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Burgemeester is
formateur 
DELFZIJL/AA ENHUNZE  -
Anno Wietze Hiem stra, de burge-
meester van Aa en Hunze, is de
informateur en formateur van het
nieuwe college van Eemsdelta
geworden. Dat heeft Annalies
Usmany van Lokaal Belang Eems-
delta vorige week bekend
gemaakt tijdens de zogenaamde
duidingsbijeenkomst voor de lijs-
trekkers van de partijen die in de
raad komen. Haar partij was de
grote winnaar tijdens de gemee-
teraadsverkiezingen. Deze wer-
den gehouden in verband met het
samengaan van de gemeenten
Appingedam, Loppersum en Delf-
zijl in de Gemeente Eemsdelta.
Hiemstra was tussen 2017 en 2019
waarnemer in Appingedam en
kent de regio goed. Hij is inmid-
dels met de verkennende
gesprekken begonnen.

Vrijwilligers delen aan inwoners van Gasselternijveen een
raamhanger uit onder het motto: ,,Een klein gebaar en we zwaai-
en ook in de coronatijd, naar elkaar.” (eigen foto) 

‘Kleine attentie was
een grote verrassing’
GASSELTERNIJVEEN - 40
vrijwilligers, waaronder burge-
meester Anno Wietze Hiems-
tra, gingen vrijdag in Gasselter-
nijveen op pad met mezenbol-
handjes. De raamhangers wer-
den huis-aan-huis uitgedeeld
aan de inwoners van het dorp. 
Door een samenwerking tussen
Impuls, Dorpscoöperatie de Brug,
Stichting Attenta, de beide basis-
scholen en alle vrijwilligers werd
een initiatief van buurtwerker
Carla IJntema uitgevoerd. Ze
wilde in deze moeilijke coronatijd
graag een klein gebaar maken
richting de inwoners van het dorp.
Het initiatief werd opgepakt. De
leerlingen van basisschool ’t Kom-
pas en obs J. Emmens hebben alle-
maal meegeholpen met het
maken van de attentie. Zij hebben
samen 850 handjes getekend, ver-
sierd en uitgeknipt. Al deze hand-
jes zijn  geplastificeerd en voor-
zien van een raam-plakhaakje en
een mezen vetbol. De vrijwilligers

gingen er vrijdag mee op pad om
de raamhangers uit te delen aan
de inwoners van Gasselternijveen.
Zij werden ondersteund door de
bus van de dorpscoöperatie. Deze
reed door het dorp met een mega-
foon op het dak. Appie Beijer
maakte er een vrolijke boel van
met muziek en door het toespre-
ken van de vrijwilligers. 
De inwoners konden het presentje
zeer waarderen. ,,Sommige men-
sen waren zelfs ontroerd, was te
lezen op het evaluatieformulier
dat de vrijwilligers hebben inge-
vuld na deze actie”, zegt Piet Wol-
ters van De Brug. De dorpscoöpe-
ratie  streeft naar een verbonden
dorp. ,,Deze actie gaf veel inwo-
ners een verbonden gevoel. Een
klein gebaar en we zwaaien ook in
de coronatijd, naar elkaar”, aldus
Wolters. 
Carla IJntema kijkt tevreden
terug op de actie. ,,De mensen
vonden het erg leuk. Ik krijg al
foto’s binnen met de raamhanger
met mezen die van de mezenbol
smullen Wat ook mooi was, is dat
mensen elkaar weer eens gespro-
ken hebben. Door corona zien ze
elkaar niet zoveel meer. Nu was er
weer even contact”, vertelt de
buurtwerker die zorgt dat de actie
in het land ook al navolging krijgt.
,,We zijn één van de vijf dorpen
die via LSA (Landelijk Samenwer-
kingsverband Actieve bewoners)
die een coach toegewezen heeft
gekregen om eenzaamheid te
bestrijden. Via het netwerk heb ik
begrepen dat men elders in het
land een mooie actie vindt en dat
ze het ook willen gaan doen. Dat is
toch mooi.” 

‘Geen behoefte aan extra
week kerstvakantie’
AA EN HUNZE - Het primair
onderwijs in Aa en Hunze heeft
geen behoefte aan een extra
week kerstvakantie. De afgelo-
pen weken kwamen er steeds
sterkere aanwijzingen dat de
herfstvakantie een belangrijke
rol heeft gespeeld in het terug-
dringen van de coronabesmet-
tingen tijdens de tweede golf.
Daarom drong deskundigen er
bij het kabinet op aan om de
kerstvakantie te verlengen,
eventueel met een week met
onlinelessen. Het kabinet zal 8
december hierover een beslis-
sing nemen. 
Jeroen Kleyberg, directeur-
bestuurder van de stichting Pri-
mAH, die verantwoordelijk is voor
het openbaar primair onderwijs in
Aa en Hunze ziet dit niet echt zit-
ten. ,,Er ligt al genoeg druk op het
onderwijs. Het lost niets op om de
kerstvakantie te verlengen. En de
druk zal in de rest van het jaar dan
alleen maar toenemen. En wat
moeten ouders, ze hebben de kin-
deren een week langer thuis. Zij
moeten dan op korte termijn ook
allerlei aanpassingen verrichten.” 
Het is volgens Kleyberg een span-
nende tijd.  ,,We leven volgens
nieuwe normen met voldoende
afstand houden, extra handen
wassen, pauzes op elkaar afstem-
men en mondkapjes dragen. Het
testen gaat nu best goed. De uit-
slag komt relatief snel. Er zijn  al
heel wat personeelsleden getest.
Gelukkig veelal negatief. We heb-
ben op een school te maken gehad
met een kind dat positief was
getest. Dat is verder goed afgelo-
pen, maar het blijft spannend
natuurlijk. Naast corona heb je
ook te maken met andere ziekte-
gevallen. Er zijn zelfs collega’s
ziek geworden van de griepprik.
En vervanging is moeilijk te rege-
len. Het gaat momenteel redelijk,
maar een tijdje terug hebben we
toch klassen naar huis moeten stu-
ren. Voldoende vervangers vinden
blijft de uitdaging van het onder-
wijs, in tijden met en zonder coro-
na.” Om het coronavirus buiten de

deur te houden wordt er op de
scholen veel geventileerd. ,, Dat
betekent dat er op sommige scho-
len met de ramen en deuren les-
gegeven wordt en de kachel aan.
We stoken voor de buitenlucht.
Voor de begroting van volgend
jaar heb ik extra veel stookkosten
opgenomen. Gelukkig zijn er ook
scholen met een mechanische ven-
tilatie en zijn er op scholen CO2-
meters aanwezig. Die signaleren
het coronavirus niet, maar geven
wel een beeld van de atmosfeer in
de klas, waardoor we kunnen
ingrijpen en extra kunnen gaan
ventileren. We zitten er bovenop”,
zegt Kleyberg die toch weinig
klachten ontvangt van ouders.
,,Mensen hebben wel begrip voor
de situatie. En dan moeten de kin-
deren maar een extra warme trui
aan. We moeten alles doen om het
coronavirus buiten de deur te hou-
den.”   

