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Wethouder Luinge krijgt
petitie ‘Ambachtenterrein’
NOOITGEDACHT – Inwoners
van Rolde, Marwijksoord en
Nooitgedacht hebben woensdag wethouder Bas Luinge een
petitie overhandigd. De inwoners zijn tegen de komst van
een industriegebied in RoldeZuid en willen graag hun
gevoel van wonen in de natuur
behouden. De petitie werd
door 155 inwoners ondertekend.
In de petitie geven de ondertekenaars aan dat verder de verkeersveiligheid van fietsers blijft als er
geen bedrijventerrein komt en dat
er een groter veiligheidsgevoel
blijft bij de bewoner van het
gebeid. Ook zien zij niets in een
energieverslindend gebied naast
een energieneutrale woonwijk. De
indieners zien meer in een zonnepark op de beoogde locatie. Ook
willen ze graag dat er gekeken
wort naar en veilige fietsverbinding van Nooitgedacht naar
Rolde.”
Projectontwikkelaar Jan Wekema heeft een groot deel van de
petitie al tegengesproken. Het
beeld dat wordt geschetst van het
Ambachtenterrein is niet wat hij
voor ogen heeft. Hij heeft de inwoners uitgenodigd om zijn plannen
te komen bekijken. ,,Het is er door
verschillende omstandigheden er
nog niet van gekomen. We stellen
de handreiking echter wel op
prijs. En ik moet erkennen dat de
plannen van Wekema, zoals ik ze
heb gezien, er goed uitzien. We zullen binnenkort op zijn uitnodiging
in gaan”, zeg Alco Ector uit Nooitgedacht. ,,We hebben de petitie,
ondanks dat het bestemmingsplan
jaren gelden al is vastgesteld, toen
veel inwoners hier nog niet woonden, toch aangeboden om onze
gevoelens toch onder de aandacht
te brengen. Mochten de plannen
voor het Ambachtenterrein onverhoopt toch niet doorgaan, wat gaat
de gemeente dan doen? Maar ook
als het wel doorgaat willen we al
buurtbewoners graag geïnfor-

meerd worden en eventueel meepraten. Burgerparticipatie voor de
invulling van het plan. Dat we
kunnen voorkomen dat het een
parkeerplaats wordt voor vrachtwagens in het weekend of een verzamelpunt van mensen die overlast kunnen veroorzaken.”
Wethouder Bas Luinge nam de
petitie in onvangst. ,,Wij zijn als
gemeente logischerwijs erg
begaan met de omgeving van onze
inwoners. De zorgen die ze daarover hebben nemen we serieus.
Het is aan de ontwikkelaars om de
plannen van het Ambachtenterrein tijdig te delen en de omgeving daarin mee te nemen. We zullen ze daarin uiteraard ondersteunen.”
De wethouder toonde volgens
Ector begrip. ,,Hij heeft de reactie
van de omgeving gehoord en weet
welke sentimenten er spelen richting het plan. We zullen het fijn
vinden als tijdig geïnformeerd
worden over de toekomstige plannen en hierbij betrokken worden.”
De fractie van D66 heeft nog twijfels over de manier van communiceren van het college en de
manier waarop ze burgerinitiatieven stimuleren. De fractie heeft
hierover schriftelijke vragen
gesteld waarin ze onder meer
opmerken of het nodig is om een
petitie te moeten ondertekenen
om in contact te komen met het
college.

Hans Drevel en Alco Ector bieden wethouder Bas Luinge een
petitie aan waarmee ze aandacht willen vragen voor de ontwikkeling van het Ambachtenterrein in Rolde-Zuid en de betrokkenheid van de omwonenden. (foto: Gemeente Aa en Hunze)

N33 gaat twee keer
per jaar dicht

Lammert Hingstman laat burgemeester Anno Wietze Hiemstra zijn bevindingen zien, die moeten wijzen op de aanwezigheid
van een hunebed in Gasselte. (foto: Van Oost Media)

Mogelijk hunebed in
heuvel bij Gasselte
AA EN HUNZE – Burgermeester Anno Wietze Hiemstra zal
onderzoek laten doen naar het
vermeende hunebed in Gasselte. Lammert en Hendrik Hingstman uit Bronneger denken
dat achter dorpshuis De Trefkoel Hunebed D53 te hebben
gevonden. Ze meldden hun
vondst bij de burgemeester die
vorige week op de locatie ging
kijken. Hij wil nu met een
grondradar de heuvel laten
onderzoeken.
Hendrik
Hingstman
kreeg
onlangs uit het nalatenschap van
zijn oma een foto uit 1923 waarop
drie hunebedden zijn te zien. Ook
op de maquette bij het hunebed in
Bronneger zijn volgens hem op de
achtergrond stenen te zien. ,,Dat
duidt op de aanwezigheid van een
hunebed. En toen mijn vader aan
het mountainbiken was bij Gasselte, vond hij twee hunebedstenen
bij het fietspad. We zijn toen met
wichelroede en prikstenen op
onderzoek uitgegaan. We stuitten
toen op stenen in de grote heuvel.
Dat is op meerdere plekken op de
heuvel het geval, dat zou kunnen
duiden op de aanwezigheid van
een hunebed”, aldus Hingstman.
Burgemeester Hiemstra nam na
berichten in de media contact op
met Hingstman en ging poolshoogte nemen. ,,Ze zijn zeer stellig
in hun beweringen. En je hoort
inderdaad het tikken op stenen als
je met een prikstok de grond
ingaat. Afgraven mag niet, maar
onderzoek doen door boringen of
met een grondradar is wel mogelijk.” Hiemstra ging niet alleen op
zijn eigen bevindingen en die van
de amateurarcheologen af. Hij liet
ook een provinciaal archeoloog
kijken en die gaf aan dat het
mogelijk zou kunnen zijn.
De beweringen van de amateurarcheologen uit Bronneger hebben
de aandacht getrokken van zelfs
de landelijke media en hierdoor
nam een student van de Hanzehogeschool contact op met de
gemeente Aa en Hunze. ,,Hij is
bezig met een afstudeeropdracht
en werkt bij een grondbedrijf dat
over en grondradar beschikt. Hij
wil het onderzoek wel verrichten.

,,Het is sowieso een spannend verhaal of er nu wel of geen hunebed
ligt. Het is het onderzoeken
waard”, aldus Hiemstra.
Ook Lammert en Hendrik Hingstman vinden het spannend. ,,We
zijn al een tijd hobbymatig met
archeologie bezig. Het is mij met
de paplepel ingegoten. Het is
altijd vechten tegen de wetenschap. We hebben al heel wat
vondsten gedaan, die de wetenschap tegenspraken. Ook nu zijn
er heel wat aanwijzingen die op de
aanwezigheid van een hunebed
wijzen. Als we gelijk hebben, zouden we weleens het grootste hunebed ter wereld gevonden kunnen
hebben. Daar zetten we Gasselte
dan mooi mee op de kaart”, aldus
Hingstman junior.
De gemeente gaat in overleg met
het grondbedrijf en de student o
te kijken wat ze voor elkaar kunne
beteken en wanner het onderzoek
uitgevoerd gaat worden.

AA EN HUNZE - Rijkswaterstaat
heeft in samenspraak met Poort
van Noord besloten om het aantal
weekendafsluitingen van de N33
(Assen-Zuidbroek) te verminderen. De wegbeheerder doet dit om
meer draagvlak te creëren bij de
weggebruikers van de autoweg.
Rijkswaterstaat en Poort van
Noord, die 20 jaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de weg, sloten de N33
zes keer per jaar gedeeltelijk af
om onderhoud aan de weg en bermen te plegen. Dit zorgde voor
veel klachten van weggebruikers
en ook voor veel sluipverkeer.
\Met ingang van volgend jaar
wordt de gefaseerde afsluiting
van de N33 nog maar twee keer
per jaar volledig afgesloten in
beide richtingen.
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Kipactie bij
Unitas
ROLDE - Handbalvereniging Unitas zal vanwege het succes
van voorgaande jaren ook dit jaar weer in Rolde en omstreken verse kipproducten gaan verkopen. ,,Vanwege Covid-19
zal het dit jaar op een andere manier gerealiseerd worden en
hopen we op grote steun van inwoners van Rolde en omstreken”, aldus Paul Tahalele van de Rolder handbalclub.
Voorgaande Jaren gingen de leden van de vereniging actief met
bestelformulieren langs de deuren om de bestellingen te noteren.
,,Helaas kan dat dit jaar niet vanwege de Covid-19 problematiek.
Leden van de club zullen in Rolde, Nooitgedacht, Balloo, Deurze,
Ekehaar en Anderen huis aan huis de bestelformulieren, met een
uitgebreid kipassortiment, verspreiden maar men moet dit formulier zelf invullen en inleveren”, legt Tahalele uit. ,,Inwoners mogen
ook het bestelformulier, die elders in deze uitgave van De Schakel
staat, gebruiken. Inleveren kan in de speciale Unitas-brievenbus
bij Echte Bakker Pots in Rolde. Ook is er, zoals elk jaar, de mogelijkheid om via internet te bestellen. Dit kan via hvunitas.nl/kipactie. Daar staat ook alle beschikbare informatie.”
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Versoepelingen lijken
nog niet in zicht
AA EN HUNZE - Versoepelingen met betrekking tot de coronamaatregelen lijken er nog
niet in te zitten. Daarvoor waarschuwt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ,,Wekenlang
was er een sterke daling van
het aantal positieve testen te
zien, maar inmiddels is er nauwelijks nog sprake van een
afname. De afgelopen weken
liep het aantal besmettingen
met 3 procent terug ten opzichte van de week ervoor.”

