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Uitslagen en programma DES
Uitslagen:

HHCombi C1      - DES C1               10 – 08

Programma:

Zaterdag:

DES F1                  - VZK/Donkerbroek F1  09:30 u

DES E1                  - EKC 2000 E1                     10:35 u

DES C1                  - Samen Een C1                10:35 u

DES A1                 - LDODK/RM A3               11:40 u

Zondag:

DES 2                    - DOS’46/KIOS 5               13:15 u

DES 1                    - Leeuwarden 1               14:35 u

Jans Polling op Nieuwjaarsvisite 
Historische Vereniging Norch

De Historische Vereniging Norch
houdt op donderdag 10 januari
2019 aanvang 20.00 uur, weer
haar traditionele  nieuwjaarsvi-
site in de Brinkhof te Norg. Voor-
gaande jaren werd er vaak een
toneelstuk opgevoerd bij de “Nij-
joarsvisite”, helaas is het voor dit
jaar niet mogelijk om hier een
vervolg aan te kunnen geven.
Toch is het bestuur er in geslaagd
om een aantrekkelijk alternatief
te kunnen aanbieden.  Onder het
genot van een zeupien en rolle-
gies gaat Jans Polling, bekend
van RTV Drenthe, een uiterst ge-
noeglijke avond verzorgen.

Duo Dampo
Velen kennen hem van het mu-
ziekprogramma ‘Pollings Passie’
op zondagmorgen bij RTV Dren-
the.  Jarenlang vormde hij samen
met André Damming het “Duo
Dampo”, die gedurende bijna 15
jaar in de streektaal, zeer succes-
vol in diverse zalen en theaters
optraden.

Verhalen
Bij de “Nijjoarsvisite”  van de His-
torische Vereniging Norch komt
hij verhalen vertellen. Hiermee is
hij vooral bekend geworden op
Radio Drenthe waar hij ze tien

jaar lang wekelijks vertelde. Deze
verhalen gaan over de belevenis-
sen met zijn gezin, bestaand uit
vrouw, twee dochters, een zoon
(allen inmiddels volwassen) en
een hond. 
Het eeuwige probleem van het
opvoeden van kinderen in de leef-
tijd van 12 tot ruim 20 en de rela-
tie met zijn vrouw en de
buitenwereld wordt door hem
met een humoristische, milde en
relativerende glimlach bekeken.

Zijn verhalen doet hij in de
Drentse streektaal, op een manier
die voor iedereen zeer begrijpelijk
is.

Van schaterlach tot melancholie
Tijdens zijn 'verteluurtje' voert hij
u soms met een brede schater-
lach, soms met een melancho-
lieke glimlach mee langs de
onbekende en diepe afgronden
van het vader- en opvoederschap. 

Spiegel voorhouden
Daarnaast houdt hij het publiek
regelmatig een spiegel voor en
maakt hij het deelgenoot van zijn
eigen, relativerende en humoristi-
sche kijk op het leven. 

We gaan een weekje 

genieten van de zon...

De Goudsbloem is  

gesloten van maandag 14 januari

tot en met maandag 21 januari.

Dinsdag 22 januari staan 

we weer voor u klaar 

Team De Goudsbloem 

Ina en Adrie 

Saamhorigheid bij 

Rommelpottoernooi

Het afgelopen weekend stond bij voetbalvereniging GOMOS uit Norg in het teken

van het jaarlijkse Rommelpottoernooi. Het traditionele zaalevenement is al jaren

niet meer weg te denken van de Activiteitenkalender en ook de editie van 2019

kon weer als zeer succesvol worden betiteld.

De zaterdag begon in de sporthal van de Brinkhof met de jongste jeugd. Vervolgens kwa-

men ook de andere leeftijdscategorieën in actie. Zoals de naam al aangeeft, alle jongens

en meiden werden door elkaar gehusseld. Er werd flink gestreden, de winnende teams

kregen na afloop een heerlijke slagroomtaart. Tegen de avond was het tijd voor de Senio-

ren, Dames en JO19 om de zaal van De Brinkhof te betreden. Traditioneel werden de

teams voorzien van een ludieke teamnaam, die met een knipoog is gebaseerd op een

speler uit het team. Nadat iedereen twee keer in actie was gekomen stond de feestavond

bij het Wapen van Norg op het programma. DJ Rick O’Neal kreeg de voetjes zoals ge-

woonlijk weer van de vloer.

Het senioren-toernooi kreeg op zondag een vervolg. Eerst de overige poulewedstrijden

en even later de finalewedstrijden. Een aantal titelfavorieten vlogen er in de kwartfinale

al uit. De grote finale ging uiteindelijk tussen 10 kg te zwaar en Heimee. De ploeg van

teamcaptain Jasper Boer kwam via Jelle Smilda al na negen seconden op een 1-0 voor-

sprong. Vervolgens was het Jasper Boer zelf met de 2-0 en de 3-0. De spanning kwam

terug door doelpunten van Robert Elsinga en Sven Pilon, maar Roos Baving zette 10 kg

te zwaar weer op een marge van 2. Even later scoorde Jasper Boer zijn derde treffer van

de middag. De aansluitingstreffer van Daan Krause viel te laat, waardoor de hoofdprijs

naar het team van tien kg te zwaar ging. Het winnende team bestond uit Ricardo Smit,

Roos Baving, Andre Bakering, Sven Huizing, Jasper Speelman, Jelle Smilda en Jasper

Boer. Dennis van der Heide werd tijdens de prijsuitreiking benoemd tot speler van het

toernooi. Lars Huizing werd door de jury gekozen als keeper van het toernooi. Het Rom-

melpottoernooi werd zondagavond gezellig afgesloten in De Brinkhof met het rad van

avontuur. 

De organisatie, bestaande uit Frans Dijkstra, Wesley Grevink, Erik Baving en Jasper Boer,

kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement zonder incidenten. Net als voorgaande

jaren stond gezelligheid, sportiviteit en verbondenheid hoog in het vaandel tijdens het

Rommelpottoernooi. Foto: Voor alle winnende jeugdteams was er een heerlijke taart.


