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Politiek spelletje rond
accommodatie Gieten
GIETEN – De problematiek
rond een culturele accommo-
datie in Gieten is uitgemond in
een politiek spel. De fractie
van Combinatie Gemeentebe-
langen (CGB) kwam vorige
week woensdag tijdens de
behandeling van de Najaars-
rapportage met een amende-
ment om een half miljoen te
reserveren voor de realisatie
van een geschikte accommoda-
tie waar het culturele veld in
het dorp om zit te springen. De
overige fracties stemden het
voorstel weg. 
CGB wilde de incidentele meeval-
ler van 1.464.567 euro niet in zijn
geheel laten afvloeien naar de
Vrije Algemene Reserve (VAR).
De grootste partij van Aa en
Hunze wilde 500.000 euro reserve-
ren voor de accommodatie Gieten.
De overig fracties reageerden ver-
baasd op het voorstel, dat komt
nadat tijdens de begrotingsverga-
dering van vorige maand een
motie was aangenomen van CDA
en PvdA, waarin wethouder Henk
Heijerman werd verzocht om het
onderzoek naar een geschikt
accommodatie te inventariseren.
Kiena ten Brink, fractievoorzitter
van PvdA, reageerde het heftigste.
,,Ik heb dit niet teruggevonden in
het verkiezingsprogramma van
Gemeentebelangen. We hebben
deze hele raadsperiode aandacht
voor de problematiek gehad, zon-
der CGB in beweging te krijgen.
We wilden de motie graag samen
met Gemeentebelangen indienen,
maar kregen geen respons. Samen
doen is voor Gemeentebelangen
blijkbaar lastig. Jullie hebben
geen enkele poging gedaan om
met ons en CDA contact op te
nemen en nu komen jullie met dit
voorstel. Wat willen jullie hiermee
bereiken. Willen jullie graag een
bordje bij de ingang van de accom-
modatie waarop staat: Mede moge-
lijk gemaakt door Combinatie
Gemeentebelangen. Het lijkt wel of
de gemeenteraadsverkiezingen
eraan komen.” 

Sonja Hilginga van CDA sloot zich
aan bij de argumentatie van Ten
Brink en stelde dat partijgenoot
Dick Sybenga al tijden aandacht
had voor deze problematiek. Ze
had graag tijdens de discussie wat
meer steun gezien van Gemeente-
belangen en vroeg zich ook af of
Gemeentebelangen geen vertrou-
wen heeft in het onderzoek van de
eigen wethouder. Dat vroeg Marie-
Claire Neessen van GroenLinks
zich ook af. Ook zij waande zich al
in verkiezingstijd. Arie Fonk steun-
de CDA en PvdA door met het
Kanis en Gunnink-syndroom te
komen: Het was een mooi plan,
maar het was mijn idee. ,,En het
idee was van CDA en PvdA.” En
dit idee kwam van PvdA en CDA.
De VVD was ook verbaasd door
het voorstel en vond het voorna-
melijk een financiële kwestie.
,,Het creëren van potjes is niets
voor Gemeentebelangen.” Dat
vond Co Lambert, wethouder
Financiën, ook. ,,We hebben afge-
sproken de bestemmingsreserves
af te schaffen en dat we realistisch
zullen begroten. Potjes met een
politiek signaal hebben we niet
nodig.” Hij viel hierbij zijn mede-
collegelid af, die tegenover De
Schakel nog had aangegeven dat
het reserveren van de vijf ton een
teken van vertrouwen was richting
het culturele veld, dat er voldoen-
de aandacht was voor hun pro-
bleem. De wethouder hield zich
buiten de discussie. Zijn partijge-
noot Jos van der Werf probeerde
het beeld voor zijn partij nog wat
positief bij te stellen door te eindi-
gen met de opmerking: ,,Wij waren
de eerste partij die in gesprek ging
met Dorpsbelangen.” Voor het cul-
turele veld maakt het niet uit,
welke partij de meeste credits
krijgt. De verenigingen en instel-
lingen willen graag dat het pro-
bleem wordt opgelost. En die kar
moet Heijerman nu gaan trekken.

Dorpshuizen
AA EN HUNZE - Het amende-
ment van CDA om een bestem-
mingsreserve te creëren voor
het Calamiteitenfonds Dorps-
huizen Corona onderging een
vergelijkbaar lot als het amen-
dement van Combinatie
Gemeentebelangen over de
accomodatie in Gieten. CDA
wilde een bedrag veilig stelen
om de dorpshuizen te onder-
steunen die het moeilijk krij-
gen door de maatregelen rond
het coronavirus. Wethouder Co
Lambert gaf aan dat het niet
gebruikelijk is om extra potjes
in te stellen. CDA-fractievoorzit-
ter Sonja Hilginga trok het
amendement in toen de wet-
houder haar verzekerde dat hij
de dorpshuizen niet om zou
laten vallen.   

Woonboerderij Gasteren
verwoest door brand
GASTEREN - Een woonboerderij aan het Oosteinde in Gasteren
is zaterdagochtend door brand verwoest. De brand brak rond
06.30 uur uit. Bijna twee uur later gaf de brandweer het sein
'brand meester'. De brand begon in de nok van het rietgedekte
pand. De bewoners werden wakker van rookmelders en konden,
samen met hun honden en katten, op tijd naar buiten komen.
Tevens werden ze gewaarschuwd door de buren die last hadden
van stroomuitval. Niemand raakte gewond. Brandweerkorpsen
uit Annen, Gieten, Assen, Rolde, Vries, Eelde en Zuidlaren werden
opgeroepen om het vuur te bestrijden. Hoe de brand heeft kunnen
ontstaan is nog niet bekend. De brandweer heeft ook een kraan
laten komen om het pand gecontroleerd te slopen. Op die manier
wordt instortingsgevaar voorkomen. De brandweer is daar uren-
lang mee bezig geweest. (foto: Van Oost Media)

Dodelijk ongeval
bij Anderen
ANDEREN – Een 85-jarige man uit Rolde is vorige week dinsdag
op het Nijend bij Anderen om het leven gekomen bij een fronta-
le botsing tegen een boom. De bestuurder zat alleen in de auto. Er
waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. Hoe het
ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie doet
onderzoek naar de oorzaak. (foto Van Oost Media)

Deel van Camping
Anloo is geveild
ANLOO - Een groot deel van
recreatiepark Anloo is dinsdag-
middag via een online faillisse-
mentsveiling bij afslag voor
385.000 euro verkocht. Uiteinde-
lijk werden er 145 biedingen
gedaan. Curator Jan Pieter Dijs-
telberge van het failliete park had
de online veiling geregeld bij
BGO Auctions. De koper moet
naast het aankoopbedrag ook nog
iets meer dan 22.000 euro aan
kosten bestalen. 

Een groot gedeelte van het park,
inclusief voormalig restaurant
Woodz, het toiletgebouw en ande-
re opstallen zijn daarmee geveild.
Het gaat om bijna 3,3 hectare.
Wie het park heeft gekocht is niet
bekend gemaakt. Eerder werd de
inventaris van het restaurant al
verkocht voor ruim 32.000 euro.
Recreatiepark Anloo werd halver-
wege januari door de rechtbank
failliet verklaard. De schuld van
Broekema's Camping Service was
meer dan 1 miljoen euro. Het
park ligt er momenteel desolaat
bij.

Snacken buiten
openingstijden
GIETEN - Snackhuys Het
Knooppunt in Gieten heeft
afgelopen weekend onaange-
naam bezoek gehad van snac-
kliefhebbers. In de nacht van
zaterdag op zondag namen zij
de gehele voorraad mee, dat
meldt de politie Noord-Drenthe
op Facebook. 

De eigenaar van de snackbar
laat op zijn Facebookpagina
weten ontsteld te zijn over de
gang van zaken: ,,Wij begrijpen
echt niet wat je bezielt om in
deze tijd van een horecabedrijf
te stelen.” De schade loopt vol-
gens het bericht in de duizen-
den euro's.
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KERSTWEEK
Magnuskerk Anloo:
Geen diensten.
Alle gezamenlijke kerken tonen
op Kerstavond om 19.30 uur, in
samenwerking met Lentis een
online kerstwandeling. (kerstwan-
delingzuidlaren.nl) 
R.K. kerk Zuidlaren:
25/12: 09.30 uur: online-dienst. 
Prot. Gem. Gasselte: 
24/12: Geen dienst
25/12: 10.00 uur. da. L. Roersma.
Deze dienst wordt opgenomen,
zonder bezoekers. 
27/12: Geen dienst.
Prot. Gem. Gasselternijveen: 
Geen diensten.
Prot. Gem. Gieten:
Alleen dienst op zondag 27 decem-
ber Dan is de laatste dienst in de
Bethlehemkerk. Aanmelden kan
op woensdag 23 december tussen
19.00 en 20.30 uur via telefoon-
nummer 0592-261580.
10.00 uur: da. J. Middeljans - Van
der Weide.  
Prot. Gem. Gieterveen: 
Geen dienst. 
Prot. Jacobuskerkgem. Rolde:
24/12: 19.00 uur: ds. J. Bos (alter-
natieve kerstviering uitgezonden
op rolderpost.nl. 
25/12: 10.00 uur: ds. J. Bos. (via
kerkomroep.nl)
27/12: 10.00 uur: werkgroep Lit. &
Eredienst. (via kerkomroep.nl).
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo: 
24/12: 22.00 uur: dhr. G. ter Beek.
25/12: 11.00 uur: dhr. G. ter Beek.
(Geen afmelding ontvangen)  

HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Gieten/
Gasselte/Rolde: raadpleeg centra-
le dokterspost Assen, tel. 0900-
1120112.

TANDARTSEN 
Gieten/Gasselte/Rolde:
24-25/12: Dentil Clinics Rolde. tel.
0900-1012345.
26-27/12: Dentil Clinics Gieten. tel.
0900-1012345.
28-29/12: Mondzorg Drenthe (Bei-
len). tel. 0900-1012345.
30-31/12: Wiersema (Westerbork).
tel. 0900-1012345.

