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Het weer

Cees Bijl gaat aan de slag als in-
formateur in Hoogeveen. Bijl is
momenteel waarnemend burge-
meester in de gemeente Midden-
Drenthe.
„Bijl heeft als opdracht meege-
kregen om bij alle partijen te
verkennen welke inhoudelijke
thema’s voor de partijen belang-
rijk zijn, of er voorkeur is voor
een raadsprogramma of coalitie-
programma en op welke wijze de
vorming van een college kan
plaatsvinden. De bevindingen
worden voorgelegd aan de raad”,
aldus een woordvoerder van de
gemeente Hoogeveen.
Bijl gaat in gesprek met de tien
gekozen partijen. Gemeentebe-
langen is met 7 zetels de grootste
partij, gevolgd door het CDA met
6. Beide partijen leverden wel
een zetel in bij de verkiezingen.
Grote winnaar bleek de PvdA die
het zetelaantal met 3 zag groeien
naar 5. Daarmee zijn ze de derde
partij van Hoogeveen.
Nieuwkomer FvD bleek met twee
zetels als zesde partij uit de stem-
bus te komen. Ook SP heeft 2
zetels.
Hoogeveen had de afgelopen tijd
een zakencollege met wethou-
ders zonder politieke kleur. Of
Bijl ook die variant meeneemt in
zijn informatieronde is niet be-
kend.

HOOGEVEEN

Cees Bijl gaat
koffie drinken
met politieke
partijen

‘De Hoofdstraat is een voetgan-
gersgebied waar de bezoekers van
het stadscentrum veilig en prettig
moeten kunnen verblijven’, ant-
woordt het college van B en W op
vragen van de fracties van CDA,
Gemeentebelangen en VVD. Die
partijen hadden klachten gekre-
genvan inwoners enondernemers
over ongewenste en onveilige situ-

aties in de Hoofdstraat op winkel-
dagen. Die worden veroorzaakt
door vrachtwagens die in het ge-
bied laden en lossen, maar ook de
vele pakketdiensten en auto’s in
de winkelstraat veroorzaken over-
last.

Schade
Het college constateert verder

schade aan de nieuwe inrichting
van de Hoofdstraat. ‘Grote trai-
lers rijden dagelijks over de
Hoofdstraat terwijl hier volgens
de APV een maximale aslast van
3500 kilo geldt’, schrijven B enW
aan de raad. Het college stelt dat
winkels in de Hoofdstraat prima
via de achtergelegen pleinen en
stegen bevoorraad kunnen wor-
den. En waar dat echt niet lukt
wil de gemeente gaan werken
met ontheffingen. Inmiddels is
formeel een streep gezet door de
mogelijkheid voor vrachtverkeer
om op vastgestelde tijden in de
Hoofdstraat te mogen laden en
lossen. Voorheen was dat moge-
lijk van maandag tot en met vrij-
dag van07.00uur tot 11.00uur en
op maandag tot en met donder-
dag van 18.00 uur tot 23.00 uur.

Handhaving
Maar die situatie was vanwege de
vele vrachtwagens en pakket-
diensten lastig te handhaven. De
Hoofdstraat is vanaf meerdere
toegangswegen bereikbaar. Vol-
gens de afdeling handhaving is
het ondoenlijk om hier de hele
dag op toe te zien. De handha-
vers, die al een tijd vragen om fy-
sieke maatregelen tegen het au-
to- en vrachtverkeer, krijgen ech-
ter wel hun zin. De gemeente
werkt aan de komst van verkeers-
palen die door een elektrische of
hydraulische aandrijving uit een
wegdek omhoog kunnen komen.
Daarmee kan de Hoofdstraat af-
gesloten worden voor vrachtwa-
gens en auto’s.

❯ Lees meer op pagina 2

Niet meer laden en lossen op Hoofdstraat
■Gemeente wil af van zwaar vrachtverkeer in het centrum

HOOGEVEEN Vrachtwagens, pakketdiensten en
auto’s. Ze zorgen al lange tijd voor overlast in
de Hoofdstraat. Ook ontstaat schade aan de
nieuw ingerichte winkelstraat. De gemeente
wil de problemen aanpakken, onder meer met
verzinkbare palen.

HOLLANDSCHEVELD Directeur
Schipper heeft deze week af-
scheid genomen van de Eben-Ha-
ezerschool in Hollandscheveld.
Na43 jaar inhet onderwijs teheb-
ben gewerkt, waarvan ruim 26
jaar als directeur van de school,
gaat Schippermet pensioen. Vrij-

dagmorgen werd hij samen met
zijn vrouw feestelijk onthaald
met een huifkar. Tijdens het vie-
ren van zijn afscheid was er een
stormbaan voor de leerlingen en
hebben de leerlingen een mooi
bedrag bij elkaar verzameld voor
kinderbijbels. Naast de storm-

baan was er een patat- en snack-
kraam aanwezig op het school-
plein enwas er een showmet een
valkenier.
Wie nog afscheid wil nemen van
de directeur kan dat komende
dinsdag doen tijdens een recep-
tie. ■

Leerlingen van basisschool Eben-Haezer in Hollandscheveld onthalen directeur Dirk Schipper voor het laatst. André Weima

Directeur
Schipper
gaat met
pensioen

Henk Brink:
'Kraanwater duur-
zamer dan water
uit een flesje'
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De landbouw in Zuidwest-
Drenthe staat voor een grote
opgave. De energietransitie,
stikstofproblematiek, klimaat
en de biodiversiteit hebben
gevolgen voor de toekomst
van agrarische bedrijven. De
gemeente De Wolden heeft
daarom in het najaar van 2021
een onderzoek laten uitvoeren
onder agrarische ondernemers
om te zien wat hen bezighoudt
en wat zij nodig hebben.
De toekomst van agrarische
bedrijven wordt volgens on-
dernemers zowel bepaald door
markt- en prijsontwikkelingen
als door wet-en regelgeving
vanuit de overheid. Ook het
imago van de landbouw is een
belangrijke factor vinden veel
agrariërs. Veel boeren hebben
duidelijkheid nodig in de wet-
en regelgeving. Op basis van
een heldere koers kunnen er
verantwoorde investeringen
gedaan worden en een duide-
lijk handelsperspectief worden
gekozen voor op de langere
termijn. De dialoog met de
gemeente vinden de onderne-
mers van groot belang. Uit het
onderzoek blijkt dat zij zich
afvragen waar hun sector staat
ten opzichte van een andere
sector. Ze zien ook een rol
voor de gemeenten in het
ruimtelijk beleid en bij het
vertellen van het echte verhaal
over het boerenbestaan. „We
willen geen aanvullende regel-
geving maken en we gaan
ondernemers ook niet vertel-
len hoe ze hun bedrijf moeten
inrichten. We willen juist
goede initiatieven stimuleren,
innovatieprojecten subsidi-
eren en ruimte bieden in be-
leid en regelgeving”, vertelt
wethouder Gerrie Hempen. De
onderzoeksresultaten helpen
bij het instellen van een Tran-
sitiefonds Toekomstgerichte
landbouw, waarvoor 300.000
euro is gereserveerd van 2022
tot en met 2025.

DE WOLDEN

Grootschalig
onderzoek
onder agrariërs

Vervolg van voorpagina

‘Momenteel wordt dit samen
met de leverancier uitge-
werkt’, meldt het college.
Daarna wordt het systeem met
het Centrummanagement
besproken. Bij de herinrich-
ting van de pleinen wil de
gemeente Hoogeveen rekening
houden met voldoende ruimte
voor de bevoorrading, zoals op
het Stoekeplein.
Daar is extra ruimte gecreëerd
achter de winkels om laden en
lossen mogelijk te maken.
De maatregelen en ingrepen
hebben geen gevolgen voor
automobilisten met een ge-
handicaptenparkeerkaart.
Die mogen elke dinsdag tussen
9.00 en 14.00 uur in het cen-
trum rijden en parkeren.

HOOGEVEEN

Herinrichting
pleinen in
centrum

HOOGEVEEN „Ze zijn moe, he-
lemaal kapot. Ik denk dat ze na
het eten de gordijnen dicht trek-
ken en gaan slapen in de fris op-
gemaakte bedden.” Dat vertelde
Marianne van der Linden van het
crisisteam Hoogeveen woensdag
over de inzittenden van de eerste
bus vluchtelingen uit Oekraïne
die woensdag aan het eind van de
middag is gearriveerd in Hooge-
veen. Het gaat om families met
kinderen, 22 personen in totaal
die rechtstreeks vanuit Oekraïne
met de bus naar Hoogeveen zijn
gebracht.
De gezinnen hebben ook huisdie-
ren bij zich. Dat lijkt niet zo be-
langrijk, maar dat is het voor toe-
wijzen van de opvanglocatie wel.
Vluchtelingen met huisdieren
kunnen namelijk niet terecht in
Emmen en wel in Hoogeveen.
„Bovendien is De Kroon heel ge-
schikt voor gezinnen met kinde-
ren. De tuin is namelijk omheind
dus daar kunnen de kinderen vei-
lig buitenspelen.”
Omdat de Oekraïners regelrecht
uit het oorlogsgebied komen en
zomoewaren, is ‘smiddags enkel
een snelle eerste intake gedaan.
„Het eten wordt de eerste dagen

verzorgd door een cateringbe-
drijf. Daarna kunnen ze zelf aan
de slag in hun eigen keuken. Zo
krijgen ze de controle over hun
eigen leven.” De vluchtelingen
kunnen voor al hun vragen te-
recht bij locatiemanager Sandra.
„Weweten nunog niet of ermen-
sen bij zitten die de Engelse taal
machtig zijn of dat het communi-
ceren wordt met handen en voe-
ten. Maar dat komt zeker goed.”
Een dezer dagen wordt ook het
team vrijwilligers gevormd dat
de Oekraïners zal gaan bijstaan

en wordt vanuit het crisisteam
bekeken wat de Oekraïners aan
hulp nodig hebben.
Deze groep Oekraïners is niet de
eerste die onderdak heeft gekre-
gen in de gemeente Hoogeveen.
Er zijn ook al mensen onder ge-
bracht bij particulieren en bij de
opvang aan de Wijsterseweg. In
dit laatste geval gaat het ommen-
sen die ook een huisdier bij zich
hebben en daardoor vanuit Em-
men zijn ‘doorgestuurd’. ■

Leonora de Vries

Eerste bus met vluchtelingen uit Oekraïne
aangekomen bij opvanglocatie De Kroon

Eerste vluchtelingen zijn aangekomen. Mediahuis Noord

Yvonne Drost ging donderdagoch-
tend op stap om elf boeketten te
bezorgen. Het eerste boeket is
voor Willem en Jopie Clason. Zij
wonen samen in de Helios waar
Willem (82) zo veel mogelijk voor
zijn Jopie (78) probeert te zorgen.
Mevrouw Prins, de vriendin van
hun kleinzoonheeft de twee opge-
geven. Wanneer de deur opengaat
staat Willem verbaasd maar vro-
lijk te kijken: „Wat is dit nou”,
roept hij. Drost overhandigt hem
de bos bloemen en wordt meteen
uitgenodigd: „Kom er toch in”.
Binnen zit Jopie op haar stoel ach-
ter de laptop. Ook zij is verbaasd
dat haar man met een boeket de
kamer ingelopen komt. „Kijk toch
wat we nu krijgen, een mooie bos
bloemen”, lachtWillemnaarhaar.
Jopie is blij verrast en neemt de
bloemen van haar man aan. Wil-
lem is zelf terminaal ziek. Hij
heeft prostaatkanker en Jopie is
ook slecht ter been. Willem pro-
beert elke dag die hij nog heeft
voor zijn Jopie te zorgen. „Het is
heel fijn dat jullie langs komen”,
gaat Willem verder. „Dat er men-
sen zijn die ons op deze manier
vrolijk willen maken is natuurlijk
geweldig.” TerwijlWillemop zoek
gaat naar een vaas voor het boeket
vertelt Jopie dat haarmannaar elk

moment toe leeft en dat dit hem
opde beenhoudt. „In juli wordt de
eerste van de twee achterkleinkin-
deren geboren. We kijken daar al-
lebei heel erg naar uit en Willem
wil dat graag nog meemaken. Dat
geeft hem elke dag weer kracht
om verder te gaan.”

Verschillende verhalen
Een ander boeket wordt bezorgd
bij de familie Drost, de ouders
van Yvonne. Ze zijn net klaarmet
etenwanneer hundochter aande
deur staat. „Och wat doe jij hier
enwat is dit”, vraagt haarmoeder
wanneer ze de deur opendoet.
Haar vader is erg ziek en dit vro-
lijkt hem zichtbaar op. „Wat lief
van jullie!”
Mevrouw Schipper uit Noord-
scheschut is een tijdje geleden
haar man verloren en kreeg kort
daarna lichamelijke klachten.
Ze had een nieuwe fiets gekocht
en wilde graag met een vriendin
gaan fietsenmaar zij kreeg tema-
ken met dementie. Omdat ook
nog drie vriendinnen gaan ver-
huizen en ze bang is dat ze alleen
achterblijft vond haar dochter
dat haarmoeder wel een bloeme-
tje had verdiend.
Schipperwas erg blijmet het boe-
ket en vond het fijn dat er weer

eens iemand langskwam.

Honderd boeketten in drie dagen
Het idee van de bloemenactie is
twee jaar geleden ontstaan om-

dat veel, vooral ouderen, in een-
zaamheid kwamen door de pan-
demie. Kortgeleden konden de
winkels weer open en begon de
maatschappij weer te leven. Toch

Een boeket vol vrolijkheid: ‘Hier wo
■Stichting Actief Samenleven bezorgt verschillende boeketten bij mensen die het moeilijk

HOOGEVEEN Het is de tweede keer dat de
coronabloemenactie georganiseerd wordt
door Stichting Actief Samenleven. De
vrijwilligers van de stichting zijn dinsdag,
woensdag en donderdag op pad geweest om
alle ingezonden brieven te bezorgen, samen
met een bosje bloemen van De Gier.

Willem en Jopie Clason uit de Helios. Foto’s: Mediahuis Noord/Lyanne Blokzijl

Op de facebookpagina van Park
Dwingeland verscheen gisteren
een oproep over de vernielingen.
‘Wij zijn verdrietig’ begon het
bericht mee.
Verschillende bomen en het
deurtje van de bijenbibliotheek
zijn vernield.
De vrijwilligers van de stichting
die voor het park zorgt is boos.
Een deel van de bijenbibliotheek
hangt los: ‘Wij bouwen wat op en
huftertjes breken het af. Waar-
om? Wat heeft het voor zin om
bomen te slopen en het deurtje
uit de bijenbibliotheek te slo-
pen?’, schrijft het stichtingsbe-
stuur op Facebook.
Het bestuur roept de buurtbewo-
ners op om het park meer in de
gaten te houden.
Zelf gaat het bestuur meer rondes
maken zodat deze vandalen ho-
pelijk gepakt kunnen worden.
‘Zodat wij straks ook weer la-
chend door het park kunnen
lopen’.

HOOGEVEEN

Bomen en delen
van bijen-
bibliotheek
vernield in Park
Dwingeland



zittennogveelmensenmetdege-
volgen van corona of andere ziek-
ten thuis in eenzaamheid. „We
hebben ook dit jaar weer heel
veelmensen blij gemaaktmet de-

ze actie. Sommigen moesten een
traantjewegpinkenof je konzien
dat hun dagmeteen beter was ge-
worden. Cor Velting, bestuurslid
van de stichting is zelf afgelopen
dagen ook op pad geweest met
boeketten. In totaal zijn er iets
meer dan honderd boeketten
rondgebracht. De sponsors, de
club van 120 genoemd, hebben
dit jaar elk geld geschonken aan
de stichting om de coronabloe-
menactie weer werkelijkheid te
laten worden. Ook BenFleuri uit
de Wielewaal had vijftig boeket-
ten klaargemaakt voor de stich-
ting. „We zijn hen allen vreselijk
dankbaar. Zonder deze sponsors
kunnen wij geen acties onderne-
men en ook deze keer was de
bloemenactieweer een groot suc-
ces.” ■

Lyanne Blokzijl

worden we heel erg blij van’
ilijk hebben
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HOOGEVEEN Bewoners van de
verschillende locaties van het
Jannes van der Sleedenhuis en
woonzorgcentrum Beatrix zijn
heel handig. Ze maken allerlei
leuke spulletjes en deze worden
verzameld voor een gezellige ver-
koopdag bij de woonzorgcentra
op 1 april. De opbrengst van deze
markt is voor Oekraïne (Giro
555).
De oorlog in Oekraïne houdt ie-
dereen bezig en heeft ook een
grote impact op de bewoners van
de woonzorgcentra die mogelijk
nog herinneringen hebben aan
eerder meegemaakte oorlogssi-
tuaties of dit overgedragen heb-
ben gekregen van familieleden.
„Veel mensen hebben het gevoel
iets te willen doen en daarom or-
ganiseren wij middels een geza-
menlijke actie in ieder werkge-
bied activiteitenmet onder ande-
re de verkoop van door cliënten
gemaakte spullen”, legt een
woordvoerder van NNCZ, waar-
onder het Jannes en Beatrix val-
len. Deze verkoopdag is op zater-
dag 2 april van 10.30 - 16.00 uur.

Bijdrage leveren
Roeli Mossel, bestuurder NNCZ:
„Als NNCZ vinden we het van be-
lang om steeds naar voren te
brengen dat mensen met een
zorgvraag meer zijn dan hun
zorgvraag en nog een bijdrage
kunnen leveren en kunnen parti-

ciperen in demaatschappij. Hier-
mee vergroot je immers het ge-
voel van eigen waarde. Dit ge-
dachtegoed verdient altijd nog
veel aandacht. Middels een geza-
menlijke actie in ieder werkge-
bied, op één dag, verwachten we
iets te kunnen doen voor Oekra-
ine en tegelijkertijd weer voor
het voetlicht te brengen wat
mensen met een zorgvraag kun-
nen bijdragen in de maatschap-
pij. Hopelijk geeft dit cliënten
een goed gevoel en ook intern
een gevoel van verbinding en po-
sitiviteit. Want ook veel mede-
werkers en vrijwilligers helpen
mee op deze dag.”

‘NNCZ voor Oekraïne’
Onder de noemer ‘NNCZ voor
Oekraïne’ houdt de NNCZ op za-
terdag 2 april tussen 10.30 en
16.00 uur activiteiten in al haar
werkgebieden met onder andere
verkoop van door cliënten ge-
maakte spullen: bij alle woon-
zorgcentra in Hoogeveen, Hol-
landscheveld, Haren, Grijpskerk,
Noordbroek, Groningen en Vled-
der. Tevens staat er in iederwerk-
gebied een box waarin geld gedo-
neerd kan worden. De opbrengst
van deze dag gaat uiteraard naar
Giro555. Roeli Mossel: „We pro-
beren er ondanks het trieste
nieuws een mooie, gezellige dag
van te maken met muziek en di-
verse lekkernijen.” ■

Hoogeveen in actie voor Oekraïne. Mediahuis Noord

Bewoners van het Jannes en
wzc Beatrix houden
'creamarkten' voor Oekraïne

DE WOLDEN De hertelling van
de gemeenteraadsverkiezingen
inDeWoldenheeft de lokaleVVD
geengedroomdeextra zetel opge-
leverd. De partij maakte bezwaar
tegen de uitslag, na het mislopen
van die restzetel op enkele stem-
men. Donderdag is er ‘s ochtends
en een deel van de middag druk
geteld in het gemeentehuis in
Zuidwolde.
Naast inzet van vrijwilligers, zijn
enkele ambtenaren achter hun
bureaus vandaan getrokken om
te helpen met tellen. De hertel-
ling werd dinsdagavond beklon-
ken door een unanieme gemeen-
teraad, na bezwaar tegen de uit-
slag van de VVD. Die zag op enke-
le stemmen een restzetel naar de
fractie vanGroenLinks gaan. Pijn-

lijk voor coalitiepartner van de
voorbije raadsperiodes, omdat de
partij het aantal zetels zag halve-
ren.
Toch leverde de hertelling geen
enkele partij een andere zetel-
aantal op. Detail: de VVD hield
aan de hertelling zelfs één stem
minder over dan de telling van
vorige week.
De Wolden is de enige noordelij-
ke gemeente waar de stembiljet-
ten opnieuw werden geteld. Vier
jaar geleden kreeg de Partij van
de Arbeid in Hoogeveen hertel-
ling op eenzelfde wijze voor el-
kaar. Het veranderde, evenals in
buurgemeente De Wolden, uit-
eindelijk niets aan de uitslag. ■

Sander Dekker

Hertelling stemmen levert
VVD De Wolden niet
gedroomde derde zetel op

HOLLANDSCHEVELD In samen-
werking met Gezamenlijke
Oekraïne Initiatieven (GOI) heeft
Sven de Jonge al honderden knuf-
fels opgehaald voor Oekraïense
kinderen die samen met hun fa-
milie zijn gevlucht uit hun land.
De 10-jarige Sven de Jonge uit
Hollandscheveld wilde graag wat
doen voor de vluchtelingen uit
Oekraïne. ‘Op een zondagmiddag
wilde Sven een kar in elkaar gaan
timmeren om daarin dingen te
gaan verkopen om zo geld op te
halen. Hij sprong op zijn fiets en
fietste naar zijn opa. Die kwam
met het idee om knuffels in te za-
melen. Zelf had hij nog zes knuf-
fels waarmee hij eigenlijk niks
meer deed’, vertelt zijn moeder
Janneke over het ontstaan van de
actie.
Ondertussen heeft Sven al 270
knuffels bij elkaar gespaard. Sven
wil graag de gevluchte kinderen
diemeekomenmet (meestal) hun
moeders naar Hoogeveen de
knuffels overhandigen. In sa-

menwerkingmet demensenmet
een verstandelijke beperking van
de dagopvang van Cosis, locatie
Zuidwester zijn de knuffels alle-
maal voorzien van een ‘welkom
in Hoogeveen’-kaartje. De domi-
nees van de kerken in Holland-

scheveld hebben afgelopen
weekend een verzoek ingediend
bij de kerkgangers of zij komend
weekend een knuffel willenmee-
nemen tijdens de laatste dienst
van het winterwerk op 27
maart. ■

Sven en zijn stapel met knuffels die hij zelf heeft ingeza-
meld. Eigen foto

Sven de Jonge haalt
knuffels op voor gevluchte
Oekraïense kinderen

Mevrouw en meneer Drost.
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Net zoals zo veel evenementen
kan ook het Korenfestival na
twee jaar niet plaatsvinden weer
doorgaan. De hoofdstraat in Hoo-
geveen wordt op zaterdag 4 juni
weer het podium voor verschil-
lende koren die meedoen aan de
achtste editie. Op vier verschil-
lende plaatsen op de Hoofdstraat
zullen twaalf diverse koren neer-
strijken en hun zangtalenten
laten horen. De koren komen
bijna allemaal uit de omgeving
op één na. Het was voor de orga-
nisatie nog een hele klus om
genoeg koren te vinden voor het
festival. Veel koren zijn noodge-
dwongen door het naar beneden
lopende ledenaantal gestopt.

