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

Open Monumentendag
Midden-Drenthe aangepast
MIDDEN-DRENTHE - De
Open Monumentendag in Mid-
den-Drenthe gaat dit jaar door,
maar wel in aangepaste vorm. 

Op 12 en 13 september is een aan-
tal monumentale panden onder
strikte voorwaarden te bezoeken,
terwijl andere monumenten
alleen digitaal te bewonderen zijn.
Door het coronavirus is het niet
mogelijk om de deuren van alle
monumentale panden in de
gemeente Midden-Drenthe voor
geïnteresseerde bezoekers te ope-
nen. Met filmpjes op de Facebook-
pagina van Midden-Drenthe wordt
een alternatief geboden. Ook is op
zaterdag 12 september om 10.00
uur via deze pagina live de rond-
leiding te zien die burgemeester
Mieke Damsma maakt door het
Melkfebriekie in Orvelte. Hier is
een nieuw museum gevestigd. Tij-

dens Open Monumentendag kan
men hier voor het eerst zien hoe
vroeger in deze fabriek melk tot
boter en karnemelk werd ver-
werkt. Burgemeester Mieke
Damsma neemt deel aan een
rondleiding, die zaterdag 12 sep-
tember vanaf 10.00 uur live te vol-
gen is op de Facebookpagina van
de gemeente Midden-Drenthe. Op
deze pagina zijn ook de Waters-
taatskerk in Boven smilde en de
Stefanuskerk in Westerbork virtu-
eel te bewonderen.
Het is ook mogelijk om een aantal
monumenten fysiek te bezoeken.
Zo openen verschillende panden
in museumdorp Orvelte de deu-
ren, kan er een kijkje worden
genomen aan de Kruisstraat in de
oudste woning van Beilen en wor-
den er rondleidingen georgani-
seerd door de Koepelkerk in Smil-
de.
Bij de monumentale panden die
wel fysiek te bezoeken zijn, wordt
men bij de ingang gevraagd om
persoonlijke gegevens achter te
laten. Daarnaast dient men ander-
halve meter afstand te bewaren.
Meer informatie over de deelne-
mende monumenten en het pro-
gramma is te vinden op
www.openmonumentendag.nl.

Beiler brandweervrouw
Carry Seidel ziet Sarah
BEILEN - Carry Seidel uit Beilen is vorige week verrast door
haar collega’s van de brandweer in Beilen. Dat had te maken met
haar vijftigste verjaardag. Carry Seidel zag op 1 september
Sarah. Aan deze mooi mijlpaal werd uiteraard uitgebreid aan-
dacht besteed. Ook door haar collega’s van de brandweerpost Bei-
len, die ‘s avonds aan de deur verschenen om haar te feliciteren.
De gelukwensen gingen vergezeld van een uitgebreid vleespakket
(foto). Sarah Carry Seidel kon het gebaar erg waarderen (foto
Brandweer Beilen). 

Orvelte biedt nu nog meer mogelijkheden voor natuuronderwijs
(foto Holly Klein Oonk/IVN).

De Veldhoeve in Orvelte
uitgebreid met Natuurlab
ORVELTE - De Veldhoeve in
Orvelte, het educatiecentrum
van het IVN, is uitgebreid met
een Natuurlab. Daardoor kan
er nu nog beter en uitgebrei-
der natuuronderwijs worden
gegeven.

In De Veldhoeve ontvangt het IVN
al jaren duizenden scholieren en
leerkrachten. Zij komen uit het
hele land om in Orvelte de natuur
te ontdekken en te beleven. Het
nieuwe Natuurlab is speciaal
opgezet om meer aandacht te kun-
nen schenken aan actuele onder-
werpen als klimaatverandering,
biodiversiteit en waterkwaliteit.
Deze thema’s krijgen een vaste
plek in het educatie-aanbod.
Als bezoekers binnenkomen in het
nieuwe Natuurlab staan ze direct
oog in oog met de verschillende
bewoners van het natuurgebied
rondom Orvelte: ree, das, specht,
haas, vos, konijn. Ook het ‘Bomen-
station’ heeft een prominente
plek. Leerlingen kunnen hier ont-
dekken wat voor een wonder een
boom eigenlijk is. Mark Tuit, direc-
teur IVN Noord: ,,Met een heus
Binnenbos brengen we buiten
naar binnen. Hoe bijzonder is het
om binnen les te krijgen omringd
door groen, alsof je je in een echt
bos waant? Of om daar een trai-
ning te volgen of samen te verga-
deren? Een inspirerende en unie-
ke plek.”
Het Natuurlab kent verder een
Discovery-gedeelte. Hier kunnen
vondsten uit de omgeving nog
beter worden bekeken. Leerlingen
kunnen bijvoorbeeld buiten eerst
op zoek naar planten of in een

waadpak en met een schepnet
waterbeestjes vangen in de beek.
In de Discovery kunnen zij echte
microscopen gebruiken om de
natuur eens van dichterbij te
bekijken. Verder worden nog
aquaria gebouwd, waar verschil-
len in waterkwaliteit onderzocht
kunnen worden. 
Het Natuurlab wordt compleet
gemaakt met een buitenafdeling.
In de directe omgeving van De
Veldhoeve zijn bos, een beek, een
bloemenweide, een moestuin en
een kas aan te treffen. Hier kan
allerlei onderzoeksmateriaal ver-
zameld worden. ,,De natuur zelf is
tenslotte het mooiste klas lokaal,’’
aldus Mark Tuit.

Basisspoedpost Bethesda weer volledig open
HOOGEVEEN - De basisspoed-
posten op Treant-ziekenhuisloca-
tie Bethesda in Hoogeveen is
sinds 1 september weer volledig
open. Patiënten kunnen hier
zeven dagen per week van 8.00
tot 22.00 uur terecht na verwij-
zing van de huisarts of huisart-
senpost. 
Begin dit jaar openden de basis-
spoedpost in Hoogeveen z’n deu-

ren voor patiënten met niet
levensbedreigende zorgvragen,
zoals een sportblessure, een bot-
breuk of een snijwond. De afge-
lopen maanden was de basis-
spoedpost beperkt open, omdat
er veel personeel nodig was voor
de zorg voor corona-patiënten.
Dat is nu niet meer het geval.

Patiënten melden zich in niet-

levensbedreigende situaties bij
hun huisarts of de huisartsen-
post. Daar wordt gekeken of de
huisarts het letsel zelf kan
behandelen of dat er een verwij-
zing naar de basisspoedpost
nodig is. Na behandeling op de
basisspoedpost kan de patiënt
weer naar huis. Soms is er een
vervolgafspraak nodig in het zie-
kenhuis. 

Zwemmen voor
baby’s en peuters
in De Peppel
BEILEN - Zwembad De Peppel
is gestart met instuiflessen voor
baby’s en peuters. Sinds 2 sep-
tember is het mogelijk voor
ouders om samen met hun kind-
je te ontspannen en genieten
van het warme water. 
De instuiflessen voor baby’s en
peuters tot en met drie jaar zijn
iedere woensdagochtend tussen
9.30 en 10.30 uur. Men kan kan
dan vrij inlopen om het kind
met behulp van spelletjes en
liedjes voor het eerst kennis te
laten maken met het grote
water.
De kinderen kunnen heerlijk
vrij bewegen, lekker spetteren,
zwieren en drijven. Eerst voor-
zichtig een paar druppeltjes
over het hoofdje en daarna
tegelijk met mama kopje onder.
Kortom, de kinderen leren op
speelse wijze, onder begelei-
ding van een zwemonderwijzer,
de mogelijkheden en de onmo-
gelijkheden van water kennen.
Vanaf het moment dat een baby
drie maanden oud is kan er
samen worden gezwommen.
Het is wel belangrijk dat het
kindje gezond is, goed groeit en
zijn of haar eerste vaccinaties
heeft gehad. Tot die tijd zijn ze
nog erg kwetsbaar voor infec-
ties. De kosten voor de instui-
flessen zijn 6 euro per keer. Er
kan ook een tien-lessenkaart
worden aangeschaft voor 46,25
euro plus 10 euro eenmalige
borg op de toegangspas. Deze is
dan tien weken geldig.
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‘Brocante op z’n Brits’ bij De Oranjerie in Zijen. 