twee dagen achter elkaar, blijft
die tot nu toe op weekbasis met
zo'n 8 procent dalen” aldus Kuipers. In dit tempo zouden er tegen
Kerstmis zo’n 1200 mensen met
covid in het ziekenhuis liggen,
tegenover een piek boven de 2100
begin deze maand en 1968 maandag. Blijft het aantal besmettingen op het huidige niveau hangen,
dan wordt de kans op een dergelijke daling kleiner”, benadrukte
Kuipers. ,,Met alle gevolgen van
dien voor de patiënten die voor
andere zorg naar het ziekenhuis
worden verwezen.” Kuipers ziet op
dit moment dan ook geen ruimte
voor versoepelingen. Premier
Rutte waarschuwde daar eerder
ook al voor.

College stemt
in met komst
vakantiepark
GASSELTERVELD - Het college van de Gemeente Aa en
Hunze staat positief tegenover de recreatieve planontwikkeling op de locatie van
het voormalige Motel Gasselterveld bij Gasselte. Burgemeester en wethouders zijn
bereid om hiervoor een bestemingsplan in procedure te
brengen.

Bestellen via de website of inleveren bij Echte Bakker Pots kan tot
en met 12 december. De bestellingen voor bovengenoemde dorpen
worden op woensdag 16 december tussen 17.00 uur en 19.00 uur bij
de bestellers thuis afgeleverd. Overige bestellingen kunnen die
dag tussen 19.00 uur en 21.00 uur worden afgehaald op de parkeerplaats van de Boerhoorn in Rolde.

Daarmee zal uiteindelijk de
realisatie van Resort & Hotelaccommodatie De Hondsrug
gerealiseerd moeten worden.
Ondernemer Joost Melleis
van Mellies Invest Vastgoed
Ontwikkeling uit Assen heeft
plannen om op deze locatie
langs de N34 bij Gasselte een
recreatiepark te realiseren dat
bestaat uit circa 70 vakantiewoningen en een hotel met
diverse voorzieningen. Het
voormalige hotel stond sinds
2007 leeg en werd tijdelijk
gebruikt als opvang van asielzoekers. Daarna werd het terrein enkel nog gebruikt voor
feestjes, paintball en als trainingslocatie voor politiehonden. Inmiddels is het motel
gesloopt.

Unitas heeft elf teams in de competitie waarvan er drie op landelijk niveau acteren: De Lange Natuursteen / Unitas Heren 1 in de
Eerste divisie, onze Heren 2 in de Hoofdklasse en de Dames A in
de Topklasse. ,,Vanwege de grote afstanden en het hoge niveau
waarop we spelen hebben we te maken met hoge trainings-, reis-,
en zaalhuurkosten. Ook investeren wij als vereniging veel in de
jeugdopleiding om jonge handbaltalenten goed op te leiden. Deze
kipactie is een van de vele acties die jaarlijks door leden en ouders
van Unitas worden uitgevoerd om de contributie en andere kosten
laag te houden.”

Op het terrein rust al een
recreatiebestemming, maar
het bestemmingsplan moet
toch gewijzigd worden omdat
er meer vakantiewoningen
komen dan is toegestaan.
Voorafgaand aan de officiële
procedure is het voorontwerpbestemmingdplan ter inzage
gelegd.

De actie wordt ook via sociale media gepromoot. Tahalele roept de
lezers op om hen daar mee te helpen en de actie op social media te
delen. ,,Er zijn leuke kipprijzen mee te winnen. Volg HV Unitas op
dus ook op facebook en twitter.”

Maandag lagen er 35 patiënten
meer dan zondag met corona in de
ziekenhuizen, zegt Kuipers tegen
de NOS. Hij geeft ook aan dat er
13 patiënten verplaatst zijn tussen
de regio’s. In totaal zijn er deze
tweede golf bijna 2400 patiënten
naar een ander ziekenhuis
gebracht. ,,Ondanks een lichte stijging van de ziekenhuisbezetting

Het aantal positief geteste inwoners in Aa en Hunze was de afgelopen week 28. Dat zijn er weer
acht meer dan een week daarvoor.
Het totaal aantal besmettingen
ligt in de gemeente nu op 285.
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ZONDAG 29 november
Magnuskerk Anloo:
10.00 uur: ds. R. van de Water.
R.K. kerk Zuidlaren:
09.30 uur: Woord- en communieviering o.l.v. parochianen.
Prot. Gem. Gasselte:
10.00 uur: ds. J. P. Mellema.
Prot. Gem. Gasselternijveen:
Geen dienst.
Prot. Gem. Gieten:
09.30 uur: da. J. Middeljans - Van
der Weide. (in Dorpskerk).
Prot. Gem. Gieterveen:
10.00 uur: ds. B. Spijker.
Prot. Jacobuskerkgem. Rolde:
10.00 uur: ds. H. E. de Boer.
11.00 uur: wake voor vluchtelingenkinderen Griekenland.
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo:
10.00 uur: ds. H. Katerberg.
Voor veel kerkdiensten is reserveren
verplicht.

HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Gieten/
Gasselte/Rolde: raadpleeg centrale dokterspost Assen, tel. 09001120112.
TANDARTSEN
Gieten/Gasselte/Rolde:
Qua Tandpraktijk voor tandheelkunde (Gieten). tel. 0900-1012345.
Annen:
Mondzorg Zuidlaren, tel. 0504091441.
APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van 8.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor spoedgevallen buiten opening: Wilhelmina Apotheek Assen (0592-302324).
POLITIE
Basiseenheidsbureau gemeente
Aa en Hunze: Eexterweg 33, 9461
BB Gieten, tel. 0900-8844. E-mail:
aaenhunze@drenthe.politie.nl.
Openingstijden: maandag en dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 9.00 tot
13.00 uur. Vrijdag gesloten. Ook is
het mogelijk via internet
(www.politie.nl) aangifte te doen
van eenvoudige zaken.
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Hillie Harms van TravelXL Reisburo zoekt nu de reisbranche
het moeilijk heeft naar andere bronnen van inkomsten en is de
samenwerking aangegaan met Lekker Hip/Hunebed City uit
Borger. (eigen foto)

Ook voor cadeau’s naar
Abemec neemt Timmer
TravelXL Reisburo
& Timmerman over
ROLDE - Het gaat momenteel
minder goed in de reisbranche.
En dat is volgens Hillie Harms
van TravelXL Reisburo
in
Rolde nog zacht uitgedrukt.
,,Helaas ondervinden wij dit
ook aan den lijve. Sinds de uitbraak van de coronapandemie
ligt de verkoop van reizen bijna
helemaal stil. We werden
gedwongen door alle maatregelen van de overheid om niet
naar landen buiten Europa te
vliegen. Later werd het grootste gedeelte van Europa ook
nog op oranje gezet. Van serieuze handel is hierdoor geen
sprake meer.”
Iedereen die via TravelXL Reisburo Rolde een reis had geboekt, is
door de dames van het reisbureau
goed op de hoogte gehouden van
de stand van zaken en/of afwikkeling rondom hun boeking, hun
voucher of hun uitgestelde reis.
,,We blijven positief kijken naar

de toekomst en zodra het vaccin
ingevoerd wordt, weten we zeker
dat er weer gereisd gaat worden”,
aldus Harms. ,,We zijn altijd
gewend geweest om onze tijd goed
te benutten, daarom zijn we op
zoek gegaan naar andere mogelijkheden om inkomsten te genereren.
Daarom zijn we dinsdag 24 november gestart met de verkoop van
cadeaupakketten, streekproducten en theearrangementen. In
samenwerking
met
Lekker
Hip/Hunebed City uit Borger,
gaan we diverse cadeauartikelen
en -pakketten verkopen. Daarnaast verkoopt Op de website lekker-hip.nl is te zien wat het assortiment is. Het zijn leuk cadeau
voor Sinterklaas en voor de Kerst.
Dus neem de afslag en kom bij ons
binnen aan de Hoofdstraat 1b in
Rolde.”

GIETEN - Abemec zal per 1
januari 2021 de landbouwmechanisatie-activiteiten van Timmer & Timmerman Mechanisatie uit Gieten overnemen. Alle
activiteiten worden voortgezet
op de huidige locatie onder de
naam Abemec Gieten.

wordt ingespeeld op de eisen die
in de toekomst aan een landbouwmechanisatiebedrijf
worden
gesteld en dat daarmee een
belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de versterking en verdere professionalisering van de agrarische sector in de regio Groningen en Drenthe.

