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De symbolische opening van het zonnedak van Dorpscoöperatie Noordlaren

moeten creëren: het initiatief was
nog relatief onbekend. Er is straks
een Regionale Energie Strategie,
waar de mogelijkheden en uitda-
gingen van hernieuwbare energie
in staan. Dan kunnen we lokaal ver-
der 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.”

toen de oude basisschool in het
dorp verkocht dreigde te worden.
Toen De Rieshoek in handen kwam
van het dorp, kon de dorpscoöpera-
tie 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 uitval-
len. Een postcoderoosproject ont-
wikkelen, 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 or-
de maken. Maar het voordeel is dat
al zoveel initiatieven ons voor zijn
gegaan: alle plussen en minnen zijn
al bekend. En we krijgen deskundi-
ge 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 rol-
len te krijgen.”
Adrie van der Sluis ziet dit project
als de start van meer lokale projec-
ten in Noordlaren. ,,Bij dit project
hebben we vooral zelf de behoefte

NOORDLAREN - Wethouder Philip
Broeksma van de gemeente Gro-
ningen heeft vrijdag het eerste zon-
nedak van Dorpscoöperatie Noord-
laren 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 laad-
paal in Noordlaren gaat realiseren. 

Bij iedere toegangsweg van Noord-
laren 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. He-
laas was het vanwege de corona-
maatregelen 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 ge-
maakt om het eerste zonnedak te
realiseren. Bewoners van Noordla-
ren kunnen zo hun eigen stroom op-
wekken. De initiatiefnemers Janne-
ke 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 be-
woners die zonnepanelen hebben
op het dak, ontvangen via hun ener-
gierekening een vergoeding voor de
door hen opgewekte stroom. Dorps-
coöperatie Noordlaren ontstond

Zonnedak Dorpscoöperatie
Noordlaren officieel geopend

ben aangemeld voor de Virtuele
Zuidlaardermarktloop, waren 23
kinderen. Zij hebben de KidsRun
van 2,2 kilometer gelopen. De 5 ki-
lometer telde 62 deelnemers en de
10 kilometer had 50 deelnemers. 
Aangezien de deelnemers tot en
met 30 oktober via een GPX-be-
stand hun loopprestatie kunnen up-
loaden, kan daarna pas het eind-
klassement 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 Zuidlaardermarkt-
loop - stelt hiervoor enkele prijzen
beschikbaar. Winnaars worden via
de organisatie op de hoogte ge-
steld. De kinderen die hebben mee-
gedaan 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 vat-
baar- indien richtlijnen en regelge-
ving vanuit de overheid dit verei-
sen. Vooralsnog hoopt de organisa-
tie op betere tijden, waarin lopers
elkaar fysiek kunnen ontmoeten en
enthousiast worden toegejuicht
door publiek als zij door de straten
van Zuidlaren rennen.

ZUIDLAREN - De eerste Virtuele
Zuidlaardermarktloop op zaterdag
17 oktober heeft 135 deelnemers
getrokken. De organisatie spreekt
van een geslaagd evenement.

De Rabobank Zuidlaardermarkt-
loop, die normaal gesproken plaats-
vindt 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 eve-
nement enkele voorbeeldroutes via
social media gedeeld. Diverse lo-
pers hebben hiervan gebruik ge-
maakt. Er werd gelopen in kleine
groepen, in tweetallen en natuur-
lijk ook op individuele basis.
Hoewel het deelnemersaantal veel
lager was dan normaal, is de orga-
nisatie toch tevreden. ,,In deze pe-
riode, waarin veel sportevenemen-
ten vanwege COVID-19 worden af-
gelast, wilden wij graag een alter-
natief aanbieden. Beter iets dan
niets. Vandaar het initiatief voor
het organiseren van een virtuele
loop. Op deze manier wilden wij lo-
pers uit de regio Zuidlaren enthou-
siasmeren voor het neerzetten van
een sportieve loopprestatie. Dat is
naar ons idee gelukt”, aldus Marie-
ke Lokhorst van de organisatie van
de Zuidlaardermarktloop.
Onder de 135 mensen die zich heb-

Virtuele hardloopwedstrijd
met 135 deelnemers succes

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. Stroe-
tinga raakte op 9 oktober ernstig gewond bij een auto-ongeval in Donderen. Ruim een week later be-
zweek 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)
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Vier deelnemers aan de Virtuele Zuidlaardermarktloop poseren
onderweg met de Zuidlaardermarktvlag.

vertenties worden volgens een uit-
gekiend opmaaksysteem afgewis-
seld, waardoor ook de reclame-
boodschappen maximale aandacht
krijgen. Hiermee worden de belan-
gen van de adverteerders van de
krant optimaal gediend. Net als nu
hebben zij de keuze uit diverse ad-
vertentieformaten en -uitvoerin-
gen, waardoor een reclamebood-
schap of -campagne altijd volledig
naar wens kan worden opgezet.
Dankzij de toepassing van efficiën-
te nieuwe technieken geldt een
prijsstelling die onverminderd
scherp is.

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

De Oostermoer is straks ook volle-
dig 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 medi-
um, de inhoud van de krant is altijd
goed toegankelijk. Hiermee wordt
bereikt dat de lezer maximaal ge-
bruiksgemak ervaart en dat adver-
teerders een optimaal kanaal krij-
gen om hun reclameboodschap be-
kend te maken. 