A&H in hoger beroep over
handhaving Windpark
AA EN HUNZE – De gemeente
Aa en Hunze is begin novem-
ber geïnformeerd over de uit-
spraak van de Rechtbank over
een handhavingsverzoek Wind-
park Oostermoer. De vereni-
ging Dorpsbelangen Gasselter-
nijveenschemond heeft dit
handhavingsverzoek ingediend
bij het Ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat
(EZK). De vereniging is van
mening dat er niet wordt
gebouwd volgens de verleende
vergunningen.
Het Ministerie heeft echter aan-
gegeven geen bevoegd gezag te
zijn om dit verzoek te behandelen.
Hier is Dorpsbelangen Gasselter-
nijveen tegen in beroep gegaan.
De Rechtbank heeft uitgesproken
dat niet het Ministerie maar de
gemeenten Aa en Hunze en Bor-
ger-Odoorn bevoegd zijn met
betrekking tot handhaving van de
verleende omgevingsvergunnin-
gen. 
De gemeente Aa en Hunze is ver-
rast door deze uitspraak. Burge-
meester Anno Wietze Hiemstra:

,,Het ministerie heeft destijds de
vergunningen verleend. Daarom
zijn wij het met Dorpsbelangen
eens dat zij ook op die vergunnin-
gen moeten toezien en handha-
ven. Dat blijkt ook uit extern juri-
disch advies dat we hebben inge-
wonnen. Daarom heeft het college
van burgemeester en wethouders
van gemeente Aa en Hunze beslo-
ten om ook in hoger beroep bij de
Raad van State te gaan. Gemeente
Borger-Odoorn ondersteunt dit.” 
De discussie over wie bevoegd is
heeft ervoor gezorgd dat er nog
geen inhoudelijke beoordeling
van het handhavingsverzoek heeft
plaatsgevonden. Om verder tijds-
verlies te voorkomen gaat de
gemeente Aa en Hunze nu alvast
experts vragen om het handha-
vingsverzoek ook inhoudelijk te
beoordelen. 
Buurgemeente Borger-Odoorn
neemt vanwege de lokale aanlei-
ding niet actief deel aan het hoger
beroep. Omdat de beide gemeen-
ten rondom het windpark waar
mogelijk gezamenlijk optrekken,
ondersteunt Borger-Odoorn de
vraag naar duidelijkheid over het
bevoegd gezag wel.

Nog steeds toename
positieve testen
AA EN HUNZE - Het aantal
positieve geteste inwoners
blijft toenemen. In de gemeen-
te Aa en Hunze kregen de
afgelopen week 56 inwoners
een positieve uitslag te horen.
Vorige week stond de teller op
54. Het totaal aantal positief
geteste inwoners staat nu op
455. 

Het duurt nog even voordat de
gevolgen van de lockdown zijn te
merken. Het Europees Genees-
middelenbureau (EMA) heeft
inmiddels wel het coronavaccin
dat het Amerikaanse Pfizer en het
Duitse BioNTech hebben ontwik-
keld voorwaardelijk toegelaten.
Het is het eerste coronavaccin dat
in de Europese Unie gebruikt mag

worden. Het vaccin zou volgens de
eerder gepubliceerde onderzoeks-
resultaten een effectiviteit van 95
procent hebben en is in 94 procent
van alle gevallen succesvol bij 65-
plussers.
Pfizer vroeg begin deze maand de
voorwaardelijke toelating aan. Dit
zorgt ervoor dat een vaccin of
geneesmiddel door het EMA
goedgekeurd kan worden op basis
van minder uitgebreide gegevens
dan normaal. In het geval van het
coronavaccin heeft de beoordeling
elf weken geduurd, normaal duurt
dat volgens het EMA meer dan
een jaar.
De Europese Commissie is maan-
dagavond ook met een formele
goedkeuring gekomen. Veel lan-
den hebben al gezegd deze week
met de inentingen te willen begin-
nen. Nederland start op 8 januari
met vaccineren. Zorgpersoneel in
bijvoorbeeld verpleeghuizen zal
als eerste een uitnodiging ontvan-
gen.

Annen: 
21-24/12: Mondzorgpraktijk Norg.
tel. 0592-670101.
25-27/12: Drentsche AA Tandheel-
kunde (Anloo) 0592-421385.

APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van 8.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor spoedge-
vallen buiten opening: Wilhelmi-
na Apotheek Assen (0592-
302324).

POLITIE
Basiseenheidsbureau gemeente
Aa en Hunze: Eexterweg 33, 9461
BB Gieten, tel. 0900-8844. E-mail:
aaenhunze@drenthe.politie.nl.
Openingstijden: maandag en
dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur,
woensdag en donderdag van 9.00
tot 13.00 uur. Vrijdag gesloten.
Ook is het mogelijk via internet
(www.politie.nl) aangifte te doen
van eenvoudige zaken.

24 december
* ROLDE - Een Engel boven Rolde.
Alternatieve kerstviering  vanuit
de Jacobuskerk, Schaapskooi Bal-
loo en vanaf de Grote Brink.
Online-uitzending vanaf 19.00 uur
die moet zorgen voor kerstgevoel.
M.m.v. Klein Orkest Rolde, Arwolt
Emmens, Martijje, Henk Lansink,
Rosanne Reitsema, Jaap Boersma,
Janny Bruins en dominee Jan Bos.
Uitzending via YouTube-kanaal
Rolderpost of via Rolderpost.nl

Afhaalpunten
in bibliotheken
AA EN HUNZE - De meeste
bibliotheken van Biblionet
Drenthe hebben weer een inle-
ver- en afhaalpunt. Hier kunnen
klanten hun reserveringen
afhalen en geleende materialen
inleveren. Zo kunnen biblio-
theekleden ook tijdens de door
het kabinet afgekondigde lock-
down blijven lenen en lezen. De
inleverdata worden centraal
verlengd tot 9 februari 2021
zodat de materialen na herope-
ning terug kunnen worden
gebracht. Wanneer mensen niet
naar de bibliotheek kunnen of
durven te komen vanwege hun
gezondheid, kunnen de boeken
thuisbezorgd worden.
De bibliotheken in Aa en Hunze
zijn geopend op maandag en
donderdag van 14.00 tot 16.00
uur. Op de donderdagen 24 en
31 december zijn de bibliothe-
ken gesloten. 
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Scholen weer dicht
‘Fysiek onderwijs is het
beste voor de kinderen’ 
AA EN HUNZE - Het was vori-
ge week weer even schakelen
voor het onderwijs in de
gemeente Aa en Hunze. De
scholen kregen nadat premier
Rutte de lockdown had aange-
kondigd nog een dag de tijd om
de leerlingen en hun ouders
voor te bereiden op een periode
van thuisonderwijs van enkele
weken.

,,Het was een bijzondere week”
geeft directeur-bestuurder Jeroen
Kleijberg van de Stichting PrimAH
aan. ,,Normaal werk je in deze
week naar de kerstvakantie toe. En
dan word je ineens geconfronteerd
met een lockdown. Dat is wel even
schakelen. Gelukkig kregen we van
het kabinet nog een dag de tijd
voordat de scholen moesten slui-
ten.” 
Kerstvieringen werden nog uitge-
voerd en de materialen die de kin-
deren thuis nodig hebben werden
verzameld. Sommige scholen
gaven de leerlingen nog wat werk
mee om in deze week nog uit te
voeren. Verder werden er voorbe-
reidingen getroffen om het online
lesgeven vanaf 4 januari te kunnen
starten.” 
Het is volgens Kleyberg een vreem-
de manier om het jaar af te sluiten.
,,Leerkrachten moeten binnen de
dag alles voor de kinderen klaar-
leggen en afscheid  nemen. Om het
afscheid extra luister bij te zetten
hebben alle docenten vrijdag
online contact gehad met de leer-
lingen. Dat gaf nog een goed
gevoel. Het was meteen een mooie
test om te zien of iedereen digitaal
bereikbaar is. De problemen die er
waren, hebben we vorige week op
kunnen lossen.”
De scholen hebben nu vakantie. En
het is nog niet duidelijk wanneer
de scholen weer opengaan. ,,We
gaan er van uit dat we 4 januari
weer online les gaan geven. Naar
mijn mening is fysiek onderwijs
van groot belang, maar ik hoop wel

dat het kabinet snel duidelijkheid
geeft en niet gaat jojoën van dan
wel open en dan weer niet. Schep
duidelijkheid, want is dat er niet,
dan zorgt dat alleen maar voor
onrust. Moeten we tot 19 januari
dicht, dan is het zo. We zullen er
dan met zijn allen het beste van
maken.” 
Kleyberg heeft zijn twijfels of het
sluiten van de scholen de juiste
manier is. ,,Een kind maakte een
opmerking: Omdat de volwassen
zich niet aan de regels houden, mogen
wij niet naar school. Daar zit wel
een waarheid in. Het is voor de kin-
deren belangrijk dat ze naar school
kunnen. Aan de andere kant lopen
de positief besmette personen nog
steeds op. Ook hier in de regio.
Maar ik zie de problemen nog niet
zo in het primair onderwijs. Het is
jammer dat de kinderen de dupe
worden van het gedrag van de vol-
wassenen.” Kleyberg verwacht niet
dat door het tijdelijk sluiten van
de scholen de leerlingen een grote
achterstand op zullen lopen. ,,Door
de eerste lockdown zijn we voor
deze periode goed voorbereid. Kin-
deren van ouders met vitale beroe-
pen mogen wel naar school komen
en ook kwetsbare kinderen. Er is
altijd discussie wie daar onder
moeten vallen, maar de leerkrach-
ten hebben prima in beeld wie wat
extra aandacht nodig heeft. Dat
wordt ook online gedaan en anders
worden de kinderen op school uit-
genodigd”, aldus Kleyberg die
hoopt dat hij alle kinderen weer
snel op de scholen mag begroeten.
,,Een mooi uitspraak is: We zijn
klaar met corona, maar corona nog
niet met ons. Laten we hopen dat
deze lockdown helpt om het aantal
besmettingen terug te dringen. We
moeten dan wel samen onze ver-
antwoordelijkheid nemen en ons
houden aan de afspraken. Als dat
gaat lukken kunnen we weer gaan
versoepelen en kunnen de kinde-
ren weer gewoon naar school, want
dat is toch het beste voor de kinde-
ren.”   

Kerstbakje voor gasten
van Zonnebloem
GIETEN - Het bestuur van de afdeling Gieten van de Zonne-
bloem heeft besloten om de gasten toch een hart onder de riem te
steken en daarom kregen alle gasten een kerstbakje thuisbezorgd.
Ook hebben deze gasten al eerder een attentie gehad zoals een
bosje pioenrozen, in de zomer iets lekkers van de warme bakker,
in de herfst een chrysant en met sinterklaas een chocoladeletter.
Om ook de plaatselijke middenstand te steunen, werden de atten-
ties bij de plaatselijke ondernemer gekocht. Voor de meeste gasten
is dit een zware tijd en de attenties werden dan ook enthousiast
ontvangen. En dat sterkt de vrijwilligers en het bestuur om toch
door te gaan met de activiteiten, al is het in een andere vorm in
deze sombere dagen. (eigen foto)

INGEZONDEN

Voor plaatsing in deze
rubriek komen uitsluitend
brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en
adres bij de redaktie bekend
zijn. De redaktie behoudt zich
het recht voor inzendingen te
weigeren of te bekorten.

