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Josien Bakker wint vijfde 
Grunneger Laidjesfestival 

STADSKANAAL – De financië-
le situatie van de gemeente
Stadskanaal blijft ook de ko-
mende jaren zeer zorgelijk. Tij-
dens de behandeling van de
voorjaarsnota eerder dit jaar is
afgesproken dat het college
van burgemeester en wethou-
ders alle technische mogelijk-
heden onderzoekt om verder
te bezuinigen. Deze mogelijk-
heden zijn samengebracht in
een aangepaste ambitienota.
Duidelijk is dat er pijnlijke
keuzes moeten worden ge-
maakt om het tekort weg te
werken. 

In vier achtereenvolgende ombui-
gingsplannen zijn de afgelopen
tien jaar alle voor de hand liggen-
de bezuinigingen al gedaan, hoe
moeilijk ze soms ook waren. Ook
komt er al jaren te weinig geld
binnen van het Rijk voor de taken
op het sociale domein. Een finan-
ciële ommekeer is alleen mogelijk
als het Rijk de gemeenten reëel
gaat bekostigen.

Stevig pakket
In de concept Ambitienota 2021-
2024 is er geen ruimte voor nieuw
beleid. Alle aandacht gaat naar de
maatregelen om de tekorten te-
gen te gaan. Deze maatregelen be-
staan uit drie groepen: de reste-
rende maatregelen uit de huidige
periode (ruim 1 miljoen euro), de
voor het college min of meer ac-
ceptabele maatregelen (3,4 mil-
joen euro) en mogelijke aanvul-
lende maatregelen (2,3 miljoen
euro). In totaal gaat het dus om
mogelijke maatregelen die een
structurele bezuiniging opleveren
van ruim 6,7 miljoen euro. Hoe-
wel de tekorten nagenoeg volledig
te wijten zijn aan de uitgaven bin-
nen het sociale domein (zoals
jeugdzorg, Wmo en werk) wordt
de dekking voor de tekorten ge-
zocht binnen de volledige breedte
van de begroting.

Besluit in november
In het pakket min of meer accep-
tabele maatregelen zitten 30 be-
zuinigingsmaatregelen op onder
meer de arbeidsmarkt, welzijn,
reïntegratie, de bibliotheek en in
het verhogen van de toeristenbe-
lasting. In de aanvullende maatre-
gelen gaat het bijvoorbeeld over
het verder verhogen van de OZB
en het versoberen van het minima-
beleid, jeugdzorg en groenbeleid.

Dinsdagavond heeft de raadscom-
missie besproken of deze bezuini-
gingen reëel zijn en op maandag 9
november moet de gemeenteraad
een pakket hebben vastgesteld als

ze een preventief toezicht wil voor-
komen. Wethouder Johan Ham-
ster: ,,De maatregelen gaan zeer
ver. Een faire oplossing kan alleen
van het Rijk komen.’

VLAGTWEDDE –  Josien Bak-
ker uit Vlagtwedde heeft de
vijfde editie van het Grunneger
Laidjesfestival gewonnen. De
16-jarige zangeres werd in de
kleine zaal van cultuurcentrum
De Oosterpoort in Groningen
als winnares gekroond van het
festival, dat eigenlijk in maart
zou plaatsvinden in het Der Aa-
theater. Naast de juryprijs won
ze ook de publieksprijs. 

Dat ze zou winnen, was een totale
verrassing voor Bakker. ,,Dat had
ik écht niet verwacht. Ik deed
vooral mee om ervaring op te doen
en als je dan ook nog wint, is dat
natuurlijk mooi! Ik vond de andere
deelnemers allemaal hartstikke
goed, dus ik ging nergens vanuit.’’
In totaal verschenen twaalf deelne-

mers op het podium tijdens het
Grunneger Laidjesfestival. ,,We
moesten allemaal twee zelf ge-
schreven nummers zingen. Ik was
best zenuwachtig toen ik op moest
en ik had vlak daarvoor nog m’n gi-
taar gestemd, maar op het podium
was die ineens weer vals. Ik maak-
te daar een opmerking over naar
het publiek, waardoor het ijs wel
meteen was gebroken.’’ 

Veel interviews
Aan het eind van de avond bleek
Bakker dus als winnares uit de bus
te komen. Volgens de jury waren
haar liedjes goed, zat er dynamiek
in, was haar presentatie prima en
had ze veel interactie met het pu-
bliek. Met haar winst won ze een
cd-opname om een single op te ne-
men. Omdat ze ook nog de pu-
blieksprijs in de wacht sleepte,
won ze bovendien VIP-kaarten

Josien Bakker won op het Grunneger Laidjesfestival zowel de jury- als de publieksprijs. (eigen foto) 

Kinderen krijgen boswachtersdiploma  

De Clockeslach schiet 
d’Appelhof te hulp
VLAGTWEDDE – Elk jaar in deze periode moeten de appels van
de ruim tachtig hoogstam-appelbomen in fruitgaard d’Appelhof in
Vlagtwedde geplukt worden. De hoeveelheid appels aan de bomen
is dit jaar echter zo groot, dat Stichting d’Appelhof hulptroepen
heeft ingeschakeld. Daarom zijn de leerlingen van OBS De Clockes-
lach in Vlagtwedde gevraagd om te komen helpen de appels te
plukken en te rapen. En dus zijn ruim dertig kinderen uit groep 5
tot en met 8 maandagochtend aan de slag gegaan om al het fruit
te verzamelen. Dit fruit wordt komende zaterdag geperst tot sap
bij Gasterij Natuurlijk Smeerling in Sellingen, waar de hele dag
een sappers staat. Uiteraard krijgen de kinderen na de herfstva-
kantie ook een paar pakken sap mee naar huis, zodat ze het resul-
taat van hun harde werk kunnen proeven. Een ieder die dat wil,
kan zich aanmelden om fruit te laten persen via
www.desappers.nl. (foto: Auniek Klijnstra) 

Basisspoedpost Refaja 
sluit weer in het weekend   

ben. Daarnaast worden de ope-
ningstijden van basisspoedposten
in Hoogeveen en Stadskanaal in
overleg met ketenpartners aange-
past om zorgpersoneel vrij te spe-
len.

,,De laatste paar dagen zien we een
sterke toename van het aantal co-
ronapatiënten in zowel het zieken-
huis als het verpleeghuis’’, zegt Re-
fik Kaplan, lid van de Raad van
Bestuur. ,,Vooral in de regio Em-
men grijpt het virus snel om zich
heen. In ziekenhuislocatie Scheper
in Emmen wordt op drie afdelin-
gen coronazorg verleend. Ook in

STADSKANAAL – De basis-
spoedpost van ziekenhuisloca-
tie Refaja in Stadskanaal gaat
net als in de eerste coronagolf
voorlopig in de weekenden
dicht, om te voorkomen dat de
zorgmedewerkers vanwege ho-
ge werkdruk uitvallen. De ope-
ningstijden worden aangepast
om de reguliere zorg overeind
te houden

De zorg voor coronapatiënten
neemt fors toe in met name Zuid-
oost-Drenthe. Om de reguliere zorg
niet af te hoeven schalen, heeft
Treant een beroep gedaan op het
Regionaal Coördinatiecentrum Pa-
tiënten Spreiding (RCPS) om coro-
napatiënten te verplaatsen naar
ziekenhuizen in de regio die wei-
nig tot geen coronapatiënten heb-

Esdal College in Borger 
krijgt nieuw onderkomen 

nieuw gebouw is hard nodig om
het Esdal College in Borger te hou-
den. We zijn blij dat we met de
school afspraken hierover hebben
kunnen maken. Straks staat er een
nieuwe school, voor onderwijs pas-
send bij deze tijd.” Het huidige ge-
bouw voldoet zowel technisch als
functioneel niet meer aan de eisen
van deze tijd. Het is sterk verou-
derd, slecht geïsoleerd, heeft geen
goed binnenklimaat, en is donker,
gehorig en niet multifunctioneel
inzetbaar. Directeur-bestuurder
Matthias Kooistra van het Esdal
College is ook content met de
nieuwbouw: ,,Hiermee is het be-
houd van de vestiging in Borger ze-
ker gesteld. De school kan zo blij-
ven voorzien in de behoefte aan
thuisnabij onderwijs met persoon-
lijke aandacht en een goede aan-
sluiting met het primair onder-
wijs”. In het onderwijsprogramma
wordt nauw samengewerkt met lo-
kale maatschappelijke organisa-
ties en het bedrijfsleven. 
Het nieuwe schoolgebouw gaat
plaats bieden aan ruim 150 leerlin-
gen. Dit aantal is gebaseerd op
prognoses van DUO. Het college
van burgemeester en wethouders
heeft een voorkeur voor een duur-
zame, energiezuinige en multifunc-
tionele variant, ten opzichte van
een mogelijke sobere variant.
Hiermee is een investering van 4,4
tot 4,8 miljoen euro gemoeid,
waarvan het Esdal College een
deel voor haar rekening neemt.