De Oostermoer op tabloidformaat
wordt een stuk handzamer. Tege-
lijk krijgt de krant een nieuwe, fris-
se lay-out die het lezen nog pretti-
ger maakt. Exclusief nieuws en ad-

Met nieuwe lay-out, website en social media

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

den. Ook hier geldt dat er diverse
advertentieformaten en -uitvoerin-
gen beschikbaar zijn. De digitale
versie van De Oostermoer is te vin-
den 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 Twit-
ter. 
De online-uitgave zal hierdoor over
een even grote aantrekkingskracht

beschikken als z’n papieren tegen-
hanger. 
De vernieuwing van De Ooster-
moer betekent dat het bereik
 straks groter zal zijn dan ooit. Dat
is een mijlpaal en dus biedt de uit-
gever z’n klanten de komende tijd
de kans om te profiteren. Ter intro-
ductie gelden voor adverteerders
aantrekkelijke aanbiedingen. Alle
informatie hierover is te krijgen
bij de media-adviseurs. 
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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 bestem-
ming. 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 ge-
maakt van de terugbetalingsrege-
ling. Deze mensen hebben inmid-
dels 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 ge-
start. Het vluchtschema is al be-
kend en losse vluchten en een
fly/drive-arrangement zijn reeds te
reserveren. ,,Wij geloven in het Ga-
teway to the North-idee voor Gronin-
gen Airport Eelde en wilden dit
jaar ook al naar Lapland vliegen”,
vervolgt Henk van der Kooi. ,,De
tijden zijn echter erg raar en we zit-
ten we nog steeds midden in de co-
ronacrisis.” 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 na-
tuur nog puur. Laat dit nou net ook
het deel van de wereld zijn waar
het coronavirus geen grip op
krijgt.”

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 ma-
nier en met een goed gevoel. ,,Er
werd direct na de aankondiging
van de vluchten naar Scandinavian
Mountains in augustus massaal en-
thousiast gereageerd en we werden
direct overstelpt met aanvragen”,
aldus directeur van BBI Travel
Henk van der Kooi. 
,,We merkten gaandeweg de ont-
wikkelingen naar aanleiding van
het coronavirus in Nederland ech-
ter dat bij klanten onzekerheid ont-
stond en dat men minder snel over-
ging tot het daadwerkelijk boeken.
Daarnaast geldt er momenteel een
quarantaineplicht voor Nederlan-
ders die naar Noorwegen willen rei-
zen en we wilden onze klanten hier-
mee 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 be-
stemming ligt het niet, want Noor-
wegen en de streek Dalarna in
Zweden is, helemaal in vergelij-
king met Nederland, nagenoeg CO-
VID-vrij. Klanten reizen dus juist
weg van alle coronaperikelen, naar
bestemmingen waar men volop de

EELDE - Waar het oorspronkelijk
de bedoeling was om vanaf 17 de-
cember vanaf Groningen Airport
Eelde naar Scandinavian Moun-
tains Airport te gaan vliegen, stelt

BBI Travel stelt eerste vlucht naar
Scandinavian Mountains uit

maar hebben zo’n belangrijke rol op
het gebied van leefbaarheid en ver-
bondenheid. Ik verwacht dat het
voor de jury een lastige keuze gaat
worden.”
Van 1 tot 15 november kan het pu-
bliek de jury helpen de winnaar te
kiezen. Dit kan door de favoriete
vrijwilligersorganisatie te steunen
via www.provincie.drenthe.nl/com -
pliment. Met Hét Compliment van
Drenthe zet de provincie vrijwilli-
gers 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 Drent-
he. Elk jaar komt een ander thema
uit deze agenda aan bod. Op de Na-
tionale Vrijwilligersdag op 7 decem-
ber wordt Hét Compliment van
Drenthe uitgereikt. Vanwege het co-
ronavirus is nu nog niet duidelijk op
welke manier en waar de uitreiking
precies plaats zal vinden. Daarover
volgt later meer informatie.

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

Vorige week zijn de vijf genomi-
neerden voor Hét Compliment van
Drenthe bekend gemaakt. Dit zijn
Dorpscoöperatie De Brug (Gasselter-
nijveen), Stichting Kinderkamp
Zuidoost-Drenthe, Sportvereniging
Tynaarlo, Stichting Griendtsveen-
park (Erica) en een aantal Drentse
voedselbanken (Voedselbank Hart
van Drenthe, Voedselbank Noorden-
veld en Voedselbank Zuidwest
Drenthe). De jury maakte deze se-
lectie 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 vrij-
willigers vormen vaak de stille mo-
tor van de Drentse samenleving,

SVT en Voedselbank 
genomineerd voor Hét 
Compliment van Drenthe

(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 aantal-
len kinderen langs de winkels zul-
len gaan om op deze wijze hun
traktaties te verzamelen. Een risico
dat in de ogen van vele onderne-
mers niet genomen kan worden in
het licht van de huidige corona-
maatregelen. 
Het bestuur van VOZ dringt er bij
de ouders/verzorgers van de kinde-
ren 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 verzon-
den naar alle scholen in Zuidlaren
met dezelfde oproep.

