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De Veldenkrant
Huis-aan-huis nieuwsblad in de regio Midden Drenthe

Om de paar seconden lichten de stenen van het kunstwerk Levenslicht op en doven weer, als een
ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt.

Tijdelijk Holocaustmonument 
‘Levenslicht’ onthuld in Beilen
BEILEN - Burgemeester
Mieke Damsma heeft maan-
dagochtend officieel het tijde-
lijke holocaustmonument
‘Levenslicht’ onthuld in Bei-
len. Het monument is
geplaatst op het grasveld bij
woonzorgcentrum Spectrum.

Het was maandag 27 januari pre-
cies 75  jaar geleden dat concen-
tratie- en vernietigingskamp
Auschwitz werd bevrijd door het
Russische leger. Met het kunst-
werk ‘Levenslicht’ staat Neder-

land gezamenlijk stil bij de ver-
schrikkingen van de Holocaust.
Het monument maakt deel uit van
een landelijk project van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei waar-
aan meer dan 170 Nederlandse
gemeenten deelnemen.
,,We vinden het belangrijk dat we
meedoen met ‘Levenslicht’. Vanuit
onze gemeente zijn inwoners uit
onze eigen gemeente maar voor-
namelijk uit andere gemeenten
weggevoerd uit Kamp Westerbork
naar verschillende concentratie-
kampen. Met het kunstwerk
‘Levenslicht’ is de verbinding in

herdenken tussen gemeenten op
een bijzondere wijze zichtbaar
gemaakt”, aldus Mieke Damsma.

Levenslicht
Zowel in de Joodse herdenkings-
traditie als in de Roma- en Sinti-
cultuur zijn stenen belangrijk.
Kunstenaar Daan Roosegaarde en
zijn team hebben deze traditie als
inspiratie gebruikt. Met in totaal
104.000 lichtgevende stenen -
gelijk aan het aantal slachtoffers
uit Nederland - staat het kunst-
werk symbool voor de impact van
de Holocaust. De stenen zijn ver-
deeld over de verschillende
gemeenten waar Joden, Roma en
Sinti woonden en leefden, soms al
generaties lang. Om de paar
seconden lichten de stenen op en
doven weer, als een ademhaling in
licht. Daarmee symboliseren ze
het leven dat nu in de gemeente
gemist wordt.
Het tijdelijke monument is
geplaatst op het grasveld bij
woonzorgcentrum Spectrum en is
vrij toegankelijk. Het monument
komt het beste tot zijn recht in het
donker en kan daarom het beste ’s
avonds worden bezocht. Het tijde-
lijke monument is te zien tot en
met zondag 2 februari.

LED-
verlichting
voor banen
tc Smalhorst
BEILEN - De banen van ten-
nis- en padelclub Smalhorst
in Beilen zijn voorzien van
LED-verlichting (foto).
Daardoor is de accommoda-
tie nu nog energiezuiniger.
De aanschaf is mogelijk
gemaakt door de Rabobank
die 5000 euro bijdraagt aan
de investering. Dat is een
geweldige opsteker voor de
club, die nu fiks kan bespa-
ren op de energierekening.
Het bestuur blijft bezig om
onderzoek te doen naar de
verschillende mogelijkheden
en de subsidie op energiebe-
sparende maatregelen. 

Bevrijding Drenthe
herleeft na 75 jaar
WESTERBORK - In de provin-
cie Drenthe wordt van 3 tot en
met 12 april 75 jaar vrijheid
gevierd en herdacht. Met
Jeep’s, motoren, vrachtwagens
en pantserwagens zal een
bonte stoet van meer dan
zeventig historische legervoer-
tuigen over de historische
route rijden, die de bevrijders
ook in april 1945 reden. De
tocht eindigt op 12 april in
Westerbork. 

Voor de viering van 75 jaar vrij-
heid wordt alles uit de kast
gehaald. Al maandenlang wordt er
aan een tiendaags programma
gewerkt waarbij de tour verschil-
lende Drentse steden en dorpen
aandoet. Er zullen een aantal
nieuwe monumenten worden ont-
huld en op andere plekken wordt
alle ruimte gemaakt voor een
ouderwets bevrijdingsfeest. Tus-
sen 3 en 12 april wordt er letterlijk
in verschillende bivakken geleefd
en dagelijks een route door de
provincie afgelegd.
De organisatie is in handen van
Keep Them Rolling regio Noord
(KTR). Deze vereniging, een ‘rij-
dend museum’, zet zich in voor de
instandhouding van historische
militaire voertuigen uit de perio-
de 1939-1945. De naam Keep

Them Rolling, letterlijk Hou Ze
Rollend, is ook een kreet uit de
Tweede Wereldoorlog. Grote hoe-
veelheden munitie en materiaal
moesten door vrachtwagens van
Normandië naar het front worden
gebracht en iedere vrachtwagen
was hierbij van belang. Daarom
werd dit op borden langs de route
aangegeven, ‘Keep Them Rolling’.
KTR is in 1978 opgericht door een
aantal enthousiaste eigenaren van
voertuigen uit de Tweede Wereld-
oorlog. De vereniging is inmiddels
uitgegroeid tot zo’n duizend leden
en donateurs, uit alle lagen van de
bevolking, in binnen- en buiten-
land. De voertuigen zijn allemaal
privé eigendom en worden door
de leden zelf in originele staat
gerestaureerd en onderhouden.
De deelnemers aan de Drenthe
Liberty Tour 2020 komen uit heel
Nederland en zelfs uit Engeland.
De doelstelling is, naast het in
stand houden van de voertuigen,
het ‘herinneren, herdenken en vie-
ren van de bevrijding’ en dit door
te geven aan de jongere generatie.
Belangrijk is te beseffen hoeveel
offers er zijn gebracht voor de vrij-
heid. 

De Drenthe Liberty Tour start op 3
april in Coevorden en eindigt op
12 april in Westerbork. Kijk voor
het laatste nieuws op www. drent-
helibertytour2020.nl.

Oude legervoertuigen zullen van 3 tot en met 12 april door Dren -
the rijden (foto Sjoerd Looijenga). 

Actie voor aanpak N371
SMILDE - In Smilde is een handte-
keningenactie gestart om de N371
veiliger te maken. Op deze weg
door Smilde en Bovensmilde zijn
volgens de initiatiefnemers al veel
te vaak ongelukken gebeurd. Ze
willen dat er iets gebeurt aan de
kruispunten van deze provinciale
weg in en buiten de dorpen. Flits-

palen, drempels, stoplichten, roton-
des, een vangrail worden als moge-
lijkheden benoemd. ,,Als er maar
íets veranderd, want zo kán het toch
niet langer?’’, zo wordt gesteld. Wie
de petitie wil tekenen kan dit digi-
taal doen op www.petities.com/
situatiewijzigingen_kruispunten_
n371_smilde_bovensmilde.



2 - Woensdag 29 januari 2020 DE  VELDENKRANT



Woensdag 29 januari 2020 - 3DE  VELDENKRANT

Expositie: Visie op Vrijheid
MIDDEN-DRENTHE - Zes
kunstenaars uit Midden-Dren -
the hebben werk gemaakt dat
gebaseerd is op het thema
Vrijheid. De creaties worden
de hele maand fe bruari geëx-
poseerd in de expositieruimte
aan het Westeinde 52A in Wes-
terbork. De tentoonstelling
draagt de naam Visie op Vrij-
heid.

