloten
,,Vorig weekend speelde het eerste
elftal ook thuis, en toen hadden we
alleen al op de zondag een kantine-
omzet van 2500 euro”, zegt pen-
ningmeester Jan Hovenkamp, afge-
lopen zondag één van de toezicht-

‘Moeten we op deze manier
wel willen voetballen?’ 

Kindcentrum Groote Veen, waarin OBS De Veenvlinder gevestigd is. Als gevolg van twee coronabe-
smettingen blijft de school zeker tot en met de herfstvakantie dicht. (foto Van Oost Media)
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CKC Het Stroomdal
onthult bouwbord
ZUIDLAREN - De leerlingen van CKC Het Stroomdal in Zuidlaren
hebben afgelopen week het bouwbord onthuld voor de vernieuw-
bouw van de school. Matija, Beau en Maya lieten een touw vieren
en  onthulden zo samen het bouwbord. Op de bouwplaats lieten de
medewerkers van de Van Wijnen Groep zien welke werkzaamhe-
den er worden uitgevoerd. Gelukkig waren Leah en Jente er bij: zij
legden alles vast als razende reporters. Op school monteerden zij
het verzamelde beeldmateriaal tot een filmpje om te delen met al-
le medeleerlingen en ouders. Terug op school bracht Pim alvast
mondeling verslag uit aan zijn medeleerlingen: ,,Er lagen stukken
muur op de grond en alle ramen waren eruit.” Leah vulde aan:
,,Op het plein zaten er soms gaten in de grond omdat er stukken
nieuwe school bijkomen.” Wethouder Hans de Graaf, zelf oud-leer-
ling van Het Stroomdal, vertelde trots te zijn dat de gemeente Ty-
naarlo uitvoering kan geven aan het scholenplan voor Zuidlaren.
Het Stroomdal wordt grootscheeps vernieuwd en gaat als kindcen-
trum naast onderwijs ook kinderopvang verzorgen. 

pand aan de Stationsweg. Ditmaal
kwamen de partijen tot overeen-
stemming: op zaterdag 24 oktober
zal Action de deuren openen in
Zuidlaren. Hendrikse is blij dat de
kogel nu eindelijk door de kerk is.
,,In de loop van de tijd hebben ook
andere partijen belangstelling ge-
toond, maar wij hebben altijd ge-
zocht naar een landelijke speler.
En daarbij stond Action voor ons
altijd op nummer één. Voor Zuidla-
ren is dit een mooie ontwikkeling.
Action trekt echt enorm veel klan-
ten.”
Voor het gebruik van de voormali-
ge Albert Heijn-winkel tekent Ac-
tion een tijdelijk huurcontract. De
kans bestaat namelijk dat Albert
Heijn op termijn moet terugverhui-
zen. Voor de tijdelijke supermarkt

Het is inmiddels bijna een jaar ge-
leden dat Albert Heijn verhuisde
naar een tijdelijke winkel op het
terrein van de voormalige Prins
Bernhardhoeve. Sindsdien zocht ei-
genaar Hans Hendrikse naar een
goede invulling van zijn voormalige
winkelpand aan de Stationsweg.
,,We waren al geruime tijd met Ac-
tion in gesprek”, zegt Hendrikse.
,,De eerste gesprekken dateren al
van vóór onze verhuizing. Maar
aanvankelijk hield Action de boot
wat af. Men was bezig met vestigin-
gen in grotere plaatsen. En toen
kwam corona. Toen hield geen en-
kele winkelketen zich nog bezig
met nieuwe vestigingen in welke
plaats dan ook.” 
Een aantal maanden geleden toon-
de Action opnieuw interesse in het

Action vestigt zich
in centrum Zuidlaren
ZUIDLAREN - Na bijna een jaar leegstand krijgt het voor-
malige pand van Albert Heijn aan de Stationsweg in Zuid-
laren een nieuwe bewoner: prijsvechter Action opent hier
in de loop van deze maand de deuren.

op het PBH-terrein heeft eigenaar
Hendrikse een vergunning voor
een periode van vier jaar. Onder-
tussen werkt de gemeente Tynaar-
lo aan het centrumplan voor Zuid-
laren. Volgens de gemeente is er in
het centrum van Zuidlaren plek
voor drie supermarkten: twee aan
weerszijden van de Grote Brink en
één aan de Stationsweg. Omdat de
gemeente alle supermarkten een
gelijk speelveld wil bieden, is nu

nog niet duidelijk welke super-
markt wáár zal komen. ,,Terugver-
huizen zou voor ons een rotsituatie
zijn”, zegt Hendrikse. ,,In onze hui-
dige winkel trekken we nu ook
mensen die voorheen hun bood-
schappen deden in plaatsen als
Hoogezand en Assen. Daar profi-
teert de rest van Zuidlaren ook
van, net als van de komst van Ac-
tion. Per saldo wordt Zuidlaren
daar beter van.”
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FC Zuidlaren
heeft aan

één goede helft
niet genoeg tegen

SC Loppersum
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Musicalgroep 
Kick speelt 
de sterren

van de hemel
met ‘Jehanne’
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Aanvoerder
Ennio Jansen
kopt Actief

in matige derby
langs VAKO

zo lang als een quarantaineperiode
duurt. Ik heb dan ook goede hoop
dat we na de herfstvakantie weer
open kunnen, al blijft het even
spannend.”

OBS De Veenvlinder is gevestigd in
Kindcentrum Groote Veen, evenals
de Mariaschool en een buiten-
schoolse opvang. De BSO is deze
week gesloten voor leerlingen van
De Veenvlinder. Wel wordt op een
andere locatie noodopvang gere-
geld. Kinderen van de Mariaschool
en OBS De Westerburcht zijn ge-
woon welkom op de BSO. Overi-
gens is ook de Mariaschool deze
week gewoon open. Leonie Mag-
nin: ,,Voor zover wij kunnen na-
gaan heeft tussen het personeel
van De Veenvlinder en de Maria-
school geen kruisbestuiving plaats-
gevonden, waardoor de kans op be-
smetting heel klein is.”

confronteerd met een tweede coro-
nageval. Een lerares in de midden-
bouw voelde zich wat grieperig, liet
zich testen en bleek positief. Mag-
nin: ,,Toen hebben we opnieuw
overlegd met de GGD, en we zijn
tot de conclusie gekomen dat het
niet haalbaar was om de school
open te houden. De veiligheid van
het personeel en de kinderen is
niet meer te garanderen. In zulke
situaties kun je niet voorzichtig ge-
noeg zijn. En je kunt beter te voor-
zichtig zijn dan te stoer doen.”

De leerlingen van OBS De Veen-
vlinder zullen de rest van de week
thuis les krijgen. ,,Daar hebben we
dit voorjaar natuurlijk al ervaring
mee opgedaan”, aldus Magnin. Ge-
luk bij een ongeluk is dat het vol-
gende week herfstvakantie is. ,,De
school kan op deze manier een dag
of twaalf leeg blijven, ongeveer net

EELDE - Openbare basisschool De
Veenvlinder in Eelde blijft zeker
tot en met de herfstvakantie dicht
nu bij twee leerkrachten het coro-
navirus is vastgesteld.

Afgelopen zondag werd bekend dat
een leraar in de bovenbouw posi-
tief was getest op het virus. Zij had
geen klachten, maar liet zich in ver-
band met een bron- en contacton-
derzoek toch testen en bleek het vi-
rus dus onder de leden te hebben.
,,Na overleg met de GGD en de me-
dezeggenschapsraad hebben we be-
sloten om de leerlingen uit groep
7/8 thuis te houden”, zegt directeur
Leonie Magnin van OBS De Veen-
vlinder. ,,Twee andere leerkrach-
ten die lesgeven in de bovenbouw
hebben zich ook preventief laten
testen. Zij bleken het virus niet te
hebben.”
Een dag later werd de school ge-

Leerkrachten besmet: OBS
De Veenvlinder in Eelde dicht

Werkzaamheden aan
Doorfietsroute Tynaarlo
TYNAARLO - In opdracht van de
gemeenten Tynaarlo en Assen en
de provincie Drenthe voert aan-
nemer De Roo Wegenbouw sinds
deze week werkzaamheden uit
aan de doorfietsroute tussen Gro-
ningen en Assen op grondgebied
van de gemeente Tynaarlo.

Afgelopen maandag is de aanne-
mer gestart met werkzaamheden
om het traject Sluisweg-Kanaal-
dijk-Sluis De Punt om te bouwen
tot fietsstraat. De werkzaamhe-
den bestaan hoofdzakelijk uit
het verwijderen en opnieuw aan-
brengen van een asfaltdeklaag,

het aanbrengen van grasbeton-
stenen langs de fietsstraat en het
verharden van landbouwinritten.
Vanaf aanstaande maandag zul-
len dergelijke werkzaamheden
worden verricht op het traject
Vrieserweg-Taarlosebrug. Naar
verwachting is het werk begin
november klaar, enigszins afhan-
kelijk van de weers -
omstandigheden.

Gedurende de werkzaamheden
zijn de betreffende weggedeel-
ten afgesloten. Het verkeer
wordt aan de hand van omlei-
dingsborden omgeleid.

bestemming Zakynthos hebben we
lange tijd niet in ons aanbod gehad
en past goed bij waar de noorder-
ling van houdt.” 
Transavia liet eerder dit jaar weten
de vluchten naar Mallorca niet
meer uit te voeren. ,,Omdat Mallor-
ca al jarenlang favoriet is onder de
Eelde-reizigers, zijn we gelijk in ge-
sprek gegaan met TUI om te kijken
of zij de vluchten over kunnen ne-
men. Gelukkig was TUI ook me-
teen enthousiast en kunnen we ook
in 2021 weer vluchten naar dit ei-
land aanbieden” aldus Jonas van
Dorp. 
Beide bestemmingen worden weke-
lijks rechtstreeks aangevlogen. De
vlucht naar Zakynthos wordt elke
woensdag uitgevoerd, de vlucht
naar Mallorca elke zondag. TUI
vliegt tevens het gehele jaar twee
keer per week naar Gran Canaria.  

EELDE - Groningen Airport Eelde
kan een nieuwe bestemming toe-
voegen aan het aanbod: komende
zomer is het mogelijk om naar het
Griekse Zakynthos te vliegen. TUI
biedt deze vluchten gedurende het
zomerseizoen wekelijks aan. Ook
voegt TUI Mallorca toe aan het be-
stemmingenaanbod vanaf Gronin-
gen Airport Eelde.  

Petra Kok, woordvoerder van TUI
Nederland: ,,We zien een toene-
mende populariteit van de bestem-
ming Zakynthos. Daarom bieden
we deze bestemming ook graag re-
gionaal aan, zodat de inwoners van
Noord-Nederland er gemakkelijk
heen kunnen reizen.”
Jonas van Dorp, Business Develop-
ment Manager van Groningen Air-
port Eelde: ,,Deze bestemmingen
zijn een geweldige toevoeging. De

TUI vliegt van GAE naar
Zakynthos en Mallorca

Kinderen van 7 tot en met 12 jaar
zijn op 16 oktober van 10.00 tot
16.00 uur van harte welkom om
mee te doen aan Kleintje Kinder-
dorp. Zij zullen in groepjes van vijf
meebouwen aan een megamidget-
golfbaan. 
Er is voldoende hout en afvalmate-
riaal om mee te klussen en te tim-
meren. Wel dienen kinderen zelf
een hamer mee te nemen. Na de
lunch wordt de megamidgetgolf-
baan uitgeprobeerd. Er zijn prijzen
te verdienen met de mooiste mid-
getgolfbaan. Kinderen kunnen zich
in groepjes van vijf opgeven voor
Kleintje Kinderdorp, maar het is
ook mogelijk om bij andere groep-
jes aan te sluiten. Eigen materiaal
en/of ontwerp meenemen mag,
maar hoeft niet. Het dragen van
stevige schoenen met dikke zolen is
- net als bij het ‘grote’ Kinderdorp -
verplicht. De organisatie zorgt voor
golfballen, spijkers, ranja en iets
lekkers. Er is plek voor maximaal
300 kinderen. 
Aanmelden voor Kleintje Kinder-
dorp kan alleen via de website
www.kinderdorpzuidlaren.nl. Op
deze website is ook alle informatie
te vinden. Bij slechte weersomstan-
digheden of bij veranderde maatre-
gelen met betrekking tot het coro-
navirus kan Stichting Kinderdorp
Zuidlaren besluiten om het evene-
ment te annuleren.

ZUIDLAREN - Helaas kon Kinder-
dorp Zuidlaren in de zomervakan-
tie niet doorgaan. Toch wil de orga-
niserende stichting graag iets voor
de kinderen doen. Daarom is er in
de herfstvakantie Kleintje Kinder-
dorp: op vrijdag 16 oktober op het
parkeerterrein van FC Zuidlaren.

Kleintje Kinderdorp

Tynaarloër slaat
agent in gezicht
HAREN - De politie heeft maan-
dagavond een 22-jarige man uit de
gemeente Tynaarlo aangehouden
nadat hij een agent met zijn vuist
in het gezicht had geslagen. Eerder
op de avond had de politie zijn rij-
bewijs al ingenomen, na verschil-
lende meldingen over gevaarlijk
rijgedrag op de Kaapse Baan in
Haren. Toch zagen agenten de
man even later weer rijden. Hier-
op is hij opnieuw staande gehou-
den, maar de Tynaarloër weigerde
uit zijn auto te stappen. Uiteinde-
lijk stapte hij toch uit, maar sloeg
daarbij direct een agent in het ge-
zicht. Tegen de verdachte is pep-
perspray gebruikt, en hij is vervol-
gens aangehouden. De betrokken
agent heeft aangifte gedaan van
mishandeling.
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doelpunten om en om beëindigde
NKC de wedstrijd met een 16-10
overwinning. Namens Ritola scoor-
den Lisa Huizinga (3), Stan Terps-
tra (2), Tessa Doedens (1), Hylke
van Gorkum (1), Ineke Knijp (1),
Manon Voerknecht (1) en Julia
Wolthuizen (1).
Aanstaande zaterdag speelt Ritola
opnieuw een uitwedstrijd, ditmaal
tegen Drachten. Het duel begint
om 16.30 uur.

niet in. NKC daarentegen scoorde
wél, daartoe in de gelegenheid ge-
steld door Ritola, dat slecht verde-
digde. Dit zorgde voor een 8-1 rust-
stand.
Na de pauze toonde Ritola een an-
der gezicht. Na 10-4 scoorden de
Zuidlaarders vier keer op rij, zodat
de spanning weer helemaal terug
was. Helaas voor Ritola waren de
krachten hiermee weggevloeid en
NKC kon weer uitlopen tot 14-8. Na

NIJVERDAL - Een niet geheel ok-
selfris Ritola ging zaterdag in Nij-
verdal onderuit tegen NKC. Al in
de eerste helft werd de kans op een
zege uit handen gegeven. De Zuidl-
aarder korfballers verloren uitein-
delijk met 16-10.

