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Knappe overwinning  GOMOS 

op koploper SWZ Boso Sneek
GOMOS heeft zondagmiddag op-

nieuw goede zaken gedaan in de

1e klasse F. De ploeg van trainer

Wim Bakering won na de over-

winning van vorige week op SC

Stadspark zondagmiddag met 1-

0 van koploper SWZ Boso Sneek.

Roy Slachter werd vlak voor tijd

de gevierde man.

Op een zwaar en moeilijk be-

speelbaar veld aan de Schapen-

drift in Norg ging de wedstrijd

gelijk op. De gasten uit Sneek

kregen echter wel drie grote kan-

sen, maar doelman Melvin Ko-

ning hield zijn doel schoon. Na de

rust kwam GOMOS beter in de

wedstrijd, maar grote kansen

kwamen er niet. 

Op vechtlust

Op vechtlust leek GOMOS op weg

naar een punt, maar dacht Roy

Slachter anders over. De midden-

velder scoorde in de 86e minuut

een weergaloze goal. Zijn af-

standsschot vloog in de boven-

hoek waardoor GOMOS zelfs de

overwinning pakte.

GOMOS won eerder dit seizoen al

twee keer eerder van de koplo-

Roy Slachter maakt de winnende goal voor de geelzwarten.

per in de 1e klasse F. Emmen

werd op eigen veld verslagen en

de Norgers wonnen ook bij FVC.

Koploper SWZ Boso Sneek werd

zondagmiddag dus met een ne-

derlaag naar huis gestuurd. 

GOMOS staat met 17 punten uit

12 wedstrijden op een knappe

achtste plaats. Volgende week

zondag gaat GOMOS op bezoek

bij Nieuw Buinen, dat op de laat-

ste plaats staat. De wedstrijd in

Nieuw Buinen begint om 14.00

uur.

Opstelling

Melvin Koning, Richard Meur-

sing, Ronald Sloots, Ramon Klok,

Guido Koolen, Roy Slachter, Jordi

van Esch (Andre Bakering/85),

Ricardo Smit (Teun Vermeer/90),

Ivo Drenth, Robert Elsinga, Joris

Adams (Jannes Siegers/75).

Veenhuizen bindt ook 
Rijperkerk aan zegekar
Een topdag voor Veenhuizen. In een wedstrijd die niet de boeken in
zal gaan als beste wedstrijd van het seizoen kwam Veenhuizen na
een half uur op voorsprong. Die voorsprong werd in de 70e minuut
verdubbeld. Eeven later kwam Rijperkerk terug in de
wedstrijd,waarna het nog een kwartier ‘overleven’ was. Dit lukte. 
Veenhuizen pakte drie hele belangrijke punten en klimt oor de neder-
laag van Kollum tegen Ropta Boy (2-6!) naar de 2e plaats.Zaterdag 16
februari wacht de thuiswedstrijd tegen subtopper sc Twijzelf. Aan-
vang 14.30 uur.

Uitslagen 9 februari 2019
Rijperkerk 1 - Veenhuizen 1 1-2
Veenhuizen 2 – Waskemeer 2 2-1
Veenhuizen 3 – Griffioen De 3 uitg
Veenhuizen JO8 – Gorecht JO8-3 5-2
Veenhuizen JO 12 - Donkerbroek JO 12- 2 1-1

Programma 16 februari 2019
14:30 uur Veenhuizen 1 – Twijzel SC
13:00 uur Harkemase Boys 3– Veenhuizen 2
09.00 uur Roden JO 8-2 – Veenhuizen JO8
12.15  uur Helpman JO12-4 – Veenhuizen JO 12

