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

De Westerborker schoolschoonmaakploeg. Foto: Pieter de Roest. 

Leerlingen in Westerbork
aan de slag met zwerfafval 
WESTERBORK - De twee
leerlingenraden van IKC de
Lindelaar en CKC de Wegwij-
zer uit Westerbork vinden dat
zwerfafval niet thuishoort op
hun schoolplein. Daarom
komen zij in actie en ’adopte-
ren’ hun eigen gebied dat zij
schoon gaan houden. 

Donderdag ontvingen zij van wet-
houder Erjen Derks een afvalton
voor het zwerfafvalvrij houden
van hun omgeving. Hiermee zijn
zij de eerste scholen in Midden-
Drenthe die hun eigen gebied
adopteren.
,,Het is fantastisch om te zien dat
de leerlingenraden het initiatief

hebben genomen om een gebied
bij de school te adopteren. Hun
initiatief faciliteren we als
gemeente van harte en het sluit
mooi aan bij ons nieuwe plan over
het terugdringen van zwerfafval.
Met elkaar willen we Midden-
Drenthe schoonhouden. We hopen
dat het initiatief vanuit de scholen
in Westerbork anderen aanzet om
ook een gebied te adopteren”,
aldus wethouder Erjen Derks.

Schoon plein 
De leerlingen van de leerlingen-
raad: ,,We doen heel erg ons best
om ons schoolplein schoon te hou-
den. Maar dat willen we ook in de
weekenden. Als we ‘s maandags op
school komen, ligt er heel vaak

afval op het plein, terwijl we het
zo mooi schoon hadden. We willen
graag dat iedereen weet dat we
dat niet willen. Niemand mag
afval op ons schoolplein achterla-
ten.”
Vaak houden buurten, dorpen,
wijken, (sport)verenigingen hun
omgeving al schoon. Is dit het
geval, dan hebben zij al een
gebied geadopteerd en kunnen 
zij van de gemeente een zwerfaf-
valton krijgen. Iedereen die een
stukje gebied in de gemeente
Midden-Drenthe schoon wil hou-
den, wil ‘adopteren’, kunnen 
contact opnemen met de gemeen-
te via (0593) 53 92 22 of kijk op
www.middendrenthe.nl/zwerfaf -
val.

Lustrumeditie Mooi Op
Eigen Kracht van start 
BEILEN - Voor de vijfde keer
organiseert de gemeente Mid-
den-Drenthe de prijsvraag
Mooi Op Eigen Kracht
(MOEK). Het is een prijsvraag
die al jaren succesvol is en
mooie resultaten oplevert voor
de dorpen, wijken, straten en
buurten in Midden-Drenthe.
Voor de editie MOEK 2020 is
maar liefst 30.000 euro aan
prijzengeld beschikbaar.

Wethouder Dennis Bouwman:
,,Als gemeente zijn we enorm trots
dat er weer een editie van Mooi
Op Eigen Kracht van start gaat.
Dat hebben we te danken aan alle
deelnemers van de afgelopen
jaren. Zij hebben er met elkaar
voor gezorgd dat er mooie creatie-
ve plannen werden ingediend
waardoor de leefomgeving verbe-

terd werd en het noaberschap
werd versterkt. Dat willen we
graag voortzetten. Ook deze keer
verwachten we weer veel aanmel-
dingen. Een mooie prijsvraag om
samen mee bezig te zijn’.

Prijsvraag
De prijsvraag Mooi Op Eigen
Kracht benadrukt dat het gaat om
een ‘mooie’ omgeving waarin ‘op
eigen kracht’ veel gerealiseerd kan
worden. Dorpen, wijken, straten en
buurten uit Midden-Drenthe kun-
nen plannen indienen om kans te
maken op (een deel van) de prij-
zenpot. Breed gedragen, verbete-
ring van de eigen leefomgeving en
versterking van het naoberschap
zijn enkele voorwaarden waar de
plannen aan moeten voldoen om
in aanmerking te komen voor een
prijs. De plannen kunnen heel uit-
eenlopend van aard zijn, van het

aanpassen van een wijkgebouw,
het plaatsen van een duiventil tot
een speelweide voor kinderen. Het
zou allemaal kunnen. Belangrijk is
dat de ideeën bijdragen aan een
mooiere leefomgeving en de
onderlinge band van de inwoners
van Midden-Drenthe versterkt.

Prijzen
Voor deze lustrum editie is een
bedrag van 30.000 euro beschik-
baar. Dit bedrag wordt verdeeld
over de beste plannen. Een des-
kundige en onafhankelijke jury
beoordeelt de plannen. Zaterdag
13 juni worden de prijswinnaars
bekend gemaakt. De plannen moe-
ten voldoen aan een aantal voor-
waarden. Een overzicht hiervan
staat vermeld op de website van de
gemeente, www.middendrenthe.nl.
Uiterlijk 20 april wil de gemeente
de plannen binnen hebben. 

De inschrijving voor Erik Dekker Classic is weer open. 

Inschrijving voor Erik 
Dekker Classic geopend
MIDDEN-DRENTHE - De der-
tiende editie van Drenthe’s
Mooiste - Erik Dekker Classic,
vindt op zondag 7 juni plaats.
Deze unieke toertocht voert
door het aantrekkelijke en
verrassende Drentse land-
schap. 
De routes van 65, 110 of 160 kilo-
meter voeren door de bossen, over
de heide, langs pittoreske dorpjes
en over de keienstroken. De oude
landwegen met veldkeien die op
meerdere punten in het parcours
zitten, maken Drenthe’s Mooiste
net het Parijs-Roubaix van Noord-
Nederland. Voor wie iets minder
enthousiast is over dit wegdek, is
er in veel gevallen ook een alter-
natief over het fietspad. De
inschrijving voor Dren the’s Mooi-
ste - Erik Dekker Classic is inmid-
dels open.
Start en finish zijn wederom bij
sportcomplex Activum in Hooge-
veen. Vanaf hier gaan de deelne-
mers op pad voor en passeren zij
diverse landschappen met veel
vaak nog onbekend natuurschoon
en waarbij natuurlijk ook de VAM-
berg wordt aangedaan. ,,Onbe-
kend maakt onbemind” stelt
Johan Meijer, projectmanager

Golazo Noord Nederland. ,,Veel
wielrenners uit het Noord-Neder-
land en Overijssel zijn nog niet
bekend met de ongekende schoon-
heid en rustige fietsmogelijkhe-
den die Zuid-Drenthe biedt en
daar willen we graag verandering
in aanbrengen en laten zien wat
relatief dicht bij huis te vinden is.”
De routes van Drenthe’s Mooiste
lopen deels over de parcoursen
van het NK Wielrennen (19 tot 21
juni) op de VAM-berg en het NK
tijdrijden (17 juni) in Emmen.
Voor de provincie Drenthe zijn dit
evenementen die Drenthe als
‘fiets-provincie’ bij deelnemers als
toeschouwers op de echt kaart zet-
ten.

Drenthe’s Mooiste - Erik Dekker
Classic maakt deel uit van We Are
Cycling. Elk jaar organiseert We
Are Cycling meer dan 50 fietseve-
nementen in België, Nederland,
Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië
en Oostenrijk voor gepassioneer-
de fietsers van elk niveau. In
Nederland maken onder andere
de KlimClassic, Gerrie Knete-
mann Classic, Classico Boretti en
de Ronde van Nijmegen onder-
deel van de We Are Cycling-kalen-
der.

Vaiana in bieb
Smilde te zien
SMILDE - In de bibliotheek van
Smilde is woensdagmiddag  19
februari, in de voorjaarsvakantie,
de Walt Disney-animatiefilm Vaiana
te zien. De voorstelling begint om
14.00 uur. Deze film gaat over de
avontuurlijke en dappere Vaiana
die  een spannende ontdekkingsreis
in een zeilboot over de oceaan
maakt. Daar moet ze allerlei moei-
lijkheden zien te overwinnen, maar
gelukkig helpt Maui haar.
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Provinciaal geld voor 
recreatie VAM-berg 
WIJSTER - Gedeputeerde Sta-
ten hebben besloten 120.000
euro beschikbaar te stellen
voor fase 1 van het project
Recreatieve Ontwikkeling
VAM-berg in Wijster. 

Deze middelen worden ingezet
voor aanpassingen aan het wan-
deltracé, het optimaliseren van de
bewegwijzering in de omgeving
en informatievoorzieningen op
locatie.
Daarnaast is voor twintig jaar 
krediet gereserveerd voor het
beheer en onderhoud aan de aan-
gelegde infrastructuur op de
Drentse berg.