Voetbalclub in actie
voor Voedselbank
GASSELTERNIJVEEN - Het is
inmiddels een traditie aan het
worden, de actie van voetbalver-
eniging Gasselternijveen voor De
Voedselbank. Met enthousiaste
leden een zaterdag bij de Dagwin-
kel staan om producten in te
zamelen. Corona gooit echter dit
jaar roet in het eten, zoals op
zoveel plaatsen. ,,We kunnen de
RIVM-maatregelen niet handha-
ven, dus de fysieke actie gaat dit
jaar niet door. Wel staat er de
komende weken van 7 tot en met
20 december een winkelwagentje
in de Dagwinkel waar iedereen
producten in kan leggen ten gun-
ste van de Voedselbank. We hopen
ook hier op een mooie opbrengst”,
aldus het bestuur van de voetbal-
club. 

Dominee Loes Roersma
bevestigd in Gasselte
GASSELTE - Dominee Loes Roersma is zondag bevestigd als pre-
dikant van de protestantse gemeente van Gasselte. De officiële
handeling werd verricht door consulent dominee Hans Jonker uit
Nieuw-Buinen, de waarnemer van de vacante gemeente. In de
feestelijke kerkdienst werden werken van Bach en Durante
gezongen door Anneke de Hoop, de dochter van het dominees-
echtpaar van wie de man predikant is in Oudewater. Dominee
Roersma werkt drie dagen per week vanuit pastorie De Weem in
Gasselte. (eigen foto) 

Altijd Zorg
stopt op 
’t Ruige Veld
ROLDE - Altijd Zorg al stoppen
met het verlenen van zorg op de
locatie van ‘t Ruige Veld in
Rolde. Dat meldt RTV Drenthe
maandag. De zorgstichting
stopt  na een slepende strijd
met de gemeente Aa en Hunze.
De laatste drie bewoners ver-
trekken volgens de omroep
deze week. Het drietal krijgt
geen zorgindicatie en verlaat
daarom het terrein. Waar naar-
toe is niet bekend.
De meeste andere cliënten van
Altijd Zorg zijn volgens RTV
Drenthe naar andere zorgorga-
nisaties in de regio overgestapt.
,,Of voor dagbesteding, of voor
wonen met zorg. Een aantal
koos voor zorgorganisatie Phu-
sis. Deze cliënten kunnen op 't
Ruige Veld blijven. Want Phusis
zit ook op die locatie en heeft
wel toestemming voor 24-uurs
zorg. In totaal biedt Phusis er
nu zorg aan 19 bewoners. Ook
zijn enkele zorgmedewerkers
van Altijd Zorg aan de slag
gegaan bij Phusis die in tegen-
stelling tot Altijd Zorg, wel door
de gemeente erkend als zorg-
verlener”, aldus de omroep.
Met Altijd Zorg, dat in april
2019 op ‘t Ruige Veld neers-
treek, wilde de gemeente niet
in zee. De kwaliteit van de zorg-
verlening zou niet deugen.
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ZATERDAG 5 DECEMBER
RK-Kerk Rolde:
19.00 uur. pastor J. J. G. Tolboom.
ZONDAG 6 DECEMBER
Magnuskerk Anloo:
10.00 uur: da. H. E de Boer.
R.K. kerk Zuidlaren:
09.30 uur: bisschop Van den Hout. 
Prot. Gem. Gasselte: 
10.00 uur: ds. A. J. Jonker.
Prot. Gem. Gasselternijveen: 
10.00 uur: mevr. J. Veldkamp.  
Prot. Gem. Gieten:
09.30 uur: da. J. Middeljans - Van
der Weide. (in Dorpskerk). 
Prot. Gem. Gieterveen: 
10.00 uur: ds. J. Brouwer.
Prot. Jacobuskerkgem. Rolde:
10.00 uur: ds. J. Bos.
11.00 uur: wake voor vluchtelin-
genkinderen Griekenland.  
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo: 
Geen dienst.   
Voor veel kerkdiensten is reserveren
verplicht.

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

TANDARTSEN 
Gieten/Gasselte/Rolde:
Mondzorg Drenthe (Beilen). tel.
0900-1012345.
Annen: 
Tandartspraktijk Wemes (Bovens-
milde), tel. 0592-612366.

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: aaen-
hunze@drenthe.politie.nl. Opening-
stijden: maandag en dinsdag van
13.00 tot 17.00 uur, woensdag en don-
derdag van 9.00 tot 13.00 uur. Vrij-
dag gesloten.  Ook is het mogelijk
via internet (www.politie.nl) aangif-
te te doen van eenvoudige zaken.

Sponsoractie Vreugdenhil
Mooimakers voor uw tuin
ELDERSLOO -  Vreugdenhil, mooimakers voor uw tuin uit
Eldersloo zal na het succes van vorig jaar ook dit jaar weer een
sponsoractie houden. ,,Juist nu veel verenigingen wel een steuntje
in de rug kunnen gebruiken” zegt Frank Vreugdenhil van de kwe-
kerij. ,,Met de naderende kerstdagen vinden we het bovendien
een mooi gebaar. Door een kerstboom bij Vreugdenhil te kopen
steunt de klant een vereniging. De vereniging ontvangt 2,50 euro
bij een gekochte boom vanaf 15 euro. Samen maken we er een
hele mooie kerst van!” (eigen foto) 

Decemberactie Lionsclub: 

DE-punten sparen
voor voedselbank
AA EN HUNZE - Lionsclub De
Hondsrug organiseert in
Noord-Drenthe en Zuid-Gro-
ningen een inzameling van
Douwe Egberts-waardepunten
voor de lokale voedselbank. De
serviceclub stimuleert mensen
hun koffiepunten te doneren,
zodat ze kunnen worden inge-
wisseld voor pakken koffie. In
de hele maand december kun-
nen de waardepunten worden
ingeleverd in onder andere ver-
schillende winkelcentra.
Koffie is een zeldzaam product
voor voedselbanken. Doordat het

een lange houdbaarheid heeft,
wordt koffie vrijwel nooit aan de
voedselbanken aangeboden. Veel
mensen hebben nog koffiepunten
in huis die ze niet meer bij Douwe
Egberts kunnen inleveren. De
Lions vinden het jammer dat de
waarde van de koffiepunten verlo-
ren gaat. Door de waardepunten
in te zamelen en in een grote hoe-
veelheid aan te bieden bij Douwe
Egberts, wordt de waarde door DE
met 15 procent verhoogd. Deze
waarde wordt omgezet in pakken
koffie, die vervolgens worden
gedoneerd aan de voedselbanken
in het Hondsruggebied die weke-
lijks vele voedselpakketten
samenstellen voor gezinnen die
het hard nodig hebben.