Om blijvend toegevoegde waarde
te kunnen leveren aan klanten en
continuïteit te bieden aan medewerkers heeft Timmer & Timmerman Mechanisatie besloten zich
aan te sluiten bij Abemec. Door de
overname kan met dezelfde mensen de dienstverlening gecontinueerd worden. Abemec en Timmer
& Timmerman Mechanisatie zijn
ervan overtuigd dat met deze stap

Met de aanwezige kennis op rundveehouderijgebied en melkwinning en de potentie om in de toekomst te groeien in de rundveehouderij en akkerbouw gaat Abemec Gieten de uitdaging met vertrouwen en daadkracht aan. Abemec Gieten blijft, zowel in de
melkwinning als in mechanisatie,
de huidige merken verkopen en
onderhouden. Vanuit Abemec
wordt het assortiment uitgebreid
met diverse bekende Abemecmerken aangevuld.
Met de locatie in Gieten beschikt
Abemec na de overname over 22
vestigingen. De overname past
goed in de strategie van Abemec
om als zelf-importerend-dealer
verder door te groeien in Nederland. Samen met het eerder dit
jaar overgenomen Mechanisatie
Mariënberg in Overijssel en de
vestiging Abemec Onderdendam
verwerft Abemec zich een stevige
positie in het Noorden en Oosten
van Nederland.

Vrijdag 27 november
• ANDEREN - Stips & Brokamp
treedt om 19.00 en 21.00 uur op in
Nijend 24. Reserveren: nijend24.nl.

Zondag 29 november
• ROLDE - Charlotte Haesen en
het Tobalita StrijkQuartet geven
samen tweemaal een concert in
de Jacobuskerk. De optredens
beginnen om 14.00 en 16.00 uur.
Organisatie Sttichting Rolder
Concerten en Culturele Vereniging Rolde.
• ROLDE – Martijje treedt om
12.30, 14.30 en (evt.) 16.30 uur op
in Boerderij Kamps aan Kamps 1.
Reserveren
via
boerderijkamps.nl.

4 - Woensdag 25 november 2020

DE SCHAKEL

DE SCHAKEL

Woensdag 25 november 2020 - 5

Eindejaars-verwen-actie ondernemers in Gieten
GIETEN – De gezamenlijke
ondernemers van Gieten zullen maandag 30 november
weer van start gaan met de
Eindejaars-verwen-actie. Ook
dit jaar zijn de ondernemers
er weer in geslaagd een mooie
prijzenpot samen te stellen.

Hiermee willen ze hun klanten bedanken voor hun trouw.
Gedurende een periode van bijna
vier weken worden wekelijks 23
prijzen verloot met bij de laatste
trekking een verwencheque ter
waarde van 250 euro. De prijzenpot vertegenwoordigt dit jaar een

waarde van ruim 2.500 euro. De
Eindejaars-verwen-actie,
die
loopt tot en met 24 december
werkt als volgt: bij de deelnemende bedrijven, herkenbaar aan de
speciale poster, kan elke klant
bijna vier weken lang kassabonnen sparen. Deelnemen aan de
actie is heel eenvoudig: elke kas-

sabon van een deelnemende
ondernemer is een lot en dient
voorzien te zijn van een datum,
die binnen de actieperiode valt.
De kassabonnen dienen gedeponeerd te worden in één van de
loterijbussen. Deze loterijbussen
zijn te vinden bij Autobedrijf
Okken, Boutique La Vie, Jumbo

Abbas, Kaaskoperij en Keurslager Boxem. De kassabonnen dingen twee keer mee; één keer in de
betreffende week en één keer
voor de hoofdprijs. Per trekking
maximaal één prijs per woonadres. De trekkingen in het kader
van de loterij vinden plaats op 5,
12, 19 en 24 december 2020.
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Filmpjes en puzzelen
met Sinterklaas
ROLDE - Dit jaar is er helaas
geen intocht van Sinterklaas in
Rolde. De Ondernemersvereniging Rolde heeft daarom een
leuk alternatief bedacht: een
Sinterklaasfilm van drie afleveringen die door Vlogpiet zijn
gemaakt. De vlogs zijn te bekijken op de speciale Facebookpagina facebook.com/sinterklaasrolde/.
In deze vlogs wordt een kijkje achter de schermen gegeven bij de
voorbereidingen voor pakjesavond. Ook is te zien dat Sinterklaas speciaal voor de kinderen
van de basisscholen in Rolde, Ekehaar en Grolloo een puzzeltocht
heeft uitgezet. De Sint, Puzzelpiet

en Hoofdpiet hebben de puzzels
verspreid door Rolde. Met het puzzelboekje dat de kinderen op hun
basisschool hebben gekregen kunnen de puzzels worden gevonden
en opgelost. Deze puzzeltocht kan
gelopen worden van 23 tot en met
29 november.
De puzzelboekjes dienen vóór 30
november te worden ingeleverd
aan de Zuides 5 in Rolde. De kinderen maken kans op één van de
25 kadootjes die worden verloot.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd die in Rolde, Ekehaar,
Grolloo en omstreken wonen maar
daar niet op school zitten, zijn er
vanaf woensdag 25 november nog
puzzelboekjes af te halen bij Bakkerij Pots in Rolde.

De kinderen van Eext genoten met de pieten van het Grote Pietenfeest. (eigen foto)

Eext viert Sinterklaas
met Groot Pietenfeest
EEXT - Het was afgelopen
zaterdagmiddag groot feest in
Eext. Voorgaande jaren werd
door de Vereniging voor Volksvermaken Eext traditiegetrouw de sinterklaasintocht in
het dorp georganiseerd. De
intocht kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. De
werkgroep ‘Sint’ liet het er echter niet bij zitten en bedacht
een creatief plan.

Zo ontstond na goed overleg met de
gemeente het Grote Pietenfeest van
Eext. Alle kinderen vanaf de peuterschool tot en met de jeugd uit groep
8 van het basis- en het speciaal
onderwijs waren uitgenodigd door
de pieten. Er kwamen die middag
maar liefst twaalf pieten naar Eext
om samen met bijna 80 kinderen
feest te vieren. De pieten hadden
een sport- en spelmiddag bedacht
vol actie, gekkigheid, muziek, dans
en lekker eten en drinken. De kin-

deren hebben allemaal een pietendiploma behaald door verschillende
spelletjes te spelen zoals de pietenrace, die onder andere bestond uit
de pakjesestafette en pepernotentikkertje, pietengym alias apenkooi
in de gymzaal en de kinderen gingen samen met de pieten het dorp in
om tijdens het dorpsspel de daken
van de huizen in Eext te verkennen
voor 5 december. De organisatie
kijkt terug op een zeer geslaagde
middag.

FC Beres in Gambia speelt
in shirts van Rolder Boys
Guus haalt mooi bedrag
op voor De Voedselbank
GASSELTERNIJVEEN - De actie van Guus van de Vries in Gasselternijveen heeft 1012,50 euro opgeleverd voor De Voedselbank.
De veertienjarige leerling van het Maartenscollege in Haren
besloot voor een project op school wafels te gaan verkopen in zijn
woonplaats. De caravan met rode stippen, die gebruikt was tijdens het Oostermoerfeest, werd van stal gehaald en in het centrum van Gasselternijveen gezet. Twee zaterdagen verkocht hij
lekkere wafels, koffie, thee en chocolademelk aan zijn dorpsgenoten. Na afloop kon hij de cheque met een mooi bedrag overhandigen aan Frouwkje Vennik van De Voedselbank, (eigen foto)

ROLDE – FC Beres uit Sibanor
speelt sinds enkele weken in
shirts van de voetbalvereniging
Rolder Boys. De voetbalploeg
uit Gambia is heel blij met de
tenues en de ballen die ze van
de Rolder voetbalclub hebben
gekregen. Maar hoe zijn ze in
het Afrikaanse land gekomen?
Kunstenares Cis Koetse uit Rolde
komt regelmatig in Gambia. Ze is
daar in contact gekomen met
onderwijzer Edrisa Soew, die ook
secretaris is van FC Beres. ,,Ze
spelen daar op een vergelijkbaar
niveau als Rolder Boys hier in
Nederland. Ze spelen een gewone
competitie en ook voor de beker.
Maar het ontbreekt de club aan
voldoende materialen. Gambia is
geen rijk land. Het is voor 60 tot
70 procent afhankelijk van het
toerisme, dat door corona nu helemaal stilligt. Ik heb voor Edrisa
zelfs een paar kippen gekocht,
zodat hij kippen kon gaan houden
als extra inkomsten. Het is geen
domme jongen. Hij geeft les in het

