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Met nieuwe lay-out, website en social media

De Oostermoer verschijnt
voortaan op tabloidformaat
De symbolische opening van het zonnedak van Dorpscoöperatie Noordlaren

Zonnedak Dorpscoöperatie
Noordlaren officieel geopend
NOORDLAREN - Wethouder Philip
Broeksma van de gemeente Groningen heeft vrijdag het eerste zonnedak van Dorpscoöperatie Noordlaren officieel geopend door het
aanbrengen van een spandoek op
een dranghek. De wethouder
draagt dit soort initiatieven een
warm hart toe en zegde tijdens de
opening van het zonnedak toe dat
de gemeente Groningen een laadpaal in Noordlaren gaat realiseren.
Bij iedere toegangsweg van Noordlaren staat nu een dranghek met
spandoek om iedereen bewust te
maken van het feit dat het voor
Noordlaren ernst is om bezig te
gaan met de energietransitie. Helaas was het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om een
feestelijk tintje te geven aan de
opening van het zonnedak, en alle
leden van de dorpscoöperatie uit te
nodigen. Op het dak van boer Luuk
Hoenderken is het mogelijk gemaakt om het eerste zonnedak te
realiseren. Bewoners van Noordlaren kunnen zo hun eigen stroom opwekken. De initiatiefnemers Janneke Kruiswijk, Jouke de Jong, Jaap
de Winter en Adrie van der Sluis
zijn aan dit avontuur begonnen en
nog lang niet klaar met dit eerste
initiatief. ,,Dit is ons eerste concreet
gerealiseerde project”, vertelt Jaap
de Winter. ,,Iets wat we zelf erg
graag wilden realiseren.” Alle bewoners die zonnepanelen hebben
op het dak, ontvangen via hun energierekening een vergoeding voor de
door hen opgewekte stroom. Dorpscoöperatie Noordlaren ontstond

Sinterklaasintochten
in Tynaarlo afgelast
TYNAARLO (GEMEENTE) - De
Sinterklaasintochten in de gemeente Tynaarlo gaan dit jaar niet
door. De organiserende comités in
Eelde-Paterswolde, Vries, Zuidlaren en Yde-De Punt hebben besloten om de intochten van Sinterklaas en zijn pieten af te gelasten
vanwege de coronamaatregelen.

toen de oude basisschool in het
dorp verkocht dreigde te worden.
Toen De Rieshoek in handen kwam
van het dorp, kon de dorpscoöperatie een bijdrage leveren aan het in
stand houden van dit gebouw door
een aantal panelen beschikbaar te
stellen aan De Rieshoek, waardoor
de energiekosten gunstiger uitvallen. Een postcoderoosproject ontwikkelen, zoals een zonnedak, is
volgens Janneke Kruiswijk een
hoop papierwerk. ,,Dat kost veel
energie, maar het is een kwestie
van doorgaan en je papieren in orde maken. Maar het voordeel is dat
al zoveel initiatieven ons voor zijn
gegaan: alle plussen en minnen zijn
al bekend. En we krijgen deskundige ondersteuning van onder andere
Grunneger Power. We hebben ons
gerealiseerd dat we helemaal geen
nieuw wiel uit hoeven te vinden, we
hoeven het alleen maar aan het rollen te krijgen.”
Adrie van der Sluis ziet dit project
als de start van meer lokale projecten in Noordlaren. ,,Bij dit project
hebben we vooral zelf de behoefte

ZUIDLAREN - Ondernemersvereniging VOZ roept kinderen op om
op 11 november Sint Maarten in
hun eigen buurt te vieren, en niet
langs de winkels in het centrum
van Zuidlaren te gaan.
Het bestuur van Stichting Sint
Maarten Zuidlaren had enige tijd
geleden al besloten om de viering
van het Sint Maarten-feest op de
Brink af te blazen. Dit omdat het
bestuur niet kon voldoen aan de extra eisen van de gemeente Tynaarlo en Veiligheidsregio Drenthe.
Naar aanleiding hiervan zijn vanuit
de ondernemers in het centrum
van Zuidlaren veel vragen binnengekomen bij het bestuur van Verenigd Ondernemend Zuidlaren

Vorige week zijn de vijf genomineerden voor Hét Compliment van
Drenthe bekend gemaakt. Dit zijn
Dorpscoöperatie De Brug (Gasselternijveen), Stichting Kinderkamp
Zuidoost-Drenthe, Sportvereniging
Tynaarlo, Stichting Griendtsveenpark (Erica) en een aantal Drentse
voedselbanken (Voedselbank Hart
van Drenthe, Voedselbank Noordenveld en Voedselbank Zuidwest
Drenthe). De jury maakte deze selectie uit de honderd aanmeldingen.
Gedeputeerde Hans Kuipers: ,,Ik
ben trots op alle vrijwilligers in
Drenthe en ik feliciteer de vijf
prachtige genomineerden van harte.
Het zijn allemaal maatschappelijk
betrokken organisaties die ieder op
hun eigen manier aandacht hebben
voor het thema armoede. Deze vrijwilligers vormen vaak de stille motor van de Drentse samenleving,

maar hebben zo’n belangrijke rol op
het gebied van leefbaarheid en verbondenheid. Ik verwacht dat het
voor de jury een lastige keuze gaat
worden.”
Van 1 tot 15 november kan het publiek de jury helpen de winnaar te
kiezen. Dit kan door de favoriete
vrijwilligersorganisatie te steunen
via www.provincie.drenthe.nl/compliment. Met Hét Compliment van
Drenthe zet de provincie vrijwilligers in het zonnetje en krijgen zij
een kans om wat extra’s te doen met
3000 euro voor een vereniging, club,
initiatief of organisatie in Drenthe.
In deze editie is er in het bijzonder
aandacht voor het thema armoede in
welke vorm dan ook. Dit thema
komt uit de Sociale Agenda Drenthe. Elk jaar komt een ander thema
uit deze agenda aan bod. Op de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december wordt Hét Compliment van
Drenthe uitgereikt. Vanwege het coronavirus is nu nog niet duidelijk op
welke manier en waar de uitreiking
precies plaats zal vinden. Daarover
volgt later meer informatie.

De Oostermoer is straks ook volledig digitaal te lezen. Hiervoor is
geïnvesteerd in nieuwe techniek
die garandeert dat het nieuws en
de advertenties altijd optimaal
worden gepresenteerd. Of de lezer
nu kiest voor papier of een groter
of kleiner beeldscherm als medium, de inhoud van de krant is altijd
goed toegankelijk. Hiermee wordt
bereikt dat de lezer maximaal gebruiksgemak ervaart en dat adverteerders een optimaal kanaal krijgen om hun reclameboodschap bekend te maken.
De Oostermoer op tabloidformaat
wordt een stuk handzamer. Tegelijk krijgt de krant een nieuwe, frisse lay-out die het lezen nog prettiger maakt. Exclusief nieuws en ad-

vertenties worden volgens een uitgekiend opmaaksysteem afgewisseld, waardoor ook de reclameboodschappen maximale aandacht
krijgen. Hiermee worden de belangen van de adverteerders van de
krant optimaal gediend. Net als nu
hebben zij de keuze uit diverse advertentieformaten en -uitvoeringen, waardoor een reclameboodschap of -campagne altijd volledig
naar wens kan worden opgezet.
Dankzij de toepassing van efficiënte nieuwe technieken geldt een
prijsstelling die onverminderd
scherp is.

den. Ook hier geldt dat er diverse
advertentieformaten en -uitvoeringen beschikbaar zijn. De digitale
versie van De Oostermoer is te vinden op www.oostermoer.info. Hier
is altijd het allerlaatste nieuws uit
eigen regio te vinden en er zijn
koppelingen met andere digitale
kanalen zoals Facebook en Twitter.
De online-uitgave zal hierdoor over
een even grote aantrekkingskracht

beschikken als z’n papieren tegenhanger.
De vernieuwing van De Oostermoer betekent dat het bereik
straks groter zal zijn dan ooit. Dat
is een mijlpaal en dus biedt de uitgever z’n klanten de komende tijd
de kans om te profiteren. Ter introductie gelden voor adverteerders
aantrekkelijke aanbiedingen. Alle
informatie hierover is te krijgen
bij de media-adviseurs.