ZUIDLAREN - Ondernemersver-
eniging 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 ex-
tra eisen van de gemeente Tynaar-
lo en Veiligheidsregio Drenthe.
Naar aanleiding hiervan zijn vanuit
de ondernemers in het centrum
van Zuidlaren veel vragen binnen-
gekomen bij het bestuur van Ver-
enigd Ondernemend Zuidlaren

Geen Sint Maarten
in centrum Zuidlaren

Sinterklaasintochten
in Tynaarlo afgelast
TYNAARLO (GEMEENTE) - De
Sinterklaasintochten in de ge-
meente Tynaarlo gaan dit jaar niet
door. De organiserende comités in
Eelde-Paterswolde, Vries, Zuidla-
ren en Yde-De Punt hebben beslo-
ten om de intochten van Sinter-
klaas en zijn pieten af te gelasten
vanwege de coronamaatregelen.
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vanuit de overheid.
Bineke Terpstra schilderde jaren
geleden een aquarel vanaf een ou-
de 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 teken-
werk 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. 

ZUIDLAREN - In Galerie Mozaiek
in Zuidlaren is sinds afgelopen vrij-
dag de expositie ‘Zuidlaren van
Toen’ te zien, met aquarellen van
Bineke Terpstra.

De openingstijden van de tentoon-
stelling zijn enigszins gewijzigd in
verband met het coronavirus. Gale-
rie Mozaiek is nu alleen geopend
tijdens kantooruren, van maandag
tot en met vrijdag. De openstelling
op zaterdag en zondag is komen te
vervallen. Belangstellenden wor-
den verzocht te reserveren via tele-
foonnummer 050-4093200. Zo kan
de galerie het aantal bezoekers
stroomlijnen. In de galerie is het
dragen van een mondkapje ver-
plicht. Met deze maatregelen sluit
Galerie Mozaiek aan bij de gelden-
de richtlijnen voor de cultuursector

Aangepaste openingstijden
expositie Galerie Mozaiek

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 voor-
verkoop een grotere bestelling (mi-
nimaal tien stuks) te plaatsen. Deze
mogelijkheid is er voor bijvoor-
beeld bedrijven die een banket-
staaf willen weggeven als attentie
richting klanten of medewerkers.
Grotere bestellingen kunnen wor-
den doorgegeven via het e-mail-
adres banketstavenactie@scouting -
zuidlaren.nl.

De banketstavenactie van Scouting
Zuidlaren De Rangers is een jaar-
lijks terugkerende actie waarvan
de inkomsten ten goede komen aan
de scoutinggroep. Zo wordt geïn-
vesteerd in nieuw materiaal, kun-
nen er leuke en leerzame opkom-
sten georganiseerd worden en kan
de contributie voor eenieder be-
taalbaar gehouden worden.  

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 kun-
nen tot uiterlijk 7 november wor-
den doorgegeven via
www.scoutingzuidlaren.nl. Leden
van de scoutinggroep zorgen er ver-
volgens voor dat de banketstaven
bezorgd worden. Er wordt bezorgd
in Zuidlaren, Annen, Tynaarlo, De
Groeve, Zuidlaarderveen en Midla-
ren. 
Omdat de leden van Scouting Zuid-
laren De Rangers hun maatschap-
pelijke betrokkenheid willen to-
nen, is er dit jaar een samenwer-
king met de Voedselbank. Zo kan
men ervoor kiezen om één of meer-
dere banketstaven aan de Voedsel-
bank te doneren. In dat geval gaat
de opbrengst naar de scouting-

Banketstavenactie
Scouting Zuidlaren

Gaslek in Paterswolde
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 aan-
leg van een glasvezelkabel. De brandweer van Eelde heeft het lek
gelokaliseerd, waarna vertegenwoordigers van netwerkbeheerder
Enexis de hoofdleiding hebben afgesloten. Aansluitend kon het gas-
lek worden gedicht. (foto Van Oost Media)

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

sproken zouden we het 30-jarig be-
staan gaan vieren met bezoekers,
maar in de huidige situatie is het zo
dat maar een beperkt aantal men-
sen 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 be-
perkt aantal zwemmers. Voor meer
informatie en voor reserveren kan
men terecht op www.aqualaren.nl.

ZUIDLAREN - Subtropisch zwem-
paradijs Aqualaren in Zuidlaren
bestond gisteren precies 30 jaar.
Gevierd werd dit echter niet. De si-
tuatie 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 zou-
den gaan, zijn we weer bijna terug
bij af”, zegt Roelof Rutgers, ma-
nager van de zwembaden in de ge-
meente Tynaarlo. ,,Normaal ge-

Aqualaren bestaat 30 jaar:
jubileum met een traan

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.

nen onder de toptrainsters van
Topsport Noord in de Epke Zonder-
land in Heerenveen, het turnmek-
ka van het Noorden.  
De Jong Talent-groep van Turn-
Groep Noord traint elke zaterdag-
morgen 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 gebo-
ren zijn in 2013, 2014 en 2015. Hier-
bij worden uiteraard alle geldende
coronamaatregelen in acht geno-
men. Aanmelden kan via secreta-
ris@turngroepnoord.nl. 

