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Vrouw gewond na
ongeval met quad
GASSELTE - Een vrouw uit Drouwen is zondagmiddag op de
Herenkampsweg in Gasselte gewond geraakt. Zij zat als bijrijder
op een quad die bestuurd werd door een man uit Borger. De
bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt. Volgens de
bestuurder blokkeerden de voorwielen van de quad bij het afrem-
men. Beiden vlogen van de quad en kwamen op de weg terecht.
De jonge vrouw raakte hierbij gewond. Ze werd overgebracht
naar het ziekenhuis. De man bleef ongedeerd. De quad belandde
naast de weg in de sloot. De machine raakte beschadigd aan de
stuurinrichting. De bestuurder was sinds zaterdag in het bezit
van de quad. (foto: Van Oost Media) 

Fietspad langs Menweg
is nu officieel geopend
EEXTERVEEN - Onder luid geklingel van de zojuist verkregen
‘Aa en Hunze-fietsbellen’ werd donderdagmiddag het fietspad
langs de Menweg in Eexterveen officieel geopend. Dit werd coro-
naproof gedaan door de leerlingen van obs De Kameleon samen
met wethouder Henk Heijerman. Met de realisatie van dit fiets-
pad is een lang gekoesterde wens van het dorp, of eigenlijk de
omliggende dorpen, in vervulling gegaan. Nu het fietspad er ligt
kunnen de leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs veilig
naar school fietsen langs dit traject. (foto: Gemeente Aa en
Hunze)

Alcomobilist aangehouden
GIETERVEEN - Een man die te veel had gedronken is vorige week
woensdagavond na een achtervolging van de N33 geplukt.
De politie van Aa en Hunze kreeg een melding van een slingerende
auto op de provinciale weg. In de buurt van Gieterveen kwam de auto
in beeld, en de agenten probeerden met een stopteken de bestuurder
aan de kant te krijgen. Het stopteken werd genegeerd, en de politie
zette de achtervolging in. Bij Veendam werd de auto, met behulp van
toegesnelde agenten uit Stadskanaal, tot stilstand gebracht.
De bestuurder bleek veel te veel gedronken te hebben, Hij bleek   een
alcoholpromillage te hebben van 1,8 promille. Dat ruimschoots drie
keer de toegestane hoeveelheid alcohol die je in je bloed mag hebben
als je een auto bestuurt. De man is aangehouden en zijn rijbewijs werd
ingenomen. Hij krijgt een proces verbaal voor het rijden met drank op
en voor het negeren van een stopteken van de politie.

Bouw windpark mag doorgaan
AA EN HUNZE – De bouw van
Windpark Drentse Monden en
Oostermoer kan doorgaan. Dat
heeft de voorzieningrechter
afgelopen donderdag bespro-
ken. De Stichting Platvorm
Storm had een een kort geding
aangespannen tegen de drie
partijen die samen windpark
De Drentse Monden en Ooster-
moer vormen. De rechter ver-
klaarde de eis van de stichting
niet ontvankelijk. Daarmee
kwam de rechter niet toe aan
een inhoudelijke beoordeling.
De voorzieningenrechter bepaal-
de onder meer dat de eisende par-
tij in de dagvaarding niet de wet-
telijke regels heeft gevolgd. Daar-
naast was onvoldoende aange-
toond dat de stichting kan optre-
den namens anderen. Behalve die
formele gronden, oordeelde de
rechter ook dat alle verstrekte ver-
gunningen (na uitspraken van de
Raad van State) onherroepelijk
zijn en niet in een civiele procedu-
re aangevochten kunnen worden.
Het kort geding was aangespan-
nen tegen Duurzame Energiepro-
ductie Exloërmond B.V (DEE),
Windpark Oostermoer Exploitatie
B.V en  Pure Energie Wind B.V.,
(voorheen Raedthuys Windener-
gie). Die initiatiefnemers, ver-
enigd in Windpark De Drentse
Monden en Oostermoer, zijn ver-
heugd. ,,De bouw, die mogelijk
werd dankzij eerdere onherroepe-
lijke uitspraken van de Raad van

State, kan dankzij deze uitspraak
doorgaan zodat conform planning
in de zomer van 2021 de laatste
windturbines in bedrijf kunnen
worden gesteld”, staat op de site
van het windpark te lezen. 
Platform Storm is niet blij met de
uitspraak, met name omdat de
zaak niet inhoudelijk is bespro-
ken. De stichting zag, samen met
hun advocaat Peter de Lange,
nieuwe mogelijkheden om de
bouw stop te laten zetten door een
uitspraak van het Europese Hof
van Justitie. Daaruit blijkt dat een
door een Belgisch windpark ver-
kregen vergunning alsnog een
milieu-effectrapportage (een
MER) moet krijgen. Daarmee zet
het Hof mogelijk een streep door
de vergunning. In Nederland
wordt bij de planning van wind-

parken wel gekeken naar de
milieu- en omgevingseisen, maar
op basis van algemeen geldende
normen in het zogenaamde Activi-
teitenbesluit. De uitspraak had
grote gevolgen kunnen hebben
voor de 140 andere windmolen-
parken op land. Maar zover kwam
het dus niet. De Stichting geeft
echter niet op en beraadt zich op
nieuwe stappen. 
Inmiddels vordert de bouw van
het windpark. Van de meest zuide-
lijke lijn zijn vier windturbines
bouwkundig klaar. Deze worden
de komende tijd technisch afge-
rond en aangesloten op het elek-
triciteitsnet. Eén van de grote hijs-
kranen is naar de noordzijde in Aa
en Hunze vervoerd om deze week
te beginnen met de bouw van de
meest noordelijke windturbine. 

Bouw ook buiten
werktijden
De hijswerkzaamheden voor de bouw van de resterende windturbi-
nes van windpark De Drentse Monden en Oostermoer kunnen  - bij
uitzondering - ook in de avond en nacht plaatsvinden. ,,Als bijvoor-
beeld pas aan het eind van een werkdag het weer verbetert en hijsen
mogelijk wordt, hoeft de bouw niet te stoppen. De hijswerkzaamhe-
den mogen dan worden voortgezet buiten de reguliere werktijden.
Omgekeerd geldt hetzelfde: als de verwachting is dat het weer aan
het eind van de werkdag verslechtert, start de bouw die dag eerder”,
aldus woordvoerder Elzo Springer van het windpark Drentse Monden
en Oostermoer. Indien wordt afgeweken van de werktijden, wordt dat
dagelijks gemeld op een speciale pagina op de website van het wind-
park. 
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ZONDAG  1 november
Magnuskerk Anloo:
10.00 uur: ds. H. E. de Boer.
R.K. kerk Zuidlaren:
09.30 uur: pastor De Boer. 
Prot. Gem. Gasselte: 
10.00 uur: mevr. A. P. de Kruijff.
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: dhr. M. Potse.
Prot. Jacobuskerkgem. Rolde:
10.00 uur: ds. A. Troost. 
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo: 
10.00 uur. mevr. A. Streutker. 

Voor veel kerkdiensten is reserveren
verplicht.

Weekenddiensten
HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Gieten/
Gasselte/Rolde: raadpleeg centra-
le dokterspost Assen, tel. 0900-
1120112.

TANDARTSEN 
Gieten/Gasselte/Rolde:
Mondzorg Drenthe (Beilen). 
tel. 0900-1012345.
Annen: 
Tandartspraktijk M. Venema,
(Zuidlaren) tel. 050-4092085.

APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van 8.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor spoedge-
vallen buiten opening: Wilhelmi-
na 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 dins-
dag van 13.00 tot 17.00 uur, woens-
dag 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.

Zaterdag 31 oktober
ANDEREN – Cd-presentatie van
het nieuwe album ‘Zicht’ van zan-
gers Martijje uit Rolde in Nijend
24. Optredens om 19.00 en 21.00
uur. Reserveren: Nijend 24.nl. 

Zondag 1 november
• GIETEN - Lichtjeavond van Uit-
vaartvereniging Gieten e.o. van
17.00 tot 20.00 uur op de begraaf-
plaats van Gieten. Dierbaren kun-
nen worden herdacht. Meer infor-
matie bij voorzitter Bert Venema
(0592-261562) of te vinden op uit-
vaartvereniginggieten.nl.

ROLDE – Het duo Suzanne Ver-
meer en Wim Does geven twee
orgel/pianoconcerten in de Jaco-
buskerk. Aanvangstijden 14.00 en
16.00 uur. Max. 30 personen.
Reserveren: : mevr. Agricola
(0592-389380), Bloembinderij De
Bloemgaard in Rolde (0592-
243330) en Boekhandel Van der
Velde in Assen (0592-317519). 

Afgelastingen
Zondag 1 november 

ROLDE - Lichtjesavond  op de
begraafplaats gaat niet door. 

Grote zorgen over
kosten jeugdzorg
AA EN HUNZE - De zorgen
over de betaalbaarheid van de
Jeugdzorg nemen in de
Gemeente Aa en Hunze toe.
Dat bleek tijdens de behande-
ling van de Begroting 2021 in
de commissievergadering van
afgelopen donderdag. 