‘Brocante op z’n Brits’ in
De Oranjerie in Zeijen
ZEIJEN - In De Oranjerie in
Zeijen wordt van 20 septem-
ber tot en met 10 oktober ‘Bro-
cante op z’n Brits gehouden’.
Ook is er op 20 september een
taxatiemiddag in de buiten-
lucht met antiquair Henk
Sprik.

Bij De Oranjerie kunnen bezoe-
kers heerlijk rondstruinen en
snuffelen tussen alledaagse
gebruiksvoorwerpen van antiek
tot vintage. Serviesgoed van aller-
lei verschillende merken,  glas-
werk, gekleurd glas, silverplate,
bestek, spiegels, hoeden, stoffen,
kinderjurkjes, kleinmeubelen,
schilderijen, oud naaigerij en nog
veel meer ‘nice things’.  Het gaat
om voorwerpen met een Britse
achtergrond. 
Dit alles is de afgelopen maanden
verzameld met veel liefde voor
oude dingen. De mensen van De
Oranjerie hebben zich enorm uit-
geleefd bij het decoreren, zowel
binnen als buiten. Brocante is hun
passie en dat is te zien. Alle reden
dus om er een feestje van de te
maken, uitraard wel ‘coronaproof’.
In de theeschenkerij en buiten op
het terras kunnen bezoekers

genieten van ‘Cream Tea’ met vers
gebakken scones, clotted cream
en jam, Carrot Cake en Cheese
Cake.
‘Brocante op z’n Brits’ start zondag
20 september met de taxatiemid-
dag Kunst of Kitch met Henk
Sprik. Deze bekende antiquair zal
tussen 11.00 en 17.00 uur voorwer-
pen taxeren en beoordelen.  Per
bezoekers mogen maximaal twee
stukken worden voorgelegd. 
Naast de brocante verrast De
Oranjerie de komende tijd ook
met de eigen kussenlijn van
prachtige oude borduursels, die
enorm is uitgebreid. Het zijn alle-
maal unieke stukken. Het bedrijf
is verder importeur van zeer echt
lijkende dinerkaarsen op batterij,
een ‘must have’ voor musea, ker-
ken, monumenten, scholen, verzor-
gingstehuizen enzovoort. Deze
kaarsen branden zonder vlam vol-
gens het zogenaamde ‘smart cand-
le’-systeem. 
De Oranjerie is gevestigd aan de
Noorderstraat 1 in Zeijen. De win-
kels is geopend van dinsdag tot en
met zaterdag van 13.00 tot 17.00
uur en verder op zondag 20 en 27
september en 4 oktober van 11.00
tot 17.00 uur. Zie ook www.de-
oranjerie.nl.

Collecte voor
Nierstichting
in Westerbork
WESTERBORK - In Westerbork en
omgeving wordt van 13 tot en met
19 september weer de collecte voor
de Nierstichting gehouden. ,,De
Nierstichting krijgt geen structure-
le financiële steun van de overheid
en is afhankelijk van giften en
donaties. De inkomsten uit de col-
lecteweek zijn dan ook essentieel
voor het werk van de Nierstich-
ting”, benadrukt Willy de Groote,
collectecoördinator in Westerbork.
,,Iedere bijdrage aan de collecte
helpt om nierpatiënten hun leven
terug te geven. Wij zijn ieder jaar
ontzettend blij met de inzet van
onze collectanten en de steun van
donateurs.” In deze coronatijd is
persoonlijk collecteren nog steeds
mogelijk, maar wel op een veilige
manier. Door anderhalve meter
afstand van elkaar te houden en
contactloos betaalverkeer. Dat kan
eenvoudig met de QR-code via een
mobiele telefoon. Ook is het moge-
lijk dat er een donatieformulier
door de bus gegooid wordt. Wie per
overschrijving een bedrag wil done-
ren, kan dit doen door de bijdrage
over te maken naar rekeningnum-
mer NL92 RABO 038 354 25 10 ten
name van Nierstichting, onder ver-
melding van ‘Westerbork’.

WZA helpt bij het
stoppen met roken
ASSEN - Voor iedereen die wil
stoppen met roken is er de
jaarlijkse Stoptober-actie in
oktober. Het Wilhelmina Zie-
kenhuis Assen (WZA) biedt de
deelnemers de helpende hand
met gratis informatieavonden.

Het is alweer voor de zevende
keer dat oktober is uitgeroepen
als dé maand om te stoppen met
roken. Dat houdt in: met z’n allen
28 dagen stoppen met roken in
oktober. Maar hoe pak je dat aan,
zodat het ook écht gaat lukken?
Welke voorbereidingen kun je
treffen om de kans op succes zo
groot mogelijk te maken? Tijdens
de informatieavonden van het
WZA krijgt men antwoord op deze
en nog veel meer vragen over stop-
pen met roken.
Er zijn meerdere informatieavon-

den waaruit kan worden gekozen.
De resterende zijn op 10 en 15 sep-
tember. De bijeenkomsten zijn
van 19.00 tot 20.30 uur, in het
WZA. In verband met de corona-
maatregelen is er een maximale
groepsgrootte. Aanmelden is daar-
om verplicht. Dit kan via longver-
pleegkundigen@wza.nl. De infor-
matieavond is een initiatief van de
longpoli van het WZA, samen met
Verslavingszorg Noord Nederland
(VNN). 

Volgens Trix Meints, longverpleeg-
kundige bij het WZA, is de kans
dat een stoppoging slaagt het
grootst als mensen zich laten bege-
leiden. ,,Stoptober is een mooie
gelegenheid. Het biedt de moge-
lijkheid om een maand te stoppen
met roken waarbij je dagelijks
begeleiding ontvangt en iedere
dag nieuwe tips. De mensen die
nog meer motivatie willen, kun-
nen zich ook op Facebook aanmel-
den. Dan kom je direct in contact
met duizenden andere mensen die
ook de uitdaging aangaan.”

Wanneer mensen meedoen met
de Stoptober, kunnen ze de app
van Stoptober downloaden. Het
WZA maakt in de app een eigen
community aan: Longpoli WZA.
Iedereen die wil stoppen, kan zich
aansluiten bij deze community.
Men hoeft geen patiënt of mede-
werker van het WZA te zijn. Stop-
pers krijgen steun via de app en
ook kan de gebruiker van de app
bijhouden hoelang hij al gestopt is
en wat dat opgeleverd heeft.
Zowel in euro’s als in gezondheids-
winst.