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

HEERENVEEN - In de Epke Zon-
derlandhal in Heerenveen was in
de afgelopen drie weken de selec-
tie voor het Pre Instapprogramma
van Topsport Noord. Dit is een spe-
ciaal trainingsprogramma voor jon-
ge turnstertjes in aanloop naar hun
eerste wedstrijdseizoen. Een aantal
Jong Talent-turnsters van Turn-
Groep 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.

Jong Talent TurnGroep Noord
prima op dreef in Heerenveen

slotdag reed hij alles uit de kast.
Hij reed een magnifiek vaardig-
heidsparcours. In hoog tempo en
zonder fouten hield hij zelfs negen
seconden over en won het sloton-
derdeel. ,,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 ge-
ven.”

Door dit resultaat eindigde hij in
het individuele klassement op een
vijfde plaats. Maar met zijn zege le-
verde hij een belangrijk deel aan
de wereldtitel van TeamNL. Neder-
land prolongeerde het teamgoud
en verwees Frankrijk naar het zil-
ver. Polen pakte brons. 

PAU - Menner Rudolf Pestman uit
Eext is dit weekend in het Franse
Pau met het Nederlands enkel-
spanteam wereldkampioen gewor-
den. In de individuele rangschik-
king werd hij vijfde. De wereldtitel
ging naar teamgenoot Saskia Sie-
bers. 

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 landen-
klassement ging tussen thuisland
Frankrijk en Nederland. 
Pestman presteerde met zijn paard
Diesel goed op het WK. Bij de dres-
suur en de marathon had hij wat
steekjes laten vallen. Maar op de

Rudolf Pestman pakt
wereldtitel met TeamNL

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

paar centen kun je een hesje kopen bij
de plaatselijke autoshop. Het is mis-
schien niet erg charmant, maar je
valt wel op. En het voorkomen van
ongevallen is beter dan genezen.
En ouders van schoolgaande kinde-
ren: 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 wor-
den!

Janke Slager

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 hon-
denleven dan waard? Vooral als er te-
genliggers zijn, valt iemand - zeker als
diegene geen reflecterende kleding
aan heeft - totaal niet op. Voor een

Zien en gezien worden

is, bestaat uit het opsporen van
achtergrondinformatie over deze
voetballers. Er staan 39 namen van
Drentse voetballers op het monu-
ment. 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 pu-
bliek. 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 oorlogs-
slachtoffers in de provincie Drent-
he zijn. 
Op voetbalmonument.nl staan de
namen van de Drentse voetballers
en de club waar ze speelden.  Hier
staan ook zoektips om meer infor-
matie over ze te vinden. Tips, vra-
gen en opmerkingen over de Drent-
se oorlogsslachtoffers in het voet-
bal kunnen gemaild worden naar
jurryt@sportgeschiedenis.nl 
Eind 2022, als alle provincies zijn
onderzocht, volgt de eindpresenta-
tie.

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 onmo-
gelijk om op het monument te ach-
terhalen waar de slachtoffers van-
daan komen. Alleen de achterna-
men en voorletters staan vermeld,
zónder de betreffende club en
woonplaats. Een gemiddelde be-
zoeker weet daarom niet wie ‘Stü-
vel J’ was. 
Van de Vooren heeft die gegevens
inmiddels aan elkaar gekoppeld,
zodat iedereen nu online kan zoe-
ken op naam, club of plaats. Zo
wordt meteen duidelijk dat Jo Stü-
vel lid was van Achilles 1894 in As-
sen. Binnen een maand was dit
zoeksysteem al 100.000 keer beke-
ken. 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 onder-
zoek, waarvan de aftrap in Drenthe

ASSEN - Het Drents Archief is vori-
ge week een meerjarig onderzoek
gestart naar de duizenden slacht-
offers van de Tweede Wereldoor-
log in het Nederlandse voetbal. Het
oorlogsmonument van de KNVB is
hiervoor het uitgangspunt, met
daarop 2212 namen van omgeko-
men voetballers. Dit onderzoek is
een initiatief van sporthistoricus
Jurryt van de Vooren, waarmee hij
hoopt een compleet beeld te krij-
gen van deze oorlogsslachtoffers.
De nationale aftrap is in de provin-
cie 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 dui-
zenden 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 oor-
logstijd. Het monument is tegen-
woordig ondergebracht op de

Groot onderzoek naar vergeten
oorlogsslachtoffers in het voetbal

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

Vijftigplussers vertonen over het
algemeen al meer waterbewust ge-
drag dan jongeren. Bijna een kwart
van de Nederlanders (23 procent)
zou een grotere bijdrage willen le-
veren aan het voorkomen van wa-
tertekort of wateroverlast. Vooral
mensen tussen de 18 en 35 jaar ge-
ven aan meer te willen doen dan ze
nu doen om watertekort of -over-
last te voorkomen. 
Dat niet alleen de waterschappen
maar ook mensen zelf in actie moe-
ten komen, is volgens de onder-
vraagde Nederlanders hard nodig.
81 procent denkt dat wij in de toe-
komst steeds vaker met langere pe-
rioden van droogte te maken krij-
gen. 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 wa-
terschappen. Een groot deel weet
dat waterschappen zorgen voor vei-
lige dijken (71 procent), voldoende
water (66 procent), schoon water in
sloten en plassen (61 procent) en
het zuiveren van rioolwater (54 pro-
cent). Vorige week startten de wa-
terschappen met de campagne ‘Wa-
terbazen’, om Nederlanders te la-
ten zien wat zij zelf kunnen doen
om bij te dragen aan schoon en vol-
doende water in Nederland. 