Onder slechte weersomstandighe-
den werd er door Ritola niet goed
gespeeld. Veel schoten raakten
weliswaar de korf, maar gingen er

Ritola onderuit bij NKCHarry Loco steekt zorgpersoneel een
hart onder de riem
VRIES - Isn’t Love Enough is de titel van de nieuwe single van protest-
zanger en vredesactivist Harry Loco uit Vries. Met het nummer wil hij
het zorgpersoneel in Nederland een hart onder de riem steken. Harry
Loco heeft Isn’t Love Enough al enkele jaren geleden gecomponeerd
met de Amerikaanse singer-songwriter Essra Mohawk, maar het num-
mer heeft al die tijd op de plank gelegen. Om zijn waardering uit te
spreken voor de manier waarop het zorgpersoneel omgaat met het co-
ronavirus, heeft de Vriezenaar besloten het nummer nu alsnog uit te
brengen.

Toyisme Studio houdt open dag
ZUIDLAREN - De Toyisme Studio in Paviljoen Vredestein (E20) op het
Dennenoord-terrein in Zuidlaren houdt op zondag 18 oktober een open
dag. Dat is een week eerder dan aanvankelijk gepland. Van 13.00 tot
17.00 uur is iedereen van harte welkom om een bezoek te brengen aan de
studio/galerie. Het speciale project waar de toyisten nu aan werken, het
canvas van 2 x 4 meter over corona, krijgt steeds meer vorm. Tijdens de
open dag leiden de toyisten belangstellenden rond door hun wondere we-
reld vol mooie verhalen, schilderijen, beelden en kunstprojecten. Wie de
open dag wil bezoeken, kan zich aanmelden via info@toyism.com. Omdat
de studio een oppervlakte heeft van 1500 vierkante meter, is het goed
mogelijk om voldoende afstand van elkaar te houden. In de studio staan
desinfecterende handgels klaar.
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ZONDAG 11 OKTOBER

Zuidlaren:
Dorpskerk:
10.00 uur: ds. R.J. ten Have.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)
Laarkerk:
10.00 uur: ds. W.H. Slob.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)
Ontmoetingskerk Zuidlaren: 
10.00 uur: dhr. P.G. de Rijk.
Verpleeghuis De Enk: 
g.o.o.
R.K. Kerk: 
09.30 uur: Woord en Communie-
viering o.l.v. pastor Erich.
Geref. Kerk Vrijgemaakt:
09.30 uur: ds. G. Meijer.
(reserveren via dienstbijwo-
nen@gkvzuidlaren.nl)
Chr. Geref. Kerk De Rank:
Tijdelijk geen ontmoeting.

Anloo:
Magnuskerk: 
10.00 uur: ds. R.H.W. Busschers.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)

Prot. Gem. Noordlaren/Glimmen:
Trefpuntkerk: 10.00 uur: ds. J. van
de Meent.

Haren:
Doopsgezinde Gemeente:
10.00 uur: zr. V. van der Linden.
(reserveren via 050-5348734 of
haadsma@hetnet.nl)

Eelde/Paterswolde:
Protestantse Gemeente:
10.00 uur: ds. P. Wolthaus.
(dienst te volgen via
www.kerkomroep.nl)

Vries:
Protestantse Gemeente Vries: 
09.30 uur: ds. B. Altena.
(reserveren via 0592-543313)

Tynaarlo Lokaal: Kerktijd: 10.00-
11.00 uur. FM: 105.9 of 107.4. Ka-
bel: 105.5.

HUISARTSEN
Eelde-Paterswolde en Zuidlaren:
Doktersdiensten Groningen. Wan-
neer u met spoed een huisarts no-
dig heeft buiten de normale prak-
tijktijden (op werkdagen van
17.00 tot 8.00 uur, tijdens het
weekend en op feestdagen 24 uur
per dag) belt u met Doktersdien-
sten Groningen, tel. 0900-9229.
Kom nooit zonder overleg naar
een huisartsenpost. Bel altijd van
te voren. Bellers wordt gevraagd
naar naam, adres, geboortedatum,
verzekeringsgegevens en tele-
foonnummer. U wordt terugge-
beld en al naar gelang de situatie
krijgt u een telefonisch consult
(doktersassistent of huisarts), een
afspraak voor een consult op de
huisartsenpost in uw regio of een
visite van de huisarts. Vries e.o.:
Doktersdiensten Drenthe (Huis-
artsenpost Assen), tel. 0900-
1120112.

WEEKENDDIENST 
TANDARTSEN:
Tandartsenpraktijk Annen, tel.
0592-272255.

WEEKENDDIENST 
DIERENARTSEN:
Zuidlaren: Dierenartspraktijk
Zuidlaren, praktijk voor gezel-
schapsdieren. Dierenartsen: T. de
Graaf en J.M.D. Wieman, Have-
zathelaan 112 te Zuidlaren tel.
050-4094665.
Dierenartspraktijk De Hondsrug
Esweg 23A Zuidlaren tel. 050-
4095762.
Eelde: Dierenartsenpraktijk Om-
melanden: O.R.M.W. van der Vel-
den tel. 050-3095305.

Vries: Dierenartspraktijk Vries,
praktijk voor gezelschapsdieren,
paarden en landbouwhuisdieren.
Dierenartsen: Gerhard Hofland,
Ricette van Ooijen, Jessica Pol,
Anouk Weusten. Asserstraat 29a,
Vries tel. 0592-541216.

VERLOSKUNDIGEN
Verloskundigenpraktijk ‘t Stroom-
dal Eelde/Eelderwolde/Haren/
Zuidlaren/Vries e.o. Afspraken:
050-4063314. De dienstdoende ver-
loskundige is te bereiken op 06-
52006282.

OPENINGSTIJDEN 
POLITIEBUREAUS
Inwoners van de gemeente Ty-
naarlo die aangifte willen doen bij
de politie kunnen na het maken
van een afspraak via 0900-8844
(vragen naar politie Tynaarlo) te-
recht in het politiebureau in Vries.
Voor overige zaken kan men op
het bureau in Vries terecht op
maandag en dinsdag van 9.00 tot
13.00 uur, op woensdag van 13.00
tot 17.00 uur en op vrijdag van
9.00 tot 13.00 uur. Op donderdag
is het bureau gesloten. Spreekuur
wijkagent Eelde: alleen op af-
spraak. De wijkagenten van Zuid-
laren en Vries zijn bereikbaar via
het bureau in Vries. Alle bureaus
en wijkagenten zijn bereikbaar
via het nummer 0900-8844.
AED (automatische externe defi-
brillator) Aanwezig bij Kapsalon
Marcel, Stationsweg 7 Zuidlaren,
tel.: 050 - 4028031. Alleen te ge-
bruiken tijdens openingsuren kap-
salon.

sprek met de melder. Uit een eer-
ste onderzoek kwam al snel een
verdachte naar voren. Deze werd
samen met een ander aangetroffen
in Noordbroek. Het gaat om een 34-
jarige inwoner van deze plaats en
een 31-jarige man uit Groningen.
Beiden zijn aangehouden. Uitein-
delijk leidde het onderzoek naar
een locatie aan de Fossemaheerd
in Groningen. Hier werden veer-
tien papegaaien aangetroffen in
een kelderbox.

De politie doet onderzoek naar de
herkomst van de overige papegaai-
en. Tot die tijd worden de dieren
elders ondergebracht.

GRONINGEN/DE GROEVE - De
politie heeft in de nacht van zondag
op maandag in Groningen twee
mannen aangehouden op verden-
king van de diefstal van papegaai-
en. Dit gebeurde naar aanleiding
van een melding uit De Groeve.

In de nacht van zondag op maan-
dag kwam bij de politie een mel-
ding binnen van een inbraak bij
een volière in De Groeve. De eige-
naar hoorde verdachte geluiden en
zag een auto wegrijden. Al snel
kwam hij erachter dat zes van zijn
papegaaien waren ontvreemd.
Hierop waarschuwde hij de politie.
De agenten gingen op locatie in ge-

Verdachten aangehouden
voor diefstal papegaaien

de tweede rookworst gratis. Een
mooie actie, in de week waarin nor-
maal gesproken het feestgedruis
rond de Zuidlaardermarkt zou zijn
losgebarsten. ,,Ook zonder Zuidl-
aardermarkt is hiermee, als het aan
ons ligt, het rookworstseizoen offi-
cieel geopend.
De Vereniging van Keurslagers or-
ganiseert elk jaar de keuring, waar-
bij een onafhankelijke vakjury de
rookworsten blind beoordeelt op
samenstelling, bite, smaak, kleur
en geur. Naast een uitgebreid jury-
rapport ontvangen alle winnaars
een certificaat.  

Pony aangereden
TYNAARLO - Op de N386 tussen
Zuidlaren en Tynaarlo is maandag-
ochtend een pony aangereden. Het
dier heeft de aanrijding niet over-
leefd. De bestuurder is na het onge-
val, dat plaatsvond tussen 5.00 en
8.00 uur, doorgereden. En dat ter-
wijl zijn of haar auto, een donkerk-
leurige Volkswagen van waar-
schijnlijk het type Golf, flinke scha-
de moet hebben opgelopen. De po-
litie wil dan ook graag in contact
komen met de bestuurder, zodat de
schade afgehandeld kan worden. 

ZUIDLAREN - Geen enkele rook-
worst is hetzelfde. Maar als deze
met liefde en vakmanschap is ge-
maakt, dan proef je dat. Tijdens de
jaarlijkse rookworstkeuring op 17
september werd door een vakbe-
kwame jury een graadmeter gege-
ven aan de rookworst. Vol trots kan
Keurslager Martin de Vries uit
Zuidlaren zeggen dat zijn rook-
worst het predicaat goud heeft ge-
kregen.

Elk jaar weer steekt Keurslagerij
Martin de Vries veel tijd in het per-
fectioneren van de worst. Deze
wordt dan tijdens de landelijke
keuring getest door een vakjury.
,,Normaal sturen we één of twee
soorten in, maar dit jaar alle vier
de soorten: de fijne rookworst, de
grove worst, de rookworst met kaas
én de runderrookworst. Alle vier
zijn ze bekroond met het predicaat
goud.”
Elk jaar gaat Keurslagerij Martin
de Vries voor de perfecte smaak en
verbetert hij zijn recept. ,,Er gaat
nog wel een proces aan vooraf om
de perfecte rookworst te maken.”
Om te vieren dat het rookworstsei-
zoen weer is begonnen, krijgen
klanten van Keurslagerij Martin de
Vries van 12 tot en met 17 oktober

Rookworst Keurslager
De Vries pakt goud

,,Je proeft karamel en gebrande
mout. De Veldwachter is een stevi-
ge bock: precies zoals een echte
bock hoort te smaken. Het wordt
geserveerd in een mooi bokaal-
glas.” 
Ook bij dit bier heeft de naam
weer te maken met de geschiedenis
van de Koloniën van Weldadigheid
in Veenhuizen. De veldwachter
brengt tucht en orde, zo vermeldt
de website van Maallust. ,,Dag en
nacht zet de Veldwachter zich in
om alle buitensporigheid in de
kiem te smoren. Hard zal het uit-
schot werken op de graanvelden
van Veenhuizen. Zonder het graan
kan het bockbier niet gebrouwen
worden. En juist dat bier lust deze
ijzeren man zo graag. Het is de
kroon op zijn zware werk.” En dus
ook voor de gasten van Bij Cosine-
ros.

ZUIDLAREN - De dagen worden
korter, het is inmiddels oktober. En
dus mag er weer bockbier verkocht
en geschonken worden. Restaurant
Bij Cosineros in Zuidlaren serveert
de smakelijke Veldwachter, het
nieuwe wisselbier op de tap. Eige-
naar Marc Willemse proefde alvast
even voor.

,,Bockbier hoort helemaal bij dit
jaargetijde, nu het weer wat kou-
der wordt. Mooie dagen voor een
eerste herfstwandeling rondom
Zuidlaren en dan na afloop even
een biertje bij ons drinken. Of ui-
teraard aan tafel bij één van onze
vleesgerechten bijvoorbeeld.”
De Veldwachter is een bockbier zo-
als die vroeger werd gebrouwen.
Het bier is niet te zoet en heeft een
volle, krachtige smaak - met een al-
coholpercentage van 6,7 procent.