HOOGEVEEN

De Hoofdstraat
het toneel voor
het Korenfestival

Het Korenfestival 2019 in het
centrum van Hoogeveen.

Het Autismecafé Hoogeveen in
Hoogeveen organiseert op 6 april
een thema-avond voor Autisme
en Mantelzorg. Veel mensen
hebben op gegeven moment
mantelzorg nodig. Door een ziek-
te of omdat een naaste autisme
heeft. Voor veel mensen is het
zorgen voor een ander vanzelf-
sprekend en niet altijd zichtbaar
voor de buitenwereld. Vanaf
19.00 uur zijn geïnteresseerden
voor de thema-avond welkom in
De Vredehorst. Aanmelden is niet
nodig. Meer informatie staat op
de website www.autismecafe-
hoogeveen.nl.

HOOGEVEEN

Autismecafé over
autisme en de
mantelzorg

Het begon met een berichtje in de
buurtapp. Judith Noorman meld-
de dat zij in november uitgere-
kend was van hun derde kindje.
Niet veel later werd zij gevolgd
door Michelle van Asselt die in die
periode haar eerste kindje ver-
wachtte. Iedereen in de straat was
verbaasd, twee kindjes zo kort
achter elkaar. En, toen volgden er
nog drie. Ook Nienke Wiersema,
Simone Nijhof en Geralda Kleine-
Hoeve meldden in verwachting te
zijn.
Een unicum: alle vijf de buurvrou-
wen waren in november uitgere-
kend. Met de geboorte van Emme-
lien, Cato, Yara, Thijn en Ilvar
werd het aantal kinderen in de
straat in een maand tijd verdub-
beld. De drie meisjes, twee jon-
gens en hun moeders maken het
goed.

Roze muisjes
„Emmelien is 12 november gebo-
ren, één dag na de uitgerekende
datum”, vertelt trotsemoederMi-
chelle van Asselt. „Je hebt allerlei
verwachtingenenvraagt je afhoe
het ouderschap zal zijn. Nu Em-
melien er is merk ik dat alle cli-
chés waar zijn. We zitten hele-
maal op een roze wolk.” Hoe ze

het vindt dat er nog vier andere
baby’s geboren zijn? „Het is leuk
om ervaringen te delen met de
buurtjes en om de kinderen sa-
men te zien opgroeien.”
De volgende nieuwe straatbewo-
ner diende zich een dag later aan.
JudithNoormanbeviel 13novem-
ber van haar dochter Cato. „Ik
was 4 november al uitgerekend,
maaronsmeisje vondhetnogpri-
ma inmijnbuik.Uiteindelijk is ze
negen dagen later,met een flinke
haarbos, geboren. Het was een
leuke tijd, de hele straat was ver-
sierdmet roze en blauwe slingers
vanwege de verschillende ge-
boorten. Overal hingen borden
met de namen van de kinderen
erop. Mensen die door de straat
kwamen wandelen, keken hun
ogen uit.” Ze spreekt haar buur-
vrouwen regelmatig. „We praten
via Whatsapp of als we elkaar op
straat tegenkomen, het is leuk
om ervaringen en foto’s met el-
kaar uit te wisselen.”
Het bleef een kleine week rustig
in De Waag, maar op 19 novem-
berkwamdeooievaarweer langs.
Yara, de dochter vanGeraldaKlei-
ne-Hoeve, werd geboren. „Ik ben
tien dagen voor de uitgerekende

datum, door middel van een ge-
plande keizersnede, bevallen. De
eerste weekjes waren best pittig
met nog twee andere kleine jon-
gens in huis enmet de buikwond.
Nu gaat alles super goed en slaapt
ze zelfs al lekker door.” Ze vindt
het leuk dat haar buurvrouwen
rond dezelfde tijd zijn bevallen.
„We spreken elkaar bijna dage-
lijks en gaan regelmatig bij el-
kaar op de koffie.”

Blauwe muisjes
Tien dagen later, op 29 novem-
ber, beviel Simone Nijhof van
haar zoon Thijn. „Ik was 26 no-
vember uitgerekend. Als je een-
maal die veertig weken gepas-
seerd bent, duurt eigenlijk elk
uur te lang. Thijn is uiteindelijk
drie dagennadeuitgerekendeda-
tum geboren.”
Op de ochtend van de bevalling
kreeg ze zelfs berichtjes van haar
buren, met de vraag of de baby al
geboren was. „We hebben veel
contact, het is geweldig om zo-
veel kleintjes in de straat te heb-
ben.”Wat ze hetmeest bijzonder
vindt aan het ouderschap? „Hoe
je direct onvoorwaardelijke lief-
de voelt voor zo’n kleintje. De

eerste weken waren zwaar, maar
ik raakte gelukkig snel aan het
ouderschap gewend.”
Nienke Wiersema was de vijfde
en laatste buurvrouw die in no-
vember zou gaan bevallen. Haar
zoontje Ilvar maakte echter geen
haast, het werd een decemberba-
by. „Ik was 27 november uitgere-
kend.Wij hadden aan onze doch-
ter van drie verteld dat haar
broertje zou komen wanneer het
ging sneeuwen. Misschien heb-
ben we dat iets te vaak gezegd,
want hij nam het wel heel letter-
lijk.”
De gelijke zwangerschappen
zorgden voor verbinding. „Mijn
buren hielden mij nauwlettend
in de gaten. Het bleef dan ook
niet onopgemerkt dat er in de
vroege ochtend van 6 december
een verloskundige bij ons huis
stond.”Na een zwangerschap van
41 weken en twee dagen werd Il-
var geboren. „Helaas hadden we
een moeilijke start, waardoor we
een aantal dagen in het zieken-
huis doorgebracht hebben. Ge-
lukkig gaat nu alles goed en ge-
nieten we volop als gezin van
vier!” ■

Sarah Palstra

Van links naar rechts: Michelle, Nienke, Simone, Judith en Geralda. Chantal Oosterga

Ware babyboom aan deWaag

VEENINGEN Grote
hoeveelheden
beschuit met muisjes
en een straat vol roze
en blauwe slingers.
Voorbijgangers kijken
hun ogen uit. In de
Waag zijn in dezelfde
periode vijf vrouwen
bevallen. „Het is
geweldig om zoveel
kleintjes in de straat te
hebben”, vertelt
trotse moeder Simone
Nijhof.

■Vijf stellen krijgen in dezelfde periode een kind

HOOGEVEEN/EMMEN De
komst van lange rijen zonnepa-
nelen langs de A37 tussen Hooge-
veen en Emmen is een stap dich-
terbij. Er tekent zich een politie-
ke meerderheid voor af. Zorgen
zijn er onder andere voor de ver-
keersveiligheid. „Het moet geen
spiegelpaleis worden”, verklaar-
de PVV’er Bert Vorenkamp, in na-
volging van inspreker Peter Nie-
zing. Hij vindt het te veel van het
goede om meteen langs het hele
traject van de snelweg panelen te
leggen. „Houd eerst eens een
proef langs een korter stuk”,
hield Niezing de Statenleden
voor. Gedeputeerde Henk Brink
(VVD) maakt zich echter geen
zorgen over de veiligheid, al
moest hij voor garanties verwij-
zen naar Rijkswaterstaat. „Die
heeft de veiligheid heel hoog in

het vaandel staan”, zei Brink.
Voor Vorenkamp is dat niet ge-
noeg. Hij wees er op dat de pane-
len juist in de nachtelijke uren al-
lerlei schitteringen kunnen ople-
veren, waardoor automobilisten
hinder kunnen ondervinden. De

meeste andere fracties willen
echter graag de plannen voor de
zonneroute ondersteunen. Het
rijk verpacht hiertoe grond langs
de snelweg, een exploitant moet
de zonnepanelen aanleggen en
exploiteren. De provincie moet

in een zogenoemd Provinciaal In-
passingsplan de zaak planolo-
gisch regelen.
Wehebben nu eenmaal zonnepa-
nelen nodig om van olie en gas af
te komen, was de teneur van de
meeste fracties. Dan is het juist
een goed idee om die panelen
langs de snelweg te leggen. Dan
hoef je minder velden in het
fraaie Drentse landschap op te of-
feren voor zonne-akkers. Groen-
Linksmaakt zichwel zorgen over
de bomen die gekapt moeten
worden en vraagt of dat niet wat
minder kan. VVD’er Karin Zwaan
meldde dat haar smartphone on-
langs ontplofte van de appjes
toen omwonenden op het laatste
moment gewaar werd dat er op
bepaalde plekken bomenkap zou
plaatsvinden. Volgens Brink en
zijn collega Tjisse Stelpstra

(ChristenUnie) zijn de omwonen-
den en andere belanghebbenden
uitgebreid geïnformeerd, via de
media, brieven en informatiebij-
eenkomsten. „Het is jammer als
mensen dan tochwat gemist heb-
ben,maarwe hebben dit zorgvul-
dig gedaan”, aldus Brink, waarbij
hij bijval kreeg van de meeste
fracties. Vorenkamp vindt dat er
nog een onderzoek moet komen
naar het draagvlak bij de bevol-
king voor het project. Provinciale
Staten zullen waarschijnlijk vol-
gende maand definitief beslissen
dat het plan voor de zonneroute
door de beugel kan. Dan kunnen
mensen nog bezwaar maken,
waarna de initiatiefnemer nog
een omgevingsvergunning bij de
betrokken gemeenten moet aan-
vragen. De zonneroute is in 2027
klaar. ■

Zonnepanelen langs A37: ‘Zonneroute moet geen spiegelpaleis worden’

De zonneroute langs de A37. Studio Marco Vermeulen/The Imagineers
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Het is vrijdag een dag als alle ande-
re aan de Drogtzee tussen Fort en
Zuidwolde, waar de heerlijke ka-
zen van de familie Flinkert ge-
maakt worden.
Buiten schijnt de zon, binnen ligt
een grote doos op de keukentafel
en vertelt Roos gemakkelijk over
haar belevenissen. In die doos zit-
ten een kroontje en twee sjerpen,
het bewijs dat zij toch echt de
nieuwe Miss Teen Drenthe is ge-
worden. Of dit deuren voor haar
gaat openen?
Roos Flinkert moet erom lachen.
Ze doet de sprinthavo in Meppel,
werkt voor een uitzendbureau in
de horeca die haar vorige week
nogbijAjax - Benficabracht, engaf
zich na een korte aarzeling toch
maar op voor deze verkiezing. „Ik
wil wel bij de televisie werken,
presenteren lijkt me het aller-
leukst, of regisseren. Ik moet nog
een keuze voor een vervolgoplei-
ding maken. Ik heb naar een film-
en audiovisuele opleiding in Am-
sterdam gekeken, maar zit er nog
niet op te wachten om op kamers
te gaan.”

In de picture
Voor de Miss Teen Drenthe-ver-
kiezing werd ze gevraagd via In-
stagram. „Ik heb eerst niet gerea-
geerd, maar bedacht me later.
Waarom ook niet? Ik vroeg me af
of ik wel zo in de picture wilde
staan, danhebbenmensenname-

lijk ook al snel een mening over
je. Achteraf ben ik blij dat ik ja
heb gezegd.”
Hetbrachthaarheel veel,want ze
moest toch op meerdere vlakken
presteren. Een filmpjemakenbij-
voorbeeld, maar dat doet ze op
TikTok al heel veel.
Op hoge hakken lopen was ook
even een dingetje. „Ik heb op
school tijdens het gala op hoge
hakken gelopen,maarmoest nog
wel even oefenen.” Lopen op de
catwalk dan? „Ikhebhetmaar ge-
woon gedaan, heb er niet al te-
veel over nagedacht”, lacht ze.
Op de finaledag moest ze er ook
zelf voor zorgen dat haar make-
up en haar er finalewaardig uit-
zag. Deed ze ook gewoon zelf, net
als het regelen van een passende
galajurk. Het droeg mede bij tot
een onvergetelijke finaledag in
De Tamboer in Hoogeveen. Roos
had 19 fanatieke supportersmee-
genomen. „Die lieten zich ook
horen, ik werd daar heel vrolijk
van.”

Een beetje zenuwachtig
Met haar kansen op een podium-
plaats, laat staan de titel, was ze
totaal niet bezig. „Ik heb het ook
echt niet zien aankomen, toen ik
bij de laatste vijf zat, werd ik ech-
ter toch een beetje zenuwachtig.
Dat ik met mijn goede vriendin
Gwendolyn Feiken als laatste
overbleef, was wel mooi.

Het maakte voor mij niet uit wie
er zou winnen.” Wie er won,
werd vooral bepaald door de jury,
maar ook door stemmen (10 pro-
cent). „Ik denk dat jouw persoon-
lijkheid een grote rol speelt, het
gaat er omwie je bent”, vermoedt
Roos. Vanaf het moment dat de
naam van Roos als winnaar werd
omgeroepen en ze het kroontje
op haar hoofd kreeg geplaatst,
kwamen de reacties los.
„Mijn telefoon ontplofte direct,
de dag later kreeg ik nog een
stortvloed aan appjes en op Insta-

gram heb ik veel nieuwe volgers
gekregen.”
Vanaf maandag werd het weer
wat rustiger en Roos blijft er be-
scheiden onder, geheel in lijn
met haar familie. Ze weet nu al
dat modellenwerk niets voor
haar is. „Al vind ik fotoshoots wel
leuk, maar ik wil graag mijn nor-
male leventje houden. Ik zie wel
wat er verder op mijn pad komt.
Ik heb in ieder geval geleerd dat
alles mogelijk is en zie dat ik best
wel sterk ben qua persoonlijk-
heid.”

Landelijke finale
Roos is nudoor naar de landelijke
finale, op 2 juli wordt in Hilver-
sumeennieuweMissTeenNeder-
land gekozen. „Ik ga daar samen
met Melisa Akwas heen, zij werd
Miss Beauty Drenthe. Het is weer
een heel traject, gaan met alle
meiden naar de Ardennen en dan
de finaleweek in. Ik ga er weer
hetzelfde in, zonder verwachtin-
gen, maar je weet het maar
nooit.” ■

Peter Nefkens

Roos Flinkert blijft ondanks de zege bij de Miss teen Drenthe-wedstrijd gewoon lekker zich-
zelf. Artizzl Media/Peter Nefkens

‘Maar ik wil mijn normale leventje houden’

ZUIDWOLDE De verrassing was groot toen de
17-jarige Roos Flinkert uit Zuidwolde verkozen
werd tot Miss Teen Drenthe 2022. Met de
landelijke finale in zicht heeft Roos ruim een
week later haar leventje weer gewoon
opgepakt. „Ik ben er niet door veranderd, ik
blijf gewoon nuchtere Roos.”

■Roos Flinkert uit Zuidwolde een trotse Miss Teen Drenthe

HOOGEVEENKwetsbare leerlin-
gen en kinderen uit groep 8 zijn
in de tijd van het thuisonderwijs
behoorlijk achteruit gegaan. Dat
blijkt uit de Drentse Onderwijs-
monitor, die woensdag werd ge-
presenteerd op de Drentse On-
derwijsdag. Ongeveer de helft
van alle groep-8-leerlingen in
Drenthe scoorde in 2021 ‘matig
tot zeer zwak’ op zowel begrij-
pend lezen als rekenen en wis-
kunde. In voorgaande vier jaren
lag dit percentage voor beide vak-
ken 10 tot 15 procent lager. In an-
dere klassen is een dergelijke
achteruitgang niet te zien.
Ook scoort Drenthe slechter dan
het landelijk gemiddelde. „Dat
roept de vraag op: hoe zal het de-
ze leerlingen in het voortgezet
onderwijs vergaan?”, zegt onder-
zoeker Imke Oosting van Trend-
bureau Drenthe. Dat moet nader
onderzocht.
Volgens Oosting heeft de achter-
uitgang van vaardigheden bij de
leerlingen vooral te maken met
motivatieproblemen tijdens het
thuisonderwijs. „Deze groep
moest zelfstandig thuis aan de
slag en kreegminder begeleiding
vanuit school of ouders dan bij-

voorbeeld een kind uit groep 4.
Dat is iets om mee te nemen,
mocht thuisonderwijs ooit nog
weer op tafel komen: deze groep
kán zelfstandig veel, maar heeft
echt baat bij een schoolse set-
ting.”

Kwetsbare leerlingen
Niet alleen groep-8’ers, ook de
groepsprestaties van scholenmet
meer kwetsbare leerlingen zijn
in het schooljaar 2020- 2021 ge-
middeld lager dan eerdere jaren.
Dat blijkt uit analyses van taal- en
rekenprestaties in de groepen 4
en 6. Die signalen waren al be-
kend, maar worden nu dus ook
bevestigd in dit Drentse onder-
zoek. Zulke minder kansrijke
leerlingen vind je volgens data
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) vooral in Hooge-
veen, Emmen en Coevorden. Het
gaat dan om leerlingen die in een
‘complexere’ situatie opgroeien.
Bijvoorbeeld door een migratie-
achtergrond, lager opleidingsni-
veau van ouders of armoede.
Redenen dat zulke kinderen niet
goed mee konden komen met af-
standsonderwijs, waren bijvoor-
beeld het ontbreken van een ei-

gen laptop, rustige werkplek en
hulp van ouders.
In gemeenten met de ‘meest
kansrijke leerlingen’ (zoals ge-
meente Tynaarlo) bleken kinde-
ren in de groepen 4 en 6 juist be-
ter te gaan rekenen en spellen in
het jaar met de schoolsluitingen.
Oosting: „Sommige kinderen ge-
dijen beter in een rustige situatie.
Ook hebben ouders daar waar-
schijnlijk een grotere rol ge-

speeld in begeleiding bij thuison-
derwijs.” Toch zijn de taal- en re-
kenprestaties van groep 8 ook in
Tynaarlo lager dan het jaar er-
voor.
Om achterstanden ten gevolge
van de coronacrisis op te lossen,
gebruiken Drentse scholen geld
vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO-geld). Dit school-
jaar krijgen alle basisscholen ge-
middeld 180.000 euro.

Dat geld wordt nog eens aange-
vuld met potjes voor leerachter-
standen.