REGIO - Moeten Nederlanders zelf
iets doen om wateroverlast en wa-
tertekort te voorkomen? Driekwart
van de Nederlanders vindt van wel,
blijkt uit onderzoek van de water-
schappen. Iets meer dan de helft
spant zich ook echt in om waterover-
last rondom het huis te beperken. 

In het onderzoek is aan Nederlan-
ders gevraagd wat zij zelf doen om
bij te dragen aan schoon en vol-
doende 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 fri-
tuurvet 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 re-
genbui. 
Bijna een kwart van de Nederlan-
ders (22 procent) haalt zwerfvuil
weg uit het water of langs de water-
kant. Van de Nederlanders met een
eigen dak heeft 16 procent het ver-
groend. 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 watervriende-
lijke schoolpleinen aan. 

‘Nederlanders moeten
bijdragen aan waterbeheer’

loop en biologische) hebben name-
lijk 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 ontoe-
gankelijk is voor wilde vogels en
bij het aanbrengen van het strooi-
sel in de stal te voorkomen dat ma-
teriaal van het erf in de stal terecht
kan komen. Het ministerie van
LNV zal het insleeprisico regelma-
tig laten beoordelen.
Het is in de huidige situatie van be-
lang dat vondsten van dode wilde
vogels worden gemeld bij de daar-
voor bestemde instanties. De proce-
dures daarvoor zijn te vinden op de
website van de NVWA.

Rusland afkomstig is en met trek-
vogels naar Nederland is gebracht.
Daar zijn de afgelopen maanden
veel meldingen van vogelgriep ge-
weest. Veel watervogelsoorten le-
ven 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. Daar-
om heeft de minister van LNV een
landelijke ophokplicht ingesteld
voor commercieel gehouden pluim-
vee om te voorkomen dat bedrijven
in Nederland besmet raken door vi-
rus uit wilde vogels. Pluimveebe-
drijven met een uitloop (vrije uit-

REGIO - Minister Schouten van
Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit heeft vrijdag voor heel Neder-
land een ophokplicht ingesteld
voor alle bedrijven die commer-
cieel pluimvee houden. De maatre-
gel is genomen naar aanleiding van
een recente vondst van zes dode
knobbelzwanen in Kockengen
(Utrecht), waarvan na een test bij
twee kadavers vogelgriep is vastge-
steld.

Minister Schouten heeft de deskun-
digengroep dierziekten gevraagd
de bevindingen te beoordelen. De
deskundigengroep concludeert dat
het virus van de besmette knobbel-
zwanen hoogstwaarschijnlijk uit

Landelijke ophokplicht voor
commercieel gehouden pluimvee

En binnen Europa lichten België
en Nederland het meest op. Deze
lichtvervuiling heeft negatieve ef-
fecten op de gezondheid van mens
en dier. Uit het advies van de Ge-
zondheidsraad blijkt dat (langdu-
rig) nachtwerk kan leiden tot een
verhoogd risico op slaapproblemen,
diabetes type 2 en hart- en vaat-
ziekten. En door de overmatige ver-
lichting staan nachtvlindersoorten
onder druk en raken jaarlijks mil-
joenen trekvogels gedesoriënteerd.
Afgelopen maand maakten vrijwil-
ligers van de Nacht van de Nacht-
campagne 1327 foto’s van bedrij-
ven in de nacht. In Drenthe had
maar liefst 57 procent van de be-
drijven onnodige verlichting bran-
den. Bedrijven verspillen hiermee
jaarlijks zo’n 536 miljoen kWu. Dat
staat gelijk aan het stroomverbruik
van 150.000 huishoudens. Omdat
ledverlichting zuiniger is en goed-
koper in gebruik, laten steeds meer
bedrijven (reclame)verlichting de
hele nacht branden. Naar aanlei-
ding van dit onderzoek ontving de
Nacht van de Nacht vele e-mails
van burgers die last hebben van
lichthinder. Dit was één van de re-
denen om het meldpunt voor licht-
hinder te lanceren.
De Nacht van de Nacht is een cam-
pagne van de Natuur en Milieufe-
deraties met als doel Nederland
donkerder en duurzamer te maken.
Tijdens de Nacht van de Nacht
worden normaal honderden evene-
menten georganiseerd in het don-
ker en doven bedrijven, gemeen-
ten en consumenten op honderden
plekken lichten van gebouwen en
reclameverlichting. Dit jaar werd
de Nacht van de Nacht in aange-
paste vorm georganiseerd, met een
avondvullend programma via Face-
book en YouTube.