Bockbier Maallust
op tap Bij Cosineros

keren per jaar voetcontroles plaats
bij de huisarts, praktijkondersteu-
ner of podotherapeut. Bij deze sa-
menwerking is ook de medisch pe-
dicure betrokken. Juist omdat deze
voetzorg zo belangrijk is, worden
veel van de kosten hiervan vanuit
het basispakket vergoed, in tegen-
stelling tot de reguliere voetzorg.
Reguliere voetzorg wordt alleen
vanuit de aanvullende zorgverzeke-
ringspakketten vergoed.”
De voet ondergaat allerlei uitdagin-
gen tijdens de groei en tijdens  het
sporten. Soms ontstaan hierdoor
zorgen, vragen of klachten, zoals
veel voorkomende hielklachten bij
voetballertjes tussen de 8 en 14
jaar. Ook volwassen sporters kun-
nen voor uitdagingen komen te
staan als het gaat om voetproble-
men. Hier kan vaak wat aan ge-
daan worden, meestal door een
mooie combinatie van oefeningen,
steunzolen en fysiotherapie.
In tegenstelling tot een aantal an-
dere praktijken in de regio Gronin-
gen-Drenthe kan Voetzorg Van
Maanen vooralsnog werken zonder
wachtlijst. Dit houdt in dat men er
meestal op zeer korte termijn te-
recht kan. Geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen met de prak-
tijk via www.voetzorgvanmaanen.nl
(ook online inplannen), in-
fo@voetzorgvanmaanen.nl of bel-
len/Whatsappen naar 06-42800379
of 0598-227090.

ZUIDLAREN - Voetzorg Van
Maanen behaalt al een aantal jaren
goede resultaten met de combina-
tie van steunzolen, oefeningen en
fysiotherapie. Kortom: door verder
te kijken dan alléén de voet of de
blessure. Deze aanpak heeft Van
Maanen Voetzorg weten uit te brei-
den met podotherapie, op de loca-
ties in Veendam, Hoogezand, Win-
schoten en Emmen. Met ingang
van vandaag (woensdag) start Van
Maanen Voetzorg ook met het aan-
bieden van podotherapie in Zuidla-
ren. 

Van Maanen Voetzorg is in Zuidlar-
ne gevestigd bij Fysiotherapie
Dresselhuys, in de oude kazerne
aan de Annerweg. Elke woensdag
houdt podotherapeut Rowie Koers
hier spreekuur. De podotherapeut
biedt oplossingen bij klachten aan
de voet, maar ook bij knie-, heup-
of onderrugklachten kan de podo-
therapeut uitkomst bieden. Bij-
voorbeeld sporters, arbeiders of
kinderen met vragen of zorgen
over het lopen kunnen bij de podo-
therapeut terecht. ,,Naast de regu-
liere voet- en beweegzorg voor kin-
deren, volwassenen en ouderen
bieden we ook voetzorg voor men-
sen met diabetes mellitus, suiker-
ziekte, aan. Mensen met diabetes
lopen een vergroot risico op voet-
problemen. Daarom vinden er nor-
maal gesproken één of meerdere

Voetzorg Van Maanen start
podotherapie in Zuidlaren

Polly en Brian vertellen aanstaande zaterdag bij CAMPWERK
in Tynaarlo hoe het is om een jaar te leven in een daktent.

orgië zijn tegengekomen en hoe ze
het leven in een daktent voor zo’n
lange tijd hebben ervaren, vertel-
len ze op zaterdag 10 oktober bij
CAMPWERK in Tynaarlo. Hier
zijn Polly en Brian van 13.00 tot
17.00 uur te gast. Wie hierbij aan-
wezig wil zijn, kan zich aanmelden
via een e-mail naar in-
fo@campwerk.nl. In verband met
de coronamaatregelen is een be-
perkt aantal mensen in de
showroom toegestaan.
De showroom van CAMPWERK
Nederland in Tynaarlo is het decor
van de presentatie van Polly en
Brian. Hier is ook de grootste col-
lectie daktenten van Noord-Neder-
land te zien. 

TYNAARLO - Hoe is het om een
jaar te leven in een daktent? Hoe
bereid je een roadtrip van een jaar
voor en wat beleef je dan zoal? Pol-
ly en Brian vertellen er aanstaande
zaterdag (10 oktober) over in de
showroom van CAMPWERK Ne-
derland in Tynaarlo. 

Polly, Brian en hond Busso waren
een jaar onderweg met hun dak-
tent. In oktober 2019 vertrokken
ze, met als doel Centraal-Azië. En
toen kwam corona, waardoor de
originele plannen moesten worden
gewijzigd. Nu zijn ze terug met fan-
tastische verhalen. Hoe ze hun reis
hebben voorbereid, wat ze onder-
weg in Oost-Europa, Turkije en Ge-

Een jaar in een daktent

tegen de touwen. Spits Ermin Imel-
man had de voorsprong van Actief
even later kunnen verdubbelen,
maar schoot vanuit kansrijke posi-
tie naast. VAKO, waar hoofdtrainer
Cor Meijer in verband met lichte
verkoudheidsklachten verstek liet
gaan, slaagde er niet in om een noe-
menswaardig slotoffensief te ont-
wikkelen. De verdediging van Ac-
tief, onder leiding van doelpunten-
maker Jansen, bleef fier overeind
en keeper Alex van Stralendorff
werd geen moment serieus op de
proef gesteld. De beste kansen ble-
ven voor de thuisploeg, maar Stijn
Jorna zag zijn inzet door VAKO-
doelman Johan Homan over de lat
getikt worden en ook invaller Leon
Buiter verzuimde de ploeg uit Vries
de definitieve nekslag te geven.
Daardoor bleef het bij 1-0, in het
voordeel van de ploeg die daar ge-
zien het spelbeeld in de tweede
helft ook het meest recht op had.
Actief-trainer Peter Slijfer zag dat
een tactische aanpassing zijn ploeg
de regie over de wedstrijd had op-
geleverd. ,,We zijn 4-2-3-1 gaan spe-
len, zodat we meer konden profite-
ren van onze snelheid voorin. Op
basis van de tweede helft hebben
we verdiend gewonnen. Ik ben blij
met deze overwinning, maar vraag
me wel af of we op deze manier
moeten willen voetballen. Zonder
publiek zijn dit net verkapte oefen-
wedstrijden.”
Willem Heeling, die bij VAKO de
honneurs waarnam voor Cor Me-
ijer, zag zijn ploeg een redelijke
eerste helft spelen. ,,Het ging zoals
we hadden afgesproken, al waren
er weinig kansen. Uiteindelijk is
het zuur dat je de wedstrijd door
een dood spelmoment verliest.”

ploegen hielden elkaar in een ijze-
ren houdgreep, waardoor mogelijk-
heden op de vingers van een hout-
hakkershand te tellen waren. Daar-
bij moet worden aangetekend dat
de straffe zuidenwind het de man-
nen op het veld ook niet gemakke-
lijk maakte.
Na rust trok Actief het initiatief
meer en meer naar zich toe. Dat
leidde in de 56e minuut tot de ver-
diende 1-0: captain Ennio Jansen
kopte een hoekschop van rechts-
buiten Jordi Slijfer onberispelijk

EELDE - Ook VAKO is er zondag
niet in geslaagd om Actief de eerste
punten van dit seizoen afhandig te
maken. Aanvoerder Ennio Jansen
kopte zijn ploeg in een teleurstel-
lende derby naar de volle winst: 1-0.

In een troosteloze ambiance - van-
wege de aangescherpte corona-
maatregelen waren ook in het ama-
teurvoetbal geen toeschouwers
welkom - maakten VAKO en Actief
er in de eerste helft een weinig ver-
heffend schouwspel van. Beide

Aanvoerder Ennio Jansen
kopt Actief langs VAKO

Jordi Slijfer van Actief schermt de bal af voor VAKO-linksback Egar Dekker. (foto Van Oost Media)

minuut moest de scheidsrechter
wel naar de stip wijzen na een over-
duidelijke handsbal op de doellijn.
Berni Nijhof schoot de strafschop
onberispelijk raak: 3-2. ,,We heb-
ben karakter getoond. Ik ben ont-
zettend trots op deze groep”, aldus
trainer Hemmo Kuipers, die met
het verrassende Eext nu aan kop
gaat in de vierde klasse C met ne-
gen punten uit drie wedstrijden.

de gelijkmaker. Na een uitsteken-
de aanval rondde Wilco Stolwijk
beheerst af: 2-2. Heiligerlee kon
het tempo en de wilskracht van de
thuisploeg niet meer bijbenen en
richtte de frustratie daarover op de
scheidsrechter, met als gevolg een
aantal gele kaarten en in de slotfa-
se zelfs een rode. Eext rook bloed
en maakte jacht op de winnende
treffer. En die kwam er. In de 92e

EEXT - Dankzij een benutte straf-
schop in blessuretijd heeft Eext
ook Heiligerlee aan de zegekar ge-
bonden. Na een 0-2 achterstand
won de ploeg van trainer Hemmo
Kuipers met 3-2.

Eext, dat de eerste twee wedstrij-
den van het seizoen had gewonnen,
trof in Heiligerlee de nummer twee
van vorig seizoen. ,,Een serieuze
testcase dus”, aldus Hemmo Kui-
pers, die zag dat Heiligerlee met
verzorgd veldspel voortvarend aan
het duel begon. Nadat Berni Nijhof
namens Eext voor het eerste wa-
penfeit had gezorgd - zijn afstands-
schot werd knap gepareerd - ston-
den de bezoekers binnen 25 minu-
ten op een 0-2 voorsprong. Eext
raakte door deze tegenslagen niet
van de leg en kwam telkens goed
door, maar slaagde er niet in de
vrije man voor de goal te vinden.
Op slag van rust zorgde Gert War-
ring toch voor de aansluitings-
treffer door een vrije trap van 25
meter raak te schieten.
In de rust probeerde Kuipers zijn
manschappen ervan te doordringen
dat er een tandje bij moest om de
drie punten in Eext te houden.
Naarmate de tweede helft vorder-
de begon de defensie van Heiliger-
lee meer en meer te piepen en te
kraken, en na een tactische omzet-
ting maakte Eext in de 80e minuut

Eext toont karakter

Wilco Stolwijk, maker van de 2-2, draait de verdediging van Heiligerlee tureluurs. (foto Liam Kui-
per/LK Media)

De selectie van Eext viert feest: met negen punten uit drie wed-
strijden kent de promovendus een bliksemstart in de vierde klasse.
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ken organisaties op het gebied van
welzijn, zorg, werk en wonen én lo-
kale en regionale overheden samen
om generatiearmoede te bestrij-
den.
De provincies omarmen de tweede
fase van dit onderzoek. Gedepu-
teerde Tjeerd van Dekken van de
provincie Groningen: ,,De verwach-
ting is dat de bevindingen en resul-
taten van dit onderzoek een be-
langrijke bijdrage leveren aan de
inzet van succesvolle interventies
om overerfbare armoede te door-
breken. Want voor ons is heel be-
langrijk dat iedereen écht mee kan
doen aan de samenleving.”
Families die al generaties lang arm
zijn, doen minder mee in de maat-
schappij. Ze hebben minder vaak
een baan, doen minder vaak aan
vrijwilligerswerk en zijn meer geï-
soleerd. Dit heeft negatieve effec-
ten op de gezondheid en het welbe-
vinden van gezinsleden en hun di-
recte omgeving. Generatiearmoede
zorgt daarmee niet alleen voor min-
der mogelijkheden en kansen,
maar vergroot ook de afstand tus-
sen groepen in de samenleving.

aanpakken van langdurige armoe-
de, naast praktische dienstverle-
ning bij schulden en problemen
met inkomen. Sociale en familiaire
aspecten worden steeds meer mee-
genomen in preventie van genera-
tiearmoede en ondersteuning van
families. 
In deze tweede fase richten de on-
derzoekers zich vooral op het ver-
beteren van de effectiviteit van de
interventies die worden gepleegd,
door rekening te houden met de di-
versiteit van families die in armoe-
de leven. Er wordt onderzocht hoe
burgerinitiatieven kunnen worden
ingezet om meer mensen in armoe-
de op te sporen en in beeld te bren-
gen bij betrokken instanties en er
zijn initiatieven om mensen uit ver-
schillende leefwerelden samen om
tafel te krijgen en te spreken over
dit onderwerp.
Ook wordt de samenhang onder-
zocht tussen huidige beleids- en in-
terventiestrategieën van verschil-
lende partijen in de Veenkoloniën.
De onderzoekers werken nauw sa-
men met de Alliantie van Kracht.
In dit samenwerkingsverband wer-

REGIO - De provincies Groningen
en Drenthe verlengen de financie-
ring van het onderzoek naar gene-
ratiearmoede in de Veenkoloniën
met twee jaar. Door het onderzoek
van de Faculteit Ruimtelijke We-
tenschappen van de Rijksuniversi-
teit Groningen is er meer aandacht
voor sociale en familiale aspecten
in preventie van generatiearmoede
en ondersteuning van families. De
komende twee jaar ligt de nadruk
van het onderzoek op de samen-
hang tussen het huidige beleid en
verschillende aanpakken om men-
sen uit armoede te helpen.

De eerste fase van het onderzoek,
dat is gestart in 2017, heeft inzicht
gegeven in hoe families armoede
ervaren en hoe financiële armoede
ontstaat en blijft bestaan in fami-
lies. Ook is er nu meer inzicht in
hoe gezinnen zelf proberen uit ar-
moede te komen. Deze inzichten
hebben bijgedragen aan gerichte
acties op generatiearmoede in ver-
schillende gemeenten in de Veen-
koloniën. Het zorgt voor beleid dat
zich ook steeds meer richt op het

Onderzoek generatiearmoede
in de Veenkoloniën verlengd

delijkheid hierin erkennen en ne-
men en we hopen daarmee te kun-
nen bijdragen aan het doel om het
aantal nieuwe besmettingen terug
te dringen. Horeca, sport en andere
evenementen zijn tevens terugge-
schroefd en we moeten nu solidair
en verstandig zijn. De gezondheid
van onze bezoekers, standhouders
en medewerkers moet voorop blij-
ven staan.”

EELDE - Organisatiebureau Vitalis
heeft tot en met 1 november alle
markten geannuleerd. Dat bete-
kent dat onder andere de markten
in de bloemenveilinghallen in Eel-
de in de weekenden van 10 en 11
oktober en 31 oktober en 1 novem-
ber niet doorgaan.