BORGER – De gemeente Bor-
ger-Odoorn staat achter de
plannen voor nieuwbouw van
het Esdal College in Borger.
Het is de bedoeling dat er aan
de Borgerveldweg, ter hoogte
van de provinciale weg N374,
een nieuwe school gebouwd
wordt. Het moet een modern,
duurzaam gebouw worden
waarmee de school midden in
de samenleving blijft staan. De
gemeenteraad neemt hierover
binnenkort een besluit.

Wethouder Albert is Trip is blij
met de ontwikkelingen: ,,Een
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voor een wedstrijd van FC Gronin-
gen en een gratis voorstelling naar
keuze in het Der Aa-theater. De af-
gelopen week is erg druk geweest
voor Josien, vooral met de nodige
interviews voor regionale radio en
televisie. Ook was ze te horen op
NPO Radio 1 in gesprek met pre-
sentator Toine van Peperstraten. 

Bakker is vorig jaar maart begon-
nen met zingen in het Gronings,
toen ze werd gevraagd om op te
treden tijdens de Grunneger Weke
in de gemeente Westerwolde.
,,Daarvoor heb ik toen een Gro-
ningstalig nummer gemaakt. Dat is
goed bevallen, dus ik ben er ver-
der mee gegaan. Ik voel me er
prettig bij en het spreekt veel
mensen in de omgeving aan, om-
dat het dichter bij ze ligt. Maar ik
blijf ook in het Nederlands en En-
gels zingen.’’ 

Veel pijnpunten in Ambitienota

Stadskanaal moet
pijnlijke keuzes maken

SELLINGEN – Vroeger waren er allerlei verhalen
over paddenstoelen. Zo dacht men dat padden in
het bos zo nu en dan gingen rusten op hun eigen
meegebrachte stoelen, de paddenstoelen. Ook
dacht men dat er kabouters in paddenstoelen
woonden en heksen zouden paddenstoelen gebrui-
ken voor hun toverdrankjes. Tegenwoordig weten
we beter: een paddenstoel is het vruchtlichaam
van veel soorten schimmels en de paddenstoel
zelf is maar een klein gedeelte van de schimmel.
Zondagmiddag konden jong en oud samen met
boswachter Flip Klatter en bioloog Erik Jongejan
het bos afstruinen naar paddenstoelen tijdens de

paddenstoelenexcursie die Staatsbosbeheer Wes-
terwolde organiseerde in Sellingen. ,,De excursie
is naar tevredenheid verlopen. Sterker nog: het
was volgeboekt en er stonden zelfs nog een aantal
mensen op de wachtlijst’’, zegt Klatter. Het waren
volgens de boswachter dan ook de ideale omstan-
digheden. ,,De laatste dagen regen, een warme
ondergrond en niet te koud: de paddenstoelen wa-
ren dus massaal aanwezig in vele soorten en in
verschillende kleuren en vormen. Zeer geslaagd
dus!’’ De kinderen konden een vragenlijst invul-
len en na afloop kregen ze een boswachtersdiplo-
ma. (foto: André Dümmer) 

woonzorgcentrum De Horst, waar
een speciale coronaherstelafdeling
is ingericht voor de VVT-sector,
neemt het aantal opnames hand
over hand toe. Het gaat om men-
sen die geen ziekenhuiszorg
(meer) nodig hebben. Daarnaast
raakt een toenemend aantal mede-
werkers besmet. ,,Om de reguliere
zorg te kunnen blijven verlenen,
hebben we nu een beroep gedaan
op het RCPS.’’ 

De basisspoedposten in Hooge-
veen en Stadskanaal zijn in okto-
ber geopend van maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.

Borger-Odoorn
pakt kansen voor
begroting 2021
EXLOO – Borger-Odoorn ziet kan-
sen voor de begroting 2021, hoewel
de onzekerheden door de corona-
maatregelen en herziening van het
gemeentefonds ook een flinke uit-
daging betekenen voor de gemeen-
te. 

Daarbij moet gedacht worden aan
extra kosten en onzekerheid over
te ontvangen inkomsten. De ge-
meente ziet in de maatschappelijke
uitdaging die corona met zich mee-
brengt en de trends die hierdoor
ontstaan een toegevoegde ambitie
voor de toekomst. Door corona is te
zien dat wonen in een ruime en rus-
tige omgeving op het platteland
nog meer in trek is. Daar wil de ge-
meente proactief op inspelen door
de focus te leggen op groei van de
woningbouw in Borger en Nieuw-
Buinen. Wethouder Niek Wind:
,,Het is een uitdaging om in een tijd
van zoveel onzekerheden onze am-
bities waar te maken. We zetten on-
ze schouders eronder en maken ge-
bruik van de kwaliteiten die onze
gemeente heeft. Daar ligt namelijk
onze kracht. Om dit te kunnen re-
aliseren is het noodzakelijk om een-
malig 500.000 euro te bezuinigen.
Daarnaast heeft het college de las-
tendruk weten te beperken tot 2,77
procent.” Verder investeert de ge-
meente in nieuwbouw van het Es-
dal College in Borger. Dit is een be-
langrijke voorwaarde voor het kun-
nen behouden van het voortgezet
onderwijs. Ook wil de gemeente in
2021 extra geld vrijmaken voor ver-
keersmaatregelen. Het aanstellen
van een opbouwwerker in het veen-
gebied is een wens waar het college
ook graag invulling aan wil geven.

Opening 
verkeersplan 
Stadskanaal 
geannuleerd 
STADSKANAAL – De opening
van het Stadskanaal verkeers-
plan, dat donderdag zou plaats-
vinden in Theater Geert Teis,
gaat niet door. 

Naar aanleiding van de perscon-
ferentie van premier Mark Rut-
te en vicepremier Hugo de Jon-
ge vorige week, waarin de maat-
regelen rondom het coronavirus
zijn aangescherpt, is besloten
het evenement niet door te la-
ten gaan. De bedoeling is om bij
de afronding van het gehele pro-
ject Centrumvernieuwing alsnog
aandacht te besteden aan het
fietsvriendelijke verkeersplan. 
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Nette dameskleding maat
42. Schoenen in doos, maat
37. Tel: 0599-416661

Vier mooie licht eiken stoe-
len, €50,- Tel: 0599-235227

2 Bolchrysanten €7.99; 12
potjes violen €4,75;  heide
€1,00; Clematis v.a. €6.99;
vaste planten v.a. €1.25,
vruchtbomen in pot v.a.
€11.99; rozen v.a. €2.99;
klimop v.a. €0.99. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

wesstra.nl, Slinke 6, Hau-
lerwijk, tel. 0516-421448

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Kringloop te Annen
De Boedelmarkt

De Hullen 1, 06-46149507
Open wo. tm za. 13-17 uur

Alle maten klokkensleu -
tels. Collectie brandweer-
helmen e.d. Trijnie’s An-
tiek, Marktstraat 21, Mus-
selkanaal, tel. 0599-610384.

Nieuw! Nu ook autosleutels
- met startonderbreking.
Schoenmakerij v.d. Struik,
Hoofdstraat 40, Ter Apel. 

Schoenmaker Engel
schoenreparaties, 

sleutels en autosleutels. 
Reparatie van 

autosleutels met chip en 
autosleutelbehuizing.

Beneluxlaan 15
Stadskanaal

Tel.0599-615.122.  

Garagedeur vervangen of
nieuwbouw? Kies voor een
deur van Garagedeuren
Drenthe. Kies voor kwali-
teit/service/garantie. Rui-
me keus in design en kleur.
www.garagedeurendrenthe.nl

Diepvries kist merk Whirl-
pool, 225 l. energieklasse
A+, in zeer goede staat, we-
gens overkompleet 100 eu-
ro; 30 romans van Daniëlle
Steel 15 euro. Tel 0599-
212722 Buinerveen.

Dubbele stalen garage, b
5.58 m., diep 5.56 m., 2 kan-
teldeuren, €950,00 Tel: 06-
53803091

Te koop goede fiets, een
Giant Sydney town. Frame
55 cm, 5 versnellingen.
Prijs koopje 100 euro. Tel:
06-37240699.

1 kilo postzegels Zwitser-
land, zelf afweken €37.50
of 1 kilo USA zegels €25.-;
zijspan side rider, vaste
prijs €2800.-; motorwielen
€25.- per stuk;  motorsturen
€20.- Tel: 06-22209371

Robuuste houtdraaibank
220 Volt met tussen de cen-
ters 80 cm. €50.- met 8 bei-
tels €70.- of ruilen voor een
kleinere draaibank. Tel:
0599-212709.