Herders in 
‘t Ruige Veld?
Wat mooi dat er in Rolde zoveel
gaande is. ,,Veel ontwikkelingen in
het dorp Rolde” kopte De Schakel
vorige week. Ik ben ook blij dat er
schot zit in verschillende projecten.
Ik maak me echter zorgen over ‘t
Ruige Veld. De gemeente heeft voor-
keur voor recreatiewoningen en
dagbehandeling van psychisch zieke
mensen, maar niet voor 24-uurs
zorg. Ik vind dat een gemiste kans.
Onze mooie en ruime gemeente en
ook ons mooie dorp Rolde heeft een
prachtige ruimte om mensen op te
vangen die het moeilijk hebben in
het gewone leven. Mensen die een
onderdak zoeken in het ruige speel-
veld van het leven. Ik hoop dat wij
als gemeente, samen met zorgorga-
nisatie Phusis en andere partijen
zoals de Jacobuskerk, de prachtige
locatie van ‘t Ruige Veld ten volle
benutten voor mensen die rust en
beschutting zoeken, ook in de nacht. 

Ds. Jan Bos
Rolde

OVR Rolde levert kerstpakketten 
ROLDE - De ondernemersvereniging van Rolde en omstreken heeft
onlangs de handen uit de mouwen gestoken. Attenta, het sociaal team
dat werkt in de gemeente Aa en Hunze  zocht voor haar ruim 30
medewerkers een leuk kerstpakket. Via diverse ondernemers zijn pro-
ducten ingekocht en samengevoegd tot een goed gevuld kerstpakket.
In zeer korte tijd werden de pakketten afgeleverd en zijn inmiddels
aan de medewerkers van Attenta uitgereikt. ,,Het was allemaal rede-
lijk kort dag in deze drukke tijd, maar door snel schakelen met de
leden is het mooi gelukt!", aldus Robert Nijholt namens de OVR.
Judith Otte, directeur-bestuurder van Attenta geeft aan zeer content
te zijn met de pakketten: ,,Van de medewerkers kwamen enthousias-
te reacties binnen.”
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Auto vliegt in brand
NOOITGEDACHT – Een auto is vorige week maandagavond aan
de Stroetenweg in Nooitgedacht in brand gevlogen net nadat de
moeder en kind waren uitgestapt. De bestuurder met nog een
kind in de auto parkeerde deze om te wachten. De moeder rook
een rooklucht toen ze van de auto wegliep. Ze draaide zich om en
zag de auto in brand staan. Ze wist tijdig de vader en het sla-
pende kind te waarschuwen. Zij konden tijdig de auto verlaten.
De brandweer heeft het vuur geblust, maar de auto ging verloren.
Een auto ernaast liep hitteschade op. (foto: Van Oost Media)

Nieuwe wekelijkse rubriek: 

‘Uit de school geklapt’
GIETEN - Het Dr. Nassau Col-
lege in Gieten zal met ingang
van januari met een wekelijkse
column uit de school klappen.
Docenten, ouders en leerlingen
van de school worden gevolgd.
De hoofdrol in de column is
weggelegd voor Marchinus, een
fictieve leerling op de school.
Op deze manier kunnen de lezers
van De Schakel een kijkje in de
keuken bij het Dr. Nassau College
nemen. Met Marchinus kunnen de
lezers meewandelen door de
schoolgangen en een kijkje
nemen in zijn lessen of luistervink
spelen bij zijn coachgesprekken
en erachter komen wat zijn dro-
men zijn.
,,Het is een mooie manier om eens
nader kennis te maken met onze
school”, zegt Irma Veenhuizen,
schoolleider op het Dr. Nassau Col-
lege. ,,We zijn een geweldig leuke
Drentse school en willen dat nog
meer naar buiten uitdragen. We
vinden niet alleen de leerling
belangrijk, maar ook onze relatie
met de ouders. Want de ouders
zijn wat ons betreft een serieuze
partner in de ontwikkeling van de
leerlingen. Wat onze school bijzon-
der maakt? We zien elk kind zoals
het is en zoeken juist daar de aan-
sluiting. Iedereen is anders en
iedereen leert anders. We zorgen
ervoor dat leerlingen hun grenzen
kunnen verleggen en dat ze leren
zelf de regie over hun leven te
nemen. Dat is buitengewoon
belangrijk bij het optimaal stimu-
leren van het leervermogen van
het kind.”
De school ziet elk kind zoals het is,
dat uit zich onder andere in de
coachgesprekken. Deze gesprek-
ken vinden wekelijks plaats tus-
sen daarvoor geschoolde docenten
en de leerlingen. Tijdens die
gesprekken wordt er gekeken
naar knelpunten bij bepaalde vak-
ken en wat er nodig is om die knel-
punten aan te pakken. Ook is er
een luisterend oor voor persoonlij-
ke zaken. Veenhuizen: ,,Naast
allerlei leerdoelen zijn we natuur-
lijk ook gewoon een gezellige
school. En als de lockdown geen
roet in het eten zou hebben
gegooid, hadden we het jaar afge-
sloten met de kerstmarkt. In
plaats daarvan hebben we nu een
carwash georganiseerd en knie-

pertjes gebakken voor een goed
doel. Maar een beetje tegenslag
deert ons niet, of zoals we hier zeg-
gen: Wie gaon niet veur een mol-

lenbult umliggen!” Het Dr. Nassau
College klapt uit de school, elke
week te lezen in De Schakel, vanaf
half januari!

Vv Annen
zoekt nieuwe
trainer
ANNEN - Voetbalvereniging
Annen en trainer Hemmo van
der Wal gaan aan het eind van
dit voetbalseizoen uit elkaar.
Dat hebben beide partijen in
goed overleg besloten. Van der
Wal was drie seizoenen trainer
van de zondag tweedeklasser.
,,Na drie seizoenen is het goed
dat er een nieuwe trainer voor
onze talentvolle groep komt en
Hemmo kan een nieuwe uitda-
ging aangaan”, zegt voorzitter
Remco van Rossum. Van der
Wal nam in het seizoen 18/19
het stokje over van Jappie
Tiersma en werd in het eerste
seizoen met Annen kampioen
van de Derde klasse B. 

In het eerste seizoen in de
Tweede klasse eindigde Annen
als zevende. In het huidige
korte seizoen pakte de ploeg
twee punten uit drie wedstrij-
den. Beide partijen hopen het
seizoen nog in goede harmonie
af te kunnen maken.  

Juf Janny Wigboldus
gaat met pensioen
EEXT - Juf Janny Wigboldus zou vorige week donderdag afscheid
nemen van basisschool Prins Willem-Alexander in Eext. Zij gaat
na ruim 20 jaar gewerkt te hebben op de PWA genieten van haar
pensioen. Een groots afscheid viel echter in duigen door de plot-
selinge sluiting van de scholen. Daarom kwam Jeroen Kleyberg,
directeur-bestuurder van Stichting PrimAH, dinsdag langs om
juf Janny een mooi boeket bloemen te geven voor haar laatste
werkdag in het onderwijs. Tevens werd ze nog verrast door haar
kleutergroep die een liedje voor haar zong. Later op de dag werd
in teamverband nog even stilgestaan bij de lange loopbaan van
Wigboldus en kreeg ze alvast een cadeau in de vorm van een map
met verhalen, anekdotes en foto's van (oud)-collega's.  In het
nieuwe jaar zal op een ander moment nog wat meer aandacht
besteed worden aan het afscheid. (eigen foto)
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Meer aandacht voor
mkb-vriendelijkheid
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten zullen Provinciale Staten
informeren hoe zij invulling
geven aan de motie om de dienst-
verlening van gemeenten aan het
midden- en kleinbedrijf (mkb) te
verbeteren en ervoor te zorgen
dat Drenthe het volgende jaar
beter vertegenwoordigd is in de
Top 100 van mkb-vriendelijkste
gemeenten. In de motie wordt
verzocht om samen met de Drent-
se gemeenten een actieplan op te
stellen waarin staat hoe gemeen-
ten van elkaar kunnen leren en
goede ervaringen kunnen uitwis-
selen. Dit is opgepakt en geborgd
in het nieuwe programma van Ik
Ben Drents Ondernemer (IBDO).
Via IBDO wordt voor de periode
2021-2024 samen met onder meer
de Drentse gemeenten stevig
ingezet om de dienstverlening
aan mkb-ondernemers te verster-
ken.

Daor kuj Drents praoten
DRENTHE - De Statenfracties
van PvdA, CDA en FvD hebben
een bijzondere motie inge-
diend bij de vergadering van
Provinciale Staten van Drent-
he. De inzet: tijdens de Maand
van de Streektaal (maart 2021)
het Nedersaksisch toestaan als
taal in het Drents Parlement.
Statenleden die dat willen,
kunnen hun bijdrage dan in de
streektaal uitspreken. Het
Huus van de Taol verleent
medewerking.
PvdA-Statenlid Janny Roggen
nam het initiatief voor de motie.
Zij legt uit dat sinds 1988 het
Nedersaksisch is erkend als regio-
nale taal. Het Rijk en de provin-
cies – waaronder Drenthe – heb-
ben afgesproken zich samen in te
spannen en samen te werken voor
behoud en bevordering van het
Nedersaksisch. ,,Daar komt bij dat
we eind september de nieuwe
Drentse Cultuurnota hebben aan-
genomen. Daarin wordt het
Drents, als een van de varianten
van het Nedersaksisch, gezien als
een belangrijk onderdeel van de
Drentse cultuur en identiteit.” In
maart 2021 is het weer ‘Meertma-

ond-streektaolmaond’ in Drenthe
en daar haken de drie partijen nu
op aan, aldus Roggen: ,,Streektaal
is een belangrijk deel van de trots
en identiteit van de inwoners van
Drenthe. Het verbindt de men-
sen.” Waarop het idee werd gebo-
ren om hierbij stil te staan tijdens
de vergadering van Provinciale
Staten in de maartmaand van
2021. ,,De woordvoerders van de
politieke partijen kunnen dan hun
bijdrage – als ze dat willen – uit-
spreken in het Nedersaksisch. Ze
leveren hun tekst vooraf aan in
het Nederlands zodat deze kan
worden toegevoegd aan de verga-
derstukken en voor iedereen te
volgen is.” 