De commissie besprak de Begro-
ting 2021 in vijf verschillende pij-
lers. Pijler 2: Zorg kreeg de mees-
te aandacht en dan met name de
betaalbaarheid van de jeugdzorg.
Het blijkt dat de Rijksbijdrage
lang niet voldoende is om de kos-
ten van de Jeugdzorg te kunnen
betalen. Het college wil eind 2021
het tekort op de Jeugdzorg heb-
ben teruggebracht tot 1 miljoen.
Zo kan het college grip houden op
de uitgaven van de Wmo. Hiervoor
heeft het college enkele maatre-
gelen genomen. Zo zijn er in 2020
nieuwe contractafspraken met
zorgaanbieders gemaakt waarin
meer gestuurd wordt op de trans-
formatie. Een van de afspraken
met grote jeugdzorgaanbieders is
om een deel van het budget in te
zetten op preventie en het verster-
ken van de samenwerking met
zorg, onderwijs en welzijn. Daar-
naast werden met deze aanbieders
nog andere financieringsafspra-
ken gemaakt, Daarnaast wil het
college meer sturen op afschaling
van de zorg. Mocht halverwege
2021 blijken dat het tekort niet
aanzienlijk afneemt, dan wil het
college wachtlijsten gaan invoe-
ren voor de geïndiceerde zorg en
ondersteuning. Dat laatste vind
een groot deel van de fracties
geen optie. De partijen spreken
van een grote uitdaging om de
tekorten weg te gaan werken. Wet-
houder Co Lambert raamt het
tekort ergens tussen de 1,5 en 2
miljoen. ,,Het tekort voor 2020
lijkt niet verder te stijgen. Er is
sprake van stabilisatie en zelfs een
lichte daling. Een beginnetje is er
hoop ik en verwacht ik ook.” 
VVD’er Richard Heling schrok
van de bedragen die de wethouder
noemde. ,,Ik ging uit van een
tekort van 1,5 miljoen, maar dat

blijkt dus hoger te zijn. Het posi-
tieve is dat de stijging niet
oploopt. Er moet echter wel wat
gebeuren want de reserve die we
hadden is al verdampt.” Jos van
der Werf van Combinatie
Gemeentebelangen sprak zijn
zorg ook uit. ,,Van een financieel
robuuste gemeente glijden we
door de jeugdzorg-tekorten af
naar en financieel kwetsbare
gemeente.” Kiena ten Brink van
PvdA verwacht door het instellen
van wachtlijsten dat de kosten
veel hoger uit zullen pakken. Je
moet kijken wat de oorzaken zijn
va de problemen. Daarnaast zou-
den er door onderlinge afspraken
met zorgaanbieders kosten
bespaart kunnen worden.” Ook
Sonja Hilgenga vindt de ambitie
om 1,5 miljoen te bezuinigen fors.
Ze stelde voor om een kwartaal-
monitor in te stellen om  de vinger
aan de pols te kunnen houden.
,,We gaan de mist in als we niet tij-
dig bij kunnen sturen.” Deze
driemaandelijkse rapportage
werd door wethouder Lambert
toegezegd.De zorgen over de kos-
ten van de Jeugdzorg zullen terug-
komen in de opiniërende vergade-
ringen op 5 en 12 november en in
de  Algemene beschouwingen. 

Cultuurnota
komt later
AA EN HUNZE - Wethouder Co
Lambert heeft tijdens de begro-
tingsvergadering aangegeven dat
de culturele verenigingen niet in de
steek worden gelaten. Dit zei hij in
antwoord op vragen van Groen-
Links waarom de Cultuurnota 2020-
2024 er nog niet was. De wethouder
gaf aan dat hij de nieuwe nota heeft
doorgeschoven naar 2021, maar dat
de regels van de oude Cultuurnota
blijven gelden. ,,Dus de cultuursek-
tor hooft niet ongerust te zijn.” 

Rudolf Pestman pakt
wereldtitel met team-NL
PAU - Menner Rudolf Pestman
uit Eext is dit weekend in het
Franse Pau met het Neder-
lands enkelspanteam wereld-
kampioen geworden.  In de
individuele rangschikking
werd hij vijfde. De wereldtitel
ging naar teamgenoot Saskia
Siebers. 

De strijd om de wereldtitel ging
over drie onderdelen. De dressuur,
de marathon en op de laatste dag
van het WK stond de deelnemers
een moeilijk vaardigheidspar-
cours te wachten. Vooral de toege-
stane tijd was hierbij de scherp-
rechter. De strijd om goud in het
landenklassement ging tussen
thuisland Frankrijk en Nederland. 
Pestman presteerde met zijn

paard Diesel goed op het WK. Bij
de dressuur en de marathon had
hij wat steekjes laten vallen. Maar
op de slotdag reed hij alles uit de
kast. Hij reed een magnifieke
vaardigheid. In hoog tempo en
zonder fouten hield hij zelfs negen
seconden over en won het sloton-
derdeel. ,,Alles viel op zijn plek en
alles paste”, zegt hij over zijn rit.
,,Diesel deed alles wat ik vroeg en
ik had het parcours 100 procent in
mijn hoofd. En dat is zo fijn rij-
den! Het was een uitdagend en
mooi parcours, ik had mijn lijnen
goed en wist precies waar ik gas
kon geven.”

Door dit resultaat eindigde hij in
het individuele klassement op een
vijfde plaats. Maar met zijn zege
leverde hij een belangrijk deel
aan de wereldtitel. Nederland pro-
longeerde het teamgoud en ver-
wees Frankrijk naar het zilver.
Polen pakte brons. 
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Winnaars crosscircuit
zijn alsnog gehuldigd
AA EN HUNZE - Burgemees-
ter Anno Wietze Hiemstra zou
afgelopen zaterdag op de Grote
Brink in Rolde alle 30 winn-
naars  van de zesde editie van
Unesco Geopark Hondsrug
Crosscircuit huldigen. De hul-
diging die in maart al zou
plaatsvinden werd door de
omstandigheden rondom
COVID-19 al uitgesteld. De
organisatie had bedacht om tij-
dens de start van het zevende
seizoen de prijzen alsnog te
overhandigen. De huidige ont-
wikkelingen rond het coronavi-
rus staan een grote huldiging
niet toe. Daarom besloot de
organisatie om de winnaars op
een veilige manier toch in het
zonnetje te zetten. 
Het zesde seizoen bestond uit vijf
crossen in de mooie natuurgebie-
den van de gemeenten Aa en
Hunze en Borger-Odoorn. De vijf
crossen trokken in totaal 1756
deelnemers. De prijswinnaars van
diverse klassementen van de
zesde editie zijn:

Junioren Meisjes 
1. Amber Poels (Haren);
2. Brecht van de Poll (De Punt);
3. Marlijn Bakker (Haren)

Junioren Jongens 
1. Alec Rehwinkel (Assen);
2. Leander van den Berg (Assen);
3. Rune Krol (Eext). 

Vrouwen
Korte afstand: 
1. Olga Elling (Vries);
2. Bernadette van Harten (Gieten);
3 Lia Hesling (Tjuchem).

Mannen
Korte afstand:
1. Rikjan Bathoorn (Peize);
2. Guido van Weeren (Groningen); 
3. Anno Huizenga (Assen).

Senioren Vrouwen 
Lange afstand:
1. Yara Stunnenberg (Groningen);
2. Marieke Falkmann (Groningen);
3. Daphne Spreen (Rolde)

Master I Vrouwen
Lange afstand:
1. Hillie Koops (Gasselte);
2. Aniek Steenhuisen (Assen);
3. Jolanda Ubels (Stadskanaal).

Master II Vrouwen
Lange afstand:
1. Arlette Rademaker (Assen);

2. Annette v. d. Heijde (Onstwedde);
3. Evelien Kuntz (Assen).

Senioren Mannen 
Lange afstand:
1. Tim Grelling (Stadskanaal); 
2. René Smith (Onstwedde);
3. Peter Schultinga (Zuidhorn). 

De winnaars van het zesde seizoen van het Geopark Hondsrug Croisscircuit. (eigen foto)

Master I Mannen
Lange afstand:
1. Erik Dusseljee (Bovensmilde); 
2. Rolf Boelens (Rolde);
3. Mark Veenstra (Assen).

Master II Mannen
Lange afstand: 
1. Reinder de Jonge (Assen);
2. Pieter-Jan Kooi (Loppersum);
3. Karel Edens (Groningen). 
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Aantal besmetting in Aa
en Hunze boven de 200
AA EN HUNZE - In de
Gemeente Aa en Hunze zijn
deze week 39 mensen positief
getest op het coronavirus. Het
aantal positief geteste inwo-
ners bedraagt nu 205. Er zijn
geen mensen opgenomen in
het ziekenhuis of overleden
door het virus. 