Op verschillende plaatsen staat
een inzameldoos waar de waarde-
punten gedoneerd kunnen wor-
den. Bij voorkeur ontvangt de
Lionsclub de punten in een dicht-
geplakte envelop met daarop de
vermelding van het aantal punten
dat erin zit. De inzameldozen
staan op drukbezochte plaatsen.
In de gemeente Aa en Hunze zijn
dit Jumbo Gieten, Apotheek Oos-
termoer in Gieten en BloemigKa-
do in Annen. 

De actie van Lionsclub De Honds-
rug sluit aan bij de landelijke
actie van Lionsclubs in Nederland.
Vorig jaar deden 110 Lionsclubs
mee. Samen verzamelden zij 63
miljoen waardepunten, goed voor
130.000 pakken koffie die Douwe
Egberts kosteloos bezorgde bij de
plaatselijke voedselbanken. De
voedselbanken in het Hondsrug-
gebied ontvingen ruim 800 pak-
ken koffie dankzij de 500.000 pun-
ten die de inwoners van dit gebied
bijeenbrachten.

Lionsclub De Hondsrug behoort
tot de internationale associatie
van Lionsclubs. In deze service-
clubs nemen mensen vanuit
vriendschap en op vrijwillige
basis het initiatief om iets te doen
voor een betere samenleving. De
groep van Lionsclub De Hondsrug
bestaat uit mannen en vrouwen
die zich samen belangeloos willen
inzetten voor mensen die hulp
nodig hebben.

Grote uitverkoop 
bij Brik & Brak
ANNERVEENSCHEKANAAL - De laatste maand van Brik & Brak is
aangebroken en dan komt er na 17 jaar een eind aan Brik & Brak in
Annerveenschekanaal. ,,Om alle spullen die nog in de  winkel staan een
goede bestemming te geven willen we  alles weggeven, van theelepel-
tjes tot kasten”, zegt Tine Zeeman. ,,Alles wat in de winkel staat is gra-
tis op te halen. Men mag er natuurlijk wel wat voor geven, bijvoorbeeld
voor het goede doel. Zo steunt Brik & Brak al jarenlang maandelijks
een kindertehuis in Tanzania.” Ook bij Brik & Brak gelden de corona-
maatregelen dat betekent dat per 1 december verplicht is een mond-
kapje te dragen. Deze zijn ook gratis verkrijgbaar in de winkel. 
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Speelster HVA ontvangen cheque voor wassen auto’s
ANNEN - Speelsters van het
eerste team van handbalver-
eniging Annen hebben op een
zondag in september de han-
den uit de mouwen gestoken
en hebben auto’s gewassen bij
Avia Stadman in Annen. 
,,Nog onwetend wat voor topdag
dit ging worden, verzamelden we
ons bij de garage van Stadman.
Even een lekker bakkie koffie,
alle waarschuwingen van Hendrik
Stadman in ons opnemen en  en
dan gauw aan de slag. Een beetje
vreemd en gek nog allemaal, maar
we waren super gemotiveerd  om
de handen uit de mouwen te ste-
ken.  Want op deze zondag och-
tend begon de speciale actie bij

Avia Stadman; een auto laten was-
sen voor een goed doel, HVA wel
te verstaan. Een deel van de
opbrengst van deze mooie zondag
zal bij ons weer goed besteed wor-
den”, aldus de handbalsters. 
De zondag begon lekker met
muziek en zonneschijn, veel toe-
rende mensen en lekker druk op
de weg. Een vijftal dames stonden
aan de straat te zwaaien, te dansen
en te springen met mooi geverfde
borden. Zo werd de aandacht goed
getrokken van de toerende auto-
mobilisten. Een paar dames ach-
ter bij de carwash  zorgde ervoor
dat de auto even goed voorgewas-
sen werd, zodat deze klaar was om
de autowasstraat in te gaan. En er
was een dame voor de winkel die

ervoor zorgde, dat de mensen die
gebruik gemaakt hadden van de
wasstraat, ook nog eens de ruiten-
wisservloeistof gratis bijgevuld
kregen. Voor sommige auto’s was
dat ook echt even nodig. 

Niet iedereen wilde deze mooie
zondag de auto door de wasstraat
halen of in de lange rij gaan staan
wachten. Voor deze mensen had
Avia Stadman een topidee verzon-
nen. Deze mensen konden een
wasstraatbonnetje kopen en later
in de week terugkomen. ,,Dat
bleek goed uit te pakken. Veel
mensen kochten daarom een bon-
netje om ons te helpen en konden
later terugkomen en alsnog de
auto te laten wassen”, aldus de

dames van HVA. ,,De vele zonne-
stralen, die wij in het begin moch-
ten ontvangen, werden later inge-
ruild voor  buien, maar wij deins-
den nergens voor terug. Even een
pauze inlassen, een overheerlijk
belegd broodje eten en gewoon
weer door. Vrolijk en enthousiast
als wij zijn, brachten wij de glans
op de auto’s terug en een lach op
het gezicht van de automobilis-
ten.”  Het was niet alleen die zon-
dag een mooie autowasdag, maar

ook de twee weken daarop vol-
gend waren het mooie autowaswe-
ken bij Avia Stadman. De actie
leverde een mooi bedrag op van
450 euro voor de hanbalclub. ,,Wij
wilden de handbalvereniging even
een hart onder de riem steken en
een deel van de opbrengst van de
carwash van de twee weken aan
de club schenken”, aldus Carolien
Stadman die samen met Hendrik
de cheque overhandigde aan
enkele speelsters van de club. 

Carolien en Hendrik Stadman overhandigen een cheque aan enkele speelsters van HVA die een zon-
dag de handen uit de mouwen hebben gestoken om auto’s te wassen voor het goede doel. (eigen foto) 

Collecte voor vluchtelingen 
AA EN HUNZE – Kerk in Actie
zal van 29 november toe en met
5 december gaan collecteren
voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Hun situatie is,
na de brand in Moria, urgenter
dan ooit. Meer dan 50.000 kin-
deren verblijven onder erbar-
melijke omstandigheden op
diverse Griekse eilanden. Door
de trage procedures zitten som-
migen daar wel drie jaar.