,,Wij zijn de overheden en instan-
ties zeer erkentelijk dat we de af-
gelopen maanden, ondanks de cri-
sis waar we in verkeren, toch een
groot aantal van onze zomermark-
ten hebben mogen uitvoeren”, al-
dus Steffan Hake van Vitalis. ,,Des-
ondanks hebben wij naar aanlei-
ding van de persconferentie van vo-
rige week moeten besluiten om een
aantal voorgenomen markten in de
komende periode te annuleren. Er
is ons alles aan gelegen om de
markten door te laten gaan, maar
wij vinden het op dit moment dom-
weg niet verantwoord  om deze, on-
der de nieuwe beperkende maatre-
gelen, te laten plaatsvinden. De re-
gelgeving is tijdelijk weer aange-
scherpt om een nieuwe totale lock-
down te kunnen voorkomen. Ook
wij moeten onze eigen verantwoor-

Vitalis annuleert markten

En toen... was er kunst
ZUIDLAREN - Ook op OBS De Schuthoek wordt veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Dit
jaar is deze week gekoppeld aan een kunstproject. De school heeft subsidie van de gemeente Tynaarlo
gekregen voor cultuureducatie voor de leerlingen. Daarom komen van 1 tot en met 9 oktober vier ver-
schillende kunstenaars (Anette Ebert, Kitty Boon, Gea Koopman en Janneke Gelling) op beide locaties
van OBS De Schuthoek (in Zuidlaren en Zuidlaarderveen) om met de kinderen te werken over het the-
ma van de Kinderboekenweek: ‘En toen’. In veel groepen wordt er gewerkt over ridders, kastelen en de
middeleeuwen, maar ook de Grieken en de Romeinen komen aan bod. Groep 4/5/6 gaf afgelopen week
het startsein voor het project door samen met Anette Ebert een groot kasteel te bouwen in de centrale
hal van de school. (foto Henriët Bulthuis)

Spooktocht afgelast
VRIES - Volksvermaken Vries
heeft besloten om de spook-
tocht, die gepland stond op za-
terdag 24 oktober, af te gelas-
ten. ,,De aangescherpte maatre-
gelen rondom corona, het snel
om zich heen grijpende virus en
de gezondheid van deelnemers,
vrijwilligers en figuranten ma-
ken het doorgaan van de spook-
tocht onverantwoord”, zo laat
Volksvermaken Vries weten.

werkingsprogramma’s of van flits-
technieken. Aangezien de vereni-
gingen enkele leden gemeenschap-
pelijk hebben is er gemakkelijk
contact en proberen ze waar dat
uitkomt samen te werken. Deze ex-
positie in Galerie Lemferdinge,
met foto’s van 27 fotografen, is
daar een mooi en inspirerend voor-
beeld van.
De deelnemende fotografen zijn
Rob Blanken, Jan Boer, Klaas de
Boer, Eef Bos, Ina Bouhuizen, Luuk
Buit, Gert Buter, Hans van Dijk,
Eric Dost, Wim Dunning, Sjoerd
Hogerhuis, Igor Hoveijn, Hans Jan-
sen, Klaas Kanis, Jan van der
Knokke, Wolter Kornet, Yvonne
van der Laan, Henny Leijtens,
John Mulder, Jogchum Reitsma,
Hans Schinkel, Douwe Struiksma,
Roeli van Til, Leo Vogelenzang,
Bianca de Vries, Gerda de Vries en
Jaap de Vries.

Galerie Lemferdinge in Paterswol-
de is iedere zondag geopend van
12.00 tot 17.00 uur.

PATERSWOLDE - De Verenigin-
gen voor Natuurfotografie Drenthe
en Friesland exposeren van 11 ok-
tober tot en met 22 november in
Galerie Lemferdinge in Paterswol-
de.

De Vereniging voor Natuurfotogra-
fie Drenthe en de Vereniging voor
Natuurfotografie Friesland zijn
verenigingen van enthousiaste na-
tuur- en landschapsfotografen. Cre-
atieve natuurfotografie, landschap-
pen en dieren of het vastleggen van
een natuurmoment: het kan alle-
maal. De verenigingen streven er-
naar elkaar te stimuleren, om zo tot
een hogere kwaliteit van natuurfo-
to’s te komen. Op de bijeenkom-
sten van de verenigingen - één keer
per maand - wordt elkaars werk in
een gezellige, ontspannen sfeer be-
sproken. Naast de gewone bijeen-
komsten worden excursies georga-
niseerd. Verder zijn er bijeenkom-
sten waarop een fotografisch on-
derwerp dieper wordt behandeld,
zoals het gebruik van een fotobe-

Natuurfotografie in
Galerie Lemferdinge

chief nog gaaf is en welke informa-
tie daaruit is te halen, vormt de ro-
de draad in de lezing. Eén van de
pijlers van de archeologie is vol-
gens Henny Groenendijk het bou-
wen van bruggen naar het publiek
en het delen van verantwoordelijk-
heden. Het oudste verhaal van Ha-
ren steunt immers voor een belang-
rijk deel op vondsten en medede-
lingen van inwoners.
Henny Groenendijk schreef deel
21 in de Harener Historische Reeks
Een wandeling door pre- en vroeg-
historisch Haren. Het boekje zal na
afloop van Groenendijks inleiding
te koop zijn.
De lezing van Henny Groenendijk
in Ons Centrum in Haren begint op
donderdag 22 oktober om 12.00 uur
en is onderdeel van ‘Broodje
Met...’, een initiatief van de Com-
missie Letteren van de Culturele
Raad Haren in samenwerking met
het Nutsdepartement Groningen-
Haren, Forumbibliotheek Haren en
boekhandel Boomker. Aanmelden
kan tot 19 oktober via
www.supersaas.nl.

HAREN - Archeoloog Henny Groe-
nendijk uit Noordlaren geeft op
donderdag 22 oktober een lezing in
Ons Centrum aan de Kerkstraat 2B
in Haren. Groenendijk zal komen
vertellen over zijn werk als oud-
provinciaal archeoloog, wat er in
de bodem van de voormalige ge-
meente Haren gevonden is en waar
nog verder bodemonderzoek ver-
richt zou moeten worden. 

Henny Groenendijk, verbonden
aan het Groninger Instituut voor
Archeologie (Faculteit der Lette-
ren van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen), blikt terug op zijn periode
als provinciaal archeoloog van Gro-
ningen en specifiek op het bode-
marchief van de oude gemeente
Haren. Wat is de huidige stand van
kennis en waar liggen nog grote
hiaten? Op welke thema’s zou toe-
komstig wetenschappelijk onder-
zoek zich moeten richten? De grote
landschappelijke variatie van de
noordelijke Hondsrug met zijn
flankerende beekdalen biedt nog
allerlei kansen. Waar het bodemar-

Lezing Henny Groenendijk

Henny Groenendijk.

zoek aan de bibliotheek voor ieder-
een zo veilig mogelijk is. Het dra-
gen van een mondkapje wordt dan
ook zeer aanbevolen. Daarnaast
maakt men gebruik van een toe-
gangsitem, zodat de medewerkers
in de gaten kunnen houden hoeveel
mensen er in de bibliotheek aanwe-
zig zijn. Bij activiteiten dient men
een plekje te reserveren. Dat kan
aan de balie of via het e-mailadres
van de desbetreffende bibliotheek.
Wanneer men gebruikmaakt van
een werkplek of de leestafel, is regi-
stratie verplicht. Registratieformu-
lieren liggen klaar in de biblio-
theek. Meer informatie over de co-
ronamaatregelen in de bibliothe-
ken is te vinden op de website
www.bibliothekendrenthe.nl.

tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur op telefoonnummer 088-
0128000. Wie graag wil lezen maar
geen specifieke titels in gedachten
heeft, kan zich ook laten verrassen
door de keuze van de bibliotheek-
medewerker. Als iemand een e-mail
stuurt naar in-
fo@bibliotheekvries.nl en daarin
een voorkeur voor een bepaald gen-
re (bijvoorbeeld romantisch, span-
nend of literatuur) aangeeft, staat
na twee werkdagen een ‘verras-
singstas’ klaar. De boeken weer in-
leveren kan dag en nacht via de
boekenbus. Wie toch liever zelfs
iets wil uitzoeken, kan tijdens de re-
guliere openingstijden terecht in de
bibliotheken van Eelde en Zuidla-
ren. Het is van belang dat een be-

TYNAARLO (GEMEENTE) - Ook
na het aanscherpen van de corona-
maatregelen blijft het mogelijk om
boeken te lenen bij de drie bibliot-
heken in de gemeente Tynaarlo.
Wel zijn er enkele extra maatrege-
len getroffen.

Vanwege de landelijk aangescherp-
te coronamaatregelen is de biblio-
theek in Vries sinds deze week een
afhaalpunt. Dat betekent dat het
niet meer mogelijk is om langs te
komen in de bibliotheek om mate-
rialen uit te zoeken, maar men kan
wel blijven lenen. Via de catalogus
op de website zijn materialen te re-
serveren. Reserveren kan ook bij
de klantenservice van Biblionet
Drenthe: bereikbaar van maandag

Aangepaste coronamaatregelen
in de bibliotheken van Tynaarlo

Nieuw tenue voor mixteam TVS
SCHIPBORG - Dankzij Schildersbedrijf Goedhuis uit Zuidlaren speelt het mixteam van Tennisvereni-
ging Schipborg (TVS) nu in een mooie outfit de competitie op de vrijdagavond. Afgelopen vrijdag
speelde het team gelijk tegen GLTB 7 uit Groningen. De heren- en de damesdubbel werden overtuigend
gewonnen, maar de mixteams moesten de winst laten aan de tegenstander. Eindstand: 2-2. Helaas
mocht door de nieuwe RIVM-maatregelen geen publiek aanwezig zijn. Maar er kon in ieder geval nog
getennist worden.

het project kan worden afgesloten
met een uitvoering.
Voor de repetities heeft het pro-
jectkoor qua ruimte en ventilatie
een veilige plek gevonden in dorps-
huis De Hoeksteen in Noordlaren.
Hier wordt iedere woensdagoch-
tend gerepeteerd. Tot januari van
10.45 tot 12.00 uur, daarna moge-
lijk van 10.45 tot 13.00 uur. Er is
voor dit project al een vaste kern
met zangers die aan vorige projec-
ten van Sotto Voce hebben meege-
daan, maar er is ruimte voor nieu-
we koorleden, vooral voor tenoren
en bassen. Voor nieuwe deelne-
mers wordt een stemtest geregeld.
Wie belangstelling heeft, kan een
e-mail sturen naar wilmade-
vries58@gmail.com. Men krijgt dan
meer informatie en een aanmel-
dingsformulier toegestuurd.

NOORDLAREN - Stichting Project-
koren Sotte Voce gaat dit najaar
van start met een nieuw project.
Daarin staat Engelse koormuziek
uit de renaissance centraal.

Het projectkoor Sotto Voce gaat
zich dit seizoen (van oktober 2020
tot mei 2021) bezighouden met mu-
ziek van verschillende Engelse
componisten uit de 16e en de eer-
ste helft van de 17e eeuw. Onder
leiding van dirigente Inge Roe-
lands zingen de koorleden catches
(luchtige driestemmige canons die
alle componisten in die tijd schre-
ven), madrigalen en anthems. Sotto
Voce richt zich hiermee op een
stijlperiode uit één land en bouwt
met verschillende componisten ge-
durende het seizoen het program-
ma op. Het is nog niet duidelijk of

Nieuw project Sotto Voce

Zeegsterhoeve in Zeegse. De grote
schuurdeuren stonden open en
daardoor ontstond de verbinding
met de omgeving. Het zorgde voor
een sfeervolle entourage. Ook in de
rekwisieten was veel creativiteit
gestoken.  Van het ene op het an-
dere moment zat het publiek op het
slagveld, dan weer op de boerderij
of in het koningshuis.
Indrukwekkend was het hoe het
eeuwenoude verhaal van Jeanne
d’Arc is omgezet naar het nu. Soms
is wie we zijn of wat we willen wor-
den gewoon niet voor ons wegge-
legd. Als je dit gelooft, kun je gaan
zitten wachten en hopen op veran-
dering. Of je bewijst het tegendeel
en gaat net zoals Jehanne strijden. 
Bij de slotwoorden van de avond
was er niet alleen veel lof voor de
Kickers, maar ook voor het bestuur
en het creatief team (Anne IJede-
ma, Jody Bhe, Barbara Jansen en
Sander Baan). Ze hebben er alle-
maal voor gezorgd dat ondanks co-
rona de productie gerealiseerd
werd. 

Eind 2020 wordt er alweer gestart
met de voorbereidingen op de voor-
stelling van najaar 2022.  Omdat
enkele Kickers afscheid nemen, is
er weer plek voor nieuwe leden.
Meer informatie is te vinden op
www.musicalgroepkick.nl.

ZEEGSE - Musicalgroep Kick, met
jonge leden uit de gemeente Ty-
naarlo, heeft afgelopen weekend
de indrukwekkende theaterpro-
ductie Jehanne gerealiseerd. De
twintig jongeren en de tien bandle-
den zorgden ervoor dat ook dit jaar
het publiek weer onder de indruk
was van deze variant op het ver-
haal van Jeanne d’Arc.