Een meerderheid stemde voor de
motie. Naast de indienende frac-
ties waren dat ook nog: PVV, VVD
(4 van de 5 aanwezi-
ge Statenleden), SP, CDA, D66,
ChristenUnie en Opdrenthe.  Eer-
der namen Provinciale Staten van
Overijssel en Groningen al een
vergelijkbaar besluit. Het Huus
van de Taol is bereid gevonden om
in Drenthe medewerking te verle-
nen en eventueel de vertaling van
stukken voor haar rekening te
nemen. 

Varkenshouders sturen
kaarten naar ouderen
DRENTHE - Ouderenorganisa-
ties verwachten dat 42 procent
van alle ouderen dit jaar met
de kerst alleen zijn vanwege
alle coronamaatregelen. Drent-
se varkenshouders vinden dat
niemand kerst alleen zou moe-
ten vieren. Daarom sturen var-
kenshouders dit jaar massaal
handgeschreven en zelf
geknutselde kerstkaarten naar
ouderen.  

Varkenshouders zorgen graag
goed voor hun dieren maar ook
graag goed voor elkaar. Veel oude-
ren in Drenthe zitten al sinds
maart thuis en missen veel van
hun uitjes en sociale contacten.
Daarom besloot de Producenten-
organisatie Varkenshouderij om
dit jaar 5000 kerstkaarten te ver-
spreiden onder haar leden. 150
Varkenshouders in Drenthe schrij-
ven een mooie kerstgroet en ver-
sturen hem aan een oudere die
deze feestmaand wel wat extra
aandacht en gezelligheid kan
gebruiken. Veehouders die dat wil-
len mogen nog meer kaarten voor

ouderen aanvragen. In Drenthe
knutselden varkensboerinnen en
hun kinderen samen zo’n 500
kerstkaarten en beschreven ze met
een persoonlijke boodschap. Deze
kaarten doneerden ze aan ANBO
die dit jaar 15.000 zelf geknutselde
kerstkaarten onder eenzame oude-
ren verspreid. De Drentse varkens-
houders vinden het fijn om oude-
ren een kerstkaart te geven in deze
moeilijke tijd. Met hun actie wil-
len varkenshouders bovendien
laten zien dat ze zich maatschap-
pelijk betrokken voelen.

Drents Panel geeft stem
aan inwoners van Drenthe
DRENTHE - Hoe kijken de
inwoners van Drenthe aan
tegen het wonen, werken en
leven in Drenthe? En welke
impact heeft de coronapande-
mie op de Drentse samenle-
ving? Het Drents Panel is een
wezenlijke manier om de
mening van de inwoners van
Drenthe te laten horen aan
politici en beleidsmakers. 

Het Drents parlement heeft op 7
oktober ingestemd met een
samenwerking met Trendbureau
Drenthe (onderdeel van CMO
STAMM), om zo het Drents Panel
voor peilingonderzoek in Drenthe
breder in te kunnen zetten. De
samenwerkingsovereenkomst is
onlangs officieel ondertekend
door Simone Buissink (statengrif-
fier Drents parlement) en Yvonne
Turenhout (bestuurder Trendbu-
reau Drenthe).
Het Drents Panel is een onder-
zoeksinstrument, waarmee de
ervaringen en meningen van inwo-
ners van de provincie Drenthe in
beeld worden gebracht. Het inwo-
nerpanel is in 2005 opgericht als
panel voor het Drents parlement.
Door een samenwerking met
Trendbureau Drenthe kan het
Drents Panel effectiever en effi-
ciënter worden gebruikt om infor-
matie op te halen uit en over de
Drentse samenleving. Yvonne
Turenhout: ,,We zijn blij met deze
samenwerking. Zo kunnen we de
mening van de Drentse inwoners
nog breder en beter ophalen,
zodat betrouwbare informatie
beschikbaar komt over wat er
leeft onder de Drentse bevolking.
Ook voorkomen we hiermee dat
inwoners onnodig veel verzoeken
ontvangen voor deelname aan ver-

scheidene onderzoeken.” 
Een belangrijke voorwaarde voor
het gezamenlijke gebruik en
beheer van het Drents Panel is dat
het huidige panel in de komende
maanden wordt uitgebreid van
1.600 naar 9.000 leden. Enerzijds
wordt hiermee de betrouwbaar-
heid van het panel vergroot.
Anderzijds is het door de uitbrei-
ding van het panel ook mogelijk
om uitspraken op gemeenteni-
veau te doen. Simone Buissink:
,,Het Drents panel biedt inwoners
op een laagdrempelige manier –
thuis, vanachter de pc of op de
telefoon – gelegenheid met regel-
maat hun mening te uiten over
actuele onderwerpen waarop de
overheid (provincie en gemeen-
ten, red.) invloed heeft. Onderwer-
pen die ons in ons leven in Drent-
he raken. Soms wat meer, soms
wat minder. Via het panel geeft de
samenleving de politiek dus een
belangrijke boodschap mee. De
regionale democratie, die vormen
we met elkaar. Binnenkort ontvan-
gen zo’n 80.000 huishoudens een
brief met de uitnodiging om deel
te nemen aan het Drents Panel. Ik
nodig iedereen van harte uit om
mee te doen!”
Het Drents Panel bestaat uit een
groep inwoners van 18 jaar en
ouder, verspreidt over de provin-
cie Drenthe. Deze panelleden wor-
den circa acht keer per jaar
gevraagd naar hun mening over
actuele onderwerpen die impact
hebben op de Drents samenleving.
Vragenlijsten gaan onder meer
over leefbaarheid en woonomge-
ving, duurzaamheid en energie-
transitie, veranderingen in het
zorglandschap, of sociale verbon-
denheid in de buurt. Een breed
scala aan onderwerpen komt aan
bod.

‘Vernieuwing  Toerisme
& Recreatie belangrijk’ 
DRENTHE - De provincie Drent-
he is een zeer gewilde bestem-
ming. Tijdens de coronacrisis
wisten bezoekers uit het hele
land Drenthe te vinden en ook
voor inwoners is het in eigen
omgeving goed toeven met volop
mogelijkheden voor fietsen en
wandelen. Aan de andere kant
heeft de coronacrisis ook grote
impact op de vrijetijdssector. Om
de komende jaren te blijven
investeren in deze voor Drenthe
zo belangrijke sector, is er vanuit
de investeringsagenda 2021-
2023 PLUS 9 miljoen euro voor
het verder verbeteren van de
recreatieve fietsvoorzieningen
en het versterken van de toeris-
tische bestemming Drenthe.

De plannen zijn uitgewerkt in de
kwaliteitsimpuls Toerisme & Recre-
atie. ,,Om bij te blijven, maar liever
nog voorop te lopen is het van
belang dat we blijven vernieuwen
en inzetten op het behoud en het
versterken van de kwaliteit van het
aanbod”, aldus gedeputeerde Henk
Brink. Het fietsen vervult al jaren
een prominente rol in Drenthe en
staat centraal in het beleid van de
provincie. Gedeputeerde Henk
Brink: ,,Met de eerste kwaliteitsim-
puls optimaal fietsnetwerk inves-
teerden we in een optimale fietsbe-
leving. Om dit niveau te behouden,
is het nodig te blijven investeren in
de kwaliteit van de fietsinfrastruc-
tuur. Een aantrekkelijk toeristisch
fietsproduct en kwalitatief goede
fietspaden maken Drenthe aantrek-
kelijk voor toeristen en bieden onze
eigen inwoners volop mogelijkhe-
den om te recreëren. Er is daarbij
speciale aandacht voor verbreding

van een aantal fietspaden, waar-
door ze beter geschikt zijn voor de
huidige gebruikers en de intensiteit
van het huidige gebruik.”
De provincie wil daarnaast de toe-
ristische bestemming Drenthe ver-
sterken. Een vitale, gastvrije en toe-
komstbestendige bestemming, die
in staat is om in te spelen op veran-
deringen in de markt en in de
samenleving. De provincie richt zich
daarvoor onder andere op het ver-
sterken van het aanbod in dagrecre-
atie door het dagrecreatief aanbod
te vergroten en vernieuwen. Doel is
dat bezoekers langer blijven of
(opnieuw) komen en het aanbod
aansluit bij de veranderende vraag
van de bezoeker. Daarnaast wordt
ingezet op het realiseren van enke-
le nieuwe iconische projecten. Om
de bestemming Drenthe verder te
versterken richt de kwaliteitsim-
puls zich ook op het stimuleren van
toeristisch-recreatieve gebiedsont-
wikkeling en het verbeteren van de
verblijfsrecreatie. 
In 2019 startte het programma Vita-
le Vakantieparken voor het verbete-
ren van de verblijfsrecreatie. Dit
programma richt zich zowel op het
ondersteunen van kansrijke en ver-
nieuwende ondernemers als op
vakantieparken die geen toekomst-
perspectief meer hebben binnen de
verblijfsrecreatie. Daarnaast wordt
nu voorgesteld extra te investeren
op preventie en vitalisering. Het
gaat hierbij om de aanpak van
sociale problematiek, criminaliteit
en ondermijning op  vakantiepar-
ken. Om dit handen en voeten te
geven start het project Naober
Drenthe. Een project waarin een
expertteam parkgericht ondersteu-
ning biedt aan gemeenten bij het
maken en uitvoeren van een plan
van aanpak.

Maand lang geen alcohol
DRENTHE - Een maand lang geen alcohol drinken. Drenthe
doet mee aan IkPas! Minder alcohol drinken is één van de
meest voorkomende goede voornemens. IkPas helpt om dit in
praktijk te brengen. IkPas is een initiatief waarbij men, samen
met anderen, een maand lang geen alcohol drinkt. IkPas start
op 1 januari en wordt in Drenthe ondersteund door VNN, GGD
Drenthe en de gemeenten.
Door mee te doen aan IkPas wordt men bewust van het eigen drink-
patroon en geef men zichzelf de kans om dit drinkpatroon te door-
breken. Deelnemers van voorgaande edities noemen als voordelen
dat ze zich fitter en scherper voelen, beter slapen, afvallen en dat hun
huidconditie verbetert. Dit is niet alleen tijdens de campagne: meer
dan de helft van de deelnemers voelde zich ook na zes maanden licha-
melijk én mentaal fitter en drinkt minder dan voorafgaand aan
IkPas.
Recent onderzoek van het Trimbos-instituut toont aan dat Nederlan-
ders de schade door alcoholgebruik onderschatten. De meeste deel-
nemers wisten niet dat overmatig alcoholgebruik het risico op ver-
schillende typen kanker en dementie vergroot, ook werden de maat-
schappelijke gevolgen lager ingeschat. 
Vorig jaar deden 50.000 Nederlanders mee aan de actie. Belangstel-
lend die mee willen doen kunnen zich aanmelden via ikpas.nl. Na de
aanmelding krijgt men toegang tot unieke informatie die alleen
beschikbaar is voor deelnemers en kan men gebruik maken van de
‘IkPas -coach’: een persoonlijke vraagbaak voor als men advies nodig
heeft op moeilijke momenten.