Lager schooladvies
Ook krijgen Drentse groep-8’ers
vaker dan in de rest van Neder-
land een ‘onderadvies’ voor de
middelbare school.
Een juf of meester moet zijn of
haar voorlopige schooladvies
heroverwegen als de eindtoets
beter wordt gemaakt dan het ge-
adviseerde niveau. Toch leidt die
heroverweging in Drenthe veel
minder vaak tot een bijstelling
van het advies dan elders in Ne-
derland. In gemeente Midden-
Drenthe kreeg bijvoorbeeldmaar
9 procent van de leerlingen toch
een hoger advies van school, als
de eindtoets positiever uitviel
dan het aanvankelijke schoolad-
vies. Met name kinderen uit een
arm milieu krijgen onderadvies.
Zo maakt een kind uit Tynaarlo,
waarvan de oudersweinig verdie-
nen, bijna drie keer zoveel kans
oponderadvisering als leerlingen
met ouders met een hoger inko-
men in dezelfde gemeente. ■

Wouter Hoving

Vooral kinderen van groep acht dupe van thuisonderwijs tijdens pandemie

Toetsprestaties groep 8 in Drenthe.
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Donderdag 17 maart
Mijnwerkdagen zijnmeestal goed
gevuld met overleggen. Maar van-
daag begint anders. Ik bereid een
presentatie voor die ik over twee
weken moet houden. We krijgen
dan een delegatie op bezoek van-
uit het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat. Zij gaan zich
op de hoogte stellen van de uitda-
gingen waar drinkwaterbedrijven
in Nederland nu mee te maken
hebben. Voor Drenthe is de groot-
ste uitdaging de verslechtering
van de kwaliteit van grondwater
dat wij gebruiken voor het maken
van drinkwater. We treffen steeds
vaker stoffen aan die er niet in
thuis horen. Denk aan bestrij-
dingsmiddelen en chemische stof-
fen. Gevolg is dat de drinkwater-
zuiveringen steeds complexer
worden. En duurder.
Na mijn werk aan de presentatie
beginnen toch de overleggen. On-
der andere met het crisisteam dat
de afgelopen twee jaar de landelij-
ke coronamaatregelen vertaald
heeft naar maatregelen binnen
WMD. Vandaag is de stemming
feestelijk. Gisteren is vanuit Den
Haag definitief het bericht geko-
men dat de coronamaatregelen
worden opgeheven. Ook wij kun-
nen weer terug naar normaal.

Vrijdag 18 maart
Vandaagpraat ikvooral overuitda-
gingen om in de toekomst genoeg
water voor iedereen inDrenthebe-
schikbaar te hebben. De afgelopen
20 jaar is het gebruik van drinkwa-
ter geleidelijk afgenomen. Maar
die trend is omgebogen. We zien
nu weer een stijging in drinkwa-
tergebruik aankomen. Belangrijke
oorzaak is dat er in Drenthe meer
mensen komen te wonen. Er is
geen sprake meer van krimp van
de bevolking. Om de verwachte
stijging in drinkwatergebruik aan
te kunnen, hebben we wel meer
bronnen en zuiveringen nodig.
Vandaag hebben we een bespre-
kingoverhoeéénvandie zuiverin-
gen er uitmoet komen te zien.Het
is prachtig om te zien hoe bevlo-
genenenthousiast er aanzo’npro-
ject gewerkt wordt!We staan voor
groteuitdagingen,maarmetzulke
enthousiaste medewerkers gaat
het goed komen.

Zaterdag 19 maart
Het isweekend.Maar toch staat de
wekker om 6 uur. Ik moet om 9
uur in Amersfoort zijn en we hou-
den er van om ‘s ochtends rustig
samen te ontbijten. Bovendien
moeten eerst de twee honden nog
uitgelatenenmoetenonspaard en
de boerderijkat gevoerd.
In Amersfoort heb ik een opfris
dag voor golfreferees, oftewel
scheidsrechters voorgolf.Ditheeft
wat uitleg nodig. Golf is normaal
gesproken een sport waarbij iede-
re speler ookzelf scheidsrechter is.
Daarom moet iedere speler basis-
kennis hebben van de golfregels.
Om vrij te mogen golfen, moet je
daarvoor eerst even een examen
doen. Twee jaar geleden ben ik op
onze golfclub in Ommen lid ge-

worden van de commissie die les
geeft in golfregels en die examens
afneemt. Om dat werk te kunnen
doen,heb ikafgelopen jaareenuit-
gebreide cursus gevolgd bij de Ne-
derlandseGolf Federatie (NGF).Die
cursus ging zo goed, dat ik vorige
week een uitnodiging van de NGF
heb gekregen om voor de NGF
wedstrijden scheidsrechter tewor-
den. Dat lijktmij een prachtige be-
zigheid, zodat ik daar volmondig
‘ja’ op heb gezegd. Met als gevolg
dat ik meteen vandaag al op een
opfriscursus zit. Als alles goed ver-
loopt, ben ik over twee jaar ook re-
gelmatig scheidsrechter bij lande-
lijke golfwedstrijden.

Zondag 20 maart
Vandaag een rustige dag.Wel ga ik
met Marion heerlijk een rondje
golf spelen in Ommen. Onderweg
in de auto horen we op de radio
een itemoverdroogte.Hetheeft al-
weer een paar weken niet gere-
gend en er is zorg over de droogte.
En dat terwijl februari één van de
natste maanden ooit was. Waar is
al datwater gebleven?Het simpele
antwoord is dat bijna al dat water

is afgevoerd naar zee. Met als doel
om het voor de landbouw moge-
lijk te maken om zo snel mogelijk
het land op te kunnenmet de zwa-
re tractoren en giertanks. Hoe be-
staathetdatwe inNederlandnade
droge jaren 2018, 2019 en 2020 dit
nog niet beter regelen. Terwijl het
zosimpelkanzijn. Lateropdemid-
dag wandelen we met onze hon-
den langs land van Het Drentse
Landschap. Land dat niet ontwa-
terd wordt. De sloten naast het
land staan nog vol en het land zelf
is ook nog kleddernat. Zo kan het
dus ook.

Maandag 21 maart
Vandaag is weer goed gevuld met
overleggen. Onder andere over in-
vesteringen in 2023. Eén van de
plannen gaat over Hoogeveen. Er
staat de komende jaren veel te ge-
beuren. We gaan productiestation
Hoogeveen koppelen met produc-
tiestation Beilen, waarvoor een
grote transportleiding aangelegd
moet worden. Ook moeten we de
capaciteit uitbreiden. We doen
daarom onderzoek of ten zuiden
van Hoogeveen meer water ge-

wonnen kan worden. Als dat zo is,
zal ook bouw van een nieuw pro-
ductiestation nodig zijn.

Dinsdag22enwoensdag23maart
Twee dagen van huis voor een cur-
sus. Hoe zorg je er voor dat je klaar
bentvoordetoekomst?Hoezorg je
er voor dat een bedrijf zich tijdig
aanpast aan veranderende om-
standigheden? Bij aankomst in de
cursuszaal staat voor iedere deel-
nemer een flesje klaar dat we kun-
nen vullen met kraanwater. Dat is
mooi, want kraanwater is veel
duurzamer dan water uit een fles-
je. En de kwaliteit van het kraan-
water in Nederland is top. Het is
voor ons volstrekt vanzelfspre-
kend om water uit de kraan te
drinken. Dat is lang niet overal op
de wereld zo. Met de Wereld-wa-
ter-dag die het vandaag is, willen
de Verenigde Naties onder de aan-
dacht brengen dat schoon grond-
en oppervlaktewater en schoon
drinkwater niet vanzelfsprekend
zijn en op grote delen van de we-
reld ontbreken. Latenwehet scho-
ne water koesteren en er alles aan
doen om het ook zo te houden. ■

Henk

Brink. André

Weima

Inwoners van de gemeente Hoogeveen geven een
inkijkje in hun dagelijks leven in de vorm van
een dagboek. Wat doen zij, wat houdt hen bezig.
Deze week Henk Brink (57) uit Alteveer die in
het dagelijks leven manager Strategie en Kwali-
teit is bij WMD Drinkwater. Hij is betrokken bij
de strategische keuzes die WMD maakt, nu en in
de toekomst. Henk is getrouwd met Marion.

HENK BRINK

het vandagboek
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DE RECHTER

We weten allemaal uit eigen erva-
ring hoe belangrijk het is om (ge-
lijkwaardig) contact te hebben
metmedemensen. Met je naasten,
buren, collega’s of sportvrienden,
hetmaakt niet uit. De ene persoon
houdt van een kleine groep men-
sen om zich heen met intensieve
contacten en de ander gaat voor
grote groepen en geniet daar van.
Het contact geeft een fijne invul-
ling aan ons bestaan en vervult
veel behoeften die we allemaal
hebben.
Van ouderen uit mijn naaste om-
geving hoor ik met grote regel-
maat dat een van de moeilijkste
dingen van het ouder worden is,
dat je veel mensen om je heen ver-
liest door overlijden en de kring
om je heen daardoor steeds klei-

nerwordt. Blijkbaarontstaanwan-
neer je oud wordt te weinig nieu-
we contacten en wordt daardoor
de groep mensen waarmee je con-
tact hebt, waarmee je vertrouwd
bent en door gewaardeerd wordt,
kleiner.

Meetellen
Dat laatste zien we zeker ook bij
mensen die zich bij ons melden
met een zorgvraag. Vooral wan-
neer iemand afhankelijk is van
24-uurszorg in eenwoonzorgcen-
trum. Inwelkemate telt dezeper-
soon dannogmee in onze samen-
leving? Of ben je op zo’nmoment
alleen nog je aandoening en telt
alleen je zorgvraag in contacten?
Al jarenlang proberen wij aan-
dacht te vragen voor de betekenis

van ieder mens, dus ook van de
mensen met een zorgvraag. Om-
dat we in de praktijk zien en er-
van overtuigd zijn dat de meeste
mensen gelukkiger zijn wanneer
er voldoende gelijkwaardige con-
tacten zijn en je van betekenis
kunt zijn voor een ander. Vaak
blijkt hoe moeilijk het is dit voor
het voetlicht te brengen en daar-
mee een verandering in ons sa-
menleven tot stand te brengen.
Een van de voorbeelden hierbij
zijn elk jaar weer de mooie
NLdoet activiteiten. Eens per jaar
in maart voeren veel Nederlan-
ders activiteiten uit voor ande-
ren, dit geeft hen een goed gevoel
endatdoenzegraag.Ook inenbij
onzewoonzorgcentraworden ve-
le waardevolle activiteiten uitge-

voerd waar we erg blij mee zijn.
Elk jaar proberen we aandacht te
vragen voor het feit dat de bewo-
ners van deze woonzorgcentra
dan ook volopmeedoen aan deze
activiteiten en bijdragen aan ver-
wennerij voor de vrijwilligers
van die dag. Vanuit wederkerig-
heid en volwaardig gezamenlijk
optrekken. Dit laatste komt ech-
ter moeilijk naar voren, hierbij
dan dus nog maar een poging!
Binnenkort start de blijvende ac-
tiviteit Buur voor Buur, startend
met de buurtkoelkasten. Daar-
naast organiserenwe in alle vesti-
gingenop2april activiteitenvoor
giro 555 voor de mensen in
Oekraïne. Voor ons voorbeelden
van echtmeedoen in de samenle-
ving van nu! ■

Door de ogen van

Echt meedoen in de samenleving

Column | Roelie Mossel, bestuurder NNCZ

Op dinsdag 22 maart beschreef de
Oekraïense president Volodymyr
ZelenskyopdenieuwszenderCNN
de situatie in de tot ruïnes gebom-
bardeerde stad Mariupol als ‘Ar-
mageddon’. Als ‘nieuwsjunk’ volg
ik het nieuws over de oorlog in
Oekraïne intensief. De Russische
blitzkrieg die ‘een eitje’ zou zijn is
uitgemond in een vernietigende
uitputtingsslag.
In luttele weken zijn grote delen
van het land kapot gebombar-
deerd. Het menselijke leed, de im-
mense vluchtelingenstromen
waaronder talrijke ontheemde
moeders met aangeslagen kinde-
ren, is niet om aan te zien. De ver-
kapte maar onheilspellende drei-
gingen over mogelijke inzet van
tactische kernwapens dan wel
chemische en biologische wapens
zijn onverantwoord en onaan-
vaardbaar.
Sinds de situatie in Belarus afgelo-
pen winter worden vluchtelingen-
stromen ingezet als wapen om Eu-
ropa te destabiliseren. Het is mon-
diaal nieuws maar de weerslag er-
van zal ook in ons land groot zijn,
zowel nationaal als lokaal. Een fi-

nancieel deskundige schreef deze
week in het Financieele Dagblad
‘We zijn op onbekend terrein be-
land’. De onzekerheid is groot en
de gedachte dat het lijden ons in
het Westen bespaard zal blijven is
illusionair.
Bij mijzelf bespeur ik de laatste
weken een innerlijke verande-
ring. Demoeheid die zich door het

aanschouwen van al dat oorlogs-
geweld in lichaamen geest lijkt op
te stapelen, werd vooraf gegaan
door een intensieve klimaatdis-
cussie gevolgd door twee slopende
coronajaren. De gevolgen van de
oorlog in Oekraïne zullen groot
zijn, zowel mentaal als econo-
misch. Ik vond geen oplossing in
de woorden van Thomas Quartier,

sinds november 2021 onze The-
oloog des Vaderlands. In een tele-
visieprogramma zei hij in de
agressie die de oorlog oproept de
stem van geweldloosheid te mis-
sen, zoals die in de boodschap van
Jezus Christus tot uitdrukking
komt. Hij is op dit moment een
roepende indewoestijn. Ikbegrijp
hem,maardewereld is te complex
geworden.
In ons opnieuw naar vrede smach-
tende Europa, hebben uitgere-
kend de bezuinigingen op Defen-
sie het machtsevenwicht en de
strategische afschrikking onder-
mijnd. De situatie in de Oekraïne
roept bij veel mensen existentiële
vragen op en een groeiende be-
hoefte aan rust, stilte en zinge-
ving.
Om therapeuten buiten de deur te
houden, zoek ik het zelf in mu-
ziek, gebed en dosering van de
nieuwsconsumptie. De uitdagin-
gen waar Europa voor staat, zoals
de opvang van miljoenen vluchte-
lingen, zijn immens en langdurig.
We hebben elkaar nodig. Dat ie-
dereen naar vermogen zijn of haar
steentje mag bijdragen, om het
door deze oorlog onnodig aange-
richte leed te verzachten.

Jaap Spaans uit Hoogeveen

Het vertrouwen in de overheid en
onze politici is zeer laag. In diverse
programma’swerdde toeslagenaf-
faire en de gaswinningsproblema-
tiek in Groningen terecht als oor-
zaken genoemd.
Een andere oorzaak die in de me-
dia niet of nauwelijks genoemd
wordt is de rol van Mark Rutte. In
diverse gesprekken hoor ik dit na-
melijk wel als ook een belangrijke
oorzaak van het afnemend ver-
trouwen in de overheid en de poli-
tiek. Mark Rutte is intussen lang
aan demacht en weet de boel nog-
al eensnaar zijnhand te zetten.De
indruk is in ieder geval dat Rutte
het parlement te laat en niet volle-
dig informeerde over de misstan-
den in verband met de toeslagen-
affaire. Toen tijdens dekabinetsin-
formatie het beruchte “Omtzigt-
functie elders” per ongeluk in het
nieuws kwam, had Mark Rutte
geen idee wie dat genoemd had.
Deze blufpoker past bij ‘staats-
man’ Rutte. Naderhand bleek Rut-
te het zelf te zijn. Duidelijk werd
toen dat Mark Rutte volksverte-
genwoordigers die kritisch zijn en
de waarheid willen weten liever
kwijt is. Wat een minachting voor
de democratie! Helaas kreeg Rutte
een motie van afkeuring in plaats
van een motie van wantrouwen.
Wie het debat destijds heeft ge-
volgd zag hoe na het aannemen
van de motie Rutte als een blad
aan de boom omdraaide. Zijn
hachje was gered.
Hoewel Rutte zelf geen ‘actieve
herinnering’ heeft, zien grote de-
len van de bevolking hem sinds-
dien als leugenaar en als onbe-
trouwbaar.
In een normale democratie was
Rutte wel weggestuurd of had de
partij hem dringend advies gege-
ven om te stoppen in de politiek of
-en dat zou nog beter geweest zijn-
hij zou de eer aan zichzelf gehou-
den hebben en opgestapt als pre-
mier en partijleider.
Helaas gingen andere partijen ook
weer in zee met Rutte. Kortom
veel politici van zowel de coalitie-
partijen als ook een aantal opposi-
tiepartijen zijnmede schuldig aan
het dalende vertrouwen in de poli-
tiek.
Helaas zien we niet dat Rutte als-
nog tot inkeer komt enhij beroept
zich onder andere op de VVD-kie-
zers die nog steeds stemmen op de
VVD. Deze kiezers hebben kenne-
lijk ook geenprobleemmet alle af-
faires die er onder Mark Rutte
plaats gevonden hebben.
De politiek moet eens hand in ei-
gen boezem steken. En dat daar-
mee het vertrouwen wellicht iets
gaat herstellen. Mark Rutte die
desnoods gedwongen wordt om
alsnog van het politieke toneel te
verdwijnen zou een eerste goede
aanzet zijn tot herstel van vertrou-
wen in een betrouwbare overheid!

Anton Koops uit Hollandscheveld

INGEZONDEN BRIEVEN

Zelensky en
Armageddon

De president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. ANP

Weinig vertrouwen
in de overheid
dankzij Mark Rutte

Reageren?
E-mail naar hoogeveenschecourant
@mediahuisnoord.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.
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Gé Knegt werd geboren aan de
Hollandscheveldse Opgaande in
Hollandscheveld. „Ik weet nog dat
dichtbij ons huis een cafetaria
stond. Dat was eigenlijk onze eni-
ge uitgaansgelegenheid. Ik ging
naar de openbare lagere school,
waar meester Ossel de directeur
was. Ik vond het leuk op school,
maarwewerden somswelmet een
liniaal op de vingers geslagen. Als
ik dat thuis vertelde, zei mijn va-
der dat ik het wel verdiend zou
hebben. Ik weet nog goed dat
meester Ossel in het lokaal mooi
op de viool speelde.”
De liefde voor de mandoline ont-
stond op haar 13de. „Mijn nichtje
speelde voor mijn vader een lied
op een mandoline. Ik vond dat ge-
weldig, waarna ik les heb geno-
men. Ik heb destijds noten leren
lezen, maar ik kan nu geen noot
meer lezen. Op mijn verjaardag
kreeg ik vanmijn ouders eenman-
doline.”
Ze werd lid van een muziekgroep
in Hollandscheveld. „We oefen-
den in de openbare school. Veel la-
ter is uit deze groep De Klimroos
ontstaan. Toen we verhuisden
naar Hoogeveen kon ik geen lid
blijven, want ik mocht niet ’s
avonds op de fiets naar Holland-
scheveld. Mijn vader werkte bij
blikfabriek Drenthina, waar een
muziekvereniging was, DIO. Ik
werd lid.We tradenwel eensop tij-
dens braderieën, maar niet zo
vaak. De dirigent wilde graag de
wat zwaardere nummers spelen,
zoals walsen. We speelden niet de
bekende Nederlandstalige liedjes,
die De Klimroos nu in haar reper-
toire heeft.”

De Klimroos
Gé verzorgde in haar werkzame
leven demonstraties van allerlei
producten in voornamelijk su-
permarkten. In die periode ston-
den haar muzikale activiteiten
op een laag pitje, maar daar
kwamvijftien jaar geleden veran-
dering in. „Toen ik gestopt ben
met werken sprak ik een vrouw,
waarmee ik jaren geleden ook bij
DIO samen speelde.” Géwerd uit-
genodigd om bij De Klimroos te
spelen. „Het was direct klaar,
want ik kende de meeste leden.”
De Klimroos bestaat uit vijftien
personen, vier accordeonisten,
drie gitaristen, een drummer, vijf
mandolines en twee banjo’s. Het
jongste lid is 52 jaar enhet oudste
85 jaar. Vorig jaar werd het 25-ja-
rig jubileum gevierd. „We treden
vooral op in bejaardenhuizen”,
zegt Gé. „Eén keer per jaar treden
we op in ‘t Anker in Hollandsche-
veld. Ons publiek bestaat vooral
uit ouderen. We zingen liedjes
van Jannes, Jan en Zwaan en
Frans Bauer. Andere nummers
zijn onder andere de Bloemen-

wals, Rock en Billy, Ameland en
de oude muzikant. We studeren
vrijwel wekelijks wel een nieuw
nummer in. Tijdens optredens
improviseren we ook wel eens.
Laatst wilde een Indische vrouw
graag Soerabaja horen, dat heb-
benwe direct gedaan. Demensen
kunnen lekker meezingen. De
optredens willen we wel klein
houden. In ‘t Anker waren er de
laatste keer 102 bezoekers. We
zijn, denk ik, niet geschikt om in
De Tamboer op te treden.”

Banjo en mandoline
Gé laat een hele oude banjo zien,
waar ze al jaren op speelt. „Een

banjo klinkt harder dan eenman-
doline. Met de banjo kom ik over-
al bovenuit. Als je op een banjo
kunt spelen, kun je dat ook op
een mandoline. De mandoline is
een ouderwets instrument. De
banjo zie en hoor je niet zo vaak
meer. Ik vind het prachtige in-
strumenten met een mooie
klank.” Naast het bespelen van
twee instrumenten zingt ze ook
tijdens optredens. „De meeste le-
den zingen mee, maar niet ieder-
een kan dat. Ik kan geen noten
meer lezen, maar voor de show
heb ik wel een boek met de mu-
ziek op een staander. Laatst had
ik het boek op de kop liggen.”
Door corona hebben demuzikale
activiteiten van De Klimroos
twee jaar stil gelegen. „In augus-
tus 2021 hebben we nog even ge-
oefend, maar vlak voor kerst was

het alweer afgelopen. Op 9 janu-
ari zouden we optreden in Het
Anker. Alles hadden we al klaar,
maar het ging helaas niet door. Ik
mis het heel erg. Het is een soci-
aal gebeuren, het is altijd erg ge-
zellig. Als ik gezond blijf ga ik
door. Ikheber veel plezier in. Bin-
nenkort beginnen we weer met
oefenen. Onze oefenavond is we-
kelijks op dinsdag.” Onlangs kon
De Klimroos twee nieuwe leden
begroeten. „We hebben sinds
kort een zangeres en eenaccorde-
onist erbij. We kunnen nog wel
een gitarist kunnen.”