Wielerevenementen
Gedeputeerde Staten hebben
daarnaast besloten om subsidie te
verlenen aan de organisatie van
twee wielerevenementen. Het
betreft de fietsevenementen NK
Wielrennen op de VAM-berg en de
Ronde van Drenthe. Met dit
besluit is de intentie die het colle-
ge heeft uitgesproken met betrek-
king tot het NK Wielrennen
bekrachtigd en krijgt de samen-
werking met de Ronde van Drent-
he een vervolg. Het betreft een
bijdrage van 140.000 euro aan het
NK wielrennen en een bijdrage
van 75.000 euro aan de Ronde van
Drenthe.

Pizzeria-steakhouse Pronto
nieuw in Westerbork
WESTERBORK - Haider en
Sanne Algayr hebben begin
januari pizzeria-steakhouse
Pronto geopend aan de Hoofd-
straat 55a in Westerbork,
naast Da Drogisterij La Sante.
Het ondernemersechtpaar heeft
al negen jaar een succesvol res-
taurant in Borger en sinds twee
jaar een pizzeria in Annen. Nu is
er een derde vestiging bij geko-
men.
Haider Algayr is al 29 jaar actief
als Italiaanse kok en pizzabakker.
,,Negen jaar geleden ben ik samen
met mijn vrouw Sanne een pizze-
ria-steakhouse begonnen in Bor-
ger. Het loopt goed en daarom
hebben we besloten om twee jaar
geleden nog een vestiging te ope-
nen in Annen. En dan nu dus ook
in Westerbork. Het loopt goed in
beide andere vestigingen. Er
komen veel toeristen. Wij spreken
ook  Frans en Duits en vinden het
leuk om met verschillende cultu-
ren om te gaan. Net als in Borger
en Annen gebruiken wij altijd
verse ingrediënten en leveren

goede kwaliteit. We zijn niet te
duur en klantvriendelijkheid
staat bij ons hoog in het vaandel.
Dan gaan wij in Pronto ook aan-
bieden, dus ik verwacht dat het
hier ook goed gaat.”
,,Wij serveren onder meer pizza’s,
grillgerechten en shoarma. De
diverse schotels die we leveren
zijn onze specialiteit”, zegt Algayr,
die aangeeft dat gerechten ook
afgehaald kunnen worden aan de
Hoofdstraat 55a. Bezorging in de
omgeving is ook mogelijk. In
geheel Westerbork is dat gratis.
Het restaurant is iedere dag geo-
pend vanaf 16.00 uur. ,,Bezorgen
doen we vanaf 17.00 uur. We zullen
tot ongeveer 22.00 uur open zijn,
maar dat is afhankelijk van de
drukte. Ik kan mij voorstellen dat
op vrijdag of zaterdag, als de hore-
ca in het dorp geopend is, we lan-
ger open blijven. En dat mensen
dan nog een broodje shoarma kun-
nen halen. We zien wel hoe het
loopt. Wij hebben er in ieder geval
zin in.” 
De zaak is bereikbaar via 0593-
785199.

Omorika Groenboulevard
in Beilen viert dubbel feest
BEILEN - Het is  allemaal 40
jaar terug in Beilen begonnen
met het kweken van kerstbo-
men. Om deze te kunnen ver-
kopen, is Omorika Groenbou-
levard  een groothandel
begonnen en werden kerstbo-
men geïmporteerd uit Dene-
marken. Inmiddels is men vier
decennia verder en is het tijd
voor feest. Dat wordt van 12
maart tot en met 4 april
gevierd.

Naarmate de kerstboommarkt wat
minder werd, is begonnen met het
kweken van droogbloemen. Deze
waren hoofdzakelijk bestemd voor
de Amerikaanse en Japanse
markt. Ook de afdeling kassen-
bouw groeide voor de Nederland-
se en Europese markt. Toen Bram
jr. in het bedrijf kwam, werd het
idee geopperd om ook een kas te
bouwen voor eigen gebruik en om
een tuincentrum te beginnen dat
goed paste bij zijn opleiding als
hovenier in Frederiksoord. 

Na een aantal voorspoedige jaren
werd besloten om in 1999 het tuin-
centrum uit te breiden met de
bouw van een nieuwe kas van
3.000 vierkante meter met de
naam Omorika Groenboulevard.
Door de explosieve groei werd in
2000 besloten dat Bram jr. verder
met de afdeling kassenbouw zou
gaan en Bram sr. het het tuincen-
trum en het hoveniersbedrijf. voor
zijn rekening zou nemen. 

Omdat Omorika Groenboulevard
20 jaar bestaat en Coba Hegen 20
jaar in dienst is en zij het aan-
spreekpunt is op het tuincentrum,
wil het bedrijf dit gaan vieren met
de klanten. Er wordt een actie
gehouden waarbij 20 dagen lang
een kassakorting van 20 procent
wordt gegeven. Deze korting geldt
op het gehele assortiment. De
actie loopt van 12 maart tot en
met 4 april 2020

Prijswinnaars
kerstpuzzel van
De Veldenkrant
BEILEN - De prijswinnaars van
de kerstpuzzel in De Veldenkrant
van 18 december zijn bekend. 
Winnaar van de luxe kussenset is
de familie H. Wiegers uit Orvelte.
De prijs werd aangeboden door
Dobben Wooncentrum in Wester-
bork. Winnaar van het winterpak-
ket vol delicatessen is de familie
Vaartjes uit Smilde. Deze prijs
werd aangeboden door Bakkerij
Schepers in Westerbork/ Beilen.
De oplossing was: Het wit van de
sneeuw, het groen van de hoop,
het rood van de liefde, daar loopt
kerst mee te koop.

Het Nedersaksisch Vocaal Ensemble in actie tijdens het concert.

Concert in Westerbork
WESTERBORK - Het Neder -
saksisch Vocaal Ensemble
heeft vorige week zondagmid-
dag een geslaagd concert ver-
zorgd in Hotel Restaurant De
Ruyghe Venne in Westerbork. 

Het 25-stemmig koor, dat sinds
2006 bestaat, zong diverse liede-

ren in de Nedersaksische streek-
taal. Dirigent en pianist Edwin
Romp, ook wel de man met de vier
handen genoemd, zorgde voor de
muzikale begeleiding en leidde
het koor tegelijk. 
De liederen werden in verhaal-
vorm tot een mooi geheel samen-
gebracht. Arrangementen, bijvoor-

beeld op basis van werken van
dichters uit het Nedersaksisch
taalgebied en vertaalde nummers
van bijvoorbeeld Enya, maar ook
van Ede Staal en Daniël Lohues
maakten deze middag tot een
muzikaal feest. De organisatie was
in handen van Stichting Zomerac-
tiviteiten Westerbork.

Gratis budgetcursus voor
inwoners Midden-Drenthe
BEILEN - De meeste mensen
herkennen het wel: de balans
tussen inkomen en uitgaven is
(tijdelijk) zoek. Je bent toe aan
rust in je hoofd en wilt geen
financiële problemen. Je wilt
inzicht en overzicht op finan-
cieel gebied. Dit is mogelijk
met de gratis budgettraining
van Stichting Knip.
Nog in het voorjaar de financiën
weer goed op orde? Dat kan door
een aanmelding voor de budget-
training die dinsdag 25 februari
start bij buurtgebouw De Raat
aan de Reigerlaan 8 in Beilen.
Deelname is gratis!
De budgettraining van Stichting
Knip is gericht op het inzichtelijk
maken van wat de (verwachte-)
inkomsten en uitgaven zijn. Tij-

dens de trainingen hoeft men
niets over de persoonlijke finan-
ciële situatie te vertellen. In zeven
bijeenkomsten van twee uur
maken de deelnemers in kleine
groepen kennis met allerlei finan-
ciële onderdelen. Aan het eind
van de training heeft iedereen een
eigen financiële jaarplanning
gemaakt, waarop per maand kan
worden afgelezen wat er precies
heeft plaatsgevonden en wat er
nog te komen staat. De doelstel-
ling van de training is, dat men in
de toekomst financieel zelfred-
zaam is. Daarmee wordt rust in het
hoofd gecreëerd en dat voelt wel
zo prettig.
De budgettraining wordt door de
gemeente Midden-Drenthe, Woon  -
service en Actium aan haar inwo-
ners, huurders en woningzoeken-

den aangeboden en kost  dus hele-
maal niets! De enige voorwaarde
is dat men woonachtig is in de
gemeente Midden-Drenthe. Huur-
woning, koophuis, loondienst, uit-
kering of studerend, jong of ouder:
iedereen is welkom. De eerste cur-
sus voor de inwoners van Midden-
Drenthe start op dinsdag 25 febru-
ari bij buurtgebouw De Raat aan
de Reigerlaan 8 in Beilen.

