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Gedeeltelijke lockdown
om corona te stuiten
REGIO - De situatie met betrekking tot het coronavirus is
dermate zorgwekkend dat het kabinet heeft besloten tot
nieuwe, strengere maatregelen. Eén van deze maatregelen is volledige sluiting van de horeca. Sportwedstrijden
zijn verboden en er komt een mondkapjesplicht.

De gezamenlijke jeugd van de voetbalverenigingen VAKO en SV Tynaarlo speelde zaterdag een onderling toernooi op sportpark De Fiellittaz Goethart in Vries. (foto VAKO)

Clubs blijven in training, ook met nieuwe maatregelen

KNVB: amateurvoetbal geen
brandhaard, wel grote zorgen
ZUIDLAREN - In verband met de
nieuwe coronamaatregelen van het
kabinet zijn alle sportcompetities met uitzondering van het betaald
voetbal - voorlopig stilgelegd. Een
hard gelag voor alle amateursporters, die pas net weer in competitie
waren.
Zelden zal zó reikhalzend zijn uitgekeken naar de start van het nieuwe amateurvoetbalseizoen als dit
jaar. Toen in het laatste weekend
van augustus het bekertoernooi
van start ging, waren er bijna een
half jaar geen officiële wedstrijden
gespeeld. Maar na drie bekerwedstrijden en twee competitieduels
was de sjeu er al weer behoorlijk
af: om de opmars van het coronavirus te stuiten besloot het kabinet
dat er geen publiek meer welkom
was bij sportwedstrijden. Weer
twee weken later werden de competities zelfs helemaal stilgelegd.
Tot grote teleurstelling van de
KNVB, met 1,2 miljoen leden de
grootste sportbond van Nederland.
,,Elk weekend worden er normaal
30.000 wedstrijden gespeeld op de
amateurvelden. Ondanks een aantal coronagevallen en nog meer
spelers die uit voorzorg in quarantaine moesten, zijn de afgelopen
weekenden zo’n 80 procent van de
geplande wedstrijden gewoon gespeeld. Met 1,2 miljoen KNVB-leden is een aantal besmettingen helaas onvermijdelijk, we staan tenslotte midden in de samenleving.
Maar het amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken,
daar de meeste besmettingen thuis,
op het werk en bij vrienden en familie plaatsvinden. Op het zaalvoetbal na, worden alle wedstrijden in de buitenlucht gespeeld. Uit
onderzoek is gebleken dat men op
het veld nooit lang binnen anderhalve meter afstand van elkaar verkeert en dat sporten aantoonbaar

een goede invloed op de weerstand
en gezondheid van mensen heeft.
Daarnaast biedt het een gezonde
uitlaatklep voor met name de
jeugd die in deze tijd weinig kanten op kan”, zo laat de KNVB in
een verklaring weten.
Als het stilleggen van de competities langer gaat duren dan een aantal weken, dan vreest de KNVB
voor grote negatieve gevolgen voor
het amateurvoetbal. ,,Met de competities wordt ook opnieuw het
spelplezier bij de voetballers stilgelegd. Hoe vaak kunnen zij zich blijven opladen om sport een belangrijk deel van hun vrije tijd te laten
uitmaken? Kost dit de clubs straks
leden? De verenigingen worden
draaiende gehouden door 400.000
vrijwilligers. Op hen wordt opnieuw een enorm beroep gedaan
om alles op hun club om te gooien.
Hoelang blijven zij dit nog leuk
vinden om te doen? Amateurverenigingen zijn geen vetpot. Nu
moeten zij het nog langer stellen
zonder een groot deel van hun inkomsten, want drie weken geleden
moesten de kantines al dicht. Hoe
lang kunnen zij deze financiële
klappen nog incasseren? Dit alles
baart ons grote zorgen. Ook wij
zien de sterk gestegen coronacijfers en snappen de noodzaak voor
maatregelen. Maar we moeten niet
de voordelen die het sporten en het
amateurvoetbal bieden uit het oog
verliezen. Niet tijdens de coronatijd en ook niet daarna.”
De competities mogen dan zeker
tot half november stil liggen, er
mag - onder voorwaarden - wel worden getraind. Voor jeugdteams gelden tijdens trainingen geen beperkingen qua groepsgrootte en onderlinge afstand. Zij mogen onderling
trainingswedstrijdjes spelen bij de
eigen vereniging. Op sportpark De
Fielliettaz Goethart in Vries namen
zaterdag tientallen jeugdleden van

de samenwerkende verenigingen
VAKO en SV Tynaarlo deel aan
een onderling toernooitje. Aanstaande zaterdag wordt in Tynaarlo
een dergelijk toernooi gehouden.
Ook bij FC Zuidlaren worden de
komende weken onderlinge wedstrijdjes georganiseerd voor de
jeugdleden. Actief zag afgelopen
zaterdag mogelijkheden om de geplande jeugdclinic gewoon door te
laten gaan met inachtneming van
alle coronamaatregelen.
Voor seniorenteams ligt het wat ingewikkelder. Ook senioren mogen
nog trainen, maar dan wel in groepen van maximaal vier personen.
Bovendien moeten zij altijd anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Een fatsoenlijke voetbaltraining zit er de komende weken dus
niet in, maar dat weerhoudt de
clubs er niet van om toch het trainingsveld op te gaan. Zo is Actieftrainer Peter Slijfer gisteren met
zijn selectie gaan trainen, in groepjes van vier. ,,Het is qua training natuurlijk wel aanpassen, met groepjes van vier en dan ook nog de anderhalve meter afstand handhaven.” Eext heeft afgelopen weekend de training al hervat. ,,Uiteraard is het aftasten”, zegt trainer
Hemmo Kuipers. ,,Maar we kunnen
werken aan het conditionele en fysieke aspect, met daarnaast pass- en
trapoefeningen en afwerken. Het is
zonde om het vele voorwerk van de
afgelopen maanden te laten wegkwijnen.”

Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen om zich opnieuw te
verspreiden. Het kabinet heeft vorige week dan ook besloten dat er
strengere maatregelen nodig zijn
om ervoor te zorgen dat het aantal
besmettingen daalt. Dit doet het
kabinet door dáár in te grijpen
waar het risico op overdracht van
het virus het grootst is, en door het
aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken.
Alle eet- en drinkgelegenheden
zijn sinds woensdagavond 22.00
uur gesloten. Afhalen blijft wel mogelijk. Winkels in de detailhandel
sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Supermarkten mogen wel tot later
openblijven. Koopavonden worden
afgeschaft. Tussen 20.00 en 7.00
uur mag er geen alcohol meer worden verkocht of bezorgd. Het is ook
niet toegestaan om tussen 20.00 en
7.00 uur alcohol op zak te hebben

of te nuttigen in de openbare ruimte.
Sporten is alleen nog beperkt mogelijk. Voor iedereen vanaf 18 jaar
geldt dat sporten alleen mag op anderhalve meter afstand en alleen
individueel of in teamverband met
niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, met
uitzondering van het betaald voetbal. Voor kinderen tot 18 jaar blijft
sporten in teamverband wel toegestaan, maar alleen als het gaat om
wedstrijden tussen teams van de eigen club. Naast de sportkantines
worden ook de doucheruimtes en
kleedkamers gesloten.
Thuis mag men nog maximaal drie
personen per dag ontvangen. In
binnenruimtes waar mensen bij elkaar komen geldt een maximumaantal personen van dertig. In
openbare binnenruimtes en in het
openbaar vervoer wordt iedereen

Berend Bordje: gratis
een warme maaltijd
ZUIDLAREN - Voor inwoners van
Zuidlaren die om wat voor reden
dan ook wel een gratis warme
maaltijd kunnen gebruiken is er nu
Berend Bordje.
Berend Bordje zorgt voor een warme hap voor iedereen die daar blij
van wordt. Zoals voor iemand voor
wie een warme maaltijd niet vanzelfsprekend is. Voor iemand die
moeilijk rond kan komen. Of voor
iemand die behoefte heeft aan een
praatje. Kortom: voor iedereen die
om wat voor reden dan ook wel een
gratis warme maaltijd kan gebruiken. Berend Bordje is een initiatief
dat is ontstaan vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zuidlaren. ,,Ook in Zuidlaren zijn er gezinnen die afhankelijk zijn van de
Voedselbank”, zegt Anja Kamminga namens de initiatiefnemers. ,,En
er zijn ook mensen die, al dan niet
door de coronacrisis, eenzaam zijn.
Binnen de kerk hebben we nagedacht over de vraag wat we voor
een ander kunnen betekenen. Zo
kwamen we op het idee voor Berend Bordje.”
Helaas zit samen eten er vanwege
de coronamaatregelen even niet in.

Maar uitdelen kan nog steeds. De
coronacrisis staat de start van Berend Bordje dan ook niet in de weg.
Op vrijdag 30 oktober tussen 17.30
en 18.30 uur kan iedereen een warme maaltijd afhalen bij De Rank
aan het Westeind 10 in Zuidlaren.
,,We denken erover om dit vanaf
nu één keer per maand te gaan
doen”, aldus Anja Kamminga.
,,Maar we gaan eerst natuurlijk
even kijken hoe het op vrijdag de
30e gaat.”
Door de verkoop van Zuidlaarderbollen hebben vrijwilligers van de
Christelijk Gereformeerde Kerk
gezorgd voor budget voor de eerste
editie(s) van Berend Bordje. Voor
eventuele volgende edities worden
nieuwe acties voorbereid. Om niet
te weinig te hebben en om verspilling van voedsel te voorkomen, wil
de organisatie van Berend Bordje
graag vooraf weten voor hoeveel
mensen een maaltijd bereid moet
worden. ,,Dus ben je iemand of ken
je iemand die blij wordt van een
warme maaltijd: laat het ons weten!” Dit kan tot uiterlijk woensdag
28 oktober via berendbordjezuidlaren@gmail.com.