Provincie stopt met
Vitaal Platteland
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten zullen het Programma
Vitaal Platteland afronden.
Gemeenten in Zuidoost-Drent-
he worden in de gelegenheid
gesteld een laatste beroep te
doen op de middelen die voor
hen ter beschikking zijn
gesteld. Hiervoor is afgeweken
van de oorspronkelijke subsi-
diecriteria, door de regeling te
versoepelen en af te zien van de
eis van cofinanciering. De ont-
wikkeling van projectaanvra-
gen heeft vertraging opgelopen
vanwege corona, maar wordt op
deze wijze nog wel mogelijk
gemaakt. De resterende midde-
len van 400.000 euro worden
ingezet ten behoeve van wonen
en zorg.

‘Kom uit je schuld’
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten zullen een subsidie van 20.000
euro geven aan de Vereniging
Drentse Gemeenten voor de voor-
lichtingscampagne Kom uit je
Schuld. Deze campagne heeft tot
doel het taboe op schulden te ver-
minderen en mensen met schul-
den zich vroegtijdig te laten mel-
den bij de betreffende instanties.
De subsidie wordt verstrekt in het
kader van de Sociale Agenda. 

Mobiliteitsplan 
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten van Drenthe hebben de Start-
notitie Regionaal Mobiliteitsplan
Drenthe vastgesteld. Daarmee
wordt de aftrap gegeven van een
proces met gemeenten en water-
schappen om te komen tot een
gezamenlijk plan voor de ver-
duurzaming van mobiliteit in
Drenthe. Drenthe geeft hiermee
invulling aan de afspraken uit het
Klimaatakkoord.

Informatie over
Mijnbouwbesluit
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten sturen een reactie op de inter-
netconsultatie betreffende de
wijziging van het Mijnbouwbe-
sluit. Zij vragen de minister van
Economische Zaken en Klimaat
in het besluit op te nemen dat zij
tijdig geïnformeerd worden en de
mogelijkheid tot een reactie krij-
gen, in geval een mijnbouwwerk
buiten gebruik is of pijpleidingen
niet langer gebruikt worden voor
het oorspronkelijke doel. Dit in
verband met mogelijk hergebruik
in het kader van de energietransi-
tie.
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Wij wensen u 
prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 2021

Wij wensen u
huizelijke feestdagen 

& een heel 
voorspoedig 2021!
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Lichtjesroute lang boeren
en tuinders groot succes
ROLDE - De lichtjesroute met
de auto in en om Rolde is een
groot succes geworden. Een
lange file van auto’s stond
zaterdag op de Grote Brink en
op de aanvoerwegen naar de
molen. Waarschijnlijk hebben
meer dan 1000 auto’s de route
van 30 kilometer gereden. 

De autorit was uitgezet in het
kader van de landelijke actie Boe-
ren en tuinders pakken uit met
kerst. Automobilisten konden vrij-
dag en zaterdag een tocht van 30
kilometer rijden langs tientallen
mooi verlichte boerderijen en
bedrijven rondom Rolde. De auto-
mobilisten en inzittenden konden
via een audiotour informatie krij-
gen over de deelnemende bedrij-
ven. De bedrijven hadden hun
panden en terreinen mooi ver-
licht. ,,De audiotour sloeg erg aan.
In de app vertelden de boeren en
tuinders over hun bedrijf. Vooral
jongeren weten niet wat er alle-
maal omgaat bij een boerenbe-
drijf en kregen op deze manier
een kijkje in de keuken van de
bedrijven. Vooral op zaterdag
reden er veel auto’s met gezinnen
de tour. Ik kreeg heel veel enthou-
siaste mailtjes en ook vroeg men

of de rit op zondag kon worden
gereden”, vertelt initiatiefneem-
ster Janny Warringa die verbaasd
is over het succes. ,,Het is de eer-
ste keer dat we dit doen en de
audiotour is 900 keer gebruikt,
maar er zijn ook veel automobilis-
ten die zonder de achtergrondin-
formatie de rit hebben gereden.
Die hebben wel wat gemist.  We

hebben daarom ook besloten om
de bordjes te laten staan, waar-
door de mensen de audiotour als-
nog kunnen rijden. 
Ze missen dan wel de mooi ver-
lichte bedrijven.” 
Warringa geeft aan dat de deelne-
mende bedrijven ook enthousiast
zijn. ,,We gaan het volgend jaar
weer doen en er zijn veel nieuwe
ideeën. Misschien gaan we dan
ook wel iets met het kerstverhaal
doen. We zullen wel zien”, aldus
Warringa die ook niet uitsluit dat
de audiotour ook zal worden inge-
zet tijdens de Boerenfietstocht die
in de zomer wordt gehouden.” 
Wie meer wil weten over de audi-
otour kan informatie vinden op
boerenfietstocht.eu.  

Boeren en tuinders pakken uit met kerst met mooi verlichte
tuinen, panden en machines. (foto’s:  Henry Koops)

Steun voor culturele 
projecten en natuur
AA EN HUNZE - Het bestuur
van het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds Drenthe heeft in
2020 in totaal 362.924 euro
beschikbaar gesteld voor de
ondersteuning van 119 projec-
ten op het gebied van cultuur
en natuurbeheer in Drenthe.
Daarvan is in de laatste verga-
dering 155.868 euro toegekend
ter ondersteuning van 31 pro-
jecten en initiatieven van stich-
tingen en verenigingen van
amateurs en vrijwilligers.
In Aa en Hunze kregen ook enke-
le projecten of instellingen een
financiële bijdrage. Stichting Nij-
end24 in Anderen kan 2000 euro
tegemoetzien voor de aankoop
van apparatuur voor audio, video
en foto-opnamen. Stichting Vocaal
Festival Annen krijgt voor een
kleinkunstproductie 2000 euro.
En de Hervormde Stichting
Begraafplaats Annerveen ont-
vangt 2500 euro voor het restaure-
ren van grafmonumenten. 

Daarnaast is voor het educatiepro-
ject Leesbevordering en leesple-
zier in Noord-Drenthe van ICO
Kunstencentrum 2000 euro in het
vooruitzicht gesteld. Stichting IVN
kan rekenen op een bijdrage van
10.000 voor het Natuureducatie-
project, het creëren van ‘IVN
Natuurlab’ als onderdeel van veld-
studiecentrum in Orvelte ten
behoeve van basisscholen in
geheel Drenthe, met als doel dat
scholieren, leerkrachten en ande-
re gasten kunnen ervaren welke

gevolgen klimaatverandering
heeft. Stichting Landschapsbe-
heer Drenthe kan rekenen op een
bijdrage van totaal 60.000 euro
(2021, 2022 en 2023 20.000 euro
per jaar) voor project Plan Boom
Drenthe. Dit landelijke project
wordt in Drenthe in gezamenlijk-
heid uitgevoerd door de Natuur-en
Milieufederatie Drenthe, Het

Drentse Landschap en Land-
schapsbeheer Drenthe. Het pro-
ject heeft een looptijd t/m 2023.
In 2021, op 26 maart, 25 juni, 24
september en 17 december behan-
delt het bestuur van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Drenthe
nieuwe aanvragen, die tot zes
weken vóór die datum kunnen
worden ingediend.

Beekbodemverhoging
start begin volgend jaar
ANLOO – Waterschap Hunze
en Aa’s gaat begin volgend
jaar van start met de pilot
Beekbodemverhoging in de
Drentsche Aa. Het algemeen
bestuur van het waterschap
heeft onlangs het projectplan
vastgesteld.
Door de bodem van de bene-
denloop van de Drentsche Aa te
verhogen met zand en hout,
wordt de ecologische kwaliteit
van de beek verbeterd en wordt
verdroging van kwetsbare
natuur in het beekdal vermin-
derd.
Knoop Natuur- en Waterbouw
uit Tynaarlo neemt de werk-
zaamheden voor zijn rekening.
Dit bedrijf is onderdeel van het
bouwteam dat de uitvoering
voorbereidt. Dit team werkt de

meest geschikte manier uit om
zand in de Drentsche Aa aan te
brengen, waarbij schade aan
natuur voorkomen wordt. Ook
ecologen van waterschap Hunze
en Aa’s en vertegenwoordigers
van Staatsbosbeheer maken
deel uit van dit bouwteam. Tij-
dens de werkzaamheden bege-
leidt een externe ecoloog de
werkzaamheden.
Het project wordt volgend jaar
in drie fases uitgevoerd. Er
wordt gestart met het Zeegser-
loopje, aansluitend is het
Anloërdiep aan de beurt. Deze
werkzaamheden zijn naar ver-
wachting nog vóór het broedsei-
zoen afgerond. De opgedane
ervaringen worden meegeno-
men naar het Taarloschediep,
waar de bodem in de winter van
2021-2022 wordt verhoogd.
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Adviescommissie Sociale
Agenda van start
DRENTHE - Een commissie
van onafhankelijke experts en
ervaringsdeskundigen beoor-
deelt projectaanvragen voor de
Sociale Agenda van de provin-
cie Drenthe. Deze zogeheten
Adviescommissie Sociale
Agenda adviseert Gedeputeer-
de Staten over de ingekomen
aanvragen. De commissieleden
zijn onafhankelijke experts en
ervaringsdeskundigen die in
hun leven of loopbaan zelf met
armoede, laaggeletterdheid of
sociale uitsluiting te maken
kregen. 
Er zitten negen personen in de
adviescommissie. Voorzitter Wille-
ke Hoiting uit Gieten: ,,We hebben
onlangs de eerste bijeenkomst
gehad. Deze vond uiteraard online
plaats, waardoor het kennismaken
met elkaar wat lastiger is.
Ondanks dat was de sfeer goed en
hebben we op een constructieve
wijze de projectaanvragen voor

het eerste deel van het werkplan
2021 kunnen beoordelen. Het was
mooi om te zien dat ieder vanuit
zijn eigen ervaring en kennis naar
een bepaald project keek. Het is
een divers samengesteld team en
we kijken allemaal uit naar de vol-
gende aanvragen.”