Vanaf 1 november mag er niet
meer op het terrein van het WZA
worden gerookt. Daarom wil het
ziekenhuis extra aandacht geven
aan de mogelijkheden om te stop-
pen met roken. Uit onderzoek
blijkt dat meedoen aan Stoptober
een gunstig effect heeft op stop-
pen met roken. Ook samen stop-
pen kan motiveren. ,,Veel mensen
zien op tegen de ontwenningsver-
schijnselen”, zegt Trix Meints.
,,Maar die kunnen best meevallen.
Er zijn mensen die achteraf zeg-
gen: als ik had geweten dat het zo
gemakkelijk was, was ik eerder
gestopt.
Dus probeer het gewoon eens. En
als het toch lastiger is dan
gedacht, dan kun je altijd terecht
bij de huisarts of - na verwijzing -
bij de Stop-met-rokenpoli van het
WZA.” Informatie hierover is te
vinden op de website van het
WZA.

4 Mijl van Assen op 12 september
ASSEN - In Assen wordt op
zaterdag 12 september de 4
Mijl van Assen gehouden. Het
is het eerste grote loopevene-
ment in Drenthe na maanden
van lockdown. Ook deze derde
editie van de loop gaat over 4
Engelse mijlen oftewel 6,4
kilometer. 

In de afgelopen maanden zijn heel
veel sportactiviteiten geschrapt,
dit terwijl juist sport bijdraagt
aan een gezonde leefstijl. De orga-
nisatie van de 4 Mijl van Assen is
dan ook ‘ontzettend blij’ dat dit
evenement wel kan doorgaan. Er
wordt voldaan aan alle RIVM-
eisen en dus is de veiligheid voor
deelnemers, vrijwilligers en
publiek gewaarborgd. 

Vanzelfsprekend ziet de organisa-
tie van het evenement er dit keer
geheel anders uit dan voorheen.
Op het terrein zijn extra sanitaire
voorzieningen en vaste looproutes
ingericht. Er wordt gestart vanuit
zeer ruime startvakken, waarin
elke loper een eigen veilige opstel-
plaats heeft. De volgorde van ver-
trek wordt bepaald door de ver-
wachte eindtijd die iedere deelne-
mer vooraf heeft opgegeven. Dit
om het onderling inhalen tijdens
de run te beperken. De aanwezig-
heid van publiek wordt ontmoe-
digd en er zijn geen fysieke prijs-
uitreikingen. Daarnaast wordt
deelnemers gevraagd om na de

finish zelf hun medaille en versna-
peringen te pakken en om vervol-
gens zo snel mogelijk het terrein
te verlaten.
In ‘normale’ tijden vindt op de dag
van de run ook het ‘4 Mijl Festival’
plaats met een sportplein, een fair,
een kinderplein en optredens van
artiesten. Dit festival is om begrij-
pelijke redenen geschrapt. De
organisatie hoopt volgend jaar
weer de complete mix aan sport
en plezier te kunnen bieden .

Het evenement is onderdeel van
het AssenRuns loopcircuit. De
start is om 12.00 uur met de kids-
run in de Rabo Scholencompetitie
voor Asser basisscholen. De eerste
startgroep op de hoofdafstand van
4 Mijl vertrekt om 13.50 uur. Ver-
deeld over alle categorieën is er
plek voor maximaal 1.750 deelne-
mers. Inschrijven kan alleen
online tot vrijdag 4 september
12.00 uur op de site
www.4mijlvanassen.nl.

Zelf rauwe koemelk tappen in Zwiggelte
ZWIGGELTE - Wie op zoek is naar
melk rechtstreeks van de koe, kan
sinds kort terecht in Zwiggelte. Bij
MelkDelicatesse aan de Halerweg
9 kan iedereen 24 uur per dag,
zeven dagen per week zelf rauwe
melk tappen. De koemelk is
afkomstig van het eigen melkvee-
bedrijf. Voorheen zat er zogenaam-
de A2 melk in de tap, maar die
melk is nu alleen nog op bestelling

te krijgen. Anita Koops, mede
eigenaresse van MelkDelicatesse,
geeft aan dat met de koerswijzi-
ging ingespeeld wordt op de geste-
gen vraag naar verse rauwe melk.
,,De verkoop van de bijzondere A2
melk kwam via de tap niet vol-
doende tot zijn recht, terwijl de
vraag naar de reguliere verse
rauwe melk dagelijks stijgt”, aldus
de verklaring van Koops. 

Repair Café in Beilen blijft dicht
BEILEN - Het Repair Café in Bei-
len blijft voorlopig gesloten. Vanwe-
ge corona vinden de vrijwilligers
het niet verantwoord de activitei-
ten weer op te starten. Eerder heeft
het Repair Café Beilen bekendge-
maakt dat er vanaf 12 september
weer bijeenkomsten zouden zijn.
Samen met alle medewerkers is

vastgesteld dat het handhaven van
de RIVM-regels te moeilijk is. ,,Het
risico op besmetting wordt hierdoor
vergroot en dat is iets wat niemand
wil. Daarom hebben we besloten
om voorlopig nog geen bijeenkom-
sten van het Repair Café te laten
plaatsvinden’’, aldus de organisatie
in een verklaring.
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Buitenschilderdag
in Oud Aalden
AALDEN - In Oud Aalden vindt zaterdag 12 september de jaar-
lijkse buitenschilderdag Plein Air plaats. Ruim veertig schilders
zijn tussen 10.30 en 14.30 uur op vijf locaties in en om Oud Aal-
den aan het werk. De ezels worden opgesteld op en rond de Brink,
bij de molen van Aalden (foto), de open tuin van Reuvers, het
Lesturgeonlaantje en de Aelderstroom vanaf de Koemarsendijk
tot het Rode Draad bankje. Het evenement wordt georganiseerd
door Tourist Info Aalden/Zweeloo in samenwerking met Stich-
ting Kunstenaarsdorp Zweeloo. Het publiek is welkom om een
kijkje te komen nemen, uiteraard met inachtneming van de coro-
naregels.

‘Het Verdriet van de Bevrijding’
over naoorlogse compensaties
WESTERBORK - De tentoon-
stelling Het Verdriet van de
Bevrijding in Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork
belicht de komende tijd vooral
het verhaal van de compensa-
ties die na de Tweede Wereld-
oorlog werden uitgekeerd aan
verzetsstrijders en vervolgings-
slachtoffers  

De tentoonstelling is nog tot en
met 3 januari te zien. Aan de hand
van persoonlijke verhalen, bijzon-
dere voorwerpen en afbeeldingen
wordt de schaduwzijde van de

bevrijding belicht. 
Voor de meeste kamp- en onder-
duikoverlevenden was er geen
feestelijke bevrijdingsroes, witte-
brood en sigaretten. Er waren
geen bevrijdingsrokken en zij
dansten ook niet met de Canade-
zen. Voor hen was er de moeizame
repatriëring uit de kampen, die
soms maanden duurde. Of een aar-
zelend tevoorschijn komen uit de
onderduikadressen. Hierna volgde
een vaak kille ontvangst in Neder-
land. De voormalige woonhuizen
die bewoond werden door derden,
bedrijven en bezittingen die niet
zomaar terug werden gegeven en

het allerergste: de berichten die
langzaam binnen druppelden en
de meest angstige vermoedens
bevestigden. Vader, moeder, kind,
broer, zus, opa, oma, tante, oom:
allemaal vermoord. Voor veel over-
levenden was 1945 misschien wel
het zwartste jaar uit hun bestaan.  
Telkens staat een ander onder-
werp centraal in de tentoonstel-
ling. Op dit moment zijn dat de
‘compensaties’, ‘tegemoetkomin-
gen’ en (pensioen)uitkeringen die
in de afgelopen 75 jaar, vaak na
veel strijd, aan verzetsstrijders en
vervolgingsslachtoffers zijn uitge-
keerd.

TC Smalhorst hervat activiteiten
BEILEN - Tennisclub Smal-
horst in Beilen heeft de activi-
teiten hervat. De jeugd en de
beginners hadden de primeur
en gingen eind vorige maand
als eersten weer de baan op
voor gezellige toernooien.