Derde reisbedrijf vestigt
zich op luchthaven Eelde
EELDE - De reisorganisatie Travel4Reasons vestigt zich per 1 november op Groningen Airport Eelde.
Marc Tolsma, eigenaar van Travel4Reasons: ,,Na ruim 10 jaar in
het centrum van Groningen te zijn
gehuisvest, is Groningen Airport
Eelde voor mij een logische en inspirerende
plek
om
Travel4Reasons verder uit te bouwen.
Wij gaan ons dienstenaanbod verder uitbreiden en zijn straks tevens
in te zetten als locatiemarketeers,
videograaf en dronepiloot. Juist
omdat op Groningen Airport Eelde
meerdere bedrijven zijn gevestigd
die zich richten op vliegen met drones én de luchthaven de juiste faciliteiten hiervoor heeft, kan dit elkaar zeer goed versterken.”
Travel4Reasons is het derde reisbedrijf op de luchthaven. Ook BBI
Travel en Reisburo Airport Eelde
zijn op de luchthaven gevestigd.
Bart Schmeink, interim-directeur

van 13 jaar en ouder geacht een
mondkapje te dragen. Het is de bedoeling dat de mondkapjesplicht
wordt opgenomen in de speciale
coronawet. Iedereen wordt geadviseerd het aantal uitstapjes te beperken, drukte te vermijden en
het openbaar vervoer alleen te gebruiken als dat écht noodzakelijk

is. De ‘gedeeltelijke lockdown’
duurt in principe vier weken. Komende week zal het kabinet de
maatregelen evalueren en beoordelen wat er voor de periode daarna nodig is. Is het effect onvoldoende, dan blijven de maatregelen gehandhaafd en worden ze mogelijk verder verzwaard.

Jantines en Stien Schutrup waren donderdag 65 jaar getrouwd.
(foto Van Oost Media)

Echtpaar Schutrup
65 jaar getrouwd
ZUIDLAREN - Jantines Schutrup
en Stien Schutrup-Wolters uit Zuidlaren waren donderdag 65 jaar getrouwd.
Jantines Schutrup werd geboren in
Eext, Stien Wolters zag het levenslicht in De Groeve. Ze ontmoetten
elkaar in 1954 op de Zuidlaardermarkt. Op 15 oktober 1955 traden
ze in het huwelijk. Het echtpaar
heeft drie kinderen en drie aangetrouwde kinderen, zes kleinkinderen en begin september zijn hun
twee achterkleinkinderen geboren.
Jantines en Stien Schutrup wonen
al sinds hun huwelijk in Zuidlaren,

waarvan de meeste tijd in de Koningstraat. De heer Schutrup heeft
vóór zijn pensionering gewerkt bij
de facilitaire dienst van Dennenoord. Zijn echtgenote was werkzaam in de bibliotheek van Zuidlaren.
Jantines Schutrup is al vanaf jonge
leeftijd een groot liefhebber van de
duivensport. Hij is al 70 jaar lid
van postduivenvereniging De Vliegers uit Annen. Iedere dag brengt
hij samen met Stien een deel van
de tijd door met de verzorging van
zijn vogels. Verder besteedt het
briljanten echtpaar veel tijd aan de
bloemen- en groentetuin.

Cliënt Lentis verdacht
van doden medebewoner
ZUIDLAREN - Een 30-jarige cliënt
van GGZ-instelling Lentis in Zuidlaren is donderdagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een medebewoner.

verdachte aangehouden vanwege
zijn mogelijke betrokkenheid bij
de dood van de man. Het gaat om
een bewoner van dezelfde instelling.

Het slachtoffer werd donderdagavond levenloos aangetroffen in
zijn kamer op locatie De Es. Hier
worden cliënten met psychiatrische
problemen begeleid richting een
woonplek in de maatschappij. Nog
dezelfde avond werd een 30-jarige

De rechter-commissaris van de
rechtbank Noord-Nederland heeft
maandag bepaald dat de verdachte
nog zeker twee weken vast blijft
zitten. Hij is voorgeleid op verdenking van moord/doodslag. De rechter-commissaris heeft hiervoor ernstige bezwaren aangenomen.

Horeca legt zich toe op
afhalen en bezorgen

van Groningen Airport Eelde: ,,Deze ontwikkeling van steeds meer
bedrijven die zich op de luchthaven vestigen, past goed in onze
strategie om de maatschappelijke
basis van de luchthaven verder te
verbreden. We zijn met meer partijen in gesprek die hier ruimte
zoeken, maar ook met partijen die
zich in de regio willen vestigen en
een internationale luchthaven in
de buurt willen hebben.”

ZUIDLAREN - Voor de tweede
keer dit jaar heeft de horeca de
deuren moeten sluiten. Om toch
nog wat inkomsten te genereren
leggen veel cafés en restaurants
zich toe op afhalen en bezorgen.

Travel4Reasons is al jarenlang specialist in themareizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en IJsland, zoals rondreizen en camper-,
golf- en whiskyreizen. Sinds de coronacrisis biedt Travel4Reasons
ook whiskyreizen in eigen land en
themareizen door de drie noordelijke provincies en het waddengebied. Vanaf 1 januari 2021 wordt
het ook mogelijk om het team van
Travel4Reasons in te huren als videograaf, dronepiloot en locatiemarketeer.

In tegenstelling tot de vorige keer
kwam de sluiting van de horeca deze keer niet volledig uit de lucht
vallen. Eigenaar Marc Willemse
van restaurant Bij Cosineros in
Zuidlaren was dan ook enigszins
voorbereid op de onheilstijding van
het kabinet. ,,Deze keer hadden we
het plan al klaarliggen en konden
we direct van start met onze afhaalservice: Cosi At Home. Oftewel:
maak het thuis met elkaar gezellig.” De afhaalmenukaart van Bij
Cosineros omvat onder andere soe-

Geen markt: vlag halfstok
ZUIDLAREN - Normaal had Zuidlaren in de afgelopen dagen helemaal in het teken gestaan van de
820e Zuidlaardermarkt. Maar vanwege het coronavirus leven we nu in ‘het nieuwe normaal’, en
daarin is voor de Zuidlaardermarkt even geen plaats. Vóór de zomer werd al een streep gezet door de
paarden- en warenmarkt, enkele weken geleden besloot de gemeente Tynaarlo ook de kermis te annuleren. Met de kennis van nu een goede beslissing, zeker nu Nederland sinds afgelopen woensdag weer in
een gedeeltelijke lockdown verkeert. De bewoners van een huis aan de Telefoonstraat uitten hun verdriet over het niet doorgaan van de Zuidlaardermarkt door de Zuidlaarder vlag halfstok te hangen.

pen, een borrelschaal en een driegangendiner met vlees, vis en een
vegetarisch gerecht.
Ook Grand Café Zuidlaren is weer
overgeschakeld op de afhaal- en bezorgdienst. ,,Omdat het helaas niet
de eerste keer is, konden we allemaal vrij vlot schakelen”, aldus
Roelof en Henriët Haaijer van
Grand Café Zuidlaren, dat een uitgebreid aanbod heeft van pubfoodgerechten.
Matthijs van der Caaij van café De
Grutter in Annen biedt zijn gasten
eveneens de mogelijkheid menu’s
af te halen of te laten bezorgen.
Hoewel er per saldo minder werk
zal zijn dan gebruikelijk, verwacht
Van der Caaij zich niet te gaan vervelen. ,,Ik heb een groot bedrijf. Er
valt altijd wel iets te doen.”
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Vragen ChristenUnie over
terugkeer Joodse inwoners

‘Speelautomatenhal past
binnen beleid gemeente’
ZUIDLAREN - De vestiging van
een speelautomatenhal in het centrum van Zuidlaren past binnen
het bestaande beleid van de gemeente Tynaarlo. Dat schrijft het
college van B en W in een reactie
op vragen van de CDA-fractie.
Het CDA vraagt zich af of een
speelautomatenhal wel past binnen
het centrumplan voor Zuidlaren.
De partij verzocht het college van B
en W dan ook te stoppen met de
procedure om Lucky Star Casino
een vergunning te geven voor een
speelautomatenhal aan de Brink

OZ, in een zaalruimte van De Gouden Leeuw die niet of weinig wordt
gebruikt. Het CDA is tegenstander
van het stimuleren van gokken,
omdat dit een verslaving kan opleveren waarbij mensen te maken
kunnen krijgen met problematische schulden. Daarnaast wijst de
partij op de mogelijkheden van
witwassen en fraude.
Volgens het college van B en W van
de gemeente Tynaarlo past het toestaan van een speelautomatenhal
binnen het bestaande beleid. In de
in 2007 door de gemeenteraad vastgestelde speelautomatenverorde-

Lange file door ongeluk op A28
GLIMMEN - Op de A28 tussen Assen en Groningen is donderdagmiddag een lange file ontstaan door een eenzijdig ongeval ter hoogte van
parkeerplaats Glimmermade. Hier raakte een auto van de weg, om vervolgens in de sloot naast de snelweg tot stilstand te komen. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.
Door het ongeluk was één rijstrook van de A28 enige tijd afgesloten
voor verkeer.

ning staat dat het college een vergunning kan verlenen voor maximaal één speelautomatenhal met
hooguit vijftig speeltoestellen. ,,Er
is jarenlang een speelautomatenhal geëxploiteerd bij de ingang van
het Sprookjeshof in Zuidlaren”, aldus het college van B en W. ,,Sinds
Sprookjeshof deze niet meer exploiteert, is geen gebruik meer gemaakt van de vestigingsmogelijkheid voor een speelautomatenhal.
Een ondernemer vraagt nu om gebruik te mogen maken van de
ruimte die de verordening biedt.”
In de speelautomatenverordening
van de gemeente Tynaarlo is geen
specifiek gebied aangewezen voor
de eventuele vestiging van een
speelautomatenhal. Dat er de komende jaren wordt gewerkt aan
een centrumplan voor Zuidlaren, is
volgens het college van B en W
geen reden om de vergunning aan
Lucky Star Casino voor het exploiteren van een speelautomatenhal
aan de Brink OZ te weigeren. ,,De
nieuwe invulling van een deels
leegstaand pand in het centrum
zorgt ervoor dat er levendigheid
blijft in Zuidlaren.”