Anneke Verstegen exposeert
samen met Han Bennink onder de
titel Vrijheid in het nu. Ook doen
zij tijdens de expositie twee keer
een performance en laten dan
zien hoe zijn drumritmes haar
werk inspireren. Bij hun werk
staat improvisatie centraal. 
Co Raatjes werkte aan de hand
van foto’s van terrasbezoekers
haar visie op Gastvrijheid uit. Haar
tekeningen geven de sfeer van de
zomerse vrijheid weer. 
Colin de Rover, wonend en wer-
kend in de buurt van het Oranje
Kanaal, laat met zijn Kanaalgra-
vers in tekeningen en beelden de
geschiedenis herleven. 
Helma van de Water combineert
haar keramische objecten met de

woorden van dichter Sacha Land-
kroon. De titel van hun werk is
Vaartmaken. Op zaterdag 8 febru-
ari geeft Sacha Landkroon in aan-
sluiting op dit werk een dichtw-
orkshop. 
Marijke van der Meij onderzoekt
Vrijplaatsen in verf. Haar inspiratie
komt van interviews die zij hield
met bewoners en toeristen in de
gemeente, waarbij zij hen bevroeg
waar en hoe zij binnen Midden-
Drenthe vrijheid ervaren. Haar
schilderijen zijn een interpretatie
hiervan. 
Rien Broekhuijsen vertelt met De
Reis Van De Landman een verhaal
over tolerantie en verdraagzaam-
heid:  een wandeling over het
Mantingerzand voert langs een
twaalftal plekken waar hekken
geplaatst zijn. Een boekje met
poëtische teksten en tekeningen
begeleidt de kijkende wandelaar.
Een fotoverslag van deze wande-
ling is te zien op de expositie. De
kunstroute kan nog tot en met 15
februari gewandeld worden. 
Voor scholen is een lesbrief ont-
wikkeld waarin leerlingen kunnen
ervaren hoe de kunstenaars aan
het werk gegaan zijn en kunnen

zij hun eigen visie op vrijheid ver-
beelden.
De opening van de expositie is op
1 februari om 14.00 uur door  Dirk
Mulder, voorheen directeur van
Herinneringscentrum Wester-
bork. Hij geeft een lezing over
vrijheid. Tijdens de expositie is er
ook van alles te doen: er zijn artist-
talks, workshops, performances en
Niels Brandaan geeft een voorstel-
ling terwijl hij de kunstwerken
bekijkt. De activiteiten zijn op: 2
februari 11.00 uur Artist-talk Rien
Broekhuijsen, 14.00 uur Perfor-
mance Anneke Verstegen/Han
Bennink, 8 februari 14.00 - 16.30
uur Dicht workshop ‘Vrijheid’ door
Sacha Landkroon, 9 februari 14.00
uur Niels Brandaan geeft een
voorstelling bij de expositie, 16
februari 14.00 uur Artist-talk
Marijke van der Meij, 23 februari
14.00 uur Performance Anneke
Verstegen/Han Bennink, 29 febru-
ari 16.00 uur Finissage: Meet and
Greet de kunstenaars.
De tentoonstelling is van vrijdag
tot en met zondag van 11.00 tot
17.00 uur open. In de voorjaarsva-
kantie ook op woensdag en don-
derdag.

De kunstenaars die meewerken aan ‘Visie op Vrijheid’. 

Kamp Westerbork was onder de naam Schattenberg twintig jaar
lang de woonplaats van tientallen Molukse gezinnen (foto Drents
Archief). 

Nieuw theaterproject
over Schattenberg
WESTERBORK - Theater Aan
de andere kant (ADAK) voert
deze zomer De vlucht van de
kaketoe op. Deze voorstelling
wordt gespeeld op het terrein
van voormalig Kamp Wester-
bork.

Kamp Westerbork was onder de
naam Schattenberg ook twintig
jaar lang de woonplaats van tien-
tallen Molukse gezinnen. ADAK
vertelt met muziek, film, theater
en beweging het verhaal van deze
gedeelde Moluks-Nederlandse
geschiedenis. 
De voorstelling begint zodra de
bezoeker in de bus stapt die vanaf
het herinneringscentrum naar het
kampterrein rijdt. Figuranten en
verhalenvertellers begeleiden de
bezoekers langs verschillende
theaterscènes en gaan met hen in
gesprek. De vlucht van de kaketoe
is dan ook intiem, persoonlijk en
ingrijpend. De opvoering is onder-
deel van de festiviteiten rond 75
jaar Vrijheid.

ADAK is op zoek naar noordelijke
amateurzangers, -acteurs en men-
sen die op een andere manier wil-
len bijdragen aan deze voorstel-
ling. Zij krijgen naast de profes-
sionele hoofdrolspelers een rol. De
eerste informatiebijeenkomst
werd maandag gehouden in
Bovensmilde. Op 3 en 10 februari
zijn er nog bijeenkomsten in ach-
tereenvolgens Hoogkerk en
Hoogeveen. Wie mee wil doen als
koorlid, theaterspeler, publieksbe-
geleider in een theaterrol, verha-
lenverteller of vrijwilliger achter
de schermen, filmfigurant of film-
crewlid kan zich tijdens deze bij-
eenkomsten oriënteren op de
mogelijkheden. De repetities star-
ten in maart, de première van de
voorstelling staat gepland voor 17
juni.
De bijeenkomst in Hoogkerk is op
3 februari in het dorpshuis aan de
Zuiderweg 70-4. De bijeenkomst
in Hoogeveen is op 10 februari in
De Magneet aan de Grote Beer 20.
De aanvangstijd is beide keren
19.30 uur. 

Prijs voor puzzelwinnaar
WESTERBORK - Ondernemersvereniging Westerbork (OVW)
heeft de winnaar bekend gemaakt van de Prijspuzzel die in het
kader van de Decemberactie is georganiseerd. De Prijspuzzel was
aan te treffen in de speciale Decemberactie-krant. Winnaar werd
Monique de Weerd die een kerstpakket ter waarde van 50 euro
ontving. Ze nam haar prijs onlangs in ontvangst in het bijzijn
van verschillende ondernemers uit Westerbork. Tijdens de Decem-
beractie, die van 2 tot en met 24 december werd gehouden, zijn
er in totaal meer dan 450 prijzen vergeven met een totale waar-
de van 6.250 euro. De actie werd mogelijk gemaakt door de OVW
en de deelnemende ondernemers (foto Erik Buist).

57e expositie van
Het Zweeler Palet
ZWEELOO - Het Zweeler
Palet organiseert van 7 febru-
ari tot en met 1 maart 2020
voor de 57e keer een expositie
in de kerk van Zweeloo. Dit
keer zijn er droge naald-etsen
en tekeningen te zien van kun-
stenaar Monique Berger uit
Aalden en  kleine objecten en
sieraden van edelsmid en beel-
dend kunstenaar Joke Holwar-
da eveneens uit Aalden.

Monique Berger, geboren in
Papendrecht en sinds 2019 woon-
achtig in Aalden, heeft de grafi-
sche school in Utrecht bezocht en
afgemaakt en is daarna naar de
Rietveld  Academie in Amsterdam
gegaan. In 1987 is ze begonnen
met het maken van olieverfschil-
derijen en litho’s (steendrukken).
Later is zij overgestapt op het
maken van gemengde techniek
tekeningen , droge naald-etsen en
mono prints. Haar werk is illustra-
tief. Steeds terugkerende thema’s
zijn mens en dier. Humor is
belangrijk in haar werk. Het
nodigt uit om er zelf beelden of
verhalen bij te gebruiken. Zo kan
iedereen zijn eigen fantasie laten
gaan. 
Joke Holwarda werkt graag met
edele metalen waarbij zij een uit-
stapje naar andere materialen
niet uit de weg gaat. Het is een uit-
daging voor haar om kleine sie-
raden of objecten om te zetten in
ruimtelijk werk. Het lijnenspel en
de verhoudingen moeten in
balans blijven. Holwarda probeert
het werk zo minimalistisch moge-

lijk in de omgeving op te laten
gaan. Zo laat ze zich ter plekke
graag inspireren en probeert zij
aan de hand daarvan het totaal-
plaatje samen te voegen. Sinds
2000 heeft de kunstenaresse haar
eigen atelier in Aalden. 
De opening van de expositie vindt
plaats op vrijdag 7 februari om
19.30 uur. De kerk is open vanaf
19.00 uur. Iedereen is van harte
welkom op de openingsavond èn
op de overige dagen van deze
expositie. De openingstijden zijn
woensdag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. 