In de Sociale Agenda staan de the-
ma’s leefbaarheid, wonen, onder-
wijs, gezonde levensstijl, inclusie,
armoede en laaggeletterdheid
centraal. Door levenservaring of
werkervaring hebben alle leden
van de adviescommissie raakvlak-
ken met een of meerdere onder-
werpen. De adviezen van de com-
missie worden ook voor zienswij-
zen voorgelegd aan Provinciale
Staten en de Vereniging Drentse
Gemeenten. Uiteindelijk nemen
Gedeputeerde Staten het besluit
over het definitieve werkplan.
Meer informatie is te verkrijgen
via socialeagenda@drenthe.nl of
te vinden op provin-
cie.drenthe.nl/sociaaldrenthe.

Wethouder Bas Luinge reikt in het Markehuis in Grolloo aan
Stichting Dorpshuis het zilveren Team:Fit-certificaat uit (eigen
foto)  

Aa en Hunze begroet
vier gezondere kantines
DRENTHE – Het jaar 2020 was
voor veel verenigingen een
zwaar jaar. Een groot deel van
het jaar waren sportclubs en -
kantines dicht en de sporters
moesten zo veel mogelijk thuis-
blijven. Veel clubs zijn in de
financiële problemen geraakt
door onder andere het wegval-
len van kantine-inkomsten. Wel
zijn er dit jaar ook lokale sport-
akkoorden gesloten, waar de
gezonde (sport)omgeving is
opgenomen in de akkoorden
van alle twaalf Drentse
gemeenten. Veel lokale clubs
hebben getekend als partner in
het sportakkoord en willen
meewerken aan een gezonde
sportomgeving. In dit kader
hebben veel clubs een
Team:Fit-certificaat voor een
gezondere kantine behaald,
maar heeft de uitreiking hier-
van door corona (vaak) niet
kunnen plaatsvinden. 
Ook in Aa en Hunze haalden port-
verenigingen het certificaat bin-
nen. Stichting Dorpshuis het Mar-
kehuis in Grolloo kreeg in septem-
ber een zilveren Team:Fit-certifi-
caat. Vereniging SGO heeft meer-
dere sporten onder zich, die
gebruik maken van de dorpshuis-
kantine zoals voetbal, volleybal,
hardlopen, gymnastiek en fitness.
Daarnaast maken ook onder ande-
re de muziek- en toneelvereniging
gebruik van dezelfde dorpshuis-
kantine. De kantine heeft dus een
groot bereik van leden waarbij het
aanbod een grote gezondheidsim-
pact kan hebben. SGO-voetbal
heeft een sponsorcontract met de
Rabobank, waarbij ze bij Team:Fit
zijn aangehaakt in samenwerking
met Drenthe gezond, en ook een
Rabobank cheque hebben ontvan-
gen. Deze cheque hebben ze
gebruikt voor het kopen van een
tostigrill. ’s Avonds werd er door
volleyballeden weleens gevraagd
naar iets te eten, waar vaak dan
maar een Mars of bittergarnituur

werd besteld. Andere keuzes
waren er niet echt. Door de aan-
schaf van de tostigrill kunnen er
nu ook volkorentosti’s worden ver-
kocht als gezonder alternatief.
Vv Gasselternijveen heeft een
samenwerkingsverband met vv
GKC en vv Gieterveen, waarbij de
jeugd valt onder de naam SJO
ZVC’14. Door de samenwerking
met Drenthe gezond en de Rabo-
bank zijn ook deze drie clubs voor
het certificaat gegaan en heeft vv
Gasselternijveen in oktober het
zilveren Team:Fit-certificaat
behaald. Hiermee zijn zij de vier-
de Rabobankclub met een certifi-
caat. De uitreiking heeft nog niet
plaatsgevonden. Dit wordt waar-
schijnlijk een uitreiking indien
alle drie de samenwerkende clubs
een certificaat hebben behaald.
Naast te voldoen aan de basis,
wordt er ook fruit uitgedeeld in de
rust en staat er fruit op de bar.
Voetbalvereniging GKC in Gassel-
te heeft in oktober het bronzen
Team:Fit-certificaat behaald. Zij
zijn de vijfde gecertificeerde
Rabobankclub. De uitreiking van
het certificaat met de SJO ZVC’14
is nog even wachten op Gieterveen
om dit gezamenlijk te doen.
Deze club volgde een maand later.
Vv Gieterveen heeft het zilveren
Team:Fit-certificaat behaald.
Daarmee heeft de gehele SJO
ZVC’14 (vv Gasselternijveen, vv
GKC en vv Gieterveen) een
Team:Fit certificaat en is hiermee
de achtste gecertificeerde Rabo-
bankclub. Naast de basis staat er
ook fruit op de bar. De uitreiking
van de drie certificaten van de
gehele SJO ZVC’14 worden nog
gepland indien de coronamaatre-
gelen dit weer toelaten.

Subsidie voor beschermen
van schapen en geiten
DRENTHE - Schapen- en gei-
tenhouders in het Hart van
Drenthe kunnen vanaf 1 janu-
ari 2021 via de provincie Drent-
he subsidie aanvragen om hun
dieren te beschermen tegen
aanvallen van de wolf. Met
deze financiering kunnen ze
meerdere vaste en mobiele
afrasteringen aanschaffen. 
Uit onderzoek van Wageningen
Environmental Research (WEnR)
is gebleken dat het Hart van
Drenthe - op basis van eerdere
zicht- en schademeldingen - een
zogenaamd risicogebied is waar
de kans op verblijf en aanvallen
van de wolf op vee het grootst is.
In september 2020 bleek manne-
tjeswolf GW1261m officieel te zijn
gevestigd in Drenthe. De provincie
Drenthe vroeg daarom advies aan
de WEnR over het leefgebied van
de wolf naar aanleiding van zijn
gedrag. Tijdens dit onderzoek
bleek dat de mannetjeswolf
GW1261m zich al langere tijd niet
meer in Drenthe heeft laten zien
en weer in Duitsland is. Ondanks

dat de wolf nu niet in Drenthe ver-
blijft, gaat de provincie Drenthe
door met het aanbieden van hulp
voor schapen- en geitenhouders.
Gedeputeerde Henk Jumelet:
,,Sinds 2015 doen wolven Drenthe
aan. Een aanval van een wolf op
schapen heeft enorm veel impact
op de schapenhouders. Er komen
veel emoties bij kijken, en natuur-
lijk financiële schade. Ondanks
dat er nu geen sprake is van een
wolf in Drenthe, weten we uit
onderzoek dat de kans op aanval-
len door wolven in het Hart van
Drenthe ook in de toekomst aan-
nemelijk is. We zien het als taak
van de provincie om schapenhou-
ders in dit gebied zo goed moge-
lijk te ondersteunen om hun vee
te beschermen.”

Op 11 januari 2021 organiseert de
provincie Drenthe samen met de
adviescommissie en de WEnR een
onlinebijeenkomst voor schapen-
houders over het nemen van pre-
ventieve maatregelen. De scha-
penhouders ontvangen hiervoor
binnenkort een uitnodiging.

Verkeersrisico’s edelhert
Drenthe zeer gering
DRENTHE - Gedeputeerde
Henk Jumelet heeft donder-
dag 3 december de petitie
'Welkom Edelhert Drenthe'
in ontvangst genomen. De
petitie werd in het leven
geroepen nadat er berichten
verschenen dat de Provincie
Drenthe van plan was om een
edelhert dat al twee jaar in
de provincie rondliep in ver-
band met de verkeersveilig-
heid neer te gaan schieten.
Het dier, dat zelf vanuit de
Veluwe naar het noorden is
getrokken, leeft hier in zijn
ééntje en laat zich zelden
zien. 

Jumelet gaf aan blij te zijn met
de aandacht voor de Drentse
natuur en dat het edelhert wat
de provincie betreft welkom is
in Drenthe. Wel gaf hij aan dat,
in samenspraak met de porte-
feuillehouder verkeer en ver-

voer, de verkeersveiligheid in
relatie tot de aanwezigheid van
het edelhert nog onderzocht
werd.  
Nu de bevindingen op hoofdlij-
nen uitwijzen dat er sprake is
van een zeer gering verkeersvei-
ligheidsrisico, is dit aanleiding
voor het college van Gedepu-
teerde Staten om de nulstand
voor het edelhert op te schorten.
De verdere discussie over de
nulstand voor het edelhert zal
gevoerd worden rondom de
actualisatie van het Flora- en
faunabeleidsplan. Dit geldt ook
voor de vraag of een populatie
van het edelhert in Drenthe
nagestreefd zou moeten wor-
den. Als dit het geval is dan zal
een Soorten Effect Rapportage
(SER) uitgevoerd moeten wor-
den. Daarnaast zal begin 2021,
zoals beschreven in het beleids-
plan, in overleg getreden wor-
den met belanghebbenden
(TBO’s, landeigenaren) over de
aanwezigheid van het edelhert.

TikTok Tammo voert actie
tegen zwerfvuil vissers
DRENTHE - Sportvisserij Gro-
ningen-Drenthe heeft door de
coronacrisis heeft een grote
ledenwinst geboekt. Inmiddels
zijn er meer dan 57.000 aange-
sloten sportvissers in Gronin-
gen en Drenthe, zo'n 10.000
meer dan vorig jaar. Niet alleen
in natuurgebieden, maar ook
langs de waterkant is het druk-
ker dan voorheen.

Vissen is een activiteit die prima
past binnen de corona beperken-
de richtlijnen van de overheid.
Maar net als toezichthouders in
natuurterreinen, merken ook de
controleurs van Sportvisserij Gro-
ningen-Drenthe dat er meer afval
achterblijft bij het viswater.
Om sportvissers erop te wijzen dat
achterlaten van afval verboden
(en dus strafbaar is) volgens de

voorwaarden van de VISpas, heeft
Sportvisserij Groningen-Drenthe
een filmpje opgenomen met de
populaire TikTok Tammo, die al
vissend van zijn alter ego krijgt te
horen dat afval laten slingeren
niet gewenst is.

Het filmpje is geplaatst op de
sociale media van de noordelijke
sportvisserij-overkoepeling en is
na één dag al honderden keren
gedeeld. Sportvisserij Groningen-
Drenthe-directeur Henk Mensin-
ga is blij met het succes van het
filmpje: ,,We laten zo in onze
nieuwjaarsboodschap op een
ludieke manier zien dat we er met
elkaar geen troep van moeten
maken. Dat lijkt ons beter dan
bekeuringen uitdelen.”
Het filmpje is te zien op de Face-
bookpagina van Sportvisserij Gro-
ningen-Drenthe.