Het aantal besmetting neemt nog
steeds toe. Toch heeft het kabinet
geen extra maatregelen genomen.
Dit komt omdat de gevolgen van
de maatregelen nog onvoldoende
in te schatten zijn.  GGD Drenthe
geeft wel extra waarschuwing af.
,,Door de maatregelen zijn we nu
weer meer thuis. Thuis vinden de
meeste besmettingen plaats. Men-
sen die  klachten hebben die pas-
sen bij het coronavirus, dienen
zich te laten testen. Blijf thuis tot

de testuitslag en houdt ook zoveel
mogelijk afstand van huisgenoten.
Was allemaal vaak en goed de
handen. Ook als men koorts
(vanaf 38 graden Celsius) of last
van benauwdheid heeft moeten
huisgenoten thuisblijven.  Als de
testuitslag positief is, moeten
nauwe contacten tien dagen in
quarantaine. Die gaan in vanaf de
eerste dag dat er afstand wordt
gehouden. Als men vanaf de eer-
ste klachten ook thuis afstand van
elkaar houdt, zijn de tien dagen
dus eerder voorbij”, aldus de GGD
die verder aanraadt om geen
bezoek te ontvangen en bood-
schappen door anderen te laten
doen. 
In Drenthe is inmiddels weer vol-
doende testcapaciteit. Vaak kan
men binnen 24 uur terecht voor
een (gratis) test en is de uitslag er
de volgende dag.

Arjan Poelman van MakelaarNU in Gieten: ,,We zijn niet
alleen afhankelijk van de makelaardij, omdat we een full service
kantoor zijn helpen we ook klanten bij hun financiële vraag-
stukken, zoals bijvoorbeeld een hypotheek of lening.” (foto: Henry
Koops)

De vestiging van Notariaat Zuidlaren & Aa en Hunze aan de Brink in Gieten.

Notariskantoren voorzien van
LightAir ionisatieapparatuur
ZUIDLAREN/GIETEN - Nota-
riaat Zuidlaren & Aa en Hunze,
met vestigingen in Zuidlaren
en Gieten, heeft in de persoon
van notaris Erwin Akkerman
besloten om beide kantoren te
voorzien van LightAir ionisatie-
apparatuur. Hoofdreden voor
het aanschaffen van de ionisa-
tietoestellen is dat de notaris-
sen een zo gezond mogelijk
leef- en werkklimaat willen
bewerkstelligen voor zowel hun

klanten als de eigen medewer-
kers.

Het gepatenteerde systeem uit
Zweden is ontwikkeld voor men-
sen met luchtwegproblemen en  -
aandoeningen als astma, COPD,
hooikoorts en andere allergieën
met veelal daarbij gepaard gaan-
de klachten als hoofdpijn en bran-
derige ogen.
Langlopend onderzoek aan het
Zweedse Karolinska Instituut,
gepubliceerd in juni 2015 in het

gerenommeerde wetenschappelij-
ke blad Nature Scientific Reports,
en aan de Universiteit van Linkö-
ping toont aan dat de IonFlow
high density technologie 97 pro-
cent van alle luchtmobiele virus-
sen in de lucht deactiveert en
daarmee overdracht van virus-
sen/besmetting voorkomt. Tevens
wordt 99,94 procent van (ultra) fij-
nstof tot 0,007 pm uit de lucht
gehaald. Dit geldt zeker niet voor
alle ionisatoren die op de markt
zijn. Het is daarmee een snelle,
relatief goedkope en eenvoudig in
te zetten oplossing om virussen en
fijnstof uit de lucht te verwijderen
en overdracht te voorkomen.

De apparatuur is geleverd door
Ion Noord BV, gevestigd te Veenin-
gen en Zuidlaren. Bedrijven of
particulieren die meer informatie
wensen, kunnen contact met het
bedrijf opnemen via
info@ionnoord.nl of anders via 06-
51171880 (Douwe Duiveman) of
06-53171499 (Machiel de Vries).

Met de LightAir ionisatieapparatuur creëert Notariaat Zuidla-
ren & Aa en Hunze een gezond werk- en leefklimaat voor mede-
werkers en klanten.

Twee jaar MakelaarNU in Gieten 
GIETEN - Het is alweer twee
jaar geleden dat Arjan Poel-
man een start heeft gemaakt
met zijn makelaarskantoor
MakelaarNU in Gieten. Gieten
is één van drie kantoren. De
andere vestigingen zitten in
Veendam en Stadskanaal. ,,We
bedienen de gehele noordelij-
ke markt vanuit deze plaat-
sen”, aldus Poelman. 

Arjan Poelman kijkt met tevre-
denheid terug op zijn start in Gie-
ten. ,,Doordat we met drie kanto-
ren zijn, zien mensen ook steeds
meer oranje borden van Make-
laarNu langs de weg staan en dat
werpt toch zijn vruchten af. Ik
word steeds vaker benaderd om
de verkoop of aan aankoop te
mogen verzorgen, dat is gewoon
waar je op hoopt als je net als
nieuw kantoor start in een dorp.”

Het is ook voor de Gieter make-
laar tot nu toe een heel raar jaar
met corona. ,,Toch merk ik er qua
handel niet echt iets van; de rente
is historisch laag en we hebben
nog steeds veel bezichtigen voor
de woningen. Ondanks corona heb
ik toch alweer een heel mooi jaar
gehad qua aan- en verkoop. We
zijn niet alleen afhankelijk van de
makelaardij, omdat we een full
service kantoor zijn helpen we
ook klanten bij hun financiële
vraagstukken, zoals bijvoorbeeld

een hypotheek of lening. De com-
binatie van alles in natuurlijk heel
waardevol, zodat je een totaal
klant hebt en mensen met al hun
vragen altijd bij jouw terecht kun-
nen.”

Makelaar Nu is gevestigd aan Pal-
lert 4 in Gieten. Arjan Poelman is
bereikbaar via de telefoonnum-
mer 0592-26-744137 of 06-
25092105 of via e-mail
arjan@makelaarnu.nl. 

‘Geen extra steun
voor Voedselbank’
AA EN HUNZE - De CDA-fractie maakt zich zorgen over de bijdra-
gen van de gemeente Aa en Hunze aan De Voedselbank. ,,De super-
markten verkopen tegenwoordige hun producten tegen de uiterste
verkoopdatum voor lagere prijzen, hierdoor blijven er minder pro-
ducten over die daarvoor naar de Voedselbank gingen. In deze coro-
natijd is dit geen goede zaak. In de begroting van de gemeente is
geen structureel bedrag voor de Voedselbank opgenomen. We moe-
ten dus de vinger aan de pols houden”, aldus fractievoorzitter Sonja
Hilgenga. 

Volgens wethouder Co Lambert staat er een structureel bedrag van
12.000 euro voor huisvesting van de Voedselbank in de begroting. ,,Ik
heb geen berichten ontvangen dat de Voedselbank meer nodig heeft
op dit moment. Er is geen extra vraag. Mocht dat wel zo zijn. Ze
weten ons te vinden. We hebben onderling goede contacten.”
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Nadien (21) en Dianne (19)
Woudstra fluiten in Eredivisie
ROLDE - Dat Rolde een
handbalbolwerk is, laten de
prestaties van het eerste
herenteam van Unitas wel
zien. Het eerste team komt
dit seizoen uit in de Eerste
divisie. Er waren verder
successen bij het beach-
handball en spelers, speel-
sters en trainers gebruikten
de club als springplank om
op een hoger niveau te gaan
handballen. Er is nog een
opmerkelijk duo met een
historie bij  de club dat aan
de weg timmert. Het zijn
Nadien (21) en Dianne (19)
Woudstra. De zusjes hebben
dit seizoen hun debuut als
scheidsrechter gemaakt in
de Eredivisie. En als het
aan de meiden ligt gaan ze
in de toekomst op een nog
hoger niveau fluiten.
Nadien en Dianne Woudstra groei-
den op in Rolde. Op jonge leeftijd
werden ze lid van de plaatselijke
handbalvereniging. ,,Vriendjes en
vriendinnen zaten op handballen
en zo zijn wij ook bij de club geko-
men. Naast het handballen heb-
ben we ook een jeugdcursus
scheidsrechteren gevolgd. Dat
vonden we ook leuk om te doen.
Binnen de vereniging hebben we
nog een cursus gevolgd en wed-
strijden gefloten en zo kwamen
we in de ‘picture’ bij het NHV
(Nederlands Handbal Verbond,
red). Bij de bond hebben we een
scheidsrechtersopleiding gevolgd.
Via de landelijke A-jeugd kwa-
men we vorig seizoen in de Eerste
divisie terecht. En dit seizoen heb-
ben we ons debuut gemaakt in de
Eredivisie voor vrouwen”, vertelt
Dianne die momenteel Pedagogi-
sche Wetenschappen studeert in
Groningen. Haar zus studeert
Orthopedische Schoentechnologie
in Eindhoven. ,,Ik heb ongeveer
tien jaar gehandbald bij Unitas.
Daarnaast floot ik wedstrijden.
Toen ik naar Eindhoven ging,
werd de combinatie spelen, flui-
ten en studeren lastig. En heb ik
het spelen laten vallen”, legt
Nadien uit. Zus Dianne had ook
moeite met de combinatie en
kreeg een blessure waardoor het
spelen niet meer ging. De keuze
voor het scheidsrechteren was snel

gemaakt volgens beide zusjes.
,,We kunnen als scheidsrechter
veel meer bereiken dan als speler.
En we gaan ook steeds een stapje
hoger. Het is een soort verslaving
om steeds hoger te komen. En we
willen graag zo hoog mogelijk
gaan fluiten. Eredivisie mannen,
de BeNe–liga of internationale
wedstrijden, we kunnen nog
genoeg bereiken. En als de Olym-
pische Spelen erin zit, zou dat
helemaal mooi zijn. Of we het
halen weten we niet, maar we
gaan er wel voor”, zeggen beide
arbiters ambitieus. 