Grenen bed met een spi-
raal en een lattenbodem,
afm. 160x200. Tel: 0599-
354398.

De Nieuwsbode: 088-7007160

Carbid bussen
Tel: 0599-613569

Kunststof regenton, inhoud
150 liter, op onderstuk met
kraan: 15 euro. Tel: 0599-
621177 of 06-38132799.

Winkelwagenmuntjes te
koop of te ruil en reclame-
balpennen te koop. Tel:
0599-416302.

Elektr. grasmaaier, maai-
breedte 31 cm. Ouderwetse
hooiruiter, driepoot, 2m.
hoog. Straathamer bek 7
cm. met houten steel, rond.
Tel: 0599-671359 of 06-
31161096.

Voor gratis Prikkers be-
staan spelregels. 

Tuinset, bank met 2 fau-
teuils incl. kussens, met
marmeren tafel, prijs
€500,- Tel: 06-30905962.

Set 16 inch originele Mer-
cedes sport velgen. Ideaal
als winterset. Prijs 150 euro
Info: 06-34620536

Set sportvelgen met bijna
nieuwe banden voor Polo -
A1 - Ibiza - Fabia - Golf 4 -
e.a. Info: 0599-614621.

Dames- en herenfietsen
vanaf €50.-; meisjesfiets 20
+ 26 inch; div. fietswielen.
Tel: 0599-617700.

Zitmaaier + aanhanger, 
hij is nog als nieuw... 

weinig gebruikt.  
Vraagprijs €1100,00

Tel: 06-55566867.

Last  van wesp, muis, rat,
marter, etc. HOB Gieten
bellen: 0592-26.21.85. 

Schilder voor alle Behang-,
Glas en Schilderwerkzaam-
heden, 0647-116.985.

Voor al uw Schilder - Glas
en Wandafwerking. Tele-
foon 0599413289 /
0622834667.
www.spoordog.nl  

Nu ook Dia’s/Negatieven, 
8 mm films, video en audio
digitaliseren op CD/DVD.
www.vembea.nl/ 
0599-663025.

Klimwerk in bomen:
kappen, snoeien, knotten,
dood hout, stormschade.
Dick Frijters 1e Exloër-

mond 06-51271905.

Schoorsteenvegen. Gedpl./
erkend ASPB-lid. Klus- en
schoorsteenveegbedr. JD.
0599-332.596 of 0618-
96.82.38. 

www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl

Schoorsteenveger nodig?
BSS erkend/gedipl. schoor-
steenveger. Lid ASPB. 
Inl. 0599-322821 of 0654-
354.098. 
www.zwartehanden.nl

Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtver-
zorging. Info 06-12459399.

Dierenverzorging

Leg- en sierkippen en 
kippenhokken, 
0599-612038. 

Zie onze website 
Pluimveebedrijf Kuipers 

GRATIS PRIKKERS kun-
nen niet per fax of e-mail
ingeleverd worden.

TerraGroen reinigt uw ex-
terieur! O.a. osmose glasbe-
wassing en reiniging van 
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impreg-
neren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl. 
Tel. 06-10408190.

Gratis Prikkers hebben uit-
sluitend betrekking op te
koop aangeboden.

Voor een leuke en goede
gebruikte auto inclusief
beurt en APK: Autobedrijf
Luuc Vos, Cereskade 52,
06-53708369.

Per week mag maximaal
één gratis Prikker worden
ingeleverd door mensen
die woonachtig zijn in het
in verschijningsgebied van
De Nieuwsbode.

Auto’s
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Prikkers kunnen telefonisch worden opgegeven op nr. 088-7007160. U kunt uw advertentie ook mailen
naar: nieuwsbode@noordpers.nl o.v.v. gratis prikker. Prikkers kosten t3.75 excl. BTW (minimaal 3 re-
gels). 
Iedere regel meer kost t0.75 extra. Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75
extra in rekening ge bracht. Contant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS PRIKKERS
Het plaatsen van gratis Prikkers is aan bepaalde ‘’spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Prikkers hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Prikkers kunnen alleen door particulieren worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.

Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, coniferen, open haardhout, etc.
te koop aanbiedt, komt niet  in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.

- Gratis Prikkers kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur
op nr. 088-7007160.

- Per week mag maximaal een gratis Prikker worden ingeleverd.
- Een gratis Prikker mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Prikker willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van

De Nieuwsbode.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Prikkers worden opgenomen.
- Gratis Prikkers t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Prikkers hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Prikker inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Goede doelen bundelen 
krachten in unieke collecte
STADSKANAAL – ReumaNederland, het Longfonds en
de Hartstichting houden van 12 tot en met 24 oktober
een unieke collecte. Door corona konden de collectes
van de drie goede doelen in het voorjaar niet doorgaan.
In de herfstvakantie worden de bussen daarom eenmalig
gebundeld en lopen duizenden vrijwilligers van de drie
goede doelen samen één collecte voor de gezondheid van
alle mensen, speciaal voor mensen met een hart- of vaat-

ziekte, een reumatische aandoening of een longziekte.
Gevers kunnen contant geld in de collectebus doen of de
QR-code op de bus scannen. Ook is het mogelijk om een
donatie te doen op www.inhaalcollecte.nl. Veilig collec-
teren op 1,5 meter afstand blijft tijdens de gezamenlijke
collecte het uitgangspunt. De totale opbrengst van de in-
haalcollecte wordt onder de drie deelnemende goede
doelen verdeeld.

Word nu lid op 
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine
Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
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Buinerveen

Vrijdag 9 oktober: heren 7
tegen 7: Buinerveen 45+-SJS
45+, 19.30; FC Ter Apel ’96
45+-Buinerveen 45+, 20.30;
Buinerveen 45+-Nieuw Bui-
nen 45+, 21.00; JVV 45+-Bui-
nerveen 45+, 21.30 (Sellin-
gen); dames 7 tegen 7: Bui-
nerveen Vr1-ZVC ’14 Vr1,
19.30; Buinerveen Vr1-Bui-
nen Vr1, 20.00; SJS Vr2-Bui-
nerveen Vr1, 20.30 (Gassel-
ternijveen). Zondag 11 okto-
ber: Buinerveen 1-GKC 1,
14.00; Buinerveen 2-Buinen
2, 10.00; SC Stadskanaal 5-
Buinerveen 3, 10.00. 

JVV 
Vrijdag 9 oktober: JVV Vr1-
Mussel Vr1, 19.30, v. 18.45;
JVV Vr1-Sellingen Vr1,
20.00; Westerwolde Vr1-JVV
Vr1, 20.30 (Vlagtwedde); FC
Ter Apel ’96 45+-JVV 45+,
19.30, aanw. 18.45; JVV 45+-
Nieuw Buinen 45+, 20.00;
SJS 45+-JVV 45+, 21.00; JVV
45+-Buinerveen 45+, 21.30
(Jipsingboertange). Zondag
11 oktober: De Treffer’16 1-
JVV 1, 14.00, v. 12.30; Vee-
lerveen 3-JVV 2, 10.00, v.
8.45. 

Mussel 
Vrijdag 9 oktober: Mussel

35+-Nieuw Buinen 35+,
19.30, aanw. 18.30; Gasselter-
nijveen 35+-Mussel 35+,
20.00; Mussel 35+-Pekelder
Boys 35+, 20.30 (Mussel);
JVV Vr-Mussel Vr, 19.30, v.
18.30; Mussel Vr-Westerwol-
de Vr, 20.00; Sellingen Vr-
Mussel Vr, 20.30 (Vlagtwed-
de). Zaterdag 10 oktober:
Mussel 1-Nieuw Balinge 1,
14.30, aanw. 13.15; FC Ter
Apel ’96 2-Mussel 2, 14.30, v.
13.15; VVS 4-Mussel 3, 16.15,
v. 14.45; Pekelder Boys Jo14-
1-Mussel Jo14-1, 9.00, v. 7.45;
Mussel Jo12 + Jo11 + Jo9-1
vrij; Mussel Jo9-2-CEC Jo9-2,
9.30, aanw. 8.45. 

Musselkanaal 
Woensdag 7 oktober: ST Rol-
der Boys/SGO/SVDB Jo19-1-
Musselkanaal Jo19-1, 20.00,
v. 18.15. Zaterdag 10 okto-
ber: SJS Jo19-1-
Musselkanaal Jo19-1, 10.30,
v. 9.15; Bargeres Jo15-1-
Musselkanaal Jo15-1, 11.15,
v. 9.45; ST Gieten/Eext Jo15-
2-Musselkanaal Jo15-2, 9.00,
v. 7.45; HHCombi Jo13-1-
Musselkanaal Jo13-1, 11.00,
v. 9.30; Musselkanaal Jo13-2-
Wildervank Jo13-4G, 13.30,
aanw. 12.45; Musselkanaal
Vr1-SV Bedum Vr1, 14.00,
aanw. 13.00. Zondag 11 okto-
ber: SC Erica 2-Musselkanaal

1, 14.00, v. 12.00; Musselka-
naal 2-Gieten 2, 10.15, aanw.
9.15; ST HOC/Valther Boys 3-
Musselkanaal 3, 10.00, v.
8.45; Musselkanaal 4-SVBC
3, 10.00, aanw. 9.15; Buinen
4-Musselkanaal 5, 10.00, v.
8.45. 