Country
Gé Knegt, die twee kinderen
heeft, is groot fan van country-
muziek. Eenkast puilt uit van lp’s
en cd’smet country. Aandemuur
hangt een poster van haar favo-
riete countryzanger Tompall Gla-
ser. „Die heb ik vanmijn zoon ge-
kregen. Vanaf mijn jeugd hou ik
al van country. Ik draai het elke
dag. Zaterdag ga ik naar een op-
treden van Ben Steneker in ‘t An-
ker. Ik vind demuziek vanDanny
Vera en Tangarine ook leuk.”
Naast De Klimroos heeft ze nog
andere hobby’s. „Ik hou van ge-
zelligheid. Ik ga regelmatig met
een vriendin op een terrasje zit-
ten of naar het theater. Ik zit niet
stil, ik heb altijd wel wat. Straks

ga ik naar een feestje. Ik hou van
koken enmet een aantal mensen
hebben we sinds vijf jaar een
kookclubje. Daarnaast hou ik van
antiek, detectives kijkenop tv, op
visite gaan en sporten, maar dat
gaat nu even niet wegens rug-
klachten. Ik ben gezond en slik
geen medicijnen. Ik ben positief
van aard en doe lekker rustig
aan.”
Gé is geboren inHollandscheveld
en woont in Hoogeveen. „Hol-
landscheveld is eenmooi dorp. Je
hebt daar alle winkels en je hoeft
geenparkeergeld te betalen. Ik rij
zo nu en dan nog wel eens rond
door het dorp. In de Hoofdstraat
in Hoogeveen kom ik vrijwel
nooit.Hetbetaaldparkeren is een
enorm gedoe. Veel mensen gaan
daaromwinkelen in bijvoorbeeld
Zuidwolde, omdat het parkeren
daar gratis is. Ik vind Meppel ge-
zelliger dan Hoogeveen. Elk jaar
ga ik naar de Amsterdamse dag,
dat vind ik hartstikke leuk.” ■

Reinier de Boer

Gé Knegt is lid van De Klimroos en bespeelt de mandoline en de banjo. 'De Klimroos is een leuke groep.' André Weima

‘Ik kan geen noten lezen, maar ik heb wel lol’

HOOGEVEEN De 76-jarige Gé Knegt zag op haar dertiende haar nichtje op
een mandoline spelen en raakte zo enthousiast dat ze sinds die tijd het
snaarinstrument bespeelt bij diverse muziekverenigingen. Later kreeg
ze een banjo. Vijftien jaar geleden werd ze lid van muziekvereniging De
Klimroos uit Hollandscheveld, waar ze de banjo en de mandoline
bespeelt. Daarnaast zingt ze mee met voornamelijk Nederlandstalige
liedjes.

‘Ik hou van

gezelligheid’

■Gé Knegt bespeelt de mandoline en de banjo bij muziekvereniging De Klimroos

‘Ik zit niet stil, ik

heb altijd wel wat’
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Nu de dagen beginnen te lengen
en de temperaturen omhooggaan,
begint overal het vogelgezang. In
debossenbeginnende spechten te
roffelen en rondom de huizen zin-
gen merels en mezen. Ook rood-
borstjes en heggenmussen vangen
hun lied aan en vinken slaan hun
eerste vinkenslag. Daarna komen
de trekvogels, waarbij steevast de

tjiftjaf de eerste is en die is onge-
twijfeld al her en der te horen ge-
weest.
Het mooiste gezang is van de me-
rel, maar ook de zanglijster laat
uitbundig zijn zangkunsten ho-
ren. Hij zit daarvoor graag hoog in
de top van een boom. De zanglijs-
ter lijkt wel wat op het vrouwtje
van de merel, maar die is flets-

bruin van kleur. De zanglijster is
duidelijk gestippeld op borst en
buik. Het is niet zo moeilijk de
zang van die twee van elkaar te on-
derscheiden. Terwijl de merel een
zangerig enmelodieus lied laatho-
ren met melancholieke klanken,
is de zanglijster veel feller. Maar
het grootste verschil is, dat de
zanglijster zijn strofen herhaalt.
Hij zingt elk liedje meestal drie
keer. De goede oude Jac.P. Thijsse
gaf het mooi weer toen hij zei dat
de zanglijster alle namen van de
kinderen in zijn klas bij herhaling
riep: Jacquelien, Jacqelien, Jacque-
lien, Piet, Piet, Piet, Truitje, Trui-
tje, Truitje, Annabel, Annabel, An-
nabel en zo maar door.

Huisjesslakken
Waar de merel meestal op zoek
gaat naar regenwormen in het
gras, speurt de zanglijster vooral
tussen de struiken en planten
naar huisjesslakken. Het lijkt me
een kleverige taaie prooi, maar
de zanglijster is er dol op. Enwaar
moet jemet zo’n huisje heen? Hij
eet die slakkenhuisjes niet op,

maar slaat ze stuk op een steen of
iets anders stevigs dat hij daar-
voor speciaal heeft uitgekozen. Je
ziet op zo’n plek tientallen stuk-
geslagen slakkenhuisjes. En om-
dat hij de huisjes met geweld
stukslaat, noemen we zo’n plek
een smidse. Dat is ook nog eens
van groot belang voor andere

zangvogels. Ze hebben immers
voor ieder eitje kalk nodig en dat
halen ze vooral uit slakkenhuis-
jes. Mooi dat de zanglijster die al-
vast in hapklare stukjes heeft ge-
slagen. In de natuur heeft alles
een plek en een functie. ■

Joop Verburg

Zanglijster gebruikt smidse om huisjesslakken te eten

Zingende zanglijster in Zuidwolde. Joop Verburg

Smidse van zanglijster met slakkenhuisjes. Joop Verburg

Carson ageert fel tegen het ge-
bruik van pesticiden. Ze beschul-
digt de chemische industrie van
het verspreidenvandesinformatie
en ambtenaren die klakkeloos ac-
cepteren wat deze industrie voor-
schrijft. ‘Silent Spring’ gaf de aan-
zet tot verandering in het gebruik
van gifsoorten in de landbouw.
Het boek wordt gezien als het be-
gin van de milieubeweging. He-
laas is er sindsdien weinig veran-
derd. Na 50 jaar is haar boek nog
steeds actueel. Natuurinclusieve
landbouw staat nu wel hoog op de
agenda, maar het bodemleven is
nog steeds vrijwel nihil. Door ver-
spreiding van pesticiden in de

lucht nam het aantal insecten
zienderogen af. Dat had gevolgen
voor zangvogels.
In 2021 kwam het boek van Car-
sonweer ter sprake tijdens het on-
derzoek in Europa en Noord-Ame-
rika naar ochtendkoren van vo-
gels. In het voorjaar blekende och-
tendkoren minder luid en minder
gevarieerd. Het grootschalige ge-
luidsonderzoek werd uitgevoerd
doordeAmerikaanseUniversity of
East Anglia in samenwerking van
Sovon Vogelonderzoek Neder-
land. Marcel Wortel van Sovon
schrijft in Sovon Nieuws van de-
cember 2021: ‘De afname in diver-
siteit en intensiteit van vogelzang

in de vroege ochtend is een gevolg
van het verlies aan biodiversiteit
en de daarmee samenhangende
verandering van vogelgemeen-
schappen.’
De onderzoekers namen vroeg in
de ochtend op 200.000 locaties vo-
gelkorenop en vergelekendiemet
voorgaande jaren.Wortel: ‘De ver-
stilling van het vogelkoor blijkt
het sterkst op plaatsen waar de af-
name in aantallen en/of soorten-
rijkdom het grootst is.’ Hij noemt
met name de sterke afname van
veldleeuwerik en nachtegaal. De
veldleeuwerik hoorde je vroeger
boven elk weiland, in Drenthe nu
alleen nog boven het Doldersum-
merveld.Denachtegaalhoor jebij-
na nergens meer. Er zijn meer vo-
gelsoorten die door gebrek aan
voedsel in aantal afnemen, zowel
in de stedelijke omgeving als in de
natuur.

Tekort aan insecten
In de buurt hoor je het van veel
mensen: er komenminder vogels

op de voertafel in vergelijking
met andere jaren. Een paar kool-
mezen, een roodborst, een enke-
le pimpelmees en eenmerel. Een
groenlingheb ik al in vierwinters
niet gezien. Groenlingen hebben
het geel, een keelinfectie.
Merels zijn herstellende van de
merelziekte. In 2022, het Jaar van
de Merel, moet blijken of ze vol-
doende zijn hersteld. De aanwe-
zigheid van dieren, waaronder
vogels, is gekoppeld aan de aan-
wezigheid van voedsel. Is er geen
voedsel voorhanden, dan trek-
ken ze weg. Op oude eiken langs
het Flokstrapad naast het Steen-
bergerpark inHoogeveen telde ik
rond deze tijd steevast vier boom-
kruipers en vijf boomklevers. Nu
niet één. In het Spaarbankbos en
Kremboongbos is het stil. Hoog-

uit hoor je een buizerd en enkele
koolmezen. Tijdens de inventari-
saties van april tot juni 2021 wa-
ren er veel minder broedvogels
als gras- en boompieper en rood-
borsttapuit op de heide. De
blauwborst liet zich niet meer
zien.
In juli en augustus verwacht je
jonge vogels of nog voerende ou-
dervogels, zoals grasmussen. Ver-
geet het maar. Niet één jonge vo-
gel. Zangvogels voeren hun jon-
gen met insecten en insectenlar-
ven. Het is ronduit rampzalig als
die er niet zijn. Lente en zomer
2022 zullen nog weer stiller zijn.
Stikstofdepositie en het gebruik
van bestrijdingsmiddelen moe-
ten een halt worden toegeroepen
om de biodiversiteit aan insec-
ten, waaronder vlinders, en zang-
vogels te redden. Vijftig jaar na
het verschijnen van ‘Silent
Spring’ is er helaas nog niets ver-
anderd. ■

Hero Moorlag

Mannetje roodborsttapuit.

Ochtendkoren zingende vogels minder gevarieerd

‘Silent Spring’, het spraakmakende boek van
de Amerikaanse bioloog Rachel Carson,
verscheen in 1962. Het werd door Adelaide
van Loon in het Nederlands vertaald onder de
titel ‘Dode Lente’.

■Na 50 jaar is het boek van Rachel Carson nog steeds actueel

Graspieper.
odborsttapuit. Foto’s Hero Moorlag

De nachtegaal

hoor je bijna

nergens meer

Mannetje roodborsttapuit.

Juveniele roo
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Onder de prehistorische vondsten
is opvallend die van een krijgster
in een grafheuvel bij Fluitenberg.
Ze had een maliënkolder in het
graf. Het is een van de oudste teke-
nen vanmilitair bedrijf in deze re-
gio. We weten verder helemaal
niets van de context.
Wat wel opvallend is: er zijn ver-
spreid over Europa uit haar perio-
de meerdere vrouwengraven met
militaire uitrusting. We hebben
het over enkele eeuwen voor onze
jaartelling.

Slag bij Ane
1227. Een jaartal dat eigenlijk ie-
dere Drent moet kunnen opdreu-
nen, als ie midden in de nacht
wordt wakker gemaakt, of gaat
praten in zijn/haar slaap. Slag bij
Ane. Eerlijk gezegdwetenwenog
steeds niet exact waar het is ge-
beurd,want de ‘bewijzen’ van die
ene akker gaan over zo weinig en
zo lastig interpreteerbaar oud-
ijzer, dat dit van iedere akker ge-
haald kan worden.
Hoe groot de legers waren, hoe-
veel doden aan de zijde van de
verliezer, de bisschop van
Utrecht, daarover bestaan verha-
len die op zijn zachtst gezegd op-
geklopt zijn. In demiddeleeuwen
hadmen belang bij eigen versies.
Ook toen al was propaganda
soms belangrijker dan feiten.
In ieder geval is door deze slag bij
Ane er geen Drentse vrijheid ge-
komen,was dit niet de glorierijke
Drentse vrijheidsstrijd die de
Boerenrepubliek bewerkstellig-
de, zoals we nogal eens horen.
Rudolf vanCoevordenwas onder-
geschikt aan zijn oom, de bis-
schop. Kortom, het was een fami-
lieruzie waar diverse Drenten bij
betrokken raakten.

Legermacht
Ten eerste werd door een nieuwe
legermacht Rudolf weer netjes
onder controle gebracht en ten
tweede waren alle Drenten ge-
woon zwaar ondergeschikt en/of
horig aan deze Rudolf. Dus welke
vrijheid hebbenwe het dan over?
De rol van Hoogeveen en omge-
ving: de plaats bestond nog niet.
De omgevingwas dus gewoon on-
dergeschikt, geen vrijheid. Het
maakte weinig uit of je onder de
bisschop of onder een ander
stond en dat werd en bleef ge-
woon weer de bisschop van
Utrecht en zijn opvolgers. Komt
nog bij dat lang niet iedereen
meevocht met Rudolf. Heel wat
Drentse ridders hingen de bis-
schop aan.

80-jarige oorlog
Een sprong naar voren: 80-jarige
oorlog. In deze periode is het
dorp Hoogeveen ontstaan. 1636,
een kolonie wordt gevormd, op
initiatief van Hollandse partici-
panten. De oorlog werd gevoerd
door partijen die soms wisselden
van loyaliteit. In 1580 ging de
Graaf van Rennenberg, stadhou-
der van Friesland, Groningen en
Drenthe, over van Willem naar
Oranje naar de Spaanse koning.
Men sprak van het verraad van
Rennenberg. Voor de positie en
de verdediging van de omgeving
en het latere dorp Hoogeveen
maakte dit niets uit. Het was de-
zelfde situatie die we kennen uit

de periode rond 1672, de strijd
met Bommenberend, de Bis-
schop van Münster: Hoogeveen
werd niet verdedigd.
De strategie van de heren in Gro-
ningen en Leeuwardenwas gelijk
enhelder. Als er gevochtenmoest
worden, danmaar in je voorland.
Beman de vestingstad Coevor-
den, vecht alles maar zoveel mo-
gelijk uit op Drentse bodem. Zo
hou je de terreur op een afstand-
je. Voor de boeren en verveners
in en rond Hoogeveen betekende
dit: het maakt niet uit wie er tij-
delijk de overhand heeft, ze ste-
len je koeien en ze leggen je turf
in de as, voor zover ze die niet ste-
len.
Dat is dan ook feitelijk gebeurd.
De turfvelden bij Hoogeveenwer-
den leeggeroofd of in de as ge-
legd. De Hoogeveense Vaart werd
vernield door de Staatse troepen,
opdat de turf niet via pramen af-
gevoerd kon worden. In de tac-
tiek van de verschroeide aarde
was er geen verdediger van Hoo-
geveen en omstreken. We zaten
tussen de botsende troepen. In de
FranseTijdwashet al niet veel an-
ders. Alles liep over of door ons
heen, tussen vesting en vesting.
De enigen die nog in de Franse
tijd voor de bevolking vanHooge-
veen hebben ‘gevochten’, waren
een boer, en een trommelslager.
De Engelse troepen uit Coevor-
den kwamen niet naar Hooge-
veen omdat de verkenners een
trommelslager hoorden en een

boer uitlegde dat er al een bezet-
tingsmacht lag. Wel zuur dat die
Engelsen golden als bevrijders. Je
kunt niet alles hebben.

Neutraal
In deoorlog van1870 endeEerste
Wereldoorlog was Nederland
neutraal. Dat betekende: ieder-
eenwas vriend en vijand tegelijk,
maar net hoe het uitkwam. Net
als in de TweedeWereldoorlog la-
gen de troepen als waarnemers
bij de grens, maar waren ze er
buiten de vesting Holland niet op
uit om ook maar iets echt te ver-
dedigen. Vertragen, registreren,
en zorgen dat de vesting Holland
c.q. de oudeWaterlinie en alles er
omheen, zo sterk mogelijk ge-
maakt kon worden.

Bruggen opblazen
In de TweedeWereldoorlog lagen
de ‘jongens’ uit degemeenteHoo-
geveen voor een belangrijk deel
ergens in de Grebbelinie, al dan
niet op of bij de berg zelf. Ze ver-
dedigden die vesting Holland.
Het ‘eigen’ regiment, het 1-RI uit
Assen, lag in en bij de duinen van
Holland. In dat regiment zaten
ook diverse mannen uit de ge-
meente Hoogeveen. Bruggen op-
blazen, dat werd gedaan in de ge-
meente Hoogeveen. Maar laten
we ook heel eerlijk constateren

dat dit alleen maar onnodige
schade opleverde. Als de vijand
van oost naar west trekt, heeft
het geen enkele zin om alleen de
bruggen in de verbindingen van
noord naar zuid op te blazen.
Werd Hoogeveen dan nooit ver-
dedigd? Het is wel hel cynisch,
maar de enigen die Hoogeveen
echt wilden verdedigen, dat wa-
ren de Duitsers in april 1945. Het
is dat de Georgiërs op Texel in op-
stand kwamen,waardoor de linie
langs deHoogeveense Vaartwerd
opgegeven, dat die verdediging
niet doorging. Samen met Duitse
soldaten uit Noord-Holland zou-
den ze de linie moeten beman-
nen.

Samenwerken
Pijnlijk? Misschien, maar was
Hoogeveen wel verdedigbaar? En
hoe cynisch c.q. speculatief is
zo’n reclame, waarin gevraagd
wordt of je bij het verdedigen van
de helft kiest voor noord of zuid?
De enige manier om Hoogeveen
c.q. Nederland nu te verdedigen
hebbenwe al op ingestoken sinds
we de Benelux oprichtten: sa-
menwerken en de vijand opvan-
gen in het gebied waar ze het sa-
menwerkingsverband het eerst
aanvallen. Dat doet de NAVO dus
al jaren. Alleen leren moderne
strijdmiddelen ons dat een aan-
val overal kan komen. Voorko-
men is beter dan genezen. ■

Albert Metselaar

Voor alle veteranen is er om hen te herinneren een anjerveldje bij het raadhuis. Albert Metselaar

De geschiedenis van Hoogeveen

De verdediging
van Hoogeveen
- een overzicht

Momenteel hoor ik nogal eens reclame waarin
onze minister wordt opgeroepen om meer te
doen voor defensie. Want als je maar half
inzet, wat wil je dan verdedigen? Noord- of
Zuid- Nederland? Het idee is dan natuurlijk dat
je het hele land moeten verdedigen. Deze
vraag is echter ook gerechtvaardigd: hoe doe
je dat dan? En deden we dat dan in het
verleden? Een mini-overzicht van de
verdediging van Hoogeveen door de eeuwen
heen. Dit mede als aanloop haar de
herdenkingen en teksten die vast weer op ons
afkomen in het kader van de herdenkingen
van april en mei.

De Hoogeveense

Vaart werd

vernield door de

Staatse troepen

Was Hoogeveen

wel verdedigbaar?
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Een gevecht noemt Ribbens de
strijd die zij met verf en penseel
als wapens op het doek aanging
met de woorden van Westerhuis.
Maar voor alle leden van het kun-
stenaarscollectief Stuifmeel bleek
de uitdaging tenslotte een genot-
volle ervaring.
Het resultaat van de inspanningen
van het collectief is te zien in de
Reestkamer in Oud Avereest. Elke
zaterdag en zondag van 14.00 tot
16.00 uur tot en met 24 april kun-
nen de kunstwerken en gedichten
van Westerhuis worden bewon-
derd in de Reestkamer achter de
Reestkerk. Schilderen rond een
thema is niet nieuw voor de leden
van het kunstenaarscollectief, dat
in 2016 door de Meppeler kunste-
nares Kraaijeveld enMercker in de
benenwerd geholpen. Dat hebben
ze vaker gedaan net als hun geza-
menlijke of individuele deelname

aan exposities in binnen- en bui-
tenland. Ook is er al jarenlang een
artistiek pact gesmeed met de
dichteres Westerhuis uit de Wijk.

