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Het weer

Bij een eenzijdig verkeersonge-
val op de A32 tussen Steenwijk
en Meppel is zondagavond de
bestuurder van de auto gewond
geraakt. De man raakte mogelijk
van de weg toen hij een auto
met aanhanger probeerde te
ontwijken. De bestuurder vloog
met zijn voertuig over een talud
en kwam vervolgens op de zij-
kant in de bosschages tot stil-
stand. Bij aankomst van de hulp-
diensten bleek het slachtoffer
wonderwel al uit het voertuig te
zijn gekomen. Hij was aan-
spreekbaar en gaf aan dat hij
pijn had aan zijn nek, rug en
hand. Tevens bleek de man ach-
ter op zijn hoofd een bult te
hebben.
De hulpdiensten konden hem
via de Friesestraatweg bereiken.
De man is overgebracht naar het
ziekenhuis.

HAVELTERBERG

Bestuurder
gewond na
ongeval op A32

Het dak van een bedrijfspand
aan de Zomerdijk stond zondag-
avond op instorten. Het bleek
niet bestand tegen de hoeveel-
heid regenwater. Het gewicht
van het hemelwater werd de
dakconstructie te veel. Dit bleek
ingezakt te zijn en dreigde ver-
der in te zakken.
Brandweerlieden hebben het
dak met een hoogwerker van het
korps Hoogeveen geïnspecteerd
en met een pomp is het hemel-
water naar beneden gepompt.
Volgen de officier van dienst van
de brandweer is een aannemer
in kennis gesteld om de dakcon-
structie te verstevigen.

MEPPEL

Dak van bedrijf
aan Zomerdijk
zakt in door
regenwater

Grootste slachtoffer in Drenthe
lijktDeBoerhoorn inZuidwolde te
wordenmetminimaal eenverdub-
beling van de energierekening. Nu
betaalt de stichting nog 2500 euro
per maand. Voorzitter Jan Slagter
geeft aan in onderhandeling te
zijn met de leverancier. In het
slechtste geval gaat de rekening
zelfs drie keer over de kop.
Tijdens de jaarlijkse Dorpendag
van de BOKD (Brede Overleggroep
Kleine Kernen), die zaterdag in
dorpshuis De Buddingehof in Rui-
nerwold werd gehouden, ging

BOKD-adviseur Paul van Schie in
op de financiële problemen waar
dorps- en buurthuizen mee te
kampen hebben. „We hebben een
Meldpunt Energieprijzen inge-
steld, wij willen een vuist maken
richting Den Haag, want er moet
iets van compensatie komen”, al-
dus Van Schie.
Slagter is vanuit Zuidwolde ook al
in contact met de BOKD getreden.
„Dit soort bedragen zijn echt niet
te doen.Wij zijn een onafhankelij-
ke stichting en moeten het vanaf
volgend jaar ook al zonder subsi-

die van de gemeente doen. En dat
terwijl we net lekker draaien.” De
stichting Ontmoetingscentrum
De Boerhoorn heeft een flexibel
energiecontract afgesloten met
eenkleine leverancier en zouper 9
november de hogere maandlasten
moeten betalen. „We hebben een
jaarbudget van 160.000 euro, als
tweederde daarvan opgaat aan de
verwarming, dan wordt dat moei-
lijk.” Saillant detail: De Boerhoorn
is een oud gebouw en gaat volgens
plan op in het nieuwe Huus voor
Sport en Cultuur. „Dan zijn we so-
wieso van het gas af, we hopen dat
volgend jaar met de bouw wordt
begonnen”, verzucht de voorzitter
uit Zuidwolde. BOKD-voorzitter Jo-
fien Brink gaf zaterdag aan dat er
bij beheerders ook enige speel-

ruimtemoet komen omde hogere
kosten door te berekenen aan de
gebruikers. „Anders lukt het echt
niet,maarwe zijnmet onze lande-
lijke organisatie al bezig in Den
Haag.”
„Je wilt niet weten hoeveel bier er
gedronken moet worden om dit
gat te dichten”, reageerde een
dorpshuisbeheerder. Ook Jan Slag-
ter ziet dat niet als de oplossing.
Het thema ‘dorpshuizen na coro-
na’ was een van de onderwerpen
tijdens de workshops op deze Dor-
pendag. Duidelijk werd dat de
dorps- en buurthuizen voorname-
lijk hebben ingeteerd op hun ver-
mogen. ■

Peter Nefkens
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Energienota bedreigt dorpshuizen
■BOKD wil met ‘Meldpunt Energieprijzen’ een vuist maken naar Den Haag

ZUIDWOLDE Na twee jaar corona dient zich een
nieuwe bedreiging aan voor de dorps- en
buurthuizen: de fors oplopende energienota.

LHEEBROEK Op Kamp de Marke
in Lheebroek werd zaterdag-
avond de ‘Nacht van de Nacht’
gevierd op het festival Taribush
Wintertijd.
Metwandelingendoor het bos, li-
vemuziek en theater. ‘Wat is het
bos toch mooi, wat is de nacht

toch mooi!’, klonk het aan de
rand van het Dwingelderveld,
niet vervanhetKampdeMarke in
Lheebroek. Het orgel speelde,
het zangtrio zong: ‘Wat is de
nacht toch mooi! Jammer dat je
niet zoveel kunt zien!’
Het publiek lachte, zong mee. En

dan, net zo snel als het liedje be-
gon, was het alweer afgelopen.
Doorlopen geblazen, op naar de
volgende act.
Door heel Nederland werd zater-
dagavond deNacht van deNacht
en de overgang naar de winter-
tijd gevierd. ■

Gezelligheid bij Taribush Wintertijd. Rens Hooyenga

Muziek,
theater,
kaarsjes en
glühwein

Henrico ten
Brink: ‘Meppel
heeft zoveel
moois als stad’
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MEPPEL „Ikhebnognooit zoveel
oooh’s en aaa’hs op een dag ge-
hoord”, vertelt Heidi Wijnands
van Elegant-Bloemen. Zaterdag
schikte ze tijdens de open dag bij
Wassink Uitvaartverzorging in
Meppel rouwboeketten ter plek-
ke. Het publiek bleek onder de in-
druk.
„In aanloop naar de open dag
kwam ik met iemand van Was-
sink aan de praat overmijnwerk.
Van het één kwam het ander en
toen kwamen we uit op het idee
om niet bloemstukken neer te
zetten, maar het zo in te richten
dat ikkon laten zienhoe ikdat nu
doe, een rouwboeket op verzoek
maken”, vertelt Wijnands over
het ontstaan van het idee.
Het bleek een succes, want de be-

zoekers van de open dag waren
onder de indruk en zeer geïnte-
resseerd. De gehele dag druppel-
de het publiek binnen.
„Het was heel fijn om uit te leg-
gen hoe zoiets werkt. Veel men-
sen hebben geen idee dat dit ook
tot demogelijkheden behoort. Ze
denken bij een rouwboeket aan
eenbloemstukuit eenboekje. Dit
is heel anders. Aan de toonbank
voer ik vaak heel persoonlijke ge-
sprekken, dat kanheel diep gaan.
Mensen kunnen in het boeket
ook persoonlijke dingen laten
verwerken, zoals een paar klom-
pen of oma’s laatste breiwerkje.
Er zit meer gevoel in. Als mensen
het stuk ophalen, staan ze soms
huilend aan de toonbank. Dat is
niet gespeeld en betekent een

stukje waardering voor mijn
werk.”
Wijnands geniet er zelf ook elke
keerweer van. „Ik zit nu24 jaar in
het vak en zou niet weten wat ik
anders zoumoeten doen. Ik ga ie-
dere dag fluitendnaarmijnwerk.
We krijgen drie keer in de week
een ladingbloemenuitAalsmeer.
Ieder seizoen weer andere kleu-
ren en mogelijkheden.”
Van de open dag wist ze niet wat
ze moest verwachten, maar van
de keuze heeft ze zeker geen
spijt. „Ik heb laten zien wat er
mogelijk is. Ik heb leuke gesprek-
ken gevoerd, mensen kwamen
met allerlei vragen. Het was echt
een geslaagde dag.” ■

Joyce Smits

Publiek tijdens open dag Wassink onder de indruk van werk van bloemiste

Heidi Wijnands van Elegant bloemen uit Meppel bezig met het
opmaken van een bloemstuk. Leo de Harder

Deschouwburg,het zwembad,het
station, de onderwijsinstellingen,
de sfeervolle binnenstad met haar
pleinen en grachten, een uitste-
kend winkelbestand, twee musea,
een goede bereikbaarheid en goed
onderhouden industrieterreinen.
ICC-Parkmanagement (ICC staat
voor Industriële Commerciële
Club) heeft aan de verbetering
van de stedelijke faciliteiten ac-
tief en vaakmet initiatievenmee-
gewerkt. De Eshuisbrug over het
Meppelerdiep werd aangelegd na
een sterke lobby van de ICC bij de
provincie Drenthe. De binnen-
stad en de schouwburg zijn be-
langrijke vestigingsfactoren voor
ondernemers die hun bedrijf wil-
len verplaatsen of een onderne-
ming willen beginnen. „We heb-
ben concurrentie van Staphorst,
Zwolle en Steenwijkerland. We
staan op een scharnierpunt.”
„Wat maakt een stad een stad?’’
Deze vraag moet het gemeente-
bestuur volgens Ten Brink beant-
woorden met besluiten over een
nieuwe schouwburg en een
nieuw zwembad.
Ookde verbetering vandebereik-
baarheid vanMeppel vraagt forse
investeringen, weet Ten Brink.
Hij vindt dat Meppel in het verle-

den door de provincie stiefmoe-
derlijk is behandeld. Meppel pro-
fiteerde nauwelijks van de Zui-
derzeegeldenvanmeer dan2mil-
jard euro die beschikbaar
kwamen, omdat de nieuwe
spoorlijn naar het noorden niet
doorging. Assen, Emmen en Hoo-
geveen werden rijkelijk bedeeld.
DeMeppeler bestuurdersmoeten
daarvoor ook de hand in eigen
boezemsteken. Erwerd teweinig
tijd en energie gestoken in het
onderhouden van goede relaties
met de provincie. „Als dat niet
verbetert, kunnen we ons als
Meppel helemaal tot Zwolle wen-
den.”

Haven
Meppel maakt deel uit van de Re-
gio Zwolle. Een van de parade-
paardjes daarvan is Port of Zwol-
le, het gezamenlijke havenbe-
drijf met Zwolle en Kampen.
Voor de versterking van de haven
in Meppel is uitbreiding in de
richting van Staphorst noodzake-
lijk, vindt Ten Brink. „Daarover
moet eerst overeenstemming
met de gemeente Staphorst wor-
den bereikt.” Voor een eventuele
aantasting van natuurgebied ziet
Ten Brink als oplossing de aanleg

van compenserend groen elders
in de gemeente.
Hij kijktmet veel plezier terug op
eenaantal bestuurlijke enorgani-
satorische hoogtepunten. De op-
richting van het Ondernemers-
fonds bijvoorbeeld, als éénvande
eerste gemeenten in het land. Al-
le bedrijven die inMeppel zijn ge-

vestigd betalen sindsdien mee
aan de financiële speelruimte
van de Meppeler Handelsvereni-
ging, Donderdag Meppeldag en
De Grote Trek. Dit gebeurt op ba-
sis van deWOZ-waarde van de be-
drijfspanden voor de onroerend-
zaakbelasting. Daarmee kwam
een einde aan de uitzonderings-

positie van de zogenaamde freeri-
ders, filiaalbedrijven die geen lid
wilden worden van ICC en MHV.

Asfaltfabriek
De instelling van het Onderne-
mersfonds was volgens Henrico
ten Brink een belangrijke stap
om verder te professionaliseren.

‘Meppel heeft zoveel moois als stad’
■Henrico ten Brink treedt terug als voorzitter van ICC-Parkmanagement

MEPPEL „Wat maakt een stad een stad?” De
vraag stellen is hem beantwoorden. Henrico
ten Brink (72) gaat er in het kantoor van
ICC-Parkmanagement in het moderne
Arcus-gebouw aan de Werkhorst eens goed
voor zitten. Hij somt een aantal voorzieningen
op die van Meppel een gewaardeerde en
onderscheidende stad maken.

Henrico ten Brink met op de achtergrond de haven van Meppel. Deze moet naar zijn mening worden uit
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Dit gebeurde met de oprichting
van het Parkmanagement. Een
van de eerste grote projectenwas
de revitalisering vande industrie-
terreinenOevers A en Bmet geas-
falteerde wegen, de aanleg van
veel groen en vrij liggende fiets-
paden en van nieuwe riolering
met de afvoer van het hemelwa-

ter naar het Meppelerdiep. Een
volgend project was de aanleg
van glasvezel op vrijwel alle grote
en kleine bedrijfsterreinen.
„Daarmee liepen we in Drenthe
voorop.”
ICC-Parkmanagement ontpopte
zich met Sterk Meppel als actie-
groep in het verzet tegen de
komst van een asfaltfabriek van
Heijmansmet een 65meter hoge
pijp. „DochterDeKievit van Fries-
landCampina was dan zeker uit
Meppel vertrokken. Melkpoeder
moet als basis voor babymelk
geurloos worden verpakt. Dat
was met zo’n asfaltfabriek niet
meer mogelijk.”
Ten Brink herinnert zich van
eind jaren zeventig de oprichting
van de BOM, Beroepsopleiding
Meppel. Bedrijven hadden een
schreeuwend tekort aan vakleer-
krachten. De BOM leidde met
steunvanminister JandeKoning,
afkomstig uit Zwartsluis, circa
200 mensen op. „Het probleem
was net als nu ook een tekort aan
woningen. Werknemers die van-
uit het westen naar Meppel kwa-
men voor een vaste baan en een
huis zochten, kregen extra pun-
ten van de woningstichting.
Daarmee werd de wachttijd ver-
kort tot drie à zes maanden. Dat
vonden we toen al absurd lang.
Daar moet je nu om komen,” be-
sluit Ten Brink ernstig.
Tijdens een bijzondere ledenver-
gadering neemt ICC-Parkmana-
gement, de werkgeversclub van
Meppel, maandagmiddag in
Schouwburg Ogterop afscheid
van voorzitter Henrico ten Brink.
Zijn opvolger is Bertjan Boom, di-
recteur van Boom Laboratorium-
leverancier. ■

Ton Henzen

itgebreid. Daan Prest
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MEPPEL Op Meppel kun je altijd
rekenen voor de opvang van
vluchtelingen of huisvesting van
statushouders.Waar komt die to-
lerantie vandaan in de kleinste
gemeente van Drenthe?
Veel beschikbare ruimte heeft
Meppel, als Drentse gemeente
met de minste vierkante meters,
niet ommensendiehuis enhaard
achter zich lieten een plek te bie-
den. Maar waar een wil is, is een
weg. Met stoom en kokend water
éndenodige creativiteit bereidde
het gemeentebestuur toch een
crisisopvang voor. Land vol? Dan
zoeken we het op water. En zo
werd de asielboot geboren, die
komt te liggen inhetkanaal langs
de Paradijsweg.
Daarin plek voor een kleine hon-
derd vluchtelingen. Extra op-
vangcapaciteit is dringend nodig.
In de ramvolle opvanglocatie in
Ter Apel slapen asielzoekers
soms op stoelen of karton vanwe-
ge ruimtetekort.Meppel voelt die
urgentie, maar is na Emmen pas
de tweede gemeente in Drenthe
die woorden omzet in daden.

‘Geen angst voor het onbekende’
Het is niet voor het eerst dat de
gemeente zijn humane gezicht
laat zien. Ook vlak na de eeuw-

wisseling was Meppel één van de
eerste gemeenten in Nederland
die zijn hand opstak voor een tij-
delijke noodopvang voor honder-
den asielzoekers. Later werd dat
plan in overleg met het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers
(COA) omgezet naar een perma-
nent asielzoekerscentrum. Van-
uit de bevolking klonken zeld-
zaamweinigwanklanken. ‘Ze bo-
den nog net niet hun overbodige
slaapkamers aan, maar gastvrij
en hulpvaardig toonden ze zich
wel’, schreef een verslaggever
van het Nieuwsblad van het Noorden
over de Meppeler omwonenden.
„Hier is geen angst voor het onbe-
kende”, zegt Ton Henzen, oud-
hoofdredacteur van de Meppeler
Courant. Van oudsher is Meppel
een eigenwijs handelsstadje: vol-
keren van allerlei pluimage kwa-
men of gingen. „Dat handelscon-
tact met andere steden heeft er-
voor gezorgd dat Meppelers wel
wat diversiteit gewend zijn.”
Woorden van dezelfde strekking
spreekt Hayat El Mahjoubi. Ze
werkte twintig jaar als welzijns-
werker in de stad. „Meppel profi-
leert zich als stad van verbinding.
Er is eenbepaalde gewenningaan
mensen die anders zijn.”
De stad kenmerkt zich door actie-

ve ondernemers en een bloeiend
verenigingsleven. Of je nu burge-
meester RichardKorteland, stich-
ting Welzijn MensenWerk of de
Meppeler handelsvereniging
vraagt: allen spreken van een on-
gekende organisatiekracht in
Meppel. Die leidt jaarlijks tot een
agendadiebol staat vande festivi-
teiten en maatschappelijke ini-
tiatieven.
„Er kan hier een feestje gevierd
worden, maar we helpen elkaar
ook”, zegt Henzen. Die mentali-
teitmaakt hem trots. „Als hetwa-
ter hier hoog staat, hopenwe ook
ergens terecht te kunnen. Geen
gezeik. Meppel is deminst Drent-
se gemeente van de provincie. De
inwoners hebben over het alge-

meen geen last van turf, jenever
en achterdocht.”
Ook op het gebied van huisves-
tingvanasielzoekersmet eenver-
blijfsstatus scoort Meppel een
dikke voldoende. Daar blijft het
niet bij: er is een speciale Start-
klas, waar inburgeraars wegwijs
worden gemaakt in de gemeente.
Vluchtelingenwerk, sinds twee
jaar ook actief inMeppel, spreekt
van een sociale gemeente. „We
werken met een gemeente die
zich verplaatst in mensen die in
nood zitten”, zegt Angelita Me-
das, teamleider van Vluchtelin-
genwerk in Meppel.

Intimidatie
Betekent dit dat er in Meppel

nooit demonstraties zijn? Zeker
niet. In 2016 protesteerden tien-
tallen inwoners tegen de komst
van een azc aan de Steenwijker-
straatweg, dat er uiteindelijk ook
niet kwam vanwege de Turkije-
deal (waardoor het aantal mi-
granten naar Nederland terug-
liep, red.).
Best intimiderend, herinnert SP-
fractievoorzitter Xander Topma
zich. Protesteerders beukten op
de ramen van de raadszaal, waar-
bij raadsledenwerden gefilmd en
beschimpt. Dat Meppel vijf later
opnieuw een voorstel doet dat tot
felle protesten zou kunnen lei-
den, maakt Topma trots. „We la-
ten ons niet intimideren. En dat
mag wel eens gezegd worden.”
Tekenend is dat de voltallige
Meppeler raad zich donderdag-
avond tijdens de raadsvergade-
ring schaarde achter het plan.
Lof klinkt over bestuurlijkemoed
bij burgemeester Korteland, die
zich in tijden van polarisatie na-
drukkelijk uitsprak voor de
komst van de noodopvang. Die
bevlogenheid verwoordt Korte-
land zelf als volgt: „Het zit in de
genen van deze stad om elkaar te
helpen.” ■

Robert-Erik Lanting

De asielboot komt te liggen in het kanaal langs de Paradijsweg.
NDC Mediagroep

‘Hier is geen angst voor het onbekende’

De Meppeler Courant van 3 augus-
tus meldde dat de gemeente Mep-
pel een omgevingsvergunning
verleent voor verduurzaming van
het pand Kromme Elleboog 59,
Pakhuis De Hes. Voor verduurza-
ming achten de projectontwikke-
laars het om financiële redenen
nodig een extra bouwlaag aan het
pakhuis toe te voegen. Wat is het
geval? Het pakhuis wordt eerst
met minimaal 60 cm verhoogd al-
vorens de huidige 4de verdieping
bewoonbaar is. Daar bovenop
komt een nieuwe woonlaag van
tenminste 2,60 meter. Het dak zal

dus flink hoger worden, waarbij
de toegestane bouwhoogte ruim-
schoots wordt overschreden.
Tegen deze verhoging maken veel
omwonenden ernstig bezwaar:
1. De bewoners van de nieuwe ap-
partementen zijn bij aankoop niet
gekend in de al bestaande plannen
waarin een extra etage op het pak-
huis is gepland, waardoor het in
een aantal appartementen aan-
zienlijk donkerder zal worden te-
meer omdat vanwege de garage-
muur aan de achterzijde ook vrij-
wel geen licht toetreedt.
2. Voor omwonenden ontstaat in-

kijk inwoningen, appartementen,
tuin of balkon, waarbij het glas
veel schittering zal veroorzaken.
3. Bij de bouw van onze apparte-
menten moest het project juist
verlaagd naar 4 verdiepingen in
verbandmet het huidige uniek be-
palende stadsgezicht.
Conclusie: het opknappen van het
verwaarloosde pakhuis gaat ten
koste van de omwonenden en de
liefhebbers van volwaardige mo-
numenten.

G. Welbergen,
namens meerdere omwonenden

INGEZONDEN BRIEVEN

Wat wil de gemeente met Pakhuis De Hes aan de Kromme Elleboog?

MEPPEL „We hebben in ieder ge-
val een paar contacten gelegd,
dus zinheeft het zeker gehad”, al-
dus Albert Wink van Reddings-
brigade De Dukers Meppel-Nij-
eveen e.o., die zondagmiddag
met een boot en enkele collega’s
aanwezig was in de gracht van
Meppel.
Met deze instuif hoopt DeDukers
enkelingen warm te hebben ge-
maakt voor de opleiding van life-
guard, waarvan in november
weer een nieuwe cyclus begint.
„Wezittenaltijd inonzeeigenvij-
ver te vissen. Met deze actie wil-
denwe graagmensen van buiten-
af trekken. Het was koopzondag
dus er was sowieso reuring in de
stad. In het water hebben we wat
werkzaamheden van ons laten
zien.Wehaddenniet veel voorbe-
reid. We hebben met de boot
door de gracht gevaren en wat
mensen uit het water gevist. Bij
een mogelijk volgende keer kun-
nen we misschien ook met een
droog pak door de stad lopen en
er nog meer ruchtbaarheid aan
geven.”