Toestemming
nodig voor
paasvuren
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente Midden-Drenthe wil de
traditie van het branden van een
paasvuur graag in stand houden.
Om het branden van paasvuren
uit oogpunt van overlast, hinder
en milieuaspecten in goede
banen te leiden heeft de gemeen-
te een stimuleringsregeling inge-
steld. Maatschappelijke organisa-
ties die een paasvuur willen orga-
niseren, moeten voor 15 februari
schriftelijk om toestemming vra-
gen. Bij de aanvraag moet een
plattegrond gevoegd worden. 
De voorwaarden zijn te vinden op
www.middendrenthe.nl. Voor vra-
gen kan contact gezocht worden
met de Gemeentewinkel via
(0593) 53 92 22.
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Felle en sportieve strijd bij 41e
Smildeger Kampioenschappen
SMILDE - In de voormalige
gemeente Smilde zijn onlangs
voor de 41e keer de Smildeger
Kampioenschappen (SK)
gehouden. In diverse takken-
van sport werd op verschillen-
de locaties gestreden om de
fel begeerde titel Smildeger
Kampioen.

Er werd op vrijdag afgetrapt door
de volleyballers, darters, klaver-
jassers en bij paardensport het
onderdeel springen, waarna zater-
dagmorgen ook de andere onder-
delen van start gingen. Het weer

werkte aanvankelijk mee, maar
dat was ’s middags wel anders toen
de klootschieters en MTB’ers aan
de bak mochten. Zij kregen aardig
wat neerslag te verduren. Maar
alles ging zoals altijd onder het
motto ‘meedoen is belangrijker
dan winnen’.
Die olympische gedachte werd ’s
middags bij de huldiging van de
kampioenen nog eens aangehaald
door de gast van de middag, de in
Smilde geboren Herbert Dijkstra.
Hij vertelde een aantal anekdotes
uit zijn sport- en presenteercarriè-
re. Dijkstra gaf aan zoiets unieks
als de SK nog nooit tegengekomen

te zijn en oordeelde dat Smilde
hier trots op mag zijn.
Voor de muzikale ondersteuning
was dit jaar de Stienstraband uit-
genodigd, die tijdens de huldiging
een aantal malen nummers speel-
de. Het plezier spatte er vanaf. Dat
dit een schot in de roos was, bleek
wel uit de opkomst op de tribune.  
Het bestuur van de Smildeger
Kampioenschappen heeft laten
weten ‘tevreden’ terug te kijken
op een succesvol SK, dat zonder
de hulp van sponsors en vrijwilli-
gers niet mogelijk was geweest.
Volgend jaar op 15 en 16 januari
volgt de 42e editie van de SK. 

De prijswinnaars van de 41e Smildeger Kampioenschappen.

Tijdens de cursus leren de deelnemers de verhalen, bijzonderhe-
den en kwaliteiten van het Drentsche Aa landschap kennen. 

Cursus Gastheerschap
Drentsche Aa van start
ELP - Nationaal Park Drent-
sche Aa organiseert in februari
en maart de cursus Drentsche
Aa Gastheerschap voor onder-
nemers binnen de grens van
Nationaal Park Drentsche Aa. 

In vier avondbijeenkomsten en
een fietstocht leren de deelne-
mers de verhalen, bijzonderheden
en kwaliteiten van het Drentsche
Aa landschap kennen. Hoe is het
Nationaal Park georganiseerd?
Wat heeft de ijstijd te maken met
het huidige Drentsche Aa land-
schap? Waar liggen de bijzondere
natuurgebieden en wat leeft daar?
Welke sporen liet de mens, in de
loop der eeuwen achter in het
landschap? Het Drentsche Aa
landschap zit barstensvol vol ver-
halen waarop de ondernemers
gasten kunnen trakteren.

Gebiedsondernemers met diverse
achtergronden leren elkaar ken-
nen tijdens de cursus en wisselen
informatie uit. Ze kijken bij
elkaar ‘in de keuken’, ontwikkelen
samen arrangementen of ze ont-
staan spontaan aan cursustafel.
Na afloop van de cursus ontvangt
men het Nationaal Park Drentsche
Aa gastheerschap-certificaat,
gevelbordje en vlag. Ook worden
de deelnemers opgenomen in het
Nationaal Park Drentsche Aa én
landelijke Gastheer van het Land-
schap netwerk waarin inmiddels
meer dan 3000 ondernemers zijn
opgenomen. Zo kan ook op lande-
lijk niveau van elkaar geleerd
worden.
Zie voor meer informatie www.
drentscheaa.nl. De bijeenkomsten
zijn op 12, 26 februari en 4, 18
maart en een fietstocht in het
voorjaar. Deelname is niet gratis. 

Explosieve stijging verwacht van
dementie, Parkinson en beroerte
MIDDEN-DRENTHE - Het
aantal Nederlanders dat een
beroerte krijgt, lijdt aan
dementie of de ziekte van Par -
kinson zal tot 2040 explosief
stijgen ten opzichte van 2015.
Dit blijkt volgens de Hersen-
stichting uit recent onderzoek
van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu. 

Uit de cijfers blijkt dat het aantal
patiënten dat in 2040 een beroer-
te heeft gehad met 54 procent
stijgt, het aantal dementiepatiën-
ten met 115 procent en het aantal
mensen met de ziekte van Park-
inson met 71 procent. Dit betekent
dat over twintig jaar 672.600

Nederlanders een beroerte heb-
ben gehad en met de gevolgen
daarvan moeten leven, dat er
330.400 mensen aan dementie lij-
den en 82.600 aan de ziekte van
Parkinson. ,,En dit zijn slechts drie
hersenaandoeningen van de in
totaal honderden die voorkomen”,
zegt Merel Heimens Visser, direc-
teur van de Hersenstichting. ,,Het
positieve nieuws is dat we de afge-
lopen jaren al enorme stappen
hebben gezet op het gebied van
hersenonderzoek, waardoor er in
de komende twintig jaar minder
Nederlanders sterven aan de
gevolgen van bijvoorbeeld een
beroerte. Alleen moeten er wel
meer mensen met de gevolgen van
deze hersenaandoening leren

leven. Dit alles zorgt ervoor dat de
gehele samenleving - patiënten,
naasten, mantelzorgers en zorg-
professionals - meer en meer te
maken krijgt met hersenaandoe-
ningen en de gevolgen hiervan.”
Nu al hebben bijna vier miljoen
Nederlanders een hersenaandoe-
ning (één op de vier) en kost het
de maatschappij jaarlijks 25 mil-
jard euro en dat wordt in de toe-
komst dus veel meer. ,,Daarom
moeten we met zijn allen samen-
werken om een toekomst te creë-
ren zonder hersenaandoeningen”,
stelt Heimens Visser. ,,We moeten
blijven investeren in onderzoek,
het geven van voorlichting en het
verbeteren van de patiëntenzorg.”
De nationale collecteweek voor de
Hersenstichting is van maandag
27 januari tot en met zaterdag 1
februari. Ruim 19.000 vrijwilligers
gaan dan langs de deuren om geld
in te zamelen voor onderzoek en
zorg rond hersenaandoeningen.
Zie ook www.her sen stichting.nl.