Onstwedder Boys 
Vrijdag 9 oktober: SC Stads-
kanaal 35+ 1-Onstw. Boys
35+ 1, 19.30; Onstw. Boys 35+
1-DWZ 35+ 1, 20.00; Veen-
dam 1894 35+ 1-Onstw. Boys
35+ 1, 20.30; Onstw. Boys 35+
1-SJS 35+ 1, 21.00 (sportpark
Julianastraat Stadskanaal).
Zaterdag 10 oktober: Borger
1-Onstw. Boys 1, 14.30, v.
13.00; Wildervank 2-Onstw.
Boys 2, 14.30, v. 13.00; Onstw.
Boys 3-SJS 6, 14.00; Onstw.
Boys Jo17-1G-Gorecht Jo17-
2, 9.00; Onstw. Boys Jo15-1-
HSC Jo15-1, 11.00; Onstw.
Boys Jo14-1-Westerwolde
Jo14-1G, 9.00. 

Sellingen 
Vrijdag 9 oktober: Sellingen
dames, wedstrijden Wester-
wolde, 19.30, v. 18.30. Zater-
dag 10 oktober: NWVV 2-Sel-
lingen zaterdag, 14.00, v.
13.00; Sellingen JO15-Hooge-
zand JO15-2, 10.00; Sellingen
JO12 + JO11 vrij. Zondag 11
oktober: Raptim 1-Sellingen

1, 14.00, v. 12.30; Sellingen 2-
Heiligerlee 3, 10.00; Sellin-
gen 3-Bellingwolde 4, 9.45. 

SETA 
Zaterdag 10 oktober: SETA
1-Alcides 1, 14.30; SETA 2-
Bareveld 2, 12.30. 

De Treffer ‘16
Zaterdag 10 oktober: De
Treffer Jo15-1-CEC Jo15-1G,
14.00; De Treffer Jo12-1G-SC
Roswinkel Jo12-1G, 11.00;
De Treffer Mo15-1-Zuidhorn
Mo15-1, 10.00. Zondag 11 ok-
tober; De Treffer 1-JVV 1,
14.00. 

Westerwolde 
Vrijdag 9 oktober: Wester-
wolde 45+, toernooi SPW,
19.30; Westerwolde Vr1,
thuistoernooi Vlagtwedde,
19.30. Zaterdag 10 oktober:
ST Westerwolde 2-DVC Ap-
pingedam 5, 16.00 (Veeler-
veen); Onstwedder Boys
Jo14-1G-Westerwolde Jo14-
1G, 9.00; VVS Jo12-1G-
Westerwolde Jo12-1G, 9.00;
Westerwolde Jo11-1G-BCN
Jo11-1G, 10.30; HS ’88 Vr2-
ST Westerwolde Vr1, 12.30.
Zondag 11 oktober: Wester-
wolde 1-Protos 1, 14.00; Wes-
terwolde 3-Bareveld 4, 10.00. 

Sportprogramma Sportuitslagen
Hengelsport 
HC De Brasem
Einduitslag korte zomercompetitie 2020: 1. G.
Bolk, 2. R. Lanting, 3. G. Warmink, 4. W. Brink-
man, 5. E. de Hoop, 6. M. Willems, 7. J. Zondag,
8. J. Veen, 9. A. Sanders, 10. J. Bosma, 11. J.
Smalbil, 12. R. Kruijer, 13. H. Homan, 14. K.
Bruinewoud, 15. R. Woering, 16. M. Trip, 17. H.
de Koster, 18. G. Suk.
HSV V’mond
Uitslag zomerwedstrijd in Klazienaveen-Noord
met matige vangsten: 1. J. Bruinsma, 2. F.
Geers, 3. S. de Jonge, 4. G. Nijland, 5. A. Hui-
singa, 6. H. Caspers,  7. D. Venema, 8. H. Bruins-
ma, 9. E. de Hoop, 10. M. Trip, 11. J. Klein, 12.
R. Homan, 13. E. Huisinga, 14. J. de Jonge, 15.
Inge Homan, 16. G. Bruggink, 17. T. Warden-
burg.       

Bridge
BC ’t Aailaand
Uitslagen interne competitie: Lijn A: 1. Grietje
Hofsteenge-Teun ter Haar, 2. Susan van der Aa-
Diewer Lutjes, 3. Manny Lutjes-Marja Zwaan. 

Vijf wereldkampioenen 
komen aan de start in Gieten
GIETEN – Gieten staat zondag weer
in het teken van het veldrijden. Op
het fraaie en overzichtelijke parkoers
rond de zandafgraving aan de Nij-
slootsweg wordt de 45e editie van de
Internationale Superprestige Veldrit
verreden. Het parkoers is dit jaar
drastisch gewijzigd ten opzichte van
voorgaande jaren. Het is compacter,
waardoor alles nog overzichtelijker
wordt en voor de renners is het selec-
tiever geworden. Herstelzones zitten
er nagenoeg niet meer in. 

Naast de aanpassing van het parkoers is
er door de coronamaatregelen veel meer
veranderd. Zo heeft de organisatie, Stich-
ting Wieler Promotie Oostermoer, moe-
ten besluiten om alle jeugdwedstrijden
uit het programma te halen en enkel door
te gaan met de twee elite-wedstrijden.
,,Dit allemaal met veel pijn in het hart,
want jeugdwielrennen staat in Gieten
hoog in het vaandel en juist dit jaar was
er een extra categorie toegevoegd: een
wedstrijd voor junior-vrouwen. Helaas
kan dit vanwege het virus niet doorgaan’’,
aldus secretaris Jantienus Warners. 

Ook moet het programma worden afge-
werkt zonder publiek en gasten. Door de
twee elite-wedstrijden wel door te laten
gaan is de organisatie in ieder geval ver-
zekerd van veel tv-aandacht. Gieten is de
eerste veldrit van het Superprestige-klas-
sement en één van de eerste grote inter-
nationale crossen in Europa.

De heren en dames veldrijders zijn blij
dat ze van start kunnen gaan. Er is mas-
saal ingeschreven en beide categorieën
zijn dan ook volledig volgeboekt. Bij de
elite mannen/U23 staan maar liefst 85
deelnemers op de startlijst en bij de elite
vrouwen/U23 75 rensters. Onder hen vele
grote namen en maar liefst vijf regerende
wereldkampioenen: Ryan Kamp (belof-
ten), Thibau Nijs (junioren), Ceylin del
Carmen Alvarrado (vrouwen elite),  Ma-
rion Norbert Riberolle (belofte vrouwen)
en Shirin van Anrooij (junior vrouwen).
Daarnaast verschijnen bekende namen
als Toon Aerts, Eli Iserbyt (winnaar
2019), Laurens Sweeck, Lars van der
Haar, Michael Vanthourenhout, Corné
van Kessel en Quinten Hermans bij de
elite mannen aan de start en bij de vrou-
wen elite Annemarie Worst, Yara Kaste-
lijn, Sanne Cant, Inge van der Heyden,
Manon Bakker, Aniek van Alphen, Ellen
van Loy en Lucinda Brand.

Aangepast programma 
Vanwege de rechtstreekse tv-uitzendin-
gen is het dagprogramma aanzienlijk aan-
gepast. Zondag wordt ook de wielerklas-
sieker Gent-Wevelgem verreden. Deze
Vlaamse klassieker wordt onder meer in
België live uitgezonden. De aanvangstij-
den van Gieten zijn hier op aangepast,
waardoor beide live-uitzendingen achter
elkaar zijn te bekijken. De eerste wed-
strijd voor elite vrouwen start om 16.00
uur, gevolgd door de mannen om 17.15
uur. De wedstrijden zijn live te volgen via
RTV Drenthe.  

7e editie Meul’ndob 
Wandeltocht in Gasselte
GASSELTE – De jaarlijkse Meul’nd-
ob Wandeltocht vindt op zaterdag 10
oktober plaats in Gasselte. 

De wandeltocht zou eigenlijk eind maart
plaatsvinden, maar moest door de corona-
maatregelen uitgesteld worden. Sportver-
eniging Vomos is daarom erg blij dat de
tocht nu alsnog door kan gaan. De afgelo-
pen jaren bleek de tocht een waar succes

met mooie wandelingen door de wijde
omgeving van Gasselte. Er kunnen ver-
schillende routes worden gewandeld, va-
riërend van 5 tot 40 kilometer. De routes
worden dit jaar uitgezet door Jan Willem
Braams en Jan Hendrik Rijnberg in op-
volging van Roelof Pepping (in memo-
riam). Inschrijven kan dit jaar uitsluitend
online via de website www.wandel.nl. De
start is bij dorpshuis De Trefkoel in Gas-
selte. 