Topwedstrijden
Dianne geeft aan wat er zo leuk is
aan het fluiten van een wedstrijd.
,,Het is leuk om mensen te laten
handballen. Daarnaast kom je met
veel mensen in contact. Handbal
is een mooie sport. En we staan nu
elke week in een topwedstrijd met
de beste handballers. Het is gewel-
dig om daar deel van uit te
maken.”

Debuut
Het arbitrale duo maakte in sep-
tember in Geleen zijn debuut in
de eredivisie voor dames. De zus-
jes Woudstra leidden de wedstrijd
tussen V&L en VZV, die door de
gasten uit ’t Veld nipt met 24-25
werd gewonnen. ,,Er zit een
bepaalde opbouw in. Eerst fluiten
we een wedstrijd in de Eredivisie
bij de dames, dan volgen er drie
wedstrijden in de Eerste divisie
bij de mannen. Dan twee Eredivi-
siewedstrijden en twee Eerste
divisiewedstrijden en zo verder.
Zo ga je steeds meer wedstrijden
op Eredivisieniveau fluiten. De
eerste drie wedstrijden van dit sei-
zoen gingen goed. Ik had er een
goed gevoel over”, aldus Dianne. 

Verschil 
Volgens beide arbiters zit er een
groot verschil tussen het fluiten
van dames en heren. ,,Dames zijn
veel geniepiger. Ze knijpen of
trekken aan shirtjes. Van die
gemene overtredingen. Je moet
veel beter opletten om die over-
tredingen te kunnen zien. Mannen
maken veel harde overtredingen.
Ze geven dan een forse duw. Die
overtredingen vallen veel meer
op.” Het leiden van een mannen-
wedstrijd vinden beide dames leu-
ker. ,,Het is iets uitdagender. De
wedstrijd gaat net iets sneller en

mannen dagen je meer uit. Ze
gaan meer met je in gesprek.”

Mannetje staan
Ondanks hun jonge leeftijd heb-
ben beiden geen moeite met het
leiden van een mannenwedstrijd
op dit niveau. ,,Je moet direct je
mannetje staan. Natuurlijk keken
ze eerst op ons neer. Maar als je er
direct staat en de wedstrijd in
handen neemt, dwing je direct
respect af. En dan word je geac-
cepteerd. Je hebt het zelf in de
hand, want respect moet je verdie-
nen”, zegt Dianne die haar eerste
seniorenwedstrijd floot toen ze
vijftien was. De jongste Woudstra
vindt communiceren met de spe-
lers in het veld erg belangrijk.
,,Met praten bereik je meer dan
direct straffen opleggen. Als een
speler een overtreding maakt,
loop je als scheidrechter even bij
hem langs en geef je aan dat je
het gezien hebt en dat je het in de
gaten hebt. Dat werkt beter dan
direct een gele kaart geven.”

Zussen
De zussen vinden het een voordeel
om samen te fluiten. ,,We kennen
elkaar door en door. De communi-
catie tussen ons is goed. We zijn
veel directer tegen elkaar. We zijn
best weleens boos op elkaar. Maar
we weten wat we aan elkaar heb-
ben. Dus dat is ook wel weer snel
over. We vullen elkaar goed aan.”

Kwaliteiten
Als Nadien kijkt naar de kwalitei-
ten van haar jongere zus, geeft ze
aan: ,,Dianne communiceert goed
met de spelers en de coaches.
Maar ze is soms erg impulsief. Ze
kan soms beter even een seconde
wachten voor ze reageert. Ze wil
soms te graag en te snel.” Dianne
bevestigt haar impulsiviteit en
bewondert de rust van haar oude-
re zus. ,,Ze is veel rustiger dan ik.
Ze straalt rust uit in de contacten
met de spelers en coaches. Ze
houdt altijd goed het overzicht en
blijft op de achtergrond. Maar
soms ook weer te veel. Ze is soms
te bescheiden.” 

Corona
Beide dames willen zich graag ver-
der ontwikkelen, maar dan moe-
ten er wel wedstrijden gefloten
kunnen worden. Door de maatre-
gelen van het kabinet om het aan-
tal positief geteste gevallen op het
coronavirus terug te brengen, ligt
de handbalcompetitie stil. En dat
valt beide arbiters zwaar. ,,Het is
heerlijk om ieder weekend te flui-
ten. Dat valt nu weg. Het enige wat
we kunnen doen is onze conditie
op peil te houden. Ik train 3 tot 4
keer in de week. 
De trainingen bestaan uit hardlo-
pen en krachttraining.” Nadien
werkt ook door de week aan haar
conditie. ,,Nu de wedstrijden
gestopt zijn doen we er een extra
training bij”, aldus de oudste
Woudstra die aangeeft  dat ze zich
allebei de komende weken niet
hoeven te vervelen. ,,We zitten
midden in onze tentamenweken.
We kunnen de studie en het
scheidsrechteren goed combine-
ren, maar we kunnen nu wat extra
aandacht geven aan onze studie.
Dianne vult aan. ,,En we kunnen
wat meer tijd doorbrengen met
onze ouders en zusje in Rolde. We
zijn vaak veel onderweg voor het
handbal. Nu kunnen we in het
weekend langer thuis zijn.” Er zal
dan ongetwijfeld over handbalar-
britage gesproken worden. ,,We
hebben onze bezieling voor het
fluiten ook al overgebracht op ons
zusje. Ze is ook al een fanatiek
scheidsrechter.” 

Nadien (links) en Dianne Woudstra maakten hun debuut als
scheidsrechter in de Eredvisie: ,,We willen zo hoog mogelijk gaan
fluiten, daar gaan we voor.”  

Zonnepanelen op dak van mfc De Badde leveren een bijdrage
aan de verduurzaming van het centrum.  (eigen foto) 

Zonnepanelen op
dak mfc De Badde
ANNERVEENSCHEKANAAL
- Mfc De Badde in Annerveen-
schekanaal is met de inge-
bruikname van de 90 stuks zon-
nepanelen een flinke stap ver-
der om het gebouw te verduur-
zamen.
,,De voorbereidingen die bijna
twee jaar in beslag hebben geno-
men zijn hun tijd meer dan waard
geweest”, zegt bestuurslid Harry
de Jonge. ,,In eerste instantie
waren er 120 panelen nodig om de
benodigde stroom voor het
gebouw op te wekken. Voor deze
120 panelen hadden wij geen
ruimte, het dak zou daarvoor op
diverse plaatsen verstevigd moe-
ten worden en zou een behoorlijke
kostenpost met zich meebrengen.

Door nu een installatie met nieu-
we technologie aan te schaffen
zouden we de benodigde 30.000
kWh met 90 panelen op kunnen
wekken. Voor deze serie zonnep-
anelen was er wel ruimte.” 
Naast het plaatsen van de zonnep-
anelen is dit jaar ook de cv-instal-
latie van het mfc vervangen voor
een zuiniger variant. ,,We zijn op
dit moment bezig om het gebouw
gedeeltelijk te voorzien van infra-
roodverwarming en ook zijn we
bezig met de afrondende fase  van
het ledverlichtingsproject; aldus
De Jonge die aangeeft dat het pro-
ject kon worden gerealiseerd door
financiële ondersteuning  van de
Gemeente Aa en Hunze, de Neder-
landse Aardolie Maatschappij en
de hulp van vrijwilligers.

Uitslag enquête:

‘Sommige huishoudens in
Rolde zijn al van gas af’ 
ROLDE - Het bewonersinitiatief ‘Rolde Energieneutraal’ heeft
in september een dorpsbrede enquête uitgezet in het dorp
Rolde. Hiermee is geprobeerd een beeld te krijgen van hoe
Rolde er voor staat op het gebied van onder andere energie-
gebruik, isolatie en interesse in verduurzaming. Het leverde
160 reacties van de inwoners op. 

Janet van der Weide van Rolde energieneutraal geeft een korte
impressie van de uitkomsten. ,,Het gemiddelde energiegebruik van
de respondenten in Rolde komt aardig overeen met het landelijk
gemiddelde. Zo wordt gemiddeld 1740 kubieke meter gas verstookt
en 2500 kWh aan elektriciteit verbruikt. Mooi om te zien is dat maar
liefst 70 procent van de respondenten al flink bezig is geweest met
isolatie van dak, muren, vloer en/of glas. Ook heeft bijna 60 procent
al zonnepanelen op het dak liggen en wordt dus al een flink deel van
de elektriciteit zelf duurzaam opgewekt.” 