Afgelopen jaar werd veel van alle
betrokkenen gevraagd. Door het
coronavirus werden in het voorjaar
de repetities eerst stilgelegd en la-
ter werd thuis via Zoom verder ge-
repeteerd. En ook de voorstellin-
gen moesten kleiner worden opge-
zet. In eerste instantie konden ze-
stig personen per voorstelling aan-
wezig zijn, maar dat werd door de
nieuwe maatregelen gehalveerd
naar dertig. Zo kon er gelukkig
toch nog worden gespeeld voor de
familieleden. De voorstellingen
voor komend weekend zijn helaas
afgelast. Dat de Kickers toch vol
enthousiasme speelden, laat zien
hoe wendbaar deze groep is.
Elke keer weet het creatief team
van Kick weer een unieke locatie
te vinden voor de voorstelling. Zo
speelde de groep twee jaar geleden
nog bij de milieustraat van de ge-
meente Tynaarlo. Nu was de groep
neergestreken in de schuur van de

Kick speelt de sterren van
de hemel met ‘Jehanne’

Vol enthousiasme zingen de artiesten van Kick het vrolijke slot-
lied. (foto Johan Wolfard)

Voorzitter Jeldert Leenman van Lionsclub De Hondsrug overhan-
digt de cheque aan Carla Kuizenga en Henk van de Boer van Stich-
ting Wensambulance.

de coronabeperkingen - gereden
worden. Als tegenprestatie werd
een donatie gevraagd voor het goe-
de doel: Stichting Wensambulance
in Tynaarlo. Hiermee is in totaal
900 euro opgehaald. De cheque
werd in ontvangst genomen door
directeur Henk van de Boer en Car-
la Kuizenga van de Wensambulan-
ce, uit handen van voorzitter Jel-
dert Leenman van Lionsclub De
Hondsrug.

De rally is overigens gewonnen
door Christa Boekhorst en Hilde
Steenbergen, die samen met een
groep vriendinnen van VEM - Je-
anette Davids, Hennie Lugies, Lau-
ra Woppenkamp en Femke Adria-
ens - de tocht op een mooie zomer-
se dag hebben gereden.  

ZUIDLAREN - Lionsclub De
Hondsrug heeft een cheque ter
waarde van 900 euro overhandigd
aan Stichting Wensambulance in
Tynaarlo.

Jaarlijks organiseert Lionsclub De
Hondsrug een rally voor het goede
doel waaraan equipes meedoen
met een oldtimer of cabrio. Helaas
heeft deze rally afgelopen zomer
door alle coronaperikelen geen
doorgang kunnen vinden. Om fer-
vente rallyrijders toch iets te kun-
nen bieden, is besloten de route be-
schikbaar te stellen zodat geïnte-
resseerden de tocht op een zelf ge-
kozen moment konden rijden. En
daar is flink gebruik van gemaakt.
Zo kon de rally alsnog in een aan-
gepaste vorm - binnen alle gelden-

Lionsclub De Hondsrug
steunt Wensambulance

tot het coronavirus. Er wordt nu na-
gedacht over een vervangende actie,
zodra dit op een veilige manier mo-
gelijk is. FC Zuidlaren gaat er vanuit
dat de leden in oktober 2021 gewoon
weer met Zuidlaarderbollen en rog-
gebollen langs de deuren kunnen.

ZUIDLAREN - De traditionele Zuidl-
aarderbollenactie van FC Zuidlaren
gaat dit jaar niet door. In overleg
met de bakkers Hovius en Feenstra
heeft de voetbalvereniging besloten
de actie af te gelasten met het oog op
de huidige situatie met betrekking

Bollenactie FC Zuidlaren gaat dit
jaar niet door

Fietsster gewond na val
ZUIDLAREN - Op de toerit van de N34 bij Zuidlaren is zaterdag-
middag een fietsster lelijk ten val gekomen. De vrouw schrok van
een auto die voor haar langs reed bij de fietsersoversteekplaats en
kwam op het asfalt terecht, met een flinke hoofdwond tot gevolg.
Het slachtoffer is onderzocht door ambulancepersoneel en vervol-
gens overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer ondervond geen
hinder van het ongeval. (foto Van Oost Media)  
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Jos Lamain duelleert namens FC Zuidlaren met een speler van SC Loppersum. (foto Liam Kui-
per/LK Media)

creëerden zelf ook geen grote kan-
sen. Toch had ik het gevoel dat het
eerder 2-2 zou worden dan 1-3.”
Het bleef echter bij 1-2, zodat FC
Zuidlaren zich met één punt uit
drie wedstrijden terugvindt in de
staart van de ranglijst van de derde
klasse C. ,,We hebben een jonge
ploeg, het is soms nog wat wankel”,
analyseert Raveneau. ,,Een ploeg
als SC Loppersum is qua ontwikke-
ling wat verder dan wij. Vorige
week speelde we tegen Grijpskerk
een prima eerste helft, maar gaven
we uiteindelijk een 0-2 voorsprong
uit handen. Nu kunnen we terug-
kijken op een goede tweede helft.
Maar we moeten er naartoe dat we
90 minuten goed gaan voetballen.”

stip op 0-2. ,,Wij speelden in de eer-
ste helft niet ons beste voetbal,
maar daarmee doe ik SC Lopper-
sum tekort. Die ploeg had het pri-
ma voor elkaar”, aldus FC Zuidla-
ren-trainer Paul Raveneau.

In de tweede helft kwam FC Zuid-
laren beduidend beter voor de dag.
,,Daarvoor moet ik mijn team een
compliment maken”, zegt Rave-
neau. ,,We speelden agressief en
dominant, en waren veel op de
helft van SC Loppersum te vin-
den.” In de 65e minuut scoorde Ha-
rold Kwant de aansluitingstreffer,
maar verder kwamen de Zuidlaar-
ders niet. Raveneau: ,,We gaven in
de tweede helft weinig weg, maar

ZUIDLAREN - FC Zuidlaren wacht
na drie wedstrijden nog steeds op
de eerste overwinning. Zaterdag
ging de ploeg van trainer Paul Ra-
veneau in eigen huis met 1-2 onder-
uit tegen SC Loppersum.

In de eerste helft was het SC Lop-
persum dat op sportpark De Wen-
akkers de lakens uitdeelde. Al in
de beginfase opende Joris Jurna de
score namens de Lopsters. Vlak
voor rust besloot scheidsrechter
Bouw de gasten een strafschop toe
te kennen nadat de bal bij het uit-
verdedigen ongelukkig tegen de
arm van een Zuidlaarder verdedi-
ger was gekomen. Rik Buikema zet-
te SC Loppersum vanaf de penalty-

FC Zuidlaren heeft aan één
goede helft weer niet genoeg

ge bal, maar omdat SVZ de boel
achterin goed op orde had kwam
de ploeg nauwelijks in de proble-
men.
Na tien minuten spelen in de twee-
de helft zorgde Joost de Rooij voor
3-0, en daarmee was het duel ge-
speeld. Kenneth Vianen zorgde nog
voor een mooi slotakkoord door de
bal in de tachtigste minuut vanaf
de rand van het zestienmeterge-
bied in de kruising te schilderen.
,,De score had nog hoger kunnen
uitvallen”, aldus Hulsinga, die zich
realiseerde dat FVV voor zijn ploeg
een ideale tegenstander was om
het zelfvertrouwen wat op te vijze-
len.
Wat Hulsinga betreft, is het wat de-
fensievere concept dat zijn ploeg
zondag hanteerde iets om op voort
te bouwen. ,,Daarmee kunnen we
iets gedoseerder spelen. Maar we
hebben genoeg kwaliteit om dit tij-
dens een wedstrijd te kunnen om-
zetten.”

ZEIJEN - SVZ heeft de eerste over-
winning van het nog prille seizoen
op zak. Op sportpark De Zeijer
Hoogte werd FVV overtuigend ver-
slagen: 4-0.

Na nederlagen tegen VAKO (0-1)
en Groninger Boys (7-3) besloot
SVZ-trainer Max Hulsinga zijn elf-
tal iets anders neer te zetten. ,,We
waren in de eerste twee wedstrij-
den vaak te gretig, en met name te-
gen Groninger Boys leidde dat tot
veel persoonlijke fouten. Daarom
zijn we tegen FVV iets meer verde-
digend gaan spelen, in de hoop dat
daarmee het vertrouwen terug zou
komen.” Dat bleek een gouden
greep, want tegen het matige FVV
was SVZ heer en meester. Na een
kwartier spelen bekroonde spits
Evan Sturing een goede loopactie
met een dito schot (1-0), tien minu-
ten voor rust was Sturing de aange-
ver bij de 2-0 van Brian Weersing.
FVV hanteerde veelvuldig de lan-

SVZ tankt vertrouwen
Centrale verdediger Mark Ybema stoomt op in het door SVZ over-

tuigend gewonnen duel tegen FVV. (foto Van Oost Media)

gelijkheden voor de bezoekers,
maar juist op dat moment ging de
bal in het strafschopgebied van An-
nen op de stip. De onpartijdige had
namelijk een handsbal geconsta-
teerd waarbij het ‘souffleurswerk’
van de bank van Rolder Boys niet
in het voordeel van Annen werkte.
Even later werd de penalty raak
geschoten en stond het tegen de
verhouding in 2-0 voor de boys uit
Rolde. 
Een stand die ervoor zorgde dat het
verzet van de Annenaren was ge-
broken die uiteindelijk nog een
derde treffer moesten incasseren.
,,Ik baal enorm van weer een ge-
makkelijk gegeven strafschop.
Daar hebben we niet alleen door
verloren maar het was wel het
breekpunt in de wedstrijd. Want in
de tweede helft had ik het anders
nog moeten zien”, aldus de analyse
na afloop van trainer Hemmo de
Wal.

ROLDE - Annen had zondagmiddag
bepaald pech. In Rolde liep het na-
melijk tegen een vervelende 3-0 ne-
derlaag aan omdat er weer een
handsbal door de arbiter met een
strafschop werd bestraft, die op dat
moment een 2-0 stand betekende.

Annen miste zondag een viertal
routiniers en dat zorgde ervoor dat
Hemmo de Wal een jong Annen de
wei in moest sturen voor het uitdu-
el tegen Rolder Boys. In Rolde was
er echter vanaf het begin sprake
van een gelijk opgaand duel met
voor beide ploegen maar weinig
mogelijkheden. Halverwege de
eerste helft kwam de thuisploeg
toch op voorsprong. Een goed uit-
gevoerde counter zorgde voor een
1-0 stand, wat ook de ruststand was. 
Na de rust kwam Annen gedreven
uit de kleedkamer en kreeg het ook
wat meer grip op het spel van de
gastheren. Er kwamen ook wat mo-

Strafschop nekt Annen in
derby tegen Rolder Boys

een lastige tweede helft mocht ver-
wachten. Een verwachting die ook
daadwerkelijk uitkwam. Want in
de vijftigste minuut was het de
thuisploeg die de stand op 1-1 wist
te brengen. 

En tien minuten later stond er zelfs
een 2-1 stand op het scorebord en
wist Glimmen dat het behalen van
een goed resultaat nog een stevige
klus zou gaan worden. Maar toen
de thuisploeg in de tachtigste mi-
nuut de 3-1 scoorde wist iedereen
aan de kant van Glimmen dat het
met lege handen huiswaarts zou
gaan keren. ,,We hebben een prima
eerste helft gespeeld maar konden
dat helaas in de tweede helft niet
vasthouden. En dan weet je dat je
het tegen een sterk Be Quick lastig
gaat krijgen”, was Jorick de Haan
helder in zijn commentaar.

HAREN - Glimmen kon het zater-
dag niet bolwerken tegen het ster-
ke Be Quick 1887. Op de befaamde
en deze keer bijna verlaten Esser-
berg werd het een 3-1 nederlaag
voor de Glimmenaren.

Op de Esserberg begon Glimmen
prima aan het duel tegen Be Quick
1887. De ploeg van trainer Jorick
de Haan stond zowel verdedigend
als aanvallend goed, zodat de gast-
heren niet echt gevaarlijk konden
worden. Waar de thuisploeg zich
geen raad wist met het prima spel
van Glimmen werd het in de 35e
minuut ook nog eens 0-1. Goed
voorbereidend werk van Max
Blaauw bracht de bal bij Tom Zuid-
land, die van dichtbij de bal achter
de goalie van Be Quick wist te wer-
ken. De 0-1 was vervolgens ook de
ruststand in Haren, waar Glimmen

Glimmen kan Be Quick
1887 één helft bijbenen

Drenthe goed aan te laten sluiten
bij de wensen en behoeften van de
mensen die daar gebruik van ma-
ken. ,,Digitale toepassingen in de
zorg nemen een vlucht. Dat is een
positieve ontwikkeling, want daar-
mee kunnen we de zorg dichterbij
de inwoners organiseren. Tegelij-
kertijd moeten we er ook voor wa-
ken dat er geen e-health-oplossin-
gen worden ontwikkeld waar inwo-
ners, cliënten en patiënten niet op
zitten te wachten. Of waar ze niet
mee overweg kunnen. Datzelfde
geldt voor de persoonlijke gezond-
heidsomgeving”, aldus Jan van
Loenen. 
Eind augustus heeft Zorgbelang
Drenthe zich aangesloten bij de
PGO-alliantie. Rolinde Alingh: ,,We
zien het als onze taak om de be-
kendheid van PGO’s onder inwo-
ners van Drenthe te vergroten. Het
gaat daarbij niet alleen om mensen
met een zorgvraag, maar bijvoor-
beeld ook mantelzorgers. We wil-
len iedereen graag kennis laten
maken met de mogelijkheden van
een PGO. Daarnaast willen we hen
ook actief betrekken bij deze ont-
wikkeling. Want waar moet een
PGO volgens hen aan voldoen? Wat
hebben inwoners nodig om een pas-
send PGO te kiezen? En welke on-
dersteuning willen ze ontvangen
om een PGO in gebruik te nemen?”
De PGO-alliantie is een initiatief
van Patiëntenfederatie Nederland.
Op dit moment hebben al meer dan
twintig organisaties zich aangeslo-
ten bij de alliantie. Elk van deze or-
ganisaties heeft de intentie uitge-
sproken om activiteiten te organi-
seren om bij te dragen aan de am-
bitie van de alliantie. Voor de uit-
voering van deze activiteiten hoopt
de PGO-alliantie financiële steun
van het Ministerie van VWS te ont-
vangen. 

ZUIDLAREN - Zorgbelang Drent-
he heeft zich aangesloten bij de
PGO-alliantie van Patiëntenfedera-
tie Nederland. Het doel van de al-
liantie is om de bekendheid en het
gebruik van een persoonlijke ge-
zondheidsomgeving (PGO) te sti-
muleren. Jan van Loenen, bestuur-
der van Zorgbelang Drenthe, ziet
een belangrijke rol voor zijn organi-
satie weggelegd om inwoners van
Drenthe te betrekken bij de ont-
wikkelingen rond PGO’s. 