Albert Wink geeft aan dat de red-
dingsbrigade momenteel met
een clubje van tien tot vijftien
man is. „Daarmeemoetenwe alle
evenementen toch altijd maar
weer zien te bemensen. Het zou
mooi zijn als we die groep kun-
nen uitbreiden naar ongeveer
twintig leden. Waterhulpverle-
ning is iets wat altijd nodig blijft.
We hebben het deze zomer ge-

zien in Limburg.” Wink was zelf
als onderdeel van de Nationale
Reddingsvloot in juli aanwezig in
het overstromingsgebied in het
zuiden van ons land. „We trainen
lang en dan denk ik ook weleens:
Waar doe ik het allemaal voor?
Deze zomer dacht ik: Hier doe ik
het dus allemaal voor.” ■

Joyce Smits

Reddingsbrigade laat zich zien in gracht

De Dukers hield zondag een instuif. Martijn Bijzitter
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De leden van de PvdA De Wol-
den hebben tijdens de algeme-
ne ledenvergadering op 25
oktober Mark Turksma geko-
zen als lijsttrekker voor de
gemeenteraadsverkiezingen in
2022. De leden waren unaniem
van mening dat Turksma in de
afgelopen jaren zijn sporen
meer dan verdiend heeft als
raadslid voor de PvdA. Hij
heeft volgens de leden het
sociaaldemocratisch gedach-
tengoed breed uitgedragen
met aandacht voor de kwetsba-
re inwoners in De Wolden.

RUINERWOLD

Mark Turksma
lijsttrekker
PvdA DeWolden

Met taart, ballonnen, zang,
toespraakjes en muziekwork-
shops is vrijdag op IKC Het
Groene Hart in Zuidwolde
gevierd dat juf Janny Schinkel
40+1 jaar in het onderwijs zit.
Door corona waren de feeste-
lijkheden een jaar uitgesteld.
„Ik vond het leuk om het geld
dat er was voor mijn feestje te
besteden aan een feest voor de
kinderen. Ook omdat zij mij
de positieve energie geven om
hier zo lang in door te gaan”,
aldus de jubilaris (62).
Janny begon op 21-jarige leef-
tijd als juf op de toenmalige
openbare lagere school van
Koekange, waar zij 25 jaar
werkte.
Vervolgens kwam zij via de
Ekkelboom op IKC Het Groene
Hart in Zuidwolde.

ZUIDWOLDE

Juf Janny
Schinkel: 40+1
jaar voor de klas

tie met de natuur en onszelf. Ik
probeer het contact tussen aarde
en mens aantrekkelijker te ma-
kendoormiddel vanmuziek, ver-
halen en kunstprojecten.”
Volgens Griepink zijn er nog
steeds druïdes actief, niet alleen
in ons land, maar bijvoorbeeld
ook in Frankrijk en Engeland.
„De een doet het als hobby en
voor de ander is het druïdisme
een levensovertuiging. Vanaf de
jaren ’60 is de belangstelling er-

resseerd waren in zijn projecten.
Jasper Griepink, geboortig Eind-
hovenaar, onderzoekt in zijn
werk manieren om een gezonde,
duurzame toekomst te verwezen-
lijken, voor de aarde en voor de
mens – zijn lichaam en zijn ziel.
Dat doet hij door het bestuderen
van spirituele denkers en traditio-
nele natuurgenezers en het be-
zoeken van alternatieve gemeen-
schappen en sjamanen over de
hele wereld. Sinds kort speelt
daarin ook de zogeheten perma-
cultuur, de kennis van het duur-
zaam ontwerpen van demenselij-
ke leefomgeving, een steeds gro-
tere rol.
Veelal bestaat Griepinks werk uit
installaties die functioneren als
heilige plaats in dienst van men-
tale heling en innerlijk bewust-
zijn van bezoekers. Belangrijk is
ook de verbinding die de bezoe-
kers met elkaar realiseren.

Praten met bomen
„Met mijn projecten zet ik in op
ontmoetingen”, voegt hij toe.
Griepink zegt in zijn jeugd al veel
tijd te hebben doorgebracht in de
natuur. „Ik sprak met bomen,
danste ermee en ik ontving bood-
schappen van de natuur”, legt hij

DIEVER Hij lijkt in zijn dage-
lijkse kloffie in genen dele op
de bebaarde en in een lange,
witte habijt geklede druïde uit
de stripalbums van Asterix en
Obelix. Evenmin staat hij te
roeren in een grote pot met to-
verdrank als wij hem aantref-
fen achter een tafel in galerie
Souterrain Blauwhemel. De
Amsterdamse kunstenaar Jas-
per Griepink (33) is juist bezig
een bruine boterham met pin-
dakaas te verorberen.
Hij is eerder dit jaar door de or-
ganisatie van het Kunstenplan
van Diever Village of Shakespe-
are gevraagd op zijn eigen wij-
zemetperformances en fysieke
kunstwerken een bijdrage te le-
veren aan het project.
In vier weekends vanaf eind
september is Griepink als een
moderne druïde aan de slag ge-
gaanmet inwoners en toeristen
middels presentaties, kruiden-
en interactieve wandelingen
alsmededeplaatsing vanaarde-
vormen (onder andere een van
wilgentenen, touwen en hen-
nepvezels gemaakt hunebed)
in de natuur. Dat deed de kun-
stenaar dus niet in zijn eentje,
maarmet bezoekers die geïnte-

uit. „Als kunstenaar ben ik daar-
mee verder gaan werken en het
komt weer terug in mijn exposi-
ties. Maar ik heb er ook een boek
over geschreven. Bij de Saksen
was vroeger de eik een centrale
plek van samenkomst. Dat gege-
ven heeft paralellen met de ver-
halen over druïdes die in Frank-
rijk leefden. In al mijn projecten
is er ook sprake van een gemeen-
schapscirkel, waarbij het gaat
overmet elkaar praten en de rela-

voor weer toegenomen”, zegt
Griepink. „De meesten zijn ge-
interesseerd om contact te ma-
ken met een verloren wereld.”
Druïdisme is, zo valt te lezen op
de website van ‘Druïden in Ne-
derland’, sterk verbonden met
de natuur, met creativiteit en
de kunsten en met oude bron-
nen van wijsheid en de magie
van het leven. Griepink woont
in Amsterdam, maar reist veel
naar het buitenland waar hij
ook deelgenoot is van alterna-
tieve woongroepen. „Ik ga voor
een andere manier van leven,
die dichter bij de natuur staat,
maar ook om te ervaren hoe
men met elkaar leeft en deelt.”
Zelf heeft Griepink ook plan-
nen om een toevluchtsoord te
stichten waar kunst, natuur en
spiritualiteit kan worden be-
leefd. „Ik weet alleen nog niet
waar, misschien in Portugal of
in Griekenland. InNederland is
degrondzoduur.”Oh ja,wat de
link is van mijn kunstproject
met Shakespeare? „Nou ja, Sha-
kespeare maakte in zijn werk
ook veel verwijzingen naar de
niet-stoffelijke wereld.” ■

Roel Kleine

Een moderne druïde doet Diever aan in project Village of Shakespeare

Jasper Griepink werkt hier aan het ‘hunebed’. Wilbert Bijzitter

Dat bleek zaterdag tijdens de Dor-
pendag van de BOKD in Ruiner-
wold. „Wij zijn al anderhalf jaar op
zoek naar een schoonmaker”, ver-
telde Elly Tillema, bestuurslid van
Oens Huus in Wapse.
Paul van Schie, adviseur bij de Bre-
de Overleggroep Kleine Kernen in
Drenthe, kende ook verhalen van
beheerders die in coronatijd iets
anders zijn gaan doen. Het maakt
het in stand houden van de dorps-
en buurthuizen allemaal extra
complex, alle reden voor de BOKD
om te inventariseren hoe de orga-
nisaties er, na twee maanden
draaien na de zomer, allemaal
voorstaan.

Ingeteerd op reserves
Dat corona een gat heeft geslagen
in het dorpshuisleven is duide-
lijk: ze hebben zonder uitzonde-
ringen ingeteerd op de reserves,
zijn vrijwilligers kwijtgeraakt
vanwege ziekte, overlijden of ‘ge-
roken vrijheid’ en/of hebben
minder gebruikers. „We hebben
nog geen beeld van heel Drenthe,
maar hebben wel een aantal alar-
merende berichten ontvangen”,
aldus Van Schie. Aan de ene kant
haddendorpshuizen inde tijddat
ze gesloten waren, nauwelijks
energiekosten omdat de kachel
uit stond. Daar staat een achter-
stand qua onderhoud tegenover
en vaak een gebrek aan investe-
ringsruimte.

„Binnen nu en vier jaar zit er een
behoorlijke dakrenovatie aan te
komen, het platte dak moet wor-
den vervangen en de offerte liegt
er niet om”, vertelt voorzitter Jan
Slagter van Stichting ’t Marke-
huus in Veeningen. „Dan moet
corona niet te lang meer duren.”
Al valt het in Veeningen financi-
eel nog wel mee. „We hebben
schoolgym in onze sportzaal en
krijgen daar een vast bedrag voor
van de gemeente, wel hebben we
een deel van de pacht stopgezet.”
In Wapse ziet het plaatje er toch
iets anders uit. Oens Huus-be-
stuurslid Elly Tillemanoemthaar
dorpshuis ‘een geval apart’. „Wij
hebben in coronatijd geen verla-
ging van de energierekening ge-
had, want het gebruik door de
school en de kinderopvang is wel
gewoon doorgegaan. Ik hoor dat
er dorpshuizen in twee jaar
slechts vier procent hebben inge-
leverd, nou, onze nood is aan-
zienlijk groter.Wehebben geluk-
kig een goede buffer, maar er
moet nu wel een nieuwe afwas-
machine komen van 3500 euro.”

Eigen verantwoordelijkheid
Dat besturen van dorpshuizen
niet alleenmaar de hand opmoe-
ten houden, maar ook hun eigen
verantwoordelijkheid moeten
nemen, werd door Jan Slagter be-
nadrukt. „Wij moeten de gebrui-
kers en de vrijwilligers ook kiete-

len, bij de stijging van de energie-
prijzen gaat het niet alleen om
vragen omcompensatie.Wij had-
den zeven oude koelkasten ver-
spreid door het dorpshuis staan;

we hebben ze allemaal wegge-
daan en zagen een enormedaling
in verbruik.” Wat Slagter betreft
moet een bestuur zich niet alleen
op de gemeente concentreren,

Dorpshuizen worstelen met gebrek
■BOKD heeft brief klaar om Haags geld los te peuteren bij de gemeenten

RUINERWOLD Naast alle financiële problemen die
door de coronapandemie zijn ontstaan en de
fors stijgende energielasten, hebben dorps-
en buurthuizen ook te maken met een gebrek
aan personeel.

Op het platte dak van 't Markehuus in Veeningen werden in 2014 al zonne
liegt er niet om. Artizzl Media / Peter Nefkens



maar heeft het zelf de grootste
taak.
In Veeningen is door eigen initia-
tief zelfs een nieuwe gebruikers-
groep in het leven geroepen: ‘De

Jeugd van Toen’. „Dat zijn krasse
knarren die gezellig bij elkaar zit-
ten. Het aantal deelnemerswordt
eerdermeerdanminder”, schetst
Slagter. „Soms mislukken din-

gen, maar probeer in ieder geval
iets uit”, is zijn advies aan ande-
ren.
Over de gemeente De Wolden is
Slagter lovend. „Daar zit een
ambtenaar die belast is met de
dorpshuizen en die kunnen we
altijd aanspreken. Ze neemt zelf
ook initiatief richting de dorpen.
Het is ookeenverplichtingvande
gemeente dat geoormerkt geld
ook op de plek komt.”
Van Schie onderschreef diewoor-
den. „Maar er zijn ook gemeen-
tenwaar het stil blijft. Ikweet dat
gemeentenveel op zichaf krijgen
en wie dan het hardste roept, die
wordt gehoord. Maar als je niet
reageert, doe je jezelf tekort.”

Geld uit Den Haag onderweg
Vanuit DenHaag is overigens nog
wel geld onderweg, maar dat
wordt volgens Paul van Schie nog
niet echt aandegroteklokgehan-
gen door gemeenten.
„Dat geld gaatnaar degemeenten
en die zijn niet verplicht dat aan
dorpshuizen uit te geven. Daar-
om hebben wij een conceptbrief
opgesteld die iedereen kan ge-
bruiken, maar mijn voorkeur
heeft het om dit gezamenlijk per
gemeente op te pakken. Al is het
geen vetpot, Drenthe krijgt
240.000 euro.”
Daarvan gaat overigens maar
weinig naar de Zuidwest-Dren-
the: De Wolden krijgt 9191 euro,
Westerveld 7839 euro en Meppel
17.999 euro.
Vorig jaar kreeg ieder dorpshuis
in De Wolden een bedrag van
1097 euro, in Westerveld kregen
dorpshuizen (een deel) van door
hun betaalde WOZ-belasting te-
rug. ■

Peter Nefkens

rek aan geld en personeel

zonnepanelen geplaatst. Nu is het dak toe aan renovatie en die offerte
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WATERENWesterveld is officieel
eenmonument rijker. Een jaar la-
ter dan gepland is bij Wateren
een gedenkconsole onthuld. Het
monument herinnert aan het on-
derduikavontuur van de families
Lezer en Oosting en is een eerbe-
toon aan de nabestaanden.
In 2020, het 75ste bevrijdingsjaar
na de Tweede Wereldoorlog,
heeft de Historische Vereniging
Gemeente Diever in de gemeente
Westerveld vijf gedenkconsoles
geplaatst. Deze herinneren aan
enkele belangrijke oorlogsge-
beurtenissen in de gemeente.
Hieraan is vanwege corona nooit
officieel aandacht besteed.
Drie consoles staan in Diever,
Dieverbrug, Oude Willem en
twee in Wateren. De, in het bij-
zijn van nazaten van de families
Lezer en Oosting onthulde, con-
sole bij Wateren, herinnert dus
aan de onderduikavonturen van
de beide families. De Joodse fami-
lie Lezer verbleef daar in een
dicht dennenbosje nabij de
Grenspoel. Zij werden geholpen
te overleven door de boswach-

tersfamilie Oosting. De gemeen-
ten Ooststellingwerf en Wester-
veld, de Historische Vereniging
Appelscha e.o. en de Historische
Vereniging Gemeente Diever
vonden het van groot belang om
de gedenkconsole toch officieel
te onthullen.
De nabestaanden Richard Lezer,
Mike Lezer, Tiny Emmens-Oos-
ting, Gerry Oosting en Audrey
Pool-Oosting hebben dit dan ook
gedaan. Wethouder Henk Doe-
ven vertelde het verhaal van de
belevenissen van de familie Le-
zer. Dat gezin zat met enkele an-
dere gezinnen ondergedoken in
schaftkeetjes van Staatsbosbe-
heer verborgen in het bos bij Us
Blau Hiem. Een boswachter hoor-
de dat de gezinnen daar niet vei-
lig waren en hij waarschuwde va-
der en zoon Oosting, die ook in
dienst waren van Staatsbosbe-
heer. De andere gezinnen kregen
andere onderduikadressen, al-
leen de familie Lezer bleef achter
omdat het helpen onderduiken
van joodse mensen extra veel ge-
vaar opleverde. ■

In het bijzijn van nazaten van de families Lezer en Oosting werd
het monument bij Wateren onthuld. Frans Kamphuis

Herinneringen krijgen een
definitieve plaats in Wateren

LHEEBROEK Waar kun je beter
van het donker genieten dan op
het Dwingelderveld? Helemaal
als dat genieten gepaard gaatmet
lekker eten en drinken, goede
muziek en theater. Dat moet de
gedachte zijn van de enkele hon-
derden bezoekers van de Nacht
van Taribush.
Voor één entreeprijs kunnen de
festivalgangers hun drinken ge-
woon uit de koelkast pakken. Of
je gaat langs het open vuur waar-
boven de glühweinmet vruchten
zachtjes pruttelt. Ondertussen
zijn overal op het terrein theater-
en muziekvoorstellingen. Zo
brengt de wandeling van theater-
groep DIRK is DOOD kleine groe-
pen steeds in 45 minuten langs
verschillende acts in het bos
rondom het kamp. Beginnend
met het orgeltrio.

Hallucinerend effect
Maar de wandeling brengt nog
veel meer spannends. Een groep
jongeren jongleert in een donker
hoekje met lichtgevende ballen,
die door de snelle bewegingen
een bijna hallucinerend effect ge-
ven. Even later lokt eenmet licht-
jes versierde fluitist je als eenwa-
re rattenvanger van Hamelen
mee, dieper het bos in.

Via de smalle en kletsnatte bos-
paadjes - het regent inmiddels pij-
penstelen - komen dewandelaars
opnieuw verschillende theater-
acts tegen. Op sommige stukjes is
het zo donker dat mensen elkaar
zelfs even kwijtraken. „Marjan!
Marjan!” roept een man ver-
schrikt. „Die is het bos in!”, krijgt
hij tehoren. Tja, danmaar zonder
Marjan verder. De band Icefield
uit Assen staat immers te pope-
len.

„Het is echt superleuk om hier te
spelen”, zegt zanger en gitarist
Rienk Eisses. „Het is steeds weer
een verrassing welk publiek er
voor je staat.”
De band speelt normaal gespro-
ken hardrock, in de stijl van
Queens of the Stone Age, maar
vanavond is de set akoestisch.
„Ook mooi toch?”, zegt Eisses.
„Wij genieten volop hier, on-
danks de flinke bak regen. Daar
doe je nu eenmaal niets aan.”

Eenmaal terug bij het kamp is
Harrie Kerssies, mede-eigenaar
van Taribush, druk in de weer. Er
is een auto in de sloot gereden.
„We zijn even bezig om een boer
op te scharrelen, om de auto er
weer uit te trekken.” Zelfs als
even later ook de stroom uitvalt
in het hoofdgebouw, blijft hij la-
chen. Ach, zoiets past natuurlijk
zeer goed bij de Nacht van de
Nacht. Beide probleempjes zijn
binnen een mum van tijd verhol-
pen. Bijna niemand heeft er iets
van gemerkt.

‘Hier moest ik heen!’
„Heerlijk dat dit weer allemaal
kan”, zegt Kerssies’ compagnon
Marthijn Wolting, terwijl hij on-
der een van de vele tentdoeken
staat om droog te blijven. „Dit is
het eerste festival hier sinds ons
Wandelfestival in 2020 een week
van tevoren moest worden afge-
last vanwege de coronamaatrege-
len. Jammer dat het weer zo
slecht is, maar gelukkig zijn we
daar goed op voorbereid. En als je
dan om je heen kijkt en de intie-
me sfeer en de kaarsjes ziet, de
mensen die het gezellig hebben,
dan is het geweldig datwe indeze
tijd van het jaar zo’n mooi festi-
val kunnen houden.”

De vriendinnen Petri en Claudia
uit Assen denken er ook zo over.
Ze staan lekker naar demuziek te
luisteren aan een statafel, dicht-
bij het kampvuur.
„Het Taribush Kuna-festival is de
afgelopen twee jaar niet doorge-
gaan, en daar kwam ik al heel
graag”, zegt Petri. „Toen ik over
dit Winterfestival las, dacht ik
maar één ding: ‘daar moet ik
heen!’”
Zodra de twee vriendinnen bij de
ingang arriveerden, keerde dat
ouderwetse Taribush-gevoelmet-
een terug, vertellen ze. „Iedereen
is zo creatief hier, geweldig. Dan
lees je op een bord dat het nog
375 stappen lopen is naar het
kamp, in plaats van 375 meter.
Dat soort dingen, die manier van
denken, datmaakt deze plek nou
zo leuk.”

Nul-punt-nul
De energie in de lucht, daar gaat
het dus om. „Er is leuke muziek,
een geweldige sfeer. Een biertje
erbij en je bent gelukkig”, zegt
Petri. „Nou ja, ik drink nul-punt-
nul. Wij moeten natuurlijk niet
óókmet de auto in de sloot belan-
den.” ■

Stef Bekhuis

Theater tijdens de DIRK is DOOD-wandeling. Rens Hooyenga

Genieten van de ‘Nacht’ op Taribush Wintertijd
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Uit onderzoek van de gemeente
Staphorst blijkt dat 40 procent
van de eigenaren van monumen-
ten een of meerdere energiebe-
sparende maatregelen heeft toe-
gepast.
Daarnaast vindt 64 procent van
de bewoners van monumentale
panden het belangrijk om zijn of
haar monumentale woning te
verduurzamen.
In de zomer van 2021 is in op-
dracht van B en W van Staphorst
onderzoek gedaan naar de mate
van verduurzaming van monu-
menten. De bewoners van 648
monumentale panden kregen
een uitnodiging om deel te ne-
men aan dit onderzoek; 195 in-
woners vulden de vragenlijst in.
Dit is een deelnemerspercentage
van dertig procent.
Monumenten en duurzaamheid
lijkt een lastige combinatie. Veel
maatregelen mogen namelijk
niet. Het is een uitdaging om de
honderden monumenten en
beeldbepalende panden te ver-
duurzamen, zonder dat het ka-
rakter wordt aangetast. Deze
panden horen bij de unieke uit-
straling van de gemeente Stap-
horst.

Energiescan
Wethouder Lucas Mulder: „Door
in beeld te hebben wat de stand
van zaken is bij bewoners van
monumenten, kan de gemeente
beter inspelen op verduurza-
mingsbehoefte van deze eigena-
ren. Dat sluit aan bij het belang
dat de gemeente hecht aan het
thema duurzaamheid. Samen
met onze inwoners willen we bij-
dragenaandeklimaatdoelstellin-
gen voor 2050 door onder andere
monumenten te verduurzamen.”
De vervolgstap is het opstellen
van een plan waarbij rekening
wordt gehoudenmetwoongenot,
technische haalbaarheid en be-
taalbaarheid. „Onderdeel hier-
van is het aanbieden van twintig
energiescans aan monumenten-
eigenaren”, aldus Mulder. „Zo
werken we met elkaar toe naar
een energieneutrale gemeente.”

