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Jan van Marum en Marieke Lokhorst organiseren dit jaar de Virtuele Zuidlaardermarktloop, om-
dat de reguliere loop in verband met de coronamaatregelen niet door kan gaan.

een certificaat en vindt er onder de
volwassen deelnemers een prijslo-
ting plaats. Deze prijzen worden
beschikbaar gesteld door Sport-
zaak Ruchti. Kinderen kunnen na
afloop een medaille ophalen. Dit
kan ook bij Ruchti.

Meedoen is eenvoudig. Via een
GPX-bestand wordt de looppresta-
tie verwerkt en openbaar gemaakt
via www.uitslagen.nl. Deelnemers
kunnen hun sporthorloge of tele-
foon koppelen aan een online om-
geving, zoals Strava, Garmin Con-
nect, Polar Flow of RunKeeper. De
website www.uitslagen.nl geeft
hierover nog extra instructies. Het
is belangrijk dat deelnemers mini-
maal de afstand lopen waarvoor zij
zich hebben ingeschreven. Indien
men minder loopt dan de opgege-
ven afstand, dan wordt de prestatie
niet geplaatst. Indien men extra
meters loopt, worden deze afge-
kort.

Lopers kunnen tot en met 30 okto-
ber hun uitslagen online doorge-
ven. Op 1 november worden dan
vervolgens de definitieve uitslagen
gepubliceerd via
www.zuidlaardermarktloop.nl.
De virtuele vorm maakt het lastig
om de betrouwbaarheid van uitsla-
gen te garanderen. Zodoende is be-
sloten om geen geldprijzen te kop-
pelen aan de loopuitslagen. Wel
ontvangt iedere volwassen deelne-
mer na afloop van het evenement

ZUIDLAREN - De Zuidlaarder-
marktloop kan dit jaar niet door-
gaan. Daarom vindt aanstaande za-
terdag de Virtuele Zuidlaarder-
marktloop plaats. Deelnemers kun-
nen zelf kiezen waar en wanneer ze
gaan lopen, zolang het maar op za-
terdag 17 oktober is. Alle uitslagen
worden meegenomen in een eind-
klassement.

De Virtuele Zuidlaardermarktloop
kent de volgende drie afstanden:
2,2 kilometer (KidsRun), 5 kilome-
ter of 10 kilometer. De teamwed-
strijden en de Kabouterloop (500
meter) komen te vervallen bij de
virtuele editie. Inschrijven voor de
Virtuele Zuidlaardermarktloop
kan nog tot en met zaterdag 17 ok-
tober (op de wedstrijddag zelf).
Deelname is gratis. Er zijn geen
voorwaarden verbonden aan de
route die men loopt: lopers kunnen
zelf bepalen of ze één (of meerde-
re) ronde(s) lopen, heen en weer
gaan of van punt naar punt lopen.
De organisatie van de Zuidlaarder-
marktloop heeft drie voorbeeldrou-
tes gemaakt ter inspiratie. De rou-
tes staan gepubliceerd op de websi-
te van de Zuidlaardermarktloop. 

Virtuele Zuidlaardermarktloop

Een fietstunnel nabij de Vriezerbrug zou het voor fietsers mogelijk maken de N386 op een veilige
manier te passeren. De provincie Drenthe heeft bij het Rijk subsidie aangevraagd om zo’n tunnel mo-
gelijk te maken, zo werd vorige week duidelijk tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tynaarlo.
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Deelnemers aan de fietstocht staan klaar voor vertrek bij muse-
um De Wachter in Zuidlaren. (foto Van Oost Media)

Graaf al dat Tynaarlo zich dat niet
langer kan veroorloven. Het colle-
ge van B en W startte daarom een
intensief proces om te komen tot
een begroting die binnen drie jaar
weer sluitend is. ,,Dat is ons ge-
lukt”, zegt wethouder De Graaf.
,,We hebben gedetailleerd in kaart

De gemeente Tynaarlo kampt, net
als veel andere gemeenten, al een
aantal jaren met financiële tekor-
ten als gevolg van de stijgende
zorgkosten. Zonder ingrijpen leidt
dat in 2022 tot een begrotingste-
kort van zo’n 3 miljoen euro. In juni
waarschuwde wethouder Hans de

Tynaarlo: verhoging
OZB onvermijdelijk
VRIES - De gemeente Tynaarlo verwacht de komende
twee jaren 1,8 miljoen euro minder uit te geven aan zorg
en ondersteuning. Door zorg efficiënter in te kopen en te
investeren in preventie en begeleiding moeten de uitga-
ven fors teruggedrongen worden. Wel ziet de gemeente
zich genoodzaakt de onroerendzaakbelasting (OZB) met 5
procent te verhogen. Dat staat in de begroting voor 2021
die het college van B en W heeft gepresenteerd.

gebracht waar kansen zitten om te
besparen. In de eerste plaats in het
sociaal domein, maar ook alle an-
dere inkomsten en uitgaven zijn
kritisch tegen het licht gehouden.
We hebben daarbij het geluk dat
we voorlopig nog niet worden ge-
kort op onze inkomsten vanuit het
Rijk. En we krijgen tijdelijk extra
geld voor de jeugdzorg. Die mee-
vallers hebben we meegenomen in
de begroting voor 2021. Maar dan
blijft er nog steeds een gat over
van zo’n twee miljoen euro.”
Om dat gat te dichten hebben bur-
gemeester en wethouders al maat-
regelen getroffen. ,,De tekorten in
het sociaal domein komen natuur-
lijk niet uit de lucht vallen”, ver-
telt verantwoordelijk wethouder
Oetra Gopal. ,,Twee jaar geleden
hebben we al acties ingezet om de
kosten te drukken. We hebben bij-
voorbeeld de toegang tot ons zor-
gaanbod anders ingericht. En sa-
men met gemeenten in Noord- en
Midden-Drenthe zorg efficiënter
ingekocht. Ook zetten we praktijk-
ondersteuners in bij huisartsen,
waardoor jongeren minder snel
complexe en dure zorg nodig heb-
ben.”
De financiële effecten van die
maatregelen worden nu zichtbaar,
vertelt De Graaf: ,,In 2021 levert
ons dat zo’n acht ton op. De ko-
mende twee jaren verwachten we
met dit beleid nog eens één mil-
joen euro minder uit te geven.
Sommige maatregelen hebben tijd
nodig. Bijvoorbeeld omdat je met
lopende contracten te maken hebt
of omdat zaken juridisch uitge-
zocht en aangepast moeten wor-
den. Maar de maatregelen zorgen
op de lange termijn voor meer grip
op onze zorgkosten.”
De Graaf is hoopvol gestemd, maar
wijst ook op een aantal pijnlijke
keuzes die zijn gemaakt. ,,We gaan
minder uitgeven aan de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning, het
welzijnswerk en activiteiten en
subsidies voor sport en cultuur.
Daarnaast hebben we besloten een
aantal aanvullende maatregelen te
treffen, zoals de verhoging van de
onroerendzaakbelasting met 5 pro-
cent. Een vervelende maatregel,
maar helaas onvermijdelijk.”
De wethouder is zich ervan bewust

dat de OZB-verhoging veel inwo-
ners raakt in de portemonnee.
,,We willen de pijn eerlijk verde-
len en de meest kwetsbaren in on-
ze samenleving zoveel mogelijk
ontzien. Het is goed om je te besef-
fen dat we in een gemeente wonen
met veel prachtige voorzieningen
zoals zwembaden, dorpshuizen en
bibliotheken. Dat willen we in
stand houden. Zelfs met deze ver-
hoging behoren we nog steeds tot
de gemeenten met de laagste
woonlasten in Drenthe.”
De Graaf en Gopal zijn tevreden
met de begroting die voorligt. ,,Ik
verwacht dat we hiermee ons huis-
houdboekje binnen drie jaar struc-
tureel op orde hebben”, conclu-
deert De Graaf. ,,Zeker als ook het
Rijk haar verantwoordelijkheid
neemt en ons passend onder-
steunt, zowel financieel als beleids-
matig. Samen met andere gemeen-
ten doen we er momenteel alles
aan om Den Haag dat in te laten
zien.”
,,Bovendien presenteren we een
begroting met een sociaal gezicht”,
vult Gopal aan. ,,We zijn niet met
het botte mes gaan snijden in ons
zorgaanbod. Integendeel. Als inwo-
ners zorg nodig hebben, dan krij-
gen ze die. Tegelijk doen we ook
een beroep op de eigen rol en ver-
antwoordelijk van inwoners. Als
gemeente blijven we investeren in
preventie en goede begeleiding.
Dat draagt bij aan het welzijn van
mensen. En daarmee aan het be-
heersbaar houden van onze zorg-
kosten.”
,,Om dat allemaal mogelijk te ma-
ken, hebben we iedereen in de sa-
menleving nodig”, besluit De
Graaf. ,,Ook komend jaar zetten
we in op contacten in de buurt, een
actief verenigingsleven en een
groene en verzorgde omgeving. El-
kaar ontmoeten en omzien naar el-
kaar is ontzettend belangrijk. Of
het nu gaat om sport, cultuur,
buurtactiviteiten of dorpsfeesten.
We doen het samen, we doen het
open en we doen het duurzaam. Ik
ben ervan overtuigd dat dit de ba-
sis vormt voor een financieel ge-
zonde toekomst.”
De gemeenteraad van Tynaarlo
vergadert op 3 november over de
begroting voor 2021.
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Zonnig met bewolking

en eenzaamheid ligt op de loer. 
Stichting In Contact met Afasie sti-
muleert en ondersteunt mensen
met afasie om activiteiten te orga-
niseren voor hun lotgenoten. Zo
heeft afgelopen woensdag de fiets-
tocht met René plaatsgevonden,
een sportieve opwarmer voor de
Week van de Afasie. ,,Het was een
succes en een enkele regenbui
mocht de pret niet drukken”, aldus
Vicky Voorbraak, oprichtster van
de stichting. Voor de inwendige
mens werd gezorgd. De donateurs
van Stichting In Contact met Afasie
- museum De Wachter (Zuidlaren),
molen De Zwaluw (Oudemolen) en
Albert Heijn Zuidlaren werden
hartelijk bedankt voor hun gelever-
de bijdrage. Het volgende idee ligt
alweer op de plank: René wil in het
voorjaar voor zijn lotgenoten een
vogelspottour organiseren. 