Wmo-raad 
Midden-Drenthe
zoekt bestuurleden
MIDDEN-DRENTHE - Wmo-raad
Midden-Drenthe is op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Omdat er
in maart drie bestuursleden aftre-
den, ontstaan er vacatures voor de
functies van voorzitter, secretaris
en bestuurslid. 
Wie geïnteresseerd is, kan z’n
brief en CV  sturen naar Stichting
Wmo-raad Midden-Drenthe, Post-
bus 57, 9410 AB Beilen. Een e-
mailen sturen kan ook en wel
naar secr@wmoraad-md.nl. 
De gesprekken met de kandida-
ten vinden plaats in de eerste
weken van februari 2020. 

Waterschap ontvangt 37
sollicitaties voor dijkgraaf
MIDDEN-DRENTHE - Op de
vacature voor dijkgraaf bij
Waterschap Drents Overijssel-
se Delta (WDODelta), vacant
gekomen door het overlijden
van Herman Dijk in augustus
vorig jaar, hebben in totaal 37
sollicitanten gereageerd. Hier-
van zijn er 26 man en 11
vrouw. 

De komende tijd voert de vertrou-
wenscommissie gesprekken met
mogelijke kandidaten. Het stre-
ven van de vertrouwenscommissie
is om eind maart een aanbeveling
te doen aan het algemeen bestuur
van WDODelta. Deze aanbeveling
gaat vervolgens naar Gedeputeer-
de Staten van de provincies Drent-

he en Overijssel voor een beschou-
wing. Gedeputeerde Staten voe-
gen hun beschouwing toe aan de
aanbeveling en sturen dit vervol-
gens door naar de minister van
Infrastructuur en Waterstaat voor
de voordracht voor de benoeming
van de nieuwe dijkgraaf bij
koninklijk besluit. 
De verwachting is dat de nieuwe
dijkgraaf nog voor de zomer wordt
benoemd voor een periode van zes
jaar. In de periode daarna wordt
een geschikte datum gezocht voor
de officiële installatie. Totdat de
nieuwe dijkgraaf is geïnstalleerd,
bekleedt Piet Zoon de functie van
waarnemend dijkgraaf bij Water-
schap Drents Overijsselse Delta.
De functie van dijkgraaf is te ver-
gelijken met die van een burger-
meester bij een gemeente.  

Nieuwe training Schatjes
Katjes Watjes in Beilen
MIDDEN-DRENTHE - In Bei-
len start woensdag 5 februari
weer een nieuwe training
Schatjes Katjes Watjes. Kinde-
ren uit groep vijf en zes van de
basisschool leren hier sociale
vaardigheden en weerbaar-
heid. 

Samen met andere kinderen spe-
len klinkt simpel, maar er komt
heel wat bij kijken. Kinderen moe-
ten durven vragen of ze mee
mogen doen, op hun beurt kunnen
wachten, tegen hun verlies kun-
nen en het durven zeggen als ze
iets niet bevalt. Sommige kinde-
ren maken moeilijk contact met
andere kinderen. Ze zijn verlegen,
worden gepest of hebben snel
ruzie en staan daardoor vaak
alleen op het schoolplein.
De training Schatjes Katjes Wat-
jes, leert kinderen positief om te
gaan met anderen, voor zichzelf op
te komen en niet weg te lopen
voor lastige situaties. Kortom:
weerbaar te zijn. Tijdens deze trai-
ning ontmoeten de kinderen ande-
ren die met dezelfde vragen rond-
lopen. De training begint met een
individueel gesprek met het kind
en de ouder(s). Daarna werken de
trainers tijdens acht bijeenkom-
sten van 1,5 uur met een groep van
acht tot tien kinderen aan hun
weerbaarheid en sociale vaardig-
heden. Ze geven veel aandacht aan
de kwaliteiten en talenten van het
kind zodat het meer zelfvertrou-
wen krijgt. Ook ouders worden bij
de training betrokken.
De training vindt plaats van 14.45
tot 16.15 uur aan de Nassaukade 4
in Beilen. De organisatie is in han-

den van het CJG Midden-Drenthe
en Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Voor de training wordt een eigen
bijdrage gevraagd die past bij de
financiële situatie van de ouders.
Wie z’n kind wil aanmelden of
meer informatie wil, kan contact
opnemen via 0593 52 22 62 of mail-
en naar fo.cjg@middendrenthe.nl.

The Stokers
in de Cerck
BEILEN - De band The Stokers
speelt vrijdag in café de Cerck
aan de Brinkstraat in Beilen.
Het optreden begint om 21.30
uur en is gratis toegankelijk. 
The Stokers hebben hun basis
in Witteveen en van daaruit
spelen ze alweer zo’n twintig
jaar op allerlei podia in en bui-
ten de provincie Drenthe. De
muzikanten begonnen allemaal
in de jaren  zes tig met muziek
maken en hebben het ontstaan
van al de roemruchte nummers
uit die jaren meegemaakt. Hier
maken ze vol op gebruik van,
maar zijn absoluut niet blijven
steken in die tijd. Zo schiet het
repertoire heen en weer van
Sting tot Brian Ferry, van Bowie
tot John Mayer of van the Tra-
veling Wilbury’s tot James Mor-
rison. De bezetting: Antonio
Caria, drums en zang, Henk van
Horssen, toetsen en zang, Jan
ter Stege, gitaar en zang, Cor
Többen, sologitaar en Frans
Többen op de bas.
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Terhell in Raad van Toezicht
van Biblionet Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - Carla Terhell is met ingang van 1
januari benoemd tot nieuw lid van de Raad van Toezicht
van Biblionet Drenthe.  In het dagelijks leven is Terhell
directeur Woondiensten bij woningcorporatie Nijestee in
Groningen. Daarvoor was ze werkzaam in Drenthe, waarvan
een geruime periode bij het ROC Drenthe College. Hier
was ze onder andere verantwoordelijk voor educatieve tra-
jecten, zoals inburgering en basisvaardigheden. Ze brengt
belangrijke kennis en ervaring op het terrein van organisa-
tieontwikkeling, verandertrajecten en personele zaken
mee. Biblionet Drenthe is de provinciale ondersteuningsin-
stelling voor bibliotheken in Drenthe. Tevens voert zij het
lokale bibliotheekwerk uit in negen gemeenten in Drenthe.

Bart Schmeink 
interim-directeur
Airport Eelde
EELDE - Bart Schmeink is onlangs begon-
nen als interim-directeur van Groningen
Airport Eelde. Hij zal tot medio dit jaar lei-
dinggeven aan de organisatie. De interim-
directeur volgt Marco van de Kreeke op.
Van de Kreeke maakte in november
bekend te stoppen als directeur van de
luchthaven. Bart Schmeink (1968) heeft
jarenlange ervaring in de transport- en ver-
voersector. Hij werkte de afgelopen vijf
jaar als CEO bij vervoersmaatschappij
Connexxion. Daarvoor was hij CEO bij
GVB en managing director van Merseyrail
in Groot-Brittannië.

Bart Schmeink.

De leerlingen maken zich klaar om het zwerfvuil bij hun school
te lijf te gaan. 