STAPHORST

Eigenaren willen
monumenten
verduurzamen

Het is een actie vanhuisarts Ali Re-
za Pezeshki Nia en de GGD. Men-
sen kunnen zonder afspraak naar
het Dienstgebouw komen omhun
(Pfizer) prik te halen. Het gaat om
alle inwoners uit de gemeente
Staphorst, dus niet alleen uit Rou-
veen.
Vorige week dinsdag en de dins-
dag daarvoor gebeurde hetzelfde
bij de huisartsenpraktijk in het
Medisch Centrum in Staphorst.

Daar kwamen toen respectievelijk
129 en 149 mensen op af. De GGD
ende huisartsenwarenhier erg te-
vreden over en overwegen een vol-
gende sessie in Staphorst.

Registreren
Huisarts Pezeshki Nia uit Rou-
veen wilde aanvankelijk ook
mensen vaccineren zonder ze te
registreren. Hij haalde het lande-
lijke nieuws ermee. Maar dat kan

volgens de GGD niet. „Het is niet
mogelijk om prikken uit te delen
zonder dat er iets van op papier
komt. Ergensmoetbekendzijnof
je gevaccineerd bent”, zegt GGD-
woordvoerster HannaWolff. „Als
er een calamiteit is, moeten art-
sen dat wel weten.” Gevaccineer-
den kunnen wel weigeren dat
hun gegevens na afloop in het
centrale informatie- en monito-
ringssysteem van het RIVM ko-
men.
In totaal heeft 58 procent van alle
Staphorsters boven de 18 jaar nu
één prik gehad. Landelijk is dit
87,3procent. Verder is 56procent
volledig gevaccineerd. Landelijk
is dit 83,8 procent. De besmet-
tingscijfers in Staphorst dalen al-
weer een paar dagen. ■

Eelco Kuiken

Vaccineren zonder drempel in Rouveen
■Dienstgebouw van Hervormde kerk opent de deuren voor mensen die een prik willen

ROUVEEN In het Dienstgebouw van de Hervorm-
de kerk in Rouveen kunnen inwoners uit de ge-
meente Staphorst op dinsdagmiddag 2 no-
vember van 11.00 tot 16.00 uur een vaccin te-
gen corona laten inspuiten.

STAPHORST De Omgevingska-
mer in Staphorst is akkoord met
de plannen van ondernemer Jan
Mulder uit Punthorst om een
complex van 78 appartementen
te bouwenmet een grand café op
de locatie van hotel-restaurant
Waanders in Staphorst. Vijftien
woningen zijn bedoeld voor
woonstichtingVechtHorst. OokB
en W zijn positief. Ze eisen wel

eenzelfbewoningsplicht.Nu is de
gemeenteraad aan zet.
De buurt is zover echter nog niet.
Twee buren meldden zich met
kritische noten. De ene omwo-
nende noemt het een eenzijdig
verhaal en hijmeldt dat ‘de buurt
de handen nog helemaal niet op
elkaar heeft voor appartementen
op deze plek.
De andere buurtgenoot hekelt de

plannen in een brief aan de ge-
meenteraad. Hij vreest een ver-
keerschaos.
Alles moet overigens allemaal
nog in procedure worden ge-
bracht als het gaat om gewijzigde
bestemmingsplannen en omge-
vingsvergunningen. Dan mag ie-
dereen en zeker de buurt er wat
van vinden. Dit proces moet nog
starten. ■

Het ontwerp, zoals dat door ondernemer Mulder is ingebracht. Gemeente Staphorst

Ontwerp
Waanders
levert ook
kritische
geluiden op

ROUVEEN De Bisschopsweg ge-
legen tussen de Gorterlaan en de
A28 in de gemeente Staphorst
wordt deze maand op een bijzon-
dere ‘groene wijze’ van een nieu-
we verharding voorzien.

Grond ter plaatse wordt bewerkt
tot wegverharding.De Bisschops-
weg is een oude klinkerweg, die
aan vervanging toe is.
Staphorst koos voor een nieuwe
techniek, GEOWALL geheten. Als

het bevalt, wordt het vaker ge-
daan. Verkeerswethouder Alwin
Mussche: „We doen graag erva-
ring op met deze zogeheten GE-
OWALL- techniek, om te onder-
zoeken of we dit in de toekomst
vaker kunnen inzetten.”
Het proces houdt in dat de lokale
grond door de aannemer wordt
bewerkt tot wegverharding, door
uitsluitend natuurlijke binders
toe te voegen als kalk en leem.
Daarna perst hij alles samen tot

een stevige verharding. Geen as-
falt dus en ook geen beton.
GEOWALL heeft een aantal voor-
delen. Doordat de verharding ter
plaatse gemaakt wordt, scheelt
dit onnodige transportbewegin-
gen.

Circulair
Daarnaast is het een circulair pro-
duct. Dat wil zeggen dat de ver-
harding, die is gestabiliseerd
door de GEOWALL-techniek later

weer door te frezen is enopnieuw
te stabiliseren is of weer in origi-
nele staat terug te brengen is.
Dan is de grond alleen rijker aan
leem en kalk.
Omdat dit product vooral bestaat
uit materiaal dat op de plek aan-
wezig is, is ook het kostenplaatje
gunstiger.
Nadat de nieuwe verharding ge-
maakt is, gaat de gemeente de re-
sultaten zorgvuldig monito-
ren. ■

Eigen grond wordt duurzame verharding Bisschopsweg

ROUVEEN Nog zes weken dan
weet huisarts Ali Reza Pezeshki
Niaofhijdefinitief eenapotheek
mag vestigen bij zijn praktijk in
Rouveen of niet. De bestuurs-
rechterbuigt zicherover.Dearts
kreeg al een vergunning van het
ministerie vanVolksgezondheid
en heeft vanaf 9 juni ook al een
noodapotheek bij zijn praktijk
aan de Korte Kerkweg staan,
maar de apotheek in Staphorst
vecht deze aan. Waar het om
gaat, is de afstand tussen de apo-
theek in Staphorst en de patiën-
ten in Rouveen. Volgens Pezesh-
kiNia isdiegrootgenoegomeen
apotheek in zijn praktijk te
rechtvaardigen, volgens de apo-

theek in Staphorst is dat niet zo.
Het ministerie stelde de Rou-
veense arts eerder al in het ge-
lijk. De apotheek in Staphorst
stapte naar de bestuursrechter.
PezeshkiNiavolgdezes jaargele-
den huisarts Van der Struys op
die dertig jaar huisarts was in
Rouveen. De praktijk heeft 3500
patiënten, maar ontbeert al drie
decennia een apotheek. De huis-
arts vindt eendergelijkevoorzie-
ning noodzakelijk. Er is nu een
noodapotheek. Het is de bedoe-
ling dat de arts binnen afzienba-
re tijd zijn hele praktijk, inclu-
sief apotheek, verhuist naar de
Goudenregenstraat. De oude bi-
bliotheek wordt gesloopt. ■

Rechter buigt zich over apotheek
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GIETHOORN Een bijzondere ex-
positie in Museum Giethoorn ’t
OldeMaatUus is vanaf vandaag te
zien: werk van de Gieterse schil-
der Hendrik Broer. Afgelopen za-
terdagwerd tevens een boek over
hem gepresenteerd.
Het boek ‘Hendrik Broer, schilde-
ren in stilte’, is geschreven door
Frans van der Veen uit Meppel.

Landschappen en portretten
Broer was een eenvoudige man,
maar groeide uit tot een van de
bekendste schilders van Giet-
hoorn.Hij schilderde vooral land-
schappen, portretten en stille-
vens.
Van der Veen, zelf ook schilder,
schrijft met verve over het leven
en het werk van Broer. Het is een
boeiend boek, rijk geïllustreerd
met foto’s, oude documenten en
vele afbeeldingen van schilderij-
en.
Wethouder Trijn Jongman nam
zaterdag het eerste exemplaar
van het boek in ontvangst. Daar-
mee was ook de bijbehorende ex-
positie geopend. ■

Frans van der Veen leest voor uit zijn eigen werk. Sieb v an der

Laan

Boek én expositie over
Gieterse schilder Hendrik Broer

Elf punten staan er op de agenda
dinsdagavond van de Algemene
Ledenvergadering die Plaatselijk
Belang in De Ploats heeft belegd.
De meeste punten kan voorzitter
PieterMuller vlot toelichten,maar
als de mogelijke aanleg van een
zonnepark ter tafel komt, ontstaat
er een levendige discussie in het
buurthuis. Daaraan voorafgaand
leest secretaris Steven de Jonge
voor uit het Jaarverslag 2020-2021
dat de gemeente en een paar ont-
wikkelaars een zonnepark willen
aanleggen van ruim 40 hectare
groot op de uiterdijken van Blok-
zijl. „Hier is vooral van de omwo-
nenden en ondernemers op het
bedrijventerrein veel verzet”,
klinkt het.

Weinig draagvlak
Vanuit de zaal, diemet ruimveer-
tig mensen tot de laatste stoel ge-
vuld is, komen meerdere vragen
over het zonnepark. Hendrik Nij-
dammerkt op dat degene die het
zonnepark gepland heeft volgens
hem een enorme hekel aan Blok-
zijl heeft. „Waarom neemt het
Plaatselijk Belang hierover geen
standpunt in?”, wil hij weten.
Muller reageert daarop dat het
daarvoor nog te vroeg is. „Als we
de hakken in het zand zetten, le-
vert dat bij de gemeente niets op,
het is beter om in gesprek te blij-
ven.”
Hij legt uit dat het Plaatselijk Be-
lang zich overvallen voelde door

de plannen. „De gemeente heeft
aanvankelijk haar beleid ten aan-
zien van de zonneparken niet ge-
communiceerd en de ontwikke-
laar kon vrijelijk beginnen met
de onderhandelingen met de
grondeigenaren.” Na protesten
heeft de gemeente dit volgens
hem erkend en alsnog een infor-
matieavond georganiseerd. Mul-
ler benadrukt dat het Plaatselijk
Belang al wel heeft aangegeven
bij de gemeente dat er weinig
draagvlak is voor een zonnepark.
„Bij het vervolg van de procedure
zullen we erop toezien dat alles
volgens de regels verloopt en de
uitkomstenmet de inwoners van
Blokzijl communiceren.”

Buiten proportie
De werkgroep Duurzaamheid
van Plaatselijk Belang Blokzijl
heeft trouwens al wel haar me-
ning over het zonnepark naar de
gemeente geventileerd. Zij heeft
aangegeven dat ze de grootte van
het geplande zonnepark van
ruim 40 hectaren buiten propor-
tie vindt. Ook vreest de werk-
groep dat het park het histori-
sche landschap en historische
stadsgezicht aantast. De aanleg
van het zonnepark is een onder-
deel van de stadsvisie. Muller ver-
telt dat daarin verder de thema’s
wonen, toerisme, cultuur en
jeugd aan bod komen. Hierin
staan plannen en doelen voor de
korte termijn (5 jaar) en lange ter-

mijn (20 jaar). Nog dit jaarmogen
de inwoners vanBlokzijl hierover
hun mening geven in een enquê-
te. In januari volgt een inspraak-
avond en presentatie. De stadsvi-
sie zal naar verwachting in juni
gereed zijn.

Bestuur
Penningmeester Alfred Meeden-
dorp presenteert het financieel
verslag. Hij kan melden dat het
Plaatselijk Belang 2020 met een
positief saldo van 2145 euroheeft
afgesloten. Met een applaus ma-
ken de leden kenbaar dat ze ak-
koord gaan met de benoeming
van twee nieuwe bestuursleden.
Berry van Egten (55) volgt Ab Tol-
ner op. Emile van Waegeningh

(69) is het andere nieuwe be-
stuurslid. De bestuursfunctie van
secretaris is nog vacant. Muller
legt verder nog de nieuwe opzet
van het bestuur uit. Dat bestaat
nu uit een dagelijks en een alge-
meen bestuur. In het algemeen
bestuur zitten 18 leden. Zij heb-
ben daarnaast zitting in commis-
sies, waaronder economie, jonge-
ren en duurzame energie. Daar-
naast heeft het Plaatselijk Belang
een aantal werkgroepen gefor-
meerd. „Dezegaanzichvooral be-
zighouden met korte termijnac-
ties”, aldus de voorzitter. Tijdens
de rondvraag uiten een aantal le-
den nog een paar zorgen, zoals
over de verkeerssituatie in Blok-
zijl. Roelof Kruithof uit zich over

de nieuwe inzameling van oud
papier en Otto Molenaar vraagt
hoe het met de rondweg gaat.

350 jaar Stad Blokzijl
SiegerElzinga is voorzitter vande
werkgroep 350 jaar Stad Blokzijl.
Hij kan dinsdagavond niet aan-
wezig zijn en doet per mail ver-
slag van de activiteiten van de
werkgroep. „De festiviteiten zul-
len plaatsvinden van 10 tot en
met 17 september 2022. Op het
programma staan reeds gepland
een reünie, klassiek concert, his-
torische markt, kinderactivitei-
ten en een afsluitingsspektakel”,
leest De Jonge tot slot nog voor. ■

Hilda Knol

Zonnepark Blokzijl heet hangijzer
■Plaatselijk Belang voelde zich overvallen door het plan

BLOKZIJL De mogelijke aanleg van een
zonnepark bij Blokzijl gaat de inwoners niet in
de koude kleren zitten. Dat bleek vorige week
tijdens de Algemene Ledenvergadering van
Plaatselijk Belang Blokzijl.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Blokzijl. Wilbert Bijzitter

VOLLENHOVEObsdeVoorpoort
in Vollenhove doet weermee aan
de kledinginzamelingsactie van
Bag2School.
De kinderen krijgen besef dat
hun kleding een tweede leven
krijgt, dat de kleding een mooie
bestemming krijgt en niet bij de
afvalverwerker verdwijnt.
Bag2School is een internationaal
bedrijf met een groene kijk op de
maatschappij. Zij verzamelen
kleding van o.a. scholen en keren
per kilo een bedrag uit. Net als
Bag2School wil ook OBS de Voor-
poort de afvalberg niet nog hoger
maken. Deze wijze van werken is
dus een prima manier om van
niet meer gebruikte kleding af te
komen en om de school te laten
sparen voor dat extraatje.

Materialen voor de kinderen
Het ingezamelde geld wordt (ui-
teraard) besteed aan materialen
voordekinderen.De school roept
iedereen op om gebruikte (scho-
ne en onbeschadigde) kleding,
dekens, lakens, gordijnen, hand-
doeken, knuffelbeesten, riemen,
handtassen en schoenen (per

paar aanelkaar geknoopt) in te le-
veren bij OBS de Voorpoort. De
kleding wordt opgehaald en naar
hulporganisaties in Oost- en
West-Europa, Afrika en Azië ge-
stuurd. Vervolgens komt de kle-
ding terecht bij demensen die dit
het hardst nodig hebben. Tevens
leidt het tot meer werkgelegen-
heid in deze landen en voorkomt
dat er nog meer bruikbare kle-
ding in de vuilnisbak eindigt. Al-
leen maar voordelen dus.

Inleveren
Daaromwil de school graag ieder-
een enthousiast maken door hun
kledingkast op te ruimen en deze
kleding in een zak te schenken
aan OBS de Voorpoort, Groene-
straat 36 in Vollenhove.
Inleverenkanvanafnu tot enmet
dinsdagavond 9 november. De
zakken mogen in de hal gezet
worden,maar hetmag ook onder
het afdak bij de voordeur van de
school. Op dinsdagavond 9 no-
vember is er tussen 19.00 en
20.00 uur iemand aanwezig om
de zakken in ontvangst te ne-
men. ■

‘Bag2School’: inzamelingsactie

kleding OBS de Voorpoort
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NIEUWLEUSEN Twee belangrij-
ke gebeurtenissen voor de histo-
rische Vereniging Ni’jluusn van
Vrogger zaterdagmiddag bij mu-
seum ’t Palthehof in Nieuwleu-
sen: de ingebruikname van de
verhalenwagon én de onthulling
van een gerestaureerde histori-
sche kaart van de Rollecate van
Dedem. Veel leden van de vereni-
ging en betrokkenen zijn daarbij
aanwezig.
Papierrestaurator Marieke Kraan
heeft de oude historische kaart
vanRollecate vanDedemweerup
to date gemaakt. De oorspronke-
lijke kaart was beplakt met plas-
tic, waardoor deze steeds bruiner
werd. Ze heeft het plastic verwij-
derd endekaart voorzien van een
nieuwe lijst.

Prachtig voertuig
De treinwagon heeft jarenlang
als tuinhuisje bij een woning aan
de Backxlaan in het dorp gestaan.
Tot een nieuwe bewoner ver-
moedde dat zijn tuinhuisje mis-
schien wel van historische waar-
de was en dit bij de vereniging
meldde.
Een werkgroep bestaande uit
Geert Schoemaker, Thijs Vis-
scher, Jan Huzen, Wim Schoema-
ker, Jan Schuurman en Gerard
Kerpel is in 2017 aan het werk ge-
gaan met de restauratie van de

wagon die nu is omgetoverd in
een prachtig voertuig. Het voer-
tuig staat naast het museum op
twee stukken van de 1886 aange-
legde rails. De tram is van 12 ok-
tober 1885 tot 31 maart 1947 in

bedrijf geweest, eerst voor perso-
nenvervoer en vanaf 1933 als goe-
derenvervoer. De goederenwa-
gon is van het type E en heeft het
nummer 33. In totaal waren er 52
van dergelijke wagons. Deze wa-

gon is van 1907. In het voertuig is
plaats voor 10 à 15 personen.
Er is verder een touchscreen aan-
wezigwaarophistorischegebeur-
tenissen kunnen worden ver-
toond. Net als in het verleden

kunnen de reizigers elkaar ont-
moeten in de tram en elkaar ver-
halen vertellen over oude of actu-
ele gebeurtenissen.
In de wagon hangt aan de wand
het gedicht De jubeltoon waarin
het reizen met de trein bejubeld
wordt: ‘Wanneer men voortaan rei-
zen moet, dan gaat men nu niet meer
te voet, met trage trekschuit of schok-
kende omnibus; die last was vroeger
wel wat erg voor Dedemsvaart en
Hardenberg, Wees stoomtram, wel-
kom dus!’

Monument
Wethouder Jan Uitslag onthulde
samen met Geert Schoemaker
een klein monument met een
bord waarop een beknopte ge-
schiedenis van de goederenwa-
gonE33vandeDedemsvaartsche
Stoomtramweg Maatschappij
(DSM) staat. Dewethouderwas lo-
vend over de inzet van alle vrij-
willigers voor het velewerk dat is
verzet.
Het project maakt deel uit van
het DNA van Dalfsen. De verbin-
dingmet het verleden is hiermee
gemaakt, maar ook met de ver-
schillende kernen die een bedra-
ge leveren aan het DNA van Dalf-
sen. In de wagon kan een reis
door de tijd worden gemaakt. ■

Rieks Folkerts

Wethouder Jan Uitslag en Geert Schoemaker onthullen een klein monument. Frens Jansen

De verhalenwagon is klaar: vertellen kan beginnen

Van de jonge ooievaars, tussen de
twee enveertiendagenoud, vielen
velen ten prooi aan kou en nattig-
heid. ‘Deze situaties deden zich
ook herhaaldelijk voor bij jongen
tussen de 3 en 5 weken’, laten Els
en Frits Koopman van de De Lok-
kerij weten. ‘Op ons station was
het geen rozengeur en mane-
schijn. En we moeten in onze his-
torie teruggaan tot in 2013 om zo
schamel te scoren.’

75 volgroeide jongen
Volgens het echtpaar Koopman
was het opvallend dat er dit jaar
geen dode jongen tussen de dag
en tien dagen oud werden gevon-
den. ‘Terwijl juist in deze leef-
tijdsgroep een zeer hoog sterfte-
cijfermoet zijn opgetreden. Door

oudervogels als voedsel gebruikt?
Uit het nest geworpen endoor an-
der gedierte verorberd? In het
nest achtergebleven en vergaan?
Eveneens opvallend dit seizoen
de grote toename van de nestbe-
zettingen: meer ooievaarsparen,
desondanks minder uitgevlogen
jongen.’

Het aantal ooievaarsnesten opDe
Lokkerij zijn nu 51, 50 daarvan
worden permanent bewoond
door ooievaars. 42 ooievaarspa-
ren hadden broedsel, 6 paren
niet. Er waren 75 volgroeide jon-
gen. Dit is een kwart minder ten
opzichte van 2020. Toen waren
het er 103.Afgelopen jaarwerden

er 44 jongenopgevangenen3vol-
wassen ooievaars. 8 van de opge-
vangen jongen hebben het niet
gehaald.
Ook financieel ginghetDe Lokke-
rij niet voor dewind.Door corona
is er veel financiële schade. ‘Geen
openstelling voor bezoekers be-
tekende minder inkomsten. De

giftenbussen buiten het hek heb-
ben gelukkig nog wel wat opge-
bracht en de verkoop van door
ons gebouwde nestplateaus nam
toe. Zo kondenwedan tochhet fi-
nanciële hoofd nognet bovenwa-
ter houden.’ ■

Henriëtte Meppelink

Slecht jaar voor De Lokkerij
■Een koud voorjaar, een natte meimaand en daardoor weinig voedselaanbod voor ooievaars

DE WIJK Het was een
slecht jaar voor de
ooievaars van
ooievaarsstation De
Lokkerij in de Wijk. De
oorzaak: de sterk
wisselende weers-
omstandigheden. Een
koud voorjaar, lange
droogteperiodes, een
kletsnatte meimaand
en een laag
voedselaanbod.

Een ooievaarsmoeder voert haar kuikens. Marcel van Kammen
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Derdeklasser SV Nieuwleusen legde zaterdag op sportpark Het Klaverblad een heel slappe eerste helft op de grasmat tegen het
stugge Vitesse’63. De Koekangers hadden de boel organisatorisch goed voor elkaar, namen brutaal de leiding en wisten dit tot de
rust vol te houden.Nadepauzewas SVNieuwleusenbeter bij de les. De oranjehemden schroefdenhet tempoomhoog en speelden
zichzelf uiteindelijk naar een verdiende 3-1 overwinning.

