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Onthaosten 

Aj wil onthaosten op zundagmörgen moej op tied opstaon. Je 
gaot gien wandeling maoken of een boek lezen, maor gewoon 
op de bank veur de tillevisie zitten en je zet ‘m op BBC 2. Van 7 
tot half elf krieg je dan van alles veurschoteld van het Engelse 
platteland, de kust en tunen. Op een rustige manier wordt er 
verslag daon van wat je daor tegen kunt kommen. Boeren en 
vissers an ‘t waark, heur zörgen om de Brexit en het klimaot, ne‐
tuurleeifhebbers op pad en hun reddingsacties, wandelingen en 
boottochten langs de kust, gao zo maor deur. En dat alles pre‐
senteerd deur objectieve mannen en vrouwen, die verslagleg‐
gen en interviewen tot een kunst maokt hebben.  
 
Altied laoten ze de mèensen uutpraoten en in heur weerde. Ik 
mag de prachtige tunen van Monty Don en The Beechgrove Gar‐
den beslist niet vergeten. Het enthousiasme van de verslag‐
gevers en eigenaoren is echt. Zo echt, dat de zapper in mij gien 
kaans kreg.   
 
Kom er eens om in Nederland. Oounze programmamaokers zet‐
ten veural in op spellegies met knikkers, legosteenties, plastic 
bekeries en ballonnen.  Waor tientallen (zich zelf neuimende)  
bekende Nederlanders an met dooun. Of ze kiezen veur het 
onechte leven in vissersdörpen, het gezinsleven van mèensen 
met schulden of kwetsbaore jongelui, die niet deur hebben hoe 
ze te kiek staon. Twee doelen hebben die programma’s; janken 
en lachen. En dan veural het eerste, want dat scoort. Heul soms 
kommen er ‘echte paorels’ langs: De Eilanden, de Professors op 
pad, Denkend aan Holland en niet te vergeten de biezundere 
documentaires van Omrop Fryslân. Maor het merendeel van de 
Nederlandse tillevisie hef er naost legen.  

 
Zundagmiddag gaon wij meistal nog even de benen verzetten. 
Peeist is dan vaok oons doel. Wij parkeren de auto bij de Hitler‐
ring. Dan kuj langs het waoter zo de Richthofenstrasse op en an 
het enne daorvan de Hoofdstraat oversteken. Even verderop 
lopen wij altied hetzelfde rondtie, waor je op verschillende plek‐
ken kunt genieten van een verrekt mooi uutzicht. Even zitten op 
een bankie kan ok. Wat ik zo geweldig an dit gebied vind, is dat 
je er gieneen tegenkomt.  
 
Ik bedenk me ineeins dat TV Drenthe wel eeins het veurtouw zol 
kunnen nemen. Netuur, historische plekken en mèensen genog 
rond Peeist om te filmen en te interviewen.  
En dan in de sfeer van The Farmers Country Showdown of Es‐
cape to the country. Wat zol dat mooi wezen!  
 
Halbe Hageman 

Oproep: Waar is onze  
Schoolsportbeker gebleven? 

Daar stond hij, links bij de le‑
rareningang van het Dr. Nas‑
saucollege Norg, in de 
vitrine: de Schoolsportbeker! 
Het was de wisselbeker die 
jaarlijks werd uitgereikt aan 
de twee leerlingen die sport‑
man en sportvrouw van het 
jaar waren geworden.  
 
Een traditie die begon in 1963, 
de namen van de winnaars 
werden gegraveerd op de beker. 
Toen de beker vol was ging het 
graveren door op de deksel, tot‐
dat die in 1998 ook vol was, 
einde van een periode.  
 
Maar waar is die schoolsport‑
beker gebleven? 
Aanleiding tot dit schrijven is 
de vraag van een oud‐leerling 

van de Mavo uit de jaren ’70. Hij 
woont in Amerika en komt af 
en toe terug naar zijn geboorte‐
plek.  
 
In een ontmoeting met zijn 
oud‐leraar Stoker sprak hij de 
wens uit nog eens de oude 
schoolsportbeker te bekijken, 
waarop hij en zijn twee zussen 
zijn gegraveerd. Herinneringen 
aan een mooie schoolperiode? 
 
Nostalgie? 
De vraag zette een kettingreac‐
tie in werking. De school werd 
benaderd, beker onbekend. De 
kelder werd doorzocht op op‐
geborgen spullen, oud‐ collega’s  
werden benaderd, de laatste 
winnares .... geen resultaat. 
Juist nu de school in Norg gaat 

sluiten en verplaatst wordt 
naar Assen, is de bovenstaande 
oproep extra urgent: Wie weet 
waar onze schoolsportbeker is 
gebleven? 
 
Deze wisselbeker zal voor veel 
oud‐leerlingen mooie herinne‐
ringen oproepen. Het is een do‐
cument! Het zou toch zonde 
zijn als zo’n document ergens 
staat weg te kwijnen of zelfs in 
de container zou verdwijnen?  
 