ZUIDLAREN - Met een fietstocht
door de omgeving van Zuidlaren is vo-
rige week woensdag de Week van de
Afasie op sportieve wijze afgetrapt.

Van 10 tot 17 oktober is het de
Week van de Afasie. Met deze
week wordt landelijk meer bekend-
heid gegeven aan afasie, een taal-
beperking als gevolg van niet aan-
geboren hersenletsel (NAH) die
mensen in heel Nederland raakt.
Mensen met afasie ondervinden
problemen bij het begrijpen en ui-
ten van taal. Iemand met afasie
kan daardoor niet goed onder
woorden brengen wat hij of zij wil
zeggen. Dat is niet alleen lastig
voor diegene zelf, maar ook voor
gesprekspartners. Voor mensen
met afasie is het moeilijk om ont-
wikkelingen in deze hectische
maatschappij te kunnen bijbenen

Sportieve start
Week van de Afasie

ven fietsers niet de drukke N386
over te steken. Dit werd even later
bevestigd door verantwoordelijk
wethouder Hanneke Wiersema. Zij
was twee weken eerder van de sub-
sidieaanvraag op de hoogte gesteld,
maar bij het gros van de raadsfrac-
ties was deze - toch niet onbelang-
rijke - informatie niet bekend. En
dat terwijl dit voor de fracties van
groot belang is om een keuze te
kunnen maken voor het gewenste
tracé. Uiteindelijk schaarde de ge-
meenteraad zich unaniem achter
een ordevoorstel van VVD-raadslid
Edwin Hageman om de behande-
ling van dit onderwerp te staken.
Hageman riep het college op om
met een goed, compleet en voldra-
gen voorstel te komen, zodat alle
raadsfracties op een gelijkwaardige
manier geïnformeerd worden. ,,Nu
doorpruttelen heeft geen zin”, al-
dus Hageman. Ook Willem van der
Meij van GroenLinks verzocht het
college om de raad voortaan van ac-
tuele informatie te voorzien. ,,Dat
kan veel gekrakeel voorkomen.”

Het college van B en W van de ge-
meente Tynaarlo heeft een voor-
keur voor de ‘kanaalvariant’. Dit is
volgens het college de kortste rou-
te, en daarmee is deze variant te-
vens het meest goedkoop, comfor-
tabel en aantrekkelijk. Verschillen-
de partijen in de raad vrezen dat
het oversteken van de N386 nabij
de Vriezerbrug onveilige situaties
gaat opleveren. De VVD-fractie
had dan ook een amendement
voorbereid om de doorfietsroute
aan te leggen langs de
A28/Onlandweg. Dit amendement
leek te kunnen rekenen op steun
van in ieder geval de PvdA en Ge-
meentebelangen.
GroenLinks-raadslid Willem van
der Meij liet in zijn bijdrage weten
dat hij in de wandelgangen had ho-
ren fluisteren dat de provincie
Drenthe bij het Rijk subsidie had
aangevraagd voor de aanleg van
een fietstunnel bij de Vriezerbrug.
Op die manier zou de doorfietsrou-
te aangelegd kunnen worden langs
het Noord-Willemskanaal, en hoe-

VRIES/TYNAARLO - Kunnen fiet-
sers die gebruikmaken van de
doorfietsroute tussen Groningen en
Assen straks bij de Vriezerbrug via
een fietstunnel onder de drukke
N386 door rijden? De provincie
Drenthe heeft voor zo’n tunnel, die
miljoenen euro’s moet kosten, een
subsidieaanvraag ingediend bij het
Rijk. Dit nieuwtje bracht de ge-
meenteraad van Tynaarlo vorige
week in opperste staat van verwar-
ring.

De gemeenteraad debatteerde vo-
rige week over het tracé van de
doorfietsroute ter hoogte van be-
drijventerrein Vriezerbrug. Hier-
voor zijn nog twee opties: óf het
fietspad wordt aangelegd op de
oostelijke kade van het Noord-Wil-
lemskanaal (met een oversteek van
de N386 bij de Vriezerbrug) óf aan
de andere kant van het bedrijven-
terrein: langs de westzijde van de
A28 en de Onlandweg. In dat laat-
ste geval kunnen fietsers de N386
oversteken nabij de carpoolplaats.

Mogelijk fietstunnel onder N386:
raad van Tynaarlo in verwarring

Nieuwe maatregelen tegen coronavirus
ZUIDLAREN - Het kabinet heeft gisteravond tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd
om de opmars van het coronavirus te stuiten. De exacte inhoud van dit maatregelenpakket was bij het ter per-
se gaan van deze krant nog niet bekend. Maar naar verluidt gaat het onder andere om sluiting van de horeca,
het stilleggen van amateursporten en het verder beperken van de toegestane groepsgrootte. Bij het samen-
stellen van deze krant is nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe coronamaatregelen, zodat be-
paalde informatie bij het verschijnen van de krant inmiddels achterhaald kan zijn.

In januari volgt bericht wanneer er
afscheid genomen wordt en hoe
daaraan deelgenomen kan worden.
Over de vraag hoe de toekomstige
situatie van de kerkelijke gemeen-
te van de Magnuskerk eruit zal
zien, zal de gemeente de komende
tijd in gesprek gaan.

ANLOO - De predikante van de
Magnuskerk in Anloo, domina Gon-
ny de Boer, zal in januari 2021 voor-
ganger worden in de Kloosterkerk
in Ten Boer. Zij verlaat dan de
Magnuskerk na vijftien jaren trou-
we dienst - ze was en is nog steeds
het boegbeeld van de Magnuskerk.

Predikante Magnuskerk naar Ten Boer

de weg en botste tegen een boom.
Het slachtoffer is met ernstig letsel
overgebracht naar het ziekenhuis.
De Verkeersongevallenanalyse van
de politie doet onderzoek naar de
toedracht van het ongeval.

DONDEREN - Een 19-jarige auto-
mobilist uit Eelde is vrijdag ernstig
gewond geraakt bij een ongeval op
de Norgerweg bij Donderen. De
man, die alleen in de auto zat, raak-
te door nog onbekende oorzaak van

Automobilist raakt ernstig gewond bij
ongeval Donderen
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ZONDAG 18 OKTOBER

Zuidlaren:
Dorpskerk:
10.00 uur: gez. dienst in Laarkerk.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)
Laarkerk:
10.00 uur: ds. R.J. ten Have.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)
Ontmoetingskerk Zuidlaren: 
10.00 uur: dienst.
Verpleeghuis De Enk: 
g.o.o.
R.K. Kerk: 
09.30 uur: Woord en Communie-
viering o.l.v. pastor De Boer.
Geref. Kerk Vrijgemaakt:
09.30 uur: ds. C. van Zwol.
(reserveren via dienstbijwo-
nen@gkvzuidlaren.nl)
Chr. Geref. Kerk De Rank:
Tijdelijk geen ontmoeting.

Anloo:
Magnuskerk: 
10.00 uur: ds. H. Katerberg.
(reserveren via
www.pknanloozuidlaren.nl)

Prot. Gem. Noordlaren/Glimmen:
Trefpuntkerk:
10.00 uur: da. F. Karelse.

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: mevr. M. Baas.
(dienst te volgen via
www.kerkomroep.nl)

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

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

van de andere gasvelden, dan geldt
die omgekeerde bewijslast niet.
,,Een absurde situatie, die leidt tot
willekeur”, aldus burgemeester
Marcel Thijsen.
Als verantwoordelijk portefeuille-
houder is Thijsen al enige tijd in
gesprek met minister Wiebes van
Economische Zaken om hem ervan
te doordringen dat de huidige wijze
van schadeafhandeling niet deugt.
,,Samen met collega-burgemeesters
ben ik aan het beuken”, zegt Thij-
sen. ,,We hebben al verschillende
keren met de minister gesproken.
Maar Den Haag snapt onze proble-
men niet.” En dat terwijl het vol-
gens de burgemeester allemaal
niet zo ingewikkeld hoeft te zijn.
,,Schade als gevolg van mijnbouw-
activiteiten moet worden voorko-
men. En áls er schade is, moet dit
via de omgekeerde bewijslast voor-
gelegd worden aan de schade-ex-
perts.” Volgens Thijsen onder-
steunt de motie van Leefbaar Ty-
naarlo, GroenLinks, Gemeentebe-
langen en ChristenUnie hem bij al-
le inspanningen die hij samen met
zijn collega’s levert om de wijze
van schade-afhandeling te verbete-
ren. De motie werd dan ook aange-
nomen door zeven van de acht par-
tijen in de gemeenteraad van Ty-
naarlo. Alleen de D66-fractie stem-
de tegen. 

VRIES - Het college van B en W
van de gemeente Tynaarlo gaat er
bij het Ministerie van Economische
Zaken, de NAM, Nedmag en de
Commissie Mijnbouwschade op
aandringen dat er budget beschik-
baar wordt gesteld voor zogenaam-
de nulmetingen, zodat aardbevings-
schade aan gebouwen in Tynaarlo
beter kan worden afgehandeld.
Een motie van deze strekking, inge-
diend door de fracties van Leef-
baar Tynaarlo, GroenLinks, Ge-
meentebelangen en ChristenUnie,
werd vorige week gesteund door
een groot deel van de gemeente-
raad.

Het bewijzen van schade door
mijnbouwactiviteiten wordt een
stuk eenvoudiger als er nulmetin-
gen zijn gedaan, zo stellen de indie-
ners van de motie. Zij pleiten er bo-
vendien voor dat het omkeren van
de bewijslast voor de hele gemeen-
te Tynaarlo gaat gelden. Nu moe-
ten inwoners van de gemeente nog
zelf bewijzen dat eventuele schade
aan hun gebouwen is veroorzaakt
door een aardbeving. Alleen als
een aardbeving is veroorzaakt door
de gasopslag bij Norg, geldt de zo-
genaamde omgekeerde bewijslast.
Dat betekent dat de bewijslast bij
de NAM ligt. Mocht een beving zijn
ontstaan door gaswinning in één

‘Den Haag snapt 
onze problemen niet’

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:
Mondzorgpraktijk Norg, tel. 0592-
670101.