Opruimactie zwerfvuil
bij Dr. Nassaucollege
MIDDEN-DRENTHE - Het Dr.
Nassaucollege in Beilen en de
gemeente Midden-Drenthe
hebben medio deze maand
samen een geslaagde zwerfvui-
lopruimactie georganiseerd in
de omgeving van de school.
Zestig brugklassers deden
hieraan mee.
Het startsein van de actie werd
gegeven door wethouder Erjen
Derks. ,,We willen graag dat ieder-
een in een schone leefomgeving
kan wonen, recreëren en werken.
Daar past zwerfafval niet bij.  Om
dit te bereiken hebben we als
gemeente een plan gemaakt. Hier-
in staat hoe we het zwerfafval met
elkaar kunnen terugdringen. Hoe
mooi is de opruimactie bij het Dr.
Nassaucollege die de school
samen met de gemeente heeft
opgepakt. Goed om te zien dat de
leerlingen op een enthousiaste
manier aan de slag zijn gegaan
met het opruimen van het zwerf-
afval. Zo zorgen we met elkaar
voor een schone leefomgeving’’,
aldus Derks. Docent Pascal van
der Aa van het Dr. Nassaucollege:
,,Ik ben supertrots op onze leerlin-
gen. Samen hebben ze keihard
gewerkt om de omgeving van de

school vrij van zwerfafval te
maken. Als school vinden we het
belangrijk om de leerlingen te
betrekken bij de omgeving. Deze
opruimactie draagt hieraan bij
maar ook aan een stukje bewust-
wording van duurzaamheid en cir-
culariteit.’’ Flesjes, blikjes, snoep-
wikkels, chipszakken. Allerlei
soorten zwerfafval lag rondom de
school. Reden voor de school om
deze omgeving vrij van zwerfafval
te maken. De leerlingen verzamel-
den alle afval met  afvalgrijpers,
handschoenen en zakken die de
gemeente beschikbaar heeft
gesteld. De actie leverde een
mooie schone leefomgeving rond-
om de school op. 

Blues Podium
in Westerbork
WESTERBORK - In Westerbork
vindt op vrijdag 7 februari voor
de zevende keer Blues Podium in
Börk plaats. De optredens zijn
vanaf 21.00 uur bij Het Wapen
van Westerbork. Hoofdact is Eas-
terfield en de avond wordt verder
omlijst door The GuitarGuy & Mr
Harmaniac.

De Stroomruiters gekozen
als Sportvereniging met Ster
HOOGHALEN - Paardensport-
vereniging ‘De Stroomruiters’
is vrijdag gekozen als ‘Sport-
vereniging met Ster’. Dat
gebeurde tijdens het Sportpo-
dium Midden-Drenthe in het
Haoler Hoes in Hooghalen.

Tijdens het Sportpodium werden
ook de sportvrouw, sportman,
sportploeg en sporttalent bekend
gemaakt.
De Stroomruiters kregen de prijs
omdat ze een bredere maatschap-
pelijke rol vervullen. Naast het
geven van paardrijlessen en het
organiseren van wedstrijden
betrekken ze ook niet-leden bij
hun sport. Tijdens het jaarlijkse

concours ‘Hartje Drenthe’ hebben
ze bewoners van ’t Stroomdal en
Spectrum opgehaald en zo een
gezellige middag bezorgd. ,,Een
mooi initiatief dat wat ons betreft
een mooi voorbeeld is van hoe
sport mensen op een andere
manier in beweging kan krijgen”,
aldus wethouder Erjen Derks.
Fleur Nagengast uit Beilen is
sportvrouw van het jaar 2019
geworden. Ze kreeg deze titel van-
wege haar tweede plek tijdens het
WK wielrennen veldrijden. Ze
won de titel voor de vierde keer. In
2015, 2016 en 2018 werd ze ook
sportvrouw van het jaar.
Sportman van het jaar 2019 is
Bram Gonlag. De Beilenaar kreeg
deze titel voor zijn prestaties in de

motorsport. Hij won zilver tijdens
het WK Enduro E3 klasse.
Team DTC1 van Damclub Hijken
is sportploeg van het jaar gewor-
den. Ze werden in 2019 Neder-
lands Kampioen in de Ereklasse,
de hoogte klasse binnen de dam-
sport. De damclub kreeg de prijs
eerder. In 2003, 2014 en 2016 gin-
gen ze ook met deze prijs terug
naar Hijken.
He sporttalent van 2019 komt uit
Westerbork en heet Kyra Hingst-
man. Kyra is aanstormend talent
in de paardensport en werd Neder-
lands Kampioen in de categorie
M1/M2. Het Sportpodium Midden-
Dren the werd dit jaar voor de eer-
ste keer gehouden en is de opvol-
ger van het Sportgala. 

Nieuwe T-shirts voor De Stroom
BEILEN - GSC De Stroom uit Beilen heeft nieuwe T-shirts voor de wedstrijdzwemmers aangeboden
gekregen (foto). De shirt zijn beschikbaar gesteld door Bouwbedrijf Katerberg en Kip Copiers  heeft
de bedrukking voor zijn rekening genomen. Hiermee kunnen de zwemmers van GSC De Stroom
weer goed voor de dag komen bij de wedstrijden waaraan ze meedoen. ,,Ondernemers worden vaak
benaderd voor dergelijke acties en kunnen niet overal positief op reageren. Hierdoor is GSC De
Stroom ook extra verheugd ovr de steun van beide ondernemers’’, aldus de verklarig van de zwem-
club (foto J. Louissen).
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Joya Stevens uit Beilen is een
van de nieuwe kinderdirecteu-
ren van IVN Noord.

Kinderdirecteuren
voor IVN Noord
BEILEN - Joya Stevens (9 jaar)
uit Beilen en Erwin Bakker
(10 jaar) uit Nijeveen zijn de
gloednieuwe kinderdirecteu-
ren die IVN Noord het komen-
de jaar helpen om de natuur
nog dichter bij kinderen te
brengen. 

Beiden overtuigden de sollicitatie-
commissie met hun video en
enthousiasme tijdens de gesprek-
ken. Directeur IVN Noord, Mark
Tuit: ,,Ik weet zeker dat we met
Erwin en Joya twee geweldige kin-
derdirecteuren hebben gevonden.
Hun passie voor natuur is aanste-
kelijk en daarmee zijn het in ieder
geval al goede ambassadeurs voor
ons werk.’’
Erwin woont op een boerderij,
heeft een eigen moestuin en is het
liefst buiten: ,,Ik woon in Nijeveen
op de boerderij en ik wilde graag
kinderdirecteur worden om kinde-
ren kennis te laten maken met de
natuur. Vaak wonen zij in het dorp
of in de stad. Ik zou het mooi vin-
den als er meer groene schoolplei-
nen komen, meer moestuintjes en
meer lessen in de natuur met de
klas.’’
Joya was ook meteen enthousiast
toen ze de vacature zag: ,,Dieren,
de natuur en het milieu zijn heel
belangrijk voor me. En nu kan ik
meehelpen om andere kinderen te
laten zien hoe interessant de
natuur is en hoe leuk het is om
veel buiten te zijn.’’ Ze had zelfs
tijdens haar sollicitatiegesprek al
een heel boek vol ideeën meege-
nomen en kan niet wachten om te
beginnen: ,,Ik wil graag dat scho-
len zelf energie opwekken, meer
aandacht besteden aan het schei-
den van afval en dat we leren hoe
we allemaal duurzamer kunnen
leven. Ook extra lessen over die-
ren lijken me fijn. Bijvoorbeeld
over vlinders, bijen en vogels en

hoe we zelf schoolpleinen groener
kunnen maken voor deze dieren.
Een eetbaar plein bij elke school
lijkt me ook super leuk. Ik heb
echt onwijs veel ideeën dus ik heb
er veel zin in om als kinderdirec-
teur aan het werk te gaan!’’