Het nieuwe fietspad langs de Menweg tussen Eexterveen en Eexterveenschekanaal is sinds deze week in gebruik. (foto Henry Koops)

Fietspad langs Menweg is
klaar voor gebruik
EEXTERVEEN - Het nieuwe fietspad tussen Eexterveen en Eexterveenschekanaal is klaar voor gebruik. Maandag werden de laatste
handelingen gedaan aan de opritten naar de landbouwpercelen.
De aanleg van het fietspad was een
grote wens van veel inwoners van
de kanaaldorpen Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal
om hun kinderen veilig naar school
in Eexterveen te laten gaan. De
kinderen maakten dinsdag voor
het eerst gebruik van het fietspad,
omdat OBS De Kameleon maandag
een margedag had. De gemeente

Aa en Hunze had ook snelheidsbeperkende maatregelen op de Menweg aangebracht bij het binnenrijden van Eexterveen. Niet iedereen
was tevreden met de oplevering.
Zo kreeg wethouder Henk Heijerman een berichtje dat er nog borden moesten worden geplaatst bij
de weg om te waarschuwen voor de
‘drempels’. ,,Levensgevaarlijk als
je daar niet bekend bent, of in het
donker. De drempels zijn slecht te
zien. En automobilisten rijden nu
gewoon via de berm om de drempels te mijden”, laat een inwoner
weten. En dat is natuurlijk niet de
bedoeling van deze ingreep.

VRIES - Het vieren van 75 jaar bevrijding kan alleen als ook recht is
gedaan aan de slachtoffers. De
fractie van de ChristenUnie in de
gemeente Tynaarlo vraagt het college van B en W daarom na te gaan
of in de voormalige gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren na de Tweede Wereldoorlog eerlijk en fatsoenlijk is omgegaan met de teruggave
van inbeslaggenomen eigendommen van Joodse inwoners.
Fractievoorzitter Henny van den
Born van de ChristenUnie in Tynaarlo: ,,We vieren dit jaar in alle
rust het feit dat Nederland 75 jaar
geleden werd bevrijd van de bezetting door Duitse troepen. En meer
dan dat: het schrikbewind van Hitler kwam tot een einde, de concentratiekampen gingen open, vele gevangenen werden bevrijd. Zij gingen op weg naar huis. Er moest in
die tijd veel geregeld worden en de
middelen waren beperkt. Dat kan
voor een deel verklaren waarom de
terugkeer van de gevangenen vaak
niet veel aandacht kreeg. Langzamerhand wordt echter steeds meer
bekend over de lotgevallen van deze landgenoten, met bijzondere
aandacht voor de situatie van de

Joodse inwoners. Hun bezittingen
waren meestal in beslag genomen
en verkocht. Zij werden geconfronteerd met onbegrip, bureaucratie
en zelfs vijandelijke houding van
Nederlanders.
Naar aanleiding van berichten in
de pers wordt in een aantal gemeenten nagegaan wat gebeurd is
met inbeslaggenomen eigendommen van gedeporteerde Joden. De
ChristenUnie wil graag dat ook Tynaarlo zo’n onderzoek verricht voor
de voormalige gemeenten Eelde,
Vries en Zuidlaren. Van den Born:
,,Het gaat slechts om weinig mensen en om nog minder overlevenden. In Zuidlaren zijn bijvoorbeeld
slechts zeventien Joodse inwoners
teruggekeerd. Gedenken betekent
ook in je gedrag laten zien dat je
geleerd hebt. Uit het onderzoek zal
blijken of er een misstand moet
worden rechtgezet, of dat het goed
gegaan is en we écht bevrijding
kunnen vieren.”

Nieuws
uit de regio
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Kerkdienst over Sint
Maarten in Nicolaaskerk
HAREN - De kerken in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren houden op zondag 8 november een gezamenlijke kerkdienst, die door iedereen online te volgen is. Centraal
staat de bekende Sint Martinus en
de manier waarop hij in het leven
stond.
Veel mensen kennen Sint Martinus
van suikerbieten of lampions, van
mooie of gekke liedjes en van zakkenvol snoep. Dat laatste heeft misschien wel te maken met de reden
waarom deze Maarten heilig genoemd wordt en waarom in de middeleeuwen veel kerken de naam
Martinikerk kregen. Martinus was
de personificatie van naastenliefde
en van rechtvaardigheid. Zijn levenswijze doet dan ook denken aan
de Werken der Barmhartigheid, die
regelrecht uit de Bijbel komen.
Het voorbeeld van het leven van
Sint Martinus, maar ook andere
verhalen en gebruiken die kleven
aan deze legendarische heilige, vormen het uitgangspunt voor de
kerkdienst die de gezamenlijke
kerken in Haren, Onnen, Glimmen
en Noordlaren houden op zondag 8
november. Vanwege de corona-

maatregelen zijn alleen medewerkers aanwezig in de Nicolaaskerk
in Haren, waar de dienst opgenomen wordt. Anderen kunnen de
dienst online meebeleven in beeld
en
geluid
via
www.kerkdienstgemist.nl.
Voorgangers zijn predikante Arlette
Toornstra van de protestantse
Dorpskerk in Haren en pastor Myriam Oosting van de rooms-katholieke Hildegardparochie. Diverse
kerkleden werken mee. De dienst
begint om 10.00 uur, de uitzending
blijft na afloop beschikbaar via
www.kerkdienstgemist.nl.

De vestiging van Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze in het centrum van Zuidlaren.

Notariskantoren voorzien van
LightAir ionisatieapparatuur
ZUIDLAREN/GIETEN - Notariaat
Zuidlaren & Aa en Hunze, met vestigingen in Zuidlaren en Gieten,
heeft in de persoon van notaris Erwin Akkerman besloten om beide
kantoren te voorzien van LightAir
ionisatieapparatuur. Hoofdreden
voor het aanschaffen van de ionisa-

ZONDAG 25 OKTOBER
Zuidlaren:
Dorpskerk:
10.00 uur: ds. R.P. Oosterdijk.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)
Laarkerk:
10.00 uur: ds. W.H. Slob.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)
Ontmoetingskerk Zuidlaren:
10.00 uur: dhr. P.G. de Rijk.
Verpleeghuis De Enk:
g.o.o.
R.K. Kerk:
09.30 uur: Woord en Communieviering o.l.v. parochianen.
Geref. Kerk Vrijgemaakt:
09.30 uur: ds. R.A. Schipper.
(reserveren via dienstbijwonen@gkvzuidlaren.nl)
Chr. Geref. Kerk De Rank:
Tijdelijk geen ontmoeting.
Anloo:
Magnuskerk:
10.00 uur: ds. R.J. ten Have.
(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:
Drentsche Aa Tandheelkunde
(Anloo), tel. 0592-421385.
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.

tietoestellen is dat de notarissen
een zo gezond mogelijk leef- en
werkklimaat willen bewerkstelligen voor zowel hun klanten als de
eigen medewerkers.
Het gepatenteerde systeem uit
Zweden is ontwikkeld voor mensen

Prot. Gem. Noordlaren/Glimmen:
Trefpuntkerk:10.00 uur: da. F. Karelse.
Haren:
Doopsgezinde Gemeente:
10.00 uur: ds. G.G. Hoekema.
(reserveren via 050-5348734 of
haadsma@hetnet.nl)
Eelde/Paterswolde:
Protestantse Gemeente: 10.00 uur:
ds. K. van der Plas.19.00 uur: vesper.
(dienst te volgen via
www.kerkomroep.nl)
Vries:
Protestantse Gemeente Vries:
09.30 uur: ds. T. van Beijeren.
(reserveren via 0592-543313)
Tynaarlo Lokaal: Kerktijd: 10.0011.00 uur. FM: 105.9 of 107.4. Kabel: 105.5.

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

Met de LightAir ionisatieapparatuur creëert Notariaat Zuidlaren
& Aa en Hunze een gezond werk- en leefklimaat voor medewerkers
en klanten.

met luchtwegproblemen en aandoeningen als astma, COPD,
hooikoorts en andere allergieën
met veelal daarbij gepaard gaande
klachten als hoofdpijn en branderige ogen.
Langlopend onderzoek aan het
Zweedse Karolinska Instituut, gepubliceerd in juni 2015 in het gerenommeerde wetenschappelijke
blad Nature Scientific Reports, en
aan de Universiteit van Linköping
toont aan dat de IonFlow high density technologie 97 procent van alle
luchtmobiele virussen in de lucht
deactiveert en daarmee overdracht
van virussen/besmetting voorkomt.
Tevens wordt 99,94 procent van (ultra) fijnstof tot 0,007 pm uit de
lucht gehaald. Dit geldt zeker niet
voor alle ionisatoren die op de
markt zijn. Het is daarmee een
snelle, relatief goedkope en eenvoudig in te zetten oplossing om virussen en fijnstof uit de lucht te
verwijderen en overdracht te voorkomen.
De apparatuur is geleverd door Ion
Noord BV, gevestigd te Veeningen
en Zuidlaren. Bedrijven of particulieren die meer informatie wensen,
kunnen contact met het bedrijf opnemen via info@ionnoord.nl of anders via 06-51171880 (Douwe Duiveman) of 06-53171499 (Machiel de
Vries).