Engels, maar de omstandigheden
zijn hier niet optimaal.”
Koetse kwam in Rolde in contact
met Anne Veenstra, die de kunstenares doorverwees naar de Bertus
Dekker, die over de materialen
gaat bij de Rolder Tweedeklasser.
,,We hebben wel shirts over met
logo’s van bedrijven die geen
sponsor meer bij ons zijn. En we
hebben ook nog wel ballen liggen
die we niet meer gebruiken. Ik
ben zelf een paar jaar gelden ook
in Gambia geweest en heb de
armoede daar kunnen aanschouwen. Een vriend van mij die al een
tijd in Gambia verblijft wees mij
op de Stichting Goods for Gambia
in Hoogeveen, die goederen transporteert naar het Afrikaanse land.
Zij zorgen ervoor dat de goederen
op de juiste plaats van bestemming komen, want er is veel corruptie in het land.”
Dekker leverde de materialen af
bij Cis Koetse. ,,Ik heb het pakket
in september naar Hoogeveen
gebracht en de transportkosten

Sinterklaas-drive-in
bij Echte Bakker Pots
ROLDE - Sinterklaas zal zaterdag 5 december bij Echte Bakker Pots in Rolde op bezoek
komen. Tussen 14.00 en 16.00
uur is er een speciale drive-in in
de omgeving van de bakkerij.
Met de auto kunnen belangstellenden langs verschillende plekken rijden met leuke activiteiten.
Hierbij zijn natuurlijk ook pieten
aanwezig. De opdrachten worden
vanuit de auto uitgevoerd en zijn
geschikt voor het hele gezin én
geheel coronaproof. Sinterklaas
zwaait iedereen hoogstpersoonlijk
uit en heeft voor ieder kind nog

een kleine attentie.
In het sinterklaaspakket zit alles
voor een heerlijk avondje en
bestaat uit zowel hartige als zoete
lekkernijen. De pakketten zijn
verkrijgbaar in verschillende formaten en zijn vooraf te bestellen.
De bestelling dienen uiterlijk 3
december bij Echte Bakker Pots
binnen te zijn. Gebruik maken van
de drive-in is alleen mogelijk met
het speciale toegangsticket. Deze
krijgen klanten bij aankoop van
één van de speciale sinterklaaspakketten. Meer informatie is te
vinden op de Facebookpagina van
Echte Bakker Pots.

Een team van FC Beres toont trots hun nieuwe tenue dat van
Rolder Boys afkomstig is. (foto: FC Beres)

betaald. Twee weken geleden
kreeg Edrisa bericht dat hij de
spullen in de haven op kon halen.
Hij heeft de spullen meegenomen
naar Sibanor dat 120 kilometer
landinwaarts ligt. Bij de club
waren ze er erg blij mee. Uit dank
hebben ze me een paar foto’s
gestuurd. Die heb ik doorgestuurd
naar Bertus. Kunnen ze bij Rolder
Boys zien waar hun spullen terecht
zijn gekomen.”
De volgende container van Goods
for Gambia vertrekt 25 januari.
Meer informatie is te vinden op
goodsforgambia.nl.

Wakes voor
vluchtelingen
ROLDE - De situatie van de
vluchtelingen op het Griekse
eiland Lesbos is al maandenlang schrijnend. Om de Nederlandse regering op te roepen
meer werk te maken van de
opvang van deze mensen organiseren de kerken in Nederland
op diverse plekken een wake in
de tijd van Advent. De kerken
sluiten zo aan bij de landelijke
oproep van diverse hulporganisaties om 500 vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen
op te nemen in ons land.
De Jacobuskerk in Rolde doet
aan deze wakes mee. Met
ingangvan 29 november is er
vier zondagen lang na elke
kerkdienst een stille wake naast
de kerk die 500 seconden duurt.
De wakes vinden coronaproof
plaats op 29 november 6, 13 en
20 december en beginnen rond
11.00 uur naast de Jacobuskerk.
De kerk nodigt iedereen in het
dorp uit om daaraan mee te
doen.
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Hoop op herstart van
competities in januari
AA EN HUNZE - Sportbonden
hopen begin volgend jaar weer
in actie te mogen komen. Door
het coronavirus liggen de competities al een tijdje stil. De
sportbonden hebben diverse
scenario’s opgesteld om de

competities in januari weer te
kunnen gaan hervatten.
De KNVB heeft al te kennen gegeven om 17 januari weer met de
voetbalwedstrijden te willen starten. De Nevobo heeft drie scenarios opgesteld voor de herstart van

Roon Staal geeft een kerstconcert in de Dorpskerk van Gieten.
(foto: Anna Kononeko)

Kerstconcert Roon Staal
in Dorpskerk van Gieten
GIETEN - De Culturele Commissie Dorpskerk Gieten zal in
samenwerking met Roon Staal
op zondag 13 december een
kerstconcert houden, aangepast aan de coronasituatie. Een
mooie manier om met een kleine groep in het kerkmonument
aan de Brink even alles te vergeten en te genieten van mooie
kerstmuziek in deze bijzondere
tijd. Er zijn twee concerten op
de middag. Aanvangstijden zijn
14.00 en 16. 00 uur.
Zanger-pianist Roon Staal maakt
er een bijzonder kerstconcert van.
Met zijn warme stem en pianospel
weet hij zijn bezoekers te raken en

in de stemming te brengen van de
aankomende kerstperiode door
zijn vertolking van bekende songs
als: ‘Oh Holy Night, ’Silent Night,
‘Mary's Boy Child’, ‘Gloria in
Excelsis Deo’, ‘Away In A Manger’
en ‘The Holy City’. Ook ‘Pie Jesu’
staat op het repertoire, evenals af
en toe een eigen compositie die
past bij de kerstgedachte. Ook
nummers van zijn nieuwe kerstalbum Christmasalbum 2, welke op
dit moment wordt opgenomen zullen ten gehore worden gebracht.
Het concert in Gieten is een van
zijn veertien concerten in de Kerst
Tour 2020. Alle informatie over de
concerten en het reserveren van
kaarten is te vinden op roonstaal.com of via 06-30025992.

de volleybalcompetities. De competitie ligt al sinds 14 oktober stil
en zal dit kalenderjaar ook niet
meer worden hervat. De volleybalbond wil indien er wordt gestart in
januari een halve competitie gaan
spelen tot half maart. De eerdere
resultaten blijven behouden en
niet gespeelde wedstrijden worden ingehaald. Vervolgens wil de
bond in kampioens- en degradatiepoules de competities uit spelen. Dit moet dan 24 april zijn
afgerond.
In het tweede scenario wordt later
gestart en dan vervallen de kampioens- en degradtiepoules. De
eindstand wordt bepaal met
behulp van wedstrijdquotiënt.
Een derde mogelijkheid is om langer door te spelen en dan in de
maand mei de competite af te ronden.
Ook het Nederlandse HandbalVerbond heeft diverse scenario’s
ontwikkeld. De bond gaat vooralsnog uit van een herstart van de
competities in januari. ,,Mochten,
op basis van overheidsregels, de
competities toch nog niet kunnen
starten in januari, dan schuift de
hervatting van de competities op.
Ook hiervoor zijn de scenario’s al
uitgewerkt. De uitganspunten blijven dat er gehandbald wordt
zodra het weer mag en er zoveel
mogelijk wedstrijden georganiseerd worden”, aldus Sjors Röttger, technisch directeur van het
Nederlands Handbal Verbond.
,,Wanneer we samen nog langer
moeten wachten en daardoor bijvoorbeeld ook een halve competitie geen optie meer is, zal het
NHV alternatieve vormen presenteren waardoor er toch een mooie
competitiestrijd kan gaan plaatsvinden.”
De KNKV wil de zaalkorfbalcompetitie op 9 januari weer opstarten. ,,De Korfbal League zou eventueel eerder kunnen beginnen.
Landelijk wordt namelijk onderzocht of het mogelijk is de topcompetities half december te
laten starten. Er wordt dan ervaring opgedaan met een relatief
kleine en goed toegeruste groep
en via stream kunnen de fans dan
weer van hun favoriete sport
genieten”. aldus de Korfbalbond.