De kloof tussen kinderen en
natuur is volgens het IVN nog
nooit zo groot geweest. De natuur-
organisatie wil hier verandering in
brengen met allerlei campagnes.
Tuit: ,,We bereiken met ons scho-
lennetwerk en onze campagnes
duizenden kinderen in onze regio.
Het wordt tijd dat we hun stem
ook eens laten horen. Om erachter
te komen wat zij willen, gaan we
nu voor het eerst werken met twee
kinderdirecteuren die we voor een
jaar aanstellen. Zij mogen ons
gevraagd en ongevraagd advise-
ren over alles wat we doen.’’

Loop Fiets Proef (Wandel)
Marathon wordt uitgebreid
WESTERBORK - De Loop
Fiets Proef (Wandel) Mara-
thon Dren the (LFPMD) wordt
dit jaar uitgebreid met de hele
marathon. Deze klassieke
afstand van ruim 42 kilometer
kan met twee, drie of vier per-
sonen worden voltooid. Ook
wordt een wandelroute met de
lengte van een halve marathon
toegevoegd.

De LFPMD in Westerbork en
omgeving is al jaren een groot suc-
ces. Het evenement beleeft dit
jaar z’n 9e editie en combineert
gezond bewegen met fraai land-
schap en culinaire hoogstandjes.
De organisatie zorgt elke keer
voor vernieuwing door de proef-
plaatsen te veranderen, maar ook
door de route aan te passen. Door
de hele marathon toe te voegen
kunnen de deelnemers nu nog

meer zien van de mooie omgeving
van Westerbork. Deze hele mara-
thon wordt samen met één, twee
of drie teamgenoten gelopen. Wie
niet loopt, fietst mee en onderweg
kan worden afgewisseld. 
Om ook wandelaars te trekken is
ook voor hen een speciale route
toegevoegd. De groep wandelaars
wordt steeds groter in Nederland
en voor hen wordt een route van
21,1 kilometer uitgezet, een halve
marathon. Onderweg worden tal
van proefplaatsen gepasseerd
waar tussendoortjes genuttigd
kunnen worden. De route voert
langs en door boerderijen, land-
schappen, beekjes en andere
prachtige natuur.
Inschrijving voor de LFPMD 2020
is mogelijk vanaf 1 februari. Meer
informatie is te vinden op
www.loopfietsproef.nl.

Een van de werken met de Waterstaatskerk.

Schilderijenverkoop
voor Waterstaatskerk
BOVENSMILDE - Cultuur -
Podium Bovensmilde is een
schilderijenactie gestart om
geld bijeen te brengen voor
verduurzaming van de Water -
staatskerk in Bovensmilde. 

De afgelopen zomer hebben vijf-
tien kunstenaars het oudste monu-
ment van Bovensmilde geschil-
derd of op andere wijze afgebeeld.
Deze werken zijn te koop. Er
hangt nu een aanzienlijke hoe-
veelheid van de creaties in de
Waterstaatskerk. De variatie is
enorm. Ze kunnen bewonderd

worden tijdens de activiteiten in
de kerk, zoals de concerten die er
elke tweede zondag van de maand
georganiseerd worden door het
CultuurPodium Bovensmilde. 

De  verkoop van de schilderijen is
onlangs van start gegaan. In mei
vindt een afsluitende veiling
plaats van alle schilderijen die er
dan nog zijn. De opbrengst komt
ten goede aan de verduurzaming
van de Waterstaatskerk. Wie
belangstelling heeft, kan een mail-
tje sturen naar cultuurpodiumbs
@gmail.com. Er wordt dan contact
opgenomen.

Wildman Trailrun
rond de Kibbelkoele
SLEEN - De tweede editie van
de Wildman Trailrun vindt op
maart  plaats rond de Kibbel-
koele in Noord Sleen. Hier ver-
trekken vijf trailroutes die
voor ieder wat wils bieden.

Een groep lokale en sport-enthou-
siaste vrijwilligers organiseert
sinds 2017 onder de naam stOER
Drenthe de Wildman Run. Dit is
een uitdagende obstakelrun in,
om en door Sleen. Op de eerste
Wildman Trailrun werd vorig jaar
enthousiast gereageerd door de
deelnemers en dus komt er een
tweede editie. Er is keuze uit
afstanden van 15, 10, 5, 3 en 1 mijl.
De routes voeren door het uitge-

breide Sleenerzandgebied. Mooie
smalle looppaden met verschillen-
de ondergronden en hoogtever-
schillen. Tijdens de run beleven de
deelnemers Drenthe: de heide,
grazende dieren en bossen. Speci-
aal voor kinderen zijn er de
afstanden van 3 en 1 mijl. Dit jaar
wordt voor het eerst ook een Wild-
man CaniTrail georganiseerd.
Canitrailen is trailrunnen met de
trouwe viervoeter. Zowel voor de
hond als voor de mens een heerlij-
ke manier van sporten. Letterlijk
verbonden met de hond. Als team
moeten de natuurlijke hindernis-
sen genomen worden. Wie meer
wil weten of zich direct inschrij-
ven wil inschrijven, kan terecht op
stOERdrenthe.nl. ‘The Old Man and the

Gun’ bij Cinebieb Smilde
SMILDE - In de bibliotheek
van Smilde draait Cinebieb
vrijdag 7 februari de film The
Old Man and the Gun. 

De film is losjes gebaseerd op het
waar gebeurde verhaal van Forest
Tucker (1920-2004), professioneel
bankovervaller en meester in het
ontsnappen uit het gevang. Hij
verbleef vanaf zijn vijftiende
meer in dan buiten de gevangenis.
Na zeker zestien succesvolle ont-
snappingen volgde op 73-jarige
leeftijd opnieuw een vermetele

uitbraak. Voordat hij naar een rus-
thuis moet, beraamt hij zijn laat-
ste overval. 
Het speelplezier spat er af bij
Robert Redford als overvaller.
Sissy Spacek is de vrouw in het
spel waarmee hij flirt en Casey
Affleck rechercheur. Het is een
melancholische en sfeervolle film
zonder spectaculaire actie, maar
met charme, intelligentie en mis-
leiding door een ouderwetse (gen -
tleman)-boef. De film is zou best
wel eens de laatste kunnen zijn
van Redfort. De voorstelling
begint om 20.00 uur. 

Jubileumfeest ELPER Revue
ELP - De ELPER-Revue komt
eind februari voor de 50e keer
met een nieuwe revue. De titel
is Feest met ELPER. Het wordt
op zaterdagavond 22, vrijdag-
avond 28 en zaterdagavond 29
februari opgevoerd hotel De
Koekoekshof in Elp. 

Vijftien dames en heren verzor-
gen het programma met in totaal
22 Drentse sketches en liedjes. Ze
hebben zelf met elkaar de liedjes
en sketches voorbereid om de uit-
voering succesvol te laten verlo-
pen. Ook zijn de kleding en de
decors door de leden zelf ontwor-
pen en uitgewerkt. En dat alles in

glitter en glans, zodat het pro-
gramma show en glamour uits-
traalt.
Een van de onderdelen van Feest
met ELPER is de Baanderhoek.
Hierin bespreken twee oudere
dames de dagelijkse onderwerpen
die op dat moment veel besproken
zijn in de gemeente Midden-
Drenthe, in provincie Drenthe of
in Nederland. Daarnaast is er
Oeps, een grappig verhaal over een
man die voor een vervelende situ-
atie komt te staan op een feest.
Betrapt is een korte sketch met
een echtpaar over inbrekers die in
de nacht worden bestolen. Dit zijn
slechts een paar onderdelen van
water er op de planken wordt

gebracht. 
Door de jaren heen is de ELPER-
Revue een begrip geworden in
Drenthe, Groningen, Friesland en
Overijssel. De club bestaat in 2020
al 75 jaar. In 1945 is  ELPER opge-
richt. Er werden 25 jaar lang
toneelstukken gespeeld, waarna
precies 50 jaar geleden de revues
begonnen. De nieuwste revue zit
weer vol nieuwe sketches, maar
ook met een aantal uit het verle-
den die zijn aangepast om te
gebruiken voor het optreden. 
Alle drie de jubileumvoorstellin-
gen in Elp beginnen om 20.00 uur.
Meer informatie, ook over heet
inhuren van het gezelschap, is te
krijgen bij voorzitter  R. Wolbers,
telefoon 0593 - 346346.