Onlangs vonden ook de clubkam-
pioenschappen plaats. Weliswaar

aangepast vanwege corona en met
minder deelname dan gehoopt,
maar het enthousiasme en het ple-
zier waren er niet minder om. Niet
in de laatste plaats door de goede
verzorging van de kantinecommis-
sie. Er werd van woensdag tot
zaterdag gespeeld en alleen de
vrijdag viel wat in het water. Daar-
door werd de zaterdag wat druk-
ker met voor sommigen zelfs drie

partijen. Dit bleek geen probleem,
want er was geen vermoeidheid
terug te zien in het spel. 
De clubkampioenen van dit jaar
zijn Jacobien Stein en Anna Jager
(Dames Dubbel), Jos Pettinga
(Heren Enkel A), Jan Smeenge
(Heren Enkel B), Jan Jonink en
Remko Pars (Heren Dubbel A) en
Henk ten Oever en Jan Smeenge
(Heren Dubbel B).

De tenniskampioenen van TC Smalhorst.

Zorgen om Drentse natuur, 
PvdA luidt de noodklok
DRENTHE - De Drentse
natuur heeft grote schade
opgelopen door de droogte in
de afgelopen drie zomers. Dat
blijkt uit recent onderzoek. De
PvdA in Drenthe luidt nu de
noodklok en wil dat de provin-
cie in actie komt.

De Drentse natuurgebieden kam-
pen met ernstige verdroging waar-
door planten- en diersoorten ver-
dwijnen. Dat blijkt uit een inven-
tarisatie van diverse natuurorgani-
saties. De PvdA vindt dat Gedepu-
teerde Staten op korte termijn
met een reddingsplan moet
komen en stappen gaat onderne-
men op het gebied van waterbe-
heer.
De natuurschade is vooral aan de
orde op de hogere zandgronden.
Ook Drenthe wordt geraakt. Er is
sprake van verdroogde bossen, ver-
dorde heidevelden, uitdrogende

veengebieden zoals het Fochte-
loërveen, droogstaande beekdalen
zoals de Geeserstroom en minder
overlevingskansen voor insecten
of broedende weidevogels.
Natuurmonumenten heeft aange-
geven dat de hittegolf van augus-
tus, na de droge zomers van 2018
en 2019, de genadeslag kan bete-
kenen voor de natuur.

Naar aanleiding van deze waar-
schuwing wil de PvdA-Statenfrac-
tie van GS weten welke acties in
voorbereiding zijn. De partij vindt
dat de waterhuishouding in en
rondom de Drentse natuurgebie-
den zo snel mogelijk klimaatbe-
stendig moet worden. Hiervoor
dient de provincie samen aan de
slag te gaan met waterschappen,
terreinbeheerders en andere
belanghebbenden. De PvdA wil
dat GS met de deze organisaties in
overleg treedt om een actieplan te
maken.

Diploma’s voor Beiler
brandweerlieden
BEILEN - Bij de brandweer van Beilen zijn twee leden geslaagd
voor hun opleiding Manschap A. De gediplomeerden zijn Mark
Brunsting en Niek Hunse (foto). Ze legden onlangs de afsluitende
test met goed gevolg af. Beide mannen zijn uitgebreid gefelici-
teerd door hun collega’s. De Beiler brandweer is zeer verheugd dat
de groep nu versterkt is met nog eens twee volledige opgeleide
hulpverleners.

ANWB steekt 10.000 euro
in mooiste project van Drenthe
EMMEN - Het ANWB Fonds is
op zoek naar het mooiste
maatschappelijke project van
Drenthe. De winnaar krijgt
10.000 euro.

Het ANWB Fonds steunt maat-
schappelijke projecten van bur-
gers in hun eigen stad of regio. De
initiatieven moeten een blijvende
bijdrage leveren op het gebied van
verkeersveiligheid, (duurzame)

mobiliteit en vrije tijd, waarbij
toegankelijkheid voor mensen
met een beperking een vereiste is. 
Dit is het derde jaar dat het
ANWB Fonds op deze manier
maatschappelijke initiatieven
ondersteunt. De vorige twee jaren
waren een groot succes. De inzen-
dingen stroomden binnen. Er
stemden in 2019 bijna 23.000
Nederlanders mee. De actie wordt
in iedere provincie gevoerd.
Door het coronavirus is de verkie-

zing dit jaar verplaatst naar het
najaar. ,,Als ANWB wilden we het
project toch door laten gaan. Voor-
al nu. De ANWB wil mensen blij-
ven helpen die zich inzetten voor
de samenleving, juist nu het leven
voor veel groepen er moeilijker op
is geworden. Want zulke mensen
helpen niet alleen, ze inspireren
ook anderen weer”, aldus project-
coördinator Sanne van den Rotten
van het ANWB Fonds.
Het concept is iets aangepast; dit
jaar honoreert het ANWB Fonds
ook projecten voor het ‘corona-
proof’ maken van bijvoorbeeld
musea en voertuigen, zodat Neder-
land er op een veilige manier op
uit kan blijven gaan. Daarnaast
wordt nog steeds gekeken naar
mobiliteit, toegankelijkheid en
verkeersveiligheid.
Inschrijven om in aanmerking te
komen voor de toekenning kan tot
6 oktober. Iedereen in Nederland
kan vervolgens via de website
vanaf 26 oktober tot en met 23
november stemmen op het mooi-
ste ingediende project. Dan blijft
er een top-drie aan genomineerde
projecten per provincie over. Hier-
uit wordt door de ANWB Advies-
commissie een project in iedere
provincie gekozen. In januari is de
prijsuitreiking. Er kan gestemd
worden op www.anwb. nl/anwb-
fondshelpt.

Boekenbeurs Westerbork 
blijft bestaan
WESTERBORK - De boekenbeurs in Westerbork blijft bestaan. De
boeken kunnen vanaf nu worden ingebracht bij Het Boekenpunt aan
de Hoofdstraat 21A.

Op de beurs worden tweedehands boeken verkocht voor goede doe-
len. De Wereldwinkel in Westerbork was nauw betrokken bij deze
activiteiten. Na sluiting van deze winkel leek het er even op dat ook
de boekenbeurs zou moeten verdwijnen, maar zover komt het niet.
Er is een nieuwe ruimte gevonden voor het inbrengen en sorteren
van de boeken: Het Boekenpunt. Bezoekers hebben toegang vai de
achteringang. Iedere dinsdag- en donderdagochtend kunnen er van
9.30 tot 11.30 uur boeken worden ingeleverd. Wie de boeken echt niet
kan komen brengen, kan een afhaalafspraak maken. Meer informa-
tie is te krijgen via 0593 566887 of 06 360 62 231.
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Het fondsbestuur (vanaf links): voorzitter Ben Boers, penning-
meester Jan Hiddink en Annemieke van der Neut-Hasselbach.

Paardenfonds Elp-
Zuidveld opgeheven
ELP - Na bijna honderd jaar is
er een einde gekomen aan het
Paardenfonds Elp-Zuidveld.
Het fonds is overbodig gewor-
den en donderdag officieel
opgeheven.