Bijzonder om te merken is volgens Van der Weide ook dat er al meer-
dere voorbeelden in Rolde zijn van huizen die al bijna of helemaal
van het aardgas af zijn. ,,Zo zijn er al meerdere huizen die met een
aardwarmtepomp verwarmd worden, en ook meerdere huizen die
met een all electric- of hybride warmtepomp hun huis verwarmen.” 
Zo’n 40 procent van de mensen is volgens de enquête geïnteresseerd
in verdere isolatiemogelijkheden. ,,Toevalligerwijs viel net vorige
week een brief in de bus van de gemeente Aa en Hunze over een
gezamenlijke inkoopactie voor isolerende maatregelen; een mooie
combi”, aldus Van der Weide. ,,Veel interesse hebben veel mensen
ook voor meer informatie over zonneboilers, warmtepompsystemen
en onafhankelijk energieadvies. Een zonnepark op de grond roept
bij 45 procent van de respondenten weerstand op; zonnepanelen op
grote daken kunnen echter op de sympathie van 70 procent van de
respondenten krijgen.” 

Tenslotte hebben meerdere mensen in de enquête aangegeven mee
te willen denken met de werkgroep Rolde Energieneutraal. ,,Daar
zijn we vanzelfsprekend bijzonder blij mee. Binnenkort zullen deze
mensen benaderd worden om nader kennis te maken en samen na te
denken over vervolgacties” besluit Van der Weide. 

De uitkomsten van de enquête zijn ook terug te vinden op de websi-
te rolde-energieneutraal.nl.
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GIETEN - Een vrachtwagenchauffeur kreeg vorige week woens-
dag de schrik van zijn leven toen hij zijn truck wilde parkeren
voor de Jumbo in Gieten om te gaan lossen. Doordat er een nieuw
laad- en losperron bij de supermarkt wordt aangelegd moeten de
leveranciers tijdelijk voor de winkel lossen. De chauffeur draaide
de stoep over en moest even een paar voetgangers in de gaten hou-
den die naast de auto liepen. Tja,  en als je naar beneden kijkt,
dan zie je boven niets. Met tot gevolg dat hij zijn bovenste gedeel-
te van de cabine  stuk reed tegen de overkapping van de Jumbo.
De gevel liep weinig schade op. (foto: Van Oost Media)

Discussie over aanleg
van fietsverbindingen
AA EN HUNZE - Het college
van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Aa en
Hunze wil het fietspadennet-
werk in de gemeente optimali-
seren. Hiervoor willen ze fiets-
paden aan gaan leggen aan de
Nijslootsweg in Gieten en langs
N34 naar de Bosweg in Gassel-
te. De fracties van PvdA en
CDA zien de noodzaak van
deze fietsverbindingen niet in.

PvdA-fractievoorzitter Kiena ten
Brink heeft moeite met de priote-
ring van het college. ,,De veilig-
heid van de schooljeugd heeft pri-
oriteit. Daarom vinden we dat het
fietspad van Spijkerboor naar
Eexterveen meer prioriteit ver-
dient.” Klaas Stol, commissielid
van CDA sloot zich daar bij aan.
,,Het fietspad via Eexterhalte
naar ‘t Hemelriekie is meer dan
voldoende.” Hij bracht ook het
fietspad langs De Hunze nog
onder de aandacht. Marie-Claire
Neesen van GroenLinks vond dat
het wegwerken van achterstallig
onderhoud meer aandacht ver-
diend. 
Wethouder Henk Heijerman gaf
aan dat de ontbrekende delen
juist van groot belang zijn voor de
verkeersveiligheid. ,,De routes
zijn deels onverhard, maar worden
veel gebruikt door jongeren die
vanuit Gieten naar de zwemplas-
sen in het Gasselterveld gaan.
Daarnaast zien ouderen graag dat
de verbinding langs de N34 volle-
dig wordt verhard. Zij zien liever

dat hun kinderen uit het oogpunt
van sociale veiligheid langs de
N34 gaan dan over een donker
fietspad door het Staatsbos. En
ook de ondernemer, die miljoenen
gaat investeren in het voormalig
Motel Gasselte verwacht iets van
ons als gemeente. De ondernemer
zal en verharding van het ontbre-
kende deel op prijs stellen. Daar-
naast onstaat er dan een door-
gaande route richting Drouwen en
Borger. Dus het heeft best zin om
deze ontbrekende delen te verhar-
den” aldus Heijerman die nog
maar eens uitlegde dat de aanleg
van het fietspad van Spijkerboor
naar Eexterveen niet eenvoudig
is. ,,Je hebt te maken met grondei-
genaren die niet mee willen wer-
ken. Met een zak geld kom je er
niet. Bij het fietspad langs de
Menweg was ook sprake van
grondruil. Dus je moet ook met
grond komen om te kunnen rui-
len. Dat maakt het verhaal zo las-
tig.”
De wethouder zou door Neesen
nog graag op de hoogte wordt
gebracht over fietspaden die
onderhoud nodig hebben. Kiena
ten Brink was nog niet overtuigd
en nodigde de wethouder uit om
op de fiets de routes te gaan rij-
den. Heijerman ging graag op de
uitnodiging in en stelde voor dat
ook andere belangstellenden mee
zouden fietsen. Over enkele
weken zal tijdens de vaststelling
van de begroting duidelijk worden
of de gemeenteraad instemt met
de aanleg van de ontbrekende
fietsverbindingen. 

Het zandpad aan de Nijslootsweg in Gieten waar het college
van de gemeente Aa en Hunze een verhard fietspad wil aanleg-
gen. 

Pand Nieveen in 2021 weer in verkoop:

De Brug moet opschieten
met plannen ‘gemeentehuis’
GASSELTERNIJVEEN - De
tijd gaat dringen voor Dorps-
coöperatie De Brug in Gassel-
ternijveen. Zij moeten voor
februari met een uitgewerkt
bussinesplan komen voor de
invulling van de bestemming
voor de locatie van het oude
gemeentehuis in het dorp,
want dan gaat de Gemeente Aa
en Hunze het pand weer in de
verkoop doen. Ondanks dat de
druk toeneemt liet voorzitter
Piet Wolters tijdens de online
bewonersconferentie Bewoners
aan Zet van Kans voor de Veen-
koloniën weten goede hoop te
hebben dat dit gaat lukken.
Dorpscoöperatie De Brug zou
graag in het voormalige gemeen-
tehuis in het dorp een zorghotel
willen beginnen. Het bewonersini-
tiatief heeft echter ondanks dat
hier behoefte aan is geen partij

kunnen vinden om dit plan uit te
voeren. De Brug kreeg steun van
het college van de gemeente Aa
en Hunze, dat het voormalige
pand  kocht. Dit leverde echter
veel vragen op in de gemeente-
raad, omdat sommige partijen vin-
den dat de aanschaf van panden
niet tot de taken van de gemeente
hoort. Wethouder Henk Heijer-
man ziet echter wel brood in de
plannen om inwoners van het dorp
zorg te laten krijgen in hun eigen
dorp, want nu zijn de Nieveners
afhankelijk van zorg buiten het
eigen dorp. Daarnaast vindt hij
het een goede mogelijkheid om
het monumentale pand te kunnen
behouden voor het dorp. De wet-
houder had De Brug anderhalf
jaar de tijd gegeven om de plan-
nen te kunnen realiseren.
Heijerman nam net als Wolters en
Henk Nieboer, bestuurslid van De
Brug,  deel aan de online sessie op
zaterdagmiddag. De wethouder

gaf aan dat het pand in februari
weer op de markt kwam. Hij had
al wel contact met een oud-inwo-
ner die wel belangstelling had
voor het oude gemeentehuis, maar
deze verwacht wel hulp van de
gemeente en de dorpscoöperatie.
Het bestuur van de Brug is verder
gegaan met het maken van plan-
nen, maar die zijn nog prematuur.
Naast het pand heeft het bestuur
ook belang bij de grond bij het
oude gemeentehuis om daar seni-
orenwoningen met zorg te kunnen
realiseren. Daar hebben ze ook
financiers voor nodig. ,,We zijn
bezig met een inventarisatie van
onder meer de verbouwkosten.
Daarna zullen we opzoek gaan
naar mogelijk huurders en dit wil-
len verwerken in een bussines-
plan. Met dit plan willen we dan
begin volgend jaar terugkomen
bij de gemeente”, aldus Wolters
die verwacht dat het gaat lukken
voor februari. 

Het oude Gemeentehuis van Gasselternijveen waar Dorpscoöperatie De Brug zorg wil realiseren voor
de inwoners. (foto: Henry Koops)

Planschade indienen bij gemeente

OAR komt er niet uit
met windpark
AA ENHUNZE - De Omge-
vingsAdviesRaad (OAR) heeft
geen overeenstemming kun-
nen bereiken met Windpark
Drentse Monden Oostermoer
over de planschade. De OAR
ging in overleg met het wind-
park om te proberen een min-
nelijke regeling voor de plan-
schade te treffen. ,,Ondanks
langdurig en intensief overleg
is dat helaas niet gelukt. Het
gevolg daarvan is dat alle bewo-
ners, die menen recht te heb-
ben op planschade, dit nu zelf
via de gemeente waarin zij
wonen moeten aanvragen”,
aldus Rob Rietveld, adviseur
bewoners OAR. 