REGIO - De Natuur en Milieufede-
raties lanceren in het kader van de
Nacht van de Nacht-campagne een
meldpunt om lichthinder te mel-
den. Op www.maghetlichtuit.nl kan
iedereen foto’s plaatsen van over-
bodige verlichting, bouwlampen
die hinder veroorzaken of bedrij-
ven 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 licht-
hinder kunnen nu worden gemeld
op www.maghetlichtuit.nl. Mede-
werkers van de Nacht van de Nacht
nemen dan contact op met de ge-
meente of met het desbetreffende
bedrijf met het verzoek er iets aan
te doen.
Nederland is één van de meest ver-
lichte landen ter wereld. Ambassa-
deur André Kuipers zag vanuit de
ruimte Europa het meest oplichten.

Meldpunt lichthinder
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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 Communie-
viering pastor De Boer.
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: da. H.E. de Boer.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)

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: 10.00-
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:
Tandartspraktijk M. Venema
(Zuidlaren), tel. 050-4092085.

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.

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

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 van-
wege het coronavirus werden stil-
gelegd (inmiddels is dat opnieuw
het geval) waren met name race-
fietsen en mountainbikes niet aan
te slepen. ,,De vraag is nog steeds
groot”, zegt Jansen, die aangeeft
dat er ook een keerzijde van de me-
daille is. ,,Door de coronacrisis krij-
gen de fabrikanten minder grond-
stoffen binnen. Het is dan ook een
enorme uitdaging om aan de enor-
me vraag te kunnen voldoen.” Vol-
gens Jansen heeft hij in dit corona-
jaar 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 anders-
om.”
De coronacrisis is ook de reden
waarom Giant Store Jansen Twee-
wielers het vijfjarig bestaan niet
uitgebreid gaat vieren. ,,Het is las-
tig om in deze periode iets te orga-
niseren”, zegt Ivo Jansen. ,,Hope-
lijk 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.

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 Vier-
hout Tweewielers en Steenbergen
Fietsen in Zuidlaren toen hij in
2015 besloot om voor zichzelf te be-
ginnen. Die mogelijkheid deed zich
voor toen het pand aan de Stations-
weg 65 beschikbaar kwam. Eind
oktober 2015 opende Jansen Twee-
wielers de deuren voor publiek met
een gevarieerd aanbod van stads-
fietsen, hybride fietsen, elektrische
fietsen, kinderfietsen en accessoi-
res. 
In de afgelopen 5 jaar is Jansen
zich meer en meer gaan focussen
op fietsen van het merk Giant, we-
reldleider op het gebied van fiets-
technologie. ,,Het is het prettigst
als je je richt op één hoofdmerk”,
aldus Jansen. ,,Want dan kun je al-
le producten van dat merk zo breed
mogelijk presenteren.” Giant be-
schikt over een ruim assortiment
racefietsen, mountainbikes, stads-
fietsen, elektrische fietsen, toerfiet-
sen en kinderfietsen.
Naast een fraaie showroom be-
schikt Giant Store Jansen Twee-
wielers ook over een moderne,
goed uitgeruste werkplaats. Jansen
is gespecialiseerd in het onderhou-
den en repareren van elektrische
fietsen, stadsfietsen en mountain-
bikes. Hij repareert ook andere
fietsen, ongeacht van welk merk.
Jansen looft de samenwerking met
Fietscentrum Zuidlaren, de fietsen-

Jansen Tweewielers in
Zuidlaren bestaat 5 jaar

Pearle en FC Zuidlaren 
verlengen sponsorcontract
ZUIDLAREN - Pearle Zuidlaren, gevestigd aan de Stationsweg 20 in Zuidlaren, en FC Zuidlaren heb-
ben 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.

Stamppot aan de deur
ZUIDLAREN - Nu de dagen korter en kouder worden, is Grand
Café Zuidlaren - naast de reguliere bezorg- en afhaalmenu’s - ge-
start met het maken van stamppot. Grand Café Zuidlaren biedt de
keuze uit hutspot en stamppot boerenkool. Beide stamppotten wor-
den geserveerd met een heerlijke huisgemaakte gehaktbal of een
halve rookworst. Wie gebruik wil maken van de afhaal- of bezorg-
dienst 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.

Ruchti Schoenmode en Sportshop lanceert een nieuwe 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. ,,Ad-
vies 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 di-
rect wat wij in de winkel hebben.
Klanten kunnen hun schoenen di-
rect aanschaffen, maar zijn ook
welkom om in de winkel te passen.
Vanzelfsprekend houden wij ons
aan alle maatregelen.”

Wekelijks wordt de webshop ge-
vuld met nieuwe voorraad. Nieuw
in het assortiment is het merk Dr.
Martens, dat met duurzame en
stoere boots de markt heeft vero-
verd. Op shop.ruchti.nl is het volle-
dige assortiment te bekijken en te
bestellen.

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 coronacri-
sis kijkt ook Ruchti naar mogelijk-
heden om klanten te blijven bedie-
nen. Het volledige assortiment da-
mes-, kinder- en herenschoenen
staat inmiddels online. Ook de wan-
delschoenen zijn er te vinden. Be-
stellingen worden dagelijks verzon-
den. 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 be-
keken hebben”, aldus Ruchti.
Eigenlijk wilde ondernemer Rob
Ruchti er niet aan, maar toch is hij
overstag gegaan voor een webshop.