Albert Heijn introduceert
nieuwe verse maaltijden
ZUIDLAREN - Een zalm tataki
poké-bowl, een groentencurry of
Indonesische rendang uit de supermarkt? Vanaf 21 oktober heeft Albert Heijn Zuidlaren een nieuw assortiment van ultraverse maaltijden en salades in het schap. De
winkel speelt hiermee in op de
groeiende behoefte aan verse kanten-klaarmaaltijden.
Ruim de helft van de Albert Heijnklanten koopt wel eens iets uit het
kant-en-klaarschap. Vanuit de
groeiende consumentenbehoefte

aan verse maaltijden kiest de supermarkt ervoor om nieuwe, aantrekkelijke maaltijden te introduceren. Met het nieuwe aanbod van
eigentijdse recepten hoopt de winkel een ruimer assortiment te bieden aan haar klanten.
‘Alsof je zelf uren in de keuken
hebt gestaan’, koppen de borden in
de winkel. De eigentijdse recepten
van maaltijden en salades zijn een
verbreding van het kant-en-klaaraanbod van Albert Heijn. De producten onderscheiden zich door het
ultraverse karakter en de scherpe

prijs. Het concept sluit naadloos
aan op de huidige trend van gezond
en gemakkelijk eten in een internationaal jasje.
Namen als Feta Delight, Tasty Tabouleh en Thai Chicken Mango geven de producten bijna de beleving
van een streetfoodgerecht. Het assortiment bestaat uit zes salad
bowls, Italiaanse lasagne en papardelle met zalm, een groentencurry
en Indonesische rendang. Vanaf
woensdag 21 oktober zijn de producten te vinden in het versschap
bij de groenteafdeling.

Bij Cosineros is nu Cosi At Home
ZUIDLAREN - De gedeeltelijke
lockdown die vorige week woensdag inging, heeft de horeca hard
geraakt. Voor een periode van vier
weken zijn cafés en restaurants
weer gesloten. Eigenaar Marc Willemse van restaurant Bij Cosineros
in Zuidlaren vindt het een hard gelag, maar zit met zijn team niet bij
de pakken neer. Direct kon worden
overgeschakeld naar het afhalen
van fijne gerechten, voor bij de
mensen thuis.
De vorige sluiting in maart kwam
uit het niets: ineens moest op zondagavond het restaurant om zes
uur ‘s avonds dicht. Een complete
verrassing. Nu was dat anders, legt
Marc Willemse uit. ,,We zagen het
nu min of meer aankomen. De eerste keer hebben we eerst even afgewacht wat we gingen doen met

het restaurant. We organiseerden
toen onder meer een Street Foodactie. Deze keer hadden we het
plan al klaarliggen en konden we
direct van start met onze afhaalservice: Cosi At Home. Oftewel: maak
het thuis met elkaar gezellig.”
Hoewel de gasten nu niet ontvangen kunnen worden in het restaurant aan de Stationsweg, vindt het
team van Bij Cosineros het wel belangrijk - juist nu in deze onzekere
tijden - om dichtbij de mensen te
staan. En dat is wederzijds, aldus
Willemse: ,,We krijgen een warm
gevoel van alle blijken van steun
die we de laatste dagen hebben
ontvangen. Er wordt enorm meegeleefd. Wat wel pijn doet, is dat we
overladen zijn met complimenten
over hoe goed we de coronaregels
invulling gaven. Gasten hadden bij

ons, binnen en op het terras, een
heel veilig gevoel. De regels werden uitstekend gerespecteerd. Dan
is het extra wrang om toch te moeten sluiten, hoe begrijpelijk ook.”
Via de website van Bij Cosineros
kunnen nu diverse gerechten worden besteld om thuis van te genieten. Willemse: ,,Voor 12.00 uur uur
besteld, betekent tussen 16.30 en
18.30 uur afhalen en dan ‘s avonds
lekker eten. We hebben heerlijke
soepen, een borrelschaal en een
driegangendiner met vlees, vis en
vega. Het menu is deze week, tot
en met woensdag 28 oktober, met
3,50 euro korting per persoon te
verkrijgen. Om het gemis van de
Zuidlaardermarkt wat te verzachten… Ook kunnen we speciale verzoekjes in behandeling nemen en
bijvoorbeeld wijnen en bieren naar
keuze meeleveren.”

Het team van restaurant Bij Cosineros zorgt er de komende weken voor dat klanten een maaltijd
kunnen afhalen.

Producten van over de hele wereld bij Wereldwinkel Zuidlaren.

Fairtrade Week bij
Wereldwinkel Zuidlaren
ZUIDLAREN - Wereldwinkel Zuidlaren doet van 24 tot en met 31 oktober mee aan de internationale
Fairtrade Week.
Al 50 jaar steunt Wereldwinkel
Zuidlaren koffie- en theeboeren en
ambachtslieden door hun producten te verkopen voor een eerlijke
prijs. Daarmee draagt de Wereldwinkel bij aan een eerlijke handel
met gelijke kansen voor iedereen,
waar ook ter wereld. En dat onder
het motto ‘geen hulp, maar handel’.
Fairtrade begint al bij de dagelijkse boodschappen. In de komende
Fairtrade Week staan koffie, thee

en kruidenpasta’s extra in de
schijnwerpers met speciale kortingen. Daarnaast verkoopt Wereldwinkel Zuidlaren ook kookboekjes,
recepten, schalen en tajines. In de
Wereldwinkel zijn producten van
over de hele wereld te vinden, zoals
sieraden, sjaals, kunstnijverheid en
chocolade van Tony Chocolonely.
Meer over de Fairtrade Week bij
Wereldwinkel Zuidlaren is te vinden in de advertentie elders in deze krant.
Wereldwinkel Zuidlaren is gevestigd aan de Middenstraat 1B in
Zuidlaren, naast de bibliotheek.

SVR-kampeerboeren boeren
goed, kampeerbranche ook
REGIO - Niet alleen campings beleefden na 15 juni een opmerkelijke wederopstanding, ook de branchevereniging Kampeer & Caravan
Industrie maakt melding van een
verkooprecord van caravans, campers en tenten.
In maart, bij het begin van het
kampeerseizoen, werden vooral
kleinschalige campings zwaar getroffen door de noodzakelijke coronamaatregelen. De sanitairgebouwen moesten gesloten blijven en
Nederland moest zoveel mogelijk
thuisblijven Het bleef angstwekkend stil op alle campings. De recreatiewereld schreeuwde moord
en brand, nagelbijtende campingeigenaren zagen het kampeerseizoen 2020 al helemaal mislukken
met enorme omzetdalingen en verliezen. De Stichting Vrije Recreatie
(SVR) drong aan op het loslaten
van de intelligente lockdown, waarna - zij het voor de kleine campings
enkele weken te laat - het verlossende woord kwam: per 15 juni
mochten de toiletten en douches
weer open.
Omdat reizen naar het buitenland
veelal werd afgeraden en er in het
Europese luchtruim noodgedwongen minder vluchten plaatsvonden,
moesten vakantiegangers op zoek
naar een alternatief. De oproep van
het kabinet om toch vooral in eigen
land te blijven miste dan ook z’n
uitwerking niet. Velen besloten om
in plaats van een vliegvakantie een
kampeervakantie te boeken. Tent,
caravan of camper werd aangeschaft en men ging de boer op. De
kampeerbranche constateerde een
inhaalslag met verkopen van ruim
7000 caravans en zo’n 2500 campers, terwijl de Stichting Vrije Recreatie de handen vol had aan het
inschrijven van nieuwe donateurs
en hen de helpende hand bood in
hun zoektocht naar een plekje op
een boerencamping.
Ondanks dat de wereld nu weer getroffen wordt door het hardnekkige
verweer van corona, blijft men
voor 2021 hopen op coronavrije tijden. SVR kijkt daar ook al naar uit,
zij het met voorzichtig optimisme.
,,Vele kampeerders genoten dit
jaar van een rustige en ontspannen
vakantie bij de boer en ontdekten
de schoonheid van eigen land. Absoluut voor herhaling vatbaar”, aldus de SVR.
Naast de recreatiebranche hopen
ook de Nederlandse gemeenten al

voorzichtig op een massale toeloop
van toeristen in 2021. Veel gemeenten zijn bezig met de begroting
voor het nieuwe jaar, waarin ook
nu weer veel gaten zullen moeten
worden gedicht. De ervaring leert,
zo stelt de SVR, dat daar de recreant een welkom melkkoetje voor is,
die als toeristenbelasting-verschuldigde ieder jaar weer zorgt voor
een mooie opvulling van die gaten.
Ook in 2021. Zorgwekkend is volgens de SVR echter dat er gemeenten zijn die voor deze belasting nu
een grote verhoging overwegen,
met als grootste uitschieter de gemeente Terneuzen met een voorgenomen verhoging van wel 100 procent. De SVR vindt dit onbegrijpelijk en verwerpelijk: in iedere gemeente zijn campings en middenstand immers gebaat bij een gezonde toeristenstroom; ongebreidelde
verhoging van de toeristenbelasting zal de toerist juist weer wegjagen naar het buitenland. Daarom
roept de SVR de gemeenten met
klem op om de hoogte van de toeristenbelasting het komende jaar
ongemoeid te laten en zo mogelijk
stapsgewijs af te schaffen.