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.

standig project voort te zetten. FC
Zuidlaren krijgt onder meer nieu-
we hoofd- en trainingsvelden en de
beregeningsinstallatie wordt ver-
vangen. De gemeente stelt verder
geld beschikbaar voor vervanging
van de lichtinstallatie en renovatie
van de kleedkamers.
Met de bouwplannen is een totale
investering van 30 miljoen euro ge-
moeid: een flink bedrag in een tijd
waarin Tynaarlo voor financieel
lastige keuzes staat. De Graaf be-
aamt dat. ,Maar het is een investe-
ring voor 40 jaar. Natuurlijk zijn er
goedkopere opties, zoals renovatie
van De Zwet. Maar dan heb je nog
steeds een sporthal die niet voldoet
aan de normen en moet je over 20
jaar opnieuw. Het doel is steeds ge-
weest om toekomstbestendige ac-
commodaties te realiseren. Dat is
ons gelukt, binnen de budgetten
die de raad daarvoor in 2017 be-
schikbaar heeft gesteld.”
De operatie in Zuidlaren staat niet
op zichzelf. Eerder al werden de
scholen en sporthallen in Vries,
Eelde-Paterswolde en Tynaarlo
vernieuwd. ,,In de gemeente Ty-
naarlo zijn we met een unieke ope-
ratie bezig”, zegt De Graaf. ,,Over 5
jaar beschikken alle scholen en
sportverenigingen in onze gemeen-
te over een modern en eigentijds
pand waar ze de komende decen-
nia mee vooruit kunnen. Daar mo-
gen we trots op zijn.”
De gemeenteraad van Tynaarlo
vergadert op 27 oktober over het
accommodatiebeleid in Zuidlaren.

re gymzalen gebouwd.
Hans de Graaf, als wethouder ver-
antwoordelijk voor het accommo-
datiebeleid, is blij met het plan.
,,Een aantal scholen in Zuidlaren is
sterk verouderd. Kinderen krijgen
straks weer les in een fris en mo-
dern schoolgebouw dat past bij het
onderwijs van vandaag. Bovendien
kan iedereen vlakbij school blijven
gymmen. In Zuid-Es realiseren we
een modern sportpark dat voldoet
aan de hedendaagse normen en
aansluit bij wat de verenigingen
nodig hebben. Hier kan het dorp de
komende 40 jaar mee vooruit.”
Oorspronkelijk was het de bedoe-
ling om sport en onderwijs te con-
centreren op De Wenakkers in
Zuidlaren. Het Harens Lyceum be-
sloot in mei 2019 haar vesting in
Zuidlaren te sluiten, waardoor de
plannen herzien moesten worden.
,,Een flinke streep door de reke-
ning”, blikt De Graaf terug. ,,Maar
samen met scholen en verenigin-
gen hebben we het aangegrepen
als een kans om het anders te doen.
Maar wel met hetzelfde doel en
kwaliteit. Daar zijn we in geslaagd,
mede dankzij de veerkracht en
flexibiliteit van alle betrokkenen.”
Het college van B en W besloot
eveneens de geplande renovatie
van het sportcomplex van FC Zuid-
laren door te zetten. De velden van
de voetbalclub verkeren in slechte
staat en een aantal voorzieningen
zou in de oorspronkelijke plannen
vervangen worden. In overleg met
het bestuur is besloten dit als zelf-

ZUIDLAREN - Alle scholen en bin-
nensportaccommodaties in Zuidla-
ren krijgen de komende jaren
nieuwbouw of worden gereno-
veerd. Dat staat in het herziene ac-
commodatiebeleid voor Zuidlaren,
dat het college van B en W vorige
week heeft gepresenteerd. Met de
moderniseringsoperatie is een in-
vestering gemoeid van 30 miljoen
euro. Eind 2025 moeten alle bouw-
projecten zijn afgerond.

De komende jaren worden alle ba-
sisscholen in Zuidlaren gemoderni-
seerd door nieuwbouw of ver-
nieuwbouw. Scholen zijn daarbij
bouwheer. Dat wil zeggen dat zij
hun bouwplannen zelfstandig ont-
wikkelen en uitvoeren. De gemeen-
te, wettelijk gezien verantwoorde-
lijk voor de onderwijshuisvesting,
financiert de plannen. Tijdens de
verbouwing stelt de gemeente het
voormalige pand van het Harens
Lyceum aan de Julianalaan be-
schikbaar als tijdelijke onderwijs-
locatie. In de wijk Zuid-Es worden
de nieuwe sportvoorzieningen ge-
concentreerd. De huidige sporthal
De Zwet wordt gesloopt en her-
bouwd op dezelfde locatie. Ernaast
komt een metahal, een volwaardi-
ge sporthal met wanden en muren
van textiel. Ook wordt een half hoc-
keyveld extra aangelegd en is ruim-
te gereserveerd om de huidige
sportkantines van de hockey- en
korfbalvereniging opnieuw in te
passen. Aan de Julianalaan en Gou-
denregenlaan worden twee kleine-

Plannen accommodatiebeleid Zuidlaren herzien

Nieuwbouw of renovatie voor alle
scholen en sportaccommodaties

met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
De deelnemende kunstenaars zijn
Anneliet van Beelen, Gerda Praam-
stra, Hieke Veenstra, Hilde Ba-
rendse, Jeichien Stapel, Jitske
Rinsma, José Geertzen, Linda
Keuris, Mare Sliedrecht, Maya Ver-
meulen, Paul van der Veur, Peter
Tholen, Sophie Mellema, Diek
Boerman en het collectief Rinse-
KoetjeBil (Jitske Rinsma, Eske
Koetje en Klaas Bil).
Kunstenaarsvereniging VanTy-
NaarLo is een vereniging met le-
den die wonen of werken in de ge-
meente Tynaarlo en omliggende re-
gio. De vereniging, opgericht in
2006, heeft in de regel gemiddeld
zo’n 25 professioneel werkende le-
den van zeer diverse pluimage. Zij
schilderen, tekenen en beeldhou-
wen, ze schrijven en maken mu-
ziek, keramiek, textiel en grafisch
werk. Ook wordt er fotografie, film,
illustratie, landschapskunst, perfor-
mance- en community-art beoe-
fend. 

GRONINGEN - In Pictura Gronin-
gen is vanaf 25 oktober de exposi-
tie ‘Kunst uit de Kop’ te zien van
kunstenaarsvereniging VanTy-
NaarLo.

De titel van de expositie is ont-
leend aan het jaarlijkse kunsteve-
nement van VanTyNaarLo, dat in
verband met het coronavirus dit
jaar niet door kan gaan. De ten-
toonstelling in Pictura laat de di-
versiteit van VanTyNaarLo in volle
omvang zien: een veelzijdig aanbod
van zestien VTNL-leden, op een
prachtige locatie in Groningen. De
expositie ‘Kunst uit de Kop’ wordt
op zondag 25 oktober om 15.00 uur
geopend door wethouder Oetra
Gopal van de gemeente Tynaarlo.
De opening is alleen toegankelijk
voor genodigden. Publiek kan de
expositie bezichtigen van 28 okto-
ber tot en met 6 december. Kunst-
lievend Genootschap Pictura aan
de St. Walburgstraat in Groningen
is geopend van woensdag tot en

Kunstenaars VanTyNaarLo
exposeren in Groningen

de thermobroek voor als het weer
echt kouder gaat worden. De ter-
lenka winterbroeken zijn er in di-
verse kleuren, zoals grijs, zwart en
donkerblauw.
En ook de broeken zijn er in de be-
kende merken als Meyer, Com4,
Hattric en ook weer in de nieuwste
herfstkleuren.
Wat de spijkerbroeken betreft, die
zijn er onder meer van de merken
Meyer, Com4 en ook de Hattric
vijfpocketbroeken in diverse kleu-
ren, en de geruite broeken ontbre-
ken evenmin, net als de Brams Pa-
ris spijkerbroeken. En ook spijker-
broeken in stretchkwaliteit. Broe-
ken zijn er in de lengtematen 0 tot
6, of anders gezegd van 30 tot en
met 36.

Ook colberts zijn er in ruime mate.
Van de maten 48 tot en met 64 en
in vele kleuren en uitvoeringen.
Vlot, maar ook gekleed.
Maar wie naast de colberts en een
andere kleur broek een compleet
kostuum wil hebben, zal bij Londe-
man Mannenmode in Sappemeer
ook zeker slagen. Er is een ruime
sortering. Voor alledag, maar ook
voor meer speciale gelegenheden. 
Wat opvalt is ook de nieuwe collec-
tie jacks, zowel voor heren als da-
mes. Die jacks zijn er in diverse uit-
voeringen, met en zonder capu-
chon, de iets dunnere, maar ook de
echte dikke winterjacks, in vele
kleuren en tot en met maat 66. Be-
kende merken als Red Point, Cal-
damar en S4. En het merk Lebek
voor de dames. En bij aankoop van
een jack, krijgt men een gratis
sjaal. 
En bij Londeman geldt nog steeds:
al het gekochte wordt - als de maat
niet helemaal goed is - gratis ver-
maakt tot het perfect past.
Het is dit jaar allemaal wat anders
dan anders met de coronaperike-
len. Daarom een extra service van
Londeman: wil men graag in een
rustiger sfeer komen kijken, pas-
sen en kopen, dan kan worden ge-
beld voor een afspraak. Dat kan via
telefoonnummer 0598-392991. En
eens in de etalage komen kijken
kan ook heel verrassend zijn.

tric en Red Point.
Wat de dessins van de overhemden
betreft, ze zijn er niet alleen in de
effen kleuren, maar ook in streep-
of ruitdessins en in de maten S tot
en met 5 XL.
En ook de truien en sweatshirts
zijn er in vele uitvoeringen. Met
ronde hals of V-hals, in felle en ge-
dekte kleuren, evenals de uitge-
breide collectie vesten. In gewone
en grote maten, tot en met maat 66.
Daar overheen kan dan weer een
sportieve of geklede colbert, die er
deze herfst ook in ruitdessin zijn in
diverse kleuren.