De aanhouder wint uiteindelijk

‘We spelen
leuk voetbal

bij VENO
en dat is

de verdienste
van de
trainer’
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Staphorst spoelt bekerkater weg tegen Hoek
Regen deert deelnemers Dwingelderveldloop niet
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De thuisploeg hield dat echter
niet langer dan een halfuur vol.
De gasten bogen nog voor rust de
achterstand om in een 1-2 voor-
sprong. Toen in de derde minuut
van de tweede helft invaller Joy
Okenge van Alcides direct rood
kreeg - hij haalde de doorgebro-
ken Raphael Ngendakumana
neer - was deDrentse derby in fei-
te gespeeld.

Veel publiek
Het had zo mooi kunnen zijn
voor de ploeg van trainer Wilko
Niemer. Veel publiek rondom
veld 1 van sportpark Ezinge, een
‘lichte’ derbysfeer met veel ‘ro-
kend’ vuurwerk en twee teams
die er vol voor wilden gaan. Alle
ingrediënten dus voor een heer-
lijk potje voetbal tussen de koplo-
per uit Hoogeveen en de goed

presterende nummer 5 van de
hoofdklasse A van het zondag-
voetbal. Waarbij de hoop op een
stunt van Alcides tegen de lijst-
aanvoerder, gezien het begin van
de strijd, niet ijdel hoefde te zijn.
Alcides begon namelijk furieus
en drukte de gasten ver terug. Via
de flankspelers Sil Kuurman (uit-
stekend op dreef) en Nick Kuiper
ontstondenmeerdere gevaarlijke
momenten voor het Hoogeveen-
se doel. Sil Kuurman bediende na
nog geenminuut demee opgeko-
menMarnix Jager,maardie lever-
de een slap rollertje af.Deherstel-
de spits Leon Kooiker kreeg een

prima voorzet van de sterk acte-
rende Ryan Luyckx, doch ook hij
faalde. Even later kon Kooiker
net niet bij een voorzet van Kui-
per. Kooiker kreeg zelfs nog een
derde mogelijkheid, maar dit-
maal werd zijn inzet net op tijd
gepareerd.
Een doelpunt voor de Meppelers
konechterniet uitblijven endeze
viel halverwege de eerste helft.
Luyckx bracht de bal uit een cor-
ner hoog voor en Brecht van Zo-
meren zette zijn hoofd uitste-
kend tegen de bal: 1-0.
De Niemer-brigade bleef de bo-
venliggende partij, maar Hooge-

Louis Vijfhuizen (Hoogeveen) en Ryan Luyckx (Alcides) duelleren om de

Alcides buigt diep voor
Joy Okenge krijgt vroeg in de tweede helft de rode kaart, waarna de

Alcides moest zondag

op eigen veld een

diepe buiging maken

voor Hoogeveen: 1-5.

De Meppelers startten

nog wel goed tegen

de koploper.

Yannick Lier kopt de bal weg, ploeggenoot Reinier Crediet
kijkt goedkeurend toe. Leo de Harder

3DE DIVISIE

Staphorst 1
Hoek 0

STAPHORST Na de midweekse
oorvijg van Gemert in de strijd
om de KNVB Beker heeft Stap-
horst zich zaterdag naar de
tweede competitiezegeop rij ge-
vochten. Het gemankeerde
Zeeuwse Hoek zette Staphorst
in de slotfase met de rug tegen
de muur, maar toch sleepten de
mannen van Paul Weerman
drie punten uit het vuur. Vlie-
gende slidings, verbeten sprints
en talloze ruzies met de bal le-
verden toch eenminieme winst
op (1-0).

Even wennen
Nietsvermoedend ging Yannick
Lier naar de training, afgelopen
donderdag. Normaliter werkt
hij zijn wedstrijden in het twee-
de af, als verdedigende midden-
velder. Totdat de trainerhembij
zich riep en vertelde dat hij te-
gen Hoek in de basis zou star-
ten. „Die zag ik even niet aanko-
men. Ik zit er weleens bij, maar
in de derde divisie heb ik nog
nooit in de basis gestaan. De
trainer had me nodig, dus moet
ik er staan. Het was even wen-
nen,maarhet ging eigenlijkwel
lekker.”
Lier kreeg één opdracht mee
van zijn trainer. Een uur lang
vol gas geven. De middenvelder
bikkelde, liep gaten dicht en
speelde de bal meestal naar de
goede kleur. In de tweede helft
trok hij meermaals mee naar
het front. „Het was geen beste
wedstrijd. Maar bedenk dat al-
leen ik frisse benen had en ver-
der iedereen een loodzware pot
tegen Gemert in de benen had.
Zelf heb ik een uur lang alles ge-
geven. In het begin van de com-
petitie had ik het lastig, omdat
ik langzaam herstelde van coro-

na. De laatste maand ben ik
weer fit. Dan is dit eenmooimo-
ment, en helemaal lekker dat
we ook nog drie punten uit het
vuur slepen”, sprak Yannick
Lier na afloop, met een lach van
oor tot oor.

Vlammend schot
Paul Weerman posteerde drie
man centraal achterin, en Rei-
nier Crediet enMarlon Luchten-
berg alswingbacks. Over de gehe-
le wedstrijd gezien gaf Stap-
horst weinig weg. Alleen een
kopbal van Alexander Em-
brechts vloog nét over. Vlak
voor rust ontsnapte Stee Schal-
kwijk aan de aandacht van Mat-
thijs Verheul en hij raakte de
lat. Daarmee was de aanvals-
drang van Hoek wel genoemd.
Staphorst stelde daar voor rust
weinig tegenover. De frontlinie
miste stootkracht. Na de pauze
was het Staphorster collectief
dreigender. Sander de Grote
stakMike Reuvers weg,maar de
keeper redde en ookde rebound
ging er niet in. Na een afvallen-
de corner was het wél raak. Pas-
cal Mulder bediende Mike Reu-
vers en met een vlammend
schot kroonde de aanvaller zich
tot matchwinnaar: 1-0.
Kansen op de 2-0 waren er wel.
Nadat captain Mulder met de
bal dribbelde, vond hij nog-
maals Reuvers, maar ditmaal
redde de keeper op de inzetmet
zijn linkervoet. De laatste fase
was Hoek weer het gevaarlijkst.
Giovanni Delannoy kwam een
schoenneus tekort om een voor-
zet binnen te glijden. Ook bij
een serie corners op rij bleef
Staphorst de baas.

Prima ingevuld
Zo zag Yannick Lier zijn basisde-
buut beloond met drie punten.
Voor de camera werd hij toege-
zongen door zijn maatjes van
het tweede elftal. „Hij heeft het
gewoon prima ingevuld van-
daag. Hetwas van onze kant een
slechte wedstrijd. Snel een
streep zetten en de punten tel-
len. Die zijn het belangrijkste
vandaag”, aldus Paul Weerman.

Erik Mensink

Staphorst spoelt bekerkater
weg tegen gemankeerd Hoek

‘Het was van onze

kant een slechte

wedstrijd, maar de

punten tellen’

Justin Torn van FC Meppel tracht zich te ontworstelen aan een
LTC’er. Daan Prest

ZATERDAG 2J

FC Meppel 0
LTC 0

MEPPEL FC Meppel had in z’n
eerste 5 competitieduels garant
gestaan voor veel spektakel en
had daarin een doelsaldo van 15
voor en 17 tegen opgebouwd. De-
ze cijfers hielden de groen-witten
zaterdag intact, want LTC, dat na
5 wedstrijden al 12 punten had
verzameld, werd met 0-0 in be-
dwang gehouden in een duel dat
van minuut 1 tot minuut 90 boei-
de.
FC Meppel begon sterk en zag
binnen 2minuten Rense vanDijk

FC Meppel houdt

HOOFDKLASSE

Alcides Hoogeveen
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veenmaakte zevenminuten later
onverwachts gelijk. Een hands-
bal van Marnix Jager betekende
een strafschop. Aanvoerder Kjelt
Engbers van Hoogeveen schoot
de bal in de rechterbenedenhoek
hard achter keeper Xander Jager:
1-1. De gasten draaiden de rollen
nog voor de thee totaal om door
een zondagsschot van Tom Heer-
kes. Vanaf 25 meter kogelde de
Hoogeveense middenvelder de
bal onhoudbaar in de kruising
achter de Alcides-doelman: 1-2.

Niks verloren
Nog was er niks verloren voor de

thuisploeg en daar hamerde Nie-
mer bij zijn spelers op. „In de rust
heb ik gezegd dat we moesten
blijven gaan voor de overwin-
ning. Niet te snel de lange bal spe-
len, zoals we gingen doen na de
achterstand, maar blijven combi-
neren via het middenveld. Ik zag
nog kansen genoeg.” Die hoop
kon snel de prullenbak in na rust.
Invaller Joy Okenge verving de
geblesseerdeNiekKuurman inde
tweedehelft enmoest snel aande
bak. Aanvaller Raphael Ngenda-
kumanaging ervandoor enOken-
ge trok aan de noodrem. „Rood”,
oordeelde arbiter Jensch, waarbij

keeper Xander Jager nog een gele
kaart kreeg van de gedecideerde
arbiter. Binnen 8minuten gooide
Hoogeveen het duel volledig in
het slot. Eerst schoot ex-MSC’er
Noah Schuurman diagonaal de
1-3 binnen. Even later liet inval-
ler Jamai Kriekjes het centrum
van de Meppeler defensie zijn
hielen zien, en hij drukte af voor
1-4.
Alcides-aanvoerder Luyckx baal-
de enorm en vond dat het alle-
maal anders hadkunnenaflopen.
„Wij konden goed mee met Hoo-
geveen. Vooral in het begin wa-
ren we beter en zetten we vol

druk. De rode kaart voor Joy
(Okenge, red.) deed ons de das
om. Ik vond ons verre van kans-
loos en had het na rust,met elf te-
gen elf, nog wel willen zien.”

Positieve spelopvatting
Feit was dat Alcidesmet een posi-
tieve spelopvatting naar voren
bleef voetballen. Het kreeg daar-
voor toch nog een keer de reke-
ning gepresenteerd. Joost Scree-
ver van Hoogeveen kreeg op
rechts van Tristan Veelo de gele-
genheid omvoor te zetten. Verde-
diger Louis Vijfhuizen knikte het
vijfde doelpunt in het Alcides-
doel: 1-5. Eenmaal hoopte de
thuisclub ook op een strafschop.
De arbiter wees naar het doel
(voor een doeltrap) in plaats van
naar de strafschopstip, na een
lichte overtreding op spits Kooi-
ker. Een tweede treffer was
slechts een pleister op de diepe
wond geweest, want die was al
ontstaan aan het begin van de
tweede helft.
Alcides-trainer Niemer kreeg de
complimenten van zijn collega
Nico Haak („Jullie begonnen erg
sterk!”), legde zich bij de neder-
laag snel neer na de rode kaart,
maar had tevens goede punten
bij zijn eigen teamgezien. „Nadat
Joy eruit moest en het snel 1-3 en
1-4werd, was het beslist.We had-
den nog geen rode kaart gehad
dit seizoen. Zonde, maar het is
niet anders. De ruimtes werden
tegroot,wij blevenwel goedmee-
voetballen. Het was na de goede
start te weinig voor succes van-
daag. Nu hard trainen, en geluk-
kig zijnwe eenweekje vrij. Hope-
lijk zijn een paar jongens dan van
blessures hersteld”, sloot Niemer
af.

Alcides - Hoogeveen (1-2) 1-5.
Scoreverloop: 21. Van Zomeren
1-0, 27. Engbers 1-1 (strafschop),
39. Tom Heerkes 1-2, 52. Schuur-
man 1-3, 56. Kriekjes 1-4, 67. Vijf-
huizen 1-5.

Wim Hegen

de bal. Daan Prest

voor koploper Hoogeveen
de bezoekers ruim afstand nemen

‘Ik vond ons verre van

kansloos en had het

met elf tegen elf nog

wel willen zien’

en Hugo Bisschop schoten afvu-
ren. Van Dijk mikte voorlangs en
Bisschop dwong doelman Mark
Regtop tot een redding. Beide
aanvallers hadden voorin gezel-
schap van Pim ter Voorde, die na
lang blessureleed voor de tweede
maal aan de aftrap verscheen. De
inbrengvanTerVoorde geeft trai-
ner Jarrisch Keizer, zekermet het
ontbreken van aanvalsleider
Emiel Kwant, weer wat meer
smaken. Ter Voorde heeft mede
door de vele blessures de afgelo-
pen jaren veel te weinig inbreng
gehad en kan cijfermatig onmo-
gelijk tevreden zijn. Zijn aanwe-
zigheid staat normaliter garant
voor goals en daar heeft elke

ploegbehoefte aan. FCMeppel ze-
ker, omdat het de afgelopen we-
ken blijk gaf van een instabiele
defensie. Daar was overigens te-
gen LTC geen sprake van,want de
zeer behendige aanvallers Imre
de Jonge, Richard Mulder en Ro-
mano Djababoe werden door de
achterhoede van FC Meppel goed
in bedwang gehouden. Voor rust
kwamen de Assenaren slechts tot

enkele kleine mogelijkheden en
een afgekeurde goal van Djaba-
boe. De twee beste kansen waren
voor Ter Voorde, die eerst een
kopbal gered zag worden door
Regtop en inminuut 38 de bal net
over tikte bij de eerste paal.

Twee grote kansen
Na rust was LTC een kwartier de
baas op het veld en creëerde het
twee grote kansen. Djababoe
stuitte op keeper Erik Kampher-
beek en rondhet uurwas Richard
Mulder met een vrije kopkans
heel dicht bij de openingstreffer.
Na die twee kansen kende FC
Meppel z’n beste fase en drukte
het LTC even terug. Dat leverde

een corner op de paal op van Bri-
an van der Zweerde, die in de re-
boundnaeen inzet vanRense van
Dijk nog van de doellijn werd ge-
haald. In het laatste gedeelte golf-
de het spel heen en weer en leek
het geenszins op 0-0 af te steve-
nen. Beide ploegen regen de mo-
gelijkheden aaneen. Beide doel-
mannen toonden zich echter be-
kwame sluitposten en voorkwa-
mendat debrilstandvanhet bord
verdween.
Voor FC Meppel kwam de derde
remise tegen een topploeg als
LTC als geroepen, al had er met
iets meer accuratesse stiekem
misschien meer in gezeten voor
de ploeg van Jarrisch Keizer.

houdt voor eerste maal doel schoon in huidige competitie
Meppelers spelen voor

de derde keer in

deze competitie gelijk

tegen een topploeg
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M ark Koevermans pakt
over een maandje zijn

biezen als algemeen directeur
bij Feyenoord. Hij is niet de
eerste die het daar voor gezien
houdt. Jan de Jong en Eric
Gudde gingen hem voor. Niet
de minste bestuurders. Alle
drie hadden ze geen voetbal-
achtergrond. In het Rotter-
damse broeinest van emotie is
de beschaving dan ver te zoe-
ken. Alle drie bestuurders
kregen te maken met suppor-
ters die in de privésfeer hun
invloed kwamen uitoefenen.
Vorige maand hield Koever-
mans zich nog stoer, nadat ’s
nachts zijn ruiten waren inge-
gooid en zijn voordeur was
beklad. Welke bestuurder wil
deze club nog leiden in de
transitie naar een topclub,
waarbij het stadion een heikel
punt is? Wie gaat het thuis
uitleggen als hij de vacante
bestuurszetel wil bezetten?

E en handvol jaren geleden
ontmoette ik een marke-

tingprofessional van Fey-
enoord. Hij bood me een hui-
veringwekkend inkijkje in de
club. Er zit een team van medi-
aspecialisten om te volgen wat
de fans allemaal spuwen op de
socialmediakanalen. Continu
het sentiment proberen te
bespelen, het is blijkbaar no-
dig in de smeltkroes van pri-
mitieve driften bij de Rotter-
damse fans. Bij geen club in
Nederland is de sfeer zó grim-
mig. Minister Grapperhaus van
Justitie roept vanuit zijn ivo-
ren toren dat het niets met
voetbal te maken heeft. Hoe
dom ben je als je zo losgezon-
gen bent van de ruwe werke-
lijkheid? Het heeft juist álles
met voetbal te maken. Dat is
de kern van het probleem in
Rotterdam.

D e club pakte het suppor-
tersprobleem nooit in de

kiem aan. De kille waarheid is
dat dit bolwerk bang is voor
z’n fans. Het heeft zich altijd
teruggetrokken met slappe
oneliners. Bijvoorbeeld na de
antisemitische tekening over
Steven Berghuis, na zijn ver-
trek naar Ajax. Ook de com-
municatie rond het project
Feyenoord City illustreert dit
ten voeten uit. Geen duidelijke
stem, verdeeldheid alom. Met
Arne Slot aan het roer laat
Feyenoord binnen de lijnen
een nieuwe frisse blik zien.
Buiten de lijnen staat het be-
stuursgezicht op onweer. Wie
trekt Feyenoord uit deze poel
van verderf? Een baan voor
even.

COLUMN

Erik Mensink
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Frans Capellen wordt op z’n huid gezeten. Gerrit Boer

ZONDAG 2K

Zuidwolde 1
Epe 2

ZUIDWOLDE „We hebben ons
gerevancheerd na de 5-1 neder-
laag bij Dalen”, oordeelde Zuid-
wolde-trainerHarryWarmelink
zondagmiddag na de 1-2 neder-
laag tegen Epe. De thuisploeg
liet na om de koploper, die een
gemiddelde had van meer dan
vier treffers per wedstrijd, het
eerstepuntenverlies toe tebren-
gen. Warmelink: „Onze opzet
vooraf was om compact te spe-
len en Epe de bal te gunnen.”
Met dat strijdplan leek de tegen-
stander niet om te kunnen
gaan, want het was juist Zuid-
wolde dat vanuit de omschake-
ling de kansen kreeg. Toch wis-
ten de bezoekers via Koen Lo-
gen, tot grote ergernis van Har-
ry Warmelink, op 0-1 te komen.
„Het was echt hun eerste wa-
penfeit, terwijl wij al drieënhal-
ve kans hadden gehad.” De ze-

vende competitietreffer van Lo-
gen bleek tevens de enige in het
eerste bedrijf. „Ik heb mijn
ploeg de complimenten gege-
ven en ook niets aan ons strijd-
plan veranderd.”
Na rust veranderde er ook niet
zo veel, want Zuidwolde kreeg
opnieuw de betere kansen.
Twintigminuten voor tijd kreeg
het de beloning. Vincent Huls
sneed vanaf de zijkant goed
naar binnen en liet een schot
los. De doelman van Epe pareer-
de weliswaar goed, maar de los-
gelaten bal werd door Nico
Schulting, die later uit de wed-
strijd werd geschopt, tot treffer
omgebogen: 1-1.
Voordat Zuidwolde aan meer
kon gaan denken, stond het al
weer1-2 toen eenmooie voorzet
precies op het hoofd van top-
schutter Stefan Lokhorst viel.
„Dan krijgen we nog wel kan-
sen, waarbij er eentje van de
doellijn gehaald, maar helaas,
de terechte gelijkmaker bleef
uit”, baalde Warmelink.

Zuidwolde doet zichzelf
tekort tegen koploper Epe

ZONDAG 3D

Oranje Zwart 1
Dwingeloo 4

WANNEPERVEEN Dwingeloo
behaalde inWanneperveen een
terechte overwinning, maar de-
ze had wel wat voeten in aarde.
Een treffer van Melvin Koning,
gevolgd door een rode kaart
voor Oranje Zwart-doelman
Marcel Petter, gaven dit duel
een ander aanzien.
In een gelijkwaardige wedstrijd
wisten Jeroen Kleene en Sander
Nijstad de ploegen een 1-1 rust-
stand te bezorgen. Na de tweede
treffer van Dwingeloo stuurde

de arbiter keeper Petter,wegens
het onderuithalen van een te-
genstander, met rood naar de
kant. Volgens beide trainers,
André Blom (Oranje Zwart) en
Rob Vliek (Dwingeloo) was dat
een heel zware straf. De Dwin-
gelers profiteerden echter opti-
maal door via Thijs deVos enop-
nieuw Sander Nijstad uit te lo-
pen naar 1-4. „Het zat eens niet
tegen”, stelde een lachende
Vliek, die echter wel van me-
ningwas dat zijn ploeg het over-
wicht in duidelijker cijfers had
moeten uitdrukken. „Maar ge-
zien de blessuregolf van de afge-
lopen weken ben ik zeker niet
ontevreden.”

Ruime zege voor Dwingeloo

ZATERDAG 5G

MSC 4
Nagele 0

MEPPELMSC leed al twee neder-
lagen in deze nog jonge competi-
tie en móest winnen van Nagele
omde titelaspiraties niet in de ijs-
kast te hoeven leggen. De ploeg
van trainer BernardKoning slaag-
de daarin, want het won met 4-0
en achterhaalde daarmee de op-
ponent uit de polder.
MSC was voor rust heer en mees-
ter en speelde een groot aantal
kansen bij elkaar. Alleen Jesse
Bakker wist er daar eentje van te
benutten en schoot de thuisploeg
in de 22ste minuut op voor-
sprong. Doordat de zwart-witten
verzuimden verder weg te lopen,
bleefhetna rust spannendenwas

Nagele zelfs dicht bij de gelijkma-
ker. Het zag een goal afgekeurd
wordenendaarmochtMSCzeker
niet over klagen. De thuisploeg
had invaller Soufian el Kadouri
nodig om het duel naar zijn hand
te zetten. Hij schoot binnen 4mi-
nuten met twee goals zijn ploeg
in veilige haven (3-0), waarna
MSC in de slotfase mogelijkhe-
den te over kreeg omeen ruimere
zege te boeken. Lotfi Khatari be-
paalde de eindstand op 4-0 voor
de ploeg van een tevreden Ko-
ning: „Voor rustmoetenwemeer
afstand nemen, dan kom je na de
pauze niet in de problemen. Uit-
eindelijk is de zege wel verdiend,
maar zeker aan de te ruime kant.
Nagele is een goede ploeg, die ze-
ker een rol van betekenis gaat
spelen, daarom zijn deze drie
punten wel van groot belang.”