CZM stopt met
inzamelen papier
ZUIDLAREN - Het Christelijk
Zuidlaarder Mannenkoor stopt
met het inzamelen van oud papier met een kraakperswagen op
de zaterdagmorgen. Het bestuur
van het koor heeft hiertoe besloten vanwege de leeftijd van de
koorleden en de daarmee gepaard gaande fysieke en andere
beperkingen. De geplande papierinzameling op 24 oktober en
28 november komt daarmee te
vervallen. De mogelijkheid om
op zaterdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur papier in te leveren bij
de container achter zwembad
Aqualaren blijft bestaan. Hiermee is enkele maanden geleden
gestart als gevolg van de beperkingen in verband met het coronavirus, en dit wordt wegens succes geprolongeerd. Het bestuur
van het Christelijk Zuidlaarder
Mannenkoor is iedereen dankbaar voor het vertrouwen in de
afgelopen decennia.
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Nieuwe wet moet
helpen faillissementen
te voorkomen

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.

De Kimme
In de Oostermoer van 30 september wordt een gedeelte van een
gemeenteraadsverslag weergegeven over de sloop van De Kimme
op het terrein van Dennenoord/Lentis in Zuidlaren. Lentis wil
geen geld (meer) investeren omdat dit niet meer rendabel zou zijn
en dit geld bedoeld is voor de zorg aan cliënten. Een merendeel
van de gemeenteraad wil geen enkele moeite doen om de sloop tegen te gaan en Lentis op andere gedachten te brengen.
Over welke cliënten en zorg heeft Lentis het dan? De afgelopen jaren heeft Lentis niet bepaald uitgeblonken in investeringen voor
diezelfde cliënten. Integendeel, veel wordt afgebroken. Is het niet
letterlijk, dan wel figuurlijk. Zorgboerderij De Stiep is gelukkig
overgenomen door WerkPro, anders was ook hier door Lentis de
stekker uitgetrokken. Diverse begeleid wonen-projecten zijn opgeheven, inlopen (daar waar cliënten een kopje koffie kunnen drinken, computeren enz.) zijn tot een minimum in uren teruggebracht, bedden afgestoten en afdelingen opgedoekt. Hoezo zorg
aan cliënten!?
Lentis heeft de afgelopen jaren De Kimme behandeld gelijk het
stiefzusje uit Assepoester. Respectloos en totaal voorbijgaand aan
het karakter, de invloed en de uitstraling van het gebouw, voor
zowel de cliënten als de bewoners uit het dorp.
Wat gaat er gebeuren met de vrijgekomen grond? Nieuwbouw
voor TBS’ers?
Lentis en de gemeenteraad van Tynaarlo hebben nog een lange
weg te gaan wat betreft het opkomen voor de cliënten van Lentis,
de bewoners van Zuidlaren en het bijspijkeren van hun cultureel
inzicht.
G. Brevink-Geers,

Woensdag 5 september 2018 - x

Korfballertjes Ritola F1 kampioen
ZUIDLAREN - De korfballertjes van Ritola F1 zijn vorige week zaterdag kampioen geworden. Bijzonder, want het was voor bijna alle spelers de eerste keer dat ze competitie speelden. Een week geleden
maakten ze het nog spannend door met 7-7 gelijk te spelen tegen Nic. uit Groningen. Maar de week erop wonnen ze met 4-8 in een gemoedelijke wedstrijd tegen AVO in Assen. Het team begon in augustus
met vijf spelers, elk met hun eigen kwaliteiten. Zo is daar ‘stofzuiger’ Rohan, die alle ballen voor de
neus van de tegenstander wegkaapt. En de scherpschutters Sera en Elmar, die elk meer dan 20 doelpunten in zes wedstrijden wisten te scoren. Tijger Lise, die haar tegenstander zo goed kan volgen dat
die niet meer aangespeeld kan worden. En sluipschutter Jeske, die precies op het juiste moment van de
wedstrijd weet te scoren. Tijdens het seizoen kwamen er nog twee nieuwe spelers bij: Iris en Mathijn.
Allebei hadden ze het korfballen zo onder de knie en snel konden ze met de wedstrijden meedoen. Na
de kampioenswedstrijd gingen de kinderen naar het Ritolaveld voor een gezellig potje kegelen, tikkertje en muntje leggen. Daarna werden ze getrakteerd op warme poffertjes. Met een mooie gouden medaille kunnen de spelers nu genieten van de herfstvakantie. Na de vakantie begint het zaalseizoen, met
elke donderdagmiddag training in sporthal De Zwet. Kinderen van 6 of 7 jaar die graag willen komen
korfballen zijn welkom.

REGIO - Nu veel ondernemingen
door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is
de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met
faillissement. De Wet Homologatie
Onderhands Akkoord (WHOA) van
minister Dekker (Rechtsbescherming) – vorige week aangenomen
door de Eerste Kamer – kan dit helpen voorkomen. De wet maakt het
voor ondernemingen makkelijker
om een akkoord te bereiken met de
schuldeisers en aandeelhouders
over de herstructurering van schulden.
Minister Sander Dekker: ,,Als een
meerderheid van schuldeisers van
een onderneming in ernstige financiële problemen het samen eens
wordt over de afbetaling van schulden, kan het niet zo zijn dat één individuele schuldeiser of aandeelhouder daar een stokje voor steekt.
Juist om te voorkomen dat bedrijven dan omvallen, maken we het in
dit soort situaties makkelijker om
tot een schuldsanering te komen en
het bedrijf voort te zetten. Dat is
goed voor werknemers, ondernemers én schuldeisers.”
Op dit moment kan een akkoord
over het terugbrengen van schulden alleen tot stand komen als alle

betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Elke
individuele betrokkene heeft daardoor een prikkel om instemming te
weigeren om daarmee een betere
positie voor zichzelf te creëren.
Hierdoor is het moeilijk en vaak
onmogelijk om tot overeenstemming te komen. Dat gaat nu veranderen.
Het is de bedoeling dat de WHOA
de mogelijkheden voor een herstructurering van schulden vergroot, door de rechter een akkoord
dat wordt gesteund door de meerderheid te laten bevestigen. Een
akkoord over het terugbrengen van
de schulden kan dan niet meer worden gedwarsboomd door een individuele schuldeiser of aandeelhouder. Ondernemingen die vanwege
een te zware schuldenlast failliet
dreigen te raken maar beschikken
over bedrijfsactiviteiten die nog
wel levensvatbaar zijn, kunnen
door deze wet daarom makkelijker
doorgaan met deze activiteiten en
een faillissement voorkomen.

Nieuws
uit de regio
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‘Zuidlaren van Toen’
in Galerie Mozaiek

Boek over Drentse
midwintertradities

ZUIDLAREN - In de galerie van
woonzorgcentrum Mozaiek aan de
Ludinge in Zuidlaren is van 23 oktober tot en met 6 december de expositie ‘Zuidlaren van Toen’ te bezichtigen. De expositie omvat aquarellen van Bineke Terpstra.

ASSEN - Bij Uitgeverij Koninklijke
Van Gorcum verschijnt deze week
het boek Midwintertradities in
Drenthe, samengesteld en (deels)
geschreven door Abel Darwinkel,
Henk Nijkeuter en Rik Klaucke.
Het boek vormt een mooie aanvulling op hun vorig jaar verschenen
boek over de Drentse Sinterklaastraditie.

Bineke Terpstra schilderde een reportage over oud Zuidlaren uit de
tijd van haar vader en haarzelf. Vader werd geboren in de Eerste Wereldoorlog (in 1916) en zij in de
Tweede Wereldoorlog (in 1944).
Door armoede in de tussenliggende
periode veranderde Zuidlaren nauwelijks. Tijdens de eerst gemaakte
aquarellen leverde dat veel gezellige gespreksstof op tussen vader en
dochter. Nadat haar vader overleed, werd de tas met schilderingen
in een hoek gezet en er pas jaren
later weer uitgehaald om opnieuw
aan de serie te kunnen werken.
Terpstra’s gevarieerde schilderwerk in olieverf, acrylverf en aquarel werd de laatste tijd op een laag
pitje gezet voor het afronden van
de reportage oud Zuidlaren. Dat afronden viel niet mee, want er zijn
altijd méér monumentale gebouwen en nostalgische plekjes in
Zuidlaren die aan bod zouden kunnen komen om geschilderd te worden. Na de 34e aquarel besloot

Terpstra er een punt achter te zetten. Ze koos vanaf het begin voor
de kleur sepia, om de oudheid van
de aquarellen te versterken. Bijzonder is dat ze bij elk schilderij
teksten heeft gemaakt met wetenswaardigheden voor de liefhebbers.
Terpstra tekent en schildert al vanaf het moment dat ze een potlood
en penseel kan vasthouden. Ze
volgde later cursussen en studeerde een paar jaar kunstgeschiedenis. Terpstra gaf 25 jaar schildercursussen in haar eigen atelier. Ze
organiseerde voor haar leerlingen
regelmatig exposities en eveneens
op haar werk deed ze dat voor
GGZ- en Lentis-cliënten in De Kimme. Terpstra zelf exposeerde niet
vaak. Een paar keer in Zuidlaren
en omgeving en ze werd een keer
gevraagd voor het kunstenaarsdorp
Bergen.
Bij het tot stand komen van de
aquarellen plus de informatie over
oud Zuidlaren kon ze een beroep
doen op Hennie en Hans Fidder
van de Historische Vereniging
Zuidlaren. Na de expositie in Galerie Mozaiek worden de werken geschonken aan de Historische Vereniging Zuidlaren. De expositie is
van 23 oktober tot en met 6 december dagelijks te bezichtigen van
9.30 tot 17.00 uur.