Om mee te doen of voor eerst
meer informatie kan men een e-
mail sturen naar info@stich -
tingknip.nl. Hierin dient men
naam en contactgegevens te ver-
melden. Stichting Knip neemt dan
contact op. Er kan ook gebeld wor-
den met Marga Plas van Stichting
Knip. Zij is te bereiken op num-
mer 06-22 28 34 68. 

Beiler Bridge Kring
BEILEN - De maandagavondcom-
petitie bij de Beiler Bridge Kring
is met de tweede ronde van acht
speelzittingen afgerond. In de A-
lijn werd gespeeld met 14 paren.
De uitslag was met een gemiddel-
de score als volgt: 1. Aafke Hol-
man & Jannie Sattler 53,06 pro-
cent, 2. Karst Frieling & Mekko
Frieling 52,64, 3. Georgette Nord-
holt & Henny Sluiter 52,55.
In de B-lijn, bestaande uit 14
paren, zijn de drie promotieplaat-
sen naar de A-lijn voor: 1. Koos
van der Veen & Gino Zuiderduyn
60,77, 2. Manny Bakker & Doortje
Witteveen 54,82, 3. Froukje Wes-
terhof & Johan Snijder 53,12.
Van de woensdagmiddagcompeti-
tie, waar in één lijn (14 paren)
werd gespeeld, was de uitslag: 1.
Aafke Holman & Aaldert Sattler
56,42, 2. Corrie Kouwenberg &
Jannie Sattler 55,48, 3. Wim Joos-
ten & Hans Strijker 53,93.
Momenteel volgen twaalf cursisten
de bridgecursus (oktober tot mei)
voor beginnelingen. Nieuwe leden
zijn nog steeds van harte welkom.

Wim Anker verzorgt
lezing in kerk Beilen
BEILEN - Strafrechtadvocaat
mr. Wim Anker verzorgt don-
derdag een lezing in de Willi-
brordkerk in Beilen.
Wim Anker spreekt dan over zijn
werk als strafpleiter en benoemt
interessante zaken uit verleden en
heden waarbij hij ook ingaat op
ethische kwesties.
Hij is misschien wel de meest
meedogenloze en tegelijkertijd
meest emotionele strafpleiter van
ons land. Ferdi E., Martha U. en
Jan Veerman zijn een greep uit
een reeks geruchtmakende straf-
zaken die op zijn naam staan.
De verdediging van Ferdi E., de
ontvoerder en moordenaar van
Gerrit Jan Heijn, was voor Anker
& Anker het verschil tussen een
regionaal kantoor en een landelij-
ke praktijk.
Toen Wim Anker de verdediging
op zich nam van Robert M. leverde
het hem veel onbegrip, woede en

zelfs doodsbedreigingen op.
Na de lezing is er gelegenheid tot
het stellen van vragen
De lezing in de Willibrordkerk aan
de Hekstraat 40 begint om 19.30
uur. De entree bedraagt 15 euro.     

Wim Anker.
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Inspiratiesessie 
sociale veiligheid
BEILEN - Het Servicepunt
Vrijwilligerswerk van Welzijns-
werk Midden-Drenthe organi-
seert op woensdag 4 maart een
inspiratiesessie over sociale
veiligheid. Deze sessie wordt
gehouden van 19.30 tot 21.30
uur in de Karspelhof aan de
Hofstraat 19 in Beilen.

Hoe zeker ben je ervan dat pes-
ten, agressie, of seksuele intimida-
tie in jouw organisatie niet voor-
komt? En wat nu als je als bestuur
van je (sport)vereniging of organi-
satie toch een klacht binnen-
krijgt? Weet je dan wat je moet
doen? De kans dat de leden en
vrijwilligers bij jouw organisatie
blijven is groter als ze plezier heb-
ben en zich veilig voelen. Een soci-
aal veilig klimaat creëren is daar-
om noodzakelijk. Als bestuur van
een vereniging of organisatie kun
je bepaalde maatregelen treffen.
Denk aan het aanstellen van een
vertrouwenscontactpersoon, het
naleven van gedragsregels of het
screenen van trainers en/of vrij-
willigers aan de hand van een Ver-
klaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wie daar meer over wil weten, kan
op op 4 maart langskomen.

Inspiratiesessie
In de inspiratiesessie wisselen de
deelnemers van gedachten over

‘sociale veiligheid’. Wat betekent
dit en hoe krijgt dit vorm binnen
jouw vereniging/organisatie? Wat
is gebleken uit onderzoek? Er wor-
den voorbeelden gegeven van
maatregelen die getroffen kun-
nen/moeten worden voor een soci-
aal veilig klimaat. Waar zijn jullie
als club verantwoordelijk voor?
Het high5 stappenplan passeert
de revue en ook de gratis VOG-
regeling.
Sinds 1 oktober 2019 kunnen ver-
enigingen een beroep doen op de
expertpoule (gratis) VOG-regeling.
Bestuurders van verenigin-
gen/vrijwilligersorganisaties kun-
nen kosteloos gebruik maken van
15 uur advies voor het opzetten en
implementeren van preventief
beleid. Tijdens de inspiratiesessie
wordt hier meer informatie over
gegeven.
De bijeenkomst komt tot stand
met medewerking van Edith Frij-
link, expert bij de Academie voor
Sportkader (NOC*NSF). De
inloop is vanaf 19.15 uur.
Aanmelden voor deze bijeen-
komst kan tot 23 februari (maxi-
maal 2 personen per organisatie)
per  e-mail naar Dirk Otten:
d.otten@welzijnswerkmd.nl of
Ruth Kleinhuis: r.klein huis@wel -
zijnswerkmd.nl. Graag onder ver-
melding van de naam van de deel-
nemer, de organisatie, telefoon-
nummer en e-mailadres.

Nikki-Fleur de Haan
op Dublin.

Foto: juudphoto&design.

Amazone uit Smilde als
Drents kampioen naar NK
SMILDE - In Bronneger zijn
vorige week zaterdag de
Drentse kampioenschappen
dressuur verreden. Nikki-
Fleur de Haan uit Smilde, uit-
komend voor de Stroomruiters
uit Beilen, schitterde er. 

Ze was een van de amazones
die zich had geplaatst voor
dit kampioenschap.
Met haar pony Dublin,
en een gezonde dosis
spanning, ging ze
de ring in voor
haar proef in
de klasse L2. Ze
was na afloop zelf
zeer tevreden over
haar proef, maar ook
de concurrentie had een
nette proef laten zien. Het
zien van de uitslag leverde
een enorme ontlading op. Nikki-
Fleur en Dublin kregen van de
jury de hoogste score op de proef
en werden hiermee Drents Kam-
pioen 2020. 
Op 7 maart mag deze combinatie
Drenthe vertegenwoordigen tij-
dens de Nederlandse Kampioen-

schappen, die worden verreden in
Ermelo. De focus is echter eerst
gericht op de Drentse kampioen-
schappen springen. Deze worden

zaterdag verreden in Bei-
len. Voor dit kampioen-

schap heeft De Haan
zich met twee

pony’s geplaatst.

Repair Café in Westerbork 
WESTERBORK - In het Annie Londo Buurthuis in Westerbork
wordt zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur weer het Repair Café Wes-
terbork gehouden. 
Mensen gooien heel veel spullen weg, waaronder ook dingen die
misschien na een reparatie nog bruikbaar zijn. Mensen weten vaak
niet meer hoe je moet repareren. Reparatiekennis verdwijnt snel.
Het Repair Café helpt hierbij. Spullen gaan dan nog een volgende
ronde mee en het hoeft niet te worden weggegooid. 
Repareren kan ook leuk zijn. De vrijwilligers helpen graag met het
repareren van elektrische apparaten, van kleding, speelgoed, tuin-
gereedschap en geven ook advies of uitleg terwijl de eigenaar mee-
kijkt. 
De reparaties kosten niets. Wie tevreden is over de reparatie kan
iets in de giftenpot doen. Daar worden de koffie en de nodige repa-
ratie-onderdelen van betaald.
Het Repair Café heeft dringend behoefte aan vrijwilligers die ken-
nis hebben van elektronica. Belangstellenden kunnen langskomen.