Dichterlijke bespiegelingen
Veelal nemen de kunstschilders
het initiatief en laat Westerhuis
er vervolgens haar poëtische ge-
dachtenop los.Maar dit keer ging
het voor het eerst andersom,
Westerhuis schilderdemet woor-
den en daarna was het aan de
schilders van Stuifmeel die dich-
terlijke bespiegelingen om te zet-
ten in treffende tableaus.
„Het voelde alsof ik terug was op
school”, mijmert Mercker die
haarmedewerking ervoer als een
opdracht van eendocent. „Dat ge-
voel kreeg ik, een beetje een pa-
nisch gevoel”, zegt ze over het
‘huiswerk’, dat ze meekreeg. Het
thema ‘Weemoed’ riep bij haar

gevoelens en gedachten op van
‘verloren’ en ‘eenzaamheid’ die
Mercker in schilderijen omzette
in het werken met licht en don-
ker. Bij Ribbens maakte het the-
ma het verleden van haar voorva-
deren in haar wakker. Die ge-

dachte zei de Meppelse vooral te-
rug te vinden in het gedicht
Houvast. „Je eerst inleven in het
thema”, voelde voor Kraaijeveld
direct als een leuke uitdaging.
Eenmaal aan het werk vond ze
steedsmeer inspiratie indewoor-

den die Westerhuis schilderde in
onder anderehet gedichtHouvast.
„Ik zoek ze niet, ze zoeken mij”,
een versregel die voor Kraaije-
veld op het doek een grote inspi-
ratiebron bleek. „Ik heb daarvoor
foto’s op de begraafplaats naast
de kerk gemaakt. Inmijn schilde-
rijen komen weer bepaalde pa-
tronen terug die ik op de grafzer-
ken aantrof”, licht zij haar kunst-
werken toe. Alle vier de kunste-
naars hebben zo gedurende een
aantal maanden, ieder in hun ei-
gen karakteristieke stijl, gewerkt
aan de schilderijen die nu in de
Reestkamer hangen.

Kunstenaars geven toelichting
Leden van het kunstenaarscollec-
tief zijn in de weekenden ook re-
gelmatig aanwezig bij de ten-
toonstelling om eventueel tekst
en uitleg te geven als bezoekers
daar om vragen. Westerhuis
kwamzo almeerdere keren in ge-
sprek met bezoekers. „Ik kreeg
reacties dat het uitwerken van
het thema voor de schilders wel
een hele uitdaging moet zijn ge-
weest, maar ze vonden de combi-
natie van gedichten en schilderij-
en wel erg mooi.” ■

Roel Kleine

Het kunstenaarscollectief in De Reestkamer met van links naar
rechts Liselot Ribbens, Dineke Kraaijeveld, Anne Mercker en Ria
Westerhuis. Roel Kleine

Gedichten inspiratiebron voor kunstenaarscollectief

OUD AVEREEST Het was voor de kunstschilders
Dineke Kraaijeveld, Liselot Ribbens, Anne
Mercker en Manja Cornelissen een hele
uitdaging om bij de ‘weemoedige’ gedichten
van Ria Westerhuis de verbeelding te laten
spreken.

■Gedichten van Ria Westerhuis worden uitgetekend

Doorgewinterde lezers van mijn
rubrieken weten intussen wel dat
ik uit een groot gezin kom en aan
de Dr. v.d. Veldestraat ben opge-
groeid. Het gezin telde tien perso-
nen.Onhuiswas een ‘huusvanhol
an! Dat wil zeggen dat iedereen al-
tijd kon blijven mee-eten en aan

mocht schuiven. Op zondag als
vrienden aanwaaiden of de verke-
ring bleef eten zaten we somsmet
vijftien personen aan tafel. Stee-
vast atenwegroentesoep, diemijn
moeder op zaterdagavond al had
afgemaakt. Daar begon ze op za-
terdagochtend als mee als ik te-

rugkwam van het keurlokaal en
een zak mergpijpjes had bemach-
tigd. Bij slager Drenth moest ik
aansluitend dan poulet halen en
werd de 15 liter pan opgezet. Op
zaterdagavond kwamen de groen-
ten erbij en op zondagmiddag
kwampas de vermicelli erbij. “Het
moet soep blijven”, zei mijn moe-
der dan. “Het moet geen dikke
drab worden.”

Zestig plakken brood
Als de soep bijna klaar was stuur-
de mijn moeder drie of vier man
de keuken in om zeg maar zo’n
zestig plakken brood te smeren.
Die torenhoge stapels brood ston-
den dan verdeeld over de tafel te
wachten op de hongerige aanval-
lers. Sommigen wilden er graag
wat Maggi in en stelden dan de
vraag ‘Mag ik de Maggi’? ‘ Ja, dat
mag ie’, was het steevaste ant-
woord van de degene waarbij het
flesje in de buurt stond. Mijn
moeder vond het trouwens geen
compliment als je maggi in haar
soep deed en je kon haar niet
meer krenken dan Maggi in je
soep te doen voordat je het über-
haupt geproefd had.

Maggiflesjes
Toen ik als 19-jarige in de kantine
van Lucas Aardenburg werkte
haalde ik menigmaal het meest
flauwe grapje uit dat je maar met
een Maggiflesje kunt bedenken.
Zo’n 1 x per week stuurde Bredie
mij de kantine in omde peper- en

zoutstelletjes en het Maggiflesje
die permanent op de eettafels
stonden schoon te maken en bij
te vullen. Van twee of drie flesje
draaide ik het dopje vanhet flesje
er niet goed op en dat schoot er
dan af als de gebruiker het flesje
op de kop hield. Dat was altijd la-
chen! Degene die het overkwam
kreeg trouwens altijd gratis een
nieuw bord soep. Daarom durf ik
het verhaal nu wel te vertellen.
Maggi is het voorbeeld van een
merknaam die zo sterk is, dat de
gebruiker niet meer weet dat het
slechts een merk is niet de naam
van het product. Vim is ook zo’n
voorbeeld. Je koopt Vim en denkt
niet langer aan schuurpoeder.

Het product Maggi Aroma is een
van de succesnummers van Nest-
lé. Het is ontwikkeld door de
Zwitser Julius Maggi. Hij bedacht
ook het kenmerkend gevormde
flesje wat het merk alleen maar
heeft versterkt. De naam was zo
sterk, dat Nederlanders de Lavas-
plant de Maggiplant zijn gaan
noemen vanwege dezelfde geur.
Ikzelf heb altijd gedacht dat lavas
één van de belangrijkste bestand-
delen van Maggi Aroma was.
Maar dat blijkt dus niet waar te
zijn.
In het emaille-museum op Bui-
tenvaart is van ieder merk, groot
of klein wel iets te vinden. Proef
zelf maar eens! ■

Onder de loep

Maggi, ja dat mag ie!

Column | Johann Bisschop

Het product Maggi Aroma voor in de soepen is een van de suc-
cesnummers van Nestlé. Johann Bisschop

In de serie Onder de loep speelt nostalgie een
prominente rol. Aan de hand van een oud re-
clameobject een ansichtkaart of foto uit muse-
um Michielreclame op Buitenvaart, brengt Jo-
hann Bisschop de historie tot leven. Deze edi-
tie: Maggi.

Winkel van familie Koopman aan de Alteveerstraat. Zie het gro-
te reclamebord van Maggi. Facebook Koopman



‘L
ammigje was ook 42”,
zegt Dunselman, die
het productiehuis niet
voor niets ‘Mevrouw

Ogterop’ noemde. De gelijkenis is
erwel degelijk. „Ook zijwist dat ze
het heft in eigenhandenmoest ne-
men.” Zaterdag is de, uitverkoch-
te, première van ‘Ik stond in een
kutvoorstelling maar mijn haar
zat wel goed’, het eerste stuk van
Mevrouw Ogterop. Dunselman
staat op het toneel, samen met
Marjolein Ley en Alejandra Theus.
Voor zondag zijn er nog kaarten.
Zelfredzaamheid is de rode draad
vande eerste voorstelling vanhaar
hand als artistiek leider van Me-
vrouw Ogterop. De afhankelijke
positie van de vrouw is misschien
wel de redendat zenooit filmactri-
ce is geworden. „Ik ben daar nooit
ingerold. Ik vind die wereld ook
niet zo leuk. Ik zou best graag in
een mooie film willen spelen,
maar dan moet je er echt voor
gaan. Dan moet je alle castingbu-
reaus afgaan, bijvoorbeeld. En die
enorm afhankelijke positie ligt
me helemaal niet.”
Nee, na haar opleiding wist Dun-
selman al vrij snel dat ze niet over-
geleverd wilde worden. Want als
ze om zich heen keek, zag ze voor-
al weinig kansen. „Je komt van
school en er is bijna niks. Opde To-
neelschool word je heel specialis-

tisch opgeleid. Je kunt niet zo snel
iets anders en je zit in een veel te
krappe markt. Vroeger had je nog
grote toneelgezelschappen met
veel acteurs in dienst. Nu haken er
veel af. Worden meubelmaker of
zoiets. Acteurs van een heel hoog
niveau, echt goed in hun vak. Ga
maar na: uit honderden aanmel-
dingen worden iets van acht stu-
denten aangenomen. Je krijgt pri-
véles: wij zaten met iets van veer-
tig leerlingen en bijna net zo veel
docenten.”
En dus nam ze na haar opleiding,
120 jaar nadat Lammigje Ogterop
een schouwburg achter haar kof-
fiehuis begon, het heft in eigen
handen. „Ik dacht al vrij snel: dit
kan ik beter zelf regelen. Anders
kom je in zo’n auditiecircuit te-
recht: dan moet je ‘even iets laten
zien’. Dat is niks voor mij. Nee! Ik
kon dus beter mijn eigen toneel-
stukken gaan maken.”

Fontein
Het was iets waar ze als meisje in
Meppel nog nooit bij stil had ge-
staan. Zeven jaar was de kleine
Lotte toen ze van Ruinen naar
Meppel verhuisde. Van school
naar huis liep ze elke keer langs
Ogterop. Ze speelde talloze keren
bij de fontein, die toen nog voor
het theater stond.
En later, toen ze als puber langs

Ogterop kwam,maar dan vaak la-
ter op de avond. En weer later,
toen ze op de middelbare school
in Groningen zat en langs Ogte-
rop liep op weg naar het station.
En nooit, nooit was het in haar
opgekomen dat ze dáár ooit op
het podium zou staan. Ogterop
was de plekwaar ze zondags klas-
sieke concerten met haar ouders
bijwoonde. Niet meer.
Toneel? Dat was iets wat Lotte
Dunselman graag deed. Heel erg
graag. Ze kende altijd als eerste
de teksten van haar rol uit haar
hoofd. En als ze een keer de
hoofdrol niet kreeg, dan baalde
ze. En dan was ze gefrustreerd.
Dan ging ze het decor maken.
„Toneel was het leukste wat er
was op school. Op de vrije school
waar ik zat, hadden we één keer
in de twee jaar een toneelstuk. Ik
keek daar steeds naar uit. Dat
vond ik het einde. Zo superleuk.
Ik vond het gaaf om ergens in de
duiken en iets vorm te geven, iets
te maken. Spelen.”

Eigen gezelschap
En dus richtte Dunselman al tij-
dens haar studie een eigen gezel-
schap op, samen met Anna
Schoen: tgEcho. „Ik dacht altijd
al: ikwil ditmaken,maar ookzelf
spelen.Webedachtenwatwewil-
den spelen, wat we wilden ma-
ken. Daarom heb ik ook deze
voorstelling gemaakt: het gaat
over de afhankelijkheid van de
Nederlandse actrice. De rol van
de vrouw in eenmannenwereld.”
Ze schetst die wereld. „Mannen
hebben de hoofdrol. Vrouwen
hebbeneenbijrol, zijn demoeder
of het mooie meisje dat iets te-
weegbrengt. Bij deman. Demens
is de man. Je wilt graag dat vrou-
wen zich ontwikkelen als actrice,

maar dat kan niet als je de grote
rollen niet krijgt. Dat bewustzijn
komt nu, maar dat is nodig ook.
‘Me too’ speelde ook enorm in de
toneelwereld. Een machtswe-
reld: weinig werk, met mannen
die aan de touwtjes trekken. Dat
maakt je kwetsbaar als actrice.”
Zelf werd ze nooit slachtoffer van
‘Me too’, eenwereld van seksueel
machtsmisbruik. „God zij dank
niet”, zegt Dunselman. „Die we-
reldmoet veranderen, doormeer
vrouwelijke artistiek leiders, re-
gisseurs en schrijvers.”

Boodschap
Haar theatervoorstelling Ik stond
in een kutvoorstelling maar mijn haar
zat wel goed vertelt een verhaal.
„Er is niet zozeer een één-op-één
boodschap. Het stuk laat het sys-
teem zien. Het laat vrouwen zien
die proberen los te komen, onaf-
hankelijker te zijn. En mannen
moesten tijdens de try-outs ook
heel hard lachen.”

Lotte Dunselman: „We zitten nu in de vierde feministische golf, ofzo? Maar

De moderne

Mevrouw Ogterop
MEPPEL Lammigje

Ogterop nam in 1884 al

vrij snel het heft in

handen, nadat ze als

weduwe met vijf kinderen

overbleef met haar

koffiehuis te Meppel. En

daarom begon ze een

eigen schouwburg.

Lotte Dunselman wist na

het afronden van de

Toneelschool in 2004 al

vrij snel dat ze zelf

initiatief moest nemen,

wilde ze niet afhankelijk

worden van anderen. En

daarom maakte ze veel

wat ze speelde zelf.

‘Anders kom je in

zo’n auditiecircuit

terecht: dan moet

je ‘even iets laten

zien’. Dat is niks

voor mij. Nee!’

Lotte Dunselman (m) samen met Alejandra Theus (l) en Marjolein Ley. Sanne Peper

Lotte Dunselman in het stuk ‘Ik stond
haar zat wel goed’. Sanne Peper

Meppelse Lotte Dunselman

heeft nooit de afhankelijke

actrice willen zijn
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Het mag wel wat anders, zegt
Dunselman. „We zitten nu in de
vierde feministische golf, ofzo?
Maar we leven nog steeds in een
mannenwereld, een patriar-
chaat. Mijn generatie vrouwen is
gaan werken én kreeg kinderen.
Mijn moeder ging ook werken,
maar deed dat pas toen de kinde-
ren wat groter waren. En het is
nog best moeilijk, omdat het sys-
teem nog niet zo is. Vrouwen
doen dit nog maar zo kort. We
hebben niks om op terug te val-
len. We moeten het allemaal uit-
vinden,met ons schuldgevoel dat
we geen goedemoeder zijn,maar
we willen ook werken en krijgen
een burn-out omdat we het ook
thuis moeten regelen. Dát is aan
de hand. En toneel is er ook om
dat soort verhalen te vertellen.”
Ja, zewíl een lans brekenvoorhet
feminisme. En ja, ze klimt op de
barricaden.Maarwel op háárma-
nier. LotteDunselmanvertelt een
verhaal, maakte een eigenzinni-

ge toneelvoorstelling en onder-
tussen zet ze ook ‘haar’ Drenthe
en ‘haar’ Meppel op de artistieke
landkaart van Nederland.
„Hier mag wel wat gebeuren”,
zegt Dunselman. „In Drenthe is
geen theatergezelschap dat lan-
delijk langs de podiums toert.We
hebben Peergroup. Dat is prach-
tig mooi, maar dat is locatiethea-
ter en speelt vooral in Drenthe.
Wehebben ook geenkunstacade-
mie of universiteit. We richten
ons in Drenthe vooral op de na-
tuur. Natuur is mooi, maar we
kunnen dat hier ook. Dat gat is er
en daar springt Vrouw Ogterop
in.”

Broedplek
Ze verbindt haar naam als artis-
tiek leider voor drie jaar aan
Vrouw Ogterop. Het moet een
broedplek worden voor kunstta-
lent, uit de regio,maar ook elders
uit het land. „Eenplekdiemakers
herbergt. Nu ben ik het alleen,
maar het moet ergens beginnen.
Het kan eenmooie plek zijnwaar
talent doorgroeit, een huis waar-
in makers komen en gaan. Waar
mensen zich verder ontwikke-
len, eigenzinnig zijn, gekke din-
gen maken, uitproberen, het
land rondtoeren.”
„We hebben een prachtige
schouwburg, een prachtige pro-
vincie”, besluit Lotte Dunselman
bevlogen. “Er is plek voor eigen-
zinnig theater.Wekunnen lande-
lijk meedoen. Waarom zouden
we dat hier niet hebben? Meppel
is een prachtige culturele plek.
Hier kunnen kunst en cultuur tot
zijn recht komen. Zodat we kun-
nen zeggen: dit zijn wij, dit ma-
ken wij, wij kunnen dit ook.” ■

Harm Vonk

ofzo? Maar we leven nog steeds in een mannenwereld.” Martijn Bijzitter

Lotte Dunselman. Miek Uitten-

hout

stond in een kutvoorstelling maar mijn Lotte Dunselman: „Toneel was het leukste wat er was op school. Ik keek daar steeds naar uit. Dat
vond ik het einde.” Amrita Panday Photography

‘Meppel is een

prachtige culturele

plek. Hier kunnen

kunst en cultuur

tot zijn recht

komen. Zodat we

kunnen zeggen: dit

zijn wij, dit maken

wij, wij kunnen dit

ook’



GEZIEN OP INSTA

Geurbeleving is een kwestie van smaak, maar vrijwel iedereen
houdt van rozengeur. Daarom letten veredelaars bij hun zoek-
tocht naar nieuwe rozenrassen, behalve op vorm en kleur van de
bloemen, ook op de geur. Het merendeel van de rozen heeft een
zoete geur, maar er zijn er ook die een frisse of zelfs kruidige geur
verspreiden.

Meters ver
De meeste rozen geuren, de mate waarin verschilt per soort en
ras. Zo zijn er rozen met een subtiele geur
waar je je neus helemaal in moet steken
om het te kunnen ruiken, maar ook
rozen die een sterke geur totmeters
ver verspreiden. En natuurlijk al-
les daartussenin.
Degrootte van rozenbloemenva-
rieert van zo klein als een knik-
ker tot vuistgrootte. Ze hebben
open, halfgevulde of gevulde
hartjes. Als het om geur gaat,
zijn de laatstgenoemde in het
voordeel; de geur zit namelijk in
de bloemblaadjes. Klieren in de
blaadjes geven etherische oliën af.
Met deze geurstoffen verleiden de bloe-
men insecten als bijen en nachtvlinders.

❯ Kijk op www.roses4gardens.nl
voor meer informatie over tuinrozen.

Foto’s iVerde / Roses4Gardens

Geen enkele bloem is zo bekend om zijn

geur als de roos. Waar de een rozengeur

met liefde en romantiek associeert, roept

het bij de ander herinneringen aan vroeger

op. Steeds weer komen nieuwe geurende

rozen op de markt.

De geurafgifte
verschilt over de dag.

Rozen voor de
parfumindustrie worden
vroeg in de ochtend

geplukt, omdat ze dan de
meeste geurstoffen

bevatten.

Rozengeur heeft een
ontspannende werking.
Niet voor niets staat de

term rozengeur en
maneschijn voor totaal

geluk.

Rozen geuren het sterkst
op warme dagen met

weinig wind en een lage
luchtvochtigheid.

Kids-Ware

Relaxen
in de
ruimte

Hoe fijn is het als je heerlijk kunt
neerploffen in je eigen zitzak. Boekje
lezen of misschien wel een lekker potje

gamen. Deze Space zitzak past
geweldig in een kinderkamer met

‘space’ thema. Zodat je kleine astronaut
heerlijk tot rust kan komen en kan

wegdromen in zijn eigen heelal. Liggen,
zitten of relaxen. Waarvoor je de zitzak
ook gebruikt één ding is zeker… met

deze zak heb jij een absolute blikvanger
op je kamer. De zitzak is verkrijgbaar in
twee formaten en in twee prints. Je
kunt kiezen uit twee uitvoeringen:
eentje met raket op de voorkant of

volledig in één print.

Van rozenblaadjes kun
je zelf rozenwater

maken, bijvoorbeeld voor
gebruik in de keuken of als

schoonheidsproduct.

Bij de kweek van nieuwe
rassen wordt vooral

geselecteerd op heerlijk
geurende rozen en de
gezondheid van het ras.

Wegdromen
bij geurende
tuinrozen
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Het boek prediker zegt: ‘Alles
heeft zijn tijd. Voor alles wat ge-
beurt is er een uur, een tijd voor al-
les wat er is onder de hemel’.
Ik kan u wel vertellen dat ik vind
dat we in roerige tijden leven. Ik
ben blij dat afgelopen woensdag
de meeste maatregelen adviezen
zijn geworden en dat we weer
vooruit mogen en kunnen kijken.
Tegelijkertijd is er niet zo heel ver
bij ons vandaan een oorlog gaande
waarvan velen dachten dit gaat
toch niet echt gebeuren? Nu
maakt Nederland (en Hoogeveen)

zichklaar voor deopvang vandeze
oorlogsslachtoffers. Hartver-
scheurend als je gezin in tweeën
wordt gesplitst en je moet vluch-
ten voor je veiligheid. Vele mooie
initiatieven zijn opgezet om de
mensen daar en hier te kunnen
helpen. Wat mooi dat we hieraan
kunnen zien dat we er voor de an-
der willen zijn.
Tegelijkertijd sluipt de angst ook
bij mensen binnen. Inwoners van
ons eigen land, waar gaat het naar
toe? Is ons land nog wel veilig?
Gaat dit naar een derdewereldoor-

log. Alles wordt duurder, blijft al-
les nog wel te koop. En als het
voorradig is, kan ik het dan nog
wel betalen?