Voor wat betreft de nieuw aange-
vulde herfst- en wintercollectie
broeken: ook daarin is een enorme
keuze. Welk genre ook wordt ge-
zocht, bij Londeman hangen ze in
de winkel, van de sportieve jeans
tot de geklede pantalon, en van de
katoenen broeken en terlanka, tot
de wol/stretch-corduroybroek. En

SAPPEMEER - Was het nauwelijks
twee weken geleden nog volop zo-
mer, nu is het even omschakelen.
Londeman Mannenmode aan de
Noorderstraat 119 in Sappemeer is
er weer klaar voor: laat de herfst en
de winter maar komen. Er is een
uitgebreide collectie nieuwe na-
jaars- en wintermode binnen in niet
alleen de nieuwste trends, maar
ook weer in nieuwe modieuze kleu-
ren.

De modecollectie bij Londeman
kan ook nu weer worden verdeeld
in vijf hoofditems: kacks, broeken,
colberts, kostuums, overhemden en
truien.  
Nieuw deze herfst zijn de geruite
overhemden, in diverse kleuren en
maten, gecombineerd met de even-
eens nieuwe najaarscollectie truien
en vesten, en de najaarsmode voor
de heren is weer compleet. En dat
allemaal van gerenommeerde mer-
ken als onder andere Com4, Hat-

Nieuwe collectie najaars- en
wintermode bij Londeman 

Overhemden en broeken, in ruit, leuke dessins, of effen: bij Londeman is er een grote keus.

Jacks, leer, maar ook de warme herfst- en winterjacks.

Kasemier, Mila Brinkman, Lise Pie-
ters ,Julian Dales, Maren Jansens,
Fiene Buist, Stef Moes, Elin Fidder,
Loek van Toor en Lisette Rausch.
Voor diploma B zijn geslaagd Lieke
Luth, Marije Nijstad, Rosa Mulder,
Lucas Martens, Thiemen van der
Linden, Sem van der Zweep, Tijn
Ammerlaan, Rozemarijn Loyenga,
Joséphine Hoogland, Hiléne Drent,
Stef Mathijssen, Rohan Mathijssen,
Elmar Otto, Tias van der Scheer,
Jesper Miedema, Lorijn Brons,
Aimée Smilde, Eva Oosting, Lylian
Oostebring, Ties Hofsteenge, Tijn
van der Veen, Nick Tammenga,
Justin Kalaf, Felien Hoving en
Sargonta Demir.
Voor diploma C slaagden Mikayla
Beekman, Sophie van Rijn, Liv
Timmer, Hugo Dieperink en Lars
Volkers.
Niet alle namen van de geslaagden
zijn vermeld in verband met de pri-
vacy.

ZUIDLAREN - In subtropisch
zwemparadijs Aqualaren in Zuidla-
ren is op zaterdag 3 oktober  afge-
zwommen voor het Nationale
Zwem-ABC. Er werden diverse on-
derdelen getoetst volgens de richt-
lijnen van de Nationale Raad
Zwemveiligheid. De examinator
Trea Rutgers namens de NRZ was
weer erg tevreden over wat de kin-
deren hebben laten zien. Alle on-
derstaande kinderen zijn geslaagd
en op een voor nu gepaste wijze
werden de behaalde diploma aan
de kinderen uitgereikt.

Voor diploma A zijn geslaagd Ste-
ven Aldershof, Noor Eitens, Philo-
meine Domburg, Stefan Lunsche,
Finn de Wild, Bregje Drenth, Ru-
ben Sollie, Meike de Vries, Emily
Jooste, Naomi Plantinga, Sebastian
Victor, Simone van Gogh, Mette
Kuijt,Rozemarijn de Haas, Olivier
Brocvielle, Femke Siebring, Alex

Diploma’s in Aqualaren

Het nieuwe servies van restaurant Bij Cosineros.

teerblaadje worden aangeboden
(en door de plastic seal na elke gast
gemakkelijk gereinigd kunnen
worden). ,,Bij de lunch hebben we
onder meer wraps met zalm en ger-
ookte kip toegevoegd: hip en tren-
dy maar vooral ook erg lekker. Ver-
der is de pain polair met beenham
terug van weggeweest. Bij het di-
ner is het runderstoofpotje terug
op de kaart; door het seizoen én op
veler verzoek. Daarnaast hebben
we een heerlijke soep van pom-
poen en zoete aardappel, met naan-
brood. In het kader van de lokale
samenwerking: de boerenribeye
van De Buurderij in Noordlaren.
Als heerlijk toetje is er nu onder an-
dere de biologische advocaat, ge-
serveerd met vanille-ijs, verwerkt
in een parfait of ouderwets in een
glaasje.” Omdat presentatie ook
belangrijk is, is het servies vervan-
gen door een prachtige ambachte-
lijke lijn van Q Authentic, die Bij
Cosineros geleverd kreeg door De
Vries Servies uit Assen. ,,Daar ko-
men onze gerechten en proeverijen
nog beter op uit.”

ZUIDLAREN - Restaurant Bij Cosi-
neros in Zuidlaren blijft bezig. De
afgelopen periode is gebruikt om
de menu’s voor lunch en diner te-
gen het licht te houden en deze van
nieuwe gerechten te voorzien. Ook
is het servies vervangen. Chef be-
diening Cathy licht de veranderin-
gen toe.

,,Het is altijd goed om regelmatig
naar de vaste kaart voor lunch en
diner te kijken. Zeker de afgelopen
zomerperiode hebben we gemerkt
dat het restaurant gedurende de
hele dag goed bezocht wordt door
onze gasten. Direct na opening is
het vaak al gezellig druk en dat
loopt door tot en met de twee di-
ner-shifts die we ‘s avonds draaien.
We zien onze gasten ook regelma-
tig terugkomen. Juist dan is een
vernieuwing van het culinaire aan-
bod een goede manier om de bin-
ding in stand te houden”, aldus Ca-
thy. Zij loopt de lunch- en diner-
kaarten door die, naast de QR-code
die Bij Cosineros blijft gebruiken,
nu ook op een handzaam presen-

Bij Cosineros vernieuwt
de menu’s en het servies



4 - Woensdag 14 oktober 2020 Woensdag 5 september 2018 - xDe Oostermoer

Duitser knalt tegen boom
DONDEREN - Een automobilist uit het Duitse Landkreis Leer is vorige week dinsdagmiddag gewond
geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Donderseweg tussen Donderen en Norg. De man knalde met
zijn auto tegen een boom en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De Donderseweg
was in beide richtingen enige tijd afgesloten voor verkeer om de hulpverlening mogelijk te maken.
Naast de politie en de brandweer kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. (foto Van Oost Media)

ASSEN - De Drentse burgemeesters hebben vorige week
woensdag de aftrap verricht van de communicatiecampagne
‘Drenten voor elkaar’. Ook commissaris van de koning Jetta
Klijnsma is ambassadeur. Met deze campagne roepen de be-
stuurders alle Drenten op om samen sterk te blijven en zich
aan de coronamaatregelen te blijven houden. De campagne
bestaat uit het uitdelen van paraplu’s en mondkapjes en het
delen van persoonlijke redenen via de website
www.drentenvoorelkaar.nl.

Op het gemeentehuis van Assen gaf de voorzitter van de Vei-
ligheidsregio Drenthe, Marco Out, een toelichting op de cam-
pagne en overhandigde hij als start van de campagne para-
plu’s aan alle Drentse burgemeesters. Zij gaan deze verder
verspreiden in hun gemeente. Marco Out: ,,We willen inwo-
ners op een sympathieke manier herinneren aan de maatre-
gelen en vooral waarom we het doen. Wij delen liever para-
plu’s uit dan boetes”. 

De campagne is erop gericht om als Drenten samen sterk te
blijven. Inwoners hebben allemaal hun eigen verhaal en re-
den waarom ze het coronavirus en de maatregelen graag zien
verdwijnen. Deze persoonlijke redenen worden gedeeld op
de website www.drentenvoorelkaar.nl, zodat zichtbaar wordt
waar Drenten het voor doen. 

Naast de lancering van de website worden vanaf deze week
paraplu’s en later ook mondkapjes beschikbaar gesteld. De
paraplu’s helpen voorkomen dat mensen bij regen dicht op
elkaar gaan staan op een schuilplek. De teksten op de para-
plu wijzen op het Drentse naoberschap en zowel letterlijk als
figuurlijk ruimte geven aan elkaar.

De komende periode worden meer positieve acties georgani-
seerd die inwoners herinneren aan de maatregelen. Ook
wordt op veel plekken aandacht besteed aan de campagne
en worden inwoners gemotiveerd hun motivatie achter te la-
ten op de website. Sinds vorige week kan dat al op
www.drentenvoorelkaar.nl.

Startsein campagne
‘Drenten voor elkaar’

was zijn ploeg niet gegund. In blessure-
tijd gleed doelman Luikens uit bij een po-
ging de bal weg te schieten. Het speeltuig
viel voor de voeten van Holwierde-aan-
valler Jurrely Torbed, die kinderlijk een-
voudig de winnende treffer kon maken.
,,Zoiets overkomt je één keer per sei-
zoen”, aldus Raveneau. ,,En dat gebeurt
dan altijd op zo’n moment, en niet als je
een keer met 5-0 voor staat.” 

Ondanks de magere puntenoogst - één
punt uit vier duels - is Raveneau niet on-
tevreden over de manier waarop zijn
ploeg zich ontwikkelt. ,,We koersen een
beetje op twee sporen. Aan de ene kant
heb je resultaten op korte termijn, maar
we kijken ook naar het grotere geheel.
Over de resultaten tot nu toe kunnen we
niet tevreden zijn, maar ik vind wel dat
we qua speelwijze al grote stappen heb-
ben gemaakt. Dat moet zich een keer
gaan uitbetalen. Hopelijk komende zater-
dag tegen Be Quick 1887. Dat zou nor-
maal gesproken de wedstrijd in het Zuidl-
aardermarkt-weekend zijn en ik heb be-
grepen dat FC Zuidlaren dan altijd goed
presteert.”

HOLWIERDE – Wéér had FC Zuidlaren
een goed resultaat voor het grijpen en
wéér ging het in de absolute slotfase hele-
maal mis. Ditmaal kwam Holwierde met
de schrik vrij: 2-1.