Paardenfonds Elp-Zuidveld is vele
jaren actief geweest in deze dor-
pen. De laatste jaren is het aantal
leden sterk afgenomen. Daarom
hebben bestuur en leden moeten
besluiten het fonds op te heffen.
Het Paardenfonds Elp-Zuidveld is
een coöperatieve instelling van
boeren. Het stamt uit de tijd dat
het werkpaard voor de boer
onmisbaar was. De leden betaal-

den een premie en konden een
beroep doen op het fonds als het
paard kreupel was of te ziek om
nog te werken. Het was geen ver-
zekering, maar de boer kreeg wel
een vergoeding voor de geleden
schade. Inmiddels zijn de werk-
paarden vervangen door tractoren
en wordt het paard puur hobby-
matig gehouden. Het fonds heeft
daarom geen nut meer, wat zicht
baar is in het gedaalde ledental.
In 2019 werd een soortgelijk paar-
denfonds in Westerbork al opge-
heven. Paardenfonds Elp-Zuidveld
heeft dit voorbeeld gevolgd. De
opheffingsvergadering was don-
derdag in in De Koekoekshof in
Elp.

De boer aan het werk in een tijd dat het paard onmisbaar was. 

VNN biedt gratis stoppen-
met-roken-begeleiding
HOOGEVEEN - Verslavings-
zorg Noord-Nederland (VNN)
gaat mensen helpen die willen
stoppen met roken. Dat
gebeurt met gratis groepsbij-
eenkomsten, onder andere in
Hoogeveen.

VNN biedt de gratis stoppen-met-
roken-begeleiding aan in oktober
in het kader van Stoptober. Dit is
een landelijke campagne waarbij
deelnemers de uitdaging aangaan
om 28 dagen (in de maand okto-
ber) niet te roken. Dit doen ze
samen met duizenden anderen.
Via de speciale Stoptober-app
krijgen de deelnemers elke dag
berichten en tips om vol te hou-
den. Daarnaast opent VNN specia-
le pop-up poli’s, onder andere in
Hoogeveen, voor extra ondersteu-
ning. De groepsbijeenkomsten
worden geleid door deskundigen
van VNN. Deelnemers leren meer
over wat verslaving eigenlijk is en
hoe het werkt. Tevens leren ze de
momenten herkennen waarop ze
zin hebben in een sigaret. Ze krij-
gen praktische tips over wat ze
dan het beste kunnen doen. 

Naast het stoppen met roken is er
ook aandacht voor voeding en
bewegen, omdat een gezonde leef-
stijl van grote invloed is. Ook komt
informatie en advies over nicoti-
nevervangers en eventuele medi-
catie aan bod. Verder wordt uitge-
legd waarom het zo belangrijk is
om juist nu te stoppen. Rokers
hebben waarschijnlijk een grotere
kans om het coronavirus te krij-
gen en meer kans op een ernstig
verloop van de ziekte.
Het is de tweede keer dat VNN
met pop-up poli’s werkt. Deelne-
mers van de vorige editie vonden
het fijn om in een groep te stop-
pen met roken. ,,Als ik het alleen
had moeten doen, was ik allang
weer gaan roken”, aldus een van
de deelnemers. Ook vonden veel
mensen de informatie over versla-
ving heel waardevol. De luchtige
sfeer werd ook gewaardeerd. 
De deelname aan de pop-up poli is
gratis. Behalve in Hoogeveen
wordt ook in Drachten en Hooge-
zand een pop-up poli georgani-
seerd. De bijeenkomsten vinden
plaats in de avond en de middag.
Meer informatie is te vinden op
vnn.nl/stoptober.

Dirk-Siert Schoonman
geïnstalleerd als dijkgraaf
MIDDEN-DRENTHE - Dirk-
Siert Schoonman (52) is eind
augustus geïnstalleerd als
nieuwe dijkgraaf van Water-
schap Drents Overijsselse
Delta (WDODelta) door de
Commissaris van de Koning in
Drenthe, Jetta Klijnsma. 

Dat gebeurde tijdens een bijzon-
dere vergadering van het alge-
meen bestuur, vanwege de corona-
maatregelen in Theater De Spie-
gel in Zwolle. Schoonman is door
de Koning benoemd voor een
periode van 6 jaar. Hij volgt daar-

mee de in augustus vorig jaar
overleden Herman Dijk op. In de
afgelopen periode heeft Piet Zoon
de functie van dijkgraaf waarge-
nomen.
Na de beëdiging droeg waarne-
mend dijkgraaf Zoon de voorzit-
tershamer officieel over aan Dirk-
Siert Schoonman, die verklaarde
uit te zien naar zijn nieuwe rol.
,,Van ondernemer en belangenbe-
hartiger naar dijkgraaf is een evo-
lutie van eigenbelang naar secto-
raal belang naar algeheel belang.
Ik wil graag verbinden tussen alle
belangen die er zijn en waarvoor
het waterschap juist in deze tijd

een belangrijke ruimtelijke en
maatschappelijke functie heeft”,
aldus Schoonman.
De nieuwe dijkgraaf was tot voor
kort heemraad bij Waterschap Val-
lei en Veluwe en heeft zitting in
het dagelijks bestuur van de Unie
van Waterschappen met energie,
waterkwantiteit en watersysteem
in zijn portefeuille. Lange tijd is
hij melkveehouder geweest en
actief als bestuurder bij land- en
tuinbouworganisaties.
Dirk-Siert Schoonman: ,,Sinds
2015 ben ik bestuurlijk verbonden
aan de waterwereld. Fantastisch
hoe waterschappen steeds zicht-
baarder zijn geworden door de
grote opgaven, zoals aanpassing
aan de gevolgen van de klimaats-
verandering. Een opgave waar ook
het werkgebied van WDODelta
voor staat. Ik ga graag bij dit
waterschap als dijkgraaf aan de
slag. Een prachtig gebied met heel
veel water, van droog tot nat en
van hoog tot laag.”
De dijkgraaf is de voorzitter van
het algemeen bestuur en van het
dagelijks bestuur. WDODelta is
het op één na grootste waterschap
met een uniek werkgebied in de
provincies Drenthe en Overijssel.
Het strekt zich uit van Assen tot
en met Deventer; van hoge zand-
gronden tot lage rivierdalen. Het
werkgebied is 255.000 hectare
groot met circa 620.000 inwoners
verdeeld over 22 gemeenten. Er
zijn 7100 kilometer watergangen,
1000 kilometer dijken en kades,
16 rioolzuiveringen, 1960 stuwen
en 340 gemalen.

Dirk-Siert Schoonman wordt geïnstalleerd als dijkgraaf. Links
CDK Drenthe Jetta Klijnsma (foto Freddy Schinkel).

Nieuwe MRI voor
Bethesda Ziekenhuis
HOOGEVEEN  - Treant ver-
nieuwt de MRI’s in het Be -
thesda Ziekenhuis in Hooge-
veen, het Refaja in Stadska-
naal en het Scheper in
Emmen. De nieuwe MRI’s
geven een nog nauwkeuriger
beeld en zorgen voor een meer
patiëntvriendelijke ervaring. 

Met deze apparaten haalt Treant
de nieuwste technologie in huis.

De MRI in Stadskanaal is als eer-
ste vervangen. In september volgt
de MRI in Emmen. Begin volgend
jaar is Hoogeveen aan de beurt.
Treant heeft ervoor gekozen om
de MRI in Hoogeveen te vervan-
gen door een zogenaamde 3-Tesla
MRI-scanner. ,,De magneet van
deze MRI is sterker, waardoor de
scans een hogere beeldkwaliteit
hebben. Eventuele afwijkingen
worden nog beter in beeld
gebracht waardoor je als arts

beter en met meer zekerheid een
diagnose kunt stellen. Het scan-
nen zelf gaat sneller waardoor een
patiënt minder lang in de MRI
ligt’’, vertelt radioloog Margot Wil-
lemse. 