Een PGO is een website of app
waarmee iemand al zijn eigen ge-
zondheidsgegevens kan verzame-
len en beheren. ,,Je kunt het zien
als een persoonlijke kluis”, licht
Rolinde Alingh, projectcoördinator
bij Zorgbelang Drenthe, toe. ,,Ge-
durende ons leven krijgt iedereen
met zorg te maken. Dit begint ei-
genlijk al op jonge leeftijd wan-
neer je vaccinaties ontvangt. Maar
ook later, bijvoorbeeld wanneer je
bloed laat prikken. Wanneer je een
afspraak hebt met de huisarts of
een medisch specialist in het zie-
kenhuis. Of wanneer je medicatie
krijgt voorgeschreven. Op al die
momenten wordt er informatie
over jouw gezondheid vastgelegd.
Die informatie staat nu nog ver-
spreid over verschillende systemen
van jouw zorgverleners. Met een
PGO kun je straks al deze gegevens
naar wens verzamelen op één digi-
tale plek, in jouw PGO. Op die ma-
nier krijg je meer inzicht in je ei-
gen gezondheid. Hierdoor kun je
beter over je eigen gezondheid en
de benodigde zorg meedenken.
Daarnaast kun je straks eenvoudig
gezondheidsgegevens met jouw
zorgverleners delen vanuit jouw
PGO.”
Zorgbelang Drenthe zet zich ervoor
in om de dienst- en zorgverlening in

Zorgbelang Drenthe
stimuleert digitale zorg

Met het verwijderen van wat dunne bomen zijn vorige week de werkzaamheden ten behoeve van de
aanleg van de zonneweide in Glimmen van start gegaan.

weide worden geraamd op 1,3 mil-
joen euro. Daarom is ook een aan-
vraag ingediend voor een lening bij
het Fonds Nieuwe Doen.”

Voor de zonneweide aan de Zuidl-
aarderweg in Glimmen zijn nog on-
geveer duizend panelen beschik-
baar. Het verzorgingsgebied loopt
van Glimmen, Haren, Groningen-
Zuid, Peize, Eelde, Vries, Midlaren
en Kropswolde tot Westerbroek.
Een paneel kost 250 euro en ver-
dient zich in 8 jaar terug. Meer in-
formatie is te vinden op
www.zonneweideglimmen.nl.

later stadium wordt de beplanting
aangebracht en wordt de grond in-
gezaaid.

Afgelopen week zijn daarnaast de
overeenkomsten naar de deelne-
mers gezonden. Binnen een week
stond er meer dan een half miljoen
euro op de bankrekening van de
Energie Coöperatie Zonneweide
Glimmen. ,,Binnenkort verwachten
we opdracht te geven aan een be-
drijf dat de zonneweide gaat reali-
seren. Met het banksaldo kunnen
we een aanbetaling doen. De totale
kosten van de aanleg van de zonne-

GLIMMEN - De grondwerkzaam-
heden ten behoeve van de realisa-
tie van de zonneweide in Glimmen
zijn vorige week van start gegaan.

Ufkes Greentec uit Drachten heeft
onder regie van Landschapsbeheer
Groningen een aantal dunne bo-
men verwijderd en versnipperd. De
houtsnippers worden later ver-
werkt in houtwallen en dergelijke.
De stobben zijn uit de grond ge-
freesd. Binnenkort zal Loonbedrijf
Elema uit Onnen beginnen met het
graven van waterpartijen en het
aanbrengen van glooiingen. In een

Grondwerkzaamheden van start
voor aanleg zonneweide Glimmen

in openbare ruimten.”
Wat kunnen inwoners van Drenthe
verwachten wanneer ze een signaal
of vraag bij het Meldpunt neerleg-
gen? Kampherbeek: ,,U kunt bij
ons een melding maken als u vra-
gen of signalen heeft over de be-
schikbare zorg. Welke onrust er-
vaart u? Welke mooie initiatieven
heeft u ervaren? Is zorg op dit mo-
ment voor u uitgesteld of onvol-
doende beschikbaar? Of heeft u
geen of beperkte toegang tot zorg?
Laat het ons weten. Wij bieden on-
dersteuning en advies. Zorgbelang
Drenthe bundelt alle meldingen en
signalen en geeft die via de Inspec-
tie Gezondheidszorg en Jeugd door
aan het landelijk crisisteam van
VWS. Uw meldingen zijn ook voor
zorgaanbieders, provincie, gemeen-
ten en zorgverzekeraar van groot
belang. Uw melding doet er dus
toe.” Een melding maken bij het
Meldpunt kan via een e-mail naar
 meld punt@zorgbelang-drenthe.nl
of door te bellen naar 050-7271505
(bereikbaar tijdens werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur). Meer informatie
is te vinden op de website
www.zorgbelang-drenthe.nl.

die zijn voortgekomen uit de coron-
acrisis kunnen hier gemeld wor-
den. Daarom doet Zorgbelang
Drenthe een oproep aan alle inwo-
ners in Drenthe: deel uw ervarin-
gen om de continuïteit van de regu-
liere zorg te kunnen waarborgen.
Het doel van dit Meldpunt is om te
onderzoeken welke behoefte, zor-
gen en/of vragen er leven onder de
inwoners, die gebruik maken van
zorg en welzijn. Projectleider Pa-
trick Kampherbeek: ,,Wij willen
hiermee een goed beeld krijgen
welke impact het coronavirus en de
landelijke maatregelen hebben op
de zorg. Het is belangrijk dat zorg
juist in deze landelijke crisis van
voldoende kwaliteit is en beschik-
baar en toegankelijk blijft voor de
inwoners van Drenthe. Voorbeel-
den van meldingen kunnen zijn dat
behandelingen zijn uitgesteld, een
afspraak in het ziekenhuis niet
doorgaat, bezoekersregelingen wor-
den beperkt, de wachttijden toene-
men of dat er onvoldoende zorg
kan worden geleverd door uw zorg-
verlener. Maar ook zijn wij be-
nieuwd hoe de inwoners denken
over het gebruik van mondkapjes

REGIO - Zorgt het toenemende
aantal coronapatiënten voor uitge-
stelde zorg? Het Drents Meldpunt
wil dit weten.

Het coronavirus en de landelijke
maatregelen houden Nederland in
zijn greep. De druk op de zorg
neemt toe en kan gevolgen hebben
voor de reguliere zorg. Dit kan be-
tekenen dat de kwaliteit van de
zorg afneemt en dat de zorg niet
meer voor iedereen toegankelijk
en beschikbaar is. Zorgbelang
Drenthe zet zich in voor de inwo-
ners van Drenthe om de continuï-
teit van zorg en welzijn te waarbor-
gen. Op dit moment zijn er zorgen
over het toenemend aantal corona-
patiënten. Welk effect heeft dit op
de reguliere zorg? Kan de reguliere
zorg nog zoveel mogelijk door blij-
ven gaan? Vanaf het begin van de
coronacrisis heeft Zorgbelang
Drenthe, in samenwerking met de
provincie Drenthe, een Meldpunt
opgericht. Bij dit Meldpunt kunnen
inwoners van Drenthe hun zorgen
uiten en ervaringen delen over
knelpunten in de reguliere zorg.
Ook mooie initiatieven in de zorg

Drents Meldpunt onderzoekt
effect corona op reguliere zorg

nen, chionodaxa’s, muscaries, bota-
nische narcissen en botanische tul-
pen. Positieve gevolgen van het
project zijn kleur en fleur in de
dorpen, sfeer en uitstraling, het te-
gemoetkomen aan wensen van de
inwoners en algemeen belang voor
mens en dier. Het project met de
bloembollen is goed voor het aan-
trekken van vlinders, insecten en
vogels. Belangrijk is ook de sociale
component van dit project. 
Op 10 oktober worden op vijf loca-
ties van 25 vierkante meter bloem-
bollenmengsels gepoot. Op 14 no-
vember worden op vier locaties van
12 vierkante meter gemengde nar-
cisbollen gepoot. 
Een tweede project waarmee de
werkgroep aan de slag gaat, is het
zaaien van Drentse bloemrijke
graslandmengsels. Op een drietal
locaties van elk 40 vierkante meter
worden deze graslandmengsels uit-
gezaaid. Het gaat om locaties met
een voedselarme tot schrale bo-
dem, een matig voedselrijke bo-
dem en een vochtige tot natte bo-
dem. Ook dit project staat in het te-
ken van het versterken van de bio-
diversiteit.

SPIJKERBOOR - De werkgroep
ONS-Groen uit de dorpen Oud en
Nieuw Annerveen en Spijkerboor
gaat voor biodiversiteit. Deze werk-
groep heeft een samenwerkings-
overeenkomst ‘Zelfbeheer Groen’
gesloten met de gemeente Aa en
Hunze.

Op zaterdag 10 oktober en zaterdag
14 november gaan de vrijwilligers
van de werkgroep samen met be-
woners uit de drie dorpen op een
negental locaties in totaal 37.400
bloembollen poten. Dit bloembol-
lenproject is mogelijk gemaakt met
behulp van de subsidieregeling
Groene Bewonersinitiatieven
Drenthe van de provincie Drenthe.
De Werkgroep ONS-Groen wil in
Oud en Nieuw Annerveen en Spij-
kerboor meewerken om de biodi-
versiteit te vergroten. Speciaal
daartoe ontwikkelde bloembollen-
mengsels worden op negen locaties
gepoot. Dergelijke bloembollen-
mengsels stimuleren onder andere
de natuurlijke vijanden van de ei-
kenprocessierups. De mengsels be-
staan uit botanische krokussen,
grootbloemige narcissen, anemo-

Werkgroep ONS-Groen
gaat voor biodiversiteit

het internet en degenen die de digi-
tale wereld omarmen als onderdeel
van het sociale leven. De eerste
groep deelt liever niet (te) veel in-
formatie over zichzelf online, om-
dat ze goed op de hoogte zijn van
wat er allemaal met persoonlijke
data kan worden gedaan. De laat-
ste groep is lang niet altijd op de
hoogte van digitale risico’s of wil
deze niet zien. Zij vinden het geen
probleem om informatie over zich-
zelf online te delen. Deze veelge-
bruikers van bijvoorbeeld sociale
media vinden discussies over priva-
cy ingewikkeld, overzien daarvan
de gevolgen niet en menen er dus
geen last van te hebben. Ze gaan
de risico’s van hun gedrag liever uit
de weg en lopen dus relatief veel
gevaar.

Ouderen hebben vaak minder up-
to-date kennis, maar onderschatten
tegelijkertijd hun eigen kennis en
overschatten daardoor hun per-
soonlijk gevaar. Zo is een feno-
meen als Spoofing, waarbij de af-
zender van een e-mail, sms of
Whatsappbericht een valse identi-
teit aanneemt om aan geld of infor-
matie te komen, later bekend bij
ouderen dan bij jongeren. Internet-
criminelen weten dit en richten
zich daardoor vaker op deze doel-
groep. Jongeren zijn beter op de
hoogte, maar onderschatten deson-
danks hun persoonlijke gevaren
waardoor zij ook slachtoffer wor-
den van internetcriminaliteit.
Uit het onderzoek blijkt verder dat
het thuiswerken als gevolg van co-
rona een potentieel zwakke plek is
voor bedrijven. Ondernemers en
instellingen doen er meestal veel
aan om de online veiligheid op or-
de te hebben, maar achter de voor-
deur worden door hun werknemers
bijvoorbeeld lang niet altijd (bijna
één op de drie gevallen) wacht-
woorden van routers of modems
aangepast. Bovendien bevinden
zich vaak andere, digitaal onveilige
slimme apparaten in het thuisnet-
werk.

REGIO - Het aantal politie-aangif-
tes van cybercrime is in het afgelo-
pen jaar met 66 procent gestegen,
ondernemers en kennisinstellingen
kregen te maken met gijzelsoft-
ware en de economische schade
liep hierdoor navenant op. Deson-
danks vinden Nederlanders zelf dat
zij goed op de hoogte zijn van hun
digitale veiligheid en schatten zij
de kans dat zij schade ondervinden
van online risico’s laag (10 procent)
in. De behoefte bij Nederlanders
die achterlopen op online veilig-
heid om zichzelf te verbeteren, is
ook laag. Dat blijkt uit Veilig On-
line 2020, het jaarlijkse onderzoek
naar het bewustzijn van Nederlan-
ders rondom cybersecurity in op-
dracht van het Ministerie van Eco-
nomische Zaken en Klimaat (EZK).

Vorige week gaf staatssecretaris
Mona Keijzer van EZK het start-
sein voor de jaarlijkse bewustwor-
dingscampagne Alert Online, waar-
aan 300 publiek-private partners
zoals Rijksoverheid, gemeenten,
bedrijfsleven, politie en kennisin-
stellingen deelnemen. Keijzer: ,,Uit
eerder onderzoek bleek al dat slim-
me apparaten vaak onveilig zijn en
dat mensen te makkelijk omgaan
met het uitvoeren van updates. Dat
leidt tot onveiligheid en economi-
sche schade. Daarom werk ik aan
Europese en nationale wetgeving
zoals bijvoorbeeld een plicht voor
verkopers om updates te leveren.
Maar dat alleen is niet voldoende.
Uit dit onderzoek blijkt dat Neder-
landers hun digitale veiligheid
overschatten en dat uiteindelijk
dus gedrag een achilleshiel is. Van-
daar dat we met Alert Online wer-
ken aan bewustzijn: dat blijft be-
langrijk voor een digitaal veilige
samenleving en succesvolle online
economie. Zeker in deze corona-
tijd, waarin het belang van digitali-
sering enorm is.”
Uit het onderzoek blijkt dat er dui-
delijk verschil is tussen Nederlan-
ders die écht goed op de hoogte
zijn van de technische kanten van

Nederlanders overschatten
kennis van risico’s digitale
veiligheid

Taolschultes zijn voortaan
streektaolambassadeurs
REGIO - Streektaalorganisatie
het Huus van de Taol heeft al
meer dan 12 jaar in elke Drentse
gemeente een afgevaardigde zit-
ten: de taolschulte. Omdat deze
naam de lading niet meer goed
dekt, heten ze vanaf nu streekta-
olambassadeurs.  