Bestuurders gezocht voor
stichting Boerhoorn
ROLDE - De bouw van de het
nieuwe multifunctionele centrum (mfc) De Boerhoorn is
gestart en volgend jaar, na de
vakantie, staat er een mooie
en moderne voorziening. Het
beheer van het nieuwe deel
én het sportgedeelte wordt
begin volgend jaar ondergebracht in een op te richten
stichting.
,,De stichting gaat zorgen voor
een bruisende Boerhoorn waarbij centraal staat: betrokken,
actief en samen doen. De Boerhoorn, als centrale ontmoetingsplaats van Rolde en bereikbaar
voor alle inwoners, biedt onderdak aan cultuur, sport, educatie
en welzijn”, aldus kwartiermaker Netty Weijenberg. ,,In het
aangebouwde EersteLijnsCentrum (ELC) komen de huisartsen, apotheek en fysiotherapie
en zo is er een directe verbinding
met de gezondheidszorg. Bij binnenkomst in de centrale hal kan
men naar het ELC, maar men

kan ook even gaan zitten, elkaar
ontmoeten en genieten van een
kopje koffie. In deze centrale
ruimte is de bibliotheek duidelijk zichtbaar en toegankelijk en
zorgt mede voor een levendig en
bruisend mfc.”
Er komen in De Boerhoorn veel
ruimten voor de vele en diverse
activiteiten van (maatschappelijke) organisaties, verenigingen en
particulieren, zoals bridge,
muziek, yoga, creatieve cursussen zoals koken, tekenen en
schilderen. De sporthal en gymzaal bieden ruimte voor sportactiviteiten.
De stichting Beheer De Boerhoorn gaat zorgen voor het
beheer en de exploitatie van het
gebouw en voor de organisatie
en taakverdeling naar de beheerder. De kwartiermakers Netty
Weijenberg en Johan Dijk hebben met een werkgroep van
gebruikers al veel zaken voorbereid voor deze stichting. De volgende stap is het vormen van een
bestuur. ,,Wij zoeken bestuurders voor de beheerstichting die

zich sterk verbonden voelen met
het mfc en de samenleving in
Rolde. Als bestuurder draag je
enthousiast bij aan het uitdragen
van de doelstelling van mfc De
Boerhoorn: betrokken, actief en
samen doen. En als bestuurder
draag je zo bij aan het succes van
een bruisend mfc”, aldus de
kwartiermakers.
Op de website deboerhoornrolde.nl is achtergrondinformatie te
vinden over:
• Boodschap Boerhoorn een
korte toelichting ‘De waarde van
samen doen’.
• Bedrijfsplan, wat gaat de stichting doen, hoe is de organisatie.
• Uitwerking van het bedrijfsplan naar doelstellingen.
• Profiel van bestuur, wat wordt
verwacht van de bestuursleden.
Mensen die enthousiast worden
om een bijdrage te leveren aan
een goed functionerend mfc De
Boerhoorn en als bestuurder
mee willen werken kunnen meer
informatie vinden op de website.
Aanmelden kan tot 7 december.

SPES 1 en B1 in
nieuwe outfits
ANDEREN - Sportvereniging SPES uit Eexterveen heeft één seniorenteam en daarnaast meerdere jeugdteams. De spelers en speelsters van het eerste (foto) en de B1 van de korfbalclub mochten
net voor de coronastop hun nieuwe shirts in ontvangst nemen
van de sponsors. Aangezien het korfbalseizoen nu stil ligt, zullen
ze nog even moeten wachten met het tonen van de shirts tijdens
de wedstrijden. Aspirant-leden uit de buurt van Eexterveen zouden dan ook kunnen starten met het spelen van korfbal. Het is
mogelijk zodra de coronamaatregelen het toelaten om een paar
proeftrainingen mee te doen. Meer informatie is verkrijgbaar bij
Jan Vos (06-23506373).

Noedels en pizza’s helpen
Avebe door coronacrisis
GASSELTERNIJVEEN – Royal
Avebe heeft over het boekjaar
2019/2020 een prestatieprijs
van 96,15 euro behaald. Dat is
een fractie onder het recordresultaat – 96,63 euro - van het
vorige boekjaar. Het coöperatief resultaat na belastingen
kwam uit op 8,7 miljoen tegenover 5,2 miljoen euro een jaar
eerder.
Het boekjaar werd sterk beïnvloed door twee ontwikkelingen:
het tweede jaar op rij extreme
droogte in de zomer wat leidde tot
een zeer matige oogst en het uitbreken van de corona-pandemie
in maart 2020. Bestuursvoorzitter
Bert Jansen: ,,In een jaar waarin
onze leden opnieuw te maken kregen met droogte en hoge temperaturen én het coronavirus wereldwijd toesloeg, hebben we een
goed resultaat bereikt.”
Het positieve resultaat is te danken aan een combinatie van factoren.Vanwege het coronavirus zorgden lockdowns wereldwijd voor
een ander eetpatroon. Voor Avebe
betekende dit dat er minder vraag
was naar voedingsingrediënten
voor onder andere restaurants,
maar meer vraag naar ingrediënten voor lang houdbare producten
zoals instant noedels en pizza’s.
Ook de productielocaties draaiden zonder noemenswaardige sto-

ringen waardoor de output goed
was. Toch was het voor een groot
deel van de leden opnieuw een
lastig jaar. De oogst viel dit boekjaar opnieuw tegen door een
warm en droog groeiseizoen.
Vrijwel direct na het uitbreken
van het coronavirus werd een proactieve aanpak gekozen om de
gezondheid van medewerkers te
beschermen en de kritische
bedrijfsprocessen zoveel mogelijk
door te laten gaan. Denk aan
hygiënemaatregelen, thuiswerken
en het afwisselen van vaste ploegen op locaties. Het coronavirus
zorgde voor veel onzekerheden
bijvoorbeeld bij het leveren van
producten aan klanten. ,,We zitten
nu in een tweede lockdown wat
opnieuw zorgt voor veel onzekerheid. Het is moeilijk te voorspellen wat de uiteindelijke impact
gaat zijn, maar we hebben gelukkig nog steeds weinig positief
geteste collega’s, de verkoop van
producten gaat goed en de fabrieken draaien naar volle tevredenheid”, aldus Bert Jansen.
De prestatieprijs is de belangrijkste financiële indicator van de
coöperatie. In de prestatieprijs
komen het coöperatief resultaat
en het aardappelgeld samen. Het
coöperatief resultaat bedraagt 8,7
miljoen euro. Avebe investeerde
ruim 39 miljoen euro in het afgelopen boekjaar, vooral in innovatie
en duurzaamheid.

Onderzoek in 2021 naar
wandelpadennetwerk
AA EN HUNZE - Wethouder
Bas Luinge zal in 2021 gaan
onderzoeken of het mogelijk is
aansluiting te vinden bij het
Wandelpadennetwerk
in
Drenthe. Dat heeft hij toegezegd naar aanleiding van een
motie van CDA tijdens de
Begrotingsvergadering.
,,De gemeenteraad heeft enige
tijd geleden besloten geen middelen uit te willen trekken voor de
aanleg van een wandelknoopunt
in de gemeente. Er is mede daarom hiervoor geen geld opgenomen
in de Begroting van 2021 en er
gaat nogal wat geld mee
gemoeid”, aldus Luinge. De fractie van CDA wil graag dat Aa en

Hunze als toeristische gemeente
toch aansluiting gaat zoeken met
het Drentse Wandelpadennetwerk, mede omdat omliggende
gemeenten dat wel doen. De CDAfractie is van mening dat de wandelsport toeneemt, ook onder de
inwoners van Aa en Hunze en zag
daarom graag dat de kapitaallasten van 9900 euro die vrijkwamen,
omdat niet alle fietspaden die in
de begroting waren opgenomen
zullen worden aangelegd, te
gebruiken voor nader onderzoek.
Luinge nam de motie niet over,
maar zegde wel toe in 2021 onderzoek te willen gaan doen of het
mogelijk is Aa en Hunze van een
Wandelknooppuntennetwerk te
voorzien.
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Subsidieregeling voor energie-initiatieven
DRENTHE - De provincie
Drenthe komt met een subsidieregeling om collectieve energieinitiatieven te ondersteunen.
Hiervoor wordt 300.000 euro uitgetrokken. Aanvragen kunnen
vanaf 1 januari worden ingediend.
De subsidieregeling geldt voor

zowel nieuwe energiecoöperaties
als voor bestaande initiatieven die
zich verder willen ontwikkelen
door bijvoorbeeld nieuwe postcoderoosprojecten op te starten. Bij
deze projecten worden grote daken
gebruikt voor de productie van zonnestroom. Bewoners van een
bepaald postcodegebied kunnen
participeren. In ruil voor hun inleg

ontvangen zij 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting. Ook
nemen ze de geproduceerde stroom
af. Wordt er teveel opgewekt, dan
wordt dit geleverd aan het aangrenzende postcodegebied.
In Drenthe zijn momenteel ongeveer honderd burgerinitiatieven
die zich bezighouden met energiebesparing en het opwekken van

hernieuwbare energie. Een deel
van deze initiatieven is van lokale
energiecoöperaties. Voor het
oprichten van nieuwe energiecoöperaties en het opschalen van
bestaande projecten zijn extra
financiële middelen noodzakelijk.
In de oprichtingsfase hebben collectieven geen of nauwelijks middelen om stappen te ondernemen.

Daarnaast hebben de vrijwilligers
in een lokaal initiatief behoefte
aan professionele ondersteuning
om projecten daadwerkelijk te
laten slagen. Met deze nieuwe provinciale regeling kunnen inwoners
van Drenthe via lokale initiatieven
zelf aan de slag met maatregelen
die verband houden met de energietransitie.
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Communicatie is toverwoord

Sportbestuurders maken
zich zorgen
REGIO- Communicatie is het
toverwoord in de coronacrisis.
Dat is de conclusie die Sport
Drenthe trok na een onlinesessie met 25 verenigingsbestuurders. Enkele sportproffessionals sparden met de bestuurders over de vraag Hoe komt
onze sportclub door de coronacrisis. De conclusie na afloop
was: We missen het verenigingsleven, we maken ons zorgen, maar we slaan ons erdoorheen.

zelf. Het unieke karakter van
sportclubs bestaat toch vooral uit
het clubgevoel en de sterke
betrokkenheid die leden bij
elkaar voelen. Deze betrokkenheid maakt clubs weerbaar, zo
blijkt dat nog steeds redelijk weinig leden hun lidmaatschap
opzeggen, ondanks dat een groot
deel van de activiteiten die een
club normaal organiseert nu niet
door kunnen gaan. Anderzijds
neemt de zorg toe. Hoe langer het
duurt, hoe meer de betrokkenheid
afbrokkelt.”