Wie naast de papieren uitgave ook
de online-publicatie wil inzetten
om z’n klanten te bereiken, krijgt
een schat aan nieuwe mogelijkhe-

BBI Travel stelt eerste vlucht naar
Scandinavian Mountains uit
EELDE - Waar het oorspronkelijk
de bedoeling was om vanaf 17 december vanaf Groningen Airport
Eelde naar Scandinavian Mountains Airport te gaan vliegen, stelt

Geen Sint Maarten
in centrum Zuidlaren

SVT en Voedselbank
genomineerd voor Hét
Compliment van Drenthe
TYNAARLO - Sportvereniging Tynaarlo en Voedselbank Hart van
Drenthe zijn genomineerd voor de
vrijwilligersprijs Hét Compliment
van Drenthe.

moeten creëren: het initiatief was
nog relatief onbekend. Er is straks
een Regionale Energie Strategie,
waar de mogelijkheden en uitdagingen van hernieuwbare energie
in staan. Dan kunnen we lokaal verder met nieuwe opwekprojecten.
En laten we het dorp heel direct
profiteren van de energietransitie.”
Jaap de Winter vat samen: ,,Aan
ambitie en enthousiasme hebben
we geen gebrek. Wat ons betreft is
dit pas het begin.”

ZUIDLAREN - Huis-aan-huis nieuwsblad De Oostermoer
krijgt een nieuw gezicht. De krant verschijnt vanaf volgende week op het zogenaamde tabloidformaat, de helft
van de huidige paginagrootte. Tegelijk wordt de lay-out
opgefrist en komt er een gebruiksvriendelijke online-uitgave.

(VOZ). Er is volop begrip voor het
besluit om de Sint Maarten-viering
op de Brink af te gelasten. Maar
het roept wel de vraag op: wat nu?
Het risico bestaat dat grote aantallen kinderen langs de winkels zullen gaan om op deze wijze hun
traktaties te verzamelen. Een risico
dat in de ogen van vele ondernemers niet genomen kan worden in
het licht van de huidige coronamaatregelen.
Het bestuur van VOZ dringt er bij
de ouders/verzorgers van de kinderen en de kinderen zelf dan ook op
aan dat zij, als zij Sint Maarten
gaan vieren, dit vooral in de eigen
buurt doen en niet in het centrum
van Zuidlaren.
In overleg met het bestuur van
Stichting Sint Maarten Zuidlaren
wordt deze week een brief verzonden naar alle scholen in Zuidlaren
met dezelfde oproep.

BBI Travel de eerste vlucht uit
naar 21 januari. De reisorganisatie
heeft hiertoe besloten vanwege de
coronacrisis.
Het is de wens van BBI Travel om
bestemmingen aan te bieden waar
mensen in de huidige coronatijd
heen kunnen, op een veilige manier en met een goed gevoel. ,,Er
werd direct na de aankondiging
van de vluchten naar Scandinavian
Mountains in augustus massaal enthousiast gereageerd en we werden
direct overstelpt met aanvragen”,
aldus directeur van BBI Travel
Henk van der Kooi.
,,We merkten gaandeweg de ontwikkelingen naar aanleiding van
het coronavirus in Nederland echter dat bij klanten onzekerheid ontstond en dat men minder snel overging tot het daadwerkelijk boeken.
Daarnaast geldt er momenteel een
quarantaineplicht voor Nederlanders die naar Noorwegen willen reizen en we wilden onze klanten hiermee niet pas op het laatste moment
confronteren. Het wegvallen van
de Noorwegen-passagiers deed ons
besluiten rustigere tijden af te
wachten.
Maar laat duidelijk zijn: aan de bestemming ligt het niet, want Noorwegen en de streek Dalarna in
Zweden is, helemaal in vergelijking met Nederland, nagenoeg COVID-vrij. Klanten reizen dus juist
weg van alle coronaperikelen, naar
bestemmingen waar men volop de

ruimte heeft en onbezorgd van een
vakantie kan genieten.”
Passagiers die hebben geboekt
voor een uitgestelde vlucht naar
Scandinavian Mountains hebben er
vrijwel allemaal voor gekozen om
later dit winterseizoen alsnog op
reis te gaan naar dezelfde bestemming. Een aantal klanten stelde de
reis uit tot de volgende winter,
waarbij men de reis tegen dezelfde
reissom krijgt aangeboden. Slechts
een enkeling heeft gebruik gemaakt van de terugbetalingsregeling. Deze mensen hebben inmiddels hun reissom terug gekregen.
Mede vanwege het enthousiasme
waarmee de nieuwe bestemming
werd ontvangen, is BBI Travel de
voorbereidingen op het volgende
winterseizoen al vroegtijdig gestart. Het vluchtschema is al bekend en losse vluchten en een
fly/drive-arrangement zijn reeds te
reserveren. ,,Wij geloven in het Gateway to the North-idee voor Groningen Airport Eelde en wilden dit
jaar ook al naar Lapland vliegen”,
vervolgt Henk van der Kooi. ,,De
tijden zijn echter erg raar en we zitten we nog steeds midden in de coronacrisis.” Ook IJsland staat op
het wensenlijstje van BBI Travel.
,,Wij bieden reizen naar de mooiste
bestemmingen ter wereld, waar de
levensstandaard hoog is en de natuur nog puur. Laat dit nou net ook
het deel van de wereld zijn waar
het coronavirus geen grip op
krijgt.”

Erehaag voor Bennie Stroetinga
EELDE - Honderden mensen hebben vrijdag in Eelde de laatste eer bewezen aan Bennie Stroetinga.
Zij vormden een erehaag voor de rouwauto die de Eeldenaar naar zijn laatste rustplaats bracht. Stroetinga raakte op 9 oktober ernstig gewond bij een auto-ongeval in Donderen. Ruim een week later bezweek hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Onder andere bij voetbalvereniging Actief is met
grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Bennie Stroetinga. Hij speelde zelf in het zevende
elftal van de club en fungeerde als begeleider van het G-team. Daarnaast was Stroetinga betrokken bij
de Sinterklaasactiviteiten in Eelde. (foto Van Oost Media)

Vier deelnemers aan de Virtuele Zuidlaardermarktloop poseren
onderweg met de Zuidlaardermarktvlag.

Virtuele hardloopwedstrijd
met 135 deelnemers succes
ZUIDLAREN - De eerste Virtuele
Zuidlaardermarktloop op zaterdag
17 oktober heeft 135 deelnemers
getrokken. De organisatie spreekt
van een geslaagd evenement.
De Rabobank Zuidlaardermarktloop, die normaal gesproken plaatsvindt in het centrum van Zuidlaren
en rond de duizend deelnemers
trekt, vond dit jaar virtueel plaats.
Dat betekende dat lopers nu zelf
konden kiezen waar en wanneer ze
wilden lopen. De organisatie heeft
voorafgaand aan het virtuele evenement enkele voorbeeldroutes via
social media gedeeld. Diverse lopers hebben hiervan gebruik gemaakt. Er werd gelopen in kleine
groepen, in tweetallen en natuurlijk ook op individuele basis.
Hoewel het deelnemersaantal veel
lager was dan normaal, is de organisatie toch tevreden. ,,In deze periode, waarin veel sportevenementen vanwege COVID-19 worden afgelast, wilden wij graag een alternatief aanbieden. Beter iets dan
niets. Vandaar het initiatief voor
het organiseren van een virtuele
loop. Op deze manier wilden wij lopers uit de regio Zuidlaren enthousiasmeren voor het neerzetten van
een sportieve loopprestatie. Dat is
naar ons idee gelukt”, aldus Marieke Lokhorst van de organisatie van
de Zuidlaardermarktloop.
Onder de 135 mensen die zich heb-