Een van hen is Anis Gul uit Afgha-
nistan. Ze zegt: ,,Ik wilde helemaal
niet weg uit mijn land. Afghani-
stan is een prachtig land waar
mensen hun kinderen een goed
leven willen bieden. Maar oorlog
maakt dit onmogelijk en slechte
mensen zorgen ervoor dat wij niet
naar school kunnen en dat je er je
leven niet zeker bent. Ik ben
gevlucht omdat ik in vrede wil
leven, naar school wil en mijn dro-
men wil waarmaken. Veel geld of
een duur huis hoef ik niet, als ik
maar bij mijn familie kan zijn en
niet al jong hoef te trouwen.”
Kerk in Actie helpt de vluchtelin-
genkinderen in Griekenland met
voedsel, kleding en onderwijs en

probeert ze op een betere plek te
krijgen. Op meer dan zeshonderd
plekken gaan collectanten in de
eerste week van december langs
de deuren. ,,Ik vind het vreselijk
wat die kinderen in Griekenland
meemaken. Ze hebben er niet om
gevraagd en part noch deel aan de
situatie”, vertelt een collectant.
,,Als ik dan aan mijn eigen kinde-
ren denk, kun je toch alleen maar
dankbaar zijn dat ze hier geboren
zijn, en niet daar. Daarom collec-
teer ik, en ik hoop dat mensen gul
geven. Als we allemaal iets kleins
doen, kunnen we met elkaar iets
groots neerzetten.”
Kerk in Actie is het diaconale pro-
gramma van de Protestantse Kerk
in Nederland. De organisatie zet
zich wereldwijd in tegen armoede
en onrecht. De projecten van Kerk
in Actie richten zich op mensen
slachtoffer zijn van rampen en
conflicten, mensen die niet in vrij-
heid kunnen geloven en mensen
die leven in armoede. Een belang-
rijk deel van het werk van Kerk in
Actie richt zich op kinderen die in
de knel zitten door oorlog, armoe-
de of uitbuiting. Meer informatie
is te vinden op kerkinactie.nl/grie-
kenland.
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Jonge ondernemers komen
samen met leuke actie
GIETEN/BORGER – Twee
jonge ondernemers uit de regio
hebben de handen ineengesla-
gen en houden samen een
leuke actie.  Mensen die hun
woning in de verkoop zetten
via MakelaarNU uit Gieten
krijgen een cheque van 250
cadeau die ze vrij kunnen
besteden bij Woodtastic in Bor-
ger.

Arjan Poelman timmert sinds
enkele jaren aan de weg als make-
laar. MakelaarNu heeft vestigin-
gen in Veendam, Stadskanaal en
Gieten. Het bedrijf aan Pallert 4
in Gieten is gespecialiseerd in
woningverkoop, taxaties, verhuur,
aankoopbegeleiding en hypothe-
ken.

John Warries is sinds enkele jaren
actief in de meubelbranche. De

voormalig snackbarhouder begon
zijn meubelzaak aan de Gasselter-
weg in Gieten. Door omstandighe-
den moest hij verkassen naar Bor-
ger. Daar aan Hoofdstraat 15 heeft
hij een meubelboerderij met voor-
namelijk industriële meubelen en
vintage. Naast meubelen bestaat
het assortiment uit lampen en
accessoires. 

Beide ondernemers bedachten
samen een actie. ,,Ik kan de klan-
ten een korting geven, maar met
deze cheque krijgen ze iets tast-
baars. Ze kunnen bij John iets uit-
zoeken voor hun nieuwe huis. We
denken op deze manier ons klan-
tenbestand uit te kunnen breiden
en het is goed voor onze naamsbe-
kendheid in Borger-Odoorn en Aa
en Hunze”, zegt Poelman. Warries
vult aan. 

,,We zijn twee enthousiaste onder-
nemers en denken graag met de
mensen mee. Voor deze actie heb-
ben we flyers laten drukken en die
zullen in beide gemeenten huis-
aan-huis verspreid worden. De
actie loopt tot en met 1 maart.” 

Huizenkopers die alvast in een
indruk willen krijgen van het
assortiment van Woodtastic kun-
nen een kijkje nemen op de web-
site woodtastic.shop. ,,Men kan
natuurlijk ook alvast in de winkel
komen kijken. We zijn geopend op
donderdag tot en met zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur en op zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur.” Meer
informatie over het woningaanbod
van MakelaarNu is te vinden op
makelaarnu.nl.   

Winkel Bakker Pots in
Annen geheel vernieuwd 
ANNEN -  Echte Bakker Pots heeft vorige week dinsdag de deu-
ren geopend van de geheel vernieuwde winkel in Annen. ,,Na
ongeveer 20 jaar was het tijd voor een complete metamorfose”,
aldus Rianne Pots. ,,Het gehele interieur is vervangen en daar-
door is de winkel weer helemaal up to date. Net als in de vorige
winkel is er ook een hoekje waar men kan genieten van een over-
heerlijk kopje koffie met een belegd broodje. Door de geldende
coronaregels was het helaas niet mogelijk om de opening groots
te vieren. Desondanks was er de hele dag een gezellige aanloop.
(foto: Henry Koops)

Arjan Poelman (links) en John Warries hebben de handen
ineengeslagen en hebben een leuke actie bedacht: Klanten die bij
MakelaarNu een huis in de verkoop zetten krijgen een cheque
van 250 euro vrij te besteden bij Woodtastic. (foto: Henry Koops)
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Mare Keja (15) kan
mooie prijs krijgen
ANDEREN - De Drentse
Talentprijs Cultuur wordt op
donderdag 3 december uitge-
reikt. Nadat de prijsuitreiking
drie keer moest worden afge-
last vanwege het coronavirus,
heeft Stichting Kunst & Cul-
tuur besloten alle genomineer-
den een feestelijk bezoek te
brengen. Directeur Marieke
Vegt komt niet met lege han-
den. Twee genomineerden krij-
gen in ieder geval 500 euro. De
winnaar ontvangt zelfs 2500
euro én een kunstwerk van Els
Mondt. Celliste Mare Keja uit
Anderen is een van de genomi-
neerden. 
Genomineerd voor de Drentse
Talentprijs Cultuur zijn naast
Mare Keja singer-songwriter Han-
nah Mae uit Weerdinge en schrij-

ver Richard Zuiderveld uit
Emmen. Mare Keja won vorig jaar
de landelijke finale van het Prin-
ses Christina Concours in de leef-
tijdscategorie 12 tot en met 14
jaar. Ze is toegelaten tot de Jong
Talent Klas van het Prins Claus
Conservatorium en wil professio-
neel celliste worden.