Westerwolde deelt 
de punten in Odoorn  
ODOORN – In een sfeer en entourage
die meer weg had van een veredeld
vriendschappelijk oefenpartijtje in de
voorbereiding op de competitie, trof-
fen HOC en Westerwolde elkaar zon-
dagmiddag op sportpark Harm Kui-
per in Odoorn. Strijdend voor de over-
winning gaven beide ploegen elkaar
geen duimbreedte toe en ging men
vaak tot het randje en soms net even
over het randje heen. De wedstrijd
eindigde in 1-1 en men zou kunnen
concluderen dat een puntenverdeling
deze middag de beste uitslag was.   

HOC, onder leiding van captain Jan Cre-
mers, liet van meet af aan merken dat de
tegenstander er rekening mee moest hou-
den dat de punten deze middag in
Odoorn zouden moeten blijven. Echter,
Westerwolde gaf zich niet zo maar gewon-
nen en zette dan ook alle zeilen bij om
een nederlaag te ontlopen, wat resulteer-
de in een karrenvracht aan al dan niet te-
rechte gele kaarten. Scheidsrechter Dor-
gelo wapperde er lustig op los met de
prenten en spekte derhalve de kas van de
KNVB rijkelijk. Ondanks de dadendrang
van HOC in dit eerste bedrijf, was de eer-
ste grote kans voor de gasten al vrij snel
na het eerste fluitsignaal. In de 2e minuut
kon een harde voorzet vanaf rechts van
de aalvlugge René van der Laan net niet
worden binnen gegleden door Joan So-
lano. HOC was daarna meer en meer te
vinden op de helft van de tegenstander,
maar tot echt gevaarlijke situaties voor
het doel van keeper Rudie Bergman leid-
de dit niet. In de 15e minuut weigerde ar-
biter Dorgelo een strafschop aan Wester-
wolde toe te kennen, nadat Van der Laan
binnen de zestienmeter onderuit was ge-
tikt. In de 26e minuut legde de arbiter de
bal aan de andere kant wel op de stip.
Een overtreding van aanvoerder Rudolf
Riks leverde hem z’n eerste gele kaart op.
Frank Fokke wist wel raad met de straf-
schop en omdat de kansen die er nader-
hand nog voor HOC waren niet in treffers

konden worden omgezet, betekende dit
doelpunt ook de ruststand. 
Was de thuisploeg in de eerste helft de
bovenliggende partij, in de tweede helft
deelde Westerwolde merendeels de la-
kens uit. Aanval na aanval rolde op het
doel van de Hunso Oring Combinatie af,
maar de beslissende pass was vaak te
hard of te onnauwkeurig. Slordig balver-
lies van HOC bracht Arjen Heidekamp in
de 54e minuut in balbezit en met een be-
keken breedtepassje bracht hij Van der
Laan op de punt van het strafschopge-
bied in stelling. Ongedekt kon hij de bal
perfect over keeper Nieborg in de lange
hoek krullen: 1-1. Westerwolde rook de
overwinning en uit alle macht werd ge-
probeerd deze te forceren. De grootste
kans op de 2-1 had Joan Solano op z’n
schoen. Vrij voor de keeper schoof hij de
bal net langs de verkeerde kant van de
paal. Mede door steeds meer warrige be-
slissingen van scheidsrechter Dorgelo
nam de hectiek in de wedstrijd beetje bij
beetje toe. ‘Hoogtepunt’ was een onge-
lukkige overtreding van captain Rudolf
Riks net buiten de zestien, waarvoor hij
z’n tweede gele kaart kreeg. Achter de
rug van de scheidsrechter vonden er tafe-
relen plaats die niet op een voetbalveld
thuis horen, waarna onder meer een fikse
overtreding op Bertman binnen de vijf-
meter tot veel tumult leidde. Dit ging
zelfs na het laatste fluitsignaal nog even
door, maar met de terechte remise
scheidden de wegen van de elkaar fel be-
strijdende teams richting kleedkamer. 

Westerwolde toonde het broodnodige ka-
rakter, waarmee de ploeg in de derde
klasse zal moeten proberen zich te hand-
haven. Voetballend zullen de elf van trai-
ner Richard Streuding nog redelijk wat
ploegen tegenkomen die qua voetballend
vermogen de meerdere van de Vlagtwed-
ders zijn, maar met een portie gezonde
vechtlust kan de ploeg nog menig mooi
resultaat scoren. Zondag ontvangt Wes-
terwolde thuis op sportpark De Barlage
Protos uit Steenswijksmoer, dat zondag
FC Ter Apel ’96 met 4-0 klop gaf. 

Herfst bij Boomkroonpad 
DROUWEN – De herfstvakantie staat weer voor de deur. Reden voor Staats-
bosbeheer om voor jong en oud allerlei activiteiten bij Buitencentrum Boom-
kroonpad in Drouwen te organiseren. Op dinsdag en donderdag (13, 15, 20 en
22 oktober) is er een speurtocht uitgezet in de omgeving van het Boomkroon-
pad. Onderweg zijn er leuke opdrachten die in het teken staan van de herfst.
Ga met een loep potje en herkenningskaart op pad en leer meer over waarom
de natuur in rust stand komt. Inloop is tussen 10.00 en 15.30 uur. Ook zijn er
weer overal paddenstoelen te bewonderen. Een deskundige gids neemt liefheb-
bers op zondag 11 en 18 oktober, woensdag 14 en 21 oktober om 13.30 uur
mee voor een rondwandeling van anderhalf tot twee uur. Hij laat hen kenni-
smaken met allerlei soorten, maten en kleuren. Tip: neem een spiegeltje en fo-
totoestel mee. Op zondag 25 oktober kan met de natuurgids van Staatsbosbe-
heer vanaf 13.30 uur een mooie herfstwandeling gemaakt worden. In de bos-
sen bij Buitencentrum Boomkroonpad ontwaken de Pixies op vrijdag 9 okto-

ber. De Pixi is een di-
gitaal organisme in de
bossen bij het Boom-
kroonpad. Het kunst-
werk is van half okto-
ber tot en met begin
januari twee avonden
in de week toeganke-
lijk voor het publiek.
Vooraf aanmelden is
noodzakelijk en kan
via www.staatsbosbe-
heer.nl/boomkroon-
pad. (foto: Staatsbos-
beheer) 

Kunst op Noord gaat niet door 
STADSKANAAL – De kunstroute op Stadska-
naal-Noord, die stond gepland voor november,
gaat niet door. ,,Helaas hebben we moeten be-
sluiten de kunstroute af te blazen. Erg jam-
mer, want veel enthousiaste kunstenaars en
betrokken locatiehouders stonden al in de
startblokken’’, aldus Inge Pot, Annelies Lan-
genburg en Grieta Vosselman van de organisa-
tie. ,,De route had een ongedwongen evene-
ment kunnen worden waarin kunst en ont-
moeting een mooie mix waren geweest, maar
de aangescherpte coronamaatregelen hebben
ons doen besluiten de route af te gelasten.’’ 
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ASSEN - Stichting Platform
Storm en de initiatiefnemers
van windpark De Drentse
Monden en Oostermoer staan
donderdag opnieuw in de
rechtbank in Assen tegenover
elkaar. 
Platform Storm heeft als doel de
realisatie van het windpark te-
gen te gaan. De Afdeling Recht-
spraak van de Raad van State
heeft echter de aan de initiatief-
nemers van het windpark ver-
leende vergunningen getoetst en
in stand gelaten. Die vergunnin-
gen zijn daarmee in beginsel on-
herroepelijk geworden. Daar
kan als zodanig dan ook be-
stuursrechtelijk niet meer tegen
worden opgekomen. Maar Plat-
form Storm denkt in de uit-
spraak van Het Hof van Justitie
van de Europese Unie in Luxem-
burg een nieuw argument te
hebben gevonden om de bouw
stil te kunnen leggen. ,,Het Hof
heeft op 25 juni 2020 in een zaak
in Vlaanderen voor recht ver-
klaard dat ‘plannen’ en program-
ma’s’ die aanzienlijke milieuge-
volgen kunnen hebben eerst ver-
plicht MER (Milieu Effect Rap-
portage, red.) getoetst moeten
worden. Vergunningen in goed