ben aangemeld voor de Virtuele
Zuidlaardermarktloop, waren 23
kinderen. Zij hebben de KidsRun
van 2,2 kilometer gelopen. De 5 kilometer telde 62 deelnemers en de
10 kilometer had 50 deelnemers.
Aangezien de deelnemers tot en
met 30 oktober via een GPX-bestand hun loopprestatie kunnen uploaden, kan daarna pas het eindklassement worden opgemaakt.
Het klassement is online te vinden
op de website www.uitslagen.nl.
Onder de volwassen deelnemers
vindt na 31 oktober een prijsloting
plaats. Sportzaak Ruchti - tevens
sponsor van de Zuidlaardermarktloop - stelt hiervoor enkele prijzen
beschikbaar. Winnaars worden via
de organisatie op de hoogte gesteld. De kinderen die hebben meegedaan aan de KidsRun kunnen op
vertoon van hun certificaat (bewijs
van deelname) een medaille bij
Ruchti ophalen.
Hoewel de organisatie van de
Zuidlaardermarktloop het liefst
een fysiek evenement organiseert,
is het organiseren van een virtueel
loopevenement voor herhaling vatbaar- indien richtlijnen en regelgeving vanuit de overheid dit vereisen. Vooralsnog hoopt de organisatie op betere tijden, waarin lopers
elkaar fysiek kunnen ontmoeten en
enthousiast worden toegejuicht
door publiek als zij door de straten
van Zuidlaren rennen.
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Rudolf Pestman pakt
wereldtitel met TeamNL

Banketstavenactie
Scouting Zuidlaren
ZUIDLAREN - Scouting Zuidlaren
De Rangers organiseert op vrijdag
20 en zaterdag 21 november de
jaarlijkse banketstavenactie.
Vanwege het coronavirus is het dit
jaar geen huis-aan-huisactie, maar
een online actie. Bestellingen kunnen tot uiterlijk 7 november worden
doorgegeven
via
www.scoutingzuidlaren.nl. Leden
van de scoutinggroep zorgen er vervolgens voor dat de banketstaven
bezorgd worden. Er wordt bezorgd
in Zuidlaren, Annen, Tynaarlo, De
Groeve, Zuidlaarderveen en Midlaren.
Omdat de leden van Scouting Zuidlaren De Rangers hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen, is er dit jaar een samenwerking met de Voedselbank. Zo kan
men ervoor kiezen om één of meerdere banketstaven aan de Voedselbank te doneren. In dat geval gaat
de opbrengst naar de scouting-

PAU - Menner Rudolf Pestman uit
Eext is dit weekend in het Franse
Pau met het Nederlands enkelspanteam wereldkampioen geworden. In de individuele rangschikking werd hij vijfde. De wereldtitel
ging naar teamgenoot Saskia Siebers.

groep, en de banketstaaf naar de
Voedselbank. Zo steunt men niet
één goed doel, maar twee goede
doelen.
Het is ook mogelijk om in de voorverkoop een grotere bestelling (minimaal tien stuks) te plaatsen. Deze
mogelijkheid is er voor bijvoorbeeld bedrijven die een banketstaaf willen weggeven als attentie
richting klanten of medewerkers.
Grotere bestellingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres banketstavenactie@scoutingzuidlaren.nl.

De strijd om de wereldtitel ging
over drie onderdelen: de dressuur,
de marathon en op de laatste dag
van het WK stond de deelnemers
een moeilijk vaardigheidsparcours
te wachten. Vooral de toegestane
tijd was hierbij de scherprechter.
De strijd om goud in het landenklassement ging tussen thuisland
Frankrijk en Nederland.
Pestman presteerde met zijn paard
Diesel goed op het WK. Bij de dressuur en de marathon had hij wat
steekjes laten vallen. Maar op de

De banketstavenactie van Scouting
Zuidlaren De Rangers is een jaarlijks terugkerende actie waarvan
de inkomsten ten goede komen aan
de scoutinggroep. Zo wordt geïnvesteerd in nieuw materiaal, kunnen er leuke en leerzame opkomsten georganiseerd worden en kan
de contributie voor eenieder betaalbaar gehouden worden.

slotdag reed hij alles uit de kast.
Hij reed een magnifiek vaardigheidsparcours. In hoog tempo en
zonder fouten hield hij zelfs negen
seconden over en won het slotonderdeel. ,,Alles viel op zijn plek en
alles paste”, zegt hij over zijn rit.
,,Diesel deed alles wat ik vroeg en
ik had het parcours 100 procent in
mijn hoofd. En dat is zo fijn rijden!
Het was een uitdagend en mooi
parcours, ik had mijn lijnen goed
en wist precies waar ik gas kon geven.”
Door dit resultaat eindigde hij in
het individuele klassement op een
vijfde plaats. Maar met zijn zege leverde hij een belangrijk deel aan
de wereldtitel van TeamNL. Nederland prolongeerde het teamgoud
en verwees Frankrijk naar het zilver. Polen pakte brons.

De vier turnsters van TurnGroep Noord die elke zaterdag met andere turntalenten uit de noordelijke
provincies mogen trainen in de Epke Zonderlandhal in Heerenveen: Eefke, Maud, Niene en Jinne.

Jong Talent TurnGroep Noord
prima op dreef in Heerenveen
HEERENVEEN - In de Epke Zonderlandhal in Heerenveen was in
de afgelopen drie weken de selectie voor het Pre Instapprogramma
van Topsport Noord. Dit is een speciaal trainingsprogramma voor jonge turnstertjes in aanloop naar hun
eerste wedstrijdseizoen. Een aantal
Jong Talent-turnsters van TurnGroep Noord uit Vries was samen
met de trainster afgereisd naar
Heerenveen voor de testtrainingen.
De eerste testdag op 3 oktober was
voor alle turnsters uit 2013 en 2014
uit de drie noordelijke provincies.

Aan de hand van allerlei testjes
werd de eerste selectie gemaakt.
De beste turnsters mochten daarna
twee zaterdagen meetrainen. In
spanning werd er daarna afgewacht wie van de meisjes door
mochten. Groot was de blijdschap
toen bleek dat vier meisjes van
TurnGroep Noord (Eefke Lughthart, Maud Wesselink, Niene Bos
en Jinne Mulder) behoren tot de
vijftien geselecteerde turnsters. Dit
seizoen mogen ze elke zaterdagmorgen samen met hun trainster
en elf andere Jong Talent-turnsters
uit de noordelijke provincies trai-

nen onder de toptrainsters van
Topsport Noord in de Epke Zonderland in Heerenveen, het turnmekka van het Noorden.
De Jong Talent-groep van TurnGroep Noord traint elke zaterdagmorgen in de turnhal in Vries. Op
12 december van 9.00 tot 10.30 uur
organiseert TurnGroep Noord - ijs,
weder en corona dienende - een
testtraining voor meisjes die geboren zijn in 2013, 2014 en 2015. Hierbij worden uiteraard alle geldende
coronamaatregelen in acht genomen. Aanmelden kan via secretaris@turngroepnoord.nl.