Met name de afdelingen urologie,
neurologie en orthopedie hebben
baat bij een krachtige MRI, maar
ook patiënten van het Mam-
macentrum in Hoogeveen en
andere oncologiepatiënten. Voor
Emmen en Stadskanaal is geko-
zen voor de 1,5-Tesla MRI, omdat
deze MRI’s vanwege de magneti-
sche veldsterkte ook geschikt zijn
voor patiënten met pacemakers
en ICD’s. 
De nieuwe apparaten maken min-
der geluid en scannen sneller
waardoor de patiënt minder lang
in de MRI ligt. In ziekenhuisloca-
ties Scheper en Bethesda hebben
de MRI’s een ruimere tunnel
gekregen. Voor patiënten die niet
goed tegen kleine ruimtes kun-
nen, is een MRI-scan nu beter vol
te houden.
Magnetic Resonance Imaging
(MRI) is een techniek om doorsne-
defoto’s te maken van het lichaam.
Een MRI-scan geeft daarmee een
nauwkeurig beeld van gewrichten
en spieren, maar ook van organen
zoals de hersenen, het hart of de
prostaat. Hiermee kan de arts
eventuele afwijkingen of bescha-
digingen zien. Een MRI-scan
werkt met sterke magneetvelden
en dus niet met röntgenstralen.
Daardoor is een MRI-scan uiter-
mate geschikt voor beeldvorming
bij kinderen, jongvolwassenen,
zwangere vrouwen en patiënten
die regelmatig een onderzoek
moeten ondergaan. 

Het Bethesda is een van de ziekenhuizen die een nieuwe MRI krij-
gen (foto: Bianca Verhoef).
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Overdag of ’s nachts beregenen, het maakt weinig uit.

LTO Noord: ‘stop met het
verbod op overdag beregenen’
DRENTHE - Nieuw weten-
schappelijk onderzoek van het
KNMI en de Wageningen Uni-
versiteit toont aan dat er nau-
welijks verschillen zijn wan-
neer agrariërs overdag of ’s
nachts beregenen. Boerenorga-
nisatie LTO Noord wil daarom
dat er een eind komt aan het
verbod overdag te beregenen.

Boeren en tuinders beregenen
hun grond en gewassen om ervoor
te zorgen dat de voedselvoorzie-
ning in stand blijft. Lange tijd
werd gedacht dat beregenen in de
nachtelijke uren voor veel minder
verdamping zou zorgen. Nu dit
niet waar blijkt te zijn, gaat LTO
Noord met de waterschappen om
tafel om een eind te maken aan

wat genoemd wordt ‘onzinnige
beregeningsverboden’.
LTO Noord-bestuurder Trienke
Elshof: ,,Het instellen van een ver-
bod op het beregenen overdag
levert weinig op om waterverlie-
zen te beperken, maar kan wel zor-
gen voor ernstige schade aan
gewassen.” Elshof vindt dat maat-
werk nodig is. ,,Of beregend moet
worden, hangt heel erg af van de
hoeveelheid regen die er valt, de
grondsoort en de gewassen die de
boer of tuinder teelt. Een ‘one size
fits all’-benadering voor een groot
gebied heeft daarom geen zin.” In
de akkerbouw is nu de oogsttijd
aangebroken. Daarom is het nu
vooral noodzakelijk dat gewassen
zoals aardappelen, wortelen, uien
en bieten voldoende water krij-
gen. Bloembollen hebben nu min-

der water nodig. 
Elshof: ,,Boeren snappen heel
goed dat ze in dagen van extreme
hitte extra zuinig met water om
moeten gaan en nemen die ver-
antwoordelijkheid.” Volgens de
belangenorganisatie zetten boe-
ren en tuinders ook nadrukkelijk
in op technische innovaties in
watergebruik zoals precisiebere-
gening en het verbeteren van de
bodemkwaliteit, waardoor regen-
water niet direct wegspoelt en
gewassen beter voedingsstoffen
opnemen.

De onderzoekers kondigen aan
dat op een later moment meer
onderzoek naar alle facetten rond
beregenen gewenst is. LTO Noord
zegt de resultaten met belangstel-
ling af te wachten. 

Interviews met Drentse
verzetsstrijders online
DRENTHE - Het Drents
Archief gaat interviews online
zetten met mensen die in de
jaren 40-45 in het verzet zaten.
Het gaat om vraaggesprekken
die in de jaren tachtig zijn
opgenomen.

De interviews lagen jarenlang op
de plank. Omdat het 75 jaar gele-
den is dat de Tweede Wereldoorlog
eindigde, heeft het Drents Archief
er nu een podcastserie van laten
maken. Ze worden onder de naam
‘De Hilte 11 - Oorlog op de Honds-
rug’ op de website gezet.
Aan het woord komen vijf Drentse
verzetsstrijders uit verschillende
hoeken de provincie. Ze hadden
één ding gemeen: ze deden wat ze
als Nederlander moesten doen.
Met alle gevolgen van dien. De vijf
dappere Drenten voerden strijd
tegen de nazi’s en deden alles om

anderen te redden. Alle aspecten
komen in de interviews aan bod:
strijd, onderduik, verraad, liefde
en dood.
Begin dit jaar kwam het eerste sei-
zoen van De Hilte 11 online. Hier-
in werd het aangrijpende verhaal
van de familie Nijboer uit Gieten
verteld. Op 6 september is het
tweede seizoen van de serie gelan-
ceerd. Aaltje Zefat uit Valthe ver-
telt dan over haar oorlogsverle-
den. Iedere week wordt er een
nieuw interview online gezet. De
laatste is op 27 september. Na Aal-
tje Zefat volgen interviews met
Rikkert Zuidveld uit Peize-Roden,
Toon Thalen (Meppel), Sientje
Thalen (Meppel) en Lambert
Ketelaar (Gieterveen).
De Hilte 11 is gemaakt door pod-
castmakers Hilde Boelema en
Marjolein Knol. De website van
het Drents Archief is te vinden op
www.drentsarchief.nl.

Jan Mink ontvangt een oorkonde voor zijn dertien jaren als
brandweerman in Beilen (foto Brandweer Beilen).

Jan Mink stopt bij
brandweer Beilen
BEILEN - Jan Mink heeft na
dertien jaar afscheid genomen
van de brandweer in Beilen.
Op de laatste zondag van
augustus werd hij uitgezwaaid.
Mink moet vanwege gezondheids-
redenen stoppen als actief brand-
weerman. Hij blijft wel gewoon lid
van de personeelsvereniging. De
inwoner van Beilen kwam in 2007
als brandwacht bij de plaatselijke

brandweer, waar een opleiding
volgde voor brandweerchauffeur.
Deze functie heeft hij tot voor kort
uitgeoefend.
Ondanks het afscheid zullen zijn
brandweercollega’s Mink nog
geregeld tegenkomen. Hij is
chauf feur bij de mabulancedienst
in Beilen. Jan Mink werd zondag
uitgebreid bedankt voor zijn inzet
in de afgelopen jaren. Hiervoor
kreeg hij een oorkonde. 

Datalek bij
gemeente 
Midden-
Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente Midden-Drenthe
is de fout in gegaan met
persoonsgegevens van
dienstplichtigen. Deze zijn
ten onrechte openbaar
gemaakt en dus is sprake
van een datalek.
Het gaat om de registers
van dienstplichtigen uit
Beilen in de jaren 1941-
1972. Deze persoonsgege-
vens zijn gepubliceerd op
een website voor genealo-
gie. Omdat het ook gaat om
personen die nog in leven
zijn, hadden deze gegevens
niet openbaar gemaakt
mogen worden.
De persoonsgegevens zijn
van de website gehaald.
Tevens heeft de gemeente
melding gemaakt van een
datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
,,U mag er als burger op
rekenen dat wij zorgvuldig
met uw gegevens omgaan.
Dit is onvoldoende gebeurd
en dat betreuren wij. Hier-
voor bieden wij onze
oprechte excuses aan’’,
aldus de gemeente in een
verklaring. 