Nationaal MS Fonds
zoekt collectanten
ZUIDLAREN - De landelijke huisaan-huiscollecte van het Nationaal
MS Fonds vindt dit jaar plaats in
de week van 16 tot en met 21 november. Het fonds is hard op zoek
naar vrijwilligers die in Zuidlaren
willen collecteren en/of willen folderen zodat mensen ook digitaal
kunnen doneren.
Multiple sclerose (MS) is een ziekte
van het centrale zenuwstelsel.
Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd.

Auto op de kop
langs de A28
GLIMMEN - Langs de A28 bij
Glimmen is maandagochtend een
auto op de kop in het struikgewas
beland. Volgens de politie nam de
bestuurder de afrit te snel, en
raakte hij daardoor van de weg.
De automobilist kwam er zonder
kleerscheuren van af. De politie
onderzoekt of hij onder invloed
van drugs verkeerde. De afrit naar
Glimmen was maandagochtend
enige tijd afgesloten voor verkeer.
Eén bestuurder probeerde toch
langs de wegafsluiting te rijden.
Hij ontving hiervoor een bekeuring.

Hierdoor komen signalen van en
naar de hersenen niet (goed) door,
waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS.
Elk jaar komen hier zo’n 800 mensen bij. De eerste symptomen van
MS treden meestal op tussen het
20e en 40e levensjaar. MS is de
meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen.
Er is nog geen oplossing voor MS.
Onderzoekers weten niet hoe MS
ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Daarom is onderzoek hard
nodig. Het Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst van de collecteweek in innovatieve onderzoeken naar MS.
Het coronavirus heeft ook op het
Nationaal MS Fonds grote impact.
Door de coronamaatregelen zijn
fondsenwervende
evenementen
uitgesteld of afgelast. Hierdoor
loopt het Nationaal MS Fonds inkomsten mis. Onderzoek naar MS
en de strijd tegen de ziekte moet
echter doorgaan. Daarom is de collecteweek van 16 tot en met 21 november erg belangrijk.
Inwoners van Zuidlaren die zich
door te collecteren of te folderen
willen inzetten voor de collecteweek, kunnen voor meer informatie en voor aanmelding terecht op
de
website
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

Zonneweide Glimmen
haalt 1,3 miljoen euro op
GLIMMEN - Zonneweide Glimmen
heeft een overeenkomst gesloten
met het Fonds Nieuwe Doen over
een lening met een aantrekkelijke
rente. Samen met de kapitaalstortingen van de deelnemers heeft
Zonneweide Glimmen nu de benodigde 1,3 miljoen euro beschikbaar.
,,En dat is goed nieuws, want we
hebben een leverancier geselecteerd voor de zonneweide”, zegt secretaris Menno Visser. ,,We zijn bezig met de laatste details van het
contract. De opdrachtsom past binnen onze begroting. Als we de
handtekeningen plaatsen, geeft de
planning aan dat er vanaf begin
2021 stroom geleverd wordt. Er zijn

nog zonnepanelen beschikbaar
voor inwoners in het gebied van
Vries tot Peize en Groningen-Zuid
tot Kropswolde. Ook bedrijven,
stichtingen en verenigingen kunnen meedoen. Voor huizen in het
aardbevingsgebied met schade bestaat een subsidie om de woning
duurzamer te maken. Het is dan
aantrekkelijk om mee te doen met
de zonneweide. De subsidie is
maximaal 4000 euro. Dat komt
overeen met zestien panelen. Een
paneel kost 250 euro en verdient
zich in 8 jaar terug.
Meer informatie over de realisatie
van Zonneweide Glimmen is te vinden
op
de
website
www.zonneweideglimmen.nl.

Film ‘Green Book’
in De Filmfabriek
BUNNE - In De Filmfabriek aan de
Peizerweg in Bunne wordt op zondag 1 november de film Green Book
vertoond.
Ook onder de aangescherpte coronamaatregelen mogen er films vertoond worden in De Filmfabriek.
Voor de eerste zondag van november heeft Culturele Raad Eelde de
succesfilm Green Book op het programma gezet. Het scenario van deze roadmovie uit 2018, onder regie
van Peter Farelley, is gebaseerd op
ware gebeurtenissen. De titel van
de film verwijst naar een gids voor
zwarte reizigers met de schaarse,

voor hen veilige motels in het gesegregeerde Amerika. De film volgt
een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip genaamd, die tijdelijk
zonder werk zit als zijn nachtclub
voor een paar maanden dicht gaat.
Vervolgens
besluit
hij
als
chauffeur en bodyguard de uiterst
getalenteerde, homoseksuele, zwarte pianist Don Shirley te begeleiden bij zijn tournee door het zuiden van Amerika. De witte Tony
ziet dan voor het eerst hoe zwarte
mensen behandeld worden in het
zuiden van Amerika van de jaren
zestig. Green Book is een verhaal
over racisme dat verteld wordt vanuit zijn perspectief. De platvloerse,
racistische Tony Lip wordt vertolkt
door Viggo Mortensen en de vorstelijke Don Shirley door Mahershala
Ali. Zij leven elk in een totaal andere wereld, maar krijgen toch geleidelijk een band met elkaar.
De filmvoorstelling in De Filmfabriek begint volgende week zondag
om 15.00 uur. Er is plaats voor
maximaal dertig bezoekers. Belangstellenden dienen vooraf te reserveren
via
de
website
www.cultureleraadeelde.nl. Na reservering ontvangt men een bevestigingsmail met een betaalverzoek.

De gemeente Tynaarlo gaat onderzoeken of de Hoofdweg in Eelde ingericht kan worden als een 30-kilometerweg, tot genoegen van Fietsersbond Kop van Drenthe.

Fietsersbond: maximaal 30
kilometer op Hoofdweg
EELDE - De Fietsersbond Kop van
Drenthe is blij dat de gemeente Tynaarlo gaat onderzoeken of de
Hoofdweg in Eelde een 30-kilometerweg kan worden. Dat schrijft de
Fietsersbond in een brief aan het
college van B en W en de gemeenteraad.
In het huidige voorstel voor de herinrichting van de Hoofdweg wordt
de weg beschouwd als een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg,
met een maximumsnelheid van 50
kilometer per uur. Tijdens een
raadsvergadering in september gaf
een aantal omwonenden aan zich
niet gehoord te voelen in hun wens
van de Hoofdweg een 30-kilometerweg te maken. Ook raadsleden hadden hier vragen over. Volgens wethouder Hanneke Wiersema van de
gemeente Tynaarlo is zorgvuldig afgewogen waarom de Hoofdweg een
50-kilometerweg zou moeten blijven. ,,Maar ik zie ook dat dit de zorgen van aanwonenden en de gemeenteraad niet wegneemt. Die
signalen neem ik serieus. Daarom
laten we het scenario voor een 30kilometerweg uitwerken.”

Hoewel de wethouder benadrukt
dat het slechts om een verkenning
gaat, is de Fietsersbond Kop van
Drenthe blij dat de gemeente gaat
onderzoeken of de maximumsnelheid op de Hoofdweg teruggebracht kan worden naar 30 kilometer per uur. ,,Wij zijn voorstander
van de Hoofdweg als een erftoegangsweg, met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en
een onverplicht fietspad”, zo
schrijft de Fietsersbond in een
brief aan het college van B en W en
de gemeenteraad. ,,Het onverplicht
fietspad is vooral nodig om de meer
kwetsbare fietser veiligheid en
ruimte te bieden. Door een onverplicht fietspad kan de bakfiets,
snelle fietser en scooter naar de rijbaan, en dat kan veiliger met een
30 kilometer per uur-regime.”
Volgens de Fietsersbond zijn extra
maatregelen nodig om op de
Hoofdweg een maximumsnelheid
van 30 kilometer per uur realistisch
en geloofwaardig te maken. Zo
pleit de Fietsersbond voor het gelijkwaardig maken van kruisingen;
de Hoofdweg zou dan niet langer
een voorrangsweg zijn. Op kruis-

punten zou een plateau toegepast
moeten worden. ,,Dit werkt snelheidsremmend en benadrukt de gelijkwaardigheid van het kruispunt.” Daarnaast hoopt de Fietsersbond dat de zes eiken die op de nominatie staan gekapt te worden behouden kunnen blijven. ,,Bijvoorbeeld door de rijbaan ter plaatse te
versmallen, wat ook snelheidsremmend werkt.” Fietsersbond Kop
van Drenthe wil af van parkeerplaatsen die haaks op de rijrichting
liggen en parkeerplaatsen waarvoor automobilisten eerst het fietspad moeten kruisen. ,,We zijn blij
dat mogelijkheden voor parkeren
in zijstraten onderzocht worden en
hopen dat dit het parkeerprobleem
voldoende oplost. Misschien kunnen in overleg met middenstanders
aan de Hoofdweg anders voldoende parkeerplaatsen op hun grond
gecreëerd worden.” Bushaltes dienen volgens de Fietsersbond aangelegd te worden tussen fietspad en
rijbaan. De Fietsersbond mist in de
plannen voor de herinrichting van
de Hoofdweg goede voorzieningen
om fietsen te kunnen parkeren bij
de bushaltes.