De beker hoort thuis in het  
archief van de Historische Ver‐
eniging Norch. 
 
Jan Postma. 
Fokke Stoker 
Bart Talens. 

Stemmen op sportman, ‑ vrouw en ‑ploeg van Drenthe 
Op maandag 6 maart 2023 is het Sportgala Drenthe in Schouwburg Ogterop in Meppel. De catego‐
rieën sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg worden vanuit Drentse gemeenten aange‐
dragen. De topsporters‐ en sportjournalistenjury kiezen samen met de Drentse bevolking de 
uiteindelijke winnaars. De stembussen zijn geopend van vrijdag 17 februari tot en met zondag 19 
februari. Stemmen kan via www.sportgaladrenthe.nl. 
Alle genomineerden in de vier categorieën zijn de komende week te vinden op onze website. Houd 
hiervoor onze social media kanalen in de gaten. Ook als er nieuwe genomineerden zijn zullen wij 
dat hierop bekendmaken. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriet. Het gaat om de prestaties 
die de genomineerden in 2022 behaald hebben. Na het stemweekend worden de stemmen geteld. 
Alle genomineerden zijn uitgenodigd voor het Sportgala waar de top 3 en vervolgens de winnaars 
bekend worden gemaakt. Presentator Jannes Mulder is op 6 maart verantwoordelijk voor de pre‐
sentatie van het sportgala.Naast de verkiezing voor de sport is er ruimte voor breedtesport. 
Rondom het thema ‘Een Leven Lang Bewegen’ laten wij samen met een aantal betrokkenen zien 
welke ontwikkelingen er zijn. We gaan veerkrachtig de toekomst in en dat krijgt het publiek te zien 
op het podium.Het Sportgala wordt mede mogelijk gemaakt door SportDrenthe, Provincie Drenthe, 
Rabobank Drenthe, mediapartners RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden en de gemeenten 
Hoogeveen, Emmen, Assen, Noordenveld, Aa en Hunze, De Wolden, Borger‐Odoorn, Westerveld, 
Midden‐Drenthe, Meppel, Coevorden en Tynaarlo.

Uitnodiging voor overleg bewoners  
Actium-woningen Bergakker 

De bewoners van de woningen 
van Actium aan de Bergakker in 
Norg hebben eind vorige week  
een brief ontvangen van de wo‐
ningbouwvereniging met een 
uitnodiging voor een bewo‐
nersbijeenkomst op dinsdag‐
avond 21 februari in Hotel 
Karsten.  
 
“Daar gaan we verder met hen 
in gesprek over de stand van 
zaken en wat de vervolgstap‐
pen zijn. We kunnen hier nu nog 
niet op vooruitlopen.” Dat is de 
reactie van Actium naar aanlei‐
ding van de aanhoudende klach‐
ten. In december zouden de 
bewoners een compensatie‐
bedrag hebben ontvangen voor 
de problemen die sinds de ople‐
vering gaande zijn.  Volgens 
sommige bewoners is er nog 
steeds niks opgelost en dat de 
problemen alleen maar groter 
zijn geworden. 
 
Sommige woningen hebben 
nog steeds lekkage en er is 
sprake van schimmel. Ook zijn 
woningen moeilijk warm te krij‐
gen, zeker als het vriest.  
Overigens verschillen de klach‐

ten per woning.  
 
“Er is ook geen vertrouwen in 
het onderzoek van een onaf‐
hankelijke commissie, omdat 
die door Actium is geinitieerd. 
Het verslag voldoet niet en er is 
geen duidelijk eindconclusie”, 
zo stelt een bewoner. 
Ook wordt gesteld datde wo‐
ningbouwvereniging iedereen  
afwimpelt 'we zijn ermee be‐
zig'. “Problemen spelen nu al 
twee jaar, en t is nog niet opge‐
lost. 'Ze houden ons aan het lijn‐
tje en spelen een gemeen 
spel..." 
 
De problemen zijn ontstaan 
omdat Actium in zee is gegaan 
met een bouwers die onvol‐
doende kwaliteit leverde en 
vlak na de oplevering van de 
woningen failliet werd ver‐
klaard.  Inmiddels is er een be‐
wonersvereniging opgericht om 
de gezamenlijke belangen van 
de huurders te behartigen. Een 
van de bewoners vertrekt so‐
wieso “Ook mede doordat deze 
woning zo veel stress, gedoe en 
rompslomp oplevert. “ 
“Er komt na mij ook geen an‐

dere huurder in de woning en 
deze woning zal geheel gestript 
worden om te kijken wat er in 
de bouw allemaal mis is gegaan.  
De afgelopen 2 jaar waren niet 
zoals je zou verwachten van 
een nieuwe woning. Elke keer 
moesten er weer afspraken ge‐
maakt worden om dingen te re‐
pareren of te vervangen etc. 
En iedere keer weer andere 
mensen over de vloer.” 