Gaslek in Paterswolde Landelijke ophokplicht voor
PATERSWOLDE - De Hooiweg in Paterswolde was vorige week
woensdagochtend enige tijd dicht in verband met een gaslek. Het
lek was ontstaan tijdens werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een glasvezelkabel. De brandweer van Eelde heeft het lek
gelokaliseerd, waarna vertegenwoordigers van netwerkbeheerder
Enexis de hoofdleiding hebben afgesloten. Aansluitend kon het gaslek worden gedicht. (foto Van Oost Media)

Aangepaste openingstijden
expositie Galerie Mozaiek
ZUIDLAREN - In Galerie Mozaiek
in Zuidlaren is sinds afgelopen vrijdag de expositie ‘Zuidlaren van
Toen’ te zien, met aquarellen van
Bineke Terpstra.
De openingstijden van de tentoonstelling zijn enigszins gewijzigd in
verband met het coronavirus. Galerie Mozaiek is nu alleen geopend
tijdens kantooruren, van maandag
tot en met vrijdag. De openstelling
op zaterdag en zondag is komen te
vervallen. Belangstellenden worden verzocht te reserveren via telefoonnummer 050-4093200. Zo kan
de galerie het aantal bezoekers
stroomlijnen. In de galerie is het
dragen van een mondkapje verplicht. Met deze maatregelen sluit
Galerie Mozaiek aan bij de geldende richtlijnen voor de cultuursector

vanuit de overheid.
Bineke Terpstra schilderde jaren
geleden een aquarel vanaf een oude ansichtkaart van Zuidlaren voor
haar vader. Hij was enthousiast, en
gaf zijn dochter boekjes over oud
Zuidlaren. Daaruit schilderde zij af
en toe kenmerkende plekken en
monumentale gebouwen, soms
meer voor haar vader dan uit eigen
behoefte. Aquarelleren is één van
de moeilijkste schildertechnieken,
omdat alles in één keer goed moet
gebeuren. In het tentoongestelde
werk is met penseel veel tekenwerk verricht, en de vele details
werden vaak in verloren uurtjes
aangebracht. Er worden tijdens de
expositie geen werken verkocht,
omdat het gehele oeuvre over ruim
een maand wordt geschonken aan
Historische Vereniging Zuidlaren.

Meldpunt lichthinder
REGIO - De Natuur en Milieufederaties lanceren in het kader van de
Nacht van de Nacht-campagne een
meldpunt om lichthinder te melden. Op www.maghetlichtuit.nl kan
iedereen foto’s plaatsen van overbodige verlichting, bouwlampen
die hinder veroorzaken of bedrijven die de hele nacht licht laten
branden waar omwonenden last
van ondervinden.
Uit onderzoek van het RIVM blijkt
dat 5 procent van de Nederlanders
ernstige lichthinder ondervindt, en
3 procent slaapverstoring. Dat zijn
meer dan een miljoen mensen. De
een woont naast een sportpark dat
’s nachts de lichten laat branden,
de ander kan niet in slaap komen
door een straatlantaarn die precies
de slaapkamer in schijnt of door
knipperende
reclameverlichting
die de hele nacht onnodig aan
blijft. Dergelijke gevallen van lichthinder kunnen nu worden gemeld
op www.maghetlichtuit.nl. Medewerkers van de Nacht van de Nacht
nemen dan contact op met de gemeente of met het desbetreffende
bedrijf met het verzoek er iets aan
te doen.
Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Ambassadeur André Kuipers zag vanuit de
ruimte Europa het meest oplichten.

En binnen Europa lichten België
en Nederland het meest op. Deze
lichtvervuiling heeft negatieve effecten op de gezondheid van mens
en dier. Uit het advies van de Gezondheidsraad blijkt dat (langdurig) nachtwerk kan leiden tot een
verhoogd risico op slaapproblemen,
diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. En door de overmatige verlichting staan nachtvlindersoorten
onder druk en raken jaarlijks miljoenen trekvogels gedesoriënteerd.
Afgelopen maand maakten vrijwilligers van de Nacht van de Nachtcampagne 1327 foto’s van bedrijven in de nacht. In Drenthe had
maar liefst 57 procent van de bedrijven onnodige verlichting branden. Bedrijven verspillen hiermee
jaarlijks zo’n 536 miljoen kWu. Dat
staat gelijk aan het stroomverbruik
van 150.000 huishoudens. Omdat
ledverlichting zuiniger is en goedkoper in gebruik, laten steeds meer
bedrijven (reclame)verlichting de
hele nacht branden. Naar aanleiding van dit onderzoek ontving de
Nacht van de Nacht vele e-mails
van burgers die last hebben van
lichthinder. Dit was één van de redenen om het meldpunt voor lichthinder te lanceren.
De Nacht van de Nacht is een campagne van de Natuur en Milieufederaties met als doel Nederland
donkerder en duurzamer te maken.
Tijdens de Nacht van de Nacht
worden normaal honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven bedrijven, gemeenten en consumenten op honderden
plekken lichten van gebouwen en
reclameverlichting. Dit jaar werd
de Nacht van de Nacht in aangepaste vorm georganiseerd, met een
avondvullend programma via Facebook en YouTube.

commercieel gehouden pluimvee
REGIO - Minister Schouten van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vrijdag voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld
voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel is genomen naar aanleiding van
een recente vondst van zes dode
knobbelzwanen in Kockengen
(Utrecht), waarvan na een test bij
twee kadavers vogelgriep is vastgesteld.
Minister Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd
de bevindingen te beoordelen. De
deskundigengroep concludeert dat
het virus van de besmette knobbelzwanen hoogstwaarschijnlijk uit

Rusland afkomstig is en met trekvogels naar Nederland is gebracht.
Daar zijn de afgelopen maanden
veel meldingen van vogelgriep geweest. Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het
jaar. Onder deze omstandigheden
kan een virus relatief gemakkelijk
spreiden onder wilde watervogels.
De deskundigengroep schat in dat
het risico op een introductie op een
pluimveebedrijf nu hoog is. Daarom heeft de minister van LNV een
landelijke ophokplicht ingesteld
voor commercieel gehouden pluimvee om te voorkomen dat bedrijven
in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Pluimveebedrijven met een uitloop (vrije uit-

loop en biologische) hebben namelijk een grotere kans om vogelgriep
in te slepen. Daarnaast worden
eendenbedrijven verplicht het
strooisel dat in de stal gebruikt
wordt zó op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels en
bij het aanbrengen van het strooisel in de stal te voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht
kan komen. Het ministerie van
LNV zal het insleeprisico regelmatig laten beoordelen.
Het is in de huidige situatie van belang dat vondsten van dode wilde
vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. De procedures daarvoor zijn te vinden op de
website van de NVWA.

Groot onderzoek naar vergeten
oorlogsslachtoffers in het voetbal
ASSEN - Het Drents Archief is vorige week een meerjarig onderzoek
gestart naar de duizenden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het Nederlandse voetbal. Het
oorlogsmonument van de KNVB is
hiervoor het uitgangspunt, met
daarop 2212 namen van omgekomen voetballers. Dit onderzoek is
een initiatief van sporthistoricus
Jurryt van de Vooren, waarmee hij
hoopt een compleet beeld te krijgen van deze oorlogsslachtoffers.
De nationale aftrap is in de provincie Drenthe, in samenwerking met
het Drents Archief. Deze instelling
heeft al foto’s gevonden van één
van deze oorlogsslachtoffers: Jo
Stüvel van Achilles 1894 uit Assen.
Het oorlogsmonument van de
KNVB is een eerbetoon aan die duizenden mensen die tot aan hun
dood een rol hebben gespeeld in de
Nederlandse voetbalwereld. Het
ging om jeugdspelers, veteranen,
scheidsrechters, bestuurders: álle
geledingen van het voetbal in oorlogstijd. Het monument is tegenwoordig ondergebracht op de