In dit nieuwe boek komen historisch onderzoek naar Drentse midwintertradities, Drentse volkskunde en Drentse literatuur over midwintertradities samen. Het boek
laat zien dat tradities veranderen,
dat tradities verdwijnen (katknuppelen) maar dat er ook weer nieuwe tradities ontstaan (nieuwjaarsduik). Van veel midwintergebruiken kent men de achtergrond en
betekenis niet; in dit boek worden
ze op toegankelijke wijze vanuit
een historisch en volkskundig perspectief verklaard.
Door af te wisselen tussen Drents
en Nederlands kan ook de lezer die
minder bekend is met het Drents
de kennis over de streektaal verbreden. Met dit doel zijn ook de bekende verhalen A Christmas Carol
van Charles Dickens en Het meisje
met de zwavelstokjes van Hans
Christiaan Andersen vertaald in
het Drents. Dickens speelt een belangrijke rol in Drenthe, tijdens
Kerstmis worden er in Drenthe terugkerende activiteiten in de sfeer
van Dickens georganiseerd wat
daardoor ook een traditie geworden is.
,,Iedereen die dit boek gelezen
heeft, begrijpt dat het geen probleem is dat tradities en gebruiken
door de eeuwen heen veranderen
en zich vernieuwen. Het feest blijft
hetzelfde. Men weet vaak niet wat
nu de achtergronden van tradities
en feesten zijn. Waar komt dat nu
vandaan en wat betekent het precies? Waarom vieren we het? In dit
boek hebben wij dat uitgelegd. Belangrijk is in te zien dat wij uit het
verleden zaken overnemen die wij
belangrijk vinden en dat wij daar
bewust of onbewust veranderingen
in aan brengen. Achter al die tradities en feesten zit dus een verhaal.
Tradities spelen zich niet uitsluitend op een individueel niveau af,
ze zijn een belangrijke factor voor
een maatschappelijke cohesie”, aldus de samenstellers.

Uniek aan het boek is ook dat
Drentse historische bronnen en documenten in het boek een plaats
krijgen. Niet eerder werden op deze toegankelijke wijze de Drentse
midwintertradities beschreven. Behalve historische en volkskundige
beschrijvingen bevat het boek ook
oude en moderne verhalen en gedichten over de midwintertradities
die Drenthe kent en gekend heeft.
Het boek is rijk geïllustreerd met
historisch en informatief beeldmateriaal en bedoeld voor iedereen
met interesse voor de Drentse en
Nederlandse tradities en cultuurgeschiedenis.
,,Wij willen deze achtergronden en
betekenissen graag uitleggen omdat we het belangrijk vinden dat
de mensen hier kennis van hebben.
Tradities laten namelijk zien waar
we vandaan komen en wie we zijn.
Het heeft te maken met onze culturele identiteit. Wat verbindt ons in
een veranderende samenleving?
Hoe is dat ontstaan of bewust gemaakt? Tradities hebben te maken
met ons leven, maar geven ook de
band met het verleden aan. Wij
willen dat verhaal graag vertellen.
Enerzijds is het bekend, maar het
zal ook vaak een verrassing zijn.”
Abel Darwinkel is tekstschrijver,
redacteur en presentator bij Taal &
Tekst. Darwinkel schrijft verhalen
in het Drents en het Nederlands en
leest regelmatig voor uit eigen
werk. Ruim vijftien jaar heeft hij
gewerkt als streektaalfunctionaris
bij het Huus van de Taol in Beilen.
Henk Nijkeuter studeerde Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius te Groningen. Hij volgde de opleiding tot
archivaris aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. Daarna voltooide hij de studie Nederlandse
taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2001
promoveerde Nijkeuter aan de
RUG op een proefschrift over het
literaire bedrijf in Drenthe. Nijkeuter is thans hoofd Collecties en Publiek bij het Drents Archief te Assen.
Rik Klaucke studeerde journalistiek in Utrecht en beeldende kunst
in Noorwegen. Hij werkte als bureauredacteur bij diverse landelijke televisie- en radioprogramma’s.
Thans is Klaucke junior-conservator van de afdeling beeld en geluid
bij het Drents Archief te Assen.

Aangepaste service
biebs door corona
ZUIDLAREN - De bibliotheken
van Biblionet Drenthe zijn de komende weken alleen geopend
voor het lenen van materialen. Alle activiteiten zijn geschrapt. Dit
is een gevolg van de aangescherpte landelijke coronamaatregelen
die het kabinet vorige week heeft
gepresenteerd.
Ook onder de nieuwe coronamaatregelen blijft het mogelijk om te
lenen in de bibliotheken. Wel is

besloten de komende periode
geen activiteiten meer te organiseren. Ook de reeds geplande activiteiten worden geschrapt. Verder
komen alle spreekuren voor onder
andere het Taalhuis en Thuiskompas te vervallen. Bezoekers kunnen ook geen gebruik maken van
leestafels en werkplekken. Sommige maatregelen blijven van
kracht. Zo hanteert de bibliotheek
een maximumaantal bezoekers.
Dit aantal wordt aangegeven bij

de ingang. Ook wordt de klanten
verzocht gebruik te maken van
een toegangsitem en een mondkapje te dragen tijdens het bibliotheekbezoek. Als gevolg van de
aangescherpte coronamaatregelen
voeren de educatiewerkers en -adviseurs van Biblionet Drenthe de
komende weken geen activiteiten
uit op scholen en de kinderopvang. Ook trainingen of workshops
worden tot nader bericht niet gegeven.

Ritola C1 kampioen

Nieuwe speeltoestellen
in Eexterzandvoort
EEXTERZANDVOORT - Het had
zo mooi kunnen zijn. Samen met
veel Eexterzandvoorters zouden
wethouder Bas Luinge van de gemeente Aa en Hunze en Henk Enting van Rabobank Assen-NoordDrenthe vorige week woensdag de
nieuwe speeltoestellen in Eexterzandvoort openen. De extra maatregelen van de overheid tegen corona gooiden echter roet in het
eten. Alleen de vertegenwoordiger
van de Rabobank, een kleine afvaardiging van Eexterzandvoort en
de kinderen konden er uiteindelijk
bij zijn.
En dat terwijl het volgens voorzitter Dirk Strijker van Vereniging

Dorpsbelangen Eexterzandvoort
best wel een feestje waard was.
,,De oude toestellen waren afgekeurd en het leek er vorig jaar
even op dat er geen nieuwe zouden
komen. De regels van de gemeente
waren gewijzigd, waar kleine dorpen de dupe van dreigden te worden. Gelukkig kwam het door een
besluit van de gemeenteraad allemaal toch nog goed.”
Maar daarmee was volgens Strijker
niet al het benodigde geld geregeld. ,,De gemeente betaalt voor
speeltoestellen slechts een deel
van de kosten. Maar door zelfwerkzaamheid en een royale gift van de
Rabobank konden er toch nieuwe

toestellen worden geplaatst. De
toestellen zijn niet alleen belangrijk voor de kinderen van Eexterzandvoort, maar ook voor bezoekers van het dorpshuis. Bij het
dorpshuis is deze zomer een zogeheten rustpunt voor toeristen ingericht. Nu kunnen de mensen die
daar gebruik van maken hun kinderen weer veilig laten spelen. En
natuurlijk zijn kleinkinderen die
bij hun grootouders op bezoek zijn
in Eexterzandvoort ook welkom.”
Henk Enting van Rabobank overhandigde tijdens de opening een
cheque van 2000 euro aan de voorzitter. Daarmee kunnen de laatste
kosten gedekt worden. En voor de
kinderen was er ranja en koek.

Kinderen uit Eexterzandvoort hebben de nieuwe speeltoestellen in hun dorp in gebruik genomen.

ZUIDLAREN - De jeugd van korfbalvereniging Ritola heeft de veldcompetitie afgerond. Ritola C1 deed dat met klinkende cijfers: één
wedstrijd werd gelijkgespeeld, alle overige duels werden overtuigend gewonnen. Het team werd dan ook kampioen: een knappe
prestatie van de spelers en hun coaches. De jeugdteams van Ritola
korfballen na de herfstvakantie verder in de zaal. Iedereen is van
harte welkom om een keer mee te trainen. Meer informatie is te
vinden op www.ritola.nl.

Wintertijd = inbraaktijd

‘Maak het inbrekers
niet te gemakkelijk’
REGIO - Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Voor veel Nederlanders staat het ingaan van de wintertijd voor een uur extra slapen.
Maar waar veel huiseigenaren
geen rekening mee houden, is dat
wintertijd gelijkstaat aan inbraaktijd. De donkere dagen geven inbrekers meer tijd om ongezien hun
slag te kunnen slaan. De hoogste
tijd dus voor bewoners om de juiste
preventiemaatregelen te nemen
om het inbrekers niet te gemakkelijk te maken.
Van november tot en met februari
vinden de meeste woninginbraken
plaats. Met het zogenaamde Donkere Dagen Offensief zet het Ministerie van Justitie en Veiligheid, samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV), Politiekeurmerk, gemeenten en politiekorpsen, extra in op
woninginbraakpreventie. Want elke inbraak is er nog een teveel. De
campagne maakt woningeigenaren
alert op het verhoogde inbraakrisico in de wintermaanden en het belang van goede beveiliging van de
woning.
De campagne start op European
Focus Day, de dag tegen woninginbraken op 21 oktober, met onder
meer het gratis webinar ‘Maak het