MSC doet goede zaken
met thuiszege op Nagele

ZATERDAG 3D

SV Nieuwleusen 3
Vitesse’63 1

De Koekangers hadden de boel
organisatorisch goed voor elkaar,
namen brutaal de leiding en wis-
ten dit tot de rust vol te houden.
Na de pauze was SV Nieuwleusen
beter bij de les. Het schroefde het
tempo omhoog en speelde zich-
zelf naar een verdiende 3-1 zege.

Geen beleving
Trainer Jeroen Elzinga had geen
verklaring voor het apathische
optreden van zijn ploeg. „Het
leek wel of er totaal geen bele-
ving was. We waren erg statisch,
zochten continu de moeilijke op-
lossing aan de bal en oefenden
zonder bal veel te weinig druk
uit. Dan kun je voetballen tot je

een ons weegt, maar op die ma-
nier ga je geen resultaat boeken.
In de rust hebben we elkaar op
scherp gezet, een aantal wijzigin-
gen doorgevoerd en na rust zag je
eenheel anderNieuwleusen.Niet
groots, maar wel energiek, en
met een veel hoger tempomet en
zonder bal. Vitesse’63 had het
meteen moeilijk en uiteindelijk
konden we dat in cijfers uitdruk-
ken. Al dient wel gezegd te wor-

den dat Vitesse’63 heel stugge
spelers heeft die hard voor elkaar
werken, en daarnaast ook een
aantal kwaliteitsspelers heeft.
Het is een lastig te bespelen ploeg
en daarom ben ik zeer content
met deze zege.”
Vitesse’63 startte de wedstrijd
zonder aanvoerder Lars Heuvel-
man, die geveld was door corona.
De Koekangers verscholen zich
daar geenszins achter, wilden

Gelegenheidsaanvoerder Mark van der Linde van Vitesse’63 wordt in de

SV Nieuwleusen breekt
Thuisploeg speelt tegen Koekangers een slappe eerste helft, maar da

SV Nieuwleusen

kende een ware

bliksemstart en won

de eerste 4 duels met

speels gemak, zonder

tegengoals. Vorig

weekend kwam er

echter zand in de

motor en verloren de

oranjehemden in en

tegen Hoogeveen.

Dat matige treffen

werd dit weekend

gevolgd door een

heel slappe eerste

helft tegen het stugge

Vitesse’63.
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ZONDAG 5A

Uffelte 0
IJhorst 4

UFFELTE Ondanks de 0-4 neder-
laag tegen IJhorst was Uffelte-
trainer Henk Everts na afloop
niet ontevreden: „Je moet de ver-
houdingen kennen. Wij zijn in
opbouw en IJhorst is kampioens-
kandidaat. We konden goed te-
genhouden en hier kunnen we
verder mee.” De bezoekers kwa-
men via Janick Brakke op 0-1,
waarna Yoran Meijer (twee straf-
schoppen) en Cristiaan Drogt de
eindstand op 0-4 bepaalden.
IJhorst-trainer Guido Broers zag
zijn ploeg aardig spelen. „Rustig
blijven, je ding doen en met drie
punten naar huis. Dat is voor ons
belangrijk in dit soort duels.”
Door de zege staat IJhorst nu al-
leen aan kop, want Kuinre ver-
loor met 3-2 bij Stânfries.

IJhorst aan kop
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Wessel Busscher scoorde maar liefst zeven keer. Wilbert Bijzitter

ZATERDAG 5G

Blokzijl 0
Steenwijk 13

BLOKZIJL Het was een schiet-
tent, zaterdag op sportparkUiter-
dijken. De voetballers van Steen-
wijk lieten thuisploeg Blokzijl al-
le hoeken van het veld zien en
wonnen met maar liefst 0-13.
Kees de Jong, de huidige trainer
vanSteenwijk enoud-oefenmees-
ter van Blokzijl, stapte met ge-
mengde gevoelens van het veld:
,,Dit is niet echt leuk. Helaas kon
ik vorig jaar vanwege corona
geen afscheid nemen van Blok-
zijl. Gaven de jongens me van-
middag voor de wedstrijd een
mooiebosbloemeneneen fles ro-
sé. En als dank daarvoor schieten
wij ze met 13-0 af.”

Bepalend
Aan de andere kant: Kees de Jong

is nu dus trainer van zaterdagvijf-
deklasser Steenwijk: ,,En duswas
het belangrijk om deze middag
met ruime cijfers te winnen,
want het doelsaldo kan aan het
einde van de rit bepalend zijn.”
De zege van de rood-witters was
weliswaar zeer ruim,maar kwam
tevens erg grillig tot stand. ,,In de
eerste helft speelden we redelijk
goed, maar we kakten ook een
kwartiertje in. In de slotfase
scoordenweweer en zo stondhet
bij rust zomaar 0-8.” Direct na
rust werd het 0-9. ,,Daarna moe-
ten we tot de 83ste minuut wach-
ten op 0-10, en dan lopen we nog
weg naar 0-13. Nou ja, ontevre-

den mag ik natuurlijk niet zijn
met zo’n uitslag’, aldus De Jong.

‘De Reus en Klein Duimpje’
Hoewel het een wedstrijd in de
kelder van het amateurvoetbal
betrof, dacht menigeen vooraf-
gaand aan deze gemeentelijke
derby al aan een gevecht tussen
‘De Reus’ en ‘Klein Duimpje’.
Steenwijk was immers koploper
(met 10 punten uit 4 wedstrijden
en een doelsaldo van +8) en gast-
heer Blokzijl was de rode lan-
taarndrager (niet alleen puntloos
na 4 wedstrijden, maar ook nog
een negatief doelsaldo van -21).
In depraktijk bleekde thuisploeg
dan ook weinig in de melk te
brokkelen hebben. Na een mi-
nuut of 3 ging de bal al tegen het
nylon: Robert van der Leij scoor-
de deze 0-1. Een eigen goal van de
groen-witten betekende na ruim
een kwartier 0-2. Twee goals van
opnieuw Van der Leij verdubbel-

den de marge naar 0-4. Daarna
ging het kort voor rust even snel.
Met 3 goals van aanvoerder Wes-
sel Busscher en een doelpunt van
Winchell Keus stond het halver-
wege 0-8.

Na de 0-9 van Busscher, kwam de
tiende treffer op naam van Yan-
nick Wagteveld. Daarna volgde
nog drie keer Busscher: 0-13.

Don van der Veen

Steenwijk blaast Blokzijl van het veld

‘De jongens gaven me

vanmiddag voor

de wedstrijd een

mooie bos bloemen’

Roy Visscher stuit op de Emmeloordse keeper. Frens Jansen

ZONDAG 2K

VENO 3
SC Emmeloord 2

VOLLENHOVE In de slotsecon-
den pakte VENO alsnog de volle
buit. Invaller Tim in ’t Veld
frommelde de 3-2 binnen en
vervolgens had tegenstander SC
Emmeloord geen tijd meer om
tot een volwaardige aanval te
komen.
De diepe zucht die Roy Visscher
na afloop slaakte, sprak boekde-
len. „We moeten de winst ge-
woon in de eerste helft al bin-
nenslepen”, was de VENO-spits
terecht vanmening. „Ikmoet de
bal bij die eerste kans gewoon
breed leggen”, stelde Visscher
heel schuldbewust.
De neutrale toeschouwer ging
er na 5 minuten spelen eens
goed voor staan, want als de be-
ginfase een voorteken van de
rest vandit duel zou zijn, beloof-
de dit een leuke voetbalmiddag
te gaan worden. Het eerste in-
grijpen van VENO-doelman Pe-
ter de Boer zag er niet gelukkig
uit, terwijl bij de volgendeactie -

aan de andere kant - SC Emme-
loord-keeper Hans Portijk op-
zichtelijk de fout inging. Olav
Sieltjes (namens de bezoekers)
en Stefan Vis pakten de cadeau-
tjes vrolijk uit. De vroege 1-1
stand bleef, ondanks vele kan-
sen voor de thuisploeg, heel
lang op het bord staan. Twee-
maal verslikte RoyVisscher zich
en ook Jod Zomerman liet een
grote kans onbenut. „In die fase
speeldenwe goed en haddenwe
het verschil moeten maken”,
oordeelde Visscher na afloop.
De terechte voorsprongwerd op
slag van rust verkregen toen Zo-
merman goed voor zijn man
kroop. De 2-1 ruststand zou VE-
NO het benodigde zelfvertrou-
wen moeten geven, maar na de
pauze sloegen de verhoudingen
binnen de lijnen als een blad
aan de boom om. SC Emme-
loord nam brutaal het heft in
handen en kwam binnen 10 mi-
nuten via ‘good old’ Gerke
Schaap op gelijke hoogte. „Dan
is ons spel wat we graag spelen
weg. We spelen leuk voetbal en
dat is de verdienste van de trai-
ner. Zelfs als de broertjes Post er
niet zijn, gaat het aardig. Maar
na de rust is het te snel de lange
bal”, aldus Visscher, die pech
had dat de arbiter een geheide
strafschop over het hoofd zag,
toen de spits een minuut voor
tijd werd neergelegd.

VENO grijpt de volle
buit op de valreep

‘We spelen leuk

voetbal en dat is

de verdienste

van de trainer’

graag spelen en vroegen zeer
sportief niet om uitstel. Dat was
voor rust zichtbaar, want organi-
satorisch had de ploeg van trai-
ner Klaas Mijnheer de boel goed
voor elkaar. Het speelde compact
en gunde Nieuwleusen de bal,
maar liep alles steeds keurig
dicht. Daardoor bleven de rood-
gelen eenvoudig overeind. De be-
zoekers kregen zelfs de beste
kansen en openden verrassend

de score in de 26ste minuut via
Ruben Westert, op aangeven van
Sander van Dijk: 0-1. Met iets
meer precisie had er wellicht een
tweede treffer in gezeten, maar
dat leed bleef SVNieuwleusen be-
spaard.
Na de pauze was er een totaal an-
der SV Nieuwleusen zichtbaar,
met een doorgeschoven Reinier
Meijerink. Vitesse’63 werd met-
eenbij de strot gegrepenenhapte

naar adem. Het duurde 13 minu-
ten eer de verdiende gelijkmaker
viel, via het hoofd van Randy
Vink. Hij knikte raak, na half-
slachtig ingrijpen in de Vitesse-
defensie: 1-1. De tweede treffer
van de oranjehemden liet langer
op zich wachten en viel pas een
kwartier voor tijd. Uitblinker Roy
Bollemaat kopte raak uit een cor-
ner en maakte zo de verdiende
2-1. In de 88ste minuut gooide
Thomas Koobs het duel op slot,
op aangeven van Reinier Meije-
rink: 3-1.
Vitesse’63-trainer KlaasMijnheer
kon leven met de nederlaag en
toonde zich tevredenmethet ver-
toonde spel. „Ik denk dat we het
naar onze mogelijkheden, zeker
voor rust, meer dan prima heb-
bengedaan.Het ismedeonze ver-
dienste dat zij niet thuis geven.
Nadepauzekom je simpelweg te-
kort en kunnen we het niet meer
belopen. Dan zijn zij gewoon veel
beter en winnen ze verdiend.”

Stoppen
De oefenmeester uit Rouveen
maakte afgelopen week trou-
wens bekend dat hij aan het ein-
de van het lopende seizoen gaat
stoppen, maar houdt daarin nog
wel een kleine slag om de arm.
„Ik heb het enorm naar de zin bij
deze mooie club en het klikt van
beide kanten. De balans tussen
mijn gezin, hetwerk (veel buiten-
landse reizen) en sport staat on-
der drukendaaromkan ikniet al-
le trainingen leiden. Wellicht is
er een oplossing voor te vinden,
maar in principe is dit mijn laat-
ste seizoen. Voetbal is echter zo’n
prachtige hobby en die wil ik ei-
genlijknietmissen.Dat geeft veel
energie en bij Vitesse’63 vind ik
dat ten volle.”

de sandwich genomen door twee Nieuwleusenaren. Frens Jansen

breekt Vitesse’63 na rust
maar dat blijft zonder gevolgen

‘Vitesse’63 is een

lastig te bespelen

ploeg en daarom ben

ik zeer content’
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Derde divisie A

Uitslagen
Excelsior’31 - FC Lisse 1- 3
SteDoCo - ACV 2- 1
Goes - VVOG 2- 2
Staphorst - HSV Hoek 1- 0
Barendrecht - ODIN’59 5- 0
DVS’33 Ermelo - Sparta N. 2- 1
Ter Leede - Harkemase B. 0- 1
VVSB - DOVO 0- 3

Stand
Sportlust’46 10-20
FC Lisse 10-20
Sparta Nijkerk 10-20
Harkemase Boys 10-18
DVS’33 Ermelo 10-17
Excelsior’31 10-17
Staphorst 10-16
ACV 10-14
SteDoCo 10-14
Barendrecht 10-13
Ter Leede 10-13
HSV Hoek 10-12
VVOG 10-10
AFC Ajax 10-10
DOVO 10- 9
VVSB 10- 9
ODIN’59 10- 8
Goes 10- 6

District Noord, Eerste klasse E

Uitslagen
Drachtster Boys - Groningen 1- 2
Broekster B. - Leeuw. Zw. 1- 0
PKC’83 - Blauw Wit’34 1- 1
Balk - Winsum 0- 2
Oranje Nassau - Pelikaan S 4- 4
Zeerobben - FC Burgum 0- 1

Stand
d’Olde Veste’54 5-15
Pelikaan S 6-11
WHC 5-10
Broekster Boys 6-10
PKC’83 6-10
Groningen 5- 9

Oranje Nassau 6- 8
Blauw Wit’34 5- 7
Drachtster Boys 6- 7
Leeuwarder Zwaluwen 6- 6
Winsum 6- 5
FC Burgum 6- 5
Balk 6- 4
Zeerobben 6- 3

Tweede klasse J

Uitslagen
Elim - De Weide 4- 3
Gramsbergen - DZOH 0- 3
Drenthina - DESZ 0- 2
FC Meppel - LTC 0- 0
SV Bedum - NEC Delfzijl 1- 0
Achilles 1894 - Oosterwolde 1- 2
Gorecht - Knickerbockers 3- 0

Stand
Gorecht 6-18
DZOH 6-16
LTC 6-13
SV Bedum 6-10
Achilles 1894 6- 8
DESZ 6- 8
SV Oosterwolde 6- 8
Gramsbergen 6- 7
The Knickerbockers 6- 7
FC Meppel 6- 6
De Weide 6- 6
Elim 6- 5
Drenthina 6- 4
NEC Delfzijl 6- 1

Derde klasse A

Uitslagen
SVM - Oudehaske 4- 0
SDS - Heeg 1- 2
DWP - Sneek Wit Zwart 2- 6
Scharneg.’70 - Makkum 7- 2
CVVO - Workum 2- 4
Heerenv. Boys - Oeverzw. 7- 1
Tonego - Willemsoord 1- 1

Stand
Sneek Wit Zwart 6-18
Workum 6-16
Heeg 6-13

SVM 6-12
Heerenveense Boys 6-10
CVVO 6-10
Oeverzwaluwen 6- 9
DWP 6- 9
SDS 6- 7
Oudehaske 6- 7
Scharnegoutum’70 6- 5
Tonego 6- 2
Willemsoord 6- 2
Makkum 6- 0

Derde klasse D

Uitslagen
Hollandscheveld - SC Lutten 0- 1
Avereest - ZZVV 0- 3
FC Ommen - Hoogeveen 0- 1
Fit Boys - SVN’69 0- 0
SV Nieuwleusen - Vitesse’63 3- 1
DVC Dedemsvaart - BSVV 2- 1

Stand
ZZVV 6-15
SV Nieuwleusen 6-15
SC Lutten 6-14
Hoogeveen 6-13
Vitesse’63 6-12
Hollandscheveld 6-10
FC Ommen 6- 7
DVC Dedemsvaart 6- 7
FC Klazienaveen 5- 6
BSVV 6- 6
Avereest 6- 5
SVN’69 6- 3
CSVC 5- 1
Fit Boys 6- 1

Vijfde klasse G

Uitslagen
Espel - SVBS’77 2- 2
VVAK - Steenwijker Boys 2- 4
Blokzijl - Steenwijk 0-13
NKVV - VCG 2- 6
MSC - Nagele 4- 0
Ens - Alcides 1- 2

Stand
Steenwijk * 5-13
Alcides 5-10

Steenwijker Boys 5-10
Nagele 5-10
MSC 5- 9
NKVV 5- 7
Espel 5- 6
SVBS’77 5- 6
Ens 5- 4
VCG 5- 4
VVAK 5- 4
Blokzijl 5- 0

District Oost, Derde klasse C

Uitslagen
VIOS V. - Swift’64 1- 2
Hattem - SC Rouveen 2- 3
HTC - Hulshorst 4- 0
Zwolsche Boys - Elspeet 0- 3
DSV’61 - Hatto Heim 0- 1
ESC - Olympia’28 3- 3

BAS - Oene 1- 1

Stand
Hatto Heim 6-18
SC Rouveen 6-14
Elspeet 6-13
Oene 6-11
VIOS V. 6-10
DSV’61 6-10
ESC 6- 9
Swift’64 6- 8
Olympia’28 5- 5
BAS 6- 5
HTC 6- 4
Hattem 6- 4
Hulshorst 6- 2
Zwolsche Boys 5- 0

Vierde klasse D

Uitslagen

Kampen - Wijthmen 1- 3
Reaal Dronten - CSV’28 1- 4
Wilsum - VSW 3- 0
SV Zalk - ’s Heerenbroek 2- 1
Noord Veluwe Boys - VHK 1- 4
’t Harde - Dieze West 1- 2

Stand
Dieze West 5-15
Reaal Dronten 5-10
CSV’28 5-10
VHK 5- 9
SV Zalk 5- 9
Wilsum 5- 7
’s Heerenbroek 5- 6
VSW 5- 6
’t Harde 5- 5
Noord Veluwe Boys 5- 5
Wijthmen 5- 4
Kampen 5- 0

ZATERDAGAMATEURS

VVAK moest thuis het onderspit delven tegen Steenwijker Boys: 2-4. André Weima

Hoofdklasse A

Uitslagen
RKAVV - SDO 1- 0
De Zouaven - Be Quick 1887 1- 2
TOGB - Purmersteijn 1- 0
Alcides - Hoogeveen 1- 5
TAC’90 - VOC 2- 0
Emmen - Velsen 2- 1
HBS - SJC 1- 2

Stand
Hoogeveen * 9-25
Be Quick 1887 9-18
TOGB 9-16
SJC 8-13
Alphense Boys 8-12
RKAVV 8-12
Alcides 9-12
HBS 8-10
TAC’90 8-10
De Zouaven 8- 9
Purmersteijn 8- 8
Emmen 8- 8
Velsen 9- 8
VOC 9- 8
SDO 8- 4

District Noord, Tweede klasse K

Uitslagen
EMMS - Pesse 1- 1
Oerterp - Dalen 1- 1
LAC Frisia 1883 - Drachten 3- 1
Zuidwolde - Epe 1- 2
LSC 1890 - GAVC 2- 0
VENO - SC Emmeloord 3- 2

Stand
Epe 6-18
LAC Frisia 1883 6-14
LSC 1890 5-12
VENO 5-11
Dalen 6-10
EMMS 5- 6
Zuidwolde 5- 6
Oerterp 5- 5

Beilen 5- 4
Drachten 6- 4
GAVC 5- 3
SC Emmeloord 6- 3
Pesse 5- 2

Derde klasse D

Uitslagen
Raptim - HODO 2- 0
USV - Sweel 3- 0
Oldemarkt - Oldeholtpade 2- 2
Trinitas - Olyphia 3- 1
Steenwijkerwold - Protos 1- 0

Oranje Zwart - Dwingeloo 1- 4

Stand
HODO 6-13
Oldeholtpade 6-11
Steenwijkerwold 6-10
FC Oldemarkt 4- 8
Dwingeloo 5- 7
Sweel 5- 7
Protos 6- 7
USV 5- 6
Ruinen 5- 5
Olyphia 6- 5
Trinitas 4- 4
Raptim 4- 4

Oranje Zwart 4- 3

Vierde klasse A

Uitslagen
Lemmer - Steenwijker Boys 1- 3
Havelte - Donkerbroek 6- 2
VWC - RKO 2- 1
De Blesse - Wacker 2- 4
Sportclub Makkinga - BEW 1- 2
Zandhuizen - Ruinerwold 0- 1
Smilde’94 - Kraggenburg 1- 4

Stand
Havelte 6-16

Wacker 6-16
Steenwijker Boys 6-13
RKO 6-12
Ruinerwold 6-11
FC Kraggenburg 5-10
Smilde’94 6- 7
Sportclub Makkinga 6- 7
Zandhuizen 5- 6
BEW 6- 6
VWC 6- 5
De Blesse 6- 2
Donkerbroek 6- 2
Lemmer 6- 1

Vierde klasse D

Uitslagen
Zwartemeerse Boys - Wijster 4- 0
DSC’65 - Buinen 2- 3
Schoonebeek - KSC 1- 0
VIOS (O) - Gasselternijveen 1- 6
EHS’85 - VV Sleen 2- 5

Stand
VV Sleen 6-14
Schoonebeek 5-13
Gasselternijveen 5-10
EHS’85 6-10
KSC 6- 7
Titan 3- 6
Buinen 4- 6
Wijster 5- 6
Zwartemeerse Boys 5- 6
DSC’65 5- 5
SC Balkbrug 5- 4
VIOS (O) 5- 3
DVC’59 4- 1

Vijfde klasse A

Uitslagen
Stanfries - Kuinre 3- 2
Blankenham - Scheerwolde 2- 5
Oosterstreek - SV H’smilde 1- 5
FC Fochteloo - Wapserveen 5- 0
Uffelte - IJhorst 0- 4
Diever-Wapse - Giethoorn 3- 5

Stand
IJhorst 5-15
Kuinre 5-12
Giethoorn 5-10
Oosterstreek 6-10
SV Hoogersmilde 4- 9
Stanfries 4- 9
FC Fochteloo 5- 9
Scheerwolde 5- 5
Old Forward 4- 4
Uffelte 6- 4
Diever-Wapse 5- 3
Wapserveen 6- 3
Blankenham 4- 0

ZONDAGAMATEURS

De streekderby tussen Trinitas en Olyphia eindigde in een 3-1 overwinning voor de blauw-zwarte thuisploeg. Piet Bosma
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3DE KLASSE B

RoReKo 20
SDO (S) 11

RoReKo nam meteen het initia-
tief,maar het had geen gelukmet
de doelpogingen. Zo strandden
drie pogingen van Iris Leffers - die
met Marloes Ham, Jasper Ploeg
en Chris de Gorter de eerste aan-
val vormde - op de rand van de
korf. Verdedigend stond het
maar weinig doelpogingen toe
aan SDO (S), dat niet goed ant-
woord had op het lengtevoordeel
bij de heren van RoReKo.
Na zes minuten opende Jasper
Ploeg de score (1-0). Een minuut
later tekende Marloes Ham voor
2-0. De tweede aanval met Leonie
de Jonge, Mandey Huisjes, Nico

Broekert en Frank Donker had
een vijftal minuten nodig om de
voorsprong te vergroten. Binnen
de minuut werd de voorsprong
verdubbeld: 4-0. SDO (S) had ver-
dedigend in beide vakken een
zwakke plek bij de dames. Zodra
Marloes Ham of Mandey Huisjes
doorbrak of op het punt daartoe
stond, snelde de tegenstandster
van Iris Leffers of Leonie de Jonge
haar vakgenote te hulp enkregen
Leffers en De Jonge de vrije ruim-
te. Gesteund door de sterke re-
bound van het herenkwartet
konden zo meerdere doelpogin-
gen gedaan worden, en met suc-
ces.
Coach Susan Hindriks: „Wij heb-
ben het voordeel van lange heren
en konden de twee zwakke plek-
ken bij de dames uitbuiten.” Hin-
driks (31) namde rol van coach op
zich na het vertrek van Henk
Huising. Voorheen maakte ze fu-

rore als gemakkelijk scorende
speelster, maar ernstige slijtage
aandeknie nooptehaar de schoe-
nen aan de wilgen te hangen.
„Vanaf m’n twaalfde, dertiende
had ik al last van mijn knieën,
maar ik heb altijd doorgespeeld.
Vorig jaar zomer bezocht ik een
sportarts en na een MRI-scan
voorspelde hij dat ik binnen en-
kele jaren aan kunstknieën toe
zou zijn. Ik heb nog enkele wed-
strijden met heel veel pijn ge-
speeld. En nu is het mooi ge-
weest. Ikmis het spelen wel. Coa-
chen is voor mij niet vreemd. Ik
deed eerder de A’s en stond als

speelster vaak vanuit het andere
vak aanwijzingen te geven. Op
deze manier blijf ik bij de groep
betrokken.” Door een wisseling
van baan is Hindriks binnenkort
maar twee weekends per maand
beschikbaar als coach. „Mijn va-
der neemt tot de zomer de andere
twee voor zijn rekening.”