Raak niet in paniek
Leuk dat Prediker zegt dat alles
zijn tijd heeft, maar hoe gaan we
met tijden van ziekte, oorlog en
angst om? Jezus zegt in het bijbel-
boek Lucas 21: ‘Als jullie berich-
ten horen over oorlog en op-
stand, raak dan niet in paniek.
Die dingen moeten eerst gebeu-
ren, maar dat is nog niet meteen

het einde’.Hij vervolgde: ‘Het ene
volk zal tegen het andere ten
strijde trekken en het ene ko-
ninkrijk zal de strijd aanbinden
met het andere…wanneer je de-
ze dingen ziet gebeuren is het Ko-
ninkrijk van God dichtbij’.
Strijd om macht hoort er blijk-
baar bij. Het is niet mijn ding,
maarhet is eengegeven. Fijn vind
ik het niet en daarom bemoedigt
de geschreven tekst mij. Een
tekst van hoop: ‘Wanneer we de-
zedingenziengebeuren ishetko-
ninkrijk van God dichtbij’. Een

plek waar geen oorlog, ziekte,
pijn en verdriet meer is. Hij zegt
tegenonsdat er voor ons eenplek
is in Zijn Koninkrijk. Hij heeft
Zijn Zoon Jezus gegeven, zodat
niets wat we ooit hebben gedaan
die plek in de weg staat. Jezus
heeft ons witgewassen van alle
missers in ons leven. Hij wil onze
angst afnemen. Hij wil ons vrij-
maken van zorgen. Hij wil ons
rust geven! Een rust die ons gewo-
ne verstand te boven gaat! We
hoeven alleenmaar ja tegenHem
te zeggen. ■

Overdenking

Alles heeft zijn tijd

Column | Geralda Vrieling, stichting 24/7

De bedoeling van demiddag is dat
kerk en buurt elkaar laagdrempe-
lig en op ontspannen manier ont-
moeten. „We willen anderen
graag laten zien wat we zoal in
huis hebben en zijn benieuwd
naar verhalen van anderen”, zegt
predikant JolandaPaans. „Het is de
eerste keer dat we dit doen, het is
dus iets heel nieuws.”

Geen landelijke actie
„Nee, de proeverij is geen onder-
deel van de landelijke kerkproe-
verij van de Protestantse KerkNe-
derland”, zegt de predikant.
„Daarom hebben we onze mid-
dag ook gewoon proeverij ge-
noemd, zonder kerk. Het idee
voor een proeverij kwamnaar vo-
ren toen een aantal gemeentele-
den zich een tijdje geleden ging
bezinnen op de kern van ons
kerk-zijn. Wie zijn we, wat doen
we, wat is belangrijk? En vooral:
hoe komen we in contact met de
mensen omons heen, in de buurt
waar de kerk staat en hoe bren-
genweonzeboodschapover?Een
aantal gemeenteleden heeft de
schouders eronder gezet en het
idee verder uitgewerkt. We we-

ten natuurlijk nog helemaal niet
hoe het allemaal gaat lopen,
maar het samenstellen van het
programma heeft in elk geval al
voor veel onderlinge binding tus-
sen de gemeenteleden gezorgd.
Mensen vinden het fijn om sa-
men iets op poten te zetten. Na-
tuurlijk gaat het niet alleen om
de activiteiten. We willen ook
graag laten zien dat we als ge-
meente op elkaar betrokken zijn
en waaromwe dit allemaal doen.
En dan komen we bij onze Bron:
de liefde van Jezus Christus. Als
mensen over het geloof willen
praten of willen weten wat er nu
allemaal in een kerk gebeurt, hel-

pen we ze natuurlijk ook verder.
De proeverij is trouwens bedoeld
voor iedereen. Ook mensen die
nog nooit een voet in een kerk
hebben gezet, zijn van harte wel-
kom.”

Breicafé
Bezoekers kunnen op de zondag-
middag hun hart ophalen bij ver-
schillende activiteiten. Jolanda
Paans geeft een overzicht: „De fo-
toclub van Groei & Bloei heeft fo-
to’s gemaakt bij het thema voor
deze middag en die kun je bekij-
ken. Verder is ons Breicafé Haak
In, voor ontmoeting in de wijk,
aanwezig. Mensen die zich geroe-

pen voelen om zondagmiddag
zelf creatief aan de slag te gaan,
kunnen zich in het Breicafé uitle-
ven. Verder is er in de kerkzaal
elk half uur een Sing In met aan-
sluitend instrumentale live mu-
ziek.Ook is er een ruimtevoorbe-
zinning. We willen ook plek bie-
den aan clubs of verenigingen die
ruimte van ons huren maar ver-
der los staan van de kerkelijke ge-
meente. Dat is bijvoorbeeld het
geval met de schildersclub, die
een tentoonstelling houdt bij de
kruiswegstaties. Ook kun je mee-
doen met yoga-oefeningen. Ver-
der zijn er demonstraties kaarten
maken, schilderen, bloemschik-

ken en sjoelen, waar bezoekers
uiteraard zelf ook aan mee kun-
nen doen. Op het kidsplein staat
een springkussen, kun je je laten
schminken en wordt een leuke
workshop gehouden waar je een
Paasverrassing kunt maken.”

Jeugdhonk
Ook aan de tieners is gedacht: zij
zijn welkom in het jeugdhonk.
Tussendeactiviteitendoorkaner
volop worden geproefd van taar-
ten, kniepertjes, cake die door ge-
meenteleden zelf is gebakken en
andere lekkere hapjes. ■

Leo Polhuijs

‘We willen de buurt laagdrempelig ontmoeten’
■Goede Herderkerk houdt proeverij voor buurtbewoners op 3 april

HOOGEVEEN In de
Goede Herderkerk
aan de Lomanlaan in
Hoogeveen wordt op
zondagmiddag 3 april
een proeverij
gehouden.
Buurtbewoners
kunnen letterlijk een
kijkje in de keuken van
de kerk nemen. Er zijn
hapjes en drankjes en
het programma staat
bol van de activiteiten
voor jong en oud.

De werkgroep die de proeverij bij de Goede Herderkerk organiseert. André Weima
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Teek the Day en Lyme style uit Ex-
loo organiseren in de week van
de teek een markt voor mensen
die geïnteresseerd zijn naar de
ziekte van Lyme. Op deze markt
zullen diverse standhouders
informatie geven over producten
die een bijdrage kunnen leveren
aan het herstel van de ziekte of
het voorkomen van Lyme.In de
week van de teek staat op 23
april de markt aan de Polweg 3A
in Exloo. Vanaf 10.30 uur kunnen
geïnteresseerden hier meer infor-
matie krijgen over de ziekte.

EXLOO

Informatieve
markt over de
ziekte van Lyme
in Exloo

Maak het op tijd donker en licht
Er zijn veel triggers die van in-
vloed zijn op je biologische klok.
De belangrijkste is licht. Je li-
chaammaakt het hormoonmela-
tonine aan, daar word je slaperig
van. Je lichaam maakt dit aan op
het moment dat het donker
wordt. Doordat we van winter-
naar zomertijd gaan, blijft het ’s
avonds langer licht. Het is daar-
om belangrijk om je slaapkamer
op tijd donker te maken en licht
te vermijden.

Houd vast aan het nieuwe ritme
Eennieuwritme is altijdwennen,
maar het beste is om er toch ge-
lijk in te stappen en mee te gaan

met de nieuwe klok. De tijden
waarop je eet,moet je ook omzet-
ten in het nieuwe ritme en vast-
houden. Daarnaast is het ook be-
langrijk dat je jouw bedtijden
aanpast aan het nieuwe ritme. Zo
went je lichaam sneller en wordt
in slaap komen en wakker wor-
den makkelijker.

Drink een glas warme melk
Als je gaat slapen verandert je li-
chaamstemperatuur. Je lichaam
gaat zichontdoenvanwarmte via
de huid van de voeten, handen en
oren. Fronczek adviseert om een
uur voordat je gaat slapen een
kop warme melk of kruidenthee
te drinken.
„Doordat je warme melk of krui-

denthee drinkt maak je je li-
chaamwarm en kan het zich ver-
volgens van die warmte ontdoen.
Zo zet je het hele proces in gang,
waardoor je beter in slaap komt.”

Lichaamsbeweging
Door te sporten vlak voor je bed-
tijd kan je lichaam opgepept ra-
ken. Hierdoor geef je je lichaam
niet genoeg tijd om tot rust te ko-
men en af te koelen met als ge-
volg dat jemoeilijk in slaapkomt.
„Lichaamsbeweging is natuurlijk
gezond, maar probeer een tot
twee uur voor je bedtijd niet te
sporten.”

Doe geen dutjes overdag
Eenmiddagdutje doen is een gro-

te verleiding na een nacht met
een uurtje minder slaap. Toch
moet je er niet aan toegeven. „Je
neemt slaapdruk weg en hier-
door slaap je de nacht erna min-
der goed.
Zo kan je in een vicieuze cirkel te-
recht komen waar je slaapritme
onder gaat lijden”, vertelt Fronc-
zek.
„Je biologische klok wordt daar
minder stabiel van. Als je gezond
bent, kan je dit beter niet doen.
Mocht je toch overdag willen sla-
pen, doe dit dan maximaal in de
vorm van een powernap van 15-
20 minuten, zodat je niet in de
diepe slaap komt.” ■

Tamara Plenk

FOTO SHUTTERSTOCK

Last van overgang naar de zomertijd?

HOOGEVEEN De klok
gaat komend
weekend een uur
vooruit. Dit betekent
dat we daarna kunnen
genieten van lange
zomeravonden. Voor
sommige mensen kan
het aanvoelen alsof
hun biologische klok
hierdoor even
ontregeld is. Hoe
laten we deze
overgang dan toch zo
soepel mogelijk
verlopen?

■Dit zijn vijf tips voor een vlekkeloze overgang van winter- naar zomertijd

CENTRALE
HUISARTSENDIENST DRENTHE
Huisartsen Elim, Hollandsche-
veld, Hoogeveen en Noordsche-
schut.
Na 17.00 uur en in het weekeinde.
Uitsluitend voor spoedgevallen
tel. 0900 1120112
U dient uw verzekeringsnummer
bij de hand te hebben.

APOTHEKERS
HOOGEVEEN
(hele gemeente)
Alle apotheken zijn maandag tot
en met vrijdag geopend van 8.00-
18.00uur (apotheekEikstaete sluit
om 17.30 uur)

BENU apotheek Centrum
maandag tot en met vrijdag
geopend van 8.30-18.00 uur.

Voor spoedrecepten:
Spoedzorgapotheek,Dr.G.H.Ams-
hoffweg 1, Centrale hal, zieken-
huis Bethesda. Tel. 0528-262288.

Maandag tot en met vrijdag
van 18.00 tot 23.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen
van 9.00 tot 23.00 uur.
Buiten deze openingstijden kan er
contact opgenomen worden met
de Centrale Huisartsendienst
Drenthe om de mogelijkheden te

bespreken. Tel. 0900 1120112

ZUIDWOLDE
Service Apotheek Zuidwolde, Oos-
terweg 26a, Zuidwolde,
tel. 0528-373022.
Van maandag tot en met vrijdag
van 8.00-17.30 uur. Zaterdag geslo-
ten. Buiten deze openingstijden
wordt u doorverwezen naar de
Spoedzorgapotheek.

TANDARTSEN
HOOGEVEEN & ZUIDWOLDE
Zaterdag en zondag 12.00 uur
Uitsluitend voor werkelijk spoe-
deisende klachten.
Via tel. 0900-2354466 wordt u
doorverbonden met het ant-
woordapparaat van de waarne-
mend tandarts met informatie
over praktijkadres en bereikbaar-
heid buiten spreekuurtijden.

ZORGLOKET HOOGEVEEN
Dekkerplein 1, Hoogeveen. Ope-
ningstijden: maandag, dinsdag en
woensdag van 9.00-13.00 met of
zonder afspraak en van 13.00-
17.00 uur alleen op afspraak, don-
derdag van 9.00-20.00 uur met of
zonder afspraak, vrijdag van 9.00-
13.00 uur met of zonder afspraak.
Telefoon: 14 0528. Mail: info@hoo
geveen.nl

Voor vragen over wonen, zorg en
welzijn en aanmeldingen voor
voorzieningen o.a.
- maaltijdvoorziening
- klussendienst
- ouderenadviseur
- info & advies
- dagopvang

Buro Slachtofferhulp
Zuidwest-Drenthe
tel. (0512) 570700

DE ZORGZAAK
Thuiszorg
Uw zorg, onze zaak
- huishoudelijke verzorging
- persoonlijke verzorging
- verpleging
- begeleiding
- 24 uurszorg en nachtzorg
DeZorgZaak is telefonisch7dagen
per week, 24 uur per dag, bereik-
baar. Tel. (0528) 341 965.

STICHTING WELZIJNSWERK
HOOGEVEEN
Instelling voor maatschappelijk
werk en opbouwwerk. Centraal
bureau en bezoekadres: Het Haag-
je 119, 7902 LE Hoogeveen
Postbus 131, 7900 AH Hoogeveen
tel. (0528) 278 855,
Buiten kantooruren en in het
weekend kunt u een maatschap-
pelijk werker voor crisissituaties

bereiken via alarmnummer (0522)
279944.

DIERENBESCHERMING
Dierennoodhulp voor gewonde en
gevonden dieren in Hoogeveen en
omgeving: Bel Amivedi: tel. 0528-
231393 of 06-50806826.

DIERENARTSEN
HOOGEVEEN/HOLLANDSCHE-
VELD
Vanaf zaterdag 12.00 uur en zon-
dag DAP Hoogeveen/DAP Van
Werven, tel. 0528-262530/342133/
automatische doorschakeling.
Bereikbaar 24 uur per dag.
Voor noodslachtingen overdag:
Tel. 0528-262570
b.g.g. 0528-270158

ZUIDWOLDE
DAP Zuidwolde
tel. 0528-371291
24 uur bereikbaar.

Vragen of klachten over de ge-
zondheidszorg? Neem contact op
met het Informatie- en Klachten-
bureau Gezondheidszorg van het
Patiënten Platform Drenthe.
Spreekuur: iedere werkdag van
9.00 - 13.00 uur. Tel. 0900-243
7070. Ook voor klachten m.b.t. de
Wet Voorzieningen Gehandicap-
ten.

MEDISCHE DIENSTEN

Over de toekomst nadenken is
niet altijd gemakkelijk. Daarom
geeft op dinsdag 29 maart vanaf
15.00 uur de Hartstichting een
webinar over het onderwerp
nalaten. Tijdens de webinar wor-
den er vragen beantwoord zoals;
hoe wijs ik goede doelen aan, wat
is een legaat en wie laat ik wat
na? Henk de Graaf, directeur van
Centrum Nalatenschappen zal
het webinar leiden. Aanmelden
kan via www.hartpatienten-ne-
derland.webinargeek.com/webi-
nar-nalaten-aan-hartpatienten-
nederland

UTRECHT

Webinar over
nalaten
hartpatiënten in
Nederland

Een team van Nederlandse we-
tenschappers heeft naar eigen
zeggen voor het eerst aangetoond
dat plasticdeeltjes vanuit de om-
geving in de menselijke bloeds-
omloop terechtkomen. Het on-
derzoek is gedaan door de Vrije
Universiteit Amsterdam, Deltares
en van Amsterdam UMC, locatie
VUmc.
Zij onderzochten het bloed van
22 anonieme donoren. Dit bloed
werd onderzocht op de aanwezig-
heid van vijf verschillende poly-
meren, de bouwstenen van plas-
tic. Driekwart van de proefperso-
nen bleek plastics in het bloed te
hebben. Volgens de onderzoekers
is het nog onbekend hoe schade-
lijk dit is. Ook zou verder onder-
zocht moeten worden hoe ge-
makkelijk deze deeltjes vanuit de
bloedbaan in weefsels terecht
kunnen komen, bijvoorbeeld in
organen.
Eerdere aanwijzingen hiervoor
kwamen uit experimenten in een
laboratorium. In het bloed van de
proefpersonen bedroeg de totale
concentratie plasticdeeltjes ge-
middeld hoeveelheden die te
vergelijken zijn met één theele-
pel plastic in 1000 liter water.

REGIO

Onderzoek toont
aan: plastic-
deeltjes in bloed
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HOOGEVEEN De dames van Ol-
haco spelen na twee uitwedstrij-
den zaterdag een thuiswedstrijd
in sporthal Trasselt. Nummer ne-
gen Sudosa-Desto 3 is de tegen-
stander. De heren van Olhaco
spelen op hetzelfde moment een
uitwedstrijd bij Madjoe in Enk-
huizen.

Vol voor de eerste plaats
De dames van Olhaco gaan met
volle kracht voor de eerste plaats
ondanks het feit dat die plaats
niet automatisch tot promotie
leidt. Olhaco moet de titelstrijd
aangaan met Tjoba, dat drie pun-
ten meer heeft, maar ook een
wedstrijd meer heeft gespeeld.
Voor Olhaco is het zaak, voordat
de topper op 2 april in Klaziena-
veengespeeldwordt, dat deploeg

een voorsprong heeft.
Nummer negen Sudosa-Desto 3
komt naar Hoogeveen. De gasten

speelden dit jaar vier duels, waar-
van er driewerden gewonnen. Al-
leen vanDonitas 3werd verloren.

Op 26 november 2021 boekte Ol-
haco een knappe 0-4 zege in As-
sen tegen deze ploeg.
Olhaco verkeert in een goede
vorm en won zes duels op rij. De
Hoogeveense dames zijn door de
goede resultatende favoriet in dit
duel en dat is een nieuwe situatie
voorOlhaco. Bijwinstkandekop-
positie weer ingenomen worden
en daar gaat de ploeg voor.
De wedstrijd Olhaco-Sudosa-De-
sto 3 begint zaterdag om 18.30
uur in Trasselt. Heren, De heren
van Olhaco kunnen de competi-
tie zonder druk uitspelen.
Dehekkensluiter is na vijftienne-
derlagen op rij, wel dringend aan
een zege toe.
Dat wordt een lastige opgave bij
nummer zes Madjoe in Enkhui-
zen.

Promotie
Madjoe mocht onlangs de stap
makenvande tweededivisienaar
de Topdivisie endat gaf nogalwat
commotie. De ploeg heeft wel be-
wezen dat zij in de Topdivisie
thuis horen, al zit er de laatste
tijd wat zand in de machine.

Geen uitwedstrijd gewonnen
Van de laatste vijf duels werden
er slechts twee gewonnen. De vo-
rige ontmoeting in Hoogeveen
won Madjoe met 1-3.
Olhaco heeft nog geen uitwed-
strijd gewonnen en daar gaat de
ploeg voor. De wedstrijd Madjoe-
Olhaco begint zaterdag om 18.30
uur. ■

Reinier de Boer

Archieffoto van Olhaco tegen Donitas. André Weima

Dames Olhaco ontvangen middenmoter uit Assen: Sudosa-Desto 3

2J: FC Meppel-De Weide
15.00 uur

De Weide is bezig zich uit de on-
derste regionen te onttrekken. De
Weide is al drie duels ongeslagen
en boekte dinsdag in extremis een
uiterst belangrijke zege op Dren-
thina. De Weide is er echter nog
niet en zal nogmeer punten nodig
hebben om veilig te kunnen zijn.
De uitwedstrijd tegen nummer
dertien FC Meppel, dat een punt
minder heeft, is dan ook zeer be-
langrijk. De Weide wil ook revan-
che voor de eerdere 3-4 nederlaag
in Hoogeveen. Meppel draait
moeizaam en won van de laatste
vijf duels er slechts een.

DeWeide heeft
punten nodig bij
FC Meppel

ZATERDAG

3D: Nieuwleusen-Hoogeveen
14.30 uur

Hoogeveen staat voor een zware
opgave. De ploeg gaat naar koplo-
per Nieuwleusen, dat slechts een
keer verloor dit seizoen. Dat was
uitgerekend tegen Hoogeveen op
23 oktober: 2-1. Nieuwleusen zal
dan ook op revanche uit zijn. De
koploper won dit jaar al haar vier
duels. Hoogeveen had even een
dipje met twee nederlagen tegen
Vitesse en Klazienaveen, maar
liet daar al weer twee zeges op
volgen.De achterstandopNieuw-
leusen is met acht punten aan-
zienlijk, maar als Hoogeveen nog
iets wil, moet het winnen.

Hoogeveen wil
koploper
verrassen

5G: NKVV-VVAK
14.30 uur

VVAK herstelt zich de laatste we-
ken van de moeizame start met
twee overwinningen op rij. Zater-
dag werd Blokzijl met 4-1 versla-
gen en daarvoor won het met 1-0
van Ens. VVAK speelt zaterdag de
lokale derby tegenNKVVuitDaler-
peel. NKVV begon goed, maar is
weggezakt naar de achtste plaats.
Dit jaar won het van de zes wed-
strijden ermaar één. Op 9 oktober
2021 werd het in Kerkenveld een
aantrekkelijke 3-3,maar VVAKwil
deze keer meer. VVAK heeft maar
twee punten minder en bij winst
kan het een goede slag slaan.

VVAKwil goede
lijn voortzetten
bij NKVV

HA: Be Quick 1887-Hoogeveen
14.00 uur

In Haren staat in de Hoofdklasse A
de absolute kraker tussen koplo-
per Hoogeveen en nummer twee
Be Quick 1887 op het programma.
Hoogeveen heeft twee punten
meer door de 0-3 winst vanwoens-
dag op Emmen. De ploeg staat er
dus het best voor. Het liet een on-
verwachte steek vallen tegen
RKAVV, maar ook Be Quick ver-
loormet0-1 vanRKAVV.Op3okto-
ber 2021 won Hoogeveen thuis
met 3-1 van de koploper, dat van
de laatste vier duels er twee won
en twee gelijk speelde. Hoogeveen
won van de laatste zes er drie.