Hannah Mae viel in 2019 zowel
solo als met band op. Haar sing-
le Back to you werd Topsong bij
Radio 2. Ze werd tijdens het Pop-
gala Noord uitgeroepen tot ‘Beste
talent Noord-Nederland’.
Schrijver Richard Zuiderveld
weet jongeren in zijn boeken Vet
Oud te interesseren voor de
Nederlandse geschiedenis. In 2019
schreef hij naast een boek ook de
tekst voor de theaterproductie Zoo
Mooi! over Aleid Rensen en de
oude dierentuin van Emmen.

De Drentse Talentprijs Cultuur
wordt voor de tiende keer uitge-
reikt. Eerdere prijswinnaars
waren actrice Rosa da Silva, illu-
stratrice Marloes de Vries en het
folkduo Tangarine.
Ondanks het vreemde culturele
jaar is K&C alweer op zoek naar
kandidaten voor de Drentse
Talentprijs Cultuur 2021. Het
voordragen van kandidaten kan
door een mail te sturen naar
helma@kunstencultuur.nl. Kandi-
daten komen in aanmerking voor
de prijs als ze in 2020 een bijzon-
dere prestatie hebben geleverd en
de potentie hebben zich verder te
ontwikkelen en door te groeien
naar een nationaal podium. Het
kan een individu betreffen, maar
ook een groep. Niet alleen inwo-
ners van Drenthe, maar ook voor-
malige inwoners komen voor de
prijs in aanmerking.

Inzamelactie voor
De Voedselbank 
REGIO - De Voedselbank Hart
van Drenthe is al een tijdje
bezig met het inzamelen van
voedsel en andere producten.
De Voedselbank levert hier-
door een bijdrage aan de ver-
mindering van (verborgen)
armoede en verspilling van
voedsel in Nederland, voor
zover dat betrekking heeft op
de inwoners van het werkge-
bied binnen de gemeente Aa
en Hunze, de gemeente Assen,
de gemeente Midden-Drenthe
en de gemeente Tynaarlo. De
organisatie vertrekt voedsel-
pakketten aan 350 huishou-
dens. Een derde van deze
groep bestaat uit kinderen.

Door de maatregelen rond het
coronavirus is het moeilijker om
producten in te zamelen. Daarom
heeft de stichting ervoor gekozen

om op zaterdag 12 december de
uitgiftepunten in de regio tussen
11.00 en 14.00 uur open te stellen.
Producten als bijvoorbeeld pasta,
rijst, blikgroente, houdbare zuivel,
koffie, thee, suiker, wc-papier,
scheermesjes, shampoo, wasmid-
delen zijn welkom. Zeg maar alle
houdbare producten die men kan
missen, neemt de stichting graag
in ontvangst. De uitgiftepunten
zijn te vinden aan Zeilmakers-
straat 10A in Assen, Bloemakkers
9B of bij Supermarkt Jumbo in
Gieten, Omloop 2 in Beilen en
Domineeskamp De Zijbeuk of bij
Supermarkt Jumbo in Zuidlaren. 
Mensen die niet in staat zijn pro-
ducten te brengen kunnen ook via
de donatieknop op de website
www.voedselbankhvd.nl iets
doneren.
Met de hulp kan men ook uw
steentje bijdragen, zodat ook de
afnemers gezellige feestdagen
kunnen vieren. 

Lekkere kersttraktatie
voor 65-plussers Annen
ANNEN - De Stichting Harley-
dag Annen is al sinds 2008
bezig met het inzamelen van
oud ijzer. Eerst om hun jaar-
lijkse Amerikaanse motordag
deels te bekostigen. En sinds
deze gezellige dag geen door-
gang meer kan vinden, wordt
het opgebrachte geld besteed
aan goede doelen. 
Het afgelopen jaar is door het cor-
nonavirus slechts één activiteit
georganiseerd en dat was het car-
navalsfeest in februari. Toch wil de
Harleydag in 2020 nog iets leuks
organiseren voor de 65-plussers in
Annen De stichting heeft in
samenwerking met lokale onder-
nemers het volgende bedacht. Er
worden drie kerstbomen geplaatst
bij verzorgingstehuis ‘t Holthuys

en één bij de seniorenwoningen
aan de Middenweg/Geerakkers.
Deze bomen worden aangeboden
door Hoveniersbedrijf Klinkers.
Alle 65-plussers in Annen kunnen
zich tot 14 december per mail of
telefoon opgeven om met Kerst
een lekkere rollade te kunnen
eten. De rollades zijn gekocht bij
het Vleesgilde en worden afgebak-
ken door familie Boers van d’An-
ner Oele. Belangstellenden kun-
nen bellen met 06-39377295 of
mailen naar
info@harleydagannen.nl. Men
krijgt vervolgens een waardebon
en met deze bon kan op 23 of 24
december tussen 14.00 en 16.00
uur de rollade ophalen in de
snackbar van d’Anner Oele. Er
wordt één rollade per adres vers-
trekt.

Kara Meja toen ze als veertienjarige de landelijke finale van het Prinses Christina Concours won.
(eigen foto)

Heftruck vliegt in de fik
GASSELTE - De brandweer van Gieten moest vorige week dins-
dagmiddag uitrukken naar een loods op een bedrijven terrein in
Gasselte. Daar was brand uitgebroken. Een heftruck die in de
loods stond zou vlam hebben gevat. De machine werd uit de
werkplaats verwijderd. De brand werd snel opgeschaald. Daarom
schoten de brandweerkorpsen uit Borger, Tweede Exloërmond en
Gasselternijveen te hulp. De brandweer van Gieten kon de klus
echter alleen wel af. Er was veel rookontwikkeling de brandweer
heeft het pand geventileerd. (foto: Van Oost Media)

Voetballers Annen helpen
EasyToys in drukke tijden
ANNEN/VEENDAM - De voet-
ballers van VV Annen zijn de
afgelopen week druk bezig
geweest met inpakwerkzaam-
heden bij EDC Retail, het
bedrijf achter de seksspeeltjes
van EasyToys in Veendam. En
de vrijwilligers van de Anner
club moesten flink aan de bak. 