De OAR, bestaande uit vertegen-
woordigers van WindNee, de dor-
pen Gasselternijveen, Gasselter-
nijveenschemond, Gieterveen,
Nieuwediep en het bewonersplat-
form zijn teleurgesteld over deze
uitkomst. ,,Het windpark heeft al
rechtzaken lopen over het maat-
schappelijk eigen risico. Zij willen

deze omhoogbrengen en dat is
juist niet wat de inwoners willen.
Er was dus geen perspectief voor
een goede regeling. We willen de
uitkomsten van de rechtzaken ook
niet afwachten, want dan ben je zo
een jaar verder. We willen de
inwoners niet te lang in onzeker-
heid laten, daarom hebben we de
onderhandelingen stopgezet”,
aldus Rietveld. 

,,Wij willen als OAR de bewoners
gaan ondersteunen bij hun aan-
vraag. Daarom zal de OAR bin-
nenkort een brief bij die bewoners
laten bezorgen, die volgens onze
inschatting in alle redelijkheid
een kans op planschade hebben.
Wij zullen hen daarin uitleggen
wat de te volgen stappen zijn die
men kan nemen en hoe wij de
inwoners op weg kunnen helpen.
Vanuit de OAR kunnen we cen-
traal aan alle bewoners het aan-
bod doen om een scan te laten
maken door een planschade des-
kundige, een inschatting van de
situatie. 
Daarna moet men zelf de afwe-
ging maken of, en zo ja op welke

wijze, men een verzoek voor een
planschadevergoeding gaat indie-
nen. Ook inwoners die van ons
geen brief ontvangen willen wij
helpen. Men kan voor vragen en
ondersteuning bij de Vereniging
Dorpsbelangen in het dorp
terecht.” 

Rietveld wijst de inwoners er op
dat men zelf het besluit moet
nemen of men een verzoek voor
planschade in wil dienen. ,,Dit
verzoek moet men dan ook zelf
indienen bij de gemeente. De aan-
vraag zal door de gemeente wor-
den doorgestuurd naar de Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land, die de aanvraag na betaling
van de leges (300 euro) in behan-
deling zal nemen. 
Wanneer men het verzoek tot
planschadevergoeding succes
heeft krijgt men het bedrag van
de leges terug. Binnenkort ont-
vangt men dus een brief met aan-
vullende informatie als men in de
directe omgeving van het wind-
park woont en volgens ons in aan-
merking komt voor een planscha-
devergoeding.” 

Oeps, foutje bedankt
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Mondkapjes voor
minima in A en H
AA EN HUNZE - Mensen met
een minimuminkomen in de
Gemeente Aa en Hunze krijgen
gratis een mondkapje. De
gemeente verstrekt de mondkap-
jes via de Voedselbank en via
Impuls en Attenta. Volgens wet-
houder Co Lambert helpt de actie
om het coronavirus terug te drin-
gen: ,,Het dragen van een mond-
kapje wordt op steeds meer plek-
ken verplicht. Met deze actie kun-
nen ook mensen met een mini-
muminkomen een mondkapje
gebruiken, zonder extra kosten te
maken.” De wasbare mondkapjes
zijn herbruikbaar en zijn vorige
week dinsdag toegevoegd aan de
pakketten die de voedselbank
wekelijks uitdeelt. Ook Impuls en
Attenta delen mondkapjes uit
aan deze kwetsbare groep. 

‘Eerst beleid,
dan regisseur’
AA EN HUNZE - Sommige raads-
fracties twijfelen of er 80.000
euro uitgetrokken moet worden
voor het aanstellen van een toe-
ristisch regisseur door de gemeen-
te Aa en Hunze. De gemeente
heeft een samenwerking met de
gemeenten Borger-Odoorn, Coe-
vorden en Emmen. Aa en Hunze
is volgens wethouder Bas Luinge
de enige gemeente van deze
Hondsruggemeenten die nog
geen toeristisch regisseur heeft
en er geen budget voor beschik-
baar heeft gesteld. ,,Het promo-
ten van ons gebied is een spel tus-
sen Marketing Drenthe, de onder-
nemers en de gemeenten. Een
toeristisch regisseur is de spil tus-
sen die partijen. Met 1,6 miljoen
euro aan toeristenbelasting doen
we het niet slecht, maar het kan
altijd beter.” De fracties willen
liever het nieuwe beleidsplan
afwachten voor zij geld beschik-
baar willen stellen voor een toe-
ristisch regisseur.

Winnaars VV Gieten individueel corona-toernooi Twan Smink
(JO11) en Rafaël Rieske (JO13) (foto: VV Gieten) 

Actieve voetbaldag voor
jeugd van VV Gieten
GIETEN - De jeugdteams van
de voetbalvereniging Gieten
zijn, ondanks dat alle competi-
ties zijn stilgelegd, afgelopen
zaterdag toch lekker actief in
de weer geweest. 
De jongste teams stond al om 9:00
uur op het veld voor een extra trai-
ning (JO7/JO8) of een mix-oefen-
wedstrijd (JO9-1/JO9-2). 
Anderhalf uur later stonden er 43
spelers/speelsters van de JO11- en
de JO13-teams klaar voor de eer-
ste editie van het VV Gieten indi-
vidueel corona-toernooi. Een
spannende mini-competitie op
vier velden waarbij in een 5-5 (of
6-6) gestreden werd voor de winst
en individuele punten. En elke

speelronde werden de teams
opnieuw ingedeeld. Gevolg heel
veel spelen, heel veel plezier en
aan het einde twee winnaars:
Twan Smink (JO11) en Rafaël
Rieske (JO13).

Ook de JO14-1, de MO15-1 en de
JO15-teams waren actief in oefen-
wedstrijden. De ouder jeugd
speelden in de middag nog enkele
oefenwedstrijden. Al met al een
geslaagde voetbaldag volgens de
Gieter voetbalclub, waarbij alle
spelers aan het einde van alle
sportieve strijd nog werden ver-
rast met een lekkere attentie aan-
geboden door
de Supportersvereniging VV Gie-
ten.

Zorgbelang Drenthe sluit
zich aan bij POG-alliantie
DRENTHE - Zorgbelang Drent-
he heeft zich aangesloten bij de
PGO-alliantie van Patiëntenfe-
deratie Nederland. Het doel
van de alliantie is om de
bekendheid en het gebruik van
een persoonlijke gezondheids-
omgeving (PGO) te stimuleren. 
Jan van Loenen, bestuurder van
Zorgbelang Drenthe, ziet een
belangrijke rol voor zijn organisa-
tie weggelegd om inwoners van
Drenthe te betrekken bij de ont-
wikkeling rond PGO’s. Een PGO is
een website of app waarmee men
alle eigen gezondheidsgegevens
kan verzamelen en beheren. 
,,Je kan het zien als een persoon-
lijke kluis’’, licht Rolinde Alingh,
projectcoördinator bij Zorgbelang
Drenthe, toe. ,,Gedurende ons
leven krijgt iedereen met zorg te
maken. Dit begint eigenlijk al op
jonge leeftijd wanneer men vacci-
naties ontvangt. Maar ook later,
bijvoorbeeld wanneer men bloed
laat prikken. Wanneer men een
afspraak heeft met de huisarts of
een medisch specialist in het zie-
kenhuis. Of wanneer men medica-
tie krijgt voorgeschreven. Op al
die momenten wordt er informatie
over iemands gezondheid vastge-

legd. Die informatie staat nu nog
verspreid over verschillende syste-
men van de zorgverleners. Met
een PGO kan men straks al deze
gegevens naar wens verzamelen
op één digitale plek, in de eigen
PGO. Op die manier krijgt men
meer inzicht in de eigen gezond-
heid. Hierdoor kan men beter over
je eigen gezondheid en de beno-
digde zorg meedenken. Daarnaast
kan men straks eenvoudig gezond-
heidsgegevens met de zorgverle-
ners delen vanuit de PGO.’’

Zorgbelang Drenthe zet zich
ervoor in om de dienst- en zorg-
verlening in Drenthe goed aan te
laten sluiten bij de wensen en
behoeften van de mensen die daar
gebruik van maken. ,,Digitale toe-
passingen in de zorg nemen een
vlucht. Dat is een positieve ont-
wikkeling, want daarmee kunnen
we de zorg dichterbij de inwoners
organiseren. Tegelijkertijd moe-
ten we er ook voor waken dat er
geen e-health-oplossingen worden
ontwikkeld waar inwoners, cliën-
ten en patiënten niet op zitten te
wachten. Of waar ze niet mee over-
weg kunnen. Datzelfde geldt voor
de persoonlijke gezondheidsom-
geving”, aldus Jan van Loenen.

Marjolijn Zwolsman schrijft
boekje over fietsvakanties
ROLDE - Martien Kamp, fiet-
senmaker in Rolde, en Frits en
Anneke Sturris van Camping
de Weyert in Rolde, hebben
vrijdag uit handen van Marjo-
lijn Zwolsman de eerste exem-
plaren van haar boekje Gaan
we morgen weer verder? ont-
vangen.