Voorsprong uitbouwen
Met doelpunten van Iris Leffers
en Jasper Ploeg bouwde RoReKo
de voorsprong uit tot een comfor-
tabele 6-0. In het tweede kwartier
verkleinden de bezoekers, die
werden gecoacht door oud-Nij-
evener Bert Snijder, de achter-
stand tot vier punten: ruststand
9-5. Na rust bouwden de Wijkers
hun voorsprongweer uit. Na 11-6
stokte het scoren even, maar na
11-8 namen ze weer verder af-
stand: 14-8 en 18-9. Toen Nico
Broekert in de slotminuut een-

handig ook zijn doelpuntje mee-
pikte endeeindstandop20-11be-
paalde, had iedere speler van Ro-
ReKo een of meer doelpunten
achter zijn naam staan.
Coach Susan Hindriks: „Een
mooie pot waarvan ik heb geno-
ten. Dat was ook wel nodig. Dit is
lekker om zo de zaal in te gaan.
Vandaag begonnen we super-
scherp en hielden we dat de hele
wedstrijd vol. De vorige keren be-
gonnen we slap als zoutzakken
en eindigden we sterk, maar dat
was dan niet genoeg.”

Doelpuntenmakers RoReKo:
Iris Leffers (vijfmaal), Leonie de
Jonge (vijfmaal), Marloes Ham
(driemaal), Mandey Huisjes
(tweemaal), Jasper Ploeg (twee-
maal), Frank Donker, Chris de
Gorter en Nico Broekert.

Arend Waaijer

Mandey Huisjes gaat hier de bal overnemen. Leo de Harder

RoReKo rolt middenmoter SDO (S) op
Hekkensluiter uit de Wijk is eindelijk verlost van de hatelijke nul in

RoReKo raakte in de

laatste wedstrijd voor

de zaal verlost van de

hatelijke nul. De Wij-

kers zonden midden-

moter SDO (S) met

lege handen huis-

waarts. De basis voor

de overwinning werd

in het eerste kwartier

gelegd met een voor-

sprong van 6-0. Daar-

na scoorden ze vaak

genoeg mee met de

bezoekers om de mar-

ge ruim te houden. „Een mooie pot

waarvan ik heb

genoten; dat was

ook wel nodig”

Nico Broekert pikte ook zijn doelpuntje mee. Leo de Harder

2DE KLASSE A

Harich 14
ZKC’19 22

HARICH ZKC’19 is ook in de laat-
ste wedstrijd van de eerste helft
van de veldcompetitie ongesla-
gen gebleven. De Zuidwoldigers
stapten daarmee, net als de afge-
lopen twee jaar, als herfstkampi-
oen vanhet veld. Doordat de veld-
competitie toenvanwegede coro-
naperikelen vervroegd werd be-

eindigd, kon die positie niet
worden verzilverd met een kam-
pioenschap en daarmee met de
zo gewenste promotie naar de
eerste klasse.
Hekkensluiter Harich kon
ZKC’19 scorend tot 3-3 bijbenen.
Daarna namen de Zuidwoldigers
het heft in handen. Van 3-3 ging
de score naar een comfortabele 3-
10. Bij rust gaf het scorebord een
tussenstand van 5-12 aan.
Na de rust pakte ZKC’19 de draad
direct weer op. Na 6-15 daalde het

niveau en raakte het tempouit de
wedstrijd. Dit gaf Harich de gele-
genheid te naderen tot 9-15. Daar-
na kwamen beide ploegen weer
tot scoren. Eindstand 14-22.

Doelpuntenmakers ZKC’19:
Kristian Krikken (achtmaal), Hie-
ke Kruit (driemaal), Tom Rijsten-
berg (tweemaal), Adriaan Dusée
(tweemaal), Melissa Rijstenberg
(tweemaal), Daniel Vos (twee-
maal), Maikel Vos, Marlieke Krik-
ken en Elske Oord.

ZKC’19 sluit veldkorfbalcompetitie
als ongeslagen herfstkampioen af

1STE KLASSE B

Juventa 9
KIOS (R) 16

HARDENBERG KIOS (R) eiste in
de laatste veldwedstrijd voor de
zaal de alleenheerschappij vande

1e klasse B op. De Ruinerwoldi-
gers stootten in de rechtstreekse
confrontatie medekoploper Ju-
venta van de troon.

Bovenliggende ploeg
Ze lieten zich niet van de wijs
brengen toen de thuisclub een

voorsprong van 3-0 op het score-
bord zette. Na deze tien minuten
trokken ze de stand in drie minu-
ten tijd gelijk: 3-3. Zewerdenmet
ijzersterk verdedigen en een ster-
ke rebound de bovenliggende
ploeg, maar vertaalden dit onvol-
doende in doelpunten. Na 5-5

werd in het tweede kwartier
maar eenmaal gescoord: rust-
stand 5-6.
Na de hervatting gooiden de Rui-
nerwoldigers de topper binnen
acht minuten in het slot: 5-12. In
de resterende tijd scoorden ze
mee met de thuisclub en zo hiel-

den ze het verschil ruim. Eind-
stand 9-16.
Doelpuntenmakers KIOS (R): Li-
sanne Koster (viermaal), Martijn
Ziel (driemaal), Marlissa Noord
(driemaal), Bart van der Linde
(driemaal), Janita Zantinge, Jan-
neke Lucas en Patrick Roelevink.

KIOS (R) stoot medekoploper Juventa van de troon in 1ste klasse B

4DE KLASSE B

Leonidas 10
Noveas 8

NOORDWOLDE Noveas keerde
met lege handen huiswaarts van
de streekderby tegen hekkenslui-
ter Leonidas. De Steenwijkers
hadden geen adequaat antwoord
op het fysieke tegenspel. Ze lie-
ten zich intimideren, haalden te
weinig rendement uit de schoten
en verloren te veel rebounds. A-
junior Jorrit Zijlstra maakte als
vervanger van Yorrin Gritter ver-
dienstelijk zijn debuut als basis-

speler. Noveas werd in de eerste
helft geconfronteerd met een
achterstand van 8-5. Ook de twee-
de helft, waarin Anna Hofstra
zichvijfminutenvoor tijd vanwe-
ge een blessure moest laten ver-
vangen door Aniek Simonis, was
doelpuntarm. Leonidas scoorde
nog tweemaal, Noveas driemaal.
Eindstand 10-8. Voor de Noord-
woldigers was het hun eerste
puntenwinst van dit veldseizoen.
Doelpuntenmakers Noveas:
Harjan Keizer (driemaal), Sian
van der Terp (tweemaal) , Lotte
van der Terp, Jorrit Zijlstra en An-
na Hofstra.

Noveas verslikt zich in Leonidas
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Maar ja, ze wisten natuurlijk niet
dat het de Dwingelderveldloop
betrof: een gezellige prestatie-
loop over 10 of 15 kilometer, over
bijna allemaal verhardewegen in
het Dwingelderveld. Niet ge-
treurd,wantdedeelnemers geno-
tenmassaal van de prachtige om-
geving.

Voorinschrijving
De regen veroorzaakte zaterdag-
ochtend weinig bezorgde gezich-
ten. Wie niet in de regen wilde
hardlopen, kon gewoon thuisblij-
ven. Het enige dat ze kwijt waren
was het inschrijfgeld, want de
liefhebbers konden zich alleen
bij voorinschrijving aanmelden.
En dat gebeurde massaal, want
met totaal bijna 300 honderd lo-
pers op de 10 en 15 kilometerwas
de organisatie bij monde van Pie-
ter Boelen niet ontevreden:
„Sinds kort mogenweweer hard-
lopen met elkaar en dan is het
mooi dat wij ook weer een wed-
strijd kunnen houden en zóveel
deelnemers trekken. Het is een
teken dat er behoefte aan is. Vol-
gend jaar willen we er ook een
halve marathon bij doen, want
dat is toch voor veel atleten een
favoriete afstand.”

Henri Harmsen
Om half 11 werden allereerst de
deelnemers aan de 15 kilometer
weggeschoten en 20 minuten la-
ter volgde de rest die 10 kilome-
ter voor de boeg had. Naar het
verloop van de wedstrijd was het
voor de meegereisde supporters
trouwens gissen. Op beide afstan-
den moest namelijk één lange

ronde worden afgelegd en dus
kwamen de deelnemers tussen-
tijds niet langs start en finish. Op
de langste afstand was direct wel
duidelijk dat Henri Harmsen uit
Drachten zich wilde laten zien.
Hij koos vanaf de start het hazen-
pad. Deze in 1988 geboren Fries
liep solo naar de finish, in een
goede tijd van 55.53. Hij bleef
daarmee nummer 2 Jeroen Does-
burg uit Rolde, op een seconde
na, vijf minuten voor. Harmsen
was na afloop bijzonder te spre-
ken over zijn eigen prestatie:
„Het ging eigenlijk best lekker.
Op de laatste kilometers kon ik
goeddoorgaan enover de tijd ben
ik dik tevreden. Dit is pas mijn
derdewedstrijdweer en dan deze
tijd: prima! Maar ik vond het ook
een supermooi parcours en dat is
ook lekker hoor.”
De snelste dame op de 15 kilome-
ter was Selma Zwier. Deze in-
woonster van Erm passeerde na

1.09.31 ‘overall’ als 20ste de
meet.
Op de korte afstand, toch nog al-
tijd 10 kilometer, bracht Roland
Vos met 37.38 de snelste tijd op
de klokken. Met 34 tellen meer
legdeRick Smit uitMeppel beslag
op de tweede plaats. De derde tijd
opdeze prestatieloopwas voor Je-
roen Bruulsema, in 39.38. Deze
inwoner van Dwingeloo pikt af
en toe een loopje mee en de af-
stand maakt hem niet zoveel uit,
blijkt na de finish: „Dit was 10 ki-
lometer, maar ik loop ook wel-
eens de 5 kilometer of een halve
marathon.” Hardlopen is niet bij
uitstek zijn favoriete sport: „Ik
skeeler, schaats en zit ook op de

wielerfiets. Als ik eerlijk ben,
schaats ik het liefst, maar zo’n
loopje tussen de bedrijven door is
gewoon lekker.”
Ook bij de dames was Dwingeloo
boven in het klassement goed
vertegenwoordigd. Daarvoor te-
kendeRenataHaring, die in 42.39
als eerste onder het finishdoek
doorkwam. Hoewel ze in het
overall-klassement slechts 5 he-
ren voor zich had, was het een
jaar of 4, 5 geleden dat ze de atle-
tiekschoenen had aangedaan
voor een wedstrijd- of prestatie-
loop. „Ik vond het erg leuk om
mee te doen. Van huis uit ben ik
eigenlijk een baanatlete en dan
vooral op de 800meter. In de om-
geving van Dwingeloo train ik
een paar keer per week, maar
soms komt dat er ook niet van. Of
het naar meer smaakt? Weet ik
niet. Ik geniet wel van de ont-
spanning en de gemoedelijkheid,
dus wie weet.”

Het laatste woord wat betreft de
Dwingelderveldloop is voor het
bestuurslid Pieter Boelen: „Over
het geheel genomen zijn we te-
vreden. Natuurlijk zijn er wat
kleine dingetjes die we moeten
aanpassen,maar dat zal altijdwel
zo blijven. Wat me soms wel een
beetje stoort, is dat je voor zo’n
loop ontzettend veel dingen
moet regelen. Denk alleen maar
eens aan alle vergunningen en de
grote groep verkeersregelaars.
Dat was vroeger wel anders. Ik
ben, denk ik, al wel 40 of 50 jaar
bij diverse lopen in Dwingeloo
betrokken en dan heb ik het bij-
voorbeeld ook over de AVD-cross,
waarmee we zijn gestopt. Als je
die jaren overziet, dan is er toch
wel heel veel veranderd.Maarhet
belangrijkste is dat ik het nog al-
tijd leuk vind om te doen. Dus op
naar de volgende editie!”

Lo Dijkstra

Ondanks de regenachtige omstandigheden genoten de deelnemers aan de Dwingelderveldloop van het fraaie parcours. Gerrit Boer

‘Een teken dat er behoefte aan is’
Ondanks regen trekt Dwingelderveldloop toch 300 deelnemers

Diverxe deelnemers

aan de Dwingelder-

veldloop keken

zaterdagmorgen

vreemd op, want een

veldloop gaat toch

vooral over

onverharde wegen, zo

vroegen ze zich af.

‘Volgend jaar willen

we er ook een halve

marathon bij doen’

ENSCHEDE/MEPPELOok de uit-
wedstrijd tegen Jugglers, afgelo-
pen zaterdag, hebben de basket-
ballers van Red Giants niet kun-
nen winnen (68-59).

Hersenschudding
Coach Patrick Koning kon met
slechts 8 spelers beginnen - onder
wie de niet-fitte Rob Sips - en zag
Natan van der Woerd uitvallen
met een hersenschudding, opge-
lopen in een reboundduel.
De thuisploeg uit Enschede liep
uit naar een voorsprongmet dub-
bele cijfers en doordat Koning al
snel twee spelers met drie fouten

naar de kant moest halen, werd
het een conditionele slijtageslag.
Bij rust was het verschil 12 pun-
ten. In de tweede helft rechtte
Red Giants de rug en kwam het 5
minuten voor tijd terug tot op 2
punten verschil. Een onsportieve
fout stoptehetMeppelermomen-
tum; Red Giants kwam met 4
man te staan en was verder kans-
loos.

BVG
Het duel omde laatste plekwacht
volgend weekend, als het even-
eensnogpuntlozeBVGopbezoek
komt in Meppel.

Red Giants verliest ook
vierde competitieduelALMELO/MEPPEL Het was afge-

lopen zaterdag eindelijk zover:
na drie wedstrijdvrije weekends
mochten de waterpoloërs van De
Reest weer eens om de punten
spelen, ditmaal tegen De Veene.
De thuisploeg uit Almelo trok
met 13-7 echter duidelijk aan het
langste eind.
In de beginfase zette het Mep-

peler team de Twentse verdedi-
ging goed onder druk en was het
aanvallend gevaarlijk. Toch
slaagde alleen De Veene erin om
doel te treffen, waardoor De
Reest aan het einde van de eerste
periode tegen een 3-0 achter-
stand aankeek.
Ook in de tweede periode zat

het de Meppelers niet mee. Maar-

ten Flederus moest het veld rui-
men met een liesblessure, een
aantal strafworpen werd gemist
en De Reest vergat zichzelf te be-
lonen in de afronding. Er werd
weliswaarhard gewerkt aanMep-
peler zijde, maar de thuisploeg
liep toch weer verder uit, naar
5-0. Halverwege deze periode
wist Geert Talsma eindelijk het
net te vinden (5-1) enwerd het gat
enigzins verkleind.De tweedepe-
riode werd afgesloten met een
tussenstand van 7-3.
In de derde periode veranderde

het wedstrijdbeeld drastisch.
Coach Marcel van Tilburg blies
nieuw leven indeMeppeler ploeg
en dat was terug te zien in het
spel. Na twee doelpunten van De

Veene halveerde De Reest de 9-3
achterstand naar 10-7. De Meppe-
ler spelers wisten elkaar in deze
fase blindelings te vinden en het
kenmerkendehoge tempodatDe
Reest dit seizoen hanteert, werd
als het ware ‘teruggevonden’.
In de vierde periode hadden de

Almeloërs de zaak ineens weer
onder controle. Nanog geen 2mi-
nuten had de thuisploeg al 2 keer
gescoord en na vier minuten spe-
len stond de eindstand van13-7 al
ophet scorebord. Jammervoorde
Meppelers, maar De Veene ver-
diende de drie punten ruim-
schoots.
DeReestmag volgendweekend

aantreden tegen NDD in Doetin-
chem.

De Reest vergeet zichzelf te belonen
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Meppeler Courant

Het zou fijn zijn geweest als er van-
uit de Belastingdienst of van een
andere uitvoeringsorganisatie van
de overheid eindelijk eens positief
nieuws te melden was. Dat er bij-
voorbeeld een vorstelijk aantal
mensen was gecompenseerd. Of
dat er in het Groninger gasveld
een mijlpaal was bereikt met de
10.000ste schaderegeling. Niets
van dit alles.
Nou ja, de 1,3 miljard euro die het
kabinet beschikbaar heeft gesteld
voor de slachtoffers van de toesla-
genaffaire is voor hen positief
nieuws. Niets leek de toeslagenaf-
faire in dramatische gevolgen
voor gedupeerden naar de kroon
te kunnen steken. De week ervoor
was bekend geworden dat door de
terugbetalingsterreur van de Be-
lastingdienst zelfs kinderen uit
huis moesten worden geplaatst.
Depijnlijke echo’s klinkennogna.
Ondertussenwordt dit nieuws ver-
drongen door nieuwe feiten over
de hardvochtige cultuur binnen ‘s
Rijks Belastingdienst. Er bestond
een zwarte lijst van mensen die
om volstrekt ondoorgrondelijke
redenen door de Belastingdienst
als potentiële fraudeurwerden be-
titeld.

Onbarmhartig
De details zijn onbarmhartig.
Wie eenmaal op de zwarte lijst te-
rechtwas gekomen, kon rekenen
op een stalinistische behande-
ling. Geen betalingsregelingen
waren meer mogelijk, een nieu-
we hypotheek kon niet worden
afgesloten. Schuldhulpverlening
was uit den boze. Aanvragen van
toeslagen werden aangehouden
of botweg afgewezen. Alleen
maar, omdat mensen op die lijst
terecht waren gekomen. Waar-
door? Een anoniem telefoontje
van een buurman of een boze ex
was al voldoende voor opname.
Het verbazingwekkende is ook
dat kennelijk niemand van de 10

duizenden medewerkers van de
Belastingdienst een rol als klok-
kenluider durfde te spelen. Geen
enkele medewerker durfde het
kennelijk aan om bijvoorbeeld
een Kamerlid te bellen of iemand
van demedia. Komt dat, omdat er
sprake is van een angstcultuur?
In de toeslagenaffaire is duidelijk
geworden dat er tussen de werk-
vloer en het management een
veenlaag was ontstaan die on-
doordringbaar bleek voor klach-
ten en zorgelijke geluiden over
de behandeling van cliënten.
Voormalige medewerkers van de
Belastingdienst benadrukken dat
veel collega’s best hart hebben
voor hun cliënten. Voor een soe-
pele behandeling kregen ze ech-
ter geen poot aan de grond bij

hun chefs. Fraudebestrijding was
nu eenmaal destijds prioriteit in
de politiek. Dat er bij de uitvoe-
ring van wettelijke maatregelen
geen oog meer was voor de men-
selijke maat had ook te maken
met de complexiteit van deze
wetten. Dit leidde ertoe dat er
zich in de praktijk tegenstrijdig-
heden voordeden die in de buurt
van onuitvoerbaarheid kwamen.
Ook bij de uitvoering van com-
pensatieregelingen lopen ambte-
naren tegen praktische proble-
men aan. Het kabinet besloot alle
gedupeerden van de toeslagenaf-
faire 30.000 euro te schenken. Dit
betekent niet dat daarmee alle
dossiers van mensen die meer fi-
nanciële schade hadden opgelo-
pen, waren afgewerkt. Individu-

ele toetsing blijft nodig en daar-
om duurt de finale afhandeling
zo lang.
Naar schatting hebben meer dan
250.000 personen op de zwarte
lijst gestaan. Als individuele scha-
de moet worden vastgesteld voor
een rechtvaardige compensatie
dan moeten al deze dossiers wor-
den gelicht en bestudeerd. De
toch al overwerkte Belasting-
dienst krijgt er nog een zware
klus bij.
Dat is niet te doen. Een oplossing
zou kunnen zijn de zwarte lijst-
affaire in handen te geven van
een particulier accountantsbe-
drijf. De vraag is of dat reëel is
met de huidige krapte op de ar-
beidsmarkt. Waar haal je zoveel
kundige mensen vandaan om de-

ze affaire snel tot een goed einde
te brengen? Een aantal mensen
was in werkelijkheid fraudeur.
Deze overtreders moeten uit de
duizenden dossiers worden ge-
zeefd en mogen niet ontkomen
aan passende sancties.