De samenwerking kwam tot stand
na een gesprek aan de bar van de
stamkroeg van de voetbalclub tus-
sen Eric Idema, de CEO van EDC
Retail en enkele mensen van de
voetbalclub. ,,We hadden in sep-
tember de tribunes van  het TT-cir-
cuit in Assen schoongemaakt. Nor-
maal draaien met de TT bardien-
sten, maar dat ging dit jaar niet
door. Deze vrijwilligersklus levert
altijd een mooie bijdrage aan de
clubkas. We zaten die dag even na
in onze stamkroeg en Eric vond
dat de club zijn bedrijf ook mooi
kon helpen tijdens de Black Fri-
day-periode. Hij woont bij ons in
het dorp en is geen onbekende
binnen de voetbalclub.  Hij gaf
aan dat het in november enorm
druk is in het distributiecentrum.
Hij kon in die periode wel wat
extra handjes gebruiken. En wij

konden op die manier de clubkas
extra spekken. Want dat kunnen
we in deze periode natuurlijk
goed gebruiken, want we hebben
momenteel geen kantine-inkom-
sten”, aldus Annen-voorzitter
Remco van Rossum.  
En omdat de voetballers toch niet
binnen de lijnen komen, hadden
ze mooi de tijd om de handen uit
de mouwen te steken. De 90 vrij-
willigers waren van woensdag tot
en met zondag in Veendam aan de
slag. ,,Er was best veel animo voor.
Iedereen was nieuwsgierig en
wilde graag een kijkje nemen. Het
is natuurlijk ook best wel span-
nend. In het begin keken we onze
ogen uit. De meeste producten
zijn diskreet verpakt, maar er zijn
ook attributen bij die weinig aan
de verbeelding over lieten. Mon-
den gingen soms open van verba-
zing bij de aanblik van sommige
sexspeeltjes. En er werden
natuurlijk veel grappen
gemaakt”, vertelt van Rossum.
Het bleef voor de voetballers niet
bij grappen en grollen. Men moest
ook flink aanpakken. ,,Op zater-
dag en zondag waren we beide
dagen met 30 vrijwilligers verte-
genwoordigd.  Sommige van hen
hebben op die dagen wel 20 kilo-

meter gelopen om de orders te
verwerken en klaar te zetten.
Maar het waren vijf fantastische
dagen. We hebben de werkzaam-
heden afgesloten met een borrel.
Het was heel gezellig en meer dan
de moeite waard. We hebben er
wat van opgestoken, de clubkas
kunnen spekken en het bedrijf
kunnen helpen in drukke tijden.” 

Annen-voorzitter Remco van
Rossum (rechts) samen met
Eric Idema van EDC Retail die
samen overeenkwamen om
voetballers in te zetten op het
distrubutiecentrum in Veen-
dam tijdens Black Friday.
(eigen foto)
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Attentie voor leden van
Vrouwen van Nu Annen
ANNEN - De activiteiten van de Vrouwen van Nu afdeling
Annen zijn vanwege het coronavirus volledig stil komen te lig-
gen. Het bestuur van de vereniging besloot om iets te doen voor
de leden. En daarom kregen alle dames een attentie thuisbezorgd.
,,Als blijk van verbondenheid en bemoediging in deze lastige en
voor sommigen ook eenzame tijd”, aldus het bestuur. De pakket-
ten, samengesteld door Martens Groenten en Fruit in Annen,
werden enthousiast ontvangen. (eigen foto)

Carbidschieten in Aa en
Hunze wordt toegestaan
AA EN HUNZE - Het is in de
Gemeente Aa en Hunze toege-
staan om op oudejaarsdag met car-
bid te schieten. De gemeente volgt
de richtlijnen van de Veiligheids-
regio Drenthe, dat na het landelijk
vuurwerkverbod besloot om de
traditie van het carbidschieten in
de provincie wel toe te staan.

De regels zijn wel anders dan tij-
dens andere jaren. Zo mag men
maximaal maar met vier personen
bij het carbidschieten aanwezig zijn
en op anderhalove meter van
elkaar. Er mogen geen kraampjes
en feesttenten worden opgebouwd.
,,Het is niet de bedoeling dat er
oploopjes ontstaan met meer dan
vier mensen. Als men carbid wil
schieten moeten men wel een mel-
ding doen bij de gemeente, dat is
niet veranderd dat moet andere
jaren ook. We rekenen op het
gezond verstand van de mensen en

verwachten dat ze zich aan de regels
houden”, zegt woordvoerder Wil-
lard Bouwmeester van de gemeen-
te. De gemeente Aa en Hunze heeft
inmiddels 20 aanvragen ontvangen.
Eén van de aanvragers is Harry
Hoving van Carbidteam Steenak-
kershoek uit Rolde. ,,Ik wil de tradi-
tie in ere houden. Als puber was ik
altijd al aan het carbidschieten. Ik
heb het een tijd niet gedaan, maar
toen mijn oudste een jaar of twaalf
werd, heb ik samen met mijn buur-
man de traditie weer opgepakt. We
hebben de traditie van het carbid-
schieten overgedragen op de kinde-
ren. Ze hebben nu zelf een eigen
carbidteam”, aldus Hoving die zelf
ook doorging met het knallen met
de melkbussen op een terrein aan
de rand van Rolde langs de N33.
,,We beginnen op oudejaarsdag om
11.00 uur. We nemen een traditio-
nele borrel en schieten met carbid.
We stellen een tentje op familie
vrienden en kennissen komen een

kijkje nemen en drinken een drank-
je mee. Ze kunnen een eigen bij-
drage in een melkbus doen. We
trokken soms zelfs mensen die ver-
blijven op het Hof van Saksen en
lieten hun kennis maken met onze
traditie. We lieten ze zelf een bus
afsteken en de druk voelen die bij
de ontploffing vrij komt”, vertelt
Hoving. ,,Dit jaar wordt het anders.
We zullen het terrein met linten
afzetten en bekenden vragen om
niet langs te komen. Familie laten
we in groepjes langskomen. We wil-
len het toch door laten gaan. We
hebben dit jaar al zoveel moeten
missen. Dit kan wel, hoewel in aan-
gepaste vorm. We willen het jaar
toch op een bijzondere manier gaan
uitluiden” Dat doet het Carbid
Team Gieten (CTG) normaal ook.
Ze hebben de traditie van het car-
bidschieten de laatste jaren uitge-
bouwd tot een groot oud- en nieuw-
feest met een grote feesttent aan de
rand van Gieten, waar tijdens de
jaarwisseling enkele honderden
mensen op af komen. Dat is dit jaar
niet toegestaan Het carbidteam
heeft zelfs nog geen aanvraag
gedaan om carbid te mogen schie-
ten. ,,We denken er nog over na, wat
we precies gaan doen”, zegt Martijn
Vredenburg van CTG. ,,Maar ons
team bestaat uit elf personen en
met aanhang komen we uit op een
man of twintig. Moeten we ons gaan
opsplitsen en vijf aanvragen doen
om te mogen carbidschieten op 110
meter van elkaar. Dat heeft geen
zin. En we lopen de kans, wanneer
wel met carbid gaan schieten dat er
toch mensen op afkomen. Dat moe-
ten we niet hebben. We hebben een
goede naam opgebouwd en die wil-
len we graag in ere houden.” 