Op de Eshorst werd op een andere manier aandacht geschonken
aan de problemen in het onderwijs.

Hart voor onderwijs op
Kindcentrum De Eshorst
BEILEN - Het team van Kind-
centrum de Eshorst in Beilen
heeft niet meegedaan aan de
nationale onderwijsstaking op
30 en 31 januari. Toch was er
wel aandacht voor. 
De school was niet dicht, maar er
werd wel degelijk aandacht
besteed aan de problematiek in
het onderwijs. Het personeel
wilde op een positieve manier dui-
delijk maken dat er grote zorgen
zijn over de kwaliteit van het
onderwijs, de werkdruk en het
lerarentekort. 
Beide dagen was er een actie om
aan iedereen duidelijk te maken
dat het fijn is om in het onderwijs
te werken en dat de mensen die er
werken zich met hart en ziel inzet-
ten voor goed onderwijs aan de
kinderen. ,,Door dit uit te spreken
en uit te stralen laat je zien dat
onderwijs een prachtig en uitda-
gend vak is!”, aldus de schoollei-
ding.  

Ouders en kinderen kregen die
donderdag een suikerhartje bij
binnenkomst en het hele kindcen-
trum was versierd met posters.
Aan de Esweg stond een groot
spandoek met de tekst: Heb je hart
voor onderwijs? Toeter dan 3 keer!
Ouders werden deze dagen inge-
zet om lessen te geven of om te
vertellen over hun beroep of
hobby. Ook liep een leerling van
het voortgezet onderwijs mee om
te kijken of het onderwijs iets
voor haar is en de PABO een
goede vervolgopleiding zou kun-
nen zijn. Vrijdag waren veel
ouders, broers, zussen, opa’s en
oma’s in de  school die verschillen-
de spellen met de kinderen heb-
ben gespeeld. Op beide dagen
werd de bel, als een soort nood-
klok, geluid om 11.55 uur, waar-
mee duidelijk werd gemaakt dat
het vijf voor twaalf is in onder-
wijsland. Vrijdagmiddags werd de
actie afgesloten met het zingen
van het lied Hart voor Onderwijs.

Leren computeren
met ’Klik & Tik’ 
in de bibliotheek
WESTERBORK - Bibliotheek
Westerbork biedt Klik & Tik
aan: een cursus die deelnemers
kennis laat maken met compu-
ters en internet. Deze cursus is
bedoeld voor mensen die wei-
nig tot geen ervaring hebben
met computers en/of internet
en hier graag wat meer vanaf
willen weten. 
Tijdens de cursus werkt men in
het eigen tempo onder begelei-
ding van een docent. Daarnaast
kan er thuis geoefend worden
maar dit kan tijdens openings-
uren ook in de bibliotheek. De
cursus bestaat uit vijf lessen
van twee uur en wordt gegeven
in kleine groepjes van maxi-
maal zes personen.
Cursusdata en tijden zijn 18, 25
februari en 3, 10, 17 maart van
09.30 tot 11.30 uur.
Deelname aan de cursus is gra-
tis en inclusief een werkboek.
Lidmaatschap van de biblio-
theek is niet verplicht. Voor
meer informatie of aanmelding
kunnen belangstellenden langs-
komen in of bellen met de bibli-
otheek (088-012 8280).
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Sterrenkijkavonden in
Planetron Dwingeloo 
DWINGELOO - In de voor-
jaarsvakantie organiseert het
Planetron in Dwingeloo talloze
sterrenkijkavonden. Dat
betreft een bijzondere bele-
vingsavond voor jong en oud
over het heelal, die bij helder
weer wordt afgesloten met een
kijkje door de grootste opti-
sche telescoop van Nederland.

Menigeen ervaart sterren kijken
als moeilijk en mysterieus. Toch
hoeft dit niet zo te zijn. Tijdens het
avondvullende programma in het
Planetron wordt sterrenkunde op
boeiende wijze duidelijk
gemaakt. De beelden op het grote
koepelscherm van maar liefst 350
vierkante meter illustreren het
verhaal. Hierdoor is de sterren-
kijkavond ook uitermate interes-
sant voor schoolgaande jeugd.
Een sterrenkijkavond begint met
een live-planetariumvoorstelling
in het ruimtetheater. Hierbij
wordt de sterrenhemel geprojec-
teerd op het grote koepelscherm
en licht een astronoom het verhaal
over astronomie en ruimtevaart op
boeiende en voor iedereen begrij-

pelijke wijze toe. Vervolgens is er
een rondleiding naar de sterren-
wacht van Planetron, waar de
grootste optische telescoop van
Nederland staat opgesteld. Bij hel-
der weer bestaat aansluitend de
mogelijkheid om zelf door deze
grote telescoop te kijken. Ook op
een bewolkte, regenachtige avond
blijft de sterrenkijkavond een
avondvullend programma. Het
Planetron haar bezoekers dan de
mogelijkheid om op een andere
(heldere) sterrenkijkavond alsnog
een kijkje door de telescoop te
nemen.
De jeugd wordt actief betrokken
bij de sterrenkijkavond, zowel in
het theater als bij het kijken door
de telescoop: zij krijgen een vra-
genformulier uitgereikt, waarmee
een sterrenkijkmedaille kan wor-
den verdiend.  

Er zijn sterrenkijkavonden op 15,
18, 20, 22, 25 en 27 februari en op
7 en 13 maart. De sterrenkijk-
avond begint om 20.00 uur; het
Planetron is geopend vanaf 19.30
uur. Reserveren wordt aanbevolen
en is mogelijk op www.pla ne -
tron.nl.

De turnsters Bendu Sherif, Kayla Rosenberg en Isanoa Pentury kwamen in actie in Dalen.

Turnsters richting NK
Een aantal meiden van Turn
Groep Noord moest zaterdag-
morgen  om 8 uur al in actie
komen voor NK-plaatsingswed-
strijden in Dalen. 
Zoë Dagelet, Mees Boerema
(Instap N3) en Femke van der
Laan (Jeugd D) deden mee aan de
tweede plaatsingswedstrijd voor
de toestelfinales en landelijke
wedstrijden. Dagelet verscheen
ziek aan de start maar wilde heel
graag de wedstrijd turnen. Door-
dat ze hierdoor power miste, turn-
de ze niet zoals ze anders kan tur-
nen. Boerema  laat veel vooruit-
gang zien en scoort iedere wed-
strijd steeds meer punten. Zoë
eindigde toch nog op een 13e
plaats en Mees op een keurige 11e
plek ondanks een val van balk en
op de vloer.
Van der Laan begon haar wed-
strijd goed op sprong. Helaas
moest ze een mindere oefening op
brug en  twee vallen incasseren op
balk.  Op de vloer turnde ze een
topoefening met de hoogste score
van de dag. Hiermee eindigde ze
op een knappe 8e plek.
Bendu Sherif en Kayla Rosenberg
(Pupil 1 N3) en Isanoa Pentury
(Pupil2 N3) kwamen zondag in
actie. Sherif begon haar wedstrijd
sterk op balk.  Op vloer turnde ze
een strakke oefening. Sprong was
helemaal goed. Op de rek turnde
ze op safe met een driekwartreuz
in de oefening in plaats van een
kip. Ze eindigde net naast het
podium op een 4e plek. Rosenberg
begon haar wedstrijd wat wiebelig
op balk met twee vallen. Op vloer
liet ze mooie series zien. Haar
powerbenen kwamen goed van
pas op sprong. Haar rekoefening
gaat iedere keer steeds beter. Ze
eindigde keurig in de midden-
moot op de 13e plek
Pentury (Pupil2 N3) eindigde met
grote overmacht op de eerste plek.
Ze had het hoogste cijfer op
sprong en brug in haar categorie.
Dit betekent dat ze zich automa-
tisch geplaatst heeft voor de lan-
delijke halve finale. Deze week
wordt bekend wie van onze ande-
re 3e divisie zich ook nog geplaatst
hebben voor die landelijke halve
finale.
Linn van Elteren (Jeugd C)  en Isa
Vaes (Jeugd D) turnden hun
kwartfinale in Eindhoven. Voor
Van Elteren ging haar eerste toe-
stel brug niet helemaal goed waar-
door ze te weinig elementen had
en dus een laag cijfer. Ze was hier-
na vastbesloten en vastberaden
om de wedstrijd goed uit te tur-
nen. Ze turnde zelfs de gesloten
flikflakken weer op de balk. Op
vloer straalde ze weer en de
sprong deed ze zoals het hoort.