Uitslagen zaterdag 9 februari

Gomos JO19-1 – Noordster JO19-1 1-2

Gomos JO17-1 – Be Quick 1887 JO17-3 3-5

Roden JO15-5 – Gomos JO15-2 0-7

Actief JO13-2 – Gomos JO13-1 0-3

Gomos JO9-2- VEV'67 JO9-4 3-11

Gomos VR1 – Witteveense Boys'87VR1 2-2

ST Glimmen/Yde de Punt MO13-1 – Gomos MO13-1

4-4

Uitslagen zondag 10 februari

Gomos 1 – SWZ Boso Sneek 1 1-0

SC Emmeloord 2 – Gomos 2 1-2

TLC 2 – Gomos 3 7-1

Gomos 4 – De Wilper Boys 3 3-1

Programma zaterdag 16 februari

Boornbergum'80 2 – Gomos 2 13:30 uur

TLC JO19-2 – Gomos JO19- 12:30 uur

SPW JO19-1 – Gomos JO19-2 14:00 uur

Achilles 1894 JO17-2 – Gomos JO17-1 10:30 uur

Roden JO17-3 – Gomos JO17-2 13:00 uur

Gomos JO15-1 – Smilde'94 JO15-1 14:00 uur

Gomos JO15-2 – VEV'67 JO15-4 11:00 uur

Wildervank JO13-3 – Gomos JO13-2 08:45 uur

Gomos JO9-1 – Actief JO9-1 10:15 uur

Gomos JO9-3 – Be Quick 1887 JO9-5 09:00 uur

Peize VR1 – Gomos VR1 14:30 uur

Gorecht O19-1 – Gomos MO19-1 10:30 uur

Gomos MO13-1 – Ter Apel'96 MO13-1 09:00 uur

Programma zondag 17 februari

Nieuw Buinen 1 – Gomos 1 14:00 uur

Gomos 2 – GAVC 2 10:00 uur

Gomos 3 – Nieuw Roden 2 10:00 uur

GVAV-Rapiditas 6 – Gomos 4 11:00 uur

DES herpakt zich en 
wint van Korwi met 20-17

Afgelopen zondag stond de wedstrijd Des 1 tegen Korwi 1 op de
agenda. DES ging goed van start en kwam in de eerste helft al snel
op een voorsprong. Doordat DES niet in ging op het fysieke spel van
Korwi, raakten de Winschotenaren snel gefrustreerd en leek het spel
aardig snel gespeeld te zijn. Helaas herpakte Korwi zich, waardoor er
uiteindelijk gerust werd bij een krappe 9-8 voorsprong.

Na de rust wist Korwi zelfs nog een tijdje de voorsprong te pakken
en leek de wedstrijd compleet omgedraaid te zijn in het nadeel van
DES. In de laatste vijftien minuten wist DES zich toch nog te herpak-
ken en sleepte daardoor een nette overwinning binnen. De wedstrijd
werd afgefloten bij een eindscore van 20-17.

Volgende week haalt DES 1 de afgelaste wedstrijd DES 1 - Leeuwar-
den 1 in. Deze begint om 11:00 uur in de Brinkhof!

Uitslagen en 
programma

kv DES
Uitslagen:
DES 1 - Korwi 1              20 – 17
DES 2 - WH/DOW 5      09 – 15
DES 3 - Korwi 2             14 – 09
DES E1 - AVO E1            08 – 10

DES E1 - Korwi E1         14 – 03
Programma:
Zaterdag:
DES F1  - Zunobri F1     09:30 uur
DES C1  - AVO C3          10:35 uur

Zondag:
DES 1     - Leeuwarden 1   11:00
uur

Huus van de Taol houdt Drents 
eenakterfestival ‘Kört en Goed’

Voorrondes in Zeijen, Ruinerwold en 

Noord-Sleen, finale in Meppel
Het Huus van de Taol organiseert in maart voor de derde
keer het Drentstalige eenakterfestival Kört & Goed. Tien
groepen gaan strijden om de hoogste eer. Ze zijn verdeeld
over drie voorrondes. 