Ook tegen Velocitas 1897 (1-3 nederlaag
na twee late tegentreffers) en Grijpskerk
(2-2 na een 0-2 voorsprong bij rust) had
FC Zuidlaren al kostbare punten ge-
morst, en afgelopen zaterdag op bezoek
bij Holwierde verzuimde de ploeg op-
nieuw de eerste overwinning van het sei-
zoen te pakken. De Zuidlaarders koester-
den tot de 85e minuut een 0-1 voor-
sprong, maar stonden na afloop alsnog
met lege handen. ,Eigenlijk hadden we al
zeven punten moeten hebben, maar we
staan nu op één”, verzucht trainer Paul
Raveneau. ,,En dat begint wel een beetje
aan ons te vreten.”
Volgens Raveneau speelde zijn ploeg in
Holwierde de beste wedstrijd tot nu toe.
Afgezien van de openingsfase, waarin
doelman Robin Luikens de openings-
treffer van de thuisploeg voorkwam, had
FC Zuidlaren het initiatief. ,,Holwierde is
een ploeg waartegen je altijd alert moet

FC Zuidlaren doet zichzelf in
Holwierde opnieuw tekort

zijn en geconcentreerd
moet spelen. Dat deden
we. En we creëerden veel
kansen.”
Vlak na rust zette Jos La-
main FC Zuidlaren ver-
diend op 0-1. De Zuidlaar-
ders lieten vervolgens di-
verse mogelijkheden lig-
gen om de marge te ver-
groten. Raveneau: ,We
missen soms het vernuft
in de afwerking. Daar
moeten we aan werken.” 
Mede door een aantal wis-
sels bij de thuisploeg
kwam FC Zuidlaren in de
slotfase wat meer onder
druk te staan. Toch kwam
de gelijkmaker van Rob-
bie ten Hove in de 85e mi-
nuut uit de lucht vallen.
Ook met een gelijkspel
had Raveneau wel kun-
nen leven, maar zelfs dat
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Haaye Feenstra (Bakkerij Feenstra), AnneBart Bolt (Zuivelhoeve
Zuidlaren), Remko Rutgers (Mitra) en Martin de Vries (Keurslager
De Vries) gaan intensief samenwerken onder de naam Lekkerste
Stukje van Zuidlaren.

van het Lekkerste Stukje van Zuid-
laren wordt de introductie van een
speciale tas, die gevuld gaat wor-
den met delicatessen van de vier
aangesloten winkels. De tassen zijn
inmiddels in bestelling en worden
aan het begin van het nieuwe jaar
geleverd. Verder gaan de onderne-
mers klanten naar elkaar doorver-
wijzen en staan er kortingsacties op
de rol. Bolt: ,,Wij mogen bij de Zui-
velhoeve bijvoorbeeld geen Zuidl-
aarder Babbelaarlikeur verkopen,
maar hebben wel een handgemaak-
te bonbon waarin de babbelaar is
verwerkt. Bij aankoop van deze
bonbons geven we klanten dan een
kortingsbon die geldig is bij Mitra.
Aan zulke dingen zitten we te den-
ken.”
Met het Lekkerste Stukje van
Zuidlaren willen de Zuivelhoeve,
Bakkerij Feenstra, drankenspeci-
aalzaak Mitra en Keurslagerij De
Vries zich nadrukkelijk gaan mani-
festeren in Zuidlaren en wijde om-
geving. Bolt: ,,Martin de Vries staat
bekend als een uitstekende slager.
Hij valt regelmatig in de prijzen
met zijn producten. Keurslagerij
De Vries trekt dan ook niet alleen
klanten uit Zuidlaren, maar ook uit
plaatsen als Gieten, Assen en Gro-
ningen. Hetzelfde geldt voor Bak-
kerij Feenstra, ook al decennialang
een begrip in Zuidlaren en omge-
ving. Remko Rutgers heeft zijn Mi-
tra-vestiging dit jaar ingrijpend
verbouwd en het assortiment flink
uitgebreid. Dat laatste geldt ook
voor de Zuivelhoeve. Een groot
voordeel van Zuidlaren is dat klan-
ten hier voor de deur gratis kunnen
parkeren. Dat moeten we uitbui-
ten. Als we het centrum van Zuidla-
ren beschouwen als één grote win-
kel, dan vormen wij met ons vieren
een soort shop-in-shopconcept.
Eentje met de allerlekkerste pro-
ducten.”

ZUIDLAREN - Vier ondernemers
die zich met hun winkel richten op
lekkere producten slaan de handen
ineen onder de naam Lekkerste
Stukje van Zuidlaren.

Zuivelhoeve Zuidlaren, Bakkerij
Feenstra, Drankenspeciaalzaak Mi-
tra en Keurslagerij De Vries zijn
praktisch naast elkaar gevestigd
aan de Stationsweg. Daarmee vor-
men deze winkels samen - letterlijk
- het lekkerste stukje van Zuidla-
ren. Voor een deel richten de on-
dernemers zich op hetzelfde pu-
bliek. Immers: bij een lekker hapje
hoort een bijpassend drankje. En
andersom. ,,Toch leven onderne-
mers vaak op hun eigen eilandje”,
zegt AnneBart Bolt van Zuivelhoe-
ve Zuidlaren. ,,Wij gaan het anders
doen. Want samen staan we sterk.”
Bolt nam in februari de Zuivelhoe-
ve-vestiging in Zuidlaren over en
zocht al gauw contact met zijn col-
lega-ondernemers Haaye Feenstra
(Bakkerij Feenstra), Remko Rut-
gers (Mitra) en Martin de Vries
(Keurslager De Vries). ,,We zitten
samen in een WhatsApp-groep en
daarin zijn we regelmatig wat aan
het sparren. Al gauw kwamen we
tot de conclusie dat wij niet zomaar
vier winkels hebben: we vullen el-
kaar aan. Als ik naar mijn eigen
winkel kijk: wij verkopen ook wel
eens een fles wijn en hebben al
eens een tas samengesteld met al-
lerlei delicatessen, waaronder ook
producten van Bakkerij Feenstra.
Op onze beurt leveren wij truffelta-
penade aan Martin de Vries, die
eveneens burgers maakt waarin on-
ze oude kaas is verwerkt. En zo zijn
er allerlei dwarsverbanden.”
Reden genoeg voor de onderne-
mers om de handen ineen te slaan
en samen te gaan werken onder de
naam Lekkerste Stukje van Zuidla-
ren. Eén van de eerste wapenfeiten

Het Lekkerste Stukje van Zuidlaren

‘Samen staan we sterk’

800 vierkante meter ingericht voor
de verkoop van grote planten, pot-
ten, buitenplanten enzovoorts.”

De vestiging in Kropswolde is nu
tevens het adres waar men terecht
kan voor aanleg en ouderhoud van
de tuin, een onderdeel van het be-
drijf waar John Stensen in 1985
mee is gestart. Op de tweede loca-
tie van Les Fleurs d’Amour zal ook
een modeltuin worden aangelegd,
in samenwerking met Lennard
Bontjer van Groen-Infra. Die gaat
ook de aanleg van tuinen organise-
ren. ,,Wij hopen u graag te ontvan-
gen op onze nieuwe, tweede loca-
tie”, aldus Stensen. ,,Onze winkel
aan de Stationsweg 2 in Zuidlaren
blijft gewoon open.”

Les Fleurs d’Amour/D’Amour du
Chocolat in Zuidlaren is geopend
van maandag tot en met zaterdag
van 8.30 tot 18.00 uur. De vestiging
in Kropswolde is geopend op vrij-
dag en zaterdag van 9.00 tot 17.00
uur en op afspraak (050-8503730 of
06-53458379).

ZUIDLAREN/KROPSWOLDE - Les
Fleurs d’Amour opent aanstaande
zaterdag (17 oktober) een tweede
locatie: aan de Woldweg 229A in
Kropswolde, waar vroeger de Ta-
pijtboerderij gevestigd was. 

,,Ondanks de coronacrisis groeiden
wij aan de Stationsweg in Zuidla-
ren uit ons jasje”, zegt John Sten-
sen, eigenaar van Les Fleurs
d’Amour en D’Amour du Chocolat.
,,Daarom waren wij al een hele tijd
op zoek naar een tweede locatie.
Ons oog viel in eerste instantie op
de oude melkfabriek in De Groeve.
Na enkele maanden overleg te heb-
ben gehad met de gemeente Ty-
naarlo, hebben wij besloten om de-
ze locatie te laten schieten. De ge-
meente kon maar gedeeltelijk tege-
moet komen aan de plannen die
wij voor ogen hadden. In de tussen-
tijd werd de locatie van de Tapijt-
boerderij in Kropswolde te huur
aangeboden.

Na goed overleg met de eigenaar
hebben wij deze locatie van circa

Les Fleurs d’Amour opent
vestiging in Kropswolde

vermijdelijke 1-1. Niels Hingst-
man was de doelpuntenmaker.
Een kwartier voor tijd kroonde
Jesse Koops zich namens Yde de
Punt tot matchwinner. Hij profi-
teerde van goed voorbereidend
werk van Sjoerd Meindertsma.
In de slotfase dwong Drieborg
Yde de Punt-doelman Wilko
Schreuder nog tot een fantasti-
sche redding, maar het bleef 2-1.
Huberts: ,,Zelf misten we een
aantal goede kansen om de wed-
strijd definitief op slot te gooien.
Nu bleef het spannend. Maar al
met al is 2-1 een terechte uit-
slag.”

Met negen punten uit drie wed-
strijden is Yde de Punt één van
de verrassingen in de vijfde klas-
se C van het zondagamateurvoet-
bal. Reden voor trainer Huberts
om de twee komende uitwed-
strijden - morgen (donderdag) te-
gen WEO en zondag tegen Wol-
tersum - met vertrouwen tege-
moet te zien. ,,We zitten er lek-
ker in.”

YDE - Na een week gedwongen
(corona)pauze ging Yde de Punt
zondag verder waar het gebleven
was: met winnen. Ditmaal werd
Drieborg aan de zegekar gebon-
den.