Het doel van de onlinebijeenkomst was tweeledig. Ten eerste is
het voor verenigingsadviseurs en
andere sportprofessionals belangrijk om goed in beeld te houden
waar sportclubs tegenaan lopen.
,,Juist tijdens deze crisis zien
steeds meer mensen in hoe
belangrijk sport en bewegen is,
maar ook hoe belangrijk onze
sportclubs zijn. Niet alleen voor
onze gezondheid, maar ook voor
de sociaal-maatschappelijke betekenis. Nu voor de tweede keer in
één jaar tijd de maatregelen zo
streng zijn geworden dat veel
sportactiviteiten niet meer kunnen, kantines gesloten zijn en het
verenigingsleven vrijwel stil is
komen te vallen, maakt iedereen
zich zorgen over het voorbestaan
van onze sportclubs. Tijdens de
sessie kwam ook direct naar voren
dat een aantal clubs echt in problemen aan het komen is, veel
clubs zich zorgen maken, maar ook
dat de meeste clubs proberen zich
zo goed mogelijk er doorheen te
slaan”, aldus Sport Drenthe.
,,Ten tweede wilden we vooral ook
bestuursleden met elkaar in contact brengen om het te hebben
over de vraagstukken waar sportclubs tegenaan lopen. Dit begon
met de vraag wat we het meest
missen én waar we vooral tegenaan lopen. Niet geheel verrassend
voor mensen die bekend zijn met
het verenigingsleven is dat de
sociale activiteiten, de ontmoeting
en de gezelligheid nog meer
gemist wordt dan de wedstrijden,
toernooien en sportactiviteiten

Voor de clubbesturen zelf is het
momenteel hard werken. De regelmatig wijzigende corona-maatregelen moeten elke keer weer goed
doorgevoerd worden in de activiteiten van de club. Ondertussen
stapelen financiële vraagstukken
zich op. Een kantine die gesloten
is, de eerste leden die beginnen af
te haken, sponsoren die het zwaar
hebben en hun contract niet verlengen. Juist het thema dat buiten
crisistijd vaak het eerstgenoemde
thema is, de zoektocht naar vrijwilligers, blijkt ineens overvleugeld door heel andere problemen.
,,Wat zich ontpopte was een geanimeerd gesprek waarin de clubbestuurders hun belangrijkste knelpunten deelden, onze verenigingsadviseurs wat duidelijkheid konden geven over voorzieningen die
beschikbaar zijn of komen, maar
vooral waarin goede ideeën werden uitgewisseld om het clubgevoel te behouden, extra inkomsten
te genereren om de ontstane
gaten te vullen of om kosten te
besparen. Aangepaste trainingen,
online sociale activiteiten, fondsenwerfacties, bedankjes voor
betrokkenen en nog vele andere
voorbeelden werden besproken”,
meldt Sport Drenthe. ,,Erg interessant was het gesprek over de contributie. Kunnen we als sportclub
gewoon de contributie innen in tijden waarin onze sport- en sociale
activiteiten grotendeels niet door
kunnen gaan? De meeste clubs
geven aan deze nog gewoon te
innen. Enerzijds omdat vaste kosten doorlopen en er dus ook geld

binnen moet komen, maar ook
omdat aanpassen van contributie
niet zomaar door een bestuur
besloten kan worden. Wel zijn er
clubs die extra aandacht besteden
aan mensen die moeite hebben
om de contributie te kunnen betalen. Mensen die hun baan kwijtraken of anderzijds in problemen
komen zullen eerder de keuze
maken om af te haken. Dit terwijl
juist voor deze doelgroep het verenigingsleven van enorm sociaal
belang kan zijn. Maatwerk kan
hier geboden worden, door bijvoorbeeld tijdelijk de contributie
te bevriezen.”
De slotconclusie was volgens de
initiatiefnemers van de onlinebijeenkomst dat communicatie het
toverwoord is: Welke (online)
acties en activiteiten zullen
gewaardeerd worden door de
leden? Wat kan de club doen om
iedereen erbij te houden? Hoe
zorgen we voor begrip als we niet
kunnen sporten, maar wel contributie innen? Als bestuur transparant zijn over hoe je er voor staat,
laten zien wat je allemaal aan het
doen bent om de club overeind te
houden en binnen de bestaande
maatregelen toch activiteiten te
kunnen laten plaatsvinden, is
essentieel. Maar ook in gesprek
blijven om op te halen hoe het
gaat. Hoe staan de ouders van
jeugdleden er momenteel in? Hoe
gaat het met de vrijwilligers?
Welke behoeften hebben de recreatieve seniorenleden? ,,Deze
gesprekken vinden normaal
plaats in de wandelgangen, langs
de lijn of in de kantine. Nu moet je
extra inspanningen doen om te
blijven ophalen wat er speelt.
Juist in tijden van crisis kunnen
sportclubs hun sociale rol laten
zien door elkaar vast te houden, in
gesprek te blijven en betrokken
naar elkaar te zijn.”
Sport Drenthe heeft een nieuwe
website gelanceerd voor verenigingen.
Op sportclubdrenthe.nl wordt
praktische informatie gegeven die
van belang is voor sportclubs in
Drenthe.

Het gezamenlijk sporten wordt gemist. (foto: Archief De Schakel/Henry Koops)
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Verrassing voor
Gasselternijveen
GASSELTERNIJVEEN - In Gasselternijveen wordt op vrijdagmiddag 27 november huis aan
huis een mooie verrassing
bezorgd. ,,Een mooi gebaar waarbij we zwaaien naar elkaar”, zegt
initiatiefneemster Carla IJntema.
,,Wij verklappen nog niet wat dit
precies is, maar we gaan ervan uit
dat iedereen er vast heel blij mee
is. Door een goede onderlinge
samenwerking tussen dorpscoöperatie de Brug, St. Attenta, welzijnsorganisatie Impuls en de
leerlingen van de beide basisscholen, kunnen we alle inwoners
van ons dorp een leuke attentie
aanbieden. In deze tijd van
afstand van elkaar, laten we zien
dat we er toch voor elkaar zijn.”
Burgemeester Anno Wytze Hiemstra gaat met de vele vrijwilligers
mee op pad om de attenties bij de
mensen te bezorgen. ,,Op ons
dorpsportaal is na 27 november te
lezen wat de attentie was en wat
de mensen er van vonden”,
besluit de buurmedewerker van
Impuls.

Modelovereenkomst
voor mtb-routes
AA EN HUNZE - Het college van
de Gemeente Aa en Hunze wil
een Modelovereenkomst opstellen van en voor mountainbikeroutes in de gemeente Aa en Hunze.
B&W wil met de overeenkomst op
een uniforme wijze met de fietsclubs afspreken wie verantwoordelijk is voor de aanleg, het
onderhoud en de aansprakelijkheid. Voor de huidige mtb-routes
zijn geen overeenkomsten vastgelegd. De gemeente wil op deze
manier duidelijkheid scheppen
voor de fietsclubs en voor de
gemeente. ,,Door de fietsclubs te
informeren zullen ze hopelijk toekomstige plannen voor de aanleg
of wijziging van een route overleggen met de gemeente, voordat
ze gewoonweg beginnen met de
aanleg van de routes”, aldus het
college. ,,We hopen door het
opstellen van de overeenkomst
dat er geen schade wordt aangericht aan archeologische waardevolle plaatsen, aan waardevolle
flora en fauna en dat de mtb-routes niet al te veel voetpaden of
wegen kruizen. Daarnaast wordt
er voor beide partijen helderheid
verschaft over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wie
mogelijk aansprakelijk zou kunnen zijn bij letsel of andere schade als er een ongeval gebeurt met
een mtb’er.”