vergelijkbare Nederlandse situ-
aties worden getoetst aan het
Activiteitenbesluit en de Activi-
teitenregeling. Als aan die nor-
men en voorwaarden wordt vol-
daan worden die vergunningen
verleend en in stand gelaten.
Maar dat besluit en die regeling
zijn zelf nooit MER getoetst. Dat
betekent dat die regelingen nie-
tig, althans vernietigbaar zijn”,
zegt voorzitter Jan Nieboer van
de stichting. ,,De verleende ver-
gunningen zijn daarmee rechtst-
reeks in strijd met het Unierecht
en dus onwettig en onrechtma-
tig. Daarvan kan dan ook geen
gebruik meer worden gemaakt.
Daarom vordert Platform Storm
ook nu in kort geding stillegging
van de verdere bouw van het
windpark.”
Naast genoemde uitspraak van
het Hof wordt volgens Platform
Storm ook gehandeld in strijd
met de regels die gelden voor
economische mededinging.
,,Niet iedereen kan een vergun-
ning krijgen voor het realiseren
van een windpark. Die vergun-
ningen zijn dan ook schaars.
Voor schaarse vergunningen gel-
den bijzondere Unierechtelijke
en nationale regels, zodat er een
transparante procedure ontstaat

met een gelijk speelveld voor al-
le potentiële belanghebbenden.
Dat is bij dit windpark niet zo
gebeurd. Ook dat is in strijd met
het Unierecht”, aldus Nieboer
die zich laat bijstaan door advo-
caat Peter de Lange. ,,Voorts
zijn het Verdrag van Aarhus en
daarmee corresponderende
richtlijnen niet nageleefd. Ook
daar worden de vorderingen in
deze zaak op gebaseerd. De uit-
spraak van het Hof betekent dat
die uitspraak niet alleen van be-
lang is voor Vlaanderen, maar
voor alle lidstaten van de Euro-
pese Unie. Die uitspraak is dus
ook van belang in Nederland en
dan niet beperkt tot windpark
De Drentse Monden en Ooster-
moer, maar voor alle windpar-
ken in Nederland, ongeacht of
deze al zijn gerealiseerd of niet.
De uitspraak is bovendien van
betekenis voor andere sectoren
dan de windenergiesector.”
Omwonenden krijgen volgens
de stichting vaak het verwijt te
horen dat zij een ‘nimby’-discus-
sie voeren (not in my backyard)
en/of tegen duurzaamheid zijn.
,,Dat is beslist niet het geval.
Daar gaat deze zaak niet over.
Platform Storm wil dat geldende
regels en voorschriften, bedoeld

om de persoonlijke gezondheid
van mens en het milieu te be-
schermen of te verbeteren, wor-
den nageleefd. Verslechteren
mag niet, maar dat is wel precies
wat omwonenden van windturbi-
neparken in de praktijk ervaren.
De vergunningen hadden dus ei-
genlijk zo nooit mogen worden

verleend. Of het Klimaatak-
koord bijdraagt aan de bescher-
ming van de gezondheid van
mens en milieu is ook maar zeer
de vraag. De aanzienlijke milieu-
gevolgen van dat akkoord en die
plannen zijn immers nog nooit
MER-getoetst, terwijl dit wel zou
moeten.”
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Tuinliefhebbers 
halen hun hart op  
SELLINGEN – Stichting Het Tuinpad Op organiseert jaarlijks tuinenmara-
thons. Tijdens zo’n weekend kunnen ook in de provincie Groningen meerdere
tuinen worden bezocht zonder afspraak. Zo ook afgelopen weekend tijdens de
herfsttuinenmarathon. Onder meer De Eendepoel in Sellingen (foto), The Sto-
nefarm in Stadskanaal en Arboretum Westeresch in Vlagtwedde openden hun
deuren voor het publiek. De eigenaren van de drie tuinen kijken met een goed
gevoel terug op het weekend. ,,Het weekend is gezellig, maar rustig verlopen’’,
zegt Johan Bovee van De Eendepoel. ,,Zaterdag hadden we 12 bezoekers, zon-
dag 25. Zaterdag waren het vooral Duitsers, zondag met name Nederlan-
ders. Gelukkig hield iedereen netjes afstand, maar laten we hopen dat het vol-
gend jaar weer anders kan.’’ Bij The Stonefarm was er naast een open tuin ook
een ruilbeurs van plantjes, waarop de nodige liefhebbers af kwamen. ,,We had-
den op de oprit een statafel met ontsmettingsmiddel gezet, in de tuin een route
uitgezet door middel van pijlen en alle binnendoorpaden waren geblokkeerd
met potplanten. Alle bezoekers waren enthousiast over de nog vele bloeiende
planten  en de fraaie herfstkleuren’’, aldus Tinus en Anna Scholtens. Arboretum
Westeresch was alleen zondag open. ,,Eerst regende het nog, maar later werd
het beter en toen kwamen er ook de hele middag steeds enkele bezoekers langs’’,
aldus Stijnie Veendorp. ,,Al met al een geslaagde middag.’’ (foto: André Düm-
mer) 

Platform Storm gaat opnieuw naar de rechter 

De bouw van Windpark Drentse Monden en Oostemoer gaat
gewoon door, zoals hier te zien is bij Nieuwediep. (foto: Henry
Koops)

Klappen voor de 
Kunst krijgt vervolg   
TWEEDE EXLOËRMOND – Odeon
Cultuurhuis in Tweede Exloërmond
heeft de afgelopen zomer onder de
noemer Klappen voor de Kunst elke
zaterdagavond de zaal beschikbaar
gesteld voor muzikanten die niet wil-
den wachten op de klappen die de
kunstsector zou krijgen, maar graag
voor een klein publiek wilden spelen
en de klappen (het applaus) van het

publiek wilden ontvangen. ,,We heb-
ben gemerkt dat veel mensen plezier
hebben beleefd tijdens onze concer-
ten en daarom gaan we ermee door’’,
zegt initiatiefnemer Arjan Verhart. 

,,Niet alleen de muzikanten, maar ook het
publiek heeft de afgelopen maanden on-
wijs genoten! Weliswaar in een kleinere
setting toch met elkaar muziek maken en
het applaus van het publiek ontvangen is
door iedereen prima ontvangen.’’ Zater-
dagavond kreeg het project dus zijn ver-
volg met een optreden van Herbie Blues,
een straatmuzikant pur sang. Verhart:
,,Met een drumkoffer en een mondharmo-
nica en zijn aanstekelijke stem wist hij in
zijn eentje het publiek prima te verma-
ken. Met geweldige riffs op de mondhar-
monica speelde hij het ene nummer na
het andere. We kunnen, ondanks dat er
niet zo veel publiek was, terugkijken op
een zeer geslaagde avond.’’ 

Leon Moorman 
Ook in november staat er weer een avond
Klappen voor de Kunst op de agenda. Op
zaterdag 7 november is het de beurt aan
de Drentse liedjesschrijver Leon Moor-
man, die deze avond zijn album zal pre-
senteren. Er kunnen maximaal dertig
mensen naar binnen. ,,We zullen de rode
loper uitleggen als eerbetoon aan de
kunstsector, die zeker een steuntje in de
rug nodig heeft.’’ Het concert begint om
20.00 uur, de entree bedraagt 15 euro en
een gulle gift voor de artiest is welkom.
Reserveren is verplicht en kan telefo-
nisch via 06-30709584 of door te mailen
naar info@odeoncultuurhuis.nl. Het com-
plete programma 2020/2021 is te vinden
op de Facebookpagina of website van
Odeon Cultuurhuis.  

� Herbie Blues gaf een prima optre-
den tijdens Klappen voor de Kunst.
(eigen foto) 

Gezing & Geplaas in 
cultuurpodium VanSlag 
BORGER – De één komt uit Drenthe, de ander uit Groningen. De één zingt, de
ander praat. Omdat daar niemand meer naar luistert, gaan Bert Hadders en
Herman Sandman het theater in. Bert Hadders en Herman Sandman begin-
nen vrijdagavond in cultuurpodium Vanslag in Borger aan hun theatertour.
Met hun voorstelling ‘Gezing & Geplaas’ doen ze de komende maanden tien
theaters aan in Groningen en Drenthe. Het tweetal brengt een programma
over Drenten en Drenthe, over Groningers en Groningen. Liedjes en verhaaltjes
over de schoonheid van het land en over de bewoners, met al hun eigenaardig-
heden. Voor de Groningers en Drenten een angstaanjagend feest der herken-
ning, de niet-Groninger en niet-Drent wordt ineens veel duidelijk. Wat hen
bindt is opgroeien in de Veenkoloniën, ieder aan een kant van de grens: Had-
ders in Tweede Exloërmond, Sandman in Stadskanaal. Ze zijn jeugdvrienden
die elkaar pas op latere leeftijd hebben ontmoet en koesteren een haat-liefde
verhouding met het land van
hun vaders, de Veenkoloniën,
ook wel de Badlands van Gro-
ningen en Drenthe: een wereld
van leegte, windmolens en fil-
terkoffie, van sociale woning-
bouw, scootmobiels en auto-
cross, waar elke zandstorm
het einde van de wereld aan-
kondigt en het leven net de
Duitse Lotto is: Ohne Gewähr.
De show is al uitverkocht. De
complete speellijst staat op
www.berthadders.nl. (foto:
Reyer Boxem) 

Inspiration by Brass 
speelt op SemsPodium 
STADSKANAAL – Het SemsPodium
in Stadskanaal is weer voorzichtig be-
gonnen. 