Directeur Renate Snoeijing van
het Huus van de Taol: ,,Het
Drents kent natuurlijk een dui-
delijke link met het verleden,
maar wij willen de taal ook voor-
al iets van vandaag laten zijn.
Daar past een naam als taol-
schulte niet meer bij. Door deze

nieuwe naam wordt meteen dui-
delijk wat ze doen.” 

De twaalf streektaolambassa-
deurs zorgen er samen met de
streektaolvrijwilligers (die eerst
keurnoten heetten) voor dat er
in hun gemeentes genoeg aan-
dacht is voor het Drents en dat er
een aantal activiteiten georgani-
seerd worden waarin het Drents
een belangrijke rol heeft. In to-
taal heeft het Huus van de Taol
zo’n 180 vrijwilligers door de he-
le provincie, die zich inspannen
om het Drents goed op de kaart
te krijgen én te houden. 
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geldt voor winkelend publiek dat
van de ene naar de andere winkel
gaat. Het veelvuldig op- en afdoen
van een mondkapje verhoogt im-
mers het risico op besmetting.
Het is aan de beheerder van een
publiek toegankelijke binnenruim-
te om te bepalen of dit advies
wordt overgenomen en of dit ad-
vies onderdeel wordt van de eigen
huisregels. Het is vervolgens ook
aan de beheerder om te bepalen of
bezoekers van de binnenruimte ge-
houden worden aan dit advies. In-
dien de beheerder op basis van het
advies besluit tot het voorschrijven
van het dragen van een mondkapje
bij betreding van de locatie, is het
tevens aan de beheerder om toe te
zien op naleving van dit voor-
schrift. 

In een aantal gevallen geldt er al
een mondkapjesplicht. Op Schip-
hol is een aantal plaatsen aangewe-
zen waar het gebruik van mond-
kapjes verplicht is. Dit blijft zo en
verandert niet in een dringend ad-
vies. Ook voor het openbaar ver-
voer en overig vervoer van A naar
B (taxi’s, busjes) geldt nog altijd
een mondkapjesplicht. Dit blijft zo.
Voor de volledigheid geldt in de au-
to (en ander privévervoer) dat een
mondkapje wordt geadviseerd
wanneer meerdere mensen in één
autoreizen en zij niet tot hetzelfde
huishouden behoren, tenzij het een
vaste chauffeur betreft.

ruimtes wordt niet verwacht dat zij
bezoekers van mondkapjes voor-
zien. In overleg met gemeenten
wordt gekeken hoe minima kunnen
worden voorzien van mondkapjes.
De uitwerking hiervan ligt bij ge-
meenten en aangesloten partners,
zoals voedselbanken.
Voor alle publieke en openbare
binnenruimtes waarbij men staand
(op een niet aangewezen plek) of
lopend verblijft, geldt het advies
om het mondkapje continu te dra-
gen. Voor locaties waarbij men een
vaste plek heeft, zoals in restau-
rants of theaters, kan het mondkap-
je worden afgezet op de aangewe-
zen plek. Dit altijd mits aan de an-
derhalvemeternorm kan worden
voldaan. Zodra iemand de aange-
wezen plek verlaat, bijvoorbeeld
voor toiletbezoek, wordt geadvi-
seerd het mondkapje weer op te
zetten.

Voor locaties die deels overdekt
zijn en zich deels in de openlucht
bevinden, geldt het advies om
mondkapjes te dragen voor de ge-
deelten waar sprake is van een
overkapping. Ten aanzien van loca-
ties die over zowel binnen- als bui-
tenlocaties beschikken (zoals bij-
voorbeeld stations, maar ook die-
rentuinen en pretparken) geldt dat
wordt geadviseerd om het mond-
kapje zo min mogelijk op en af te
zetten, ook als bezoekers zich in de
buitenlucht bevinden. Ditzelfde

REGIO - Sinds het Kamerdebat van
woensdag 30 september is er breed
draagvlak om te besluiten tot een
eenduidig landelijk advies voor het
dragen van mondkapjes in publie-
ke binnenruimtes.

Sinds vorige week geldt dan ook
het dringende advies aan alle men-
sen vanaf 13 jaar om (niet-medi-
sche) mondkapjes te dragen in pu-
bliek toegankelijke binnenruimtes
zoals winkels, musea, gemeentehui-
zen, stations, vliegvelden, parkeer-
garages, benzinestations, restau-
rants, cafés, theaters en concertza-
len. Het advies is ook van toepas-
sing bij het uitoefenen van contact-
beroepen, zowel voor de dienstver-
lener als de klant.
Het betreft geen verplichting, maar
is wel een dringend advies. In een
aantal gevallen is het dragen van
een mondkapje niet goed mogelijk.
Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen
die door een medische reden of an-
dere beperkingen het mondkapje
niet kunnen dragen. Maar ook tij-
dens het beoefenen van een sport
is het dragen van een mondkapje
meestal niet mogelijk.
Het gaat hierbij om niet-medische
mondkapjes. Medische mondmas-
kers zijn uitsluitend bedoeld voor
het gebruik in de zorg. Bezoekers
van een publiek toegankelijke bin-
nenruimte moeten zelf zorgen voor
een mondkapje. Van beheerders
van publiek toegankelijke binnen-

Dringend advies tot het
dragen van mondkapje

deren samen een lunch mee kun-
nen maken. Dagelijks is er een vlog
van reporter Fleur, één van de
vloggers tijdens de Dutch Food
Week. Zij bezoekt verschillende
agrofoodbedrijven in de regio, voor
een kijkje achter de schermen én
om ingrediënten op te halen. Aan
het eind van de week ziet men wat
Fleur en gedeputeerde Jumelet
met de producten gaan koken.
Rechtstreeks van de boer naar het
bord dus. Aan tafel! is een televisie-
programma van de provincies
Drenthe en Groningen waarin de
gasten aan tafel vertellen over en-
kele projecten die sprekend zijn
voor de landbouw en voedselpro-
ductie in Noord-Nederland. Op de
achtergrond koken speciale koks
een gerecht uit het Kookboek Kin-
dermenu 2.0, recepten voor gezond
en lekker uit eten voor kinderen.
De uitzending is op woensdag 14
oktober te zien op RTV Drenthe
om 20.15 uur en om 22.15 uur.

dacht voor de ontwikkelingen in
Nederland op het gebied van voed-
sel, voedselproductie en innovatie.
De Dutch Food Week wil jongeren
laten zien hoe leuk en interessant
het leren en werken in de agrif-
oodsector is en wil het bewustzijn
van de consument vergroten.
Gedeputeerde Henk Jumelet van
de provincie Drenthe: ,,De consu-
ment van vandaag vraagt naar eer-
lijke, regionale producten. Tijdens
de coronacrisis is deze vraag naar
lokaal, vers voedsel alleen maar
toegenomen. Drenthe heeft hier vo-
lop aanbod in en de Dutch Food
Week is een mooi platform om dat
te laten zien.”

Tijdens de DFW gaan kinderen op
31 kinderdagverblijven in heel
Drenthe hun eigen lunch maken,
onder andere met zelfgemaakte bo-
ter. De kinderdagverblijven heb-
ben een speciale lunchbox ontvan-
gen met ingrediënten waar de kin-

REGIO - Drenthe staat van 10 tot
en met 17 oktober in het teken van
voedsel van Drentse bodem tijdens
de zesde editie van de landelijke
Dutch Food Week (DFW). Tijdens
de Dutch Food Week doet de hele
voedselsector mee met kennis de-
len en het tonen van nieuwe ont-
wikkelingen in Nederland die met
eten te maken hebben.

Een week lang zijn er tal van (digi-
tale) evenementen in de provincie.
Zo zijn dagelijks vlogs te zien,
waarin reporters verschillende
agrofoodbedrijven in de regio be-
zoeken en is er een uitzending Aan
tafel! gemaakt waarin speciale gas-
ten de kijkers bijpraten over de
nieuwste ontwikkelingen op het ge-
bied van voedsel in Noord-Neder-
land.
Wat eten we en hoe komt het op
ons bord? Deze vraag staat centraal
tijdens de Dutch Food Week. Het
landelijke initiatief vraagt aan-

Dutch Food Week in Drenthe

Sem en zusje Lana hopen dat veel inwoners van Zuidlaren gehakt-
ballen bestellen om het werk van Stichting Hartekind te steunen.

viervoudige hartafwijking. ,,Nu hij
ouder wordt, krijgt hij steeds meer
klachten. Sem kan lichamelijk niet
meekomen met zijn leeftijdsge-
nootjes. Hij is veel sneller moe en
heeft ook elke dag pijn. Dit is heel
verdrietig en frustrerend.”
Als gevolg van het coronavirus kon
de jaarlijkse collecte van Stichting
Hartekind niet doorgaan. Ook an-
dere evenementen voor dit goede
doel moesten worden afgeblazen.
Schaafsma: ,,Maar ook nu is het be-
langrijk om Stichting Hartekind
onder de aandacht te brengen. De
stichting moet veel groter en be-
kender worden.” Tijdens het draai-
en van een pan vol gehaktballen
kwamen moeder en zoon op het
idee om een leuke actie op touw te
zetten: ze gaan de hele maand okto-
ber gehaktballen maken. Iedereen
kan één of meerdere gehaktballen
bestellen en deze met een eigen
pan komen ophalen. ,,In de eerste
week hebben we al meer dan veer-
tig ballen verkocht”, zegt Schaafs-
ma enthousiast. Een bal kost 3,50
euro, en dankzij sponsoring van Al-
bert Heijn Zuidlaren en Verstegen
kan de volledige opbrengst worden
geschonken aan Stichting Harte-
kind. ,,Albert Heijn levert het ge-
hakt en Verstegen de kruiden.
Echt fantastisch!”
Wie één of meerdere gehaktballen
wil bestellen en daarmee Stichting
Hartekind wil steunen, kan contact
opnemen met Debbie Schaafsma
via 06-24474894 (bellen of via
Whatsapp) of via Facebook (Deb-
bie Schilstra Schaafsma). ,,Ik hoop
dat heel Zuidlaren mijn gehaktbal-
len wil proeven. Want zoals Sem al
zei: wie houdt er nu niet van een ge-
haktbal?”

ZUIDLAREN - Debbie Schaafsma
uit Zuidlaren maakt samen met
haar 7-jarige zoon Sem de hele
maand oktober gehaktballen. De
volledige opbrengst gaat naar een
goed doel: Stichting Hartekind.

Stichting Hartekind zet zich in voor
onderzoek naar aangeboren hartaf-
wijkingen bij kinderen. Een aange-
boren hartafwijking is nog steeds
doodsoorzaak nummer één bij kin-
deren onder de 15 jaar. Debbie
Schaafsma, regiocoördinator van
de stichting, is zelf moeder van een
hartekind. Haar zoon Sem is 7 jaar
geleden geboren met een ernstige

Gehaktballen voor
Stichting Hartekind

OBS De Schuthoek
hervat inzameling
van oud papier
ZUIDLAREN - De oudervereni-
ging van OBS De Schuthoek in
Zuidlaren komt binnenkort weer
langs om oud papier op te halen.
Met de opbrengst kan de school ge-
durende het jaar allerlei activitei-
ten organiseren voor de kinderen
en belangrijke spullen aanschaf-
fen. Zoals al vele jaren gebruike-
lijk vindt de papierinzameling de
komende negen maanden plaats
op iedere derde maandag van de
maand (met uitzondering van de-
cember, dan is de inzameling op de
tweede maandag). Deze week zor-
gen de kinderen van OBS De
Schuthoek ervoor dat ieder huis
ten noorden van de Emmalaan een
flyer in de brievenbus krijgt met
de exacte data.

lijkheid van schoolbesturen en/of
gemeenten. Het kabinet stelt 360
miljoen euro beschikbaar voor
technische aanpassingen, waarvan
het eerste deel dit jaar al benut
kan worden. ,,Welke aanpassingen
er precies nodig zijn, verschilt sterk
per school’’, zegt Doekle Terpstra,
voorzitter van het Landelijke Coör-
dinatieteam Ventilatie op Scholen.
,,In sommige gebouwen zijn grote
technische aanpassingen nodig, an-
dere scholen kunnen het oplossen
door bijvoorbeeld tussen lessen
door meer te luchten.”
Scholen die niet aan de normen
voldoen, krijgen hierover nu al ad-
vies op maat van de GGD, de arbo-
dienst of kenniscentrum Ruimte
OK. Daarnaast heeft het coördina-
tieteam een informatieblad met
praktische tips voor ventilatie voor
scholen opgesteld die ze nu al kun-
nen treffen, zoals extra ventilatier-
oosters aanbrengen of aanvullend
luchten in de pauzes. Meer infor-
matie over ventilatie op scholen
staat op de website Lesopaf-
stand.nl. 
In sommige gevallen is er een lan-
ger durend plan nodig om bouw-
technische aanpassingen te doen.
Met kortetermijnmaatregelen kun-
nen de lessen gewoon doorgaan. De
GGD geeft ook aan dat het scholen
niet zal adviseren om te sluiten we-
gens ventilatie die te wensen over-
laat.
Uit de inventarisatie blijkt dat veel
scholen nog bezig zijn met het on-
derzoeken van het ventilatiesys-
teem. Dat kan zijn omdat er geen
technici beschikbaar waren, of om-
dat het geen prioriteit kreeg. De
komende tijd zullen scholen door-
gaan met hun onderzoek, zodat el-
ke school weet of het aan de be-
staande normen voldoet. Scholen
informeren hun personeel en ou-
ders zelf over hoe het zit in hun
schoolgebouw.
Het Landelijk Coördinatieteam on-
der leiding van Doekle Terpstra be-
staat uit vertegenwoordigers van
de PO-raad (sectororganisatie voor
het primair onderwijs), de VO-raad
(vereniging van scholen in het
voortgezet onderwijs), GGD GHOR
Nederland (vereniging voor publie-
ke gezondheid en veiligheid in Ne-
derland), VNG (Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten) en Met mi-
nisterie van OCW (Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap). De inventari-
satie is gebaseerd op een door
schoolbesturen ingevulde vragen-
lijst, de respons is goed voor 79 pro-
cent van de in totaal 9331 schoolge-
bouwen van het primair en voort-
gezet onderwijs in Nederland.

onderzoeken. Dat blijkt uit de in-
ventarisatie door het Landelijke
Coördinatieteam Ventilatie op
Scholen, die minister Slob (Basis-
en Voortgezet Onderwijs en Media)
vorige week naar de Tweede Ka-
mer heeft gestuurd. Het kabinet
stelt 360 miljoen euro beschikbaar
om schoolbesturen en gemeenten
te helpen met aanpassingen aan
ventilatiesystemen.