Hoogeveen wil
koppositie
verstevigen

Hoogeveen speelt topper bij koploper Be Quick

■Hollandscheveld wil revanche op buurman Vitesse ‘63

HOOGEVEEN Er staan ko-
mend voetbalweek-
end enkele lokale en
streekderby’s op het
programma. De lokale
derby’s zijn Holland-
scheveld-Vitesse ’63,
Dedemsvaart-ZZVV en
NKVV-VVAK. De
streekderby’s zijn FC
Meppel-De Weide,
Elim-Achilles 1894,
Nieuwleusen-Hooge-
veen en USV-Hodo.
De topper is Be
Quick-Hoogeveen.

Tekst Reinier de Boer

Hollandscheveld tegen Vitesse op een archieffoto. André Weima

3D: Hollandscheveld-Vitesse
’63 14.30 uur

Hollandscheveld blijftmomenteel
in de middenmoot steken, nadat
het dit jaar zo goed begon. Zater-
dag kwamhet bij BSVVniet verder
dan 1-1. Vitesse ’63 uit Koekange
draait dit jaar beter, want het won
vier duels van de vijf. De gasten
staan vierde en hebben negen
punten meer dan Hollandsche-
veld. Op 18 september 2021 trof-
fen beide clubs elkaar al voor de
beker. Toen gaf Hollandscheveld
een 3-1 voorsprong weg, waarna
het nog met 3-5 verloor. Daar zal
de thuisclub graag revanche voor
willen nemen.

Hollandscheveld
wil revanche op
Vitesse ‘63

Zaterdag 26 maart
HB: 14.30 u: Buitenpost-
Noordscheschut
HB: 15.00 u: HZVV-De Dijk
2J: 14.30 u: Elim-Achilles 1894
3D: 14.30 u: Dedemsvaart-
ZZVV
4D: 14.30 u: Mussel-SCN
4D: 14.30 u: Tiendeveen-On-
stwedder Boys
5G: 14.30 u: Espel-VCG

Zondag 27 maart:
2K: 14.00 u: LSC 1890-Pesse
2K: 14.00 u: Oerterp-Zuidwol-
de
3D: 14.00 u: USV-Hodo

Dinsdag 29 maart:
4D: 20.00 u: DKB-SCN

RESTANT PROGRAMMA

ZONDAG
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W
essel Prij was erbij
toen de vereniging
op 1 april 1961 opge-
richt werd. „Ik was

als negenjarige jongen al fanatiek
aan het voetballen”, blikt hij te-
rug. „Op een veldje bij het heide-
veld in Alteveer werd er door de
jeugd vaak gevoetbald. Maar als je
bij een vereniging wilde, dan
moest je naar Hoogeveen. Eind
1960 kwamen oud-amateurvoet-
ballers Joop Kreeft en Berend van
Zalen bij elkaar om te overleggen
of het niet mogelijk was zelf een
club op te richten. In eerste instan-
tiewerd er een algemene sportver-
eniging voor de beide dorpen op-
gericht, CSAK (Christelijke Sport-
vereniging Alteveer Kerkenveld).
In de vereniging werden de gym-
nastiek-, voetbal- en korfbalver-
eniging DOS ondergebracht. Op 1
april 1961 werd er een officiële
voetbalafdeling binnen de vereni-
gingopgezet.Het terrein tussende
openbare lagere school en het café
in Kerkenveld werd als voetbal-

veld aangewezen.” Deze betrok-
kenheid kwam niet alleen tot ui-
ting in het actief voetballen, maar
ook in de ondersteunende taken
was Prij actief. „Ik ben in de B-
jeugd begonnen en via de A-jeugd
in het seniorenteam gaan spelen.
Ik heb jarenlang in het bestuur ge-
zeten, ben verenigingsscheids-
rechter, jeugdtrainer, jeugd- en se-
niorenleider, verzorger en consul
geweest. Uiteindelijk heb ik de
voetbalschoenen in 2009 in dewil-
gen gehangen, maar tot op heden
ben ik actief betrokken bij de ver-
eniging voor wat betreft het on-
derhoud van gebouwen en terrei-
nen. Ja, ik kan wel zeggen dat
VVAK een belangrijk onderdeel
van mijn leven is.” Wessel Prij
schreef ter gelegenheidvanhet50-
jarig bestaan van de vereniging
een jubileumboek (foto).

Van CSAK naar VVAK
Eind 1961 trekt de gymnastiek
zich terug uit de vereniging. Deze
tak van sport is in later jaren ook

niet meer op gang gekomen. Bij
de voetbalafdeling daarentegen
ging het goed. In het tweede sei-
zoen was het ledenaantal naar 50
uitgebreid enkoner een junioren
A team bij de KNVB ingeschreven
worden. De vereniging begint in
1963 met de aanleg van een
nieuw voetbalveld, het huidige
hoofdveld. Dit was na twee jaar
alweer aan renovatie toe en er
volgden enkele ‘verhuizingen’
maar uiteindelijk kwam de ver-
eniging weer terug op deze stek.
In eerste instantie wordt er met
wisselend succes gevoetbald,
maar in 67/68 worden het eerste
en tweede team kampioen en het
eerste ook nog kampioen van de
gemeente Zuidwolde. Men wilde
de zaken grootser gaan aanpak-
ken en er werd gekozen voor een
neutraal karakter met wedstrij-
den op zaterdag. De nieuwe
naam: VVAK. De clubkleuren ble-
venbehouden, het groen enoran-
jewas gekozen omde afwijkende
combinatie in het aanbod van
clubkleuren. Dit bracht wel extra
kosten met zich mee, want de
shirts moesten speciaal gemaakt
worden.

Kleedkamers en kantine
In de beginjaren was het gebrui-
kelijk dat er langs de lijn verkleed
werd. Kleedkamers en douches
waren een onbekende luxe. Daar-
in kwam 1968 voor VVAK veran-
dering. De gemeente plaatste een
houtengebouwmetdriekleedka-
mers en een scheidsrechterka-
mer met douche. Een ware luxe.
Een jaar laterwerden er door vrij-
willigers vier lantaarnpalen bij
het trainingsveld geplaatst. Fi-
nanciering hiervan werd gedaan
doorde caféhouder, bekostigduit
de drankverkoop aan het einde

vanhet jaar.Waar eenderdehelft
niet goed voor kan zijn! VVAK
deed het ook goed in de competi-
ties en het ledenaantal groeit ge-
staag door. Midden jaren zeven-
tig wordt de aanvraag voor een
echt clubgebouw door de ge-
meente Zuidwolde ingewilligd
en in 1975 is er na het in gebruik
nemen van een tweede speelveld
ook de officiële opening van een
heus stenen clubge-
bouw met voldoende
kleedkamers en dou-
ches. Dit jaar was de
club ook zeer succes-
vol in het Z700 toer-
nooi, naar aanleiding
van het 700-jarig be-
staan van de gemeen-
te Zuidwolde. VVAK
speelde grandioos en
versloeg teams die
hoger in de competi-
tie speelden.DeZ700-
cup ging mee naar Al-
teveer Kerkenveld. In
1978 werd er door toe-
stroom van voetballende
vrouwen ook een vrouwen-
elftal ingeschreven. Dit had ook
gevolgen voor het clubgebouw,
want een enkel damestoilet vol-
deednietmeer. Inde jarennegen-
tig wordt het clubhuis ingrijpend
verbouwdmet toevoegingvanex-
tra urinoirs, damestoiletten, een
nieuwe bar en een gerenoveerde
keuken. Ook begin van deze
eeuw zijn er uitbreidingen nodig.
Hoe dit alles werd gerealiseerd:
met vrijwilligers!

Wedstrijdsecretaris
Nog zo’n fervente vrijwilliger is
Henk Timmerman, wekelijks is
hij samen met Wessel Prij met
het eerste team op pad en doet
voor de vereniging en de Hooge-

Wessel Prij (achter) en Henk Timmerman voor de trots van de vereniging:

VVAK bestaat
en dat wordt (een
jaar later) gevierd

KERKENVELD/ALTEVEER Het terrein van de Voetbal
Vereniging Alteveer Kerkenveld aan de Jan
Haarstraat in Kerkenveld ligt er in de
voorjaarszon tiptop verzorgd bij. De kantine is
strak en modern, de zestig jaar
verenigingsleven alleen terug te zien in grote
zwart foto’s van teams in het verleden. Een
vereniging waar twee van de ereleden, Wessel
Prij en Henk Timmerman, terecht trots op zijn.

‘Veevak,

veevak!!’ is de

aanmoediging

die men nog lang

hoopt te horen

Het eerste team van VVAK. Op de achterste rij van links naar rechts: Joop Kreeft, Ab Timmer-
mans, Lambert Benning, Harrie Engels, Jan van der Sleen, Henk Prent, Arend Loopers en (medeop-
richter) Berend van Zalen. Voor van links naar rechts: Joop Scholing, Meine Luppes, Harm Benja-
mins, Aaldert Kriekjes en Chris Kleine. Archief VVAK

6600 jjaaaarr
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veensche Courant verslag van de
gespeelde wedstrijden. „Onze
vereniging heeft altijd een breed
vrijwilligersnetwerk gehad”, al-
dus Timmerman. „Ons terrein
wordt wekelijks onderhouden
door een fanatiek onderhouds-
team, de kantine is geheel in ei-
gen beheer gerenoveerd en onze
trots is de tribune.Wij zijn de eni-
ge vereniging in de vijfde klasse

die zo’n grote overdek-
te tribune heeftmet de
stoeltjes in clubkleu-
ren. Dat kan alleen als
alle neuzen dezelfde
kant op staan en dat is
hier zeker het geval.
We merken wel dat na
de lockdown het ani-
mo is teruggelopen.
Door drukte in het da-
gelijks leven was er al
wat sprake van vergrij-
zing, maar door de
stop hebben mensen
andere bezigheden ge-

vondenener zijn er zeker
bij die we niet meer terug

hebben gezien. Hopelijk ver-
andert datweer alsweweer volop
door kunnen spelen. Ook het feit
dat er jaren weinig tot geen
nieuwbouw in Alteveer en Ker-
kenveldwas zag je terug in het te-
ruglopend aantal jeugdleden. Nu
er weer gebouwd is, zie je ook
weer jonge gezinnen op het veld
en hebben we weer een ‘kabou-
terteam’ dat lekker aan het trai-
nen is.”

Samenwerking voor de jeugd
VVAK was ontstaan om voetbal-
lende jeugd en volwassenen in
het dorp te kunnen laten trainen
en spelen. De laatste jaren nam
het aantal jeugdleden bij de loka-
le verenigingenaf.Dit leidde er in

2003 toe dat de jeugdafdelingen
van voetbalverenigingen VV
Zuidwolde en ZZVV samenge-
voegd werden tot JVZ, Jeugdvoet-
bal Zuidwolde. De A- en B- junio-
ren vanVVAKgingenhier ookon-
derdeel van uitmaken. Door deze
samenwerking kunnen de mees-
te trainingen door gediplomeer-
de jeugdtrainers verzorgd wor-
den, waarmee het jeugdvoetbal
verbeterd en gestimuleerd
wordt. De trainingen enwedstrij-
denworden op de velden van alle
drie de verenigingen gespeeld en
zo krijgt de jeugd ervaring met
het spelen op twee versies veld:
gras en kunstgras.

Jubileum uitgesteld
Het 60-jarig jubileum van VVAK
was eigenlijk op 1 april 2021,
maar zoals bij veel verenigingen
gebeurde, besloot de jubileum-
commissie de festiviteiten uit te
stellen tot er weer een echt feest
mogelijk zou zijn. Om de oprich-
tingsdatum toch niet helemaal
ongemerkt voorbij te laten gaan,
organiseerde het bestuur in 2021
een ‘Gassen&Nassen’, een mooie
route in de auto met leuke puz-
zelvragen en onderweg wat lek-
kers wat aangereikt werd. „Een
coronaproof evenement”, aldus
Jolanda Kat bestuurslid en lid van
de jubileumcommissie. „Er de-
den 45 auto’s met 140 deelne-
mers mee aan de rit. Er kon en
mocht op dat moment helemaal
niets enwemerkten dat iedereen
heel veel zin had even iets anders
te doen, dan binnen zitten. Het
was zo’n succes dat we dit jaar
een ‘Gassen&Nassen 2.0’ in el-
kaar gezet hebben, waarbij je nu
ook buiten de auto opdrachten
moet doen, die je dan naar de or-
ganisatie moet appen. Met een

vaste starttijd en een maximum-
tijd waarin je de route afgelegd
moet hebben, dus net even an-
ders. Eigenlijk is de inschrijfter-
mijn verlopen, maar wie dit leest
kan tot vrijdagavond 25 maart
23.55 uur mailen naar kanti-
ne.vvak@gmail.com om in te
schrijven.”

Een heel weekend feest en meer
De jubileumcommissie bestaat
naast Jolanda uit Menno Buijs,
Jimmy Zwiep, Marco Jonkman,
Noëlle Batterink en IngridKleine.
„Gelukkig zijn we met meer,
want we wilden door het uitstel
dit jaar echt uitpakken en dat
doen we dan in het hele eerste
weekend van april,” glundert Jo-
landa. “Vrijdagavond is er een of-
ficieel moment met een toe-
spraak van voorzitter Benny Prij,
er zijn ookenkele jubilarissendie
we in het zonnetje zetten en we
kijken uit naar het optreden van
‘tonprater’ Koop Drost. Koop is
ook lid geweest van VVAK, dus
die kan wel passende grappen
verzinnen. Zaterdag is er een vos-
senjacht voor alle jeugd van Alte-
veer en Kerkenveld, die hoeven
niet per sé lid te zijn van de club.
Er wordt die dag ook gewoon ge-
voetbald en ’s avonds is er een
feestavond in de sporthal voor
(oud-)leden, supporters en dorps-
genoten. Er wordt die avond door
dj’s vanRadio538gedraaid,waar-
onder Barend van Deelen. Een
eindtijd hebben we niet echt, als
we de volgende dag maar fit zijn
om de puzzelrit te rijden!” Dat
het de commissie menens is wat
het ‘uitpakken’ betreft blijkt wel
uit het verdere programma. Op
11 juni wordt er nog een familie-
dag gehouden, in september/ok-
tober staat een zogenaamde

Wampex (Weekend AMPhibious
EXpedition, een recreatief evene-
ment waarbij deelnemers te voet
eenparcours afleggenwaarbij na-
tuurlijke hindernissen moeten
worden overwonnen, red.) op het
programma en in het najaar gaat
de jeugd naar een voetbalwed-
strijd van FC Emmen. „Ja, we zijn
er druk mee,” aldus Jolanda Kat.
„Maar het is leuk om te doen, we
hebben een enthousiaste com-
missie dus dat brengt ook veel ge-
zelligheid vooraf met zich mee.
Nu maar hopen dat het net zulk
stralend weer is in het eerste
weekend van april als nu, dan
kan het feest niet meer stuk!” ■

Frédérique Waakop Reijers

vereniging: de tribune. André Weima Het jubileumboek van VVAK.Feestposter VVAK.

Vrijwilligers Jan Loovers en Gerard Dekker. Archief VVAK

‘We hebben een

enthousiaste

commissie dus dat

brengt ook veel

gezelligheid vooraf

met zich mee’
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Na een lange voorbereiding is er
vorige week gestart met de bouw
van twee pickleball banen.
Op het complex van de Holland-
scheveldse tennisclub bouwt
Tennistotaal aan de nieuwe ba-
nen.
De sport pickleball heeft de afge-
lopen jaren aan populariteit veel
terrein gewonnen. Na een reeks
clinics in Hoogeveen en een in-
ternationaal toernooi in dezelfde
plaats is het ledenaantal vanaf
januari explosief gestegen.
Door de grote stijging was de
club het er over eens dat de aan-
leg van twee banen voordelig zou
uitpakken.

HOLLANDSCHEVELD

Tennisclub legt
twee nieuwe
pickleball banen
aan

HZVV heeft de belangrijke in-
haalwedstrijd bij ONS door een
late treffer met 2-3 winnend
afgesloten.
In een wedstrijd waarin HZVV
zo’n vijftien kansen kreeg, gaf
het de twee tegentreffers zelf
ongelukkig weg.
Op de zege viel weinig af te din-
gen. De wedstrijd op kunstgras
begon voor de gasten zeer onge-
lukkig. Na zes minuten rolde de
bal na een voorzet van Steijn
Potma ongelukkig via het li-
chaam van Yannick Manusiwa in
de touwen.
Door het missen van een aantal
goede kansen liet HZVV ONS in
de wedstrijd afstevenen op een
2-1 zege. Na een onstuimig aan-
vallend HZVV was het Alex Zo-
mer, die de verdiende gelijkma-
ker binnen kopte. Het pleitte
voor de ploeg van trainer Rick
Mulder terwijl ONS soms met elf
man in het eigen strafschopge-
bied alleen maar tegenhield.
Walter Dias N’zasi werd in bles-
suretijd het goudhaantje, hij
bezorgde zijn ploeg drie kostbare
punten.

Gelijkspel
De wedstrijd leek in 2-2 te gaan
eindigen, maar Walter Dias N’za-
si werd de bejubelde man bij de
roodwitten. Na een voorzet van
Kelly Joao tikte de spits de bal
langs Boersma, waarna de vreug-
de niet op kon. ONSwas geslagen
en even later hadDiasN’zasi zelfs
de 2-4 op zijn schoen, maar vrij
voor Boersma mikte hij te ge-
haast over.
Nadewinst opNSCbetekendede-
ze zege de tweede winstpartij op
rij tegen een ploeg die lager staat
dan HZVV. Door de winst steeg
HZVV naar de achtste plaats en
kan het weer wat rustiger adem
halen.
HZVV-trainer Rick Mulder prees
zijn team voor het feit dat er een
team staat dat voor elkaar door
het vuur gaat. HZVV miste in het
duel met ONS alleen Jan Hup we-
gens een schorsing.

HOOGEVEEN

HZVVwint in
extremis
belangrijk duel
bij ONS

Methetnodigeongemakvooraf en
een incomplete selectie door ziek-
te en andere omstandigheden be-
gon trainer Sikkes aan deze wed-
strijd. Het was Gorecht dat het ini-
tiatief naar zich toe trok in de be-
ginfase en ze kregen dan ook al
snel enkele vrije trappen en cor-
ners te nemen. Een vrije bal van
Hazewinkel had Poorta zo voor
het inkoppen bij de tweede paal
maar het lukte hemniet om te sco-
ren. Een kopbal van Boertien uit
een corner aan de andere kantwas
een makkelijke prooi voor keeper
Bouwkamp.

Ongelukkige botsing
Een ongelukkige botsing van
Oosterhuis met Prij zorgde er-
voor dat deze binnen het halfuur
vervangen moest worden. De in-
valler Scheepsma was dichtbij de
eerste goal en zag zijn bal op de
lat uiteenspatten. Hij was het die
de eerste gele kaart van deze
avond kreeg van scheidsrechter
Wieringa na een doorbraak over
links van rappe Njagul. Een goal
van Klomp werd afgekeurd om-
dat D. Doldersum buitenspel zou
hebben gelopen als aangever.
Doldersum had zelf even later de
kans om te scorenmaar gaf de bal
helaas aan een medespeler die er

uiteindelijk niets meedeed. En
als jezelf niet scoort doet de te-
genstander het wel, is een oude
voetbalwet en deze ging vlak
voor de rust in werking. Uit een
vrije trap in de blessuretijd wist
Hazewinkel van dichtbij de 0-1
aan te tekenen. En zowerd ermet
een minimale achterstand ge-
rust.

Gele kaart
Na de rust kwam Elim wat feller
uit de kleedkamer en dit moest J.
Doldersummet een gele kaart op
het middenveld bekopen. De
jacht op de gelijkmaker was be-
gon waardoor invaller Niewold
kon uitbreken maar de verdedi-
ging met Boertien en Prij was
scherp en kon de bal tijdig oprui-
men. Ook voetballers van Go-
recht keken waarschijnlijk afge-
lopen weekend naar de match
Ajax - Feyenoord en speler Haze-
winkel voerdeookeenmooi stuk-
je toneel op langs de zijlijn na een
lichte overtreding.
Halverwege deze helft werd er
weer een buitenspelgoal van

Elim afgekeurd. Beek was bij een
tweede treffer voor de gasten na
een voorzet van Niewold maar
zag de bal overgaan. Een snelle
uitbraak door het centrum werd
abrupt beëindigd door een cen-
trale verdediger daarwaar de gas-
tendachtenaanbalvoordeel floot
scheidsrechter Wieringa deze te-
rug.