Het carbidteam Steenakkershoek uit Rolde tijdens oud en
nieuw voor corona. (eigen foto) 



10 - Woensdag 2 december 2020 DE SCHAKEL



Woensdag 2 december 2020 - 11DE SCHAKEL



12 - Woensdag 2 december 2020 DE SCHAKEL

Auto op kop in sloot
SCHIPBORG - Langs de N34 ter hoogte van Schipborg is zon-
dagochtend een auto op de kop in de sloot beland. Het ongeval
gebeurde iets voor 9.00 uur, toen de auto door nog onbekende oor-
zaak naast de weg belandde. Politie, brandweer en ambulance
kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder is behan-
deld door ambulancepersoneel en daarna met onbekende ver-
wondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een weghelft van
de N34 was enige tijd afgesloten. (foto: Van Oost Media)

Fiets staat centraal in
mobiliteitsprogramma
REGIO - Slim en veilig, toegan-
kelijk voor iedereen en veilig
en bereikbaar. Dat zijn de mot-
to’s die centraal staan in het
Mobiliteitsprogramma 2021-
2030: een plan waarin het col-
lege van Gedeputeerde Staten
van Drenthe richting geeft aan
het mobiliteitsbeleid voor de
komende 10 jaar. Het accent
ligt daarbij nadrukkelijk op het
stimuleren van fietsen en op
het slim koppelen van verschil-
lende vervoersmogelijkheden,
zoals openbaar vervoer,
publiek vervoer, auto én fiets.
Het is de bedoeling dat Provin-
ciale Staten het mobiliteitspro-
gramma in december vaststelt.

Het mobiliteitsprogramma is voor-
al een kaderstellende visie op

mobiliteit. Het zijn niet zozeer de
projecten die centraal staan, zoals
gebruikelijk was in de provinciale
verkeers- en vervoersplannen. Het
gaat nu meer om de ontwikkeling
van het mobiliteitssysteem als
geheel. Daarbij zijn ook lessen
getrokken uit de intelligente lock-
down vanwege het coronavirus.
Dat heeft mogelijkheden voor bij-
voorbeeld spitsmijding door ande-
re werk- en lestijden in een
stroomversnelling gebracht en het
bracht de fiets nog meer in beeld
als duurzaam alternatief.
De ambities van het college van
Gedeputeerde Staten zijn in het
mobiliteitsprogramma verwoord
in vijf hoofdkeuzes.
Met ‘Toegankelijke en veilige
bereikbaarheid’ geeft het college
aan dat iedereen in Drenthe veilig
de deur uit kan, met extra aan-
dacht voor kwetsbare fietsers.

Daarbij gaat het zowel om fysieke
verkeersveiligheid als ook om
sociale veiligheid, want de men-
sen moeten de straat ook op dur-
ven te gaan om deel te nemen aan
de samenleving.
Met ‘Mobiliteit op maat’ zet het
college vooral in op het verbinden
van eigen vervoersmogelijkheden
met publiek vervoer en openbaar
vervoer. Bij deze zogeheten keten-
mobiliteit spelen hubs (OV-knoop-
punten) met goede voorzieningen,
maar ook deelfietsen en deel-
auto’s een belangrijke rol.
De hoofdkeuze ‘Fiets als duur-
zaam alternatief’ spreekt voor
zich. Het college wil dat Drenthe
niet alleen de fietsprovincie, maar
ook de fietsersprovincie bij uit-
stek is. Waarbij zoveel mogelijk
bewoners en bezoekers gebruik
maken van een veilige en aantrek-
kelijke fietsinfrastructuur. Daar-
mee doelt het college zowel op een
verbetering van toeristische fiets-
paden als op het realiseren van
doorfietsroutes tussen grote ker-
nen. Een ‘Adequaat openbaar ver-
voernetwerk’ ziet het college als
een onmisbare schakel voor de
bereikbaarheid van onderwijs,
zorg, werk en andere voorzienin-
gen. Met de hubtaxi is Drenthe,
samen met Groningen, de eerste
regio in Nederland die deur-tot-
deur openbaar vervoer aanbiedt.
‘Duurzame oplossingen en innova-
tie’ is het laatste hoofdthema in
het Mobiliteitsprogramma 2021-
2030. Dit richt zich, naast schonere
vormen van vervoer, ook op
gedragsverandering van reizigers
via bijvoorbeeld werkgevers. Ook
bij aanleg en onderhoud van pro-
vinciale infrastructuur speelt
duurzaamheid een steeds nadruk-
kelijkere rol.

Engel boven Rolde
op kerstavond
ROLDE - Door corona kunnen
er dit jaar in Rolde geen activi-
teiten rond Kerst plaatsvinden.
Een alternatief werd eerst
gevonden in een kerstviering
op de Grote Brink, maar door
de aangescherpte regels kon
ook dit niet doorgaan. Daarom
komt er nu een online-uitzen-
ding op kerstavond. 

In een online-uitzending kan
iedereen de alternatieve kerstvie-
ring vanuit de Jacobuskerk,
Schaapskooi Balloo en op de Grote
Brink in Rolde meebeleven. Muzi-
kale medewerking wordt verleend
door Klein Orkest Rolde en
Arwolt Emmens op de boerhoorn
van Boermarke Rolde. 
Martijje zingt twee kerstliederen
en pianist Henk Lansink speelt
samen met harpiste Rosanne
Reitsema Stille Nacht. Het kerkor-
gel wordt bespeeld door Jaap
Boersma. Janny Bruins, Taalam-
bassadeur van Huus van de Taol,
schreef speciaal voor deze uitzen-
ding een Drents gedicht dat zij
zelf zal voordragen. Kerstgedach-
ten van dominee Jan Bos en

(drone)beelden van Rolde en
omgeving maken de uitzending
compleet. 
Het programma, dat is gemaakt
met hulp van een professioneel
multimediateam, gaat kerstavond
24 december om 19.00 uur online
in première op het youtube-kanaal
van de Rolderpost en de website
van Rolderpost.nl. Tot die tijd wor-
den geïnteresseerden op de hoog-
te gehouden via het Twitter- en
Facebookaccount van de Rolder-
post.  