In haar boek schrijft Zwolsman
over de charme van fietskampeer-
vakanties. Zelf gaat de inwoonster
van Rolde al sinds 1987 elke
zomer op fietsvakantie met haar
man en (tot 2010) met haar kinde-
ren. ,,Met mijn boekje probeer ik
te onderzoeken wat er nou eigen-
lijk zo leuk aan is, aan fietsvakan-
ties, en wat het mij geleerd heeft
in al die jaren. Op pad zijn met
fiets en tent is en blijft een prach-
tige vorm van vakantie vieren.” 
Niet toevallig dus dat juist de fiet-
senmaker en de campingeigenaar
het eerste exemplaar ontvingen.
Zowel Kamp als het echtpaar Stur-

ris hebben de afgelopen zomer
gemerkt dat heel veel fietsers dit
jaar Rolde hebben aangedaan.
,,We hebben veel wandelaars en
heel veel fietsers morgen ontvan-
gen op onze camping deze zomer.
Rolde ligt ook op een knooppunt
van veel routes, zoals de Saksen-
route en Fietsen langs het Pieter-
pad”, aldus Frits Sturris. Fietsen-
maker Kamp merkt op dat er
wereldwijd zoveel vraag is naar
fietsen en fietsonderdelen dat er
grote achterstanden zijn ontstaan
in de levering. ,,Vanwege Corona
gaan veel meer mensen noodge-
dwongen in eigen land op vakan-
tie. Dat is wel een belangrijke ver-
klaring voor al die wandelaars en
fietsers in Rolde en omgeving.”
Gaan we morgen weer verder? biedt
een mooi inkijkje in allerlei facet-
ten van zo’n fietsvakantie en wat
het ons kan leren over het gewone
leven. Het boekje is verkrijgbaar
in fietsenzaak Kamp in Rolde en
online te bestellen via de boe-
kenshop van boekengilde.nl.

Marjolijn Zwolsman biedt fietsenmaker Martien Kamp het
eerste exemplaar aan van haar boekje ‘Gaan we morgen weer
verder?’  (eigen foto)

Boek over Drentse midwintertradities
ASSEN - Bij Uitgeverij Konink-
lijke Van Gorcum verscheen
vorige week het boek Midwin-
tertradities in Drenthe, samen-
gesteld en (deels) geschreven
door Abel Darwinkel, Henk
Nijkeuter en Rik Klaucke. Het
boek vormt een mooie aanvul-
ling op hun vorig jaar versche-
nen boek over de Drentse Sin-
terklaastraditie.

In dit nieuwe boek komen histo-
risch onderzoek naar Drentse mid-
wintertradities, Drentse volkskun-
de en Drentse literatuur over mid-
wintertradities samen. Het boek
laat zien dat tradities veranderen,
dat tradities verdwijnen (katknup-
pelen) maar dat er ook weer nieu-
we tradities ontstaan (nieuwjaars-
duik). Van veel midwintergebrui-
ken kent men de achtergrond en
betekenis niet; in dit boek worden
ze op toegankelijke wijze vanuit
een historisch en volkskundig per-
spectief verklaard. 
Door af te wisselen tussen Drents
en Nederlands kan ook de lezer
die minder bekend is met het
Drents de kennis over de streek-
taal verbreden. Met dit doel zijn
ook de bekende verhalen A Christ-
mas Carol van Charles Dickens en
Het meisje met de zwavelstokjes van
Hans Christiaan Andersen ver-
taald in het Drents. Dickens speelt
een belangrijke rol in Drenthe, tij-
dens Kerstmis worden er in Drent-
he terugkerende activiteiten in de
sfeer van Dickens georganiseerd
wat daardoor ook een traditie
geworden is.
,,Iedereen die dit boek gelezen

heeft, begrijpt dat het geen pro-
bleem is dat tradities en gebrui-
ken door de eeuwen heen veran-
deren en zich vernieuwen. Het
feest blijft hetzelfde. Men weet
vaak niet wat nu de achtergron-
den van tradities en feesten zijn.
Waar komt dat nu vandaan en wat
betekent het precies? Waarom vie-
ren we het? In dit boek hebben wij
dat uitgelegd. Belangrijk is in te
zien dat wij uit het verleden zaken
overnemen die wij belangrijk vin-
den en dat wij daar bewust of
onbewust veranderingen in aan
brengen. Achter al die tradities en
feesten zit dus een verhaal. Tradi-
ties spelen zich niet uitsluitend op
een individueel niveau af, ze zijn
een belangrijke factor voor een
maatschappelijke cohesie”, aldus
de samenstellers.
Uniek aan het boek is ook dat
Drentse historische bronnen en
documenten in het boek een
plaats krijgen. Niet eerder werden
op deze toegankelijke wijze de
Drentse midwintertradities
beschreven. Behalve historische
en volkskundige beschrijvingen
bevat het boek ook oude en
moderne verhalen en gedichten
over de midwintertradities die
Drenthe kent en gekend heeft.
Het boek is rijk geïllustreerd met
historisch en informatief beeldma-
teriaal en bedoeld voor iedereen
met interesse voor de Drentse en
Nederlandse tradities en cultuur-
geschiedenis.
,,Wij willen deze achtergronden
en betekenissen graag uitleggen
omdat we het belangrijk vinden
dat de mensen hier kennis van
hebben. Tradities laten namelijk

zien waar we vandaan komen en
wie we zijn. Het heeft te maken
met onze culturele identiteit. Wat
verbindt ons in een veranderende
samenleving? Hoe is dat ontstaan
of bewust gemaakt? Tradities heb-
ben te maken met ons leven, maar
geven ook de band met het verle-
den aan. Wij willen dat verhaal
graag vertellen. Enerzijds is het
bekend, maar het zal ook vaak een
verrassing zijn.”
Abel Darwinkel is tekstschrijver,
redacteur en presentator bij Taal
& Tekst. Darwinkel schrijft verha-
len in het Drents en het Neder-
lands en leest regelmatig voor uit
eigen werk. Ruim vijftien jaar
heeft hij gewerkt als streektaal-
functionaris bij het Huus van de
Taol in Beilen.
Henk Nijkeuter studeerde Neder-
lands en geschiedenis aan de lera-
renopleiding Ubbo Emmius te
Groningen. Hij volgde de oplei-
ding tot archivaris aan de Rijksar-
chiefschool in Den Haag. Daarna
voltooide hij de studie Nederland-
se taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen. In
2001 promoveerde Nijkeuter aan
de RUG op een proefschrift over
het literaire bedrijf in Drenthe.
Nijkeuter is thans hoofd Collec-
ties en Publiek bij het Drents
Archief te Assen.
Rik Klaucke studeerde journalis-
tiek in Utrecht en beeldende
kunst in Noorwegen. Hij werkte
als bureauredacteur bij diverse
landelijke televisie- en radiopro-
gramma’s. Thans is Klaucke junior-
conservator van de afdeling beeld
en geluid bij het Drents Archief te
Assen.
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De jongste jeugdleden van Rolder Boys strijden om punten te
halen voor de Rolder Boys Jeugdcup. (foto: Janny Dekker)

Jeugd van Rolder Boys
op jacht naar punten
ROLDE - De Jeugdcommissie
van Rolder Boys heeft in
afwachting of de huidige maat-
regelen in verband met het
coronavirus tijdelijk zijn en er
over drie weken weer gewoon
gevoetbald kan worden, de Rol-
der Boys Jeugdcup georgani-
seerd om de voetbal leegte op
te vullen. 

De opzet van de Jeugdcup is dat
binnen de verschillende leeftijds-
categorieën een onderling toer-
nooi wordt gespeeld. Per wedstrijd
worden telkens nieuwe teams
samengesteld. Er wordt met 4

tegen 4 gespeeld op een veld met
kleine doeltjes en zonder keeper.
De speelduur per wedstrijd is
twaalf minuten en elke zaterdag
worden er vier wedstrijden
gespeeld. De spelers kunnen per
wedstrijd individueel punten ver-
dienen en na drie zaterdagen zijn
de winnaars van de Rolder Boys
Jeugd cup bekend. 
De jongste jeugd was zaterdag als
eerste aanwezig op sportpark
Boerbos en in de middag ver-
scheen de oudere jeugd ter plek-
ke. Totaal waren 150 voetballers
deze zaterdag actief op het sport-
park om de eerste punten binnen
te halen. 