De jubileum-
revue van

ELPER Revue
gaat gepaard
met veel glit-
ters, show en

glamour. 

Gespreksavond
over geloof 
en opvoeding
BEILEN - De Protestantse
Gemeente Beilen, Hijken en
Hooghalen organiseert don-
derdag 6 februari een
gespreksavond voor ouders
van kinderen van 0 tot 12
jaar. Vragen en thema’s
rondom geloofsopvoeding
staan centraal. Aan de hand
van een brief uit het boek
Verlangen naar meer van E.
van der Veen, wordt nage-
dacht over bidden met je
kind. De bijeenkomst is
bedoeld als hulp bij het
nadenken over het eigen
geloof, geloofsopvoeding en
de rol van de kerk daarbij.
Ook anders- of niet-gelovi-
gen zijn welkom.
De bijeenkomst duurt van
19.30 tot 21.30 uur en vindt
plaats in het Wilhelmina
Zalen Centrum in Beilen.
Wie aanwezig wil zijn of
eerst meer informatie wil,
kan mailen naar geloofen-
opvoeding@ pgbei len.nl. 
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Drenthe krijgt zes
waterstofvulpunten
MIDDEN-DRENTHE - Om het
rijden op waterstof aan te
jagen komen er in 2020-2021
zes waterstofvulpunten in
Drenthe. Het gaat om vijf
openbare vulpunten die
samen een dekkend netwerk
vormen in de provincie en één
vulpunt op het terrein van
installatiebedrijf Vriend in
Coevorden.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra:
,,Als college willen we het rijden
op waterstof en de realisatie van
waterstofvulpunten stimuleren.
We dragen financieel bij aan het
initiatief van Vriend en zijn voor-
nemens dat ook te doen voor de
vijf openbare vulpunten, mits Pro-
vinciale Staten daar ook mee in
kunnen stemmen.” De provincie
Drenthe schaft zelf, in het kader
van het aanjagen, ook vier water-
stofauto’s aan die binnenkort de
weg op gaan.
De vijf openbare vulpunten
komen bij bestaande tankstations
in Drenthe en zijn flexibel inzet-
baar. Dat wil zeggen dat de vul-
punten verplaatst kunnen worden
naar een andere plek op het
moment dat er bij de bestaande
tankstations waterstof te verkrij-
gen is aan de pomp. Het initiatief

komt van de bedrijven Resato
(producent van waterstofvulpun-
ten) uit Assen en Orange Gas uit
Heerenveen. Zij willen vanuit
Drenthe het netwerk verder uit-
bouwen naar Groningen en Fries-
land. Resato en Orange Gas wer-
ken hierin samen met Gasunie en
Friesland Lease. De initiatiefne-
mers willen in juli van dit jaar het
eerste waterstofvulpunt in Drent-
he in gebruik nemen. Om de vul-
punten te kunnen realiseren krij-
gen de partijen financiering van-
uit de Drentse Energie Organisa-
tie (DEO), het energiefonds van
de provincie. DEO gaat ook wer-
ken met laagdrempelige leningen
om de aanschaf van waterstofau-
to's te stimuleren.  

De medewerkers van installatie-
bedrijf Vriend uit Coevorden kun-
nen al in mei waterstof tanken.
Het bedrijf krijgt een eigen water-
stofvulpunt en zes waterstofauto’s.
Daarnaast gaat het bedrijf samen
met het Opleiding en ontwikke-
lingsfonds Technische Installatie
Bedrijven (OTIB) een educatieve
ruimte inrichten om leerlingen en
andere belangstellenden kennis
te laten maken met waterstof. Ze
leren daar wat waterstof is, hoe
het wordt gemaakt en hoe het kan
worden toegepast.

Rob van Essen (foto Henri Ver-
hoef).

Auteur Rob van Essen
komt naar Drenthe
BORGER - Schrijver Rob van
Essen, winnaar van de Libris
Literatuurprijs, komt donder-
dag naar Cultuurpodium Van-
Slag in Borger. Hij gaat in
gesprek met journalist en lite-
ratuurwetenschapper Louis
Stiller over zijn boek De goede
zoon en over zijn andere werk. 

Van Essen komt op uitnodiging
van de Stichting Literatuurclubs
Drenthe (SLD) omdat het van 25

tot 31 januari de Week van de
Leesclub is. De SLD wil graag
zoveel mogelijk literatuurliefheb-
bers laten voelen hoe leuk en
waardevol het is om samen met
anderen mooie boeken te lezen en
te bespreken. Daarom zijn litera-
tuurliefhebbers in Drenthe wel-
kom om gratis deze avond bij te
wonen.
,,Een sprankelend werk van lite-
raire verbeelding. De roman con-
fronteert ons op schitterende
wijze met de tekortkomingen en
uitdagingen van ons eigen leven.”
Aldus de jury van de Libris Lite-
ratuurprijs over De goede zoon,
waarmee Rob van Essen in mei
deze grote literaire prijs won. Vol-
gens de kenners is het een ‘moe-
derboek’, maar ook een imaginair-
reisboek en een roman over kunst-
matige intelligentie, over het ver-
schil tussen mens en robot, over
zeer vernuftige zelfrijdende
auto’s, over wat ons mensen men-
selijk maakt en over nog veel
meer. Bezoekers van de avond hoe-
ven trouwens het boek niet per se
gelezen te hebben om toch een
leuke avond te hebben.
De avond begint om 19.30 uur. Een
plek reserveren is noodzakelijk.
Dat kan via de website
https://vanslag.eu/agenda/. Meer
informatie is ook te vinden op
www .literatuurclubsdrenthe.nl.

App informeert over aanleg 
rotonde Beilen
BEILEN - Wie op de hoogte wil
blijven van de aanleg van de
rotonde aan het eind van afslag 30
van de A28 in Beilen kan een gra-
tis app downloaden. Deze Schagen
Infra app is te vinden in app- of
playstore. Na het downloaden kan
op het project ‘Rotonde Beilen’
geklikt worden, waardoor men op
de hoogte blijft van de voortgang
van het project. De app biedt ook
de mogelijkheid om pushberich-
ten te ontvangen. 
Tijdens de werkzaamheden aan

de rotonde houdt aannemer Scha-
gen elke woensdag van 10.00 tot
11.00 uur een inloopuur in de
bouwkeet. De staat achter Vinke
Beilen aan de Dambroeken. Het is
ook mogelijk op de aannemer te
mailen: beilen@schagenin fra. nl. 
In verband met de werkzaamhe-
den kan geen gebruik meer
gemaakt worden van de carpool-
plek bij Afslag 30. Er is een tijde-
lijke carpoolplek ingericht op het
naastgelegen bedrijventerrein
Dambroeken. 

Nieuw boek over natuur in Drenthe
ASSEN - Bij Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum ver-
schijnt op 30 januari het boek
Natuurlijk Drenthe. Initiatief-
nemer is de provincie Drent-
he, die Annet Kampinga en
Hans Dekker verzocht te zor-
gen voor respectievelijk de
tekst en foto’s. Het gaat om
een rijk geïllustreerd boek dat
Drenthe in al haar natuurlijke
facetten laat zien.