Ruchti Zuidlaren
lanceert webshop

ruimte en voorzieningen nodig heb-
ben. De lezing ‘Naar een toekomst-
bestending energiesysteem’ gaat in
op de vele uitdagingen die op dit
gebied voor ons liggen en op de mo-
gelijke manieren waarop we daar-
mee 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 Biolo-
gie bij TNO in Delft. Van 1991 tot
zijn emeritaat in 2009 was Schoot
Uiterkamp hoogleraar milieukun-
de aan de RUG. Hij is nog steeds
professioneel actief bij de universi-
teit 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 infor-
matie over hoe men de lezing kan
volgen. Meer informatie over Ener-
gie Coöperatie Drentse Aa is te vin-
den op www.ecdrentseaa.nl.

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 in-
dustriële revolutie begon. Hout en
turf waren niet meer toereikend en
werden vervangen door steenkool.
De wereldeconomie draait nu nog
steeds vooral op fossiele energie-
bronnen. 
Om veel redenen (zoals klimaatver-
andering, vervuiling en uitputting
van fossiele bronnen) is overstap-
pen op onuitputtelijke energie-
bronnen - zoals zon en wind -  nood-
zakelijk, evenals anders omgaan
met water. Dat lukt niet zomaar.
Zonnepanelen en windmolens vra-
gen 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 zo-
veel meer mensen op de wereld wo-
nen, dan de miljard mensen die in
1800 de wereld bevolkten. Daar-
naast delen we onze planeet met
miljoenen andere soorten, die ook

REGIO - Energie Coöperatie Drent-
se Aa had eerder dit jaar de lezing
‘Naar een toekomstbestendig ener-
giesysteem’ gepland. Maar door de
uitbraak van corona moest deze le-
zing worden geannuleerd. Het be-
stuur van EC Drentse Aa heeft be-
sloten deze lezing nu op 4 novem-
ber digitaal te verzorgen. De lezing

Energie Coöperatie Drentse
Aa organiseert online 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 Boer-
malaan in Paterswolde. Deskun-
dige en ervaren vrijwilligers
staan klaar om kapotte kleding,
huishoudelijke apparaten, klok-
ken, speelgoed en elektronica te
repareren. Het Repair Café
houdt zich strikt aan de corona-
maatregelen. Daarom wordt er
deze keer geen koffie en thee ge-
schonken.

Zonneweide 
Glimmen in zee
met leverancier
GLIMMEN - Na een intensieve se-
lectieprocedure, gevolgd door con-
tractonderhandelingen, is Zonne-
weide Glimmen erin geslaagd een
goede leverancier te vinden. EN-
GIE Services Noord BV uit Roden
gaat het project realiseren en ge-
durende minimaal 5 jaar het on-
derhoud plegen aan de installaties. 

ENGIE heeft een scherpe offerte
neergelegd die past binnen de be-
groting van Zonneweide Glimmen
en heeft ruime ervaring met verge-
lijkbare projecten in het Noorden.
Afgelopen vrijdag zijn de handte-
keningen geplaatst onder het con-
tract. 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. 

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 lekker-
der dan een versgebakken appel-
taartje?

Via https://plaatsdewereld.nl kan
iedereen die dat wil een appeltaar-
tje bestellen en laten bezorgen bij
iemand die hij of zij een hart onder
de riem wil steken. ,,Samen kun-
nen we de komende donkere maan-
den zorgen voor lichtpuntjes, juist
voor degenen die alleen zijn of het
zwaar hebben.”

verbinding en solidariteit. Wester-
hof: ,,En dat is juist nú zo hard no-
dig. Ook een deel van de 85 men-
sen die normaal gesproken weke-
lijks meedoen op ons werelderf zit
thuis. 
De verhalen van eenzaamheid,
somberheid en verveling zijn aan
de orde van de dag. Dat was de aan-
leiding om de koppen bij elkaar te
steken en te bedenken hoe we on-
derlinge betrokkenheid kunnen sti-
muleren, praktische hulp kunnen
organiseren en leuke activiteiten
kunnen ontplooien waar mensen
vanuit huis aan kunnen deelne-
men. Omdat er zo’n rijke appel-

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

Yvonne Westerhof van Plaats de
Wereld: ,,Hoe leuk is het om men-
sen die noodgedwongen thuis zit-
ten vanwege corona een opsteker
te geven in de vorm van een gezel-
lig en lekker taartje? Op 5 en 6 no-
vember brengen we versgebakken
appeltaartjes rond, met een groet
van de gever. Wie steek jij een hart
onder de riem?”
Plaats de Wereld is een activitei-
tencentrum in Vries dat draait om

Plaats de Wereld steekt mensen
hart onder de riem met appeltaart

ingeschreven. Door dit succes bie-
den we nu opnieuw onze tennisba-
nen aan voor iedereen die actief en
sportief bezig wil zijn, ondanks de
beperkingen die nu gelden. Ieder-
een die nog geen lid is van ZTC,
kan zich aanmelden. We hebben
weer een mooie aanbieding ge-
maakt.”
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 con-
tact opnemen met ZTC via in-
fo@zuidlaardertennis club.nl.