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

Groot onderzoek naar vergeten
oorlogsslachtoffers in het voetbal
ASSEN - Het Drents Archief is
vorige week een meerjarig
onderzoek gestart naar de dui-
zenden slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog in het
Nederlandse voetbal. Het oor-
logsmonument van de KNVB is
hiervoor het uitgangspunt, met
daarop 2212 namen van omge-

komen voetballers. Dit onder-
zoek is een initiatief van sport-
historicus Jurryt van de Voor-
en, waarmee hij hoopt een com-
pleet beeld te krijgen van deze
oorlogsslachtoffers. De natio-
nale aftrap is in de provincie
Drenthe, in samenwerking met
het Drents Archief. Deze instel-

ling heeft al foto’s gevonden
van één van deze oorlogsslacht-
offers: Jo Stüvel van Achilles
1894 uit Assen. 
Het oorlogsmonument van de
KNVB is een eerbetoon aan die
duizenden mensen die tot aan hun
dood een rol hebben gespeeld in
de Nederlandse voetbalwereld.
Het ging om jeugdspelers, vetera-
nen, scheidsrechters, bestuurders:
álle geledingen van het voetbal in
oorlogstijd. Het monument is
tegenwoordig ondergebracht op
de KNVB Campus in Zeist. Al in
1949 werd het onthuld, toch weet
bijna niemand van het bestaan
ervan, of het nou gaat om de nabe-
staanden van de omgekomen voet-
ballers of in de voetbalwereld zelf.
En dan is er nog een probleem: het
is onmogelijk om op het monu-
ment te achterhalen waar de
slachtoffers vandaan komen.
Alleen de achternamen en voor-
letters staan vermeld, zónder de
betreffende club en woonplaats.
Een gemiddelde bezoeker weet
daarom niet wie ‘Stüvel J’ was. 
Van de Vooren heeft die gegevens
inmiddels aan elkaar gekoppeld,
zodat iedereen nu online kan zoe-
ken op naam, club of plaats. Zo
wordt meteen duidelijk dat Jo
Stüvel lid was van Achilles 1894 in
Assen. Binnen een maand was dit
zoeksysteem al 100.000 keer beke-
ken. Via de reacties is daarna weer
veel nieuwe informatie gevonden,
direct afkomstig van nabestaan-
den en clubs. Dit zoeksysteem
staat op voetbalmonument.nl.
Het tweede deel van het onder-
zoek, waarvan de aftrap in Drent-
he is, bestaat uit het opsporen van
achtergrondinformatie over deze
voetballers. Er staan 39 namen
van Drentse voetballers op het
monument. Hoe zijn zij omgeko-
men? En vooral: wat is er nog over
hen te vinden bij de nabestaan-
den en de clubs zelf? Bij deze
zoektocht wordt de hulp ingeroe-
pen van het publiek. Inmiddels
blijkt dat er ook omgekomen voet-
ballers niet zijn vermeld op het
KNVB-monument. Er zijn inmid-
dels 22 nieuwe namen gevonden,
waarvan alleen al acht in Meppel.
Het vermoeden is dat er nog veel
meer onbekende oorlogsslacht-
offers in de provincie Drenthe
zijn. 

Op voetbalmonument.nl staan de
namen van de Drentse voetballers
en de club waar ze speelden.  Hier
staan ook zoektips om meer infor-
matie over ze te vinden. Tips, vra-
gen en opmerkingen over de
Drentse oorlogsslachtoffers in het
voetbal kunnen gemaild worden
naar jurryt@sportgeschiedenis.nl 
Eind 2022, als alle provincies zijn
onderzocht, volgt de eindpresenta-
tie.

Generatiearmoede VK
wordt verder onderzocht
REGIO - Provincie Groningen
en provincie Drenthe hebben
de financiering van het onder-
zoek naar generatiearmoede in
de Veenkoloniën met twee jaar
verlengd. Door het onderzoek
van de Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen van de Rijks-
universiteit Groningen is er
meer aandacht voor sociale en
familiale aspecten in preventie
van generatiearmoede en
ondersteuning van families. 
De komende twee jaar ligt de
nadruk van het onderzoek op de
samenhang tussen het huidige
beleid en verschillende aanpak-
ken om mensen uit armoede te
helpen.
De eerste fase van het onderzoek,
dat is gestart in 2017, heeft inzicht
gegeven in hoe families armoede
ervaren en hoe financiële armoe-
de ontstaat en blijft bestaan in
families. Ook is er nu meer inzicht
in hoe gezinnen zelf proberen uit
armoede te komen. Deze inzichten
hebben bijgedragen aan gerichte
acties op generatiearmoede in ver-
schillende gemeenten in de Veen-
koloniën. Het zorgt voor beleid dat
zich ook steeds meer richt op het
aanpakken van langdurige armoe-
de, naast praktische dienstverle-
ning bij schulden en problemen
met inkomen. Sociale en familiai-
re aspecten worden steeds meer
meegenomen in preventie van
generatiearmoede en ondersteu-
ning van families. 
In deze tweede fase richten de
onderzoekers zich vooral op het
verbeteren van de effectiviteit van
de interventies die worden
gepleegd, door rekening te hou-
den met de diversiteit van families

die in armoede leven. Er wordt
onderzocht hoe burgerinitiatieven
kunnen worden ingezet om meer
mensen in armoede op te sporen
en in beeld te brengen bij betrok-
ken instanties en er zijn initiatie-
ven om mensen uit verschillende
leefwerelden samen om tafel te
krijgen en te spreken over dit
onderwerp.
Ook wordt de samenhang onder-
zocht tussen huidige beleids- en
interventiestrategieën van ver-
schillende partijen in de Veenko-
loniën. De onderzoekers werken
nauw samen met de Alliantie van
Kracht. In dit samenwerkingsver-
band werken organisaties op het
gebied van welzijn, zorg, werk en
wonen én lokale en regionale
overheden samen om generatiear-
moede te bestrijden.
De provincies omarmen de twee-
de fase van dit onderzoek. Gede-
puteerde Tjeerd van Dekken: ,,De
verwachting is dat de bevindingen
en resultaten van dit onderzoek
een belangrijke bijdrage leveren
aan de inzet van succesvolle inter-
venties om overerfbare armoede
te doorbreken. Want voor ons is
heel belangrijk dat iedereen écht
mee kan doen aan de samenle-
ving."
Families die al generaties lang
arm zijn doen minder mee in de
maatschappij. Ze hebben minder
vaak een baan, doen minder vaak
aan vrijwilligerswerk en zijn meer
geïsoleerd. Dit heeft negatieve
effecten op de gezondheid en het
welbevinden van gezinsleden en
hun directe omgeving. Generatie-
armoede zorgt daarmee niet
alleen voor minder mogelijkhe-
den en kansen, maar vergroot ook
de afstand tussen groepen in de
samenleving.

‘Druk op zorg neemt toe
door coronapatiënten’
REGIO - Het coronavirus en de
landelijke maatregelen houden
Nederland in zijn greep. De
druk op de zorg neemt toe en
kan gevolgen hebben voor de
reguliere zorg. Dit kan beteke-
nen dat de kwaliteit van de
zorg afneemt en dat de zorg
niet meer voor iedereen toe-
gankelijk en beschikbaar is.
Zorgbelang Drenthe zet zich in
voor de inwoners van Drenthe
om de continuïteit van de zorg
en welzijn te waarborgen. 
Op dit moment zijn er zorgen over
het toenemend aantal coronapa-
tiënten. Welk effect heeft dit op
de reguliere zorg? Kan de regulie-
re zorg nóg zoveel mogelijk door
blijven gaan? Vanaf het begin van
de coronacrisis heeft Zorgbelang
Drenthe, in samenwerking met de
provincie Drenthe, een Meldpunt
opgericht. Bij dit Meldpunt kun-
nen inwoners van Drenthe hun
zorgen uiten en ervaringen delen
over knelpunten in de reguliere
zorg. Ook mooie initiatieven in de
zorg die zijn voortgekomen uit de
coronacrisis kunnen hier gemeld
worden. Daarom doet Zorgbelang
Drenthe een oproep aan alle inwo-
ners in Drenthe. Men vraag aan de
inwoners om ervaringen te delen
om de continuïteit van de regulie-
re zorg te kunnen waarborgen.
Het doel van dit Meldpunt is om
te onderzoeken welke behoefte,
zorgen en/of vragen er leven onder

de inwoners, die gebruik maken
van zorg en welzijn. ,,Wij willen
hiermee een goed beeld krijgen
welke impact het coronavirus en
de landelijke maatregelen hebben
op de zorg. Het is belangrijk dat
zorg juist in deze landelijke crisis
van voldoende kwaliteit is en
beschikbaar en toegankelijk blijft
voor de inwoners van Drenthe.
Voorbeelden van meldingen kun-
nen zijn dat behandelingen zijn
uitgesteld, een afspraak in het zie-
kenhuis niet door gaat, bezoekers-
regelingen worden beperkt, de
wachttijden toenemen of dat er
onvoldoende zorg kan worden
geleverd door de zorgverlener.
Maar ook zijn wij benieuwd hoe
de inwoners denken over het
gebruik van mondkapjes in open-
bare ruimten”, aldus Zorgbelang
Drenthe die ondersteuning en
advies zal bieden aan de mensen
die zich melden. Zorgbelang
Drenthe bundelt alle meldingen
en signalen en geeft die via de
Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd door aan het landelijk cri-
sisteam van VWS. ,,De meldingen
zijn ook voor zorgaanbieders, pro-
vincie, gemeenten en zorgverzeke-
raar van groot belang.” Inwoners
van drenthe kunnen melding
maken door te mailen naar: meld-
punt@zorgbelang-drenthe.nl of
via zorgbelang-drent-
he.nl/meldpunt-zorg. Een melding
kan ook telefonisch via 050-
7271505 (bereikbaar tijdens werk-
dagen van 09.00-12.00 uur). 
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