Vrije trap
Na enige consternatie werd uit-
eindelijk de vrije trap gegeven,
die ineens door Hazewinkel ach-
ter keeper Hidding werd gescho-
ten (0-2). Of hij helemaal goed op-
gesteld stond is nog maar de
vraag? Daarna volgende een dub-
bele wissel bij Gorecht en kwa-
menNooi en Janzenbinnende lij-
nen. Ook jeugdspeler Bos werd
ingebracht voor Y. Benjamins.
Hierna volgenden enkele buiten-
spelsituaties en bleef Gorecht
angstig op eigen helft spelen en
liet Elim het spel maken. Klomp
werd vervangen door J. Benja-
mins en kon keeper Hidding zijn
team behoedden voor een grote-

re nederlaag door een bal van Jan-
zen te pareren. In de extra tijd
kon Niewold tot slot nog de eind-
stand op 0-3 bepalen van dichtbij.
Door een beter en feller spelend
Gorecht gingen ook deze keer
weer de punten mee naar Haren.
Aanstaande zaterdag speelt sc
Elim een thuiswedstrijd tegen
Achilles 1894 uit Assen.

Wedstrijdverloop
Scoreverloop: 45+ S. Hazewinkel
0-1, 79’ S. Hazewinkel 0-2, 90+ S.
Niewold 0-3.
Scheidsrechter: E. Wieringa.
Gele kaarten: 42’ M. Scheepsma,
48’J. Doldersum.
Rode kaarten: Geen.
Toeschouwers: 250.
Opstelling sc Elim: C. Hidding,
E. Njagul, R. Prij, W. Boertien, M.
Koops, J. Doldersum, Y. Benja-
mins (80’ T. Bos), D. Diphoorn, D.
Doldersum, H. Klomp (86’ J. Ben-
jamins) en M. Doldersum.
Wisselspelers: J. Benjamins, J.
Benjamins, T. Bos. ■

Henk Veld

Bob Poorta probeert met een omhaal het doel van Elim te bereiken. Gerrit Boer

Sc Elim komt tekort tegen Gorecht

ELIM Op een
doordeweekse avond
moest de ploeg van
trainer Sikkes de
inhaalwedstrijd tegen
Gorecht uit Haren
spelen. Zaterdag had
de ploeg nog punten
laten liggen in stad
Groningen. Tegen de
nummer 2 van de
ranglijst moest er uit
een ander vaatje
worden getapt om
deze keer de punten
thuis te houden.

■ Inhaalwedstrijd werd dinsdagavond gespeeld

HOOGEVEEN Het eerste dam-
team van HDC Hoogeveen is za-
terdag kampioen geworden van
de Hoofdklasse A door Nijverdal
te verschalkenmet 16-4. De dam-
mers uit Hoogeveen hebben alle
tien wedstrijden weten te win-
nen. Met nog een wedstrijd te
gaan, kunnen de kampioenen
nietmeerworden ingehaald. Vol-
gend seizoen speelt HDC in de
hoogste damcompetitie van Ne-
derland, de ereklasse. Tijdens de
laatste wedstrijd boekte Maikel
Palmans een prachtige overwin-
ning op een van de kopmannen,

Bill Neven. Palmans wurgde de
aanvalsopzet van zijn tegenstan-
der met een vlijmscherpe omsin-
geling.

Bill Neven – Maikel Palmans 0-2
Eenbelangrijkmoment in depar-
tij. Zwart komt hier creatief op-
zetten met 34. ... 16-21!! Door de-
ze zet kan wit om tactische rede-
nen veel zetten niet doen. Zo is
35. 37-31? niet mogelijk vanwege
35. ... 17-22! 36. 28x26 20-25! 37.
31x13 8x48 met een dam voor
zwart. Ook de terugruil 35. 37-32
27x38 36. 33x42 verliest door de

achterloop 36. ... 18-22!. Wit
speelde 35. 43-39 18-22 36. 45-40
8-1337. 49-44 (op37. 40-35? 13-18!
met altijd dedreiging21-26 en27-
31 Z+) 20-25 38. 37-32 27x38 39.
33x42 22x33 40. 39x28 4-10 41.
36-31 10-14! 42. 31-27 21x32 43.
28x37 14-20 en wit staat positio-
neel verloren door de klaverbla-
dopsluiting. ■

Zainal Palmans

DAMMEN

Maikel Palmans kundig in de omsingeling

Dampartij tussen Bill Neven –
Maikel Palmans Zainal Palmans
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WIN!

WEEKEND-
PRIJS

Speel mee!

U kunt uw oplossing telefonisch

tot vrijdag a.s. doorgeven via

bovenstaand nummer (€0,60 per

gesprek) of door middel van sms:

DBZ<spatie><oplossing> naar 3553

(€0,60 per sms). Tarieven zijn excl.

gebruikelijke kosten.

Geen retour-sms ontvangen? Waarschijnlijk

bent u niet gemachtigd ommee te spelen.

Neem contact opmet uw provider.

Voor de spelvoorwaarden kijkt u op:

mediahuisnoord.nl/spelvoorwaarden

MAAK

KANS OP

€ 150,-

SUDOKUTWINS
De Sudoku Twins bestaat uit twee sudoku’s met drie

gemeenschappelijke blokken.Vul de Sudoku Twins

zo in dat beide sudoku’s in elke rij, elke kolom en

elk blok van 3x3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 één

keer bevatten.

CRYPTOGRAM

PRIJSWOORDZOEKER

R E L L A B T E O V R E T S S U S

U A E V I N S I N N E K P P I D L

A B E D W I N G E N T O O T N I IJ

T D L E G D E E L K S R W E N C M

O R G E U R I G E T T A D D E H H

O V O P S H D N E V S N N I T T E

M L E M E F N L E E I S A E T E R

G A D R E I E L M L Z O L H I R N

E A M E S I D E B E E O E T P L I

L G O L N T N R W D G L V H S IJ E

E V E R K E E R S D E L I C T K U

E E D F IJ V I L E E N E N E I H W

R E I H G R R A P P E O G H U E E

D N G O B E V R I E N D R E P I N

E S O L L I C I T A N T E G I D S
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ARBEID

ATOOMGELEERDE

BEDWINGEN

BEVRIEND

DICHTERLIJKHEID

DIEP

DOELLOOS

GEHECHTHEID

GEURIG

GIDS

GOEDMOEDIG

GRONDWEEFSEL

HERNIEUWEN

HIER

KENNISLEER

KENNISNIVEAU

KLEEDGELD

LAAGVEEN

LEEN

NALEVING

OOGVERBLINDEND

OVERSTELPEND

PEDDEL

POSTELEIN

ROMEIN

SLIJM

SOLLICITANTE

SPORTVELD

STERVOETBALLER

UITSPITTEN

UITWASEMEN

VERKEERSDELICT

VIJFDE

VRIENDENDIENST

WERELDBOL

ZEGENEN

De woorden staan verborgen in het diagram. Zoek ze op en streep ze door.

De overgebleven letters vormen in de leesrichting gelezen de oplossing.

IJ T S R N L V
K S K E A O A A

IJ E N L A C R G
L O I R E U E

E D L P E E N N

W R L S T R I S
A A E IJ S E E

K M C P T P R K

L E I S E R W E
E N B N O E N

S M O G S T R O G I S

M E D E A R O S A B T

E N E P R I K S L E E

E G E R A V E W O R M

R A T U N I R IJ Z I G

S M E T T A K S O E I

E E N S I A W J A D E

L I S G E L I E D E R

I N T I E M K A A R S

S T A G D O D O M IJ T

L I L A I T E R T Z T

A M E N B I E T J E S

M I N T V E G A A L T

zangkoor

OPLOSSING
VORIGEWEEK

woordzoeker

honinggraat

doorloper

Elk in te vullen woord is cryptisch omschreven.

HORIZONTAAL

1 Enorm groot modehuis. (11) 8 Stof die in Engeland in de lucht hoort te zijn. (4)

9 Daar in de lat woont een verheven stel. (8) 10 Verblijf van een opstandige groep

hazen. (13) 12 Als een zombie het bed uitgekomen. (6) 14 Daar zitten vervelende

vogels. (6) 15 Hebbelijkheid waarbij we een oogje dichtdoen. (13) 19 Het

voortdurend aan de bel trekken. (8) 20 Zet streepjes in een dik boek. (4) 21 Op

papier is die de baas over de portemonnee. (11).

VERTICAAL

2 Verleid jij haar? (5) 3 Lichaamsdelen keren is niks gedaan. (13) 4 Plant van

krap 69 cm. (5) 5 Na zulke slagen moet 'k houvast zoeken. (7) 6 Hij geneest u

van zeeziekte. (13) 7 Maat voor de geheimtaal. (4) 10 Snel bevroren knolletje. (5)

11 Patrouille tijdens een bokswedstrijd. (5) 13 Van dat kapsel is vader zeer

gecharmeerd. (7) 16 Is tijdelijk voornaam. (4) 17 Stoffig vertreksein in Rusland. (5)

18 Hiermee kan men (op de) snelweg. (5).
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Uiterste aanlevertijd van familieberichten
zondagavond voor verschijning tot 22.00 uur
donderdagavond voor verschijning tot 22.00 uur

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.

(u ontvangt uiterlijk maandagochtend 9.00 uur het
voorbeeld van uw advertentie)

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

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

Samen leven, samen delen

"de mensen van voorbij zijn in het Licht, zijn vrij"

Na een afnemende gezondheid heeft God Thuis gehaald
onze zwager en oom

Rieks Scholing

Wij wensen Hennie, de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Gerhardus en Tinie (in herinnering), Albertje
Albert en Janny
Jannie en Feije
Jan en Niesje
Gesinus en Zwaantje
Johan en Willy
Henk en Willie
neven en nichten

Hollandscheveld, 23 maart 2022

Verdrietig maar met bewondering voor zijn wilskracht,
hebben wij afscheid moeten nemen van

onze lieve zwager en oom

Geert Tuit

Egbert en Diny

Bertus en Alberdien

Ali en René

Tineke

Jan Jolanda en Edwin

Neven en nichten

Wij wensen Hilda, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte.

Richard enDewi

Suus, Lot

Mirjam en Ruben

Lieke

Jeroen en Leonie

Tomas, Abel, Isa

Nienke en Gerko

Klaudia en Freddy

Hennie Scholing-Moes

55 jaar

* 18 juni 1943 † 23maart 2022

Rieks Scholing

Na een leven dat getekendwerd door eenvoud,

goedheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en liefde is na een

afnemende gezondheid rustig ingeslapenmijn innig

geliefdeman, onze lieve vader, opa en oude-opa

Jouw leven is bijMij geborgen.

Mijn kracht is sterker dan elke nood…

Mijnmacht is groter dan jouw zorgen.

Mijn liefde voor jou is oneindig groot.

Gea
H

Gert-Jan en Anja

Imre

Lynn

Henriët enHarry

Nick en Romy

TomenDemi

Jeffrey en Fleur

Riegshoogtendijk 202, 7913 TDHollandscheveld

Rieks is thuis.

De dankdienst voor zijn levenwordt gehouden op

maandag 28maart om 11.00 uur in de Gereformeerde

kerk, JanWintersdijkje 33 te Hollandscheveld.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de

Algemene begraafplaats te Hollandscheveld.

Voorafgaand aan de dienst is er van 10.15-10.45 uur

gelegenheid tot condoleren.

U kunt de dienst ook live volgen via

www.geref-kerkhng.nl

Heeft u geen rouwkaart ontvangen,

danmag u deze kennisgeving als uitnodiging beschouwen.

Rian enHenry

Ciska en Bas

Esther en Jan

Thijs

Janet en Geert

Maurice

Daniël

Anouk

Geke-Lies en Bert

Sanne

Verdrietig maar met mooie herinneringen hebben we
helaas afscheid moeten nemen van onze lieve vriend

Geert

Arend en Bertha
Peter en Hilde, Aaron
Laura en Pascal, Noud en Lize

Femmy en Koos
Marit en Nick

Joop en Jea
Jos en Yvet, Lone
Camiel en Iris, Mason

Wij wensen Hilda, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Na jaren strijden,
is doodgaan niet erg.

Kan zelfs bevrijdend zijn.
Afscheid nemen van je liefsten,

dat doet zo enorm veel pijn.

Dankbaar voor de mooie jaren samen nemen wij afscheid
van onze lieve man, vader en trotse opa [Snoep].

Geert Tuit

7 juni 1953 † 23 maart 2022

Wij bedanken dr. Veenhouwer, dr. de Joode en Icare voor
hun liefdevolle verzorging en aandacht.

Hilda

Mark & Marieke
Lieke, Karlijn en Robine

Frank & Malissa
Lieve en Levi

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
maandag 28 maart van 19.00 - 19.30 uur: DELU,
Het Haagje 169 in Hoogeveen.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Na een afnemende gezondheid is nog vrij
plotseling overleden onze buurman

Geert Tuit

Fam. G. Bijl
P. Schonewille
Fam. P. Kop
Fam. L. Hooijer

22 vrijdag 25 maart 2022



info@rubrieks.nl

Postbus 60, 9700 MC Groningen

Auto’s diversen

ZIJ WIL VEEL MEER DAN

KINDEREN KRIJGEN.

GEEFT U HAAR DIE KANS?

sms ONDERWIJS naar 4333

€ 2,50 per bericht - excl. telefoonkosten
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ACTIE ACTIE AUTO'S
gevraagd. Bel nu elk merk
en bouwjaar, contant geld
+ RDW vrijwaringsbewijs.

Tel. 06-25 48 69 96.

Bouw en tuin

BUNKER BETON
Hollandscheveld

Verkoop sierbestrating
www.bunkerbeton.com

Caravans en kamperen

Caravans en campers

CARAVAN VERKOPEN?
Alle merken / leeftijden

0598-592320 / 06-34272744
RDW ERKEND

www.noordcaravans.nl

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.

U koesterde ons en was een liefhebbende opa
Groot was uw liefde
Groot het verdriet
Mooi de herinneringen
Die u achterliet

Dag lieve OPA JONKMAN

José en Riens
Sven, Luc

Myranda en Marco
Bo, Jip

Inge en Reinier
Anna, Sara

Silvana en Ronald
Bobbi, Maan

Roy en Iris
Iris en Floris

Sam, Bas

Bas en Krystle
Angelina,

Youri en Marline
Chiel

Sabine en Jimmy
Jolien, Sofie

Mardoe en Shant
Tessa en Michel

Zuidwolde, 23-03-2022

In liefde losgelaten

Na een huwelijk van bijna 60 jaar is mijn lieve man
en onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

rustig overleden

Jan Kraal

31 oktober 1936 23 maart 2022

Alie Kraal – Hooijer
Nimda en Jacolien

Lars
Alfred en Anita

Mark en Eline
Sandra en Paul

Roos

Correspondentieadres:
Jacob Israëlsstraat 75,
7901 CJ Hoogeveen

Op dinsdag 29 maart 2022 nemen wij om 16:00
afscheid van Jan in Uitvaartcentrum Zevenberg,
Fluitenbergseweg 30a te Fluitenberg.
U kunt ons daar vanaf 15:45 condoleren.

Na afloop van de ceremonie kunt u samen met ons
herinneringen ophalen in de koffielounge van het
uitvaartcentrum.

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden
ons Lid van Verdienste, oud-bestuurslid en
jarenlange sponsor,

Johan van den Berg
Wij wensen Annie, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en leden VVAK

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.

vrijdag 25 maart 2022 23
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Voeg voor een sushi burrito wat gekookte sushirijst toe. Culy.nl

Deze sushi wraps zijn het perfecte
maaltje voor als je zin hebt in sus-
hi, maar geen zin in het gehannes
met nori vellen (die gedroogde
zeewier). We verpakken deze sus-
hi wraps in een tortilla. Laat het de
Japannersmaarniethoren…maar
hee: lekker dat ze zijn!

Ingrediënten (2 pers.)
2 wraps (bloemtortilla’s of Sea
Wraps van Seamore)
200 gram kakelverse zalm, in
reepjes of blokjes
1 avocado, in plakjes
150 gramrodekool, fijngesneden
sap van 1 limoen
1 eetlepel olijfolie
3 eetlepels mayonaise
1 theelepel wasabi
handje furikake of sesamzaadjes
sojasaus, om in te dippen

Bereiding:
Maak de rode kool aan met het
sap van een limoen en een eetle-
pel olijfolie. Schep goed door en
zet opzij. Meng in een kommetje
de mayonaise met de wasabi. Be-
ginmet een theelepeltje enproef.
Doe er meer wasabi bij als je dat
lekker vindt.
Verwarm de tortilla’s in een dro-
ge koekenpan (of in de magne-
tron: check de verpakking) tot ze

lekker zacht zijn. Dan zijn ze lek-
kerder enkun je zebeter vouwen.
Smeer de tortilla’s inmetwat van
de wasabi-mayonaise. Schik de
plakjes avocado erop en leg daar
weer de plakjes zalm op. Leg de
ingrediënten zoveel mogelijk in
een lange baan, in het midden
van de tortilla. Schep er wat van
de ingemaakte rode kool boven-
op en strooi de furikake of sesam-
zaadjes eroverheen. Vouw de
wrap dicht: sla eerst de zijkanten
naar binnen en vouw dan de on-

derkant over de ingrediënten en
rol door tot je een mooie wrap
hebt. Snijd de wraps diagonaal
doormidden en... klaar! ■

Snelle sushi wraps met zalm en avocado

RECEPT

LEZERSFOTO

Aan de Cascade in de Hoofdstraat staan de Japanse sierkers weer in bloei. Henk Benjamins

FEUILLETON

‘MevrouwCouthino?’ Ze knikt. Er-
gens in huis roept eenkind iets on-
verstaanbaars. ‘Recherche.’ Alice
toont haar legitimatie. ‘U hebt gis-
teren almet onze collega’s gespro-
ken, maar wij willen u ook graag
een paar vragen stellen. Komt dat
gelegen?’ Het kind roept opnieuw,
luider. OpAlice’ gezicht verschijnt
een begrijpend, ontwapenend
lachje. Hem was dat nooit gelukt,
stelt Erik ietwat jaloers vast. ‘Uw
dochtertje of zoontje?’ ‘Dochter-
tje.’ ‘Hoe oud?’ ‘Anderhalf.’ ‘Dan
heeft ze nog veel aandacht nodig.
Ik heb er een van bijna vijf. Mogen
we evenbinnenkomen, dankun je
onze vragen beantwoorden en te-
gelijk op je dochter letten.’ Erik
slikt een verzuchting in omhet ‘je’
van Alice en demanier waarop die
vrouw haar aankijkt, dankbaar
voor haar begrip. Hij blijft ‘u’ zeg-
gen, onder alle omstandigheden.
‘Natuurlijk, kom binnen.’ Ze gaat
hun voor naar een onopgeruimde,
benauwde woon - kamer, met een
box waarin een peuter met alleen
een luier aan rondkruipt. Hij ruikt
een doordringende poepgeur, ziet
overal rondslingerende speeltjes.
Erik voelt zich er ongemakkelijk
door en kijkt uit het raam dat uit-
zicht biedt op eenwinkelcentrum.
De vrouw verontschuldigt zich
voor de rommel. Ze komtnet thuis
van haar werk. Uiteraard voelt Ali-
ce zich hier beter op haar gemak
dan hij. Er ontvouwt zich een kort
gesprek over doorkomende tand-
jes en vaccinaties. Als het naar zijn
zin lang genoeg heeft geduurd,
draait Erik zichom. ‘Waarwij voor
komen,mevrouwCouthino, is iets
dat van groot belang zou kunnen
zijn in een onderzoek. U hebt gis-
teren verklaard dat u een onbe-
kende vrouw hebt gezien die nog-
al overstuur was.’ ‘Klopt.’ Ze kijkt
Alice aan, niet hem. ‘Weet je. Ze
stak de weg over, ik had net bood-
schappengedaan. Ikwoonhier bij-
na zes jaar, dus de meeste flatbe-

wonersheb ikwel eenkeer gezien.
Ze liep te huilen, zomaar op straat.
Dat vond ik zielig en ik heb haar
gevraagd of het wel ging.’ ‘Aardig
van je,’ zegt Alice. ‘En hoe reageer-
de ze?’ ‘Eenbeetje geschrokken. Ik
vond dat vreemd. Ze is snel door-
gelopennaar de ingangvande flat,
zo snel dat ze alwegwas toen ik de
hal binnenkwam.’ ‘Heb je ook een
man bij haar gezien?’ ‘Ze was al-
leen.’ ‘Zou je haar herkennen van
een foto, denk je?’ ‘Misschien.
Heeft ze iets met die moord te ma-
ken, heb ik met een moordenares
gesproken?’ Ze kijkt Alice ge-
schrokken aan. Híj lijkt niet te be-
staan. ‘Daar kunnen we nog niets
over zeggen.’ Alice haalt de foto
uit haar schoudertas. ‘Was dit de
vrouw?’MevrouwCouthino bestu-
deert de foto opmerkelijk lang. Ze
kijkt naar Alice en laat dan haar
blik even over hemheen gaan. Het
moment om ook wat te zeggen. ‘U
kunt het gerust zeggen als u aar-
zelt, mevrouw. Foto’s geven soms
een vertekendbeeld van dewerke-
lijkheid, en mensen kunnen hun
uiterlijk snel veranderen, hun
haar laten knippen bijvoorbeeld,
of het een andere kleur geven.’

Dit recept wordt verzorgd door Nancy van Batenburg van Culy.nl