In de maand oktober wordt elke zondag-
middag een muzikaal programma gepre-
senteerd, waarbij plaats is voor 30 gasten.
Komende zondag is er twee keer een op-
treden van het koperensemble Inspira-
tion by Brass onder leiding van Piet

Brinks. Het ensemble zal een afwisselend
programma ten gehore brengen. Het op-
treden van 14.00 uur is nagenoeg volge-
boekt, voor het optreden van 15.30 uur is
er nog voldoende plek. De toegang is gra-
tis, een gift na afloop is welkom. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via 06-
20150915 of info@sems straat kerk.nl. Het
volledige programma is te vinden op
www.stichtingvriendensemsstraatkerk.nl
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FietsXXL Ter Apel regiowinnaar 
‘Tweewielerwinkel van het Jaar’
TER APEL – FietsXXL Ter Apel
is uitgeroepen tot regiowinnaar
van de verkiezing ‘Tweewieler-
winkel van het jaar’, een initia-
tief van het vakblad Tweewie-
ler. Ook wist de fietsenwinkel
zich te plaatsen voor de landelij-
ke finale, waarin Dekkers Twee-
wielers uit Wanssum er met de
hoofdprijs vandoor ging. Eige-
naren Joost Tomson en Elise
Pastoor zijn erg blij met het re-
sultaat. 

,,We hebben voor het eerst meege-
daan aan deze jaarlijkse wedstrijd
en dan meteen dit resultaat! Eigen-
lijk wilden we eerst niet meedoen,
omdat we nog midden in een ver-
bouwing zitten, maar de hoofdre-
dacteur van Tweewieler moedigde
ons aan om toch in te schrijven. Dat
hebben we gedaan, om ons te kun-
nen meten met andere winkels en
te zien waar we nu staan.’’ Tijdens
de verkiezing worden de deelne-
mende fietszaken uit Nederland én
België onder meer beoordeeld op
het concept, inrichting van de win-
kel, de cijfers en er komt een mys-
tery shopper langs. 
Joost en Elise zijn in 2010 begon-
nen met hun zaak onder de naam

Bruning Fietsen. ,,We hadden een
winkel van 350 vierkante meter,
maar twee jaar geleden zijn we ver-
huisd naar een oude loods van de
MB-spellenfabriek. Daar hebben
we de beschikking over maar liefst
2500 vierkante meter, reden voor
ons om een heel nieuw concept op
poten te zetten.’’ De winkel is inge-
richt in vintagestijl met oude ge-
bruiksvoorwerpen uit de jaren ’50
en ’60 zoals een oude telefooncel,
verkeersborden, auto’s, brommers
en een tankstation. Ook is er een
indoortestbaan ingericht waar alle
nieuwe en gebruikte fietsen getest
kunnen worden. ,,Ondanks dat het

een grote ruimte is, willen we het
huiselijk houden. We werken met
een klein, maar hecht team en ken-
nen de meeste klanten bij hun
voornaam.’’ Juist dat bijzondere
concept en bijbehorende inrichting
sprak de jury erg aan. 

FietsXXL Ter Apel mag een jaar
lang de titel regiowinnaar Noord-
Nederland voeren. ,,Daar zijn we
natuurlijk erg blij mee.’’ Naast de
eer hebben Joost en Elise ook voor-
al veel bruikbare tips gekregen.
,,Dat is minstens zo belangrijk,
want daarop kunnen we de komen-
de jaren weer verder bouwen.’’ � Henk Vieregge en wethouder Giny Luth bij het Meerwaarde-

boek. (foto: Bé Eelsing) 

Meerwaarde zelfstandige
winkeliers in Vlagtwedde
meer dan duidelijk
VLAGTWEDDE – Winkeliers in
Vlagtwedde leveren een enor-
me bijdrage aan de leefbaar-
heid van hun omgeving. Zij zor-
gen onder meer voor werkgele-
genheid, bieden mensen kansen
om kennis op te doen door sta-
geplekken beschikbaar te stel-
len, zorgen voor ontspanning en
zorgen ervoor dat verenigingen
kunnen voortbestaan. Dat blijkt
uit het Meerwaarde-boek, dat
vorige week bij Blok-
ker/Top1Toys in Vlagtwedde
heeft gelegen.

Nadat Giny Luth, wethouder van
Economische zaken van de ge-
meente Westerwolde, de eerste re-
actie in het boek had gezet, waarin
zij aangaf dat de lokale winkeliers
ontzettend belangrijk zijn voor de
leefbaarheid van Westerwolde en
dat het college trots is op hun loka-
le winkeliers, kon iedereen zijn me-
ning geven over de meerwaarde
van de lokale winkelier. Dit werd
veelvuldig gedaan: in drie dagen
tijd werden er een kleine honderd
reacties in het boek geschreven.
,,Het is voor ons goed om te zien
wat we kunnen betekenen voor on-
ze omgeving. Het is logisch dat we
bijdragen, maar mooi om te lezen
dat we daadwerkelijk  meerwaarde
hebben’’, zegt eigenaar Henk Vier-
egge van Blokker/Top1Toys.

Alle reacties worden gebundeld en
samen met die van winkeliers uit

het hele land op 20 november aan
het kabinet aangeboden tijdens de
Dag van de Zelfstandige Onderne-
mer, om duidelijk te maken wat
het belang is van deze winkeliers.
,,Met al die bijdragen, ook van mijn
collega’s, laten we aan de politiek
zien hoe belangrijk zelfstandige
winkeliers zijn. Wij moeten voor
onze belangen opkomen en dat wil-
den we graag op een positieve ma-
nier doen. Vandaar dat onze bran-
cheorganisatie, het Vakcentrum,
deze actie op touw heeft gezet.’’ De
reacties worden niet alleen aan het
kabinet gepresenteerd: van de be-
schreven vellen wordt een lange
slinger gemaakt. Die moet zo lang
worden dat het door Guinness
wordt erkend als wereldrecord. ,,Ie-
dereen die een bijdrage heeft gele-
verd kan dus straks zeggen dat zij
hebben meegewerkt aan dit re-
cord.’’ 

Peuteropvang in 
Borger-Odoorn verruimd
EXLOO – De voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE) voor
peuters in de gemeente Borger-
Odoorn is met ingang van het
nieuwe schooljaar van 10 naar
16 uur per week gegaan. Dit
geldt voor alle voorschoolse lo-
caties in de gemeente. Daar-
naast gaan ook de reguliere
uren voor peuteropvang van 6
naar 8 uur per week.

Uit onderzoek blijkt dat voor- en
vroegschoolse educatie een positief
effect heeft op de ontwikkeling van
het kind. Peuters die baat hebben
bij extra ondersteuning en begelei-
ding gericht op de brede ontwikke-
ling, kunnen in aanmerking komen
voor extra peuteropvang tot maxi-
maal 16 uur per week. Waar dit van
toepassing is, geven jeugdverpleeg-
kundigen een indicatie voor het ex-
tra aanbod af. Hiermee wordt het
mogelijk dat alle kinderen zoveel

mogelijk een gelijke start hebben
op de basisschool. Ook de reguliere
peuteropvang is gericht op het spe-
lend ontwikkelen van de peuters. 

Het enige verschil met het VVE-
aanbod is het aantal uren per week.
Wethouder Albert Trip: ,,We zijn
blij dat onze jeugdige inwoners van
2 tot 4 jaar zich met dit extra aan-
bod straks optimaal kunnen ontwik-
kelen en voorbereiden op de basis-
school. Op deze manier zetten we
effectief in op het vergroten van
ontwikkelkansen voor peuters die
dit nodig hebben.” 

Scholing 
De pedagogisch medewerkers wor-
den geschoold voor de VVE-kwalifi-
catie. Met de inzet van een pedago-
gische coach per opvanglocatie is
het aanbod van voorschoolse educa-
tie verbeterd. Deze ondersteunt de
pedagogisch medewerkers bij een
goede invulling van het aanbod. 