Diana Leeuwerik, winnaar van de eerste week, en Renée en
Mariska van LekkerMakkelijk Grolloo. (foto: Bertus Reinders)

Streektaol in buurtsuper
GROLLOO - Het Huus van de
Taol zet zuch in veur de streektaol. Ze probeert op verschillende manier um de streektaol
under de andacht te brengen bij
de bevolking. Veur de buurtsuper ‘Lekker Makkelijk’ in Grol
warkt ze met an wat ze saomen
met Groller bedacht hebt. Zeuven weken achtermekaor wordt
der in de winkel een zin in het
Drents op te hangen. De bedoeling is dat klanten de juuste
Nederlandse vertaoling op een
papiertie schrieft en bij de kassa
inlevert. Nao elke week maokt
ze een winnaor bekend en nao
zeuven weken een totaolwinnaor.
Umdat het idee in Grol bedacht is,
mag LekkerMakkelijk de eerste winkel wezen die in Drenthe lös giet met
dizze wieze van aandacht vraogen
veur oeze Drentse taol. Der bint elke
week nuvere priezies te winnen, diels
anbeuden deur het Huus van de
Taol. Aj dus mensen deur het dörp
ziet lopen met een Huus van de Taolpettie op, dan kun ’t maor zo iens

een winnaor van de weekpries
wezen.
De eerste twee weken zit der op. De
winnaor van de eerste week is, nao
trekking, Diana Leeuwerik worden.
Der waren hiel wat haost goeie
inzendings. Deurum kun de raod
van wiezen wat strenger wezen. Die
van de tweede week is op dit
moment van schrieven nog niet
bekend.
Um now een veurbeeld te geven is
dit de zin van de eerste week west:
,,Wie bint bliede daj over de zul
stapt bint um hier binnen te kommen. Now kuj hen boeten kieken.
Nim ie wat slaot met? Beter dat ie
dat opvreet dan een toggel sikken.”
Het mag dudelijk wezen dat der hiel
wat biezundere antwoorden binnenkommen bint. Hierbij gaf het woord
‘toggel’ de mieste problemen. Het is
wel hiel arg helder worden dat aj het
Drents niet kent, je de Drent wel iens
hielemaol verkeerd begriepen kunt.
En aj het wel machtig bint, is het
wat um rekening met te hollen.
Aj ‘t zien wult moej maor iens langs
gaon en ankommen. Tot de Kerstdaogen kuj nog veuroet. In tied bint ze
in Grol al weer met de daarde zin
gangs.

GIETEN - Wielrenster Janneke
Ensing heeft vorige week haar
contract verlengd met haar
team Mitchelton-Scott. De 34jarige Gietense is blij dat ze
haar carrière nog met een seizoen kan verlengen. Het is nog
onbekend welke sponsor op het
shirt van Ensing zal staan, want
of haar huidige hoofdsponsor
Mitchelton verder gaat is nog
niet zeker. Wel heeft de sponsor
een garantie voor de komende
twee seizoenen afgegeven voor
het voorbestaan van de ploeg.

Subsidie voor
meten fijnstof
DRENTHE - Het college van
Gedeputeerde
Staten verleent een incidentele subsidie van 7.275 euro aan het project Burgermeetnetwerk fijnstof. Het project is een initiatief
van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de subsidie geeft de provincie invulling aan het thema
Participatie uit het door Gedeputeerde Staten in januari 2020
ondertekende Schone Lucht
Akkoord.
Het project loopt van 1 november
2020 tot 1 november 2022. Het is
de bedoeling dat In Drenthe
maximaal
291
sensoren komen in bezit van inwoners. Hierdoor kunnen zij zelf een
indruk krijgen van de fijnstofconcentratie in hun eigen omgeving.
Dit draagt naar de mening van
Gedeputeerde Staten bij aan de
bewustwording
en
beleving van de luchtkwaliteit in
Drenthe en het belang om die
kwaliteit goed te houden.

Janneke Ensing
gaat nog jaar door

Gedachtenisdienst
in Jacobuskerk
ROLDE - Nabestaanden hebben ook dit jaar hun familieleden
herdacht in de Jacobuskerk van Rolde. De nabestaanden werden
zondag tijdens de Gedachtenisdienst in verband met de coronamaatregelen in twee groepen in de gelegenheid gesteld om hun
familielid te herdenken en het kaarsje in een houder met hun
naam erop mee te nemen. Dominee Jan Bos en kerkeraadsleden
waren aanwezig en de organiste speelde passende muziek. Tijdens
de dienst werden hun namen genoemd en een kaarsje voor de
overledenen aangestoken. De dienst was bij te wonen via kerkomroep.nl (foto: Anneke Brinkman-Frieling)

,,In de afgelopen jaren heb ik, na
meerdere pechgevallen wel eens
aangegeven te denken aan stoppen. Bij dit team merk ik echter
dat ik nog altijd ontzettend veel
plezier heb in het fietsen en dat is
zeker ook aan hen te denken. Ik
ben dan ook heel blij dat dat
gevoel ook wederzijds is”, aldus
Ensing op haar website. ,,Hoewel
dit seizoen natuurlijk verre van
normaal verloopt en ik helaas ook
nog met blessureleed te maken
heb gehad, is het heel fijn om te
merken dat ik vertrouwen krijg
van het team. In dit eerste seizoen
bij de ploeg heb ik mijn ploeggenotes nog helemaal niet zo vaak in
real life kunnen zien als dat normaal het geval zou kunnen zijn.
Hetzelfde geldt voor de begeleiding. Ondanks dat heb ik me echter vanaf het eerste moment thuis
gevoeld en er is vanuit de ploeg
ook heel veel aan gedaan om ons

in de coronatijd betrokken te houden en te helpen.”
In 2021 gaat er wel wat veranderen in de ploeg, omdat onze kopvrouw Annemiek van Vleuten vertrekt. ,,We hebben in de afgelopen
weken echter ook kunnen zien dat
andere rensters opstaan. Zo pakte
Grace Brown bijvoorbeeld een
heel mooie overwinning in de Brabantse Pijl, na al een knappe
tweede plaats in Gent-Wevelgem.
Ook Amanda Spratt laat zich al
jaren nadrukkelijk zien en daarnaast denk ik dat we, met ook nog
nieuwe versterkingen erbij, een
heel mooi team hebben in 2021.
Niet alleen een team waarmee we
kunnen scoren, maar ook een
team waarin de sfeer heel goed is.
Ik kijk er dan ook echt naar uit om
ook volgend seizoen met hen de
weg op te gaan”. meldt Ensing.

Drenthe komt
met RSRS
DRENTHE - Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de
instelling van een RSRS. Dit is
bedoeld om vrijvallende stikstofruimte te registreren. Ruimte kan
vrijvallen door bronmaatregelen,
maar ook indien Gedeputeerde
Staten op een later tijdstip besluiten tot extern salderen. Over de
wijze waarop die ruimte voor nieuwe ontwikkelingen straks ingezet
kan worden, zal nog beleidsvorming plaatsvinden.
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Taolschulte
wordt Streektaolambassadeur

Steunpunt IMG in Aa en Hunze

Schade melden in
eigen gemeente
AA EN HUNZE – Er komt een
steunpunt van het Instituut
Mijnbouw Groningen in de
Gemeente Aa en Hunze. Dat
heeft burgemeester Anno Wietze
Hiemstra
donderdag
bekend gemaakt tijdens de
informerende
bijeenkomst
over de mijnbouwactiviteiten
in Aa en Hunze. Het IMG opereert sinds 1 juli als onafhankelijk bestuursorgaan dat alle
schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging
afhandelt. Momenteel zijn er
zeven steunpunten in vier Groningse gemeenten. Daar
komen vanaf 1 januari nog
zeker vijf steunpunten bij
waaronder één in Aa en Hunze.
,,Inwoners kunnen momenteel
digitaal melding doen van schade
door gaswinning. Het is echter
goed dat de organisatie ook zichtbaar is in de gemeente waar mensen terecht kunnen voor hun meldingen en vragen. We streven
ernaar om het steunpunt te vestigen in het gebied waar men ook
hinder ondervindt van de mijnbouwactiviteiten. Ze zouden een
paar dagdelen aanwezig kunnen
zijn in een dorpshuis in het
gebied. Hierover gaan we binnenkort met het IMG in overleg”,
aldus Hiemstra die aangeeft dat
iedereen met schade zich moet
melden bij het IMG. ,,Het maak
niet uit of men schade heeft door
gaswinning of door het winnen
van zout. Het is moeilijk aan te
tonen waardoor de schade veroorzaakt wordt. Het is in ieder geval
goed om schade te melden.” Het
IMG heeft volgen Hiemstra inmiddels 685 meldingen uit Aa en
Hunze binnengekregen. Er is al
een bedrag van 2.339.734 euro uitgekeerd voor fysieke schade. Voor
waardedaling is nog geen bedrag
uitgekeerd. 63 procent van de meldingen is binnen een half jaar
afgehandeld. De verwachte afhandelingstermijn is 182 dagen.
Twaalf schademelders hebben
bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het IMG. Twee daarvan
zijn ingetrokken en tien zijn nog
in behandeling.
Het thema ondergrond en mijnbouw is de afgelopen jaren op verschillende manieren in de
gemeenteraad aan de orde
geweest. Tijdens de recente