Met dit resultaat heeft ze zich
geplaatst voor de halve finale.
Vaes begon haar wedstrijd met
een krappe sprong, maar ze stond.
Op haar 2e toestel brug turnde ze
een mooie oefening met een los -
om bijna tot handstand. Op balk

turnde ze het 4e cijfer van de dag!
Ze sloot haar meerkamp af met
een strakke oefening op de vloer.
Met een eindscore van 42.900
heeft Isa zich geplaatst voor de
halve finale op 14 maart in Win-
terswijk.

Nick Fieten.

Kartcoureur Nick Fieten
rijdt weer internationaal
WESTERBORK - De snelle
kleine kartcoureur Nick Fie-
ten uit Westerbork zal dit jaar
weer internationaal gaan rij-
den voor VKRacing uit Mep-
pel. De vruchtbare samenwer-
king is voor beide partijen dan
ook reden voor zich dit jaar
weer aan elkaar te verbinden. 

Fieten zal uitkomen met een mini
BirelArt in de internationale GK4-
kartseries en daarnaast enkele
races gaan rijden in andere bin-
nen- en buitenlandse kartkam-
pioenschappen.
De bijna 11-jarige heeft in de
afgelopen jaren zijn sporen ver-
dient op het internationale toneel
en verwacht dan ook dit jaar hoog
te kunnen eindigen. Inmiddels is
dit het derde seizoen dat hij rijdt
voor het jonge raceteam uit Mep-
pel onder leiding van Jarno Ven-
nink. In 2019 werd Fieten met zijn
BirelaArt  11e algemeen in de
Rookie-klasse op de prestigieuze
GK4-series. In december werd hij

daarnaast ook nog 3e tijdens de
NXT Wintercup op de minitrack
van het TT-circuit in  Assen. 
Dit jaar zal hij onder andere gaan
rijden op Spa Francorchamps,
Marienbourg, Genk en de Race-
way in Venray.  Ook zal er veel wor-
den getraind op de diverse andere
buitenlandse circuits. De verwach-
ting is dat de jonge Westerborker
medio dit jaar de overstap zal
gaan maken van de mini-series
naar de X30 Junior klasse. Omdat
de coureur nog te jong is om deze
overstap officieel te mogen
maken, zal het team dispensatie
moeten aanvragen om hem toch in
deze klasse te laten uitkomen. De
hoop is, dat mede door de grote
ervaring die hij inmiddels al heeft
opgedaan op allerlei circuits en de
in het verleden behaalde resulta-
ten de aanvraag positief zal uit-
pakken. Zijn vaste monteur Nord-
in Strijker zal hem ook dit jaar
weer bijstaan en samen met de
begeleiding van VKRacing zal het
naar verwachting een mooi sei-
zoen worden. 

’Snertdag’ vrijwilligers
WESTERBORK - De vrijwilligers van Welzijnsouderen hebben
onalngs weer een gezellige dag georganiseerd. Hieraan werd mee-
gedaan door veertig personen. Ze konden kaarten en er werd
snert gegeten met broodjes roggebrood met spek. Ook kregen ze
een hapje en een drankje aangeboden. ‘Voor herhaling vatbaar’,
aldus de organi satie en de deelnemers.

Alcoholvrije maand is
deelnemers goed bevallen
BEILEN - Ruim 175 deelne-
mers uit de gemeente Midden-
Drenthe hebben in ja nuari
meegedaan aan de landelijke
actie IkPas. Ze gingen de uit-
daging aan om 30 dagen geen
alcohol te drinken. De reacties
van deelnemers waren posi-
tief.
Enkele uitspraken van deelne-
mers: ‘Het ging heel gemakkelijk’,
‘Prima, gewoon aansluiten bij de
alcoholvrije groep, die groeit’,‘Ik
slaap beter en voel me fitter’,
‘Hoera, ik mag weer drinken’, ‘Een
feest is zonder alcohol ook gezel-
lig’.
Wat verder opviel, was dat relatief
veel jongeren in de leeftijd van 18
tot 30 jaar meededen aan IkPas
Midden-Drenthe. Ook  enkele
raadsleden en burgemeester
Mieke Damsma (als ambassadeur)
gingen de uitdaging aan. Het aan-
tal deelnemers stijgt ieder jaar.
Dit wordt komt door een groeien-
de aandacht in de media voor
IkPas/Dry januari. Bovendien stijgt

het aanbod alcoholvrije drankjes.
Tenslotte is te zien dat oud-deel-
nemers actief nieuwe deelnemers
uitdagen om mee te doen, waar-
door meer inwoners uit Midden-
Drenthe meedoen.
IkPas Midden-Drenthe is een suc-
ces te noemen. De  kracht van
IkPas zit hem in het tijdelijk op
pauze zetten van het alcoholge-
bruik. Om mensen zo bewust te
maken van de keuze die men
heeft om wel of niet te drinken.
Het gaat er niet om dat iemand
nooit meer alcohol drinkt. 
De actie krijgt volgend jaar in
januari zeker een vervolg. ,,De
eerste deelnemers hebben zich al
gemeld’’, aldus Harold Kamps,
coördinator van IkPas Midden-
Dren the.  Het initiatief om IkPas
in de gemeente Midden-Drenthe
uit te voeren kwam vanuit Wel-
zijnswerk Midden-Drenthe en het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Dank ook aan de Bibliotheek van
Beilen waar de hele maand een
IkPas-informatiestand heeft
gestaan. 
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Nederlander laat de digitale voordeur wagenwijd openstaan
BEILEN - Het aantal slimme
apparaten in Nederland groeit.
Acht op de tien mensen die
thuis slimme apparaten heb-
ben, zijn zich ervan bewust dat
deze apparaten gehackt kun-
nen worden. Toch handelen de
meeste mensen daar niet naar.
Zo stelt meer dan de helft van
de Nederlanders updates uit
of vergeet zij updates uit te
voeren, blijkt uit nieuw onder-
zoek.

,,Deze houding geeft criminelen de
gelegenheid digitaal bij je in te
breken en gegevens te stelen”, stelt
staatssecretaris Mona Keijzer (Eco-
nomische Zaken en Klimaat). Daar-
om voert het ministerie de cam-
pagne Doe je updates. Bijna drie-

kwart van de Nederlanders heeft
een of meerdere slimme apparaten
in huis, zoals een smart tv, slimme
thermostaat of slimme speaker.
,,Hoewel mensen weten dat slimme
apparaten gehackt kunnen wor-
den, gaan zij te vrijblijvend om
met updates”, zegt  Mona Keijzer.
Uit het onderzoek blijkt dat men-
sen hun slimme apparaten niet
updaten, omdat zij daar geen tijd
voor of zin in hebben of omdat zij
het ‘gedoe’ vinden.
,,Ik wil dat mensen zichzelf beter
beschermen tegen internetcrimi-
nelen. Daarom roept de campagne
op slimme apparaten in huis
direct te updaten en geven we
daarover tips. Tegelijkertijd werk
ik aan een wetsvoorstel om upda-
tes te verplichten.”
Een op de zes Nederlanders ver-

wacht niet dat internetcriminelen
via hun slimme apparaten digitaal
zullen inbreken, zo komt uit het
onderzoek naar voren. Zij denken
dat hun data niet interessant is.
,,Dat is een misvatting. Naar jouw
privégegevens zijn internetcrimi-
nelen wel degelijk op zoek,”
bevestigt onderzoeker en cyber-
veiligheidsexpert Chris van ’t Hof.
.,,Met een scan van je id-bewijs
kunnen zij bijvoorbeeld een auto
op jouw naam huren.”
Chris van ‘t Hof drukt mensen op
het hart hun slimme apparaten
altijd direct te updaten. ,,Naast
nieuwe functies bevatten updates
vaak belangrijke beveiligingsop-
lossingen. Installeer je die niet,
dan raakt de software verouderd
en kunnen criminelen via fouten
in verouderde software digitaal bij

je inbreken. En zo je gezin
begluren, privégegevens stelen of
je apparaat kapotmaken. Door
software-updates direct te instal-
leren, verklein je de kans daarop.”
De Rijksoverheid consulteert op
dit moment over een wetsvoorstel
in navolging van Europese regel-
geving. Het voorstel is om verko-
pers te verplichten om software-
en beveiligingsupdates aan te
blijven bieden voor slimme appa-
raten, zoals smart tv’s, printers,
camera’s, babyfoons en slimme
horloges. Consumenten kunnen
slimme apparaten daardoor lan-
ger en veiliger gebruiken.
Twee derde van de mensen die
slimme apparaten gebruikt vindt
het een goed idee dat het kabinet
het aanbieden van software- en
beveiligingsupdates op slimme

apparaten wil verplichten, blijkt
uit onderzoek.
Het aantal slimme apparaten in
Nederland groeit. Toch weet niet
iedereen wanneer zij met een
slim apparaat te maken hebben.
Vier op de tien Nederlanders
blijkt zelfs meer slimme appara-
ten te hebben dan zij dachten. De
populairste slimme apparaten in
huis zijn:
Top 5 slimme apparaten: Smart tv
(54,4 procent),   printer (46,6),
slim horloge (24,7), slimme spea-
ker (23,7), slimme thermostaat
(20,5).
Voor meer informatie over de Doe
je updates-campagne, kan men
kijken op www.doejeup da tes.nl
Hier staan ook tips om het upda-
ten van slimme apparaten makke-
lijker te maken.
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Burgemeester Mieke Damsma
(op de rug gezien) onthulde het
monument. 