Yde de Punt speelde tegen Drie-
borg een uitstekend eerste half
uur, maar de ploeg verzuimde
het krachtsverschil in de score
tot uitdrukking te brengen. In
het laatste kwartier van de eer-
ste helft probeerden de gasten
met lange ballen voor wat meer
gevaar te zorgen, maar de defen-
sie van Yde de Punt hield stand.
Al snel in de tweede helft kwam
Yde de Punt wat ongelukkig op
achterstand door een eigen doel-
punt van Jeroen Wekema. ,,Je-
roen schoot de bal keurig binnen,
alleen jammer genoeg in het ver-
keerde doel”, lacht Yde de Punt-
trainer Frank Huberts. Nadat de
doelman van Drieborg de gelijk-
maker enkele keren had weten
te voorkomen, viel halverwege
de tweede helft dan toch de on-

Yde de Punt bindt ook
Drieborg aan zegekar

Linksback Hein Siesling zet namens Yde de Punt een tackle
in. (foto Van Oost Media)

het verloop van de set. Daardoor
konden de mannen niet uitlopen
en was de set tot het laatste mo-
ment spannend. Helaas voor Ri-
tola pakte Side Out 2 de derde
set met 29-27. 
De vierde set begonnen de man-
nen van Ritola wat wisselvallig.
Ietwat teleurgesteld doordat de
derde set niet binnengehaald
werd kon de tegenstander vrijuit
gaan spelen. De mannen van Ri-
tola lieten zich hierdoor echter
niet in de luren leggen. Bij een
22-23 stand was het Stephan
Blaauw die de druk bij de tegen-
stander legde met een lastige
serve. Uiteindelijk was het David
van der Kruk die de wedstrijd
met een mooie aanval op mid be-
sliste: 25-23. Hierdoor kon Ritola
met een 3-1 zege huiswaarts ke-
ren. Coach Erik Rekker: ,,Een
mooie uitoverwinning, met een
terecht punt voor Side Out dat
goed tegenstand wist te bieden.
Vooral dankzij onze eigen serve-
druk in set één en twee en een
goede passlijn gecombineerd
met veel scorend vermogen via
onze middens gedurende de hele
wedstrijd is dit het resultaat.”
Op donderdag 22 oktober speelt
Ritola een bekerwedstrijd tegen
Krathos in Hoogezand. Twee da-
gen later reizen de mannen af
naar Harlingen om te spelen te-
gen VVH.

SLAGHAREN - De volleybal-
mannen van Ritola hebben don-
derdagavond de tweede overwin-
ning van het seizoen geboekt. In
Slagharen werd het tweede he-
renteam van Side Out met 1-3
verslagen.

De eerste set begon Ritola met
Stephan Blaauw, Ingmar Koops,
Marnix de Rooij, David van der
Kruk, Bas van de Velden, Marco
Meijeringh en libero Victor Kie-
vitsbosch. De mannen waren na
de laatste wedstrijd gebrand om
goed te beginnen. De eerste set
gingen ze dan ook voortvarend
van start. Spelverdeler Stephan
Blaauw kon Marnix de Rooij
blindelings vinden en hij scoorde
menig bal waar de tegenstander
geen antwoord op had. In de eer-
ste set voerde iedereen goed de
opdrachten uit en mede door
veel servicedruk werd de set ge-
wonnen met 25-21.
De tweede set was haast een ko-
pie van de eerste. De mannen uit
Zuidlaren speelden de tegenstan-
der met mooi aanvalswerk en
veel servicedruk op een flinke
achterstand. De tweede set ein-
digde in 25-16.
Na eerst een voorsprong te heb-
ben gepakt van 10-5 in de derde
set, kwam de tegenstander wat
beter in zijn spel. Bij Ritola kwa-
men wat slordigheden voor in

Volleybalheren Ritola
pakken tweede zege

SVZ onderuit bij
Forward
GRONINGEN - SVZ heeft de eerste
overwinning van dit seizoen - vorige
week op eigen veld tegen FVV - geen
passend vervolg kunnen geven. Zon-
dag gingen de Zeijenaren met 2-0 on-
deruit bij Forward.

Met Forward en SVZ stonden zondag
twee goed voetballende ploegen te-
genover elkaar. SVZ deed zeker niet
onder voor de Groninger studenten,
maar maakte in de voorste linie vaak
de verkeerde keuzes. Op een hoogst
ongelukkig moment - een minuut voor
rust - kwam SVZ op achterstand. Na
knullig balverlies van de Zeijenaren
zette Jesse Goeree de thuisploeg op 1-
0. Ook na rust bleef SVZ heel accepta-
bel spelen. Toch was het Forward dat
via Tom ten Cate nogmaals wist te
scoren. Wederom werd deze goal inge-
leid door onnodig balverlies, waarna
SVZ in de omschakeling werd ge-
slacht. Ondanks de 2-0 nederlaag was
SVZ-trainer Max Hulsinga niet onte-
vreden over het optreden van zijn
ploeg. ,,Ik heb best een goed gevoel
aan de wedstrijd overgehouden. We
hebben ook zeker vijf à zes goede
kansen gecreëerd. Maar ook goede
wedstrijden kun je verliezen.”

der uit naar een geruststellende 11-
20. Drachten scoorde hierna twee-
maal: 13-20. Op dit moment vond
coach Andreas Rusthoven het ver-
standig om de voortreffelijk spe-
lende Manon Voerknecht te wisse-
len voor Julia Wolthuizen. Zij zorg-
de meteen voor 13-21. In de laatste
tien minuten wist Ritola de wed-
strijd vakkundig uit te spelen. De
eindstand werd bepaald op 14-25.
De doelpuntenmakers waren Ineke
Knijp (6), Hylke van Gorkum (5),
Stan Terpstra (5), Manon Voer-
knecht (3), Tessa Doedens (2), Lisa
Huizinga (1), Arjan Pot (1), Willem
Jan Tuinman (1) en Julia Wolthui-
zen (1). Aanstaande zaterdag speelt
Ritola thuis tegen De Meeuwen uit
Putten. De wedstrijd begint om
15.30 uur.

DRACHTEN - De korfballers van
Ritola hebben zaterdag een prach-
tige overwinning behaald tegen
Drachten. De Zuidlaarders wonnen
met 14-25.

In de eerste helft was er van
krachtsverschil tussen Drachten en
Ritola nauwelijks sprake. Halver-
wege het eerste bedrijf stond het
dan ook gelijk: 6-6. Hierna kantel-
de de wedstrijd in het voordeel van
Ritola. Een 6-9 voorsprong was het
gevolg. Via 7-10 en 8-11 werd de
rust bereikt met de stand 8-13 op
het scorebord.
Na rust zorgde Ritola meteen voor
8-14 en na doelpunten om en om
was de stand tien minuten later 11-
17. Halverwege de tweede helft
bouwde Ritola de voorsprong ver-

Prachtige overwinning
Ritola op Drachten

wist te komen. Omdat ook de ploeg
uit Leek daar niet in slaagde brak
de rust aan met een brilstand op
het scorebord, waar al snel na de
rust verandering in kwam toen de
gasten in de 49e minuut op 0-1 kwa-
men. VAKO moest nu aan de bak,
waar het ook in slaagde want in de
68e minuut zorgde André Manzeza
voor de 1-1. Een minuut later was
het Bjorn Tooren die VAKO op
voorsprong schoot. Tooren werd in
het strafschopgebied van de gasten
goed aangespeeld. De spits speelde
zich vervolgens met een Gerd Mul-
ler-beweging goed vrij om vervol-
gens de 2-1 te scoren. Toch kwam
TLC weer terug in de wedstrijd en
wist het de 2-2 te scoren, waar
VAKO te weinig mee zou krijgen.
Maar gelukkig voor de Vriezenaren
zat het nu een keer mee en via een
vrije trap van Tim van Huffelen en
een goal van Martin Mojet wist
VAKO er een 4-2 zege uit te slepen.
Een zege die volgens trainer Cor
Meijer terecht was. ,,We waren de
bovenliggende partij, maar maak-
ten het onszelf moeilijk. Maar dat
konden we gelukkig herstellen, zo-
dat we met zes punten uit vier du-
els van een redelijke start van het
seizoen mogen spreken.”

VRIES - VAKO wist zondag zijn
tweede wedstrijd van het seizoen te
winnen. In Vries werd het, mede
door een Gerd Muller-goal van
Bjorn Tooren, een 4-2 overwinning
voor de Vriezenaren tegen TLC.

Met Bjorn Tooren als diepe spits
begon VAKO aan zijn tweede thuis-
wedstrijd van het seizoen. Tegen-
stander was TLC uit Leek, dat uit
zijn drie duels vier punten had we-
ten te scoren tegenover een thuis-
ploeg die een punt minder had. In
Vries werd het een eerste helft
waarin VAKO wel het betere van
het spel had, maar niet tot scoren

VAKO wint van TLC

Bjorn Tooren, zondag funge-
rend als diepe spits, op karakte-
ristieke wijze aan de bal in het
duel tegen TLC. (foto Van Oost
Media)
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waarin natuur en landbouw harmo-
nieus samengaan. Tijdens de the-
ma-avond worden de plannen na-
der toegelicht en kunnen aanwezi-
gen met elkaar van gedachten wis-
selen.

De thema-avond begint op 22 okto-
ber om 20.00 uur. Aanmelden is
verplicht. Dat kan via
www.drentscheaa.nl. Na aanmel-
ding ontvangt men de locatie waar
de thema-avond zal plaatsvinden.
Er is plaats voor maximaal twintig
deelnemers.

ducten van hier geteelde granen of
koolzaad en van grazend melk- en
vleesvee en bijen kan men alle-
maal in de regio verkopen? Veel
bewoners én toeristen kennen de
streekbroden al bij de warme bak-
ker onder het Dubbel Drents-logo.
Binnenkort worden onder dit logo
nog meer producten aangeboden,
zoals kaas, vleesproducten, kool-
zaadolie, bier en honing. Doelstel-
ling van het project Bio-economie
Drentsche Aa is dat het Drentsche
Aa-gebied een natuurinclusieve
proeftuin wordt. Een proeftuin

REGIO - Nationaal Park Drentsche
Aa organiseert op donderdag 22 ok-
tober een thema-avond over Bio-
economie Drentsche Aa en Dubbel
Drents. 