Natuurprogramma
DRENTHE - Het landelijke uit-
voeringsprogramma Natuur is
aangeboden aan de provinciale
Staten. Het uitvoeringspro-
gramma Natuur maakt onder-
deel uit van de structurele aan-
pak stikstof, waarmee Rijk en
provincies streven naar het op
orde brengen van condities die
nodig zijn voor een landelijk
gunstige staat van instandhou-
ding conform de Vogel- en Habi-
tatrichtlijn. Rijk en provincies
maken in 2021 afspraken over
het gezamenlijk maatregelen-
pakket voor de opgave.

Een echte BOCK
verknalt het niet!
AA EN HUNZE- Het carbidschie-
ten is door de coronamaatregelen
verder aangescherpt. Komende
oudejaarsdag mag er nog door
maximaal twee mensen gescho-
ten worden. Een verbod komt er
niet Drenthe. Eerder mocht het
carbidschieten nog met vier per-
sonen doorgaan. Door de harde
landelijke lockdown is dat vorige
week aangepast. Drenthe volgt de
regels en kiest niet voor een alge-
heel verbod. Dat hebben de
Drentse burgemeesters besloten
in overleg met Veiligheidsregio
Drenthe. In de gemeente Aa en
Hunze waren 36 aanvragen bin-
nengekomen om te mogen carbid-
schieten. De eerst aanvragers heb-
ben door de maatregelen hun
aanvraag ingetrokken. De cam-
pagne Wie is de BOCK? is aange-
scherpt. Mede vanwege het coro-
navirus en het vuurwerkverbod
kan het carbidschieten dit jaar
rekenen op veel extra aandacht.
Het is echter niet voor beginners
en ‘amateurs’. Je moet goed
weten wat je doet wanneer je met
gas en vuur aan de slag gaat.
Daarom is de veiligheidscampag-
ne rondom carbidschieten eind
2020 belangrijker dan ooit: ,,Hoe
voorkom je dat er ongelukken
gebeuren en doe je recht aan deze
mooie traditie?”

Steun bij opruimen
van drugsafval
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten hebben de Subsidieregeling
opruiming drugsafval provincie
Drenthe 2021-2024 vastgesteld.
De regeling is bedoeld om terrei-
neigenaren en gemeenten, die te
maken krijgen met dumping van
synthetisch drugsafval tegemoet
te komen in de kosten voor het
opruimen van het afval. De subsi-
dieregeling wordt uitgevoerd
door BIJ12 in opdracht van alle
provincies. 

Verkeer en Vervoer 
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten hebben ingestemd met het
Verdeelbesluit voor de besteding
van ongeveer 30 miljoen euro van
de BDU Verkeer en Vervoer 2021
en met het Bestedingsvoorstel
voor de projecten Infrastructuur.
Dankzij beide bestedingen wordt
er geïnvesteerd in het realiseren
en versterken van het regionale
netwerk, een optimaal Openbaar
Vervoer, stimuleren van verkeers-
veilig gedrag en het verkeersveili-
ger maken van de wegen.
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Dierenparkje Annen zoekt donateurs
ANNEN - Het Dierenparkje in
Annen is al jaren een begrip in
het dorp. Menig opa en oma
bezoekt het parkje met hun
kleinkinderen en ook de bewo-
ners van ‘t Holthuys maken
regelmatig een rondje om het
park. Linda ten Berge is al acht
jaar betrokken bij het Dieren-
parkje. ,,Hoe lang het exact
bestaat, weet ik niet”, vertelt
Ten Berge. ,,Vroeger maakte
het nog deel uit van ‘t Holt-
huys, maar eind 2000 is het een
stichting geworden.” 
Linda ten Berge is inmiddels vrij-
willigerscoordinator. Ze maakt

onder andere de roosters, doet het
voorraadbeheer en is verantwoor-
delijk voor het werven van nieuwe
vrijwilligers, maar bovenal is ze
dierenliefhebber. ,,Ik vind het
heerlijk om hier te zijn, de dieren
te voeren en de hokken schoon te
maken. Ik kom hier helemaal tot
rust”, zegt Ten Berge, terwijl ze
ram Tristan in zijn vacht kriebelt.
,,We werken met een groep vrij-
willigers uit de buurt. Iedere week
heeft een ander groepje vrijwilli-
gers dienst. Zij zorgen ervoor dat
de schapen, kippen en konijnen
goed verzorgd worden en het park-
je netjes blijft. 
,,We hebben afgelopen zomer
helaas afscheid moeten nemen

van twee schapen wegens ouder-
dom. Hierdoor is er weer ruimte
voor jonge dieren; het komende
voorjaar willen we graag een paar
drachtige ooien verwelkomen in
het parkje.” 

Uiteraard kost het beheer van het
dierenparkje geld. ,,Naast de kos-
ten voor voer, stro en hooi, hebben
we ook de kosten voor inentingen,
registratie van dieren, verzekerin-
gen en onderhoud van het ter-
rein”, legt de vrijwilligers-
coordinator uit. ,,Jaarlijks hebben
we ongeveer 1250 euro nodig om
kosten te kunnen dekken. Laatst
hebben we een leuke bijdrage ont-
vangen van de Rabo Clubsuppor-
tactie. Dit bedrag moeten we
besteden aan onderhoud van het
terrein en het gebouw. Hier zijn
we natuurlijk hartstikke blij mee,
maar toch kunnen we nog extra
steun gebruiken. Daarom willen
we de inwoners van Annen vragen
om een extra bijdrage. Met deze
extra bijdragen hoopt het Dieren-
parkje weer even vooruit te kun-
nen en in het voorjaar nieuwe
lammetjes te kunnen verwelko-
men.” 
Een eventuele financiële bijdrage
kan worden gestort op banknum-
mer: NL29 RABO 0302 9546 86
t.n.v. Stichting Dierenpark Annen.
,,Uiteraard zijn jaarlijks automati-
sche donaties ook zeer welkom.
Het dierenparkje is eigendom van
een stichting, erkend als ANBI,
Algemeen Nut Beogende Instel-
ling. Dankzij deze ANBI-status
zijn bijdragen aftrekbaar van de
belasting. De stichting werkt met
een open begroting die zijn in te
zien op de website dpannen.nl”,
besluit Ten Berge.

Linda ten Berge van Dierenparkje Annen: ,,Met wat extra
financiële steun hopen we volgend voorjaar nieuwe lammetjes te
kunnen verwelkomen.”

Kerststollenactie van 
vv Gieten succesvol
GIETEN - De kerststollenactie van voetbalvereniging Gieten is
dit jaar zeer succesvol geweest. Alle jeugd- en seniorenteams heb-
ben hun bijdrage geleverd. Waar de één de kerststollen verkoopt
aan pappa/mamma, opa/oma of de buren zijn er ook teams
geweest die het anders hebben aangepakt. Zo zijn een groot aan-
tal kerststollen gekocht door de selectie van Gieten 1/2 en
geschonken aan de bewoners van zorgcentrum Dekelhem. En
hebben de spelers van Gieten 3 en Gieten 4 de medewerkers van
De Voedselbank verrast met een mooie partij heerlijke kerststol-
len. ,,Mooi dat een vereniging meer is als een verzameling teams,
maar dat er oog is voor elkaar en dat we het doen met elkaar”,
aldus het bestuur. (eigen foto)
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Hond van kudde Balloo
aangevallen en verwond
BALLOO - De angst zit er nog
steeds in bij schaapherder
Marianne Duinkerken. Ze
loopt momenteel zonder hond
met haar kudde op het Balloër-
veld. Haar hond Lena werd
vorige week zondag aangeval-
len door een herdershond. De
baas van deze hond had hem
op Lena afgestuurd. Het arme
dier moet nog steeds herstellen
van de verwondingen. 
,,Het was heel erg beangstigend
en eng”, zegt Duinkerken. ,,Ik had
de man verzocht zijn hond aan te
lijnen. Hij zei dat ik dan mijn
hond dan ook maar moest aanlij-
nen. Ik probeerde hem uit te leg-
gen dat Lena losliep om de
schaapskudde te begeleiden. Hij
was echter niet voor rede vatbaar.
Hij stuurde zijn hond op Lena af”,
vertelt de herder van Schaapskud-
de Balloo. ,,Ik heb niets met hon-
den en ben er zelfs bang voor,
maar omdat de man niets deed,
ben ik er tussen gesprongen. Toen
ik de honden los had, ging hij weg,
maar hij bleef maar schreeuwen
en brullen. Hij was totaal niet
voor rede vatbaar.” 
Duinkerken stond even later
alleen met haar kudde en een
gewonde hond op de heide. ,,Ik
heb de politie gebeld, maar die
kon niet komen. De politie te
paard reed elders op het Balloër-
veld en was door de meldkamer
niet te bereiken. Je voelt je zo
machteloos. Maar de politie en
ook Staatsbosbeheer zijn later ook
niet geweest. Ze onderschatten
het wat het met mij en mijn hond

doet in mentaal opzicht.” 
Het is niet de eerste keer dat de
kudde wordt aangevallen door een
loslopende hond. In oktober wer-
den schapen verwond door een
loslopend husky. Ook de eigena-
resse van die hond had volgens
Duinkerken weinig begrip voor de
situatie van de kudde. ,,Ik denk
dat het vooral onkunde is. Mensen
weten niet waar een hond toe in
staat is. Ze nemen een hond, maar
weten niet wat deze allemaal kan
aanrichten. Ik snap dat je de hond
graag los wilt laten lopen en wilt
laten rennen, maar zoek dan een
terrein op waar dat kan. Het kan
niet op het Balloërveld. Dat blijkt
nu maar weer”, aldus de schaap-
herder die daarnaast ook nog voor
de kosten van de operaties van
Lena opdraait. ,, Er waren geen
getuigen dus het wordt lastig om
de schade op de dader te verha-
len. De eigenaresse van de Husky
was verzekerd. Maar nu sta ik met
lege handen en draaien we zelf
voor de kosten op.” 

Nader onderzoek
naar hunebed
GASSELTE - De gemeente Aa en
Hunze heeft vorige week de rap-
portage van Alsema bv ontvangen
met betrekking tot het bodem  -
onderzoek in Gasselte. Het
bedrijf heeft op verzoek van de
gemeente met een grondradar de
bodem onderzocht nadat ama-
teurarcheologen Lammert en
Henbdrik Hingstman uit Bronne-
ger signalen had afgegeven dat er
mogelijk een hunebed achter
dorpshuis De Trefkoel zou liggen.
Het bodemonderzoek geeft aan-
leiding om verder onderzoek te
doen. In januari zal er met een
specialistisch bureau worden
gekeken welk onderzoek het
meest voor de hand ligt. 