Mieke Damsma onthult
Holocaustmonument
BEILEN - Burgemeester
Mieke Damsma heeft maan-
dag 27 januari officieel het tij-
delijke Holocaustmonument
Levenslicht in Beilen onthuld. 

Het monument maakt deel uit van
een landelijk project van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei waar-
aan meer dan 170 Nederlandse
gemeenten deelnemen.
Op 27 januari was het precies vijf-
enzeventig jaar geleden dat con-
centratie- en vernietigingskamp

Auschwitz werd bevrijd. Met het
kunstwerk Levenslicht staat
Nederland gezamenlijk stil bij de
verschrikkingen van de Holo-
caust.

,,We vinden het belangrijk dat we
meedoen met Levenslicht. Vanuit
Kamp Westerbork zijn inwoners
van onze eigen gemeente maar
voornamelijk inwoners van ande-
re gemeenten in Nederland weg-
gevoerd naar verschillende con-
centratiekampen. Met het kunst-
werk Levenslicht is de verbinding
in herdenken tussen gemeenten
op een bijzondere wijze zichtbaar
gemaakt”, aldus Mieke Damsma. 
Zowel in de Joodse herdenkings-
traditie als in de Roma- en Sinti-
cultuur zijn stenen belangrijk.
Kunstenaar Daan Roosegaarde en
zijn team hebben deze traditie als
inspiratie gebruikt. Met in totaal
104.000 lichtgevende stenen,
gelijk aan het aantal slachtoffers
uit Nederland, staat het kunst-
werk symbool voor de impact van
de Holo caust. De stenen zijn ver-
deeld over de verschillende
gemeenten waar Joden, Roma en
Sinti woonden en leefden, soms al
generaties lang. Om de paar
seconden lichten de stenen op en
doven weer, als een ademhaling in
licht. Daarmee symboliseren ze
het leven dat nu in de gemeente
gemist wordt.
Het tijdelijke monument was
geplaatst op het grasveld bij
woonzorgcentrum Spectrum. Het
monument was daar te zien tot en
met zondag 2 februari.

Vaste planten hebben oplossend
vermogen voor extreem weer
BEILEN - Weersomstandighe-
den worden in toenemende
mate extremer. Er is sprake
van meer droogte, hogere
gemiddelde temperaturen en
een toename van piekneersla-
gen. Vaste planten beschikken
over eigenschappen die inspe-
len op dit veranderende kli-
maat. 
Zowel de frequentie als de intensi-
teit van piekneerslagen neemt
toe. Groen, waaronder vaste plan-
ten, vangt een deel van de neer-
slag op en voert het af naar de
bodem. Doordat het regenwater
beter in de bodem kan trekken,
ontstaan minder snel plassen en
wordt het riool minder belast. Ook
verdampen vaste planten water:
hoe groter het bladoppervlak, hoe
meer verdamping.
Deskundigen voorspellen vooral
in de zomers meer droogte. Vaste
planten zoals brandkruid (Phlo-

mis), Rudbeckia en kattekruid
(Nepeta) doorstaan deze droogte
als de beste, net als bepaalde soor-
ten siergrassen: Japanse zegge
(Carex morrowii) en zegge (Carex
foliosissima).

Hitte-eilandeffect
Wanneer de temperatuur in een
stedelijk gebied gemiddeld hoger
is dan in het omliggende landelijk
gebied, is er sprake van een hitte-
eilandeffect. Dit fenomeen komt
in toenemende mate voor. Door
gebruik van onder andere vaste
planten wordt het effect kleiner;
naarmate er meer groen is, loopt
de omgevingstemperatuur minder
hoog op. 

Vochtgehalte 
Bijna geen enkele plek in de open-
bare ruimte is gedurende het hele
jaar alleen maar nat of droog. Veel
vaste planten verdragen grote ver-
schillen in vochtgehalte van de

bodem. Gewone kattestaart (Lyth-
rum salicaria) is daarin kampioen.
Hij kan maanden achtereen onder
water staan, maar tolereert ook
droogte.  

Tips
* Vaste planten in boomspiegels
gaan het dichtslempen en weg-
spoelen van de bodem rond straat-
bomen tegen.  
* Veel soorten vaste planten zijn
geschikt voor in wadi’s: een laagte
waarin regenwater zich verzamelt
en in de bodem infiltreert. Deze
waterbuffervoorzieningen verbe-
teren de infiltratiecapaciteit,
waterzuivering. Ze hebben, door
toepassing van vaste planten, een
hoge sierwaarde en dragen bij aan
de biodiversiteit. 
* Combineer groen met buffer-
maatregelen onder de grond, zoals
opslagreservoirs en krattensyste-
men, op plaatsen met weinig ruim-
te.

Sociale agenda provincie
ASSEN - Gedeputeerde Staten
van Drenthe blijven inzetten
op een sociaal Drenthe. Het
onderzoek naar overerfbare
armoede en laaggeletterdheid
gaat verder. Ook blijft de pro-
vincie het Drents Zorgland-
schap ondersteunen. Het colle-
ge is tot slot positief over de
resultaten van het programma
Krimp en Leefbaarheid in de
afgelopen periode. 

In het coalitieakkoord is afgespro-
ken de inzet op sociaal voort te
zetten en uit te bouwen door een
sociale agenda voor Drenthe op te
stellen. In totaal verstrekt provin-
cie Drenthe 1.026.783 euro subsi-
die aan de sociale projecten.
In 2017 is de Rijksuniversiteit Gro-
ningen in samenwerking met de
Alliantie van Kracht begonnen
met een onderzoek naar interge-
nerationele armoede en hoe dit
doorbroken kan worden. Zo zijn er

gesprekken gevoerd met families
in de Veenkoloniën die langdurig
in armoede zitten, door een erva-
ringsdeskundige en onderzoeker
van de universiteit. De rol van de
ervaringsdeskundige bleek hierin
erg waardevol en heeft geleid tot
een beter inzicht in de vaak com-
plexe problematiek. 

Laaggeletterdheid
Ruim 45.000 Drenten zijn laagge-
letterd. Hierdoor kunnen zij vaak
niet goed meedoen op het werk en
ondervinden zij hinder in de dage-
lijkse praktijk. Samen met het
Bondgenootschap voor een gelet-
terd Drenthe blijft provincie
Drenthe in 2020 inzetten op het
monitoringsonderzoek en de
impactmeting onder laaggeletter-
den. Zo zijn er taaltrajecten opge-
zet en is een derde van de deelne-
mers na het basisvaardighedentra-
ject actiever op de arbeidsmarkt.
Mensen hebben eerder een baan,
functioneren beter in hun werk of
doen vrijwilligerswerk. Per
gemeente is via de laaggeletter-
denkaart in beeld gebracht wat de
impact is van de werkwijze.

Zorglandschap
De agenda van Zorglandschap
Drenthe focust zich op zorg voor
ouderen, de keten bij geestelijke
gezondheidszorg en preventie.
Samen met de gemeenten en Zil-
veren Kruis worden op regionale
schaal afspraken gemaakt waar-
mee de zichtbaarheid van de regio
naar onder andere het Rijk wordt
vergroot. De rol van de provincie is
hierin procesbegeleider.