KNVB Campus in Zeist. Al in 1949
werd het onthuld, toch weet bijna
niemand van het bestaan ervan, of
het nou gaat om de nabestaanden
van de omgekomen voetballers of
in de voetbalwereld zelf. En dan is
er nog een probleem: het is onmogelijk om op het monument te achterhalen waar de slachtoffers vandaan komen. Alleen de achternamen en voorletters staan vermeld,
zónder de betreffende club en
woonplaats. Een gemiddelde bezoeker weet daarom niet wie ‘Stüvel J’ was.
Van de Vooren heeft die gegevens
inmiddels aan elkaar gekoppeld,
zodat iedereen nu online kan zoeken op naam, club of plaats. Zo
wordt meteen duidelijk dat Jo Stüvel lid was van Achilles 1894 in Assen. Binnen een maand was dit
zoeksysteem al 100.000 keer bekeken. Via de reacties is daarna weer
veel nieuwe informatie gevonden,
direct afkomstig van nabestaanden
en clubs. Dit zoeksysteem staat op
voetbalmonument.nl.
Het tweede deel van het onderzoek, waarvan de aftrap in Drenthe

is, bestaat uit het opsporen van
achtergrondinformatie over deze
voetballers. Er staan 39 namen van
Drentse voetballers op het monument. Hoe zijn zij omgekomen? En
vooral: wat is er nog over hen te
vinden bij de nabestaanden en de
clubs zelf? Bij deze zoektocht wordt
de hulp ingeroepen van het publiek. Inmiddels blijkt dat er ook
omgekomen voetballers niet zijn
vermeld op het KNVB-monument.
Er zijn inmiddels 22 nieuwe namen
gevonden, waarvan alleen al acht
in Meppel. Het vermoeden is dat er
nog veel meer onbekende oorlogsslachtoffers in de provincie Drenthe zijn.
Op voetbalmonument.nl staan de
namen van de Drentse voetballers
en de club waar ze speelden. Hier
staan ook zoektips om meer informatie over ze te vinden. Tips, vragen en opmerkingen over de Drentse oorlogsslachtoffers in het voetbal kunnen gemaild worden naar
jurryt@sportgeschiedenis.nl
Eind 2022, als alle provincies zijn
onderzocht, volgt de eindpresentatie.

Het team van Achilles 1894 omstreeks 1940, met geheel links Jo Stüvel. Hij kwam op 13 mei 1944
om het leven in Osnabrück.

Subtropisch zwemparadijs Aqualaren bestond gisteren 30 jaar.
Voor het personeel was er taart (inzet).

Aqualaren bestaat 30 jaar:
jubileum met een traan
ZUIDLAREN - Subtropisch zwemparadijs Aqualaren in Zuidlaren
bestond gisteren precies 30 jaar.
Gevierd werd dit echter niet. De situatie rondom het coronavirus
droeg immers niet bij aan een
feeststemming.
Vanwege het coronavirus was
Aqualaren in dit jubileumjaar
maar liefst vijf maanden gesloten.
Pas op 17 augustus opende het
zwembad weer de deuren. ,,Waar
we er allemaal van uit gingen dat
we in de periode na 17 augustus
weer een beetje naar normaal zouden gaan, zijn we weer bijna terug
bij af”, zegt Roelof Rutgers, manager van de zwembaden in de gemeente Tynaarlo. ,,Normaal ge-

sproken zouden we het 30-jarig bestaan gaan vieren met bezoekers,
maar in de huidige situatie is het zo
dat maar een beperkt aantal mensen op reservering mag komen
zwemmen. Er zijn dan ook geen
mogelijkheden om het jubileum
uitgebreid te vieren. En daarvoor
zijn we ook niet in de stemming.
Het feestje wordt tot nader order
uitgesteld.” Voor Aqualaren was
het dan ook een jubileum met een
traan, maar voor het personel was
er toch een stuk gebak.
Op dit moment is het mogelijk om
te zwemmen in Aqualaren, echter
alleen in tijdsblokken met een beperkt aantal zwemmers. Voor meer
informatie en voor reserveren kan
men terecht op www.aqualaren.nl.

INGEZONDEN
Voor plaatsing in deze rubriek komen
uitsluitend brieven in aanmerking van inzenders, wier naam en adres bij de redaktie bekend zijn. De redaktie behoudt
zich het recht voor inzendingen te weigeren of te bekorten.

Zien en gezien worden
Als ik ‘s morgens vroeg als bezorger
van de dagbladen in Zuidlaren rijd,
valt het mij op dat mensen niet in de
gaten hebben dat als ze hun hond(en)
uitlaten niet zichtbaar zijn. Men
heeft niet in de gaten dat men met
donkere kleding en meestal ook nog
een donkere hond niet gezien wordt.
Dus wat is een mensenleven en hondenleven dan waard? Vooral als er tegenliggers zijn, valt iemand - zeker als
diegene geen reflecterende kleding
aan heeft - totaal niet op. Voor een

paar centen kun je een hesje kopen bij
de plaatselijke autoshop. Het is misschien niet erg charmant, maar je
valt wel op. En het voorkomen van
ongevallen is beter dan genezen.
En ouders van schoolgaande kinderen: controleer of je kind verlichting
aan heeft. Je schrikt je de pleuris als
er ineens iemand voor je auto rijdt.
Dus denk eraan: zien en gezien worden!
Janke Slager

‘Nederlanders moeten
bijdragen aan waterbeheer’
REGIO - Moeten Nederlanders zelf
iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Driekwart
van de Nederlanders vindt van wel,
blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft
spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken.
In het onderzoek is aan Nederlanders gevraagd wat zij zelf doen om
bij te dragen aan schoon en voldoende water. Twee derde van de
respondenten (65 procent) gooit
vochtige doekjes en tampons in de
afvalbak in plaats van in de wc en
levert chemische middelen en frituurvet gescheiden in (64 procent).
Bijna de helft van de tuinbezitters
(48 procent) vervangt tegels voor
gras of planten, zodat water beter
de grond in kan zakken na een regenbui.
Bijna een kwart van de Nederlanders (22 procent) haalt zwerfvuil
weg uit het water of langs de waterkant. Van de Nederlanders met een
eigen dak heeft 16 procent het vergroend. Ook dragen mensen bij
door bijvoorbeeld het aanleggen
van geveltuintjes die regenwater
opvangen of door geen brood te
voeren aan eendjes. Ook leggen
steeds meer scholen watervriendelijke schoolpleinen aan.

Vijftigplussers vertonen over het
algemeen al meer waterbewust gedrag dan jongeren. Bijna een kwart
van de Nederlanders (23 procent)
zou een grotere bijdrage willen leveren aan het voorkomen van watertekort of wateroverlast. Vooral
mensen tussen de 18 en 35 jaar geven aan meer te willen doen dan ze
nu doen om watertekort of -overlast te voorkomen.
Dat niet alleen de waterschappen
maar ook mensen zelf in actie moeten komen, is volgens de ondervraagde Nederlanders hard nodig.
81 procent denkt dat wij in de toekomst steeds vaker met langere perioden van droogte te maken krijgen. Ruim driekwart (77 procent)
denkt dat er steeds vaker hevige
regenbuien zullen vallen.
Nederlanders zijn redelijk goed op
de hoogte van de taken van de waterschappen. Een groot deel weet
dat waterschappen zorgen voor veilige dijken (71 procent), voldoende
water (66 procent), schoon water in
sloten en plassen (61 procent) en
het zuiveren van rioolwater (54 procent). Vorige week startten de waterschappen met de campagne ‘Waterbazen’, om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen
om bij te dragen aan schoon en voldoende water in Nederland.
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Energie Coöperatie Drentse
Aa organiseert online lezing
REGIO - Energie Coöperatie Drentse Aa had eerder dit jaar de lezing
‘Naar een toekomstbestendig energiesysteem’ gepland. Maar door de
uitbraak van corona moest deze lezing worden geannuleerd. Het bestuur van EC Drentse Aa heeft besloten deze lezing nu op 4 november digitaal te verzorgen. De lezing

Repair Café in
Paterswolde
PATERSWOLDE - Het Repair
Café Eelde-Paterswolde is op
vrijdag 13 november van 13.00
tot 16.00 uur geopend in Ons
Dorpshuis aan de Bähler Boermalaan in Paterswolde. Deskundige en ervaren vrijwilligers
staan klaar om kapotte kleding,
huishoudelijke apparaten, klokken, speelgoed en elektronica te
repareren. Het Repair Café
houdt zich strikt aan de coronamaatregelen. Daarom wordt er
deze keer geen koffie en thee geschonken.