Luusterconcert 
Klaas Spekken 
VEELERVEEN – Streektaalzanger
Klaas Spekken geeft zaterdag-
avond een intiem luusterconcert in
kerkje ’t Moment in Veelerveen.
Dat doet hij samen met zijn vaste
gitarist Joost van der Beek. Het
concert begint om 20.00 uur, de en-
tree bedraagt 10 euro. In verband
met de coronamaatregelen is er be-
perkt plaats, dus reserveren is no-
dig. Dat kan via 06-40239702. � Elise Pastoor en Joost Tomson van FietsXXL zijn regiowinnaar geworden van de verkiezing “Twee-

wieler van het Jaar”. 
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Reclycar de Boer is
stagebedrijf van het jaar 
STADSKANAAL – Reclycar de Boer
uit Stadskanaal is bij de uitreiking
van de 22e Noorderpoort Jaarprijs
uitgeroepen tot stagebedrijf van het
jaar. Via een live-verbinding met een
studio in Zuidlaren werden de win-
naars bekend gemaakt.  Noorder-
poort-traditie meebeleven. Rosa Me-
ijer (18) uit Assen werd gekozen tot
student van het jaar.  

Voor de elf genomineerde studenten en
zeven stagebedrijven (BPV-bedrijven)
kwam er eindelijk een einde aan de span-
ning, maar niet voordat bestuursvoorzit-
ter Wim van de Pol zijn grote waardering
had uitgesproken richting hen allemaal.
,,Normaal gesproken zitten we in een vol-
le zaal in Martiniplaza, nu doen we het op
deze manier. Maar dat maakt ons niet
minder trots. Voor ons zijn jullie allemaal
winnaars.’’ Aan de vakjury – onder lei-
ding van Commissaris van de Koning
René Paas – was het de taak om toch een
winnaar te kiezen. 
Mooie woorden waren er ook voor de ge-
nomineerde stagebedrijven. Gerry Geitz,
lid van het College van Bestuur van Noor-
derpoort: ,,Het middelbaar beroepsonder-
wijs kan niet zonder stagebedrijven.
Praktijkervaring opdoen is een cruciaal
bestandsdeel van het onderwijs aan onze
studenten. Daarom ben ik blij dat we

vandaag ook stagebedrijven in het zonne-
tje zetten.’’ Maar ook hier moest een win-
naar gekozen worden. Dat werd Reclycar
de Boer uit Stadskanaal. Geitz: ,,Ze zor-
gen echt voor een zachte landing. Onze

studenten kunnen zich daar optimaal ont-
wikkelen en bovendien zet Reclycar zich
in om talent voor onze regio te behouden.
Daarom mogen zij zich dit jaar BPV-be-
drijf van het jaar noemen.’’ 

� Een blije Albert de Boer van Reclycar de Boer uit Stadskanaal. (foto: Arjan
Kremer)

Crescendo wil kinderkoor oprichten
STADSKANAAL – Muziekvereniging
Crescendo Stadskanaal bestaat uit
een harmonieorkest en een aantal
twirlteams. De vereniging is echter
altijd aan het kijken hoe er nieuwe
mensen betrokken kunnen worden.

Nieuwe aanwas van jeugd is best las-
tig, want een blaasinstrument spelen
wordt als niet hip beschouwd. Daarbij
kost het enorm veel tijd om een ins-
trument te leren spelen, waardoor
sommige kinderen afhaken.

,,Crescendo wil kinderen graag muziek la-
ten maken met een instrument dat ieder-
een al heeft: hun stem. We denken dat
Stadskanaal een leuk neutraal kinder-
koor mist dat mooie popmuziek of Neder-
landse muziek zingt. Vanuit dit kinder-
koor hopen we op termijn een aantal kin-
deren enthousiast te kunnen maken voor
een blaasinstrument. Op deze manier ver-
wachten we een basis te leggen voor onze
toekomstige werving van orkestleden”,
aldus secretaris Annemieke Smit. Bin-
nenkort wordt begonnen met het werven
voor dit kinderkoor. 

Club Support 
Omdat een vereniging bij het opstarten
van een koor niet zonder benodigde fi-
nanciën kan, doet Crescendo mee met
Rabo Club Support van de Rabobank.
,,Tot en met 25 oktober kunnen leden van
de Rabobank hun stem uitbrengen op di-
verse clubs en verenigingen. Wij hopen
mensen enthousiast gemaakt te hebben
en vragen daarom of hun stem naar onze
vereniging mag. Graag willen we ieder-
een alvast hartelijk bedanken voor hun
stem.’’ 
Wie nu al enthousiast is, kan een mail stu-
ren naar 
secretaris@crescendostadskanaal.nl� Naast het harmonieorkest wil Crescendo de vereniging uitbreiden met een

kinderkoor. (eigen foto) 

Dorpsgarage haalt 
het beste uit de auto
NIEUW-BUINEN/ODOORN – Dorps-
garage Nieuw-Buinen en haar mede-
werkers hebben een reeks interessan-
te ontwikkelingen achter de rug. Om-
dat de tweede werkplaats in Odoorn
vorig jaar is geopend, is er in de eer-
ste werkplaats in Nieuw-Buinen een
kleine wisseling van de wacht ge-
weest.  

Sinds 2011 kon iedereen al met auto, mo-
torfiets, aanhangwagen, caravan en cam-
per terecht bij Dorpsgarage Nieuw-Bui-
nen. Deze groeide in de loop der jaren uit
tot een allround garagebedrijf met een
wel heel uitgebreide dienstverlening, wat
zoveel tevreden klanten opleverde dat
extra ruimte nodig was. ,,Deze extra ruim-
te vonden we in Odoorn, waar nu midden
in het dorp sinds 2019 de tweede vesti-
ging actief is. Ook daar wordt hard ge-
werkt en de ene na de andere klacht ver-
holpen en storingen opgelost’’, vertelt ei-
genaar Dirk  Smink. 

Eigen specialismen 
Om optimaal alle beschikbare vierkante
meters te benutten, is gekozen elke vesti-
ging zijn eigen specialismen te geven.
,,Op beide locaties kan men terecht voor
allround onderhoud, APK-keuringen en
autobanden. Op elke vestiging is gediplo-
meerd personeel aanwezig en kan en mag
dan ook met elektrische en hybride voer-
tuigen gewerkt worden. Onze garage is
Nieuw-Buinen is daarnaast onderscheide-

nd als trekhakenspecialist en alle beno-
digdheden en banden voor personen-
auto’s, bestelauto’s, aanhangwagens en
caravans en campers. Onze werkplaats in
Odoorn is gespecialiseerd in totaalonder-
houd en reparatie van motorfietsen, ver-
snellingsbakken en motoren spoelen,
elektronica en banden.’’ 

Nog meer service 
Ook kan op beide vestigingen onderhoud
worden verricht volgens voorschrift van
de fabrikant. Dat brengt meerdere voor-
delen met zich mee: zo is er long-life ga-
rantie, zijn pechhulp en mobiliteitsgaran-
tie inbegrepen bij het onderhoud en is er
altijd een gratis leenauto beschikbaar.
,,Daarnaast is onze Dorpsgarage Odoorn
ook bekend onder de naam Autohopper
Odoorn – de no-nonsense autoverhuur-
der. Dankzij Autohopper kunnen klanten
altijd beschikken over een huurauto wan-
neer ze te maken krijgen met tijdelijke
noodzaak of behoefte aan een auto. Ook
verhuren we een ruim aantal bestelauto’s
en verhuisauto’s met laadklep voor
schappelijke tarieven. Verder hebben wij
momenteel weer enkele leuke acties
rondom de APK, banden en remmen. 
Kijk op www.dorpsgarage.nl voor meer
informatie of nog beter: neem telefonisch
contact op.
Dorpsgarage Nieuw-Buinen is gevestigd
aan het Zuiderdiep 357 in Nieuw-Buinen
(tel. 0599-858149) en Dorpsgarage
Odoorn aan de Hoofdstraat 22 in Odoorn
(tel. 0591-547395). 

Strunen door Westerwolde 
WESTERWOLDE – De acht deelnemers van de Westerwoldse  Struunroute presente-
ren zich zaterdag en zondag weer tijdens het open struunweekend. Antiek, brocante en
landelijk wonen is hierbij het uitgangspunt. Elk bedrijf geeft hier zijn eigen invulling
aan, zodat er voor de klant een ruim en gevarieerd aanbod is. Er is een folder samen-
gesteld, waarin de route en een beschrijving van de acht winkeltjes vermeld staat. Al-
le bedrijven zijn beide dagen open van 11.00 tot 18.00 uur. De deelnemende bedrijven
zijn Hof van Sellingen en Passavant in Sellingen, Trijnie’s Antiek in Musselkanaal, De
Serre en Buitengewoon Bezig in Bellingwolde, Linda’s Choice in Onstwedde, Smeerling
Antiek in Smeerling en Boeket Garni in Vlagtwedde. Meer bijzonderheden en alle
adressen zijn te vinden op www.westerwoldsestruunroute.nl, maar ook in de folder van
de Struunroute die op diverse plaatsen te vinden is.  
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