Jaarlijks genieten miljoenen men-
sen van Drenthe. Met haar mooie
natuur en fraaie landschappen
draagt de provincie bij aan de
gezondheid en het geluk van de
mensen die hier wonen, werken en
recreëren. Bovendien is natuur
een belangrijke pijler van de
Drentse economie.
Het boek Natuurlijk Drenthe

bevat beschrijvingen van Drentse
landschappen, flora en fauna,
natuurgebieden en verhalen van
de mensen die er wonen en wer-
ken. Het boek laat de enorme
inzet zien die nodig is om de
natuur te herstellen. Honderden
foto’s brengen al deze aspecten in
beeld. Door de in het boek
beschreven routes te volgen dringt
de lezer door tot in het hart van de
Drentse natuur.
Drenthe is een belangrijke speler
waar het gaat om het duurzaam
behouden en ontwikkelen van
Europese topnatuur via Natura
2000 en het Natuurnetwerk
Nederland. Ook het versterken
van de biodiversiteit op het platte-
land behoort tot de speerpunten
van het beleid. De natuur speelt
verder een belangrijke rol bij het
opvangen van klimaatveranderin-
gen door bijvoorbeeld waterber-

ging en de vastlegging van CO2.
Wat zijn de resultaten van natuur-
herstel tot nu toe? Hoe draagt
samenwerking bij aan florerende
natuurgebieden? Wat betekent de
klimaatverandering voor de
Drentse natuur? Hoe kan de
Drentse landbouw bijdragen aan
de versterking van de biodiversi-
teit? Dit zijn de onderwerpen die
in het boek aan de orde komen.
,,Laat u verrassen door de veelzij-
dige natuur die Dren the biedt,
door de bijzondere manieren
waarop aan een toekomstbesten-
dige natuur wordt gewerkt. Stap
op de fiets, in de kano of ga te voet
de natuur in en kijk zelf naar de
mooie resultaten die al zijn
behaald’’, aldus de oproep van
Henk Jumelet, gedeputeerde pro-
vincie Drenthe. Het boek is vanaf
eind deze maand in de boekhan-
del verkrijgbaar. 

Noordelijke exportclubs
bundelen de krachten
ASSEN - Exportclub Drenthe
en Exportclub Groningen zijn
op 1 januari gefuseerd. De
nieuwe naam is Exportclub
Noord. Het gaat om een net-
werkorganisatie van bedrijven
die internationaal onderne-
men. 

Beide clubs kennen elkaar al
jaren en werkten al nauw samen.
De fusie is hiervan een logisch
gevolg. De doelstellingen en de
doelgroep zijn dezelfde en ook is
sprake van een gedeeld enthou-

siasme. De krachtenbundeling
moet leiden tot een netwerk met
nog meer kennis en ervaring in
internationaal ondernemen. 
Door de fusie is het ledenaantal
verdubbeld en denkt de nieuwe
club meer kwaliteit te kunnen bie-
den aan haar leden. Exportclub
Noord wil nog meer internationaal
georiënteerde bedrijven in het
noorden met elkaar verbinden en
een volwaardige gesprekspartner
zijn voor publieke en private par-
tijen. Uiteindelijk moet dit de
export van Noord-Nederland naar
een nog hoger plan te tillen. 

Op 4 februari zal het bestuur de
nieuwe club zich presenteren bij
hotel Van der Valk in Assen. Wie
meer wil weten of een bijeen-
komst wil bijwonen, kan contact
opnemen met voorzitter Mercedes
Prinsen. Het telefoonnummer is
06 5231 6013, e-mail
m.prinsen@zech sal.eu. Zie ook de
website www.ex portclubnoord.nl.

Vrijheidsoptocht 8 april
Westerbork krijgt vorm
WESTERBORK - In het kader
van 75 jaar Vrijheid wordt er
op 8 april in Westerbork een
Vrijheidsoptocht gehouden.
Diverse buurtverenigingen,
buurdorpen en enkele andere
clubs hebben zich al aange-
meld voor deze vrolijke
optocht, die steeds meer vorm
krijgt.

De optocht staat uiteraard in het
teken van vrijheid. De start is om
18.30 uur en de route voert west
naar oost en daarna van oost naar
west.  Het wordt een vrolijke,
kleurrijke optocht, met versierde
wagens, karren, bakfietsen, ver-

sierde fietsen, lopende groepen
enzovoort. Het geheel wordt opge-
luisterd met vrolijke muziek van
onder andere korpsen en een
dweilorkest. De organisatie is posi-
tief over het enthousiasme van de
buurten en buren, maar hoopt dat
nog meer buurten, verenigingen,
sportclubs en goede doelen zich
aangesproken voelen en ook wat
leuks bedenken voor deze
optocht. Hierbij wordt ook
nadrukkelijk gedacht aan straten
of buurten zonder buurtvereni-
ging. Informatie over de Vrijheids-
optocht is te krijgen bij Marieke
de Kleer, telefoon 0651785577. Bij
haar kan men zich ook aanmel-
den.

Belangstelling voor Kamp
Westerbork blijft groeien
HOOGHALEN - De belangstel-
ling voor Kamp Westerbork
blijft groeien. Vorig jaar heb-
ben bijna 600 groepen Herin-
neringscentrum Kamp Wester-
bork bezocht, waarmee de stij-
gende lijn van de afgelopen
jaren is voortgezet. 

Het museum ontving vorig jaar
ruim 168.000 bezoekers, waarmee
Herinneringscentrum Kamp Wes-
terbork tot een van de best
bezochte musea van Noord-Neder-
land behoort. De belangstelling
voor de Tweede Wereldoorlog
blijft onverminderd groot.
Die belangstelling was met name
zichtbaar op het voormalig kamp-
terrein. Het aantal dagelijkse

rondleidingen moest tijdens de
zomervakantie worden uitgebreid
van twee naar drie, omdat bleek
dat de groepen té groot werden
om goed het verhaal van de rond-
leiders te kunnen volgen. Deze
vrijwilligers hebben zo ruim
35.000 bezoekers het verhaal van
kamp Westerbork op de plek zelf
verteld. 

Ook weten steeds meer mensen
het Herinneringscentrum te vin-
den als het gaat om de reconstruc-
tie van lotgevallen van de gede-
porteerden. Wekelijks komen vra-
gen binnen over aankomst en ver-
blijf, deportatie en eventuele
terugkeer, zodat het afgelopen
jaar meer dan duizend vragen
beantwoord werden.

Lezing over
Barbizon van het
Noorden in Smilde
SMILDE - Een specialist van het
Drents Museum geeft woensdag
12 februari in Smilde een lezing
over de tentoonstelling Barbizon
van het Noorden. 
Met deze expositie is een langs
gekoesterde wens van het Drents
museum is in vervulling gegaan.
In deze tentoonstelling staat het
Drentse landschap tussen 1850 en
1950 centraal. Het museum pre-
senteert werk van grote kunste-
naars uit de 19e en 20e eeuw, die
de natuur van Drenthe ontdekten
en op het doek vastlegden. Er zijn
kunstwerken te zien van onder
meer Israels, Mesdag en Van
Gogh. Barbizon van het Noorden
is tot en met 22 maart te zien.
De lezing vindt plaats in de bi -
bliotheek in Smilde, aanvang
20.00 uur. Reserveren wordt aan-
bevolen.  Voor de organisatie
werkt de bibliotheek nauw samen
met de Culturele Raad Smilde. 
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