Klassiek talent speelt
in kerk Bovensmilde
BOVENSMILDE - CultuurPo-
dium Bovensmilde organiseert
zondag 13 september een
optreden van vier jonge con-
servatoriumstudenten.

De Jong Talentklas Klassieke
Muziek van het Prins Claus Con-
servatorium en het Haydn Jeugd
Strijkorkest zullen een gevarieerd
programma verzorgen. Het gaat
om Lyke Nota (viool), Stella Bui-
tenhuis (viool), Emma van den
Hoed (altviool) en Joost de Boer
(cello). De muzikale leiding is in
handen van cellist/docent/ diri-
gent Jan-Ype Nota. Van solo tot
kwartet spelen zij de mooiste

muziek van onder anderen
Mozart, Brahms en natuurlijk
Bach. 
De deur gaat open om 14.30 uur.
In verband met de corona-maatre-
gelen is het programma aange-
past. Ook is het aantal beschikba-
re plaatsen beperkt. Men dient te
reserveren door 8,50 euro (tot en
met 16 jaar gratis) over te maken
op NL16 RABO 0331 7808 95 ten
name van Stichting CultuurPodi-
um Bovensmilde onder vermel-
ding van ‘13 september’. Zonder
reservering is er alleen toegang
bij voldoende plek. Het concert
vindt plaats in de gerestaureerde
Waterstaatskerk aan de Hoofdweg
186 in Bovensmilde.

Drenthe zoekt kandidaten
voor vrijwilligersprijs
DRENTHE - De provincie
Drenthe heeft een onderschei-
ding voor vrijwilligersorganisa-
ties ingesteld: ‘Hét compli-
ment van Drenthe’. Vanaf 1
september kan iedereen kan-
didaten voordragen voor deze
nieuwe provinciale prijs.

Met ‘Hét compliment van Dren -
the’ wil de provincie vrijwilligers
in het zonnetje zetten. De onder-
scheiding is bedoeld voor organi-
saties die op een ‘buitengewone,
aansprekende en succesvolle
manier’ met vrijwilligers werken. 
Gedeputeerde Kuipers: ,,Ik ben
trots op alle vrijwilligers die
Drenthe in de benen houden.
Ongeveer 40 procent van onze
inwoners zet zich belangeloos in
voor anderen: in wijken en buur-
ten, op school, bij sportverenigin-
gen, in de zorg en bij evenemen-
ten. Om onze waardering uit te
spreken reiken we ‘Hét compli-
ment van Drenthe’ uit op de natio-
nale vrijwilligersdag op 7 decem-
ber. Samen zorgen we voor een
sociaal en levendig Drenthe.”

Aan ‘Hét compliment van Drent-
he’, voorheen de vrijwilligersprijs,
is een bedrag van 3000 euro
gekoppeld. Dit kan worden
gebruikt om wat extra’s te doen
voor een vereniging, club, initia-
tief of organisatie in Drenthe. Bij
de beoordeling van de nominaties
wordt dit keer speciaal aandacht
geschonken aan het thema
‘armoede’ in welke vorm dan ook.

Elk jaar zal een nieuw thema cen-
traal staan. 
Een vrijwilligersorganisatie aan-
melden kan van 1 september tot 1
oktober 2020 via www.provin -
cie.dren the.nl/compliment. Daar-
na selecteert de jury vijf genomi-
neerden die op de genoemde web-
site worden gepresenteerd. Wie de
jury wil helpen, kan stemmen op
deze genomineerden. Dat kan
online van 19 tot 30 oktober. 
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Guus met de award en z’n beide baasjes (foto Hondenspeeltuin Beilen).

Guus is Dog of Fame
BEILEN - Labrador Guus is
uitgeroepen tot ‘Dog of Fame
2020’. Dat gebeurde onlangs in
de Hondenspeeltuin in Beilen. 

Guus is een zesjarige labrador uit
het Groningse Sauwerd. Hij ont-
ving de prestigieuze titel dankzij
een reddingsactie op het Lauwer-
smeer. Dat was begin dit jaar.
Guus was samen met zijn baasjes
Henk en Marga Schepers en de
toen anderhalf jaar oude Filos. De
pup sprong het water in en toen
ging het mis.
Filos zwom richting een boei,
waarschijnlijk omdat het dier het
rode rondje op de boei aanzag
voor een speelbal. Het hondje
kwam onder de boei vast te zitten
en ging steeds kopje onder. Baasje
Henk wilde zijn broek al uittrek-
ken om het water in te duiken,
maar Guus was hem voor. De
labrador ging zonder commando

het water, zwom naar de boei en
trok Filos aan haar riempje los.
Samen zwommen ze weer terug. 
Voor de baasjes en omstanders
was het een ongelooflijk tafereel.
Menig traantje is weggepinkt.
Voor het bestuur van de Honden-
speeltuin was het reden om Guus
de Dog of Fame-award uit te rei-
ken. Henk en Marga Schepers zijn
ontzettend trots op hun hond.
Guus is bijgeschreven op het Dog
of Fame-bord in de speeltuin.
Tevens werd een eigen ster uitge-
reikt om als label aan de halsband
te bevestigen. Zelf was Guus - en
met hem Filos - het meest blij met
het enorme bot dat hij kreeg. 

Vanaf nu tot 1 januari kunnen er
weer verhalen ingezonden worden
voor de Dog of Fame-award. In
januari wordt bekend gemaakt
wie de winnaar wordt. Inzenden
kan naar hondenspeeltuinmid-
dendrenthe@gmail.com. 

Medewerkers WZA
krijgen coronaboek
ASSEN - Alle medewerkers
van het Wilhelmina Zieken-
huis in Assen (WZA) hebben
een bijzonder coronaboek
gekregen. Het gaat om een
bundel met de persoonlijke
verhalen van henzelf over de
coronacrisis. De titel is ‘De één
is niet meer held dan de
ander’.

,,Een heuglijk moment.” Met die
woorden presenteerde bestuurs-
voorzitter Paul van der Wijk
onlangs het WZA coronaboek. Ver-
binding staat centraal in dit boek,
zo liet Van der Wijk weten. ,,Ver-
binding tussen alles wat er in ons
ziekenhuis gebeurd is tijdens de
coronacrisis.’’ 
In het boek staan meer dan hon-
derd verhalen van medewerkers
over de coronacrisis in het WZA.
Verpleegkundige Elina de Haan
van A1 siert de cover van het
boek. ,,Alle medewerkers hebben
de coronacrisis op hun eigen
manier beleefd”, staat er op de
achterflap. ,,Voor de een was het
een periode van onafgebroken
werken, voor de ander van ineens
je werk niet meer kunnen doen.
Voor de een was het een tijd van
saamhorigheid, voor de ander een
van angst om besmet te raken of
om anderen te besmetten.” 
Er staan er in het boek onder
meer verhalen van IC-verpleeg-
kundigen over de fysieke en emo-
tionele zwaarte van de crisistijd,

van verpleegkundigen van de
corona-afdelingen die patiënten
naar de IC moesten brengen, faci-
litair medewerkers die bergen
corona-afval moesten ophalen en
wegbrengen, maar ook van de
voorzitter van het Crisis Beleids
Team, de medewerkers van Infec-
tiepreventie en polimedewerkers
die in de triagetent gingen wer-
ken. Tijdens de coronacrisis kreeg
de raad van bestuur regelmatig te
horen dat medewerkers trots
waren op het WZA. ,,Ik vind dat de
redactie er heel goed in geslaagd
is dat te vervatten in dit boek. Het
is een boek van, door en voor alle
medewerkers van het WZA”, aldus
Van der Wijk.
Het boek is in een eenmalige opla-
ge van 2000 exemplaren uitge-
bracht. Alleen medewerkers van
het WZA krijgen een exemplaar.