In lijn met het coalitieakkoord
werkt de provincie hard aan een
sociale agenda. Dankzij gesprek-
ken met alle gemeenten, maat-
schappelijke partijen en andere
betrokkenen zijn de grote lijnen
voor deze agenda in beeld
gebracht. Gedeputeerde Hans
Kuipers is in het college de trek-
ker van dit proces: ,,De betrokken-
heid in deze samenwerking is
groot en dat is geweldig om te
zien. Het college vindt het belang-
rijk dat iedereen in Drenthe mee
kan doen in de maatschappij en
iedereen doet er toe. De komende
maanden worden de contouren
van de agenda uitgewerkt naar
concrete thema’s en projecten.
Samen met de gemeenten en
andere partners blijven we in
gesprek over waar we ons op
focussen en welke rol en inzet van-
uit de provincie daarin gewenst en
mogelijk is.” De sociale agenda zal
medio deze zomer gereed zijn.  

Landschap bij Aalden van Claes H. Meiners.

Presentatie over rol
Zweeloo in Barbizon
ZWEELOO -  Godelieve van
der Heijden, kunsthistorica en
zeer bekend met de kunstge-
schiedenis van Drenthe, zal op
zondag 23 februari een presen-
tatie geven over de rol van
Zweeloo in Barbizon van het
Noorden.
De presentatie in woord en beeld
vindt plaats in de Kunstenaarsher-
berg aan de Hoofdstraat 15 in
Zweeloo. De aanvang is 15.00 uur;

de zaal is open om 14.30 uur. 
Zweeloo en omgeving doen -even-
als onder andere Rolde en Vries-
als Barbizon van het Noorden niet
onder voor het Franse Barbizon,
een verzamelplek voor kunste-
naars in de 19e eeuw.
Dat vele kunstenaars het Drents
landschap ontdekten, is ook te
zien in de Zweeloo Art Collection,
waar heel veel schilderijen van
bekende en minder bekende schil-
ders digitaal bijeen zijn gebracht.

Provinciaal geld voor waterbeheer
ASSEN - Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om
samen met het waterschap Hunze en Aa’s in totaal 346.942 euro sub-
sidie aan LTO-Noord beschikbaar te stellen. 
Het geld is bedoeld voor maatregelen die leiden tot vermindering van
de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van
landbouwpercelen in het Drentse deel van het beheergebied van het
waterschap Hunze en Aa’s. 
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt hiermee verbeterd.
Deze maatregelen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen
van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Er kunnen ook spelletjes worden gedaan in de kerk. 

VakantieBijbelClub
in kerk Dwingeloo
DWINGELOO - In de Brug-Es-
kerk van Dwingeloo wordt op
maandag- en dinsdagmorgen
17 en 18 februari de Vakantie-
BijbelClub voor kinderen
vanaf 6 jaar gehouden. De
kerk is dan van binnen com-
pleet versierd, staat vol met
spelletjes en is verrassend
anders ingedeeld. 

De leiding is er klaar voor om
weer veel kinderen van de basis-
schoolleeftijd welkom te heten en
ze twee bijzondere morgens te
geven bij de VakantieBijbelClub.
Het thema voor dit jaar is ‘Schat-
rijk’ De Bijbel staat vol met schat-
ten en de kinderen gaan deze pro-
beren te vinden. 
Op maandagmorgen gaat het ver-
haal over een vrouw die een heel
dure schat aan Jezus geeft, omdat

ze zoveel van Hem houdt. 
Op dinsdagmorgen gaan de kinde-
ren op zoek naar een verloren
schat. Zullen ze de schat vinden?
Het is een verhaal met een bijzon-
der boodschap. 
Veel kinderen kijken ieder jaar
weer uit naar de VakantieBijbel-
Club, want het is leuk om met
elkaar liedjes te zingen, te knutse-
len, naar spannende verhalen uit
de Bijbel te luisteren en samen
gezellig spelletjes te doen.
Vriendjes en vriendinnetjes,
buurkinderen, neefjes of nichtjes
of wie ook maar wil, mogen wor-
den meegenomen. De ochtenden
beginnen om 09.30 uur en duren
tot 12.30 uur. Alle kinderen mogen
het programmaboekje vol met
puzzeltjes, kleurplaten en verha-
len meenemen naar huis, voor
heel veel napret en als leuke her-
innering.
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Workshops voor betere
promotie van activiteiten
BEILEN - Het Servicepunt
Vrijwilligerswerk in Midden-
Drenthe organiseert binnen-
kort vier workshops. De works-
hops zijn bedoeld voor vrijwil-
ligers of vrijwilligersgroepen
die regelmatig activiteiten
organiseren. De workshops
worden gegeven in de Karspel-
hof aan de Hofstraat 19 in Bei-
len.

,,Als vrijwilligersorganisatie,
buurtinitiatief of vereniging heeft
men soms activiteiten waar men
aandacht voor wil vragen. ,,Je wilt
dan graag dat jouw aankondiging
gezien én gelezen wordt. Maar hoe
doe je dat? Hoe schrijf je nu een

goed stukje? Hoe maak je een
goede foto? Hoe maak je een pos-
ter die de aandacht trekt? En hoe
bereik je deelnemers via bijvoor-
beeld Facebook?”, geeft de orga-
nisatie als voorbeelden aan. 
Schrijven voor de krant is een van
de workshops. Hiervoor kan men
op maandag 9 maart van 19.30 tot
21.30 uur terecht.
Een persbericht schrijven kan
iedereen. Maar hoe zorg je ervoor
dat de krant het plaatst? En nog
belangrijker: hoe verleid je men-
sen om het bericht ook echt te
gaan lezen? Tijdens deze work -
shop leert Carmen Kromosono,
eigenaar van Thansz Teksten &
Projecten, de fijne kneepjes van
het schrijven van een pakkend

persbericht. Een workshop foto-
grafie wordt op woensdag 18
maart van 19.30 tot 21.30 uur geor-
ganiseerd. Een goede foto trekt de
aandacht, zorgt dat mensen je arti-
kel gaan lezen en verduidelijkt je
verhaal. Hoe maak je eigenlijk
een goede foto? En hoe maak je
gebruik van je camera-instellin-
gen? Wat zet je wel en niet op de
foto? En hoe maak je een verhaal
duidelijk met één foto? Allemaal
vragen waar je mee te maken
krijgt als je groot of klein nieuws
fotografeert. Anneke Bloema
geeft deze workshop aan de hand
van eigen ervaringen, bloopers en
opgedane kennis. Ze heeft veel
foto’s voor kranten gemaakt. Ook
fotografeert ze regelmatig bij eve-
nementen en voor bedrijven.
Een workshop posters maken
staat woensdag 1 april van 19.30
tot 21.30 uur op het programma.
Een aantrekkelijke poster maken
is soms een hele uitdaging. Welke
informatie moet er op? Hoe trek
je de aandacht? En welk compu-
terprogramma is handig in
gebruik? Tijdens deze workshop
geeft Carmen Kromosono, eige-
naar van Thansz Teksten & Projec-
ten, praktische tips en trucs voor
het ontwerpen van een goede pos-
ter.
Ook wordt een workshop sociale
media gebruiken georganiseerd.
Dat vindt plaats op woensdag 22
april van 19.30 tot 21.30 uur.
Tegenwoordig kan niemand meer
zonder internet. Welke vormen
van sociale media zijn er? Door
welke mensen wordt deze
gebruikt? De workshops vindt
plaatsonder begeleiding van
Jeroen Veen, Social Media Coach
en Trainer.
De kosten per workshop zijn 5
euro per persoon. Dit is inclusief
cursusmateriaal en koffie/thee.
Wie aan alle vier de workshops
meedoet, betaalt 15 euro per per-
soon. Het is dus ook mogelijk om
aan een of twee workshops mee te
doen. Er kunnen maximaal twee
personen per groepje/organisatie
meedoen. 
Aanmelden voor de workshops
van tot uiterlijk 29 februari 2020.
Stuur hiervoor een e-mail naar
Ruth Kleinhuis: r.kleinhuis@wel -
zijns werkmd.nl. Graag onder ver-
melding van de naam van de deel-
nemer, de organisatie, telefoon-
nummer en e-mailadres. Vermeld
hierbij ook de workshop(s) die je
wilt volgen.

Ook het liedje Vrede maakt deel uit van het scholenprogramma.

Drentse Vrijheidsliedjes
BEILEN - Overal in Drenthe
wordt dit jaar gevierd dat het
75 jaar geleden is dat er een
einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. Ook het Huus
van de Taol draagt een steen-
tje bij. 