ZONDAG 1 NOVEMBER
Zuidlaren:
Dorpskerk:
10.00 uur: ds. W.H. Slob.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)
Laarkerk:
10.00 uur: ds. J. van Slooten.
(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 Communieviering pastor De Boer.
Geref. Kerk Vrijgemaakt:
09.30 uur: ds. G. Meijer.
(reserveren via dienstbijwonen@gkvzuidlaren.nl)
Chr. Geref. Kerk De Rank:
Tijdelijk geen ontmoeting.
Anloo:
Magnuskerk:
10.00 uur: da. H.E. de Boer.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)

HUISARTSEN
Eelde-Paterswolde en Zuidlaren:
Doktersdiensten Groningen. Wanneer u met spoed een huisarts nodig heeft buiten de normale praktijktijden (op werkdagen van
17.00 tot 8.00 uur, tijdens het
weekend en op feestdagen 24 uur
per dag) belt u met Doktersdiensten 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 telefoonnummer. U wordt teruggebeld 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 (Huisartsenpost Assen), tel. 09001120112.
WEEKENDDIENST
TANDARTSEN:
Tandartspraktijk M. Venema
(Zuidlaren), tel. 050-4092085.
WEEKENDDIENST
DIERENARTSEN:
Zuidlaren: Dierenartspraktijk
Zuidlaren, praktijk voor gezelschapsdieren. Dierenartsen: T. de
Graaf en J.M.D. Wieman, Havezathelaan 112 te Zuidlaren tel.
050-4094665.
Dierenartspraktijk De Hondsrug
Esweg 23A Zuidlaren tel. 0504095762.
Eelde: Dierenartsenpraktijk Ommelanden: O.R.M.W. van der Velden tel. 050-3095305.

gaat over de vele uitdagingen die
voor ons liggen met betrekking tot
de energievoorziening.
Heel lang waren natuurproducten
als hout en turf de voornaamste
energiebronnen van de mens. Dat
veranderde rond 1800, toen de industriële revolutie begon. Hout en
turf waren niet meer toereikend en
werden vervangen door steenkool.
De wereldeconomie draait nu nog
steeds vooral op fossiele energiebronnen.
Om veel redenen (zoals klimaatverandering, vervuiling en uitputting
van fossiele bronnen) is overstappen op onuitputtelijke energiebronnen - zoals zon en wind - noodzakelijk, evenals anders omgaan
met water. Dat lukt niet zomaar.
Zonnepanelen en windmolens vragen veel ruimte en leveren niet
continu energie. Hoe kunnen we
daarmee omgaan?
In 2050 zal de energiebehoefte veel
groter zijn dan in 1800, omdat er
dan waarschijnlijk wel tien keer zoveel meer mensen op de wereld wonen, dan de miljard mensen die in
1800 de wereld bevolkten. Daarnaast delen we onze planeet met
miljoenen andere soorten, die ook

Prot. Gem. Noordlaren/Glimmen:
efpuntkerk:10.00 uur: ds. T. van
Beijeren.
Haren:
Doopsgezinde Gemeente:
10.00 uur: ds. K. van der Werf.
(reserveren via 050-5348734 of
haadsma@hetnet.nl)
Eelde/Paterswolde:
Protestantse Gemeente: 10.00 uur:
ds. K. van der Plas.
(dienst te volgen via
www.kerkomroep.nl)
Vries:
Protestantse Gemeente Vries:
10.00 uur: ds. B. Altena.
(reserveren via 0592-543313)
Tynaarlo Lokaal: Kerktijd: 10.0011.00 uur. FM: 105.9 of 107.4. Kabel: 105.5.

ruimte en voorzieningen nodig hebben. De lezing ‘Naar een toekomstbestending energiesysteem’ gaat in
op de vele uitdagingen die op dit
gebied voor ons liggen en op de mogelijke manieren waarop we daarmee om kunnen gaan.
Ton Schoot Uiterkamp verzorgt de
lezing. Hij studeerde scheikunde
aan de RUG en na zijn promotie in
1973 werkte hij onder andere in
Caïro en aan de Universiteiten van
Yale en Harvard in de Verenigde
Staten. Tussen 1982 en 1991 was
hij hoofd Bureau Milieuprojecten
en vervolgens hoofd Afdeling Biologie bij TNO in Delft. Van 1991 tot
zijn emeritaat in 2009 was Schoot
Uiterkamp hoogleraar milieukunde aan de RUG. Hij is nog steeds
professioneel actief bij de universiteit van Groningen.
De lezing op woensdag 4 november
begint om 20.00 uur. Wie de lezing
wil volgen, kan zich aanmelden via
samendoen@ecdrentseaa.nl.
Na
aanmelding krijgt men meer informatie over hoe men de lezing kan
volgen. Meer informatie over Energie Coöperatie Drentse Aa is te vinden op www.ecdrentseaa.nl.

Zonneweide
Glimmen in zee
met leverancier
GLIMMEN - Na een intensieve selectieprocedure, gevolgd door contractonderhandelingen, is Zonneweide Glimmen erin geslaagd een
goede leverancier te vinden. ENGIE Services Noord BV uit Roden
gaat het project realiseren en gedurende minimaal 5 jaar het onderhoud plegen aan de installaties.
ENGIE heeft een scherpe offerte
neergelegd die past binnen de begroting van Zonneweide Glimmen
en heeft ruime ervaring met vergelijkbare projecten in het Noorden.
Afgelopen vrijdag zijn de handtekeningen geplaatst onder het contract. Als alles volgens planning
verloopt, zal de zonneweide langs
de Zuidlaarderweg vanaf maart
2021 stroom gaan leveren. Om de
laatste panelen te verkopen,
plaatst Zonneweide Glimmen in
samenwerking met de partners
een bouwbord bij de plek waar de
zonneweide wordt gerealiseerd.
Aanmelden is nog mogelijk tot 15
november.

Ivo Jansen in zijn fietsenzaak aan de Stationsweg in Zuidlaren,
die deze week 5 jaar bestaat.

Jansen Tweewielers in
Zuidlaren bestaat 5 jaar
ZUIDLAREN - Komend weekend
is het precies 5 jaar geleden dat
Giant Store Jansen Tweewielers
aan de Stationsweg 65 in Zuidlaren
de deuren opende voor publiek.
Eigenaar Ivo Jansen had al ruim 15
jaar ervaring opgedaan bij Vierhout Tweewielers en Steenbergen
Fietsen in Zuidlaren toen hij in
2015 besloot om voor zichzelf te beginnen. Die mogelijkheid deed zich
voor toen het pand aan de Stationsweg 65 beschikbaar kwam. Eind
oktober 2015 opende Jansen Tweewielers de deuren voor publiek met
een gevarieerd aanbod van stadsfietsen, hybride fietsen, elektrische
fietsen, kinderfietsen en accessoires.
In de afgelopen 5 jaar is Jansen
zich meer en meer gaan focussen
op fietsen van het merk Giant, wereldleider op het gebied van fietstechnologie. ,,Het is het prettigst
als je je richt op één hoofdmerk”,
aldus Jansen. ,,Want dan kun je alle producten van dat merk zo breed
mogelijk presenteren.” Giant beschikt over een ruim assortiment
racefietsen, mountainbikes, stadsfietsen, elektrische fietsen, toerfietsen en kinderfietsen.
Naast een fraaie showroom beschikt Giant Store Jansen Tweewielers ook over een moderne,
goed uitgeruste werkplaats. Jansen
is gespecialiseerd in het onderhouden en repareren van elektrische
fietsen, stadsfietsen en mountainbikes. Hij repareert ook andere
fietsen, ongeacht van welk merk.
Jansen looft de samenwerking met
Fietscentrum Zuidlaren, de fietsen-

winkel die een steenworp verderop
aan de Stationsweg gevestigd is.
,,We hebben heel prettig contact en
het komt geregeld voor dat we wat
onderdelen van elkaar lenen.”
Net als voor veel andere bedrijven
is 2020 ook voor fietsenzaken een
bijzonder jaar. Doordat veel
groepssporten eerder dit jaar vanwege het coronavirus werden stilgelegd (inmiddels is dat opnieuw
het geval) waren met name racefietsen en mountainbikes niet aan
te slepen. ,,De vraag is nog steeds
groot”, zegt Jansen, die aangeeft
dat er ook een keerzijde van de medaille is. ,,Door de coronacrisis krijgen de fabrikanten minder grondstoffen binnen. Het is dan ook een
enorme uitdaging om aan de enorme vraag te kunnen voldoen.” Volgens Jansen heeft hij in dit coronajaar over de hoeveelheid werk niet
te klagen gehad. ,,Als het rechts in
de winkel rustig is, is het links in de
werkplaats vaak druk. En andersom.”
De coronacrisis is ook de reden
waarom Giant Store Jansen Tweewielers het vijfjarig bestaan niet
uitgebreid gaat vieren. ,,Het is lastig om in deze periode iets te organiseren”, zegt Ivo Jansen. ,,Hopelijk kunnen we volgend voorjaar
alsnog iets doen, als het nieuwe
fietsseizoen begint.” Voor inwoners
van Zuidlaren en omgeving die dit
jaar - net als de fietsenzaak - 5 jaar
worden, heeft Giant Store Jansen
Tweewielers wel een leuke actie:
zij vinden in deze krant een mooie
kleurplaat. Wie de kleurplaat het
mooist inkleurt, maakt kans op een
prachtige kinderfiets.