Stress
Volgens Aleid Wolfsen, voorzit-
ter van de Autoriteit Persoonsge-
gevens (AP), is van ongeveer de
helft vandemensendie opde lijst
wasgekomennietmeer te achter-
halen waarom ze erop stonden.
Zelfs als was gebleken dat ie-
mand geen fraudeur was, bleef
diegene vaak toch op de lijst
staan. „Eens een vermoeden van
fraude, altijd een mogelijke frau-
deur,” aldus Wolfsen.
Velen kregen door alle stress ge-
zondheidsproblemen. Deze zijn
niet of nauwelijks in geld uit te
drukken. Uit reacties van gedu-
peerdenblijkt dathet in eerste in-
stantie niet om het geld gaat,
maar om het feit dat hen onrecht
is aangedaan. In een land waar-
van zij dachten dat dit nooit kon
gebeuren. Dat dit alleenmogelijk
zou zijn in dictatoriaal bestuurde
landen waar het handelen van
een ongrijpbare overheid vooral
wordt bepaald door Big Brother.
Uiteraard is een passende com-
pensatie op zijn plaats. Die moet
royaal en gul zijn, aldus AP-voor-
zitter Aleid Wolfsen, om het ge-
schade vertrouwen terug te win-
nen. Vertrouwen komt te voet en
gaat te paard. Zeer benieuwd wat
de reacties zijn van de onderhan-
delende partijen voor een nieuw
kabinet en hoe zij het vertrou-
wen willen herstellen. De vraag
dient zich ook nadrukkelijk aan
hoe zij de kloof tussen politieke
wensen en een heldere, contro-
leerbare ambtelijke uitvoering
denken te overbruggen. Alleen
dan kunnen nieuwe schandalen
worden voorkomen. ■

Commentaar

Big Brother bij de Belastingdienst

Commentaar | Ton Henzen

Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tijdens de presentatie van het
onderzoek naar de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst. ANP

‘Jij had nog niet genoeg te doen?’
‘Pfff ikword almoe als ik denk aan
wat jij allemaal doet.’ ‘Hoe doe je
dat toch allemaal?’ ‘Ik kan me
voorstellen dat Theo het niet zo
leuk vindt.’
Deze opmerkingen worden nog
wel eens gemaakt door sommige
mensen sinds ik zelfstandigonder-
nemer ben geworden.
Hard werken is niet goed, niks
doen is niet goed, grote dromen
hebben is niet goed, vertrouwen
in je eigen kunnen hebben is niet
goed, onzekerheid is niet goed, af-
wachten is niet goed, bang zijn om

weer ziek te worden is niet goed...
Er zijn zo’n 17 miljoen mensen in
dit land met net zoveel meningen
en verwachtingen, aan wiens ver-
wachting moet ik voldoen? Voor
wiewerk ik?Wiemoet ik tevreden
houden?
Als ikmenaar iedereenmoet gaan
schikken en aanpassen kan ik net
zo goed ophouden. Alhoewel dat
ook weer opmerkingen zal oproe-
pen dus daarom heb ik mijn eigen
regels gemaakt. Gas geven als het
kan en moet en minderen als ’t
kan.
Gewoon, omdat het kan en omdat
het werkt voor mij.
Deze maand is het 4 jaar geleden
dat ik de diagnose borstkanker
kreeg en met die boodschap ook
een cadeau.

Het mooiste dat er is en welke we
allemaal kregen; het leven. En
weet je, het levend vuur in mij
laait elke keer meer op.
Ideeën blijven stromen en komen
en zien vervolgens ook echt het
daglicht.
Puur omdat ik in mezelf geloof en
elke dag omarm.
Vandaag mag ik ook weer vlam-
men. Een medewerker die hele-
maal vastliep in zijn werkzaamhe-
den en leidinggevendemag ik hel-
pen om weer met vertrouwen en
open vizier naar zijnwerk te gaan.
Zonder spanningen en conflicten
want hij leert dichtbij zichzelf te
blijven, oké te zijn en te communi-
ceren (luisteren).
Gas d’r op dus en vanmiddag weer
eraf. Gewoon, omdat het kan. ■

Bien blogt

Vuur

Column | Jacobien de Haan
Als je als reden voor non-vaccina-
tie Gods wil hanteert, hoe kan het
dan dat je wel gebruik maakt van
het Isala ziekenhuis voorbehande-
ling enmedicatie van Covid.Wees
dan consequent en niet hypocriet
en ondergaGodswil thuis en hoop
op Zijn goedewilmet jou. Numoe-
ten anderemensen onnodig lijden
omdat de reguliere en planbare
zorg wordt uitgesteld door de
overbelasting van het Isala door
deze hypocrieten uit Staphorst
e.o.

Jan Muijs, Emst

Theekoepel

Met Adrie Paasen (MC 25 okt.)
kunnen we het eens zijn dat het
theekoepeltje aan de Reest een

juweeltje genoemd mag worden.
Het is dan ook niet voor niets een
rijksmonument. De koepel heeft
oorspronkelijk aande andere kant
van deWerkhorstbrug gestaan, in
de tuin vanhet toenmaligehuis op
nummer112, in eigendom van de
familie Kniphorst die het als
zomerbuitenverblijf gebruikte
onder de naam ‘De Werkhorst’.
Ten behoeve van de aanleg van de
Prinses Irenelaanwerd het huis op
no. 112 afgebroken; de theekoepel
verhuisde in 1954 naar de huidige
locatie in het Wilhelminapark.

Jan Thomas Lensen, Heerenveen

INGEZONDEN BRIEVEN

Hypocrisie

Reageren?
E-mail naar meppelercourant
@ndcmediagroep.nl. Brieven mogen
niet langer zijn dan 200 woorden en
moeten voorzien zijn van naam en
adres van de afzender. De redactie be-
houdt zich het recht voor brieven te
weigeren, te redigeren of in te korten.



info@rubrieks.nl

Postbus 60, 9700 MC Groningen

Zondag 12 en 19 december 2021

Woensdag 8 en 15 december 2021

www.reisenco.nl

Dagtocht Dickens Festijn, Deventer

Dagtocht kerstmarkt Osnabrück

Dagtocht kerstmarkt Mϋnster

Bijzonder festival in Deventer. Inclusief sfeervololle
candlelightcruise (met diner) over de IJssel.

Inbegrepen: • Vervoer per luxe touringcar
vanuit uw regio • bezoek Dickens estijn en
candlelightcruise 2,5 uur • 3-gangendiner

Beleef de bijzondere kerstsfeer en wandel langs
bezienswaardige vakwerkhuizen, pleinen en kerken.

Inbegrepen: • vervoer per luxe touringcar • ststads-
wandeling o.l.v. stadsgids (1,5 uur) • Gl hwe nin of
warme choco • plattegrond • Duits driegangenendiner

Met een stadsgids of zelfstandig heerlijk wandeelen door
de prachtige Altstadt met bijzondere pleinen en kn kerken.

Inbegrepen: • Vervoer per luxe touringcar avanuitit uw
regio • Stadswandeling o.l.v. stadsgids - Gl hwhweinn of
warme chocolademelk • plattegrond M nsterr • DuDuits
driegangendiner terugreis

Informatie en reserveren:
www.reisenco.nl of bel
Paulusma Reizen 0512 - 514 174

Informatie en reserveren:
www.reisenco.nl of bel
Paulusma Reizen 0512 - 514 174

Informatie en reserveren:
www.reisenco.nl of bel
Paulusma Reizen 0512 - 514 174

€89,-
p.p.*

€79,-
p.p.*

€79,-
p.p.*

LEZERSPRIJS

LEZERSPRIJS

LEZERSPRIJS

*exclusief reserveringskosten

752

Donderdag 9 en 16 december 2021

Steun ons.
Word

collectant.

www.brandwondenstichting.nl
/collecteren

Auto’s diversen

AUTO'S GEVRAAGD
Elk merk en bouwjaar, km. geen bezwaar,
contant geld + RDW vrijwaringsbewijs.

Tel. 06-25 48 69 96.

ACTIE ACTIE AUTO'S
gevraagd. Bel nu elk merk
en bouwjaar, contant geld
+ RDW vrijwaringsbewijs.

Tel. 06-25 48 69 96.

geef op 20.21.22

www.brandwondenstichting.nl

Caravans en kamperen

Caravans en campers

Te koop gevraagd:
Toercaravan 0511-227227

Telecom en GSM

AfghanistanAndorra (mobiel)Anguilla (vast)Arab. EmiratenArmeniëAruba (mobiel)Azerbeidzjan (vast)Bonaire (mobiel)Bosnië-Herzegowina (vast)Botswana (mobiel)Cayman-eilanden (mobiel)Congo-Kinshasa (vast)Curacao (mobiel)Dominica (mobiel)DubaiEcuadorEstland (vast)Faeroer (mobiel)FilipijnenFrans Polynesië (vast)

Georgië (vast)Gibraltar (mobiel)IrakIranIvoorkust (vast)Japan (mobiel)JordaniëKaapverdië (vast)Kameroen (vast)KeniaLiberia (vast)Liechtenstein (mobiel)LuxemburgMacedonië (vast)Malta (mobiel)MauritiusNamibië (mobiel)Ned. Antillen (mobiel)NepalNieuw-Caledonië

Nieuw-Zeeland (mobiel)Niger (vast)NigeriaNoord-Korea (vast)Noorwegen (mobiel)OekrainePeru (mobiel)Rusland (mobiel)Senegal (vast)Servië (vast)Slovenië (vast)Sri LankaSt LuciaSuriname (vast)Trinidad en TobagoTurkije (mobiel)TurkmenistanUruguay (mobiel)Zuid SoedanZuid-Afrika

Algerijë (vast)Aruba (vast)Australië (mobiel)Bahamas (vast)Bahrein (mobiel)België (mobiel)BermudaBolivia (vast)Bonaire (vast)Botswana (vast)Brazilië (mobiel)Bulgarije (vast)Cayman-eilanden (vast)Costa Rica (mobiel)Curacao (vast)Denemarken (mobiel)Dominicaanse rep. (mobiel)Duitsland (mobiel)Egypte (vast)Engeland (mobiel)

Faeroer (vast)Finland (vast)Frankrijk (mobiel)Gibraltar (vast)Griekenland (mobiel)Hongarije (mobiel)Ierland (mobiel)IJsland (mobiel)Indonesië (mobiel)Israel (mobiel)Italië (mobiel)Jamaica (vast)KoeweitKosovo (vast)Kroatië (mobiel)Laos (mobiel)Liechtenstein (vast)Malawi (vast)Mexico (mobiel)Mongolië (mobiel)

Namibië (vast)Ned. Antillen (vast)OezbekistanOostenrijk (mobiel)ParaguayPolen (mobiel)Portugal (mobiel)Roemenië (mobiel)San MarinoSaoedi-Arabië (vast)SingaporeSlowakije (mobiel)Spanje (mobiel)St Maarten (vast)Taiwan (mobiel)Thailand (mobiel)Tsjechië (mobiel)Vaticaanstad (vast)Venezuela (mobiel)Vietnam

AlaskaAmerikaans Samoa (vast)Argentinië (vast)Australië (vast)Bahrein (vast)België (vast)Brazilië (vast)BruneiCanadaChiliChinaCosta Rica (vast)CyprusDenemarken (vast)Dominicaanse rep. (vast)Duitsland (vast)Engeland (vast)Frankrijk (vast)Griekenland (vast)Guadeloupe (vast)

Guam (vast)HawaiiHong KongHongarije (vast)Ierland (vast)IJsland (vast)IndiaIndonesië (vast)Israel (vast)Italië (vast)Japan (vast)Kazachstan (vast)Kroatië (vast)Laos (vast)MaleisiëMalta (vast)Marokko (vast)Martinique (vast)Mexico (vast)Mongolië (vast)

Nieuw-Zeeland (vast)Noorwegen (vast)Oostenrijk (vast)Panama (vast)Peru (vast)Polen (vast)Portugal (vast)Puerto Rico (vast)Roemenië (vast)Rusland (vast)Slowakije (vast)Spanje (vast)Taiwan (vast)Thailand (vast)Tsjechië (vast)Turkije (vast)USAZuid-KoreaZwedenZwitserland (vast)

TOT 95% GOEDKOPER NAAR
HET BUITENLAND BELLEN

MET TELEKORTING.NL
HOE WERKT HET:1. Bel het 0900 nummer bij uw bestemming en wacht op verbinding2. Toets het buitenlandse nummer in (00...)3. Toets hekje (#). U wordt nu doorverbonden

WWW.TELEKORTING.NL

ZONE 1: 0900-123 80 91 (5cpm)

ZONE 2: 0900-123 80 92 (10cpm)

ZONE 3: 0900-123 80 93 (25cpm)

De getoonde tarieven zijn exclusief de gebruikelijke belkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van uwaansluiting, raadpleeg hiervoor de website van uw telefonie aanbieder. Tarieven kunnen tussentijds wijzi-gen. Deze dienst is niet bedoeld voor het bellen naar nederlandse mobiele nummers in het buitenland.

Red levens in
jouw buurt.
Meld je aan op
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij
reanimeren?

8 december, 14 en 16 december 2021

Zondag 26 december 2021

www.reisenco.nl

Amsterdam Light Festival

Kerstcruise Elburg Veluwemeer

Dagtocht Kasteel De Haar

Beleef het cultureel festival van licht, dat de
stad in de schijnwerpers zet, vanaf het water!

Inbegrepen: • Vervoer per luxe touringcar
• Koffie/thee met kerstbrood heenreis -
3-gangendiner • 1,5 uur durende cruise

Schitterende boottocht vanuit Elburg over het
Veluwemeer, in kerstsfeer en met kerstdiner.

Inbegrepen: • vervoer per luxe touringcar • 3 uur
durende vaartocht • Koffie/thee met kerstkransje
• Kerstdiner aan boord • Koffie/thee met bonbon

Al 15 jaar een sprookjesachtige kerstbeleving. Geniet
van kerstshoppen, versnaperingen & entertainment.

Inbegrepen: • Vervoer per luxe touringcar • Koffie/
thee met cake op de heenreis• Warme chocolademelk
of glühwein • Entree Country & Christmasfair •
Afscheidsdiner

Informatie en reserveren:
www.reisenco.nl of bel
Veenstra Reizen 0511- 541 809

Informatie en reserveren:
www.reisenco.nl of bel
Veenstra Reizen 0511 - 725 326

Informatie en reserveren:
www.reisenco.nl of bel
Veenstra Reizen 0511 - 725 326

€95,-
p.p.*

€79,-
p.p.*

€99,-
p.p.*

LEZERSPRIJS

LEZERSPRIJS

LEZERSPRIJS

*exclusief reserveringskosten

751

Country & Christmas Fair24, 25, 26 en 27 november 2021

Woninginrichting

kwf.nl/hulpnakanker

Kanker doet
meer met je
dan je denkt

Trap bekleden. 13 treden
€ 250,- all-in. Kan ook met
PVC bekleding. Vraag naar
de voorwaarden in de winkel.
MEBO Woninginrichting,
Heinsiusstraat 155, Meppel.

Tel. 0522-246100

WAAR VIND

IK HET

TALENT UIT

DE REGIO?

Voor informatie bel 058-284 52 52 of mail banen@ndcmediagroep.nl

Alle kinderen willen groeien.
Ook kinderen met een handicap.

FO
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R
S

SMS GROEIEN NAAR 4333
€ 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN)
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De ‘Kijk Je Ogen Uit’-kunstroute
kon dit jaar wél doorgaan. Vanwe-
ge corona en daardoor kort de tijd
om te organiseren werd het wel
een ‘light’-versie. Dat houdt in dat
er geen schouwburgvoorstelling
of kunst in de openbare ruimte
was tijdens deze twee dagen du-

rende manifestatie. Wel waren er
op 18 locatiesmogelijkheden voor
de ruim 30 kunstenaars om te ex-
poseren, zoals de Grote Kerk en
schouwburg Ogterop. Ook het Ste-
delijk Museum Meppel en het
Drukkerij Museum deden dit jaar
weer mee. ■ Kijk je ogen uit-kunstroute, Gote Kerk Meppel. Foto’s Wim Goedhart

Arne Brink (l) in de Engelenbak van Ogterop in Meppel.

Reinier Hollaardt.

Gerda Pier (l) en Vivien Nieuwenweg.

Marijke van der Linden.

Judith Klomp.

MEPPEL Afgelopen weekend vond de ‘Kijk je
ogen uit’-kunstroute in Meppel plaats. Foto-
graaf Wim Goedhart trok langs enkele locaties
en maakte deze foto-impressie.

Kunstroute voert langs 18 locaties

Hanny van de Heuvel en leerlingen in Zael.

Hennie Peters.Nies Nijland Pol.

‘‘KKiijjkk jjee ooggeenn uuiitt’’

Cultuur 19Maandag1november 2021

Meppeler Courant



Cultuur20 Maandag1november 2021

Meppeler Courant

Stellen ze zich dan maatschappij-
kritisch op? Is er eenboodschap, al
danniet verkapt? Is het toneelmet
een pakkende verhaallijn? Nee, al-
lerminst. De voorstellingen van
Zoutmus gaan helemaal nergens
over, hebben geen enkele lading.
Het is absurdistisch theater met
veel muziek, acrobatiek, circus,
hoorspelen en bizarre interacties
tussen de vijf leden. In haar eigen
gecreëerde theatergenre is Zout-
mus de absolute top.
Zaterdag bespeelde het vijftal het
Vestzaktheater van De Meenthe
met haar nieuwe show Jungleprin-
ter. Nee, overrompelde het vijftal
de zaal. In een moordend tempo
wordt op luide en uiterst dynami-
schewijze de enena de andere sce-

ne de zaal ingeslingerd. Scenes
waarbij alle rafelige, soms onmo-
gelijke randjes van de fantasie
worden aangesproken. In het be-
gin tracht je het als toeschouwer
nog te duiden, maar dat blijkt al
snel een mission impossible. Zout-
mus laat dat domweg niet toe. Ze
voeren je mee in hun eigen absur-
diteit en zijn niet van plan je los te
laten tot ver na het slotapplaus.
Het is eenwervelende chaos,maar
wel een tot in de puntjes geregis-
seerde chaos. Het is anderhalf uur
lang strak getimede onzin. Er
wordt fantastisch geacteerd en ge-

musiceerd, waarbij vaak duize-
lingwekkend geswitcht wordt tus-
sen funk, hardrock en psychedeli-
ca.
Bezoekers die de vorige voorstel-
ling Kuikens van Beton hebben ge-
zien bleken achteraf allemaal met
en probleem te zitten. Vol enthou-
siasme wilden ze na afloop hun
vrienden en kennissen overtuigen
van het hoge niveau van Zoutmus,
maar allemaal strandden ze daar-
in omdat de absurditeit van het
materiaal niet te duiden valt. Mis-
schien moet je helemaal niet
trachten het onder worden te

brengen. Je moet je voltallige ken-
nissenkring gewoon meeslepen
naar de volgende voorstelling in
de buurt. Dat doe je dan omdat je
het die vrienden ook gunt om een
avond in de greep te worden ge-
houden door de virtuositeit van
een groep muziektheatermakers
die onzin kunnen ombuigen tot
uiterst zinvol.
Bij de onderverdeling op de websi-
tes vande theatersmoet inhet ver-
volg, bij het bekende rijtje genres,
het genre Zoutmus toegevoegd
worden. Ogterop kan daar een be-
gin mee maken, omdat Zoutmus

daar op 19 januari 2022 neer-
strijkt. ■

❯ Voorstelling: Zoutmusmet Jun-
gleprinter. Zaterdag in De Meenthe
Steenwijk, 50 bezoekers.

Bert Middelbos

Zoutmus vertegenwoordigt haar eigen genre
STEENWIJK De
Amsterdamse
muziektheatergroep
Zoutmus heeft iets
heel bijzonders. Waar
je nagenoeg alle
theatervoorstellingen
kunt indelen in genres
en subgenres, lukt je
dat bij Zoutmus met
de beste wil van de
wereld niet. Het is
muziektheater,
akkoord, maar het is
ook toneel en cabaret.

Zoutmus brengt absurdistisch theater met veel muziek, acrobatiek, circus en hoorspelen. Hans Boddeke

Het is een

wervelende chaos,

maar wel een tot

in de puntjes

geregisseerde

chaos

MEPPEL Direct na afloop van De
mens en ik excuseert Tim Fransen
zich bij voorbaat voor de losse
eindjes die het publiek mogelijk
heeft kunnen opmerken. Het
gaat nog omeen try-out, voor zijn
gevoel is deze inmiddels derde
voorstelling nu ‘voor 90 procent
af’. De excuses zijn niet nodig. De
Amsterdamse cabaretier bracht
een evenwichtige show op de
planken, met goede grappen, uit-
stekende timing en veel diep-
gang. Het publiek in schouwburg
Ogterop trakteert hem dan ook
andermaal op applaus.

Tim Fransen (1988) brak door in
2014 toen hij winnaar werd van
het Leids Cabaret Festival en op
tournee gingmet zijn eerste solo-
programma Het failliet van de mo-
derne tijd. Drie jaar eerder was hij
lid geworden van Comedytrain,
het befaamde gezelschap waar
tal van grote comedians deel van
uitmaakt. Zijn stijl is enigszins
vergelijkbaar met Theo Maassen,

niet verrassend als je bedenkt dat
hij in 2013 meeschreef aan diens
oudejaarsconference.
Anders dan zijn collega’s presen-
teert Tim Fransen zichzelf na-

drukkelijk als cabaretier en filo-
soof. Met recht van spreken: hij
studeerde wijsbegeerte aan de
Universiteit van Amsterdam. Dat
hoor je terug in zijn conferences,

enzekerook inDemens en ik.Daar-
in maakt hij ons naar eigen zeg-
gen deelgenoot van zijn worste-
ling met de mensheid en zijn ge-
dwongen lidmaatschap daarvan.