Mfc De Spil ‘wint’
in Postcodeloterij
GASSELTERNIJVEEN - Multi-
functioneel centrum De Spil in
Gasselternijveen heeft een bij-
drage van  5.000 euro ontvangen
van het Postcode Loterij Buurt-
fonds Team. Eerder kreeg De Spil
al een toezegging van de gemeen-
te Aa en Hunze uit het project
Vitaal Platteland-dorpsinitiatie-
ven, de Rabobank en het Oranje
Fonds. Met dit geld verbouwt het
mfc tijdens de coronasluiting de
keuken, waardoor het faciliteren
van de gebruikers sterk verbeterd
wordt. 
De Spil maakt sinds haar opening
in 2014 een gestage groei door
wat betreft het aantal gebruikers.
De keuken was hier qua opper-
vlakte en inrichting niet op bere-
kend. De keuken wordt onder
nadere gebruikt voor: maaltijden
van De Huiskamer (sociale dag-
opvang voor ouderen), de Dorps-
maaltijd, als leskeuken voor kin-
deren, kookcursussen en de hore-
ca van het dorpshuis. Het bestuur
is erg blij met het geld van de
Postcodeloterij en heeft voor het
bedrag keukeninrichting besteld.

Daisy Veenstra uit Gieterveen, beter bekend als Daisz, steekt in
een clip jongeren it Aa enHunze een hart onder de riem. (foto:
Impuls)

Daisz steek jongeren
hart onder de riem 
AA EN HUNZE - Tiktokker
Daisz heeft maandag een
videoclip op social media gezet
om jongeren in de Gemeente
Aa en Hunze een hart onder de
riem te steken. De videoclip is
een initiatief van welzijnsorga-
nisatie Impuls.
,,Jongeren hebben het in deze
coronaperiode moeilijk. Ze kun-
nen elkaar niet ontmoeten. Er zijn
geen feestjes en het afschieten
van vuurwerk is verboden”, zegt
Jongerenwerker Willem Hilberts
van Impuls. ,,We wilden in deze
tijd iets doen voor de jongeren. En
hebben hierbij de hulp ingeroe-
pen van Daisz. Zij is de rijzende
ster op TikTok. Samen hebben we
de clip gemaakt.”
Achter Daisz gaat de 24-jarige
Daisy Veenstra schuil. Zij is
afkomstige uit Gieterveen. De
communicatietrainer in het
UMCG is drie maanden geleden

begonnen met het plaatsen van
raps met moeilijke onderwerpen
op TikTok. De clips slaan enorm
aan en ze heeft inmiddels meer
dan 62.000 volgers. Uit haar activi-
teiten is inmiddels ook een samen-
werking met rapper en zanger
Diggy Dex ontstaan. 
In de clip, die te zien is op diverse
social mediakanalen van de rap-
ster en van Impuls, is Daisy te zien
op diverse locaties in Aa en Hunze
waar jongeren vaak te vinden zijn.
Met haar rap probeert ze jongeren
een hart onder de riem te steken
in deze lastige tijden. 

Nieuwe verlichting
voor TV Schipborg
SCHIPBORG - Tennis Vereniging Schipborg (TVS) heeft dankzij
een gulle gift van de Rabobank Noord-Drenthe nieuwe baanver-
lichting aan kunnen leggen. Het gaat om een bijdrage van 5000
euro. De lichtmasten zijn geïnstalleerd door de firma Aerolux. De
nieuwe ledlampen zorgen voor meer verlichting op de banen en
zijn uiteraard veel energiezuiniger dan de vorige lampen.
Momenteel kan er alleen maar ‘geënkeld’ worden, maar heel veel
TVS’ers zijn blij dat zij ‘s avonds hun conditie op peil kunnen
houden met een lekker potje tennis. In het voorjaar van 2021
worden de banen volledig gerenoveerd en dan is de TennisVereni-
ging Schipborg weer helemaal bij de tijd. Belangstellenden die lid
willen worden van de vereniging kunnen meer informatie vin-
den op tvschipborg.nl. (eigen foto)

Oliebollenactie van
vv Gasselternijveen
GASSELTERVEEN – Voetbalver-
eniging Gasselternijveen zal don-
derdag 31 december haar jaar-
lijkse oliebollen verkoopactie
houden. De voetbalvereniging is
blij dat ze groen licht van de
gemeente Aa en Hunze gekregen
heeft om de actie door te mogen
laten gaan. Het bestuur van de
club kan de opbrengst van de ver-
koopactie goed gebruiken in deze
voetballoze periode waarin de
inkomsten vrijwel geheel zijn
komen te vervallen.  Gelukkig
blijven de leden zonder uitzonde-
ring wel trouw hun contributie
betalen. De oliebollen worden ‘s
morgens op de oudejaarsdag
thuisbezorgd met een gratis zakje
poedersuiker. De oliebollen, natu-
rel of met krenten of rozijnen,
kunnen tot 30 december telefo-
nisch of per mail besteld worden.

Subsidieregeling
waardedaling
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten hebben besloten de looptijd
van de subsidieregeling grondver-
werking Natuurnetwerk Neder-
land-Drenthe te verlengen tot 31
december 2021. Met de regeling
is het mogelijk een bijdrage te
ontvangen voor de waardedaling
die als gevolg van de functiewijzi-
ging van landbouw naar natuur
ontstaat. De koper krijgt naast de
subsidie de verplichting om de
gronden in te richten of mee te
werken aan een gebiedsproces
waarin de inrichting plaatsvindt.

Drenten sociaal en mentaal
geraakt door corona  
DRENTHE - De coronacrisis
houdt het land al negen maan-
den in haar greep en laat voor-
lopig nog niet los. Ook in de
provincie Drenthe heeft dit
grote gevolgen. Op dit moment
zijn die vooral merkbaar in het
sociale leven en de mentale
gesteldheid van de Drenten.
Daarnaast heeft 8 procent van
de inwoners met (gedeeltelijk)
verlies van werk of inkomen te
maken. Dit blijkt uit onderzoek
van Trendbureau Drenthe naar
de effecten van de coronacrisis
op werk, inkomen, onderwijs,
sociale contacten, gezondheid
en (informele) zorg.

Aan het onderzoek deden tussen
11 november en 4 december ruim
950 leden van het Drents Panel
mee. In april voerde Trendbureau
Drenthe een soortgelijk onder-
zoek uit. Toen dacht ruim een
kwart van de Drenten dat de ver-
anderingen door de coronacrisis,
zoals geen handen schudden bij
een begroeting en zoveel mogelijk
thuis werken, na een half jaar niet
meer aan de orde zouden zijn. De
tijd heeft inmiddels geleerd dat
niks minder waar is. Het panelon-
derzoek van november bevestigt
dat. Veel Drenten hadden het in
november zwaar te verduren door
‘corona’. Met de nieuwe maatrege-
len van deze week moet er nog
een tandje bovenop. 
Bijna de helft (48 procent) van de
Drenten met een inkomen uit

werk geeft aan (ook) negatieve
veranderingen op het gebied van
werk te ervaren. Ze noemen het
vaakst sociale en mentale aspec-
ten: minder contact met collega’s,
meer werkdruk of stress, en een
minder goede balans tussen werk
en privé. (Gedeeltelijk) verlies
van werk, opdrachten of inkom-
sten speelt bij 8 procent van de
respondenten – iets meer dan de 7
procent die in april 2020 werk,
opdrachten of inkomen kwijt was
door corona. 

Zelfstandigen zijn wat dit betreft
nog steeds de zwaarst getroffen
groep: 37 procent van hen meldt
dat het eigen inkomen door coro-
na is gedaald. Mede dankzij de
steunmaatregelen van de over-
heid zijn er in 2020 minder
bedrijfsfaillissementen dan in
2019 (CBS). De arbeidsparticipa-
tie in de provincie Drenthe ligt in
het derde kwartaal van 2020 1,2
procentpunt lager dan in het
derde kwartaal van 2019 (CBS).
De vrees is dat dit slechts de stilte
voor de storm is. 

De werkloosheid zal in 2021 toe-
nemen (volgens CBP-prognose) en
gemeenten vrezen in 2021 extra
uitgaven doordat meer mensen
een beroep doen op de bijstand.
Ook ondernemers maken zich zor-
gen: bijna 1 op de 3 geeft aan dat
de omzet van de eigen onderne-
ming sterk (>25 procent) is
gedaald door de coronacrisis; bij
16 procent is de toekomst van de
onderneming onzeker geworden. 

Grote Club Actie
AA EN HUNZE - Verenigingen uit Aa en Hunze hebben tijdens de
Grote Club Actie 9459 euro opgehaald. Sportvereniging Annen haalde
1803 euro op. Gymnastiekvereniging Alles door Oefening  uit Eext
kwam tot een bedrag van 1350 euro. SGO uit Grolloo wist tot 1284 euro
te komen. Spes uit Eexterveen wist voor 1119 euro aan loten te verko-
pen. De VV Gasselternijveen kwam tot 750 euro. In Rolde deden drie
verenigingen mee: Klein Orkest (738 euro) en Sportvereniging G&A
(651 euro) en Gemengd Koor Rolde (450 euro). Gymnastiekvereniging
Vlugheid en Kracht uit Gieterveen haalde 675 euro op.  En Sportver-
eniging De Broekstreek uit Ekehaar kwam tot 639 euro. De clubs ont-
vangen 80 procent van het bedrag wat ze aan loten hebben verkocht. De
lotenkopers kunnen vanaf 10 december via de lotchecker op clubac-
tie.nl kijken of ze een prijs hebben gewonnen.

Woonagenda
DRENTHE - Het Uitvoerings-
programma voor de Woonagen-
da is door Gedeputeerde Staten
vastgesteld. Hierin staat
beschreven hoe de provincie,
gemeenten, corporaties en
marktpartijen zorgen voor
goed, betaalbaar en levensloop-
bestendig wonen. Er komt een
Impulsteam Wonen, dat
gemeenten ondersteunt bij
complexe woonprojecten waar
versnelling nodig is. Ook wordt
de campagne Lang zult u wonen
voortgezet en in pilots onder-
zocht welke woningaanpassin-
gen nodig zijn in buurten en
wijken.
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