Het project Bio-economie Drent-
sche Aa loopt inmiddels drie jaar.
Het project draait vooral om het
stimuleren van nieuwe landbouw-
ontwikkelingen in het Drentsche
Aa-gebied. Tijdens de thema-avond
op 22 oktober laat Nationaal Park
Drentsche Aa enkele aanspreken-
de voorbeelden zien. Welke pro-

Thema-avond over Bio-economie
Drentsche Aa en Dubbel Drents

Drentstalige dienst
in Magnuskerk over
kansen in crisistijd
ANLOO - In de Magnuskerk van
Anloo wordt aanstaande zondag (18
oktober) een Drentstalige dienst
gehouden onder leiding van predi-
kant Hans Katerberg uit Borger. De
dienst staat in het teken van de cri-
ses waarin we ons thans wereldwijd
bevinden. Naast de coronacrisis
zijn er immers ook nog altijd de kli-
maatcrisis en de migrantencrisis.
Nu heeft het woord crisis een nega-
tieve lading, maar in de oorspron-
kelijke (Griekse) betekenis bete-
kent het zoiets als scheiden, schif-
ten, onderscheiden, beslissen. Het
gaat om een moment van de waar-
heid waarin belangrijke beslissin-
gen moeten worden genomen. ,,In
een crisis kun je twee of meerdere
kanten op. Een crisis biedt ook kan-
sen! En dat geeft weer hoop. Het
oude Boek waaruit we lezen laat
ons iets van die kansen zien.” De
Drentstalige dienst in de Magnus-
kerk in Anloo begint zondag om
10.00 uur. Reserveren kan via
www.pknanloozuidlaren.nl. Er zijn
maar dertig plaatsen beschikbaar. 

Excursie IVN Vries
naar Natuurplaats
Noordsche Veld
DONDEREN - IVN Vries organi-
seert op zondag 18 oktober voor kin-
deren van 7 tot en met 12 jaar een
excursie naar Natuurplaats Noord-
sche Veld in Donderen. Kinderen
kunnen hier het leuke bezoekers-
centrum verkennen, op zoek gaan
naar de das, het laarzenpad volgen
en waterbeestjes vangen. Daarnaast
is er ruimte voor iets lekkers te eten
en te drinken en kinderen kunnen
avontuurlijk spelen. Deze activiteit
bij Natuurplaats Noordsche Veld
duurt zondag van 14.00 tot 18.00
uur. Aanmelden kan via narciscro-
cus@outlook.com.

richtlijnen, zich te registreren bij
gebruik van werkplekken en lees-
tafels of bij deelname aan een acti-
viteit.
De educatiemedewerkers en -advi-
seurs van Biblionet Drenthe voeren
de komende weken geen activitei-
ten op scholen en de kinderopvang
uit. Ook worden er geen trainingen
of workshops gegeven. 
Het kantoor van de provinciale on-
dersteuningsinstelling Biblionet
Drenthe in Assen blijft voorlopig
gesloten. De kantoormedewerkers
werken thuis.

ken, maar vooraf een boek reserve-
ren dat ze vervolgens afhalen. De
tijden waarop leners hun materia-
len kunnen afhalen, zijn te vinden
op de website van de bibliotheek.
De geleende materialen kunnen
weer ingeleverd worden via de boe-
kenbus.
Het blijft mogelijk gebruik te ma-
ken van de werkplekken en leesta-
fels in de bibliotheek. Activiteiten
als cursussen gaan door en vinden
vooral plaats in de grotere vestigin-
gen. De bibliotheken vragen ieder-
een om, in lijn met de landelijke

REGIO - De nieuwe landelijke co-
ronarichtlijnen hebben ook gevol-
gen voor de bibliotheken van Bi-
blionet Drenthe. Klanten blijven
welkom in de bibliotheek. Wel
wordt hen verzocht om, net als de
medewerkers, een mondkapje te
dragen. Ook geldt er een maximu-
maantal bezoekers. Enkele kleine-
re vestigingen worden een afhaal-
punt.

Bezoekers worden verzocht een
mondkapje te dragen, maar dit is
niet verplicht. Voor elke biblio-
theek geldt een maximumaantal
bezoekers. Dit aantal wordt aange-
geven bij de ingang.
Drie kleinere bibliotheken worden
afhaalpunten. Dat zijn de bibliothe-
ken in Nijeveen, Norg en Vries. Dit
betekent dat klanten niet meer
naar binnen kunnen om zelf te zoe-

Bibliotheken Biblionet Drenthe
ondernemen actie tegen corona

Sportinstuif in Zuidlaren
ZUIDLAREN - In deze bijzondere tijd kunnen kinderen in de herfstvakantie toch meedoen aan een
sportinstuif. Helaas zonder publiek of ouders, maar het plezier is er niet minder om. Dinsdagochtend
deden meer dan 85 kinderen mee aan de sportinstuif in sporthal De Zwet in Zuidlaren. De kinderen
konden, onder leiding van de buurtsportcoaches van de gemeente Tynaarlo, zich uitleven op onder an-
dere de tumblingbaan, ringen en touwen. De buurtsportcoaches en de kinderen kijken terug op een ge-
slaagde ochtend. (foto gemeente Tynaarlo)

Botsing in Spijkerboor
SPIJKERBOOR - Op de kruising Molenwijk-Oostermoer-Veenweg in
Spijkerboor zijn vrijdagmiddag een personenauto en een bestelbus
met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de personen-
auto, die uit de richting Annen kwam, had op de gelijkwaardige
kruising de van rechts komende bestelbus compleet over het hoofd
gezien. Een botsing was het onvermijdelijke gevolg. De bestelbus
ramde een tweetal verkeersborden en kwam uiteindelijk in een dro-
ge sloot tot stilstand. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij.
Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde voertuigen weggesleept.
(foto Van Oost Media)

lijkerwijs onmogelijk”, zegt voor-
zitter Henk Boer van FTC Dobbe-
rieders.
Het zou voor de Dobberieders de
eerste keer zijn geweest dat er een
veldtoertocht van 100 kilometer
werd georganiseerd. Boer: ,,Het
mountainbiken zit de laatste jaren
flink in de lift en als vereniging wil-
len wij met deze ontwikkeling mee-
groeien. De provincie Drenthe
biedt vele mooie natuurgebieden,
waar in samenwerking met de vele
Drentse fietstoerverenigingen
mooie ATB-paden en singletracks
zijn aangelegd. Het bestuur kijkt
nu vooruit naar volgend jaar, wan-
neer de coronamaatregelen hope-
lijk niet meer spelen.”

ZUIDLAREN - De veldtoertocht
van fietstoerclub Dobberieders uit
Zuidlaren, die op zondag 1 novem-
ber zou plaatsvinden, gaat niet
door. Dit heeft het bestuur beslo-
ten als gevolg van de verscherpte
coronamaatregelen. Door deze
strenge maatregelen is het niet ver-
antwoord om de tocht door te laten
gaan.

De tocht zou door deze verscherpte
regels moeilijk uitvoerbaar wor-
den. ,,Omdat de tocht begin novem-
ber plaatsvindt bestaat in theorie
nog de mogelijkheid dat het kabi-
net een versoepeling aankondigt,
maar de onzekerheid hierover
maakt een goede organisatie rede-

Veldtoertocht door
coronaregels afgelast

extra veel kleding op te kunnen ha-
len voor het goede doel. Deze keer
is er gekozen voor hulp aan Ethio-
pië, voor het verkrijgen van schoon
water en sanitair. Ook wordt met
een lokale partnerorganisatie ge-
werkt aan vredesopbouw tussen
twee rivaliserende etnische groe-
pen. Het beschikbaar stellen van
herbruikbare kleding draagt bij
aan dit werk.

De mobiele telefoons zijn bestemd
voor de Stichting AAP. Van de
kaarsenresten worden nieuwe
kaarsen voor afnemers van de
voedselbank gemaakt.
Uiteraard is de inzameling in Anloo
buiten en geheel coronaproof. Dus
in geval van verkoudheid en/of
koorts wordt men verzocht thuis te
blijven. Verder vraagt Anloo Ver-
groent iedereen om onderling mini-
maal anderhalve meter afstand te
houden en de aanwijzingen van de
aanwezige vrijwilligers op te vol-
gen.
De eerste vijftig deelnemers ont-
vangen als dank een zakje biolo-
gisch geteelde krokusbollen. 

ANLOO - Veel waardevolle grond-
stoffen komen in het restafval te-
recht en worden dan verbrand. En
dat is zonde, vindt Anloo Ver-
groent. ,,Want als je ze opnieuw
kunt gebruiken is dat dubbel winst
voor het milieu: je hoeft ze niet op-
nieuw te winnen en er is minder af-
val. Bovendien kunnen goede doe-
len er vaak nog iets aan te verdie-
nen.” Redenen genoeg voor Anloo
Vergroent om de jaarlijkse kleding-
inzameling voor Sam’s Kledingac-
tie deze keer wat breder aan te
pakken. ,,Want wie kleding komt
brengen, heeft vast meer waarde-
volle materialen voor recycling in
huis.”

Op zaterdag 24 oktober tussen
10.00 en 12.00 uur kan iedereen bij
de Magnuskerk in Anloo terecht
met herdraagbare kleding en
schoenen, oude mobiele telefoons,
gebruikte printercartridges, kaar-
senstompen, lege waxinelichthou-
dertjes en lege nespressocupjes. Ie-
der voorjaar en najaar organiseert
Sam’s Kledingactie een aantal spe-
ciale landelijke actiedagen, om zo

Inzameling in Anloo voor
goed doel en beter milieu

korte en de langere termijn. Er
wordt ingezet op sportclubs die
klaar zijn voor de toekomst, maar
ook op het verhogen van de bewe-
gingsvaardigheid bij de jeugd.
Daarnaast zijn een sterke sportieve
infrastructuur, het stimuleren van
een actieve en gezonde leefstijl en
een beweegvriendelijke omgeving
van belang.”
Alle partners die het akkoord heb-
ben ondertekend, gaan de komen-
de tijd aan de slag met de uitvoe-
ring van het akkoord, dat geschre-
ven is door Hans Slender van
SportDrenthe. Douwe Deinum hier-
over: ,,Het zijn uiteraard geen ge-
makkelijke tijden momenteel voor
de sportclubs. Dat zien we ook te-
rug in het onderwijs en de zorg en
bij de gemeente. We blijven hoop-
vol en denken in het kernteam
graag mee over vormen van samen-
werking die het sporten en bewe-
gen in onze gemeente verder kun-
nen brengen.”

ZUIDLAREN - Sportief, gezond, sa-
men. Deze drie woorden vatten het
sport- en beweegakkoord in Ty-
naarlo samen. Sportverenigingen,
commerciële aanbieders, onder-
wijs, zorg, welzijn en de gemeente
slaan de handen ineen om nog
meer inwoners de positieve wer-
king van sport en bewegen te laten
ervaren. Afgelopen woensdag vond
de ondertekening plaats in sporthal
De Kamp in Vries. Namens de
Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) zet-
te voorzitter Douwe Deinum zijn
handtekening.