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.

Plaats de Wereld steekt mensen
hart onder de riem met appeltaart

VERLOSKUNDIGEN
Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal Eelde/Eelderwolde/Haren/
Zuidlaren/Vries e.o. Afspraken:
050-4063314. De dienstdoende verloskundige is te bereiken op 0652006282.

VRIES - Plaats de Wereld in Vries
trapt volgende week een serie hartonder-de riem-activiteiten af met
een appeltaartactie.

OPENINGSTIJDEN
POLITIEBUREAUS
Inwoners van de gemeente Tynaarlo die aangifte willen doen bij
de politie kunnen na het maken
van een afspraak via 0900-8844
(vragen naar politie Tynaarlo) terecht 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 afspraak. De wijkagenten van Zuidlaren en Vries zijn bereikbaar via
het bureau in Vries. Alle bureaus
en wijkagenten zijn bereikbaar
via het nummer 0900-8844.
AED (automatische externe defibrillator) Aanwezig bij Kapsalon
Marcel, Stationsweg 7 Zuidlaren,
tel.: 050 - 4028031. Alleen te gebruiken tijdens openingsuren kapsalon.

Yvonne Westerhof van Plaats de
Wereld: ,,Hoe leuk is het om mensen die noodgedwongen thuis zitten vanwege corona een opsteker
te geven in de vorm van een gezellig en lekker taartje? Op 5 en 6 november brengen we versgebakken
appeltaartjes rond, met een groet
van de gever. Wie steek jij een hart
onder de riem?”
Plaats de Wereld is een activiteitencentrum in Vries dat draait om

verbinding en solidariteit. Westerhof: ,,En dat is juist nú zo hard nodig. Ook een deel van de 85 mensen die normaal gesproken wekelijks meedoen op ons werelderf zit
thuis.
De verhalen van eenzaamheid,
somberheid en verveling zijn aan
de orde van de dag. Dat was de aanleiding om de koppen bij elkaar te
steken en te bedenken hoe we onderlinge betrokkenheid kunnen stimuleren, praktische hulp kunnen
organiseren en leuke activiteiten
kunnen ontplooien waar mensen
vanuit huis aan kunnen deelnemen. Omdat er zo’n rijke appel-

Stamppot aan de deur
ZUIDLAREN - Nu de dagen korter en kouder worden, is Grand
Café Zuidlaren - naast de reguliere bezorg- en afhaalmenu’s - gestart met het maken van stamppot. Grand Café Zuidlaren biedt de
keuze uit hutspot en stamppot boerenkool. Beide stamppotten worden geserveerd met een heerlijke huisgemaakte gehaktbal of een
halve rookworst. Wie gebruik wil maken van de afhaal- of bezorgdienst van Grand Café Zuidlaren, kan een bestelling telefonisch
doorgeven via telefoonnummer 050-4096460. Het grand café is alle
dagen geopend en bereikbaar vanaf 14.00 uur.

oogst was dit jaar en de schuur bij
Plaats de Wereld vol staat met
kratten appels, was de keuze voor
een eerste actie snel gemaakt. Wat
is troostrijker, gezelliger en lekkerder dan een versgebakken appeltaartje?
Via https://plaatsdewereld.nl kan
iedereen die dat wil een appeltaartje bestellen en laten bezorgen bij
iemand die hij of zij een hart onder
de riem wil steken. ,,Samen kunnen we de komende donkere maanden zorgen voor lichtpuntjes, juist
voor degenen die alleen zijn of het
zwaar hebben.”

Ruchti Schoenmode en Sportshop lanceert een nieuwe webshop.

Ruchti Zuidlaren
lanceert webshop
ZUIDLAREN - Ruchti Schoenmode
en Sportshop lanceert een nieuwe
webshop. De schoenspecialist in
het centrum van Zuidlaren maakt
het daarmee makkelijker om het
assortiment van (wandel)schoenen
online te bekijken en te bestellen.
De komst van de online winkel is
geen verrassing: sinds de coronacrisis kijkt ook Ruchti naar mogelijkheden om klanten te blijven bedienen. Het volledige assortiment dames-, kinder- en herenschoenen
staat inmiddels online. Ook de wandelschoenen zijn er te vinden. Bestellingen worden dagelijks verzonden. Veel klanten zien de webshop
als verlengstuk van de winkel.
,,Klanten komen binnen en weten
al precies welke schoen ze willen
passen, omdat ze dat online al bekeken hebben”, aldus Ruchti.
Eigenlijk wilde ondernemer Rob
Ruchti er niet aan, maar toch is hij
overstag gegaan voor een webshop.

,,Ik was er in eerste instantie wat
huiverig voor, omdat je online niet
de service kunt bieden die wij in de
winkel geven”, vertelt Ruchti. ,,Advies geven over een bepaalde
schoen of loopprobleem gaat dan
niet. Maar tegelijkertijd willen we
mensen die in deze tijd liever niet
naar de winkel komen ook blijven
bedienen. Ik zie de webshop als
een soort online etalage: je ziet direct wat wij in de winkel hebben.
Klanten kunnen hun schoenen direct aanschaffen, maar zijn ook
welkom om in de winkel te passen.
Vanzelfsprekend houden wij ons
aan alle maatregelen.”
Wekelijks wordt de webshop gevuld met nieuwe voorraad. Nieuw
in het assortiment is het merk Dr.
Martens, dat met duurzame en
stoere boots de markt heeft veroverd. Op shop.ruchti.nl is het volledige assortiment te bekijken en te
bestellen.

Wintertennis bij ZTC

Pearle en FC Zuidlaren
verlengen sponsorcontract
ZUIDLAREN - Pearle Zuidlaren, gevestigd aan de Stationsweg 20 in Zuidlaren, en FC Zuidlaren hebben een nieuwe sponsorovereenkomst gesloten voor het U19-1-team. Pearle steunt de voetbalvereniging
al 3 jaar en beide partijen hebben nu een contract gesloten voor nog eens 3 jaar. Onderdeel van het
nieuwe contract zijn de door Pearle aangeboden trainingspakken voor het U19-1-team. FC Zuidlaren
U19-1 komt dit seizoen, na de promotie van afgelopen jaar, voor het eerst uit in de vierde divisie en
staat na drie competitiewedstrijden keurig op een plek in de middenmoot. Op de foto eigenaar Harmen
Timmer van Pearle Zuidlaren, Han van der Veur van de sponsorcommissie van FC Zuidlaren en de
spelers Youp Hogeveen en Marco de Haan van het U19-1-team.