inbrekers niet te makkelijk’.
,,Kun je zelf als bewoner iets doen
om de inbraakkans te verkleinen?
Zeker! Met een paar simpele maatregelen maak je het voor inbrekers
al een stuk moeilijker om binnen te
komen”, stelt Susanne Schat, adviseur woninginbraken bij het CCV.
,,Het begint bij je eigen gedrag, zoals alle ramen en deuren op slot
doen en een lichtje aanlaten als je
weg bent.” Ze wijst daarbij op het
belang van kwalitatief goed hangen sluitwerk. ,,Wanneer de sloten,
grendels en scharnieren in een woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoen, neemt de kans
op inbraak al aanzienlijk af.”
Maar er is meer: hoe zit het met zogenaamde smart locks, digitale
deurbellen en wat houdt het Politiekeurmerk nou eigenlijk in? Bewoners krijgen antwoord op deze
vragen tijdens het gratis webinar
‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ op 21 oktober van 19.30 tot
20.30 uur. Tijdens dit webinar worden bewoners volledig worden bijgepraat door Sybren van der Velden, landelijk coördinator woninginbraken bij de nationale politie en
CCV-adviseur Susanne Schat. Aanmelden voor het webinar is mogelijk via www.hetccv.nl.
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Harp en fluit in
Bonifatiuskerk
VRIES - Op uitnodiging van Stichting
Kerkconcerten Vries geven Nienke van
Leijden (harp) en Elisabeth Hopman
(fluit) op zondag 1 november een concert
in de Bonifatiuskerk in Vries. Zij zullen
bezoekers laten genieten van de prachtige klankcombinatie van hun instrumenten. De breedheid van hun muzikale
vaardigheden blijkt uit hun prikkelende
programma, bestaande uit werken van
onder meer Piazzolla, Rutter en de Nederlanders Badings en H. Andriessen.
Het concert in de Bonifatiuskerk begint
op 1 november om 15.00 uur. Reserveren
kan via www.kerkconcertenvries.nl.

Nederland waardeert
inzet van NL-Alert
REGIO - NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Zo werden vorig
jaar 174 NL-Alerts uitgezonden. In 2013
waren dit er 33. Dit is een positieve ontwikkeling: Nederlanders worden bij
steeds meer noodsituaties, zoals een grote
brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer, op hun mobiel gewaarschuwd en geïnformeerd. Uit onderzoek
blijkt dat ruim acht op de tien Nederlanders het waarderen dat een NL-Alert
wordt ingezet bij een noodsituatie.
In een NL-Alert staat wat er aan de hand
is, wat men moet doen en waar men meer
informatie kan vinden. Op 14 december
2012 werd NL-Alert voor het eerst ingezet
bij een brand in het Groningse Tolbert.
Sindsdien zijn er 899 NL-Alerts uitgezonden bij ongeveer 450 incidenten. Het
alarmmiddel is bij uiteenlopende noodsituaties ingezet. Zo werd NL-Alert afgelopen zomer ingezet om strandgasten te
waarschuwen voor gevaarlijke muistromen in zee. In maart dit jaar is een NLAlert verstuurd om mensen te wijzen op
de belangrijkste instructies om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Negen op de tien Nederlanders lezen het
NL-Alert direct na ontvangst. ,,Het is een
goed teken dat mensen de urgentie van
een NL-Alert voelen”, zegt Hubert Bruls,
burgemeester van Nijmegen en voorzitter
van het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is het landelijk bestuurlijk
platform van de veiligheidsregio’s. ,,Veiligheidsregio’s zetten NL-Alert alleen in
bij situaties waarbij mensen direct in actie moeten komen om zichzelf en anderen
in veiligheid te brengen. In een NL-Alert
staat daarom altijd wat je moet doen.
Mijn oproep is dan ook: kom meteen in

actie bij een NL-Alert.”
NL-Alert heeft niet alleen effect op de
ontvangers, maar ook op hun omgeving.
Bijna de helft van de Nederlanders informeert na het zien van een NL-Alert één of
meerdere mensen. Het vaakst worden familieleden gewaarschuwd (34 procent),
gevolgd door buren (11 procent) en vrienden (10 procent). Deze cijfers onderstrepen dat NL-Alert wordt gewaardeerd,
vindt Hubert Bruls. ,,NL-Alert is hét
alarmmiddel in Nederland. Met NL-Alert
kunnen mensen via hun mobiel en via
veel digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen gericht gealarmeerd en geïnformeerd worden tijdens
een noodsituatie in de buurt. Hoe meer
mensen een NL-Alert bereikt, hoe beter.”
NL-Alert bereikt steeds meer mensen. Zo
ontving 90 procent van alle Nederlanders
van 12 jaar en ouder het controlebericht
van 8 juni 2020, terwijl in 2013 dit slechts
9 procent was. Ook onder ouderen is het
bereik zeer hoog: driekwart van de 75plussers heeft het controlebericht van afgelopen juni ontvangen. Om in de toekomst nog meer mensen te kunnen waarschuwen en informeren bij noodsituaties,
wordt NL-Alert verder uitgebreid. NLAlert ziet men op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.
Vorige week startte de publiekscampagne ‘Wees alert bij een NL-Alert’, die is te
zien op tv, in tijdschriften en online. De
overheid zendt twee keer per jaar het
NL-Alert-controlebericht uit. Zo weten
mensen hoe NL-Alert op hun mobiel
klinkt en eruit ziet. Het volgende NLAlert controlebericht wordt op maandag
7 december 2020 rond 12.00 uur uitgezonden.

Biblionet Drenthe
trots op sleutelrol
bibliotheken
REGIO - Biblionet Drenthe is zeer verheugd over het onlangs afgesloten Bibliotheekconvenant.
In de afgelopen periode bekrachtigden
vertegenwoordigers van de drie overheidslagen (Rijk, provincies en gemeenten) en van de Nederlandse openbare bibliotheken het Bibliotheekconvenant
2020-2023. De betrokken partijen benadrukken met het convenant het belang
van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening. Dit is een voorwaarde om
een bijdrage te kunnen leveren aan de
drie grote maatschappelijke opgaven
waar ze zich de komende jaren op gaan
focussen: het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke
ontwikkeling.
Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benadrukt
de belangrijke maatschappelijke rol van
de bibliotheek in de samenleving: ,,Tijdens de Kinderboekenweek komen kinderen en hun ouders overal in Nederland
weer in aanraking met de magie van boeken. Als we boeken lezen, ontdekken we
nieuwe werelden, mensen en ideeën. Pas
als je kunt lezen, kun je volwaardig meedoen in de samenleving. De bibliotheek
speelt een essentiële rol in het stimuleren
van leesplezier, leesvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling. De bibliotheek is
de huiskamer van onze wijken. Haar deuren staan altijd open, wie je ook bent of
waar je ook vandaan komt. Met dit convenant zorgen we ervoor dat bibliotheken
die sleutelrol nog beter kunnen vervullen.”
Met het convenant volgen de partijen de
aanbevelingen op uit de evaluatie van de
Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (evaluatie WSOB) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur
van februari 2020. De Raad benadrukt in
haar advies de noodzaak van een goed
functionerend bibliotheekstelsel en ziet
bibliotheken als ‘humuslaag’ voor een
kwalitatief hoogwaardige kennissamenleving.
Annelies Bakelaar, directeur-bestuurder
van Biblionet Drenthe, is zeer verheugd
en trots: ,,Dit convenant is een bevestiging van de belangrijke maatschappelijke rol die de bibliotheek vervult in de
huidige samenleving. Wij krijgen steeds
meer een sleutelrol bij de grote maatschappelijke opgaven. Vol enthousiasme
gaan we hieraan, samen met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners,
verdere invulling geven.”
De komende jaren werken de partijen
nauw met elkaar samen aan de drie maatschappelijke opgaven, waarbij bibliotheken een natuurlijke rol van betekenis
hebben. Hierbij worden ook andere netwerkpartners betrokken, die zich met deze uitdagingen bezighouden.
De bibliotheek speelt van oudsher een

belangrijke rol bij leesbevordering. Er
komt een extra impuls om met name bij
jongens, vmbo’ers en leerlingen met een
meertalige achtergrond het lezen te stimuleren. Partijen zetten zich in om succesvolle programma’s zoals de bibliotheek op school door te ontwikkelen en
bij te dragen aan het Leesoffensief, waarin ook het onderwijs een essentiële rol
heeft.
Digitalisering en technologie hebben een
steeds grotere impact op ons leven. Iedereen moet kunnen meedoen in de digitale
samenleving. Eind 2021 hebben alle bibliotheken een Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO), waar mensen bijvoorbeeld terecht kunnen met vragen over
hun belastingaangifte, en is het cursusaanbod geïntensiveerd.
Bibliotheken dragen als partner in lokale
en regionale leernetwerken bij aan de
persoonlijke ontwikkeling van burgers,
die is gericht op basisvaardigheden en arbeidsparticipatie. Daartoe wordt het landelijk dekkende programma Bibliotheek
en Basisvaardigheden voortgezet en uitgebouwd. Daarnaast wordt er een interactief leer- en ontwikkelplatform opgezet
voor de gebruikers van bibliotheken, met
inloopscholen en makerplaatsen in bibliotheken.
Door hun rol bij deze maatschappelijke
opgaven te pakken laten bibliotheken
aan de (lokale) overheid zien hoe belangrijk zij zijn voor de samenleving. En hoe
belangrijk een goed functionerend bibliotheekstelsel op lokaal, regionaal en landelijk niveau is.
In het convenant staat daarom ook beschreven wat nodig is om de toekomst
van bibliotheekvoorzieningen te garanderen zodat bibliotheken hun taken kunnen
blijven uitvoeren: zo is afgesproken om
de robuustheid van de bibliotheekorganisaties te behouden en te vergroten en
moeten bibliotheken goed bereikbaar en
toegankelijk blijven. Ook moeten ze kunnen beschikken over voldoende en goed
gekwalificeerd personeel en vrijwilligers.
Een collectief landelijk bibliotheeksysteem is wenselijk Tot slot zijn samenwerking, certificering en monitoring en innovatie van belang.
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