Douwe Deinum is enthousiast over
de inhoud van het sport- en bewee-
gakkoord. ,,Bijzonder om te zien
hoe een kleine dertig partners mee-
doen in deze aanpak. Juist in deze
tijden waarin onze gezondheid zo
centraal staat, zijn sporten en be-
wegen van groot belang. Daar be-
steedt het akkoord op verschillen-
de manieren aandacht aan - voor de

ZTC ondertekent sport- en
beweegakkoord Tynaarlo

Even geen Taal an Taofel
VRIES - Normaal gesproken is in
oktober de aftrap van Taal an Ta-
ofel in Drenthe. Op negen zonda-
gen organiseert streektaalorgani-
satie het Huus van de Taol een
culturele morgen met poëzie,
proza en muziek. Vanwege de co-
ronacrisis gaat die in elk geval
tot de jaarwisseling niet door.

De afgelopen jaren kende Taal
an Taofel drie vaste locaties: café
Onder de Linden in Vries, grand
café De Brink in Dwingeloo en
restaurant-zalencentrum Wie-
lens in Noord-Sleen. Van oktober
tot en met maart kan het publiek
op zondagen luisteren naar
schrijvers die voordragen in hun
streektaal. Ook is er altijd mu-
ziek en een pauze met warm

eten. Een succesformule die al
jaren mensen naar Taal an Tao-
fel trekt. Dit seizoen zal anders
zijn. 

Door de regels met betrekking
tot de coronacrisis mag slechts
een beperkt aantal mensen in de
zaal aanwezig zijn. Deze beper-
kingen zullen nog wel enige tijd
gelden. 

Het organiseren van een culture-
le morgen met een warm buffet
erbij, kan financieel niet uit voor
een kleine groep. Het afgelasten
is dan een logische stap. Het
Huus van de Taol besluit in de-
cember hoe het verder gaat met
Taal an Taofel in het nieuwe
jaar. 

de VAKO-dames. Toch lukte dit in
het begin van de tweede helft wel
goed. Suzanne Maatje kwam een
paar keer fantastisch voorlangs
vanaf de rechterkant en maakte dit
overtuigend af. Zo werd er een gat
geslagen van vier punten. Beilen
zette echter een tandje bij, en wist
te scoren vanuit verschillende bre-
ak-outs en penalty’s. De stand werd
weer gelijk getrokken: 22-22. De
tijd tikte weg terwijl zowel Beilen
als VAKO hun doelpunten bleven
maken. Met nog twee minuten op
de klok wist Beilen wederom te sco-
ren (24-25) en zo de voorsprong
naar zich toe te trekken. In de slot-
fase van de wedstrijd kreeg VAKO
een penalty. Marieke Pothof stond
voor de derde keer bij de zevenme-
terlijn. Koelbloedig en zonder ze-
nuwen wist Pothof te scoren, zodat
VAKO in ieder geval nog een punt
overhield aan het duel: 25-25.

VRIES - De handbaldames van
VAKO zijn zondag tegen Beilen
niet verder gekomen dan een ge-
lijkspel: 25-25.

Na de afgelaste wedstrijd van vori-
ge week mocht VAKO zondag wel
weer in actie komen. Beilen was
een vrij onbekende tegenstander
voor de trainers Sandra van Bergen
en Caspar van Putten. Maar er
moest van eigen kracht worden uit-
gegaan. Die eigen kracht was in de
beginfase echter ver te zoeken. Bei-
len wist gemakkelijker te scoren en
VAKO liet rommelig spel zien met
veel balverlies. Heel even wist
VAKO weer op voorsprong te ko-
men door een paar mooie snelle te-
genaanvallen. Dit bracht de stand
op 7-6. Maar de linkerkant van Bei-
len bleef gevaarlijk en zo stonden
de Vriezenaren weer tegen een
achterstand aan te kijken. Aan het
einde van de eerste helft wisten Mi-
lou Hoge en Nanda de Vries elkaar
een aantal keer feilloos te vinden,
waardoor de thuisploeg toch met
een voorsprong de rust in ging: 15-
12. 
In de rust, waarin iedereen even
goed op adem moest komen, wer-
den de gemaakte afspraken nog
eens herhaald. Geduld was hierbij
het codewoord, maar geduldig zijn
is niet de sterkste eigenschap van

Handbalsters VAKO
komen niet verder
dan gelijkspel

Een handbalster van Beilen neemt het doel van VAKO onder
vuur. (foto Vries.nu)

Glimmen-speler Duco Kiekebos probeert de bal te controleren in
het duel tegen SC Stadspark. (foto Liam Kuiper/LK Media)

men die vervolgens door de centra-
le verdediger fraai in de boven-
hoek werd gekruld: 1-0. Dit was ook
de ruststand na een eerste helft
waarin de thuisploeg al meer af-
stand van het zwakke SC Stadspark
had moeten nemen.
Na de thee veranderde er niet veel
aan het spelbeeld, al speelde Glim-
men wel wat slordiger dan voor de
rust. Het slordige spel van de gast-
heren zorgde dat het tot de 79e mi-
nuut duurde voordat Marnix Voor-
raad via een strafschop de bevrij-
dende 2-0 op het scorebord schoot.
Na de tweede goal van de thuis-
ploeg gebeurde er vervolgens niet
heel veel meer zodat het een 2-0 ze-
ge voor Glimmen werd. ,,We heb-
ben verzuimd om ruimer te win-
nen, maar ik ben wel blij met de
drie punten”, was Jorick de Haan
na afloop duidelijk in zijn commen-
taar.  

GLIMMEN - Glimmen wist zater-
dagmiddag zijn eerste overwinning
van het seizoen te behalen. In ei-
gen huis waren de Glimmenaren
met 2-0 te sterk voor het zwakke
SC Stadspark.

Glimmen had voor het duel tegen
het nog puntloze SC Stadspark
twee duels gespeeld, waarin het
één punt had weten te behalen.
Daar wilde de formatie van trainer
Jorick de Haan graag drie aan toe-
voegen. Iets wat moest gebeuren
tegen SC Stadspark. In Glimmen
moest er op kunstgras gespeeld
worden, omdat het hoofdveld het
vele regenwater niet goed had ver-
teerd. Al snel in de wedstrijd werd
Glimmen de bovenliggende partij,
maar het duurde tot de 28e  minuut
voordat er een verandering in de
stand kwam. Niels Oosterhof mocht
op dat moment een vrije trap ne-

Eerste driepunter
voor Glimmen

bald”, aldus Slijfer. ,,Qua beleving
en inzet heeft De Wilper Boys mis-
schien wel terecht gewonnen. Maar
voor ons was deze nederlaag niet
nodig geweest.”

om op jacht te gaan naar een goed
resultaat. Maar wat de ploeg ook
probeerde: de bal wilde er niet in.
,,We hebben in de tweede helft al-
leen maar op hun helft gevoet-

DE WILP - Actief is zondag tegen
De Wilper Boys tegen de eerste ne-
derlaag van het seizoen aangelo-
pen. De ploeg van trainer Peter
Slijfer ging in De Wilp met 3-1 on-
deruit.

Slijfer zag zijn team, dat de eerste
drie competitiewedstrijden had ge-
wonnen, niet eens zo slecht spelen.
,,We hebben ook genoeg kansen ge-
creëerd, maar hadden de pech dat
bij De Wilper Boys elk schot een
eendvogel was.” De derde treffer
van de thuisploeg was wat Slijfer
betreft typerend voor de wedstrijd.
,,Dat was een afstandsschot dat on-
ze keeper gemakkelijk had kunnen
pakken, maar via de rug van Julius
van der Hilst werd het schot van
richting veranderd en de bal rolde
zo het doel in.”

In de eerste helft had Actief de
wedstrijd aardig onder controle.
Met name linksbuiten Laurens
Timmer zorgde geregeld voor ge-
vaar. Toch kwam Actief door een
treffer van Niels van der Veen op
een 1-0 achterstand. Ermin Imel-
man had de stand vanaf de straf-
schopstip gelijk kunnen trekken,
maar hij faalde. Slijfer: ,,Normaal
is dat een zekerheidje. Als je zelfs
penalty’s gaat missen, dan weet je
dat je een moeilijke middag gaat
krijgen.” Kees Hille Numan zette
De Wilper Boys even later op 2-0,
waarna verdediger Ennio Jansen in
de slotfase van de eerste helft iets
terugdeed.

Na de curieuze 3-1, die uiteindelijk
op naam kwam van Gert van der
Kaap, had Actief nog genoeg tijd

De Wilper Boys trakteert
Actief op eerste nederlaag

Annen speelt gelijk
tegen Helpman
ANNEN - Annen speelde voor
de tweede keer dit seizoen ge-
lijk. In eigen huis werd het
zondagmiddag 1-1 tegen Help-
man, wat gezien het spelbeeld
een terechte uitslag was.

Annen was direct vanaf het
eerste fluitsignaal de bovenlig-
gende partij tegen een Help-
man dat net als de thuisploeg
veel energie in het duel gooi-
de. Maar het leveren van het
nodige aan energie leverde
beide ploegen niet veel moge-
lijkheden op, tot aan de 33e
minuut. Goed doorgaan van
Jaap-Jan Mulder stelde Pim
Veltink in staat om de 1-0 op
het scorebord te schieten. Dit
werd vervolgens ook de rust-
stand in Annen, waar de gast-
heren veel te slap aan de twee-

de helft begonnen en waar
Helpman wel raad mee wist.
Want al in de 54e minuut
kwam er een 1-1 stand op het
scorebord te staan. Na de ge-
lijkmaker herpakte de thuis-
club zich echter weer en kwa-
men er wat mogelijkheden op
een treffer.

Maar ook de bezoekers creëer-
den kansen op meer, zodat het
duel in het resterende gedeel-
te van de tweede helft nog alle
kanten op kon. Maar uiteinde-
lijk bleef het bij een 1-1 eind-
stand, waar Annen-trainer
Hemmo de Wal wel mee kon
leven. ,,Wij, maar ook Help-
man, hebben kans gehad op
meer. Maar gezien het beeld
van de wedstrijd is de 1-1 te-
recht.”
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