ZUIDLAREN - Veel sportcompetities zijn opnieuw stilgelegd. Wie
deze winter toch sportief bezig wil
zijn, kan terecht op de banen van
de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC).
Tennis is een leuke sport die uitstekend op anderhalve meter afstand
kan en mag worden uitgeoefend.
ZTC geeft (team)sporters nu de
kans om individueel of met teamgenoten tennis te ontdekken. Douwe Deinum, voorzitter van ZTC,
geeft aan dat meer dan een miljoen
mensen in Nederland regelmatig
tennissen. ,,Tennis kan veilig gespeeld worden. Ook het dubbelen
met teamgenoten is toegestaan. Deze zomer heeft de Zuidlaarder Tennis Club ruim vijftig nieuwe leden

ingeschreven. Door dit succes bieden we nu opnieuw onze tennisbanen aan voor iedereen die actief en
sportief bezig wil zijn, ondanks de
beperkingen die nu gelden. Iedereen die nog geen lid is van ZTC,
kan zich aanmelden. We hebben
weer een mooie aanbieding gemaakt.”
Deinum geeft aan dat iedereen
voor slechts 20 euro de hele maand
november onbeperkt kan tennissen
bij ZTC. ,,Met een eigen tennispas
mag je dan zo vaak tennissen als je
wilt. Op deze manier kun je samen
met je vrienden ontdekken of je lid
wilt worden.” Belangstellenden
kunnen voor meer informatie contact opnemen met ZTC via info@zuidlaardertennisclub.nl.
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Uniek boek over de Hondsrug
ASSEN - Stichting Het Drentse
Landschap presenteert vandaag
(woensdag) een nieuw boek: De
Hondsrug - Landschap van eeuwen.
Het laatste overzichtsboek over de
Hondsrug, dat in 2013 is uitgeroepen tot een Europees en Global Geopark, stamt uit 1970. Er is in de afgelopen vijftig jaar wel een aantal
deelboeken, routeboekjes en andere publicaties gemaakt, maar een
boek waar het grote verhaal in
wordt verteld heeft lang op zich
moeten wachten. Op 28 oktober is
het zover en verschijnt het publieksboek De Hondsrug - Landschap van eeuwen, dat wordt uitgegeven door Stichting Het Drentse
Landschap.
In het vlakke noorden van Nederland liggen vier kaarsrechte heuvelruggen naast elkaar. De Hondsrug is de langste en hoogste van de
vier. Dit landschap is het product
van de ijstijden.
Het boek De Hondsrug - Landschap
van eeuwen laat de fascinerende
prehistorie van de Hondsrug zien,

één van de oudst bewoonde plekken van Nederland. Er zijn weinig
gebieden waar zoveel prehistorische sporen liggen als in het Hondsruggebied. Er leefden neanderthaler-jagers toen de laatste ijstijd nog
moest beginnen. Bijna alle hunebedden vindt men in het Hondsruggebied. Behalve een unieke geologie en een lange prehistorie heeft
het Hondsruggebied ook een jongere geschiedenis vol verhalen.
In 2013 is het Hondsruggebied (dat
het gebied van Coevorden en Emmen tot aan de stad Groningen beslaat) uitgeroepen tot een Europees en Global Geopark. Daarmee
is het Hondsruggebied het eerste
Geopark van Nederland. Wereldwijd zijn er meer dan 150 Geoparken. Geoparken hebben als kenmerk dat ze een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben, in combinatie met het culturele- en natuurverhaal. Sinds 2015 zijn alle
Geoparken in de wereld toegetreden tot een nieuwe UNESCO-categorie. Vanaf dat moment heet het
gebied Hondsrug UNESCO Global

Geopark. In het gebied zijn zes gemeenten vertegenwoordigd en
twee provincies. Toch is het verhaal over het gebied nog niet voldoende bekend. Het boek De
Hondsrug - Landschap van eeuwen
moet daar verandering in brengen.
Na boeken over de Reest en het
Hunzedal is dit het derde publieksboek van Stichting Het Drentse
Landschap over bijzondere gebieden in Drenthe. Bij het maken van
De Hondsrug - Landschap van eeuwen werkte Het Drentse Landschap nauw samen met De Hondsrug UNESCO Global Geopark en
het Hunebedcentrum in Borger.
Het boek is tot stand gekomen met
behulp van vele partijen. Bertus
Boivin schreef de teksten, Hans
Dekker en Alle Oldenbeuving
maakten de meeste foto's en Albert
Smit van Ga Creatief Meppel deed
de vormgeving. De Hondsrug - Landschap van eeuwen is verkrijgbaar
via de webwinkel van Het Drentse
Landschap, bij het Hunebedcentrum en bij diverse Drentse en Groningse boekhandels.

De omslag van het boek ‘De Hondsrug - Landschap
van eeuwen’, het boek dat vandaag verschijnt bij
Stichting Het Drentse Landschap.

Monitor brengt ontwikkelingen in
de regio Groningen-Assen in kaart

Onder toeziend oog van Ruben Dood en Angelique Berg van het CBS en Paul de Rook van het UDC
tekent Mirjam Wulfse van de RGA de intentieverklaring voor de Regiomonitor. (foto SylviaGermesFotografie)

TYNAARLO - Een Regiomonitor
die de gemeenten in de regio Groningen-Assen gaat helpen beter
beleid te maken: daarvoor hebben
Regio
Groningen-Assen
(RGA) en CBS Urban Data Center (UDC) de handen ineen geslagen. Vrijdag tekenden ze een intentieverklaring om samen te
werken aan de Regiomonitor. Begin volgend jaar wordt het eerste
‘dynamisch dashboard’ gepresenteerd.

binnen onze regio,
die we dan beter
kunnen volgen. Informatie komt overzichtelijk in beeld
en kan snel geactualiseerd en geanalyseerd worden. Bestuurders en inhoudelijk specialisten
gaan hier een boel profijt van
krijgen.”

De Regiomonitor komt voort uit
de Toekomstagenda van de RGA.
De deelnemers (de gemeenten
Assen, Groningen, Het Hogeland,
Midden-Groningen, Noordenveld,
Tynaarlo en Westerkwartier en
de provincies Groningen en
Drenthe) hebben daarin afgesproken om zoveel mogelijk ‘datagedreven’ te gaan werken. Gedeputeerde Mirjam Wulfse, voorzitter van de Stuurgroep Regio
Groningen-Assen, is blij met de
samenwerking:
,,Met de Regiomonitor krijgen we
meer zicht op ontwikkelingen

In de RGA werken overheden samen aan een goed functionerend
‘daily urban system’. Dat is het
gebied waarin de meeste mensen
wonen, werken, studeren, recreëren en van A naar B gaan. De
RGA maakt afspraken over aantallen woningen en de uitgifte
van bedrijfsterrein. Ook bewaakt
de RGA de ruimtelijke kwaliteit
en de bereikbaarheid te voet, per
fiets, met de auto en het openbaar vervoer. De Regiomonitor
brengt de verbanden binnen het
daily urban system in beeld: hoeveel mensen pakken de fiets voor
middellange afstanden en hoe

verandert dat door de tijd heen?
Waar werken mensen die in een
nieuwe woonwijk gaan wonen?
En kopen ze direct een (tweede)
auto als ze daar gaan wonen?
Om antwoord op deze vragen te
vinden is de expertise van het
CBS UDC onmisbaar: naast de
grote hoeveelheid eigen data beschikken zij over toegang tot een
schat aan andere informatiebronnen. Medeondertekenaar Ruben
Dood, directeur beleidsstatistiek
en dataservices van het CBS: ,,We
werken al drie jaar met de gemeente Groningen samen om datagedreven beleid te faciliteren.
Door als CBS meer regionaal te
gaan samenwerken kunnen wij
als onafhankelijke partij nog be-

ter voeding geven aan het maatschappelijke debat, beleidsontwikkeling en besluitvorming.”
Deelnemers in de RGA houden
ook zelf informatie bij, maar
hiervan heeft de RGA geen totaaloverzicht. Deze gegevens
worden nu samengevoegd met
de informatie van het CBS, waardoor er een completer beeld ontstaat. Analyse van al deze gegevens helpt de RGA (maar ook de
afzonderlijke deelnemers) om
beter beleid te maken of tijdig
bij te sturen.
Het eerste dynamisch dashboard
van de Regiomonitor wordt begin 2021 gepresenteerd.
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