Verpleegkundige Elina de Haan
van A1 siert de cover van het boek.

De Ar Klassiek met ‘Verboden Muziek’
WESTERBORK - De Ar Klas-
siek wordt op zondag 25 okto-
ber hervat met een optreden
van het celloduo Two of a
Kind. Hanne Steffers en
Sebastiaan van den Bergh
spelen ‘Verboden Muziek
1940-1945’. Otto Lussenburg
zorgt voor de bijbehorende
verhalen.

Het optreden stond eerder
gepland voor maart ter gelegen-
heid van 75 jaar vrijheid. Dit
moest toen worden afgelast in ver-
band met de uitbraak van corona.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog

mocht de muziek van een aantal
componisten niet gespeeld wor-
den. Het ging om composities uit
landen waarmee Nazi Duitsland in
oorlog was. Op het programma
staat muziek van onder anderen
Jean Baptiste Barrière (1707-1747,
Frankrijk) en Andrien Servais
(1807-1866, België). Verder wor-
den composities gespeeld van Jac-
ques (Jacob Eberts) Offenbach
(1819-1888), een Joods Duitse
componist die naar Frankrijk ver-
trok. Tot slot zijn er nummers van
Györgye Sándor Ligeti (1923-
2006), een Roemeens Joodse com-
ponist die werd opgepakt en naar
een werkkamp gestuurd. Samen

met moeder was hij de enige over-
levende van zijn familie.
Het concert vindt plaats in de Ach-
terzaal van de Ar in Westerbork,
Hoofdstaat 42. In verband met
corona is reserveren verplicht. Dit
kan telefonisch op nummer 0593-
332501 of op
www.zomeractiviteiten.nl/de-ar-
klassiek. Het concert begint om
12.00 uur. Men wordt ontvangen
met koffie, thee en koek. Om 12.45
uur wordt er een broodmaaltijd
verzorgd. Het concert duurt tot
circa 14.00 uur. De toegangsprijs
bedraagt 15 euro. De organisatie is
zoals gebruikelijk in handen van
Zomeractiviteiten Westerbork.

Ondernemerscursus over Drentsche Aa
MIDDEN-DRENTHE - Onder-
nemers in Drenthe kunnen
binnenkort weer deelnemen
aan de ‘Cursus Gastheerschap
Drentsche Aa’. Ze leren hierin
over de verhalen en bijzonder-
heden van dit nationaal park.
Gewapend met deze kennis
kunnen ze hun gasten straks
deskundige wijze informeren
over het unieke natuurgebied.

In vier avondbijeenkomsten en
een fietstocht leren de cursisten
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
hun gasten kunnen trakteren. 
Gebiedsondernemers met diverse
achtergronden leren elkaar ken-
nen tijdens de cursus en wisselen
informatie uit. Ze nemen bij
elkaar een kijkje ‘in de keuken’
en kunnen zo samen arrangemen-
ten ontwikkelen. Volgens de orga-
niserende IVN is de cursus ‘super-
gezellig en vol inhoud’ en is het dé
manier om ambassadeur van het
Drentsche Aa-gebied te worden. 
Na afloop ontvangen de deelne-
mers het Nationaal Park Drent-
sche Aa gastheerschap certificaat,
gevelbordje en  de bijbehorende
vlag. Ook wordt men opgenomen
in het landelijke Gastheer van het
Landschap-netwerk waarin inmid-
dels meer dan 3000 ondernemers
zijn opgenomen. Zo kan ook lan-
delijk niveau van elkaar geleerd
worden. 
Wie belangstelling heeft voor de
cursus heft kan zich aanmelden
door een e-mail te sturen naar
drentscheaa@ivn.nl. Aanmelden
kan ook via website www.drent -
scheaa.nl. De cursusavonden zijn
op 28 oktober, 4 en 25 november
en 9 december. De afsluitende
fietstocht is in het voorjaar van
2021. Deelname aan de cursus
kost 150 euro inclusief materialen.

Het Oudemolensche Diep, onderdeel van het Drentsche Aa-gebied
(foto Nationaal Park Drentsche Aa).

Camper- en caravanbezit bij
jongere mensen groeit flink
MIDDEN-DRENTHE - Veel
jonge mensen hebben sinds de
uitbraak van het coronavirus
een caravan of camper aange-
schaft. Dat blijkt uit cijfers van
de BOVAG.
Het aantal caravaneigenaren in de
leeftijd tot en met 35 jaar nam tus-
sen 1 april en 1 juli met 6,6 pro-
cent toe tot bijna 18.000. Bij de
campers was er in deze leeftijds-
categorie een groei met 17,2 pro-
cent tot ruim 4.600. De groeicijfers
voor de provincie Drenthe zijn nog
hoger. Het caravanbezit nam toe

met 8,4 procent van 915 naar 992.
Het aantal campers steeg met 18,3
procent van 120 naar 142.
De BOVAG onderzocht ook wat de
ontwikkeling was in de leeftijds-
categorie van 18 tot en met 25
jaar. Hier groeide het caravanbezit
in heel Nederland met 7,2 pro-
cent. In totaal stonden er op 1 juli
dit jaar 422.127 caravans geregis-
treerd. Als het gaat om camperbe-
zit, dan was in de groep van 18 tot
en met 25 jaar sprake van een toe-
name met 26,8 procent. Het totale
aantal kampeerauto’s in Neder-
land bedroeg op 1 juli ruim

135.000, een record.

Siewert Gorter, voorzitter van
BOVAG Caravan- en Camperbe-
drijven, heeft een duidelijke ver-
klaring voor de groei: ,,Nu verre
reizen en all-inclusive vakanties
voor velen geen optie zijn, kijkt
iedereen naar wat er wél kan.
Kamperen blijkt dan ineens niet
alleen een geweldig alternatief,
maar ook nog eens coronaproof.
Bovendien denken jongeren met
en zonder kinderen al gauw met
een warm gevoel terug aan de
mooie tijd vroeger op de camping

met hun eigen
ouders. De 300 cara-
van- en camperbe-
drijven die bij
BOVAG zijn aange-
sloten hebben een
moeilijk voorjaar
gehad, maar de toe-
nemende interesse
voor kamperen lijkt
ons jaar nog enigs-
zins goed te maken.”

Het camper- en
caravanbezit
onder jonge men-
sen toont een
opvallende groei.
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Tennisclub Smalhorst 
wordt steeds duurzamer
BEILEN - Bij tennisclub Smalhorst in Beilen zijn eind vorige
maand 98 zonnepanelen geïnstalleerd (foto). Het gaat om de
volgende stap in het energiezuinig maken van het tennispark.
In het voorjaar is er al ledverlichting geplaatst. De leden kun-
nen nu via een app een baan reserveren en op de begintijd van
de reservering gaat de verlichting aan. De lampen gaan weer
uit wanneer de spelers de baan verlaten. De tennis- en padel-
club heeft ook nog plannen om de verwarming- en warmwa-
tervoorziening te verduurzamen.
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