Voorronde Zeijen op 8 maart
Op vrijdagavond 8 maart spelen de eerste groepen in Zaal
Hingstman in Zeijen. Crescendo uit Gieterveen, ADO uit Norg, JEL
uit Annerveenschekanaal en De Madammen uit de Veenkoloniën
strijden in deze voorronde tegen elkaar.

Voorronde Noord-Sleen op 15 maart
Op vrijdagavond 15 maart is de volgende voorronde in Zaal Wie-
lens in Noord-Sleen. Bos & Co uit Zwiggelte/Meppen, De Rederij-
kerskamer uit Borger en Niweto uit Nieuw-Weerdinge strijden in
deze voorronde tegen elkaar.

Voorronde Ruinerwold op 16 maart
Op zaterdagavond 16 maart is de laatste voorronde in Café Cen-
traal in Ruinerwold. Toneelgroep Zwiggelte, Op de planken uit
Zuidwolde en UDI uit Ruinerwold doen in deze voorronde hun
best om in de finale te komen.

Bij elke voorronde krijgt het publiek eenakters te zien die tussen
de 15 en 30 minuten lang zijn. Een deskundige jury beoordeelt
de stukken. En de vier beste gaan naar de finale in Theater Ogte-
rop in Meppel op zaterdagavond 30 maart. Aanvang elke keer
om 20.00 uur.

Kaarten (inclusief koffie) kosten € 7,50 (voorronde) of € 10,00 (fi-
nale) en kunnen worden besteld via info@huusvandetaol.nl of
0593 – 371010.

Waarom?
Het Huus van de Taol is de organisatie die het gebruik van de
streektaal in Drenthe in de meest brede zin stimuleert. Op het
gebied van het toneel neemt het Drents een prominente plaats
in. Het merendeel van de verenigingen in onze provincie speelt
stukken in het Drents. Mensen als Herman van der Aa, Jan Veen-
stra, Ben ten Velde, Marga Kool, Erik Harteveld en Harm Dijkstra
leveren hieraan een grote bijdrage. 
Het Huus van de Taol geeft het spelen van Drentstalig toneel
graag een extra duwtje in de rug. 

'Een beroerte, en dan...’
in Zorgcafé Norg

Op maandag 4 februari was het onderwerp
CVA. Een ziekte die te maken heeft met een
herseninfarct, hersenbloeding of TIA. Nelleke
van de Wetering gaf hierover een boeiende
presentatie. Er waren zo’n 15 aanwezigen. Nel-
leke van de Wetering is CVA nazorg verpleeg-
kundige bij Icare en werkt met meerdere
organisaties samen bij Stroke Service Assen.
“Je herkent een beroerte aan een scheve
mond, verwarrende spraak en een lamme arm.
Wanneer je binnen 4,5 uur in het ziekenhuis
bent dan kan men er nog iets aan doen. Een
beroerte heeft zichtbare – en onzichtbare ge-
volgen. Voor de partner of andere mantelzor-
gers is deze ziekte ook ingrijpend”, laat Nelleke
van de Wetering weten. Er was tijdens de bij-
eenkomst voldoende tijd om ervaringen uit te
wisselen, vragen te stellen en met elkaar in ge-
sprek te gaan. Daar werd dan ook volop van
gebruik gemaakt deze avond. Bezoekers keken
terug op een geslaagde bijeenkomst. 
Het eerste Zorgcafé had als onderwerp demen-
tie. Op maandag 4 maart is het onderwerp
‘leven met Parkinson’. Een tweetal mensen
met Parkinson zullen over hun ervaringen met
deze ziekte vertellen. Het Zorgcafé Norg vindt
plaats in De Huiskamer van De Dagbesteding in
het Bewegingscentrum aan de Eenerstraat in
Norg. De inloop is om 19.15 uur en om 19.30 uur
begint het programma tot ongeveer 20.45 uur.
Informatie via Welzijn in Noordenveld 050
3176500 of Groenzorg Norg 06 55100987.