Het RIVM constateert op basis van
de huidige kennis dat er geen aan-
wijzingen zijn dat aerosolen een re-
levante rol spelen bij de versprei-
ding van het coronavirus. Over-
dracht vindt volgens de experts
vooral plaats via druppelinfectie,
bijvoorbeeld als besmette mensen
hoesten of niezen. Het RIVM advi-
seert om in ieder geval de bestaan-
de regelgeving op het gebied van
ventilatie te volgen. Dat geldt ook
voor scholen. Bovendien leren leer-
lingen het beste in een prettige om-
geving met gezonde lucht.
Alle schoolgebouwen moeten dus
voldoen aan de bestaande wettelij-
ke normen voor een gezond binnen-
klimaat. Minister Slob heeft het
Landelijke Coördinatieteam Venti-
latie op Scholen onder leiding van
Doekle Terpstra gevraagd scholen
hierbij te helpen en in kaart te
brengen in hoeverre scholen vol-
doen aan de bestaande eisen.
Het coördinatieteam constateert
dat 38 procent van de onderzochte
schoolgebouwen voldoet aan de be-
staande normen voor een prettige
lucht in de klas (2678 locaties). Van
de scholen voldoet 11 procent nog
niet en zijn technische aanpassin-
gen nodig (777 locaties). Bij de ove-
rige scholen loopt het onderzoek
nog of kon het onderzoek nog niet
uitgevoerd worden.
|,,Het is belangrijk dat scholen zich
houden aan de bestaande normen
voor een gezonde lucht in de klas.
Dan kunnen leerlingen zich goed
concentreren en leraren in een
prettige omgeving hun werk doen.
De scholen die nog niet voldoen
aan de normen, zijn verplicht dit
aan te pakken. Wij ondersteunen
ze daarbij”, zegt minister Slob van
Basis- en Voortgezet Onderwijs en
Media. Ventilatie in het schoolge-
bouw is primair de verantwoorde-

REGIO - Zo’n 11 procent van de on-
derzochte schoolgebouwen voldoet
niet aan de wettelijke ventilatie-
normen, maar veel scholen zijn nog
bezig de situatie op hun locatie te

360 miljoen voor verbetering
ventilatie in schoolgebouwen

kan ook zo zijn dat een Veiligheids-
regio in overleg met de mbo-scho-
len kiest voor een dringend advies
om mondkapjes te dragen.
Op hogescholen en universiteiten
verandert er net als bij het mbo
niets op het gebied van het dragen
van mondkapjes. Ook bij deze on-
derwijsinstellingen geldt de ander-
halve meter afstand en kan dit
door de combinatie van fysiek en
online onderwijs goed worden na-
geleefd. Ook in het hoger onder-
wijs is er natuurlijk ruimte voor ei-
gen keuzes van de hogescholen en
universiteiten. Zo kan ook hier ge-
kozen worden voor mondkapjes bij
bijvoorbeeld praktijkonderwijs. En
ook kan een Veiligheidsregio in
overleg met een hogeschool of uni-
versiteit er voor kiezen om toch
over te gaan tot een dringend ad-
vies over het dragen van mondkap-
jes.

In het leerlingenvervoer blijft al-
leen de chauffeur een (chirurgisch)
mondkapje dragen, de leerlingen
niet.

Het nieuwe dringende advies geldt
niet voor het primair onderwijs,
omdat het besmettingsrisico van
kinderen in de basisschoolleeftijd
aanzienlijk lager is. Voor het pri-
mair onderwijs blijft gelden dat an-
derhalve meter afstand tussen leer-
ling en docent niet nodig is.
In het mbo verandert er op het ge-
bied van het dragen van mondkap-
jes niets. In het beroepsonderwijs
geldt, in tegenstelling tot het voort-
gezet onderwijs, de anderhalve me-
ter afstand tot elkaar voor studen-
ten en onderwijspersoneel. Dit
RIVM-voorschrift kan op mbo-scho-
len goed worden nageleefd omdat
er maar deels onderwijs op locatie
plaatsvindt, naast de online lessen.
Hierdoor is er gemiddeld 30 pro-
cent van het normale aantal stu-
denten en medewerkers aanwezig.
Het staat mbo-scholen vrij om daar-
naast te kiezen voor  het volgen van
de brancheprotocollen bij praktijk-
lessen op de fysieke locatie. Dit
kan betekenen dat er bij praktijk-
lessen en in kleine ruimtes wel ge-
kozen wordt voor mondkapjes. Het

REGIO - De ministers Ingrid van
Engelshoven en Arie Slob van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap
hebben met de onderwijssector af-
spraken gemaakt over het gebruik
van mondkapjes in het onderwijs.

In het voortgezet (speci-
aal)onderwijs geldt een dringend
advies om buiten de les mondkap-
jes te dragen. Dit geldt in alle situ-
aties waar de anderhalve meter
tussen leerling en docent niet te
waarborgen is, zoals op gangen en
in aula’s. In klassikale lessituaties
waarin leerlingen zitten kan het
mondkapje af. Het advies geldt
sinds afgelopen maandag.
Het dringende advies geldt ook bij
beroepsgerichte vakken in het vm-
bo en de praktijkvakken in het
praktijkonderwijs waarbij geen an-
derhalve meter afstand kan wor-
den gehouden, zolang dit de veilig-
heid van de lessen niet in gevaar
brengt (bijvoorbeeld bij lassen).
Bij leerlingen met een beperking
en/of zorgbehoefte, die sterk afhan-
kelijk zijn van nabijheid en/of ge-
laatsuitdrukkingen, is het dragen
van een mondneusmasker niet re-
alistisch, ook niet wanneer de an-
derhalve meter afstand niet gehan-
teerd kan worden. Het is aan de
schoolleiding in het voortgezet spe-
ciaal onderwijs om in overleg met
de medezeggenschapsraad te bepa-
len voor welke leerlingen het dra-
gen van een mondneusmasker
reëel is.
Scholen in het voortgezet onder-
wijs beslissen zelf of een mondkap-
je verplicht is. Dit stellen ze vast in
het leerlingenstatuut en arbeids-
voorwaarden, waarmee de mede-
zeggenschapsraad moet instem-
men.
Het dragen van mondkapjes is na-
drukkelijk een aanvulling op de ba-
sisregels en geen vervanging daar-
van. Het blijft dus van belang om
afstand te houden, handen te ont-
smetten, in de elleboog te hoesten
en thuis te blijven bij klachten.

Afspraken over gebruik van
mondkapjes in het onderwijs

Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
en ontvang 4 x per jaar het magazine 
Puur Natuur
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Nieuws
uit de regio

Bestuurlijke samenwerking
VVT-instellingen geïntensiveerd
REGIO - Tijdens de eerste co-
ronagolf begin dit jaar hadden
de bestuurders van de verzorg-
en verpleeghuizen in Drenthe
al vlot de samenwerking opge-
zocht. Er was wekelijks nauw
overleg met elkaar op gebied
van beleid, aanpak, ervaringen
en adviezen en ook tussendoor
wist men elkaar goed te vin-
den. De samenwerking bleef,
maar de intensiteit nam af
naarmate de besmettingscij-
fers omlaag gingen. Inmiddels
is het gezamenlijk overleg
weer opgeschaald en zetten de
VVT-instellingen weer samen
hun schouders onder hetgeen
op hen afkomt. 

,,De dreiging van het virus
neemt met rasse schreden toe,
dat is bekend. Daarmee zijn
nut en noodzaak van een meer
intensief overleg ook weer gro-
ter. We hebben tijdens de eer-
ste coronagolf kunnen leren
van onze eigen en elkaars erva-
ringen en in de afgelopen zo-
mermaanden hebben we ons
kunnen voorbereiden op wat
mogelijk kon komen. Nu is het
zover en we zijn er klaar voor”,
aldus Mariska Roeters, be-
stuurder van ZZWD. 

Collega-bestuurder Ramon
Snippe van het Derkshoes be-
aamt dit: ,,Het is van grote
meerwaarde dat we met elkaar
kunnen afstemmen over een
gerichte en effectieve aanpak

binnen onze diverse vormen
van zorg, zeker wanneer de
dreiging van besmetting zo
dichtbij en soms helaas zelfs
binnen onze huizen is. We heb-
ben ons allemaal goed voorbe-
reid qua scenario’s en voorra-
den van beschermende midde-
len, maar het is echt heel erg
mooi om te weten dat je op el-
kaar kunt terugvallen wanneer
daar behoefte aan is.” 

Roeters: ,,Er blijft uiteraard al-
le ruimte voor eigen aanpak en
beleid. Iedere organisatie moet
het wel op zijn eigen manier
kunnen doen. Zo hebben wij,
evenals een aantal collega’s, in-
middels besloten dat al onze
medewerkers werken met een
mondkapje wanneer de ander-
halve meter niet kan worden
gewaarborgd. Verder gaat er
een brief uit naar onze bewo-
ners en hun contactpersonen
met het dringende advies om
niet meer dan twee bezoekers
tegelijk te ontvangen in het ap-
partement om de anderhalve
meter onderlinge afstand te
kunnen aanhouden. Ook ver-
zoeken we bezoekers om in on-
ze gebouwen mondkapjes en
handschoenen te dragen. Deze
liggen klaar bij binnenkomst. 

Zo doet iedere VVT-instelling
in de regio op zijn eigen ma-
nier al het mogelijke, waarbij
welzijn en veiligheid van onze
bewoners voorop staan.”

komen. Het team kan helpen de
vraag over hersenletsel te verdui-
delijken en mensen vervolgens ver-
der op weg helpen naar de best
passende zorg of ondersteuning.
Zolang mensen met hersenletsel in
rustig vaarwater zitten en de goede
begeleiding krijgen, redden ze zich
meestal wel. Maar door de restver-
schijnselen zijn de meeste mensen
minder belastbaar. Een ingrijpen-
de gebeurtenis kan leiden tot nieu-
we vragen of klachten. Dat kan uit-
dagingen opleveren op vele gebie-
den: wonen, onderwijs, werk, vrije
tijd, relaties en zorg. Ook hiervoor
kan het Hersenletselteam bena-
derd worden. 

Het Hersenletselteam is een regio-
naal, multidisciplinair team. Het is
een team van gespecialiseerde des-
kundigen dat bestaat uit revalida-
tieartsen, neurologen, verpleeg-
kundigen, psychologen, psychia-
ters, hersenletselconsulenten, spe-
cialisten ouderengeneeskunde en
ervaringsdeskundigen. 
Breinlijn is ontstaan uit een samen-
werking tussen een aantal zorgor-
ganisaties en wordt nu landelijk
verder ontwikkeld en uitgerold
door de verschillende hersenletsel-
teams in de aangesloten regio’s.
Hun netwerken en deskundigheid
zijn samengebracht met behulp
van moderne technologie. Breinlijn
werkt met een beproefd helpdesk-
pakket waarbij ook de privacy
goed geregeld is. Mensen die bel-
len of een bericht achterlaten op de
website krijgen binnen twee werk-
dagen een reactie.

REGIO - Breinlijn helpt mensen
met (een naaste met) hersenletsel
en mensen die beroepsmatig cliën-
ten met hersenletsel ontmoeten op
weg naar passende ondersteuning.
De gratis hulpdienst is online en te-
lefonisch bereikbaar via
www.breinlijn.nl en 085-2250244.
Vragen vanuit Groningen en Drent-
he worden regionaal beantwoord
door het hersenletselteam van Her-
senletsel Netwerk Noord. Hersen-
letsel Netwerk Noord is één van de
zeventien regioteams van Breinlijn. 

In Nederland krijgen jaarlijks tus-
sen de 130.000 tot 160.000 mensen
te maken met hersenletsel. Dat
heeft grote gevolgen op hun dage-
lijks leven. Het leven na bijvoor-
beeld een infarct, ongeluk of tumor
is nooit meer hetzelfde. Waar kan
ik sporten? Hoe ga ik om met ver-
andering in het karakter van mijn
partner? Hoe regel ik gezinsonder-
steuning? Hersenletsel brengt veel
vragen met zich mee. Voor de ge-
troffenen en hun naasten, maar
ook voor professionals zoals huis-
artsen, praktijkondersteuners en
andere hulpverleners. Vanaf 7 ok-
tober is Breinlijn actief in Gronin-
gen en Drenthe. Ook professionals
met vragen over hersenletsel kun-
nen bij deze hulpdienst terecht.
Het hersenletselteam kent alle aan-
bieders van zorg en ondersteuning
bij hersenletsel in de regio.
Breinlijn is er voor alle vragen over
hersenletsel en voor alle leeftijden.
Het Hersenletselteam weet veel
van de mogelijke gevolgen en kan
snel tot de kern van het probleem

Breinlijn wijst de
weg bij hersenletsel

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de
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