ZUIDLAREN - Veel sportcompeti-
ties 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 uitste-
kend op anderhalve meter afstand
kan en mag worden uitgeoefend.
ZTC geeft (team)sporters nu de
kans om individueel of met team-
genoten tennis te ontdekken. Dou-
we Deinum, voorzitter van ZTC,
geeft aan dat meer dan een miljoen
mensen in Nederland regelmatig
tennissen. ,,Tennis kan veilig ge-
speeld worden. Ook het dubbelen
met teamgenoten is toegestaan. De-
ze zomer heeft de Zuidlaarder Ten-
nis Club ruim vijftig nieuwe leden

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

Geopark. In het gebied zijn zes ge-
meenten vertegenwoordigd en
twee provincies. Toch is het ver-
haal over het gebied nog niet vol-
doende 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 publieks-
boek van Stichting Het Drentse
Landschap over bijzondere gebie-
den in Drenthe. Bij het maken van
De Hondsrug - Landschap van eeu-
wen werkte Het Drentse Land-
schap nauw samen met De Honds-
rug 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 - Land-
schap van eeuwen is verkrijgbaar
via de webwinkel van Het Drentse
Landschap, bij het Hunebedcen-
trum en bij diverse Drentse en Gro-
ningse boekhandels.

één van de oudst bewoonde plek-
ken van Nederland. Er zijn weinig
gebieden waar zoveel prehistori-
sche sporen liggen als in het Honds-
ruggebied. Er leefden neandertha-
ler-jagers toen de laatste ijstijd nog
moest beginnen. Bijna alle hune-
bedden vindt men in het Hondsrug-
gebied. Behalve een unieke geolo-
gie en een lange prehistorie heeft
het Hondsruggebied ook een jonge-
re geschiedenis vol verhalen. 
In 2013 is het Hondsruggebied (dat
het gebied van Coevorden en Em-
men tot aan de stad Groningen be-
slaat) uitgeroepen tot een Euro-
pees en Global Geopark. Daarmee
is het Hondsruggebied het eerste
Geopark van Nederland. Wereld-
wijd zijn er meer dan 150  Geopar-
ken. Geoparken hebben als ken-
merk dat ze een bijzondere ont-
staansgeschiedenis hebben, in com-
binatie met het culturele- en na-
tuurverhaal. Sinds 2015 zijn alle
Geoparken in de wereld toegetre-
den tot een nieuwe UNESCO-cate-
gorie. Vanaf dat moment heet het
gebied Hondsrug UNESCO Global

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 uitgeroe-
pen tot een Europees en Global Ge-
opark, stamt uit 1970. Er is in de af-
gelopen vijftig jaar wel een aantal
deelboeken, routeboekjes en ande-
re 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 pu-
blieksboek De Hondsrug - Land-
schap van eeuwen, dat wordt uitge-
geven door Stichting Het Drentse
Landschap.
In het vlakke noorden van Neder-
land liggen vier kaarsrechte heu-
velruggen naast elkaar. De Honds-
rug 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,

Uniek boek over de Hondsrug

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 be-
schikken zij over toegang tot een
schat aan andere informatiebron-
nen. Medeondertekenaar Ruben
Dood, directeur beleidsstatistiek
en dataservices van het CBS: ,,We
werken al drie jaar met de ge-
meente Groningen samen om da-
tagedreven beleid te faciliteren.
Door als CBS meer regionaal te
gaan samenwerken kunnen wij
als onafhankelijke partij nog be-

gaan hier een boel profijt van
krijgen.”

In de RGA werken overheden sa-
men aan een goed functionerend
‘daily urban system’. Dat is het
gebied waarin de meeste mensen
wonen, werken, studeren, recreë-
ren en van A naar B gaan. De
RGA maakt afspraken over aan-
tallen 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 open-
baar vervoer. De Regiomonitor
brengt de verbanden binnen het
daily urban system in beeld: hoe-
veel mensen pakken de fiets voor
middellange afstanden en hoe

TYNAARLO - Een Regiomonitor
die de gemeenten in de regio Gro-
ningen-Assen gaat helpen beter
beleid te maken: daarvoor heb-
ben Regio Groningen-Assen
(RGA) en CBS Urban Data Cen-
ter (UDC) de handen ineen gesla-
gen. Vrijdag tekenden ze een in-
tentieverklaring om samen te
werken aan de Regiomonitor. Be-
gin volgend jaar wordt het eerste
‘dynamisch dashboard’ gepresen-
teerd.

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 afge-
sproken om zoveel mogelijk ‘da-
tagedreven’ te gaan werken. Ge-
deputeerde Mirjam Wulfse, voor-
zitter van de Stuurgroep Regio
Groningen-Assen, is blij met de
samenwerking: 
,,Met de Regiomonitor krijgen we
meer zicht op ontwikkelingen

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 SylviaGermesFo-
tografie)

ter voeding geven aan het maat-
schappelijke debat, beleidsont-
wikkeling en besluitvorming.”

Deelnemers in de RGA houden
ook zelf informatie bij, maar
hiervan heeft de RGA geen to-
taaloverzicht. Deze gegevens
worden nu samengevoegd met
de informatie van het CBS, waar-
door er een completer beeld ont-
staat. Analyse van al deze gege-
vens 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 be-
gin 2021 gepresenteerd.

binnen onze regio,
die we dan beter
kunnen volgen. In-
formatie komt over-
zichtelijk in beeld
en kan snel geactu-
aliseerd en geanaly-
seerd worden. Be-
stuurders en inhou-
delijk specialisten
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