Filosofie

Verwacht bij Tim Fransen geen
avondje filosofie, hij brengt voor-
al uitstekend cabaret. Een goed
gedoseerde ladinggrappenwordt

afgewisseld met intermezzo’s
aan de piano, waar hij twee korte
liedjes zingt en zijn conference
nu en dan ondersteuntmet fraaie
jazzy akkoorden. En midden in
een diepe beschouwing over het
menselijk gebrek is er dan plotse-
ling weer een geweldige grap die
de zaal doet bulderen van het la-
chen. Om dan vervolgens over te
stappen op een banaal onder-
werp als de grootte van een wal-
vispenis.
Welbeschouwd is filosofie altijd
een voedingsbron geweest voor
cabaret. Uit ‘omdenken’ komen
naast mooie verhalen immers
ook de beste grappen voort. Tim
Fransen mag worden beschouwd
als een meester van deze ‘toege-
paste’ filosofie, en als een van de
beste cabaretiers van Neder-
land. ■

❯ Voorstelling: Tim Fransen met
De mens en ik, zaterdag in schouw-
burg Ogterop Meppel, 220 bezoe-
kers.

Tim Fransen staat met een nieuwe voorstelling in het theater.
Corne van der Stelt

Tim Fransen brengt een evenwichtige show
Midden in een

diepe beschouwing

over het menselijk

gebrek is er dan

plotseling weer

een geweldige

grap die de zaal

doet bulderen

van het lachen

Theatermakers die

onzin kunnen

ombuigen tot

uiterst zinvol
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Esther is niet de eerste die dat doet
en zal ook zeker niet de laatste
zijn. Origineel is het dus bij lange
na niet, maar het optreden van af-
gelopenvrijdag inOgteropbewees
maar weer dat het Westcoast gen-
re er nog altijd ingaat als koek.
Esther heeft een uitstekend ge-
schoolde, ervaren stem. Een stem
die zeer geschikt is voor het zin-
gen van Joni Mitchell, eerder ge-
noemde Carole King , Janis Ian en
zelfs voor de hoge uithalen vanKa-
te Bush. Samen met haar uitste-
kend verzorgde pianospel zet ze
zeer geloofwaardige uitvoeringen
neer. Ze heeft geluk dat ze een
meer dan uitstekende begelei-
dingsbandachterhaarheeft staan,
want als je de ritmesectie van Her
Majesty, drummer Bauke Bakker,
bassist Dirk Schreuders en gitarist
Bas Schoutenmag gebruiken geeft
dat de optredens op voorhand al
een flinke lift.
Dekracht vanEstherGroenenberg
zit hem in de presentatie. Zowel
zingend als verhalend. Het is fijn
om te luisteren naar haar liefdes-

verklaringen voor de gezongen
nummers en de toelichtingen van
haar keuzes. Het moet wel gezegd
dat het tempo nogal hoog ligt, bij-
na bij het gehaaste af. Je bent am-
per bekomen van een mooie song
of jemoet alweer inhetzelfde tem-
po schakelen als Esther, en zij han-
teert een hoog tempo. Zo nu en
dan overschat ze haar vocale vaar-
digheden iets teveel,met name als
het rock- en soulsongs betreffen.
Go Like Elijah, bijvoorbeeld van Chi
Coltrane, is te hoog gegrepen ook
het bloedmooie Songbird van
ChristineMcVie werd te plichtma-
tig, bijna misplaatst vrolijk, afge-
werkt. Maar over de hele linie was
het een avond met een mooie mu-
ziekbeleving en respectvolle aan-
dacht voor de belangrijkste baker-
mat van de songwriting, de seven-
ties aan de westcoast. ■

❯ Esther Groenenberg en band met
Back to the Garden, vrijdag, schouw-
burg Ogterop, 130 bezoekers.

Bert Middelbos

Esther Groenenberg gaat Back to the Garden
MEPPEL De jaren ’70 heeft zangeres en pianiste
Esther Groenenberg niet meegemaakt. Ze is
een 80-er, maar ontdekte al snel dat de ware
schat aan songmateriaal een decennium
voordat ze ter wereld kwam was geschreven.
Al eerder maakte ze een theatertour rondom
het songmateriaal van Carole King. De
huidige, Back to the Garden, gaat breder en
brengt de muziek voor het voetlicht dat zijn
oorsprong had in de beroemde liveclub de
Troubadour waar vanuit Crosby, Stills, Nash &
Young, de Eagles en vele, vele anderen hun
wereldwijde muziekcarrière begonnen.

Esther, bassist Dirk Schreuders, gitarist Bas Schouten en drummer Bauke Bakker. Photo Anya

Schouwburg Ogterop:

MEPPEL Na een aantal dampen-
de popconcerten in het sfeervolle
technieklokaal van de voormali-
ge Stad & Esch aan het Zuideinde
moet, doordenieuwbouwaldaar,
de Muziekcoöperatie in Meppel
opnieuw verhuizen. In een eer-
der stadium zijn, vanwege de op-
handen zijnde verhuizing, ver-
kennende gesprekken gevoerd
met schouwburg Ogterop, maar
deze resulteerden niet in een sa-
menwerking. Toch organiseert
de Muziekcoöperatie op 11 no-
vember haar eerste concert in de
foyer van het Meppeler theater.
Wouter van der Burg, samenmet
Frans ten Veen oprichter van de
Muziekcoöperatie licht toe: „Een
paar jaar geleden kregen we in
een gesprek met toenmalig
schouwburgdirecteur Wybrich
Kaastra, ondanks goedebedoelin-
gen van beide kanten, de neuzen
qua visie niet dezelfde kant op.
Nu,met eenophandenzijndever-
bouwing van Ogterop en een
nieuwe directeur, biedt een sa-
menwerking wellicht nieuwe
mogelijkheden. Om te ervaren of
we bij elkaar passen hebben we,

samen met Ogterop, een eerste
concert georganiseerd. Donder-
dag 11 november komt de Am-
sterdamse band BRUUT de foyer
op zijn kop zetten.”

Kippenvel
Wouter (41) heeft een onderwijs-
achtergrond en is tegenwoordig

directeur van Cement, een be-
drijf dat jongeren begeleidt in
hun gestagneerde ontwikkeling.
Cement biedt de jongeren ver-
schillende arbeidscontexten om
te onderzoeken wat ze kunnen
en willen. Samen met Frans ten
Veen richtte hij vijf jaar geleden
deMuziekcoöperatie op.Wouter:

„Beidenhaddenwe een grote affi-
niteit met popmuziek en wilden
we ons in gaan zetten om profes-
sionele popconcerten te organi-
seren in Meppel. We waren van
mening dat wat Vera in Gronin-
gen en Hedon in Zwolle deed ook
in Meppel mogelijk was. Ik ben
nog steeds trots dat we met wei-
nig middelen tot dusver mooie
producties hebben neergezet. De
aftrap met de band Beans & Fat-
back was een memorabele. Het
technieklokaal aan het Zuidein-
de was stijf uitverkocht en door
de enorme chemie tussen band
en publiek droop het vocht van
de muren. Een betere start had-
den we ons niet kunnen wensen.
Ik krijg er nu nog kippenvel van.
Ook de concerten met Johan en
Michelle David zal ik nooit verge-
ten.”

Permanent podium
Wouter: „Ik zit in de klankbord-
groep van Ogterop, waarin de op
handen zijnde verbouwing na-
tuurlijk breed ter sprake komt.
Omdat alleen de grote zaal ge-
handhaafd blijft zie ik wel moge-

lijkheden omhet gebouw zo in te
richten dat we er een vaste plaats
voor de Muziekcoöperatie kun-
nen creëren. De technische struc-
tuur is aanwezig met materiaal
enmensen die dat kunnen bedie-
nen. Het enige wat ik nog graag
veranderd zou zien is een groter,
permanent podium in de ruimte
die nu de foyer is. Het realiseren
van een popzaal zou niet alleen
voor de Muziekcoöperatie prach-
tig zijn, maar zou de popcultuur
in Meppel een flinke boost kun-
nen geven. Het gesprek dat we
met nieuwe Ogterop directeur
Natalie Straatman hadden geeft
veelbelovende openingen. Reden
genoeg in elk geval om, als een
eerste aftastendedate, samen iets
te gaan organiseren. Daarna gaan
we evalueren en kijken of een
duurzame relatie tot demogelijk-
heden behoort. Er ligt in principe
al een convenant klaar, en na de
evaluatie bepalen we of we hem
gaan ondertekenen. Na 11 no-
vember zal veel duidelijk wor-
den.” ■

Bert Middelbos

Wouter van der Burg. Bert Middelbos

First date schouwburg Ogterop en Muziekcoöperatie



Om uw familiebericht bij zoveel mogelijk mensen
onder de aandacht te brengen kunnen wij deze
berichten in een combinatie van verschillende
kranten in uw regio plaatsen.

U kunt uw advertentie zelf samenstellen
of uw tekst doorgeven via:
www.familieberichten.nl

of opgeven per mail:
weekbladen@familieberichten.nl

Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden
en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.
Iedere opdracht per mail krijgt een ontvangstbevestiging.

Meppeler Courant en Opregte Steenwijker Courant
(abonnee) - vaste combinatie
verschijnt elke maandag, woensdag, vrijdag
Uiterste aanlevertijd van familieberichten
daags voor verschijning tot 16.30 uur

Telefonisch bereikbaar,
uitsluitend voor familieberichten:
088 800 5700
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur
Zondagmiddag van 15.30 – 16.30 uur

Alle familieberichten worden op de eerste dag van publicatie
geplaatst op www.mensenlinq.nl

Geheel onverwachts heeft de Heere uit ons midden
weggenomen onze lieve schoonzus en tante

Femmy Krale-Compagner

echtgenote van Henk Krale
op de leeftijd van 52 jaar

Klaas Krale
Jantje Krale-Wasschebalie
Juliët en Jeroen, Elze
Christine
Chantal en Harmen
Esther en Henri

Jan Krale
Geesje Krale-Mulder
Klaas Jan en Hendrikje, Melissa, Charlène,
Jaylinn, Olivia, Elena en Romée

Johan Krale
Annekie Krale-Bijker
Marcel en Lisanne
René en Jenienke
Mirjam

Gerard Krale
Lijsje Krale-Vos
Judith en Harwin
Joanne en Maico
Mark
Herco
Suzan

Martin Krale
Grietje Krale-Bijker
Jenieke
Mariëlle
Christian

Bennie Krale
Lubbigje Krale-Slager
Jessica
Gerlinda
Marko

We wensen Henk, Sharon en Johan, Emiel en Carmen
veel sterkte om dit verlies te dragen.

Staphorst, 28 oktober 2021

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het plotseling overlijden van de moeder van

onze vrienden Sharon en Johan, Emiel en Carmen

Femmy Krale

Wij wensen Henk, Sharon en Johan, Emiel en Carmen
en verdere familie veel sterkte en kracht toe om

dit grote verlies te kunnen dragen.

André en Susan
Herwin en Geesje

Jasper
Klaas-Jan en Sinead

Laura
Marcel en Lisanne

Roelof

Voetbal is buut'n

Harm Zwolle
Wij wensen Annie veel sterkte met dit grote verlies.

Bert
Ron
Brian
Dennis
Jeffrey
Rémon
Henri

Een prachtig mens, eerlijk en oprecht. Wij zijn diep
geraakt door het plotselinge overlijden van onze lieve
vriendin en oud-buurvrouw,

Femmy Krale-Compagner

Voor altijd in ons hart. Wij wensen Henk, Sharon, Johan,
Emiel, Carmen en verdere familie veel sterkte toe.

Femmy en Henk †
Maurice, Maureen en Filip
Menno en Stefan
Lysanne en Bernardo

Bedroefd zijn wij dat de Heere geheel onverwachts uit
ons midden heeft weggenomen, onze geliefde oom- en
tantezegger en nicht

Femmie Krale - Compagner
Staphorst: K. Boer-Krale

K. Boer
J. de boer
M. Tiemens-Krale
J. Tiemens

Neven en nichten

In herinnering allen
die ons zijn voorgegaan. Staphorst, 28 oktober 2021

Verdrietig, maar met vele mooie herinneringen moeten wij
onverwachts afscheid nemen van onze lieve, grappige vriendin

Femmy Krale

Wij wensen Henk, Sharon & Johan, Emiel & Carmen en verdere
familie veel sterkte met dit grote verlies.

Klaasje & Frens
Margje & Gert
Femmy
en kinderen

Geschokt door het plotseling overlijden van onze
zeer gewaardeerde oud-buurvrouw

Femmy Krale

Wij wensen Henk, Sharon, Johan, Emiel, Carmen en
verdere familie veel kracht en sterkte.

Danny en Octovina Talahatu
Femmy en Henk Mulder †
Luuk en Janny van Elp
Martin en Beertje Boot
Jan en Gerrie Heide
Berend Wedzinga en Ingrid Dijk
Klaas en Aaltje Roo

Herinner mij, maar niet in sombere dagen
Herinner mij in stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon

Maria Margaretha Klomp-Kaspers
Gré

6 augustus 1930 - 26 oktober 2021

De kinderen:

Willie
Alie en Harrie
Geke en Ben

En klein- en achterkleinkinderen:

Yvette en Tim, Owen
Mireille en Randy, Aymée en Danique
Athalia en Jeroen, Sophie, Esther en Miriam
Mayella en Arne, Tim en Daan
Olaf en Janneke, Tom, Siem en Jesse

We hebben in besloten kring afscheid genomen.

22 maandag 1 november 2021



“Mijn genade is u genoeg”
2 Kor. 12:9

Verdrietig maar dankbaar dat hij rust heeft
gevonden bij zijn Hemelse Vader, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en lieve opa

Wicher Noppers

Bruchterveld Meppel
7 oktober 1939 29 oktober 2021

Joke Noppers-Slot

Gera
Hans en Maaike, Finn
Linda en Frank

Harald en Karin
Justin
Jorn en Bente
Jens en Eva
Romee en Yannick
Maran en Danny,
Lauren

Astrid en Henk
Robbin
Kim en Jasper
Manon
Tara

Correspondentieadres:
Ceintuurbaan 84-30, 7941 LX Meppel

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij
u van harte uitnodigen, wordt gehouden op
woensdag 3 november om 10.30 uur
in De Kruiskerk,
Thorbeckelaan 73, 7942 CM Meppel.
De dienst is ook online te volgen via:
www.meppel.gkv.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats.
Adres: Edison 1, 7942 DE Meppel.

Voorafgaand aan de dankdienst is er gelegenheid
tot condoleren van 9.45 uur tot 10.15 uur.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
De Schiphorst - afdeling Oosterboer,
voor de liefdevolle zorg.

Het is zover, ik ga op reis.
Weg, ver weg, onbekend waarheen.

Degene die ik liefheb verlaat ik,
om degene die ik liefhad terug te vinden.

André van Uden
* Nijmegen, † Steenwijk,
16 november 1942 28 oktober 2021

Petra van Uden - Mulder

Gonda en Luc

Stefan enAlida
Wouter
Niels en Lena

André en Iteke

De Noordwalhof 29
8331 JJ Steenwijk

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid
van André te nemen op woensdag 3 november
om 11.15 uur in de kapel van De Laatste Eer,
Kornputsingel 42 te Steenwijk.

Voorafgaand aan het afscheid is er van 10.30 tot
11.00 uur gelegenheid om ons te condoleren.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

In plaats van bloemen graag een donatie voor
de stichting “Alzheimer Nederland” in de collectebus

in het uitvaartcentrum.

info@wassink-uitvaart.nl
www.wassink-uitvaart.nl

Met een terugblik

vooruit kijken

Stilstaan bij een
leven, verder vanuit
herinneringen
Een afscheid. Het moment
waarop verleden en
heden elkaar ontmoeten.
En waarop een terugblik
een blijvende herinnering
wordt.

Bel bij een overlijden
met één van onze
uitvaartverzorgers:

0522 - 28 18 78

Wij staan altijd voor u klaar.
7 dagen per week,
24 uur per dag.

Laatste woorden
van afscheid
Stel in een paar stappen eenvoudig uw
rouwadvertentie op.

Met familieberichten.nl kunt u in meer dan 250

kranten een rouwbericht plaatsen, rechtstreeks bij

de desbetreffende uitgever.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die
op welke wijze dan ook, zijn of haar medeleven

heeft getoond na het overlijden van
onze lieve onvergetelijke man, vader en opa

Piet Kraan
Het heeft ons heel goed gedaan.

Lies Kraan
Kinderen en kleinkinderen

Nijeveen, november 2021

Op jouw manier geleefd

op jouw manier gehouden van

op jouw manier gegaan.

Liefdevol mee in ons hart

Herman Hoffmann

9 juli 1936 28 oktober 2021

Tinie

Susan en Jan

Bonnie

Rembrandtlaan 44-8

7944 GK Meppel

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op

dinsdag 2 november om 14.00 uur in de aula van

Reestborgh, Edison 1 in Meppel.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om ons te

condoleren in de koffiekamer van Reestborgh.

Inspiratie en informatie

rondom overlijden

mensenlinq.nl

Samen leven, samen delen.
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Meppeler Courant

De herfst is weer kleurrijk begonnen met rode vliegenzwammen. Anne Kuipers

DI WO DO VR ZA
Temperatuur 11° 10° 10° 10° 10°

Zonkans (%) 40 40 50 45 55

Neerslagkans (%) 70 50 40 40 30

Wind ZW3 ZW2 NW2 NW3 ZW3

DINSDAG

WOENSDAG
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RECEPT

HET WEER

LEZERSFOTO PUZZELS

Weersverwachting voor de komende vijf dagen

Tomaat is een veelzijdige groente
die je op veel manieren in gerech-
ten kunt verwerken. Zo kun je to-
maten ook vullen, met gehakt bij-
voorbeeld.

Ingrediënten:
4 grote tomaten
150 gram rundergehakt

peper, zout en basilicum
1 lepel paneermeel

Bereiding:
Was de tomaten en snijd het bo-
venste kapje eraf. Hol ze met een
scherp mesje voorzichtig uit.
Maak het gehakt pittig met de
kruiden en voeg er paneermeel

aan toe. Vul er de tomaten mee.
Eventueel het vruchtvlees door
het gehaktmengen.Vet eenvuur-
vaste schaal in en zet de tomaten
erop. Strooi er wat paneermeel
op en leg er nog een klontje boter
op. Zet de schaal 30 minuten in
hetmidden van de voorverwarm-
de oven (200 graden). ■

Gevulde tomaten. Aangeleverde foto

Warme gevulde tomaten met gehakt

In de ochtend is
de zon nog af en
toe te zien, maar
het raakt al snel
overal bewolkt.
Een zwakke tot
matige zuidwes-
tenwind voert
bewolking aan
met buiige re-
gen. Het wordt
10 tot 11 graden.

Buiige regen

Woensdag is het overwegend
droog. Er is daarbij vrij weinig

wind en ook de temperatuur is be-
scheiden met 10 tot 11 graden.

Overwegend droog

0909 50 10 154

WIN!

WEEKPRIJS

Speel mee!

U kunt uw oplossing telefonisch

tot maandag a.s. doorgeven via

bovenstaand nummer (€ 0,60 per

gesprek) of door middel van sms:

DBDW<spatie><oplossing> naar

3553 (€ 0,60 per sms). Tarieven zijn

excl. gebruikelijke kosten.

Geen retour-sms ontvangen? Waarschijnlijk

bent u niet gemachtigd om mee te spelen.

Neem contact op met uw provider.

Voor de spelvoorwaarden kijkt u op:

ndcmediagroep.nl/spelvoorwaarden

WEEKPRIJS

MAAK

KANSOP

€ 150,-

1 9 2 7 3

8 3 7 9

6 4 1 2

4 6 5 9 8

8 2 1 4 7 9

8 5

9 8 1 7

2 1 7 3 6

7 4 6 2

2 3 6

8 7 5

4 6 9 8

7 6

9 4 2

4 1 9

8 7 3

7 2 5 4

4 5

N E R E L A T E M P L K H

E G S U M E I T I R A M A

R I Y M E C R L N A A M O

E P N A D D O S S A Z A P

K O A I R O T D T L M R L

R L G S T U O F E P Y T E

E D O M M E N F I R G L V

V IJ G E K E D N T L I E I

Z W E E F R E K E S Z N N

E H L L G N I R E N A S G

T A A B E H A N G E R F R

1 9 6 4 2 3 5 8 7

4 2 7 8 5 1 6 9 3

3 8 5 7 9 6 2 4 1

8 6 4 2 3 9 1 7 5

5 3 1 6 4 7 8 2 9

9 7 2 5 1 8 4 3 6

2 1 9 3 8 5 7 6 4

6 4 3 1 7 2 9 5 8

7 5 8 9 6 4 3 1 2

7 8 5 9 6 1 2 4 3

1 6 3 5 2 4 8 7 9

2 4 9 8 7 3 1 5 6

9 3 2 4 8 6 5 1 7

8 1 7 3 5 9 6 2 4

6 5 4 2 1 7 3 9 8

3 2 1 7 4 8 9 6 5

4 9 6 1 3 5 7 8 2

5 7 8 6 9 2 4 3 1

Sudoku 4613

Sudoku 4614

Sudoku 4615

Sudoku 4616

Prijswoordzoeker 44a

sjabloon
Prijswoordzoeker 43a

Oplossingen

Op elke rij
(horizontaal en
verticaal) alsmede
in elk vierkant
van drie bij drie,
moeten de cijfers
1 tot enmet 9
komen te staan.

BEHANGER
CODERING
ETALEREN
FASTFOOD
GYMZAAL
KAASDOEK
LIFTDEUR
MAISMEEL

MARITIEM
MINSTE
OPLEVING
PILOOT
PRAAL
ROTONDE
RUNNEN
SANERING

SMEER
SNELTRAM
SYNAGOGE
THEEMUTS
TYPEFOUT
VERKEREN
WIJDLOPIG
ZWEEFREK

Breng de overgebleven letters over naar het balkje.