Zo staat het tijdschrift Wiesneus
2020 helemaal in het teken van dit
thema. Martijje Lubbers, Marinus
Scholten, Jan Kruimink en Leonie
van der Werf hebben een viertal
vrijheidsliedjes gemaakt, die door
Sebastian Demydczuk van Sound-

BalanceStudio in Foxhol tot een
muzikaal geheel zijn gemaakt:
Vrede voor groep 1/2; Elke dag
opnei voor groep 3/4; Der giet gien
dag voorbij voor groep 5/6 en Kom
der maor bij voor groep 7/8.
De liedjes staan in het magazine,
maar zijn ook te vinden op de web-
site www.wiesneus.nl. Op de
homepage kan geklikt worden op
thema’s voor Drenthe en een daar-
van is Vrijheid. 
Om een idee te geven staat hier-
onder de tekst van Kom der maor
bij (tekst & muziek van Martijje
Lubbers)

Grote boekenmarkt 
in Koepelkerk Smilde
SMILDE - Voor de jaarlijkse
boekenmarkt in de Koepel-
kerk op de derde zaterdag in
februari zijn komende zater-
dag weer  veel mooie boeken
ingebracht in allerlei catego-
rieën. 
Dit jaar is er op de boekenmarkt
speciale aandacht voor de Tweede
Wereldoorlog en 75 jaar bevrij-
ding. Op de galerij, maar ook
beneden in de kerk, vindt men
hierover een selectie van mooie en
interessante boeken. Beneden is
er bovendien extra aandacht voor
een gedeelte uit de collectie van
de in 2018 overleden historicus dr.
Jan Ridderbos uit Assen. Deze col-

lectie bevat veel boeken over het
verzet en de bezetting. Ridderbos
was vooral kenner van de oorlogs-
geschiedenis. Hij schreef bijvoor-
beeld De Kroniek van de Jodenver-
volging in Assen en was medeau-
teur van een boek over alle oor-
logsmonumenten in Assen. 
Verder kan men op de boeken-
markt terecht voor tijdschriften,
puzzels, spellen, sokken, bloem-
stukken etcetera. Natuurlijk is er
een ‘koffie’-hoek, waar vanaf half
twaalf erwtensoep wordt verkocht.
De boekenmarkt gaat open om
09.30 uur en sluit om 14.00 uur. De
toegang is gratis. De opbrengst
komt geheel ten goede aan het
onderhoud van de Koepelkerk.

Vergunning
voor paasvuur
BEILEN - De gemeente Midden-
Drenthe wil de traditie van het
branden van paasvuren in stand
houden maar hiervoor dient wel
een vergunning te worden aange-
vraagd. 
Om het branden van paasvuren
uit oogpunt van overlast, hinder
en milieuaspecten in goede
banen te leiden, heeft de gemeen-
te een stimuleringsregeling inge-
steld. Voor iedere maatschappelij-
ke organisatie die een paasvuur
organiseert, stelt de gemeente
200 euro beschikbaar om het een
echt mooi paasvuur te laten wor-
den. Daarnaast is er een prijs van
200 euro weggelegd voor de mooi-
ste paasbult van de gemeente.
Een deskundige jury bepaalt de
winnaar. Na de paasdagen zorgt
de gemeente voor het opruimen
van de asresten.
Een vergunning voor het branden
van een paasvuur kan tot 12
weken voor tweede paasdag aan-
gevraagd worden. Dat betekent
dat men er nog snel bij dient te
zijn voor een vergunning.

Coachingstraject
voor jonge  pop-acts
ASSEN - Vier kandidaten heb-
ben zich tot nu toe aangemeld
voor Popsport Drenthe, maar
Stichting Kunst & Cultuur
zoekt nog minimaal vijf ande-
re bands, singer-songwriters en
dj’s voor het coachingstraject
waarin jonge muziekmakers
kunnen werken aan hun
muziek en optredens. 

Iedereen tussen de 12 tot 21 jaar
kan zich inschrijven op
www.popsport.nl. Leeloo Brink-
man en Isabella Elzinga, singer-
songwriters uit Assen, hebben zich
al aangemeld en willen tijdens
Popsport vooral aan de slag met
het schrijven van liedjes. De band
Insane Delirium uit Emmen en
rapper Nyree Osasso uit Assen
hebben zich aangemeld voor het
regionale Popsport-traject om
zichzelf op artistiek niveau te ont-
wikkelen.
Popsport Drenthe start in maart in
Het Podium in Hoogeveen. Tij-

dens die eerste bijeenkomst krij-
gen de deelnemers een coach toe-
gewezen die hen gedurende drie
maanden begeleidt. Daarnaast
krijgen de acts verschillende
workshops en speelplekken aan-
geboden.

Het provinciale project wordt in
juli afgesloten met een optreden
voor publiek. Eén act stroomt door
naar het landelijke traject met
studiotijd en trainingen. Popsport
Drenthe wil jongeren met muzika-
le ambities helpen zich te ontwik-
kelen op muzikaal gebied, maar
ook helpen met promotie en podi-
umpresentatie. Stichting Kunst &
Cultuur coördineert het traject.
In heel Nederland worden tijdens
Popsport popacts geholpen door
professionals uit het Nederlandse
muziekveld. Na het provinciaal
programma worden deelnemers
geïntroduceerd in netwerken van
andere muzikanten, muziekoplei-
dingen, podia en het Popsport-
network.De kampioenen van de VV Beilen.

JO8-1 van VV Beilen 
ongeslagen kampioen
BEILEN - Ongeslagen en zon-
der tegendoelpunten heeft
JO8-1 van de VV Beilen
onlangs in Wijster de Cham-
pions League gewonnen. 
De Champions League is een ini-
tiatief van VV Wijster voor alle
jeugdteams van de gemeente Mid-
den-Drenthe. Waar andere teams
zich eerder al rijk rekenden, bleek
het uiteindelijk toch VV Beilen te
zijn dat er met de prijs vandoor

ging. Toch had dat nog wel wat
voeten in de aarde. Waar de jeug-
dige talenten er de vorige twee
rondes lustig op los scoorden,
leken ze de laatste zaterdag toch
de kampioensdruk te voelen.
Mede hierdoor eindigde de eerste
wedstrijd in een doelpuntloos
gelijkspel. Ze wisten zich in de twee-
de wedstrijd echter te herpakken en
na een 6-0 overwinning mocht J08-1
van VV Beilen zich de winnaar van
het jeugdtoernooi noemen. 

Midden-Drenthe bindt
strijd aan met zwerfafval
BEILEN - ‘Adopteer’ uw eigen
gebied en houd uw omgeving
zwerfafvalvrij! Dat is de leus
waarmee de gemeente Midden-
Drenthe haar inwoners oproept
om zwerfafval te minderen. 
,,Wat zou het mooi zijn als het
woord ‘zwerfafval’ niet meer in
ons woordenboek voorkwam! Dat
de straten schoon zijn en er geen
kauwgom, blikjes en flesjes meer
te vinden zijn in de struiken langs
wegen. Met elkaar kunnen we zor-
gen dat we heel dichtbij deze
ideale situatie komen. Daarom
roepen we uw hulp in om het
zwerfafval terug te dringen”,
aldus het gemeentebestuur.
Iedere school, vereniging of dorps-
huis wordt gevraagd om een stuk-
je van  de eigen leefomgeving
schoon te houden, ofwel te ‘adop-
teren’. Als iedereen een stukje
schoonhoudt, wordt op die manier
Midden-Drenthe een heel stuk
schoner. Ook individuele inwoners
wordt gevraagd om een stukje
schoon te houdenvan straat of
buurt. 
Wanneer mensen een stukje

schoonhouden, krijgt men van de
gemeente een afvalton met pos-
termateriaal die men mag hou-
den. Daarnaast kunnen grijpers,
hesjes en vuilniszakken van de
gemeente geleend worden om
zwerfafval op te ruimen.
Wie een stukje van de leefomge-
ving wil schoonhouden, kan con-
tact opnemen met de gemeente.
Gezamenlijk wordt dan bekeken
dan of het gekozen stukje nog
‘geadopteerd’ kan worden en naar
de mogelijkheden. Wie met buurt,
dorp, wijk, (sport)vereniging de
omgeving al schoonhoudt, heeft al
een gebied ‘geadopteerd’ en kan
dus van de gemeente een zwerfaf-
valton krijgen. Op de website
www.sup por ter vanschoon.nl kan
men onder ‘middendrenthe’ aan-
gegeven welk gebied wordt
schoongehouden. Bij aanmelding
ontvangt men dan van Nederland
Schoon een gratis ‘schoonhoud-
pakket’. Op de site van de
gemeente is onder het kopje
zwerfafval  alle informatie te vin-
den. Ook kan men contact opne-
men met de Gemeentewinkel via
(0593) 53 92 22.
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