behandeling van de zienswijze
tegen de zoutwinning bij Veendam heeft de gemeenteraad aangegeven ook meer fundamenteel
te willen spreken over de visie op
activiteiten in de ondergrond van
Aa en Hunze. Daarom gaf een
andere organisatie, Staatstoezicht
op de Mijnen(SodM), donderdag
een presentatie over de mijnbouwactiviteiten in de regio en in
de gemeente. De SodM is onafhankelijk en onpartijdig en houdt
toezicht op de zaken die met de
ondergrond te maken hebben. De
instelling voorziet gevraagd en
ongevraagd de minister van Economische Zaken van adviezen.
Het draait daarbij vooral om de
veiligheid van de mens en de
bescherming van het milieu.
Inspecteur-Generaal Theodor Kockelkoren hield een presentatie en
beantwoordde vragen van de
raadsleden en vragen die vooraf
door belangstellenden waren
ingediend. Hij maakte onder
meer duidelijk dat de minister
niet in alle gevallen de adviezen
van de SodM opvolgt. Hij maakt
ook duidelijk dat het dorp Eexterveen geen hinder kan ondervinden van de zoutwinning door Nedmag en dat er geen sprake is van
mogelijk CO2-opslag in leeggekomen winningsvelden.
Bert Feiken van de ‘Klankbordgroep gestapelde mijnbouw Aa en
Hunze’ gaf na afloop van de digitale bijeenkomst aan dat hij er
een goed gevoel aan over had
gehouden. ,,Het was veel informatie en het was jammer dat er geen
mogelijkheid was tot discussie,
want ik was het niet altijd met
Kockelkoren eens, bijvoorbeeld
over de geringe risico’s van de
twee kleine cavernes waar Nedmag-zout wil gaan winnen. Maar
belangrijk is dat het onderwerp
op de agenda staat. Er is aandacht
voor de materie. We hebben de
politiek in de gemeente mee en
het is een signaal richting Gedeputeerde Staten om ook wakker te
worden. Ik heb er wel een goed
gevoel aan over gehouden.”
Het is nog niet geheel duidelijk
hoe deze bijeenkomst een vervolg
krijgt. ,,We moeten eerst maar
even laten bezinken wat we
gehoord hebben. Daarna moeten
met de fractievoorzitters maar
bespreken hoe we dit in de toekomst gaan oppakken”, sloot burgemeester Hiemstra de avond af.

AA EN HUNZE – Het Huus van
de Taol hef neie naomen veur
Taolschulte en keurnoten
insteld. De benaomingen taolschulte en keurnoten vreugen
aaid um naodere oetleg. Meer
van dizze tied bint de naomen
van Streektaolambassadeur en
zien of heur streektaolvrijwilligers.

Loes Roersma wordt zondag bevestigd als dominee van Gasselte. (eigen foto)

Loes Roersma wordt
nieuwe dominee Gasselte
GASSELTE - Gasselte heeft
een nieuwe dominee. Domina
Loes Roersma wordt op zondag
29 november in het Witte Kerkje bevestigd als predikant van
de protestantse gemeente van
Gasselte.
Het plotselinge overlijden van
domina Rosée van der Kaap in
augustus 2019 werd gevolgd door
een periode van rouw en bezinning. Begin 2020 is gestart met het
zoeken van een nieuwe dominee.
De beperkingen die golden vanwege de coronacrisis maakten het
de beroepingscommissie niet
gemakkelijk. In oktober is op een
gemeentevergadering Roersma
voorgesteld aan de gemeente en

‘Alle toeristenbelasting
naar gemeentekas’
AA EN HUNZE - Eigenaren
van
Beden
Breakfastaccommodaties die minder
dan 50 overnachtingen per jaar
hebben, moeten volgend jaar
ook voor deze overnachtingen
toeristenbelasting gaan afdragen. Dat is het gevolg van een
aangenomen amendement van
Combinatie Gemeentebelangen naar aanleiding van de
belastingvoorstellen 2021 en
2022 tijdens de Begrotingsvergadering.
Het college van de gemeente Aa
en Hunze zou samen met de recreatiesector dit jaar onderzoek doen
of het wenselijk is om de aanslaggrens van minder dan 50 overnachtingen per jaar te laten vervallen. Het onderzoek werd in verband met corona uitgesteld naar
2021. Dit tegen de zin van Combinatie Gemeentebelangen
die
graag de geïnde toeristenbelasting ook daadwerkelijk in de
gemeentekas ziet vloeien.

Staatstoezicht op de Mijnen(SodM) gaf donderdag een presentatie over de mijnbouwactiviteiten in de regio en in de gemeente
onder meer over de activiteiten van zoutwinner Nedmag uit
Veendam. (foto: Henry Koops)

verkozen tot de nieuwe dominee
van Gasselte. Zij woont in Oudewater en is getrouwd met dominee
Raymond de Hoop. Roersma, die
59 jaar is, zal drie dagen in de
week werken vanuit pastorie De
Weem in Gasselte. Zij brengt veel
ervaring mee. Na haar studie theologie heeft zij gewerkt in Koudum,
Scharmer-Harkstede, in PapoeaNieuw-Guinea, Lekkerkerk en
Utrecht/Zeist.
Ook voor de feestelijke dienst van
haar intrede in Gasselte gelden de
coronamaatregelen. De kerkenraad hoopt op een later tijdstip
een grotere kring mensen te kunnen uitnodigen voor een nadere
kennismaking met de nieuwe
dominee.

CGB stelde voor om de aanslaggrens toeristenbelasting bij minder dan 50 overnachtingen zelfs
per 1 januari 2021 te laten vervallen. Wethouder Lambert vond het
niet gebruikelijk om zonder overleg met betrokkenen op zo’n korte
termijn de aanslaggrens te laten

vervallen en wil het liever eerst
onderzoek doen.
Ook de fractie van PvdA dacht dat
het gewijzigde beleid de betrokken rauw op hun dak zal vallen.
De fractie van VVD zag het probleem niet en steunde net als D66
het amendement, waardoor deze
werd aangenomen. Het tarief van
de toeristenbelasting werd ook
voor 2022 bevroren op 1,20 euro.
De overige voorgestelde belastingvoorstellen 2021 en 2022 werden
aangenomen.

Het Huus van de Taol vindt dat deur
de neie benaomingen dudelker is
wat de vrijwilligers veur taok hebt.
De Streektaolstried zal op 22 jannewaori 2021 veur de tweede maol
streden worden in mfc De Spil in
Gasselternijveen. Het C-virus plag
oons nog aal en daorum kan dit niet
deur gaon.
Het Huus van de Taol in de gemeente Aa en Hunze is op zeuk naor een
aantal vrijwilligers. Bij veurkeur
oet het veengebied, maor oet aandere delen van de gemeente bint ze ok
heel arg welkom. Aj streektaolvrijwilliger bi´j met-helper an de activiteiten die der organiseerd wordt
saomen met de aandere vrijwilligers, under leiding van de Streektaolambassadeur. Meer infermaotie
stiet op de website van VIP (Vrijwilligers informatie Punt) Aa en
Hunze, vacatures organisaties.

Aanpassing
DAW
DRENTHE - Gedeputeerde Staten hebben besloten om twee
DAW (Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer)-openstellingsbesluiten die betrekking hebben
op het beheergebied van het
waterschap Hunze en Aa’s te
wijzigen zodat onderbouwd kan
worden afgeweken van de voorwaarde dat ten minste 66 procent van de subsidie besteed
wordt aan fysieke investeringen
voor agrariërs. De aangevraagde investeringen per agrariër
blijken lager te zijn dan verwacht. De kosten voor begeleiding worden wel gemaakt, terwijl die voor de investeringen
achterblijven. Door afwijkruimte te geven, zijn de regelingen
en de daaraan verbonden voorwaarden meer in lijn met hoe
we dat regionaal hebben geregeld.

‘Panden aanpassen
waar het mogelijk is’
AA EN HUNZE - Wethouder
Co Lambert heeft toegezegd
dat hij alles zal doen wat mogelijk is om alle stembureau’s volgend jaar maart tijdens de verkiezingen toegankelijk te
maken voor iedereen. Dat deed
hij naar aanleiding van de
motie van PvdA en GroenLinks
met betrekking tot de Inclusieagenda.
De Lokale Inclusieagenda werd
begin dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld Volgens PvdA en
GroenLinks is er sindsdien te weinig gedaan om openbare gebouwen toegankelijk te maken voor
onder meer mindervaliden. De
politieke partijen zouden graag
zien dat er naast de begrote 5000
euro voor bewustwording ten aanzien van inclusie, tenminste 25

procent van het voorgestelde budget voor knelpunten in de openbare ruimte, te bestemmen voor het
oplossen van knelpunten voor
mindervaliden. Volgens Lambert
is dat niet nodig en zouden noodzakelijke aanpassingen gedaan
kunnen worden uit bestaande
investerings- en exploitatiebudgetten. ,,Ik zal de lijst er bij pakken voor wat nodig is en we zullen
voor maart aanpassen wat mogelijk is. Grote verbouwingen gaan
natuurlijk niet lukken. Daarnaast
zal ik een overzicht maken van de
dingen die het afgelopen jaar al
gebeurd zijn en die de raad doen
toekomen.”
De stembureau’s zullen waarschijnlijk tijdens de landelijke
verkiezingen volgend jaar maart,
drie dagen open zijn. Dit in verband met de coronamaatregelen.
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