,,Het is de bedoeling dat de online
uitzending op kerstavond zorgt
voor een kerstgevoel. Samen kij-
ken of later terugkijken zorgt voor
verbinding en saamhorigheid. Op
deze manier proberen we Kerst
2020 toch bijzonder te maken”
aldus dominee Jan Bos.  Dat veel
mensen dit een goed idee vinden,
blijkt uit de (financiële) onder-
steuning die onder meer verleend
wordt door de Gemeente Aa en
Hunze, Stichting Rossing-Koops,
de Rolderpost, Stichting Behoud
Rolder Kerk, Impuls Aa en Hunze,
OVVR Rolde en de Jacobuskerk-
gemeente zelf. 

Naoberschap met Kerst
GASSELTE - Dit jaar letten we extra op elkaar en moeten we
goed naar elkaar omkijken, dit geldt ook voor Sportvereniging
Vomos uit Gasselte. ,,De coronaperiode heeft een hoop nade-
len, maar bewijst ook de kracht van naoberschap. Iets extra’s
kunnen doen voor elkaar, juist nu rond Kerst”, aldus het
bestuur van de Gasselter sportclub.  

Vomos organiseert dit jaar, net als vorig jaar, een kerstbomenactie.
De bomen kunnen voor een klein bedrag ook thuis bezorgd worden.
Hierdoor hoeven oudere inwoners of mensen die liever niet de druk-
te opzoeken de deur niet uit voor een kerstboom. De boom wordt
thuis bezorgd op 6 of 12 december en men kan betalen via de bank.
,,De volledige opbrengst van deze kerstbomenactie gaat naar de
sportvereniging. Zodat we samen kunnen blijven bewegen. Op deze
manier maken we naoberschap waar deze kerst. 
Nu en ook na de coronaperiode,  samen vitaal leven en oud worden,
dat is ons gezamenlijke doel.”
Kerstbomen kunnen worden besteld via vomos.nl of 0599-850617. 

The Chritmas Sisters (eigen foto)

Coronaveilige kersttour
door Christmas Sisters
GROLLOO - The Christmas Sis-
ters zullen dit jaar een corona-
veilige kersttour houden. Ze
verzorgen kerst-voordeurseren-
ades op vrijdag 18 en zaterdag
19 december en kerstconcer-
ten in de kerk van Grolloo op
woensdag 23 december.
Kerst, de mooiste tijd van het jaar.
Maar 2020 zal voor velen anders
afgesloten worden dan voorgaan-
de jaren. The Christmas Sisters
hebben dit jaar een alternatieve
manier verzonnen om de kerst in
te luiden. Ze willen graag bijdra-
gen aan het maken van een nieu-
we dierbare herinnering.
The Christmas Sisters is een pro-
fessioneel vocaal kwartet uit
Drenthe bestaande uit de zange-
ressen Josien van Beek, Liesbeth
Korpershoek, Margot Kriek en

Martijje Lubbers. Zij treden nor-
maalgesproken op onder de naam
The Serenade Sisters, in decem-
ber worden ze The Christmas Sis-
ters. Het vocale kwartet gaat dan
bij de deuren langs om deze bij-
zondere tijd sprankelend, warm
en liefdevol te bezingen. Ook zin-
gen ze hun kerstprogramma in
kleinschalige concertjes in de
kerk van Grolloo. Geïnteresseer-
den kunnen The Christmas Sisters
uitnodigen bij de voordeur van
hun dierbare(n) voor een serena-
de in kerststijl op vrijdag 18 en
zaterdag 19 december. Het is ook
mogelijk om één van de concerten
op 23 december te bezoeken in de
kerk in Grolloo. Hierbij zijn steeds
enkele plaatsen beschikbaar.
Meer informatie en kaartverkoop
is te vinden pop thechristmassis-
ters.nl.  

Gebruik Hubtaxi wordt
volgend jaar goedkoper
DRENTHE - Het gebruik van
de hubtaxi wordt met ingang
van volgend jaar goedkoper. De
provincies Groningen en
Drenthe trekken hier extra
geld voor uit.
Met de hubtaxi kan men zich van
huis naar een bus- of treinstation
laten vervoeren en weer terug.
Vanaf hier kan men met het open-
baar vervoer naar de eindbestem-
ming reizen. De taxi kan telefo-
nisch besteld worden en is met
name bedoeld voor mensen die
niet op een andere manier bij het
station kunnen komen. 
De prijs van de taxirit is gekop-
peld aan het tarief van het open-
baar vervoer. Op dit moment is dat
nog 2,5 keer het ov-tarief, maar
met ingang van 1 januari gaat dit
naar 1,5 keer het ov-tarief. Dit aan-
gepaste tarief geldt alleen voor
zogenaamde ketenreizen waarbij
de hubtaxi wordt gebruikt in aan-
sluiting op het ov. Is dat niet het
geval, dan blijft het tarief 2,5 keer
het ov-tarief.
Met de tariefsverlaging hopen de
provincies dat reizigers in het bui-
tengebied vaker via de hubs
gebruik gaan maken van het ov-
netwerk in Groningen en Drenthe.

Ook in deze coronatijd rijden er
nog steeds volop bussen in Gro-
ningen en Drenthe en is er zeker
buiten de spits voldoende plek om
veilig en rustig te reizen. Als de
ontwikkelingen rondom corona
het toelaten, willen de provincies
in de eerste drie maanden van
2021 een extra korting op de hub-
taxi te geven. Dan geldt een prijs
van één keer het ov-tarief. 
Informatie over het reserveren
van de hubtaxi is te vinden via de
website hubtaxi.nl. 

Winterkost in
dorp Grolloo
GROLLOO - Muzikale winter-
kost zal voor de inwoners  van
Grolloo worden voorbereid. Dit
wordt gedaan door muzikanten
van Crescendo en vrienden van
Crescendo. Door het dorp staan
kleine groepjes muzikanten die
voor iedereen kerstmuziek gaan
spelen. Inwoners kunnen op 19
decemner vanaf 16.00 uur vanaf
de eigen drempel Grolloo door-
struinen. Op de plekken waar
muziek wordt gemaakt is er ook
gelegenheid om te genieten van
glühwein, warme chocomelk,
snert, soep en misschien nog wel
veel meer. De muzikanten zijn
volop aan het repeteren, Grolloo
zit al mooi in de verlichting.
,,Het zal een kerst worden om
nooit meer te vergeten. Een
coronaproof kerst. Wees erbij,
houd rekening met jezelf en een
ander. Muziek brengt samen,
samen maken we muziek”,
aldus de organisatoren. 
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Hulpsinterklaas Henk Willems:
‘Vooral reacties van kinderen zijn onbeschrijfelijk’

Henk Willems gaf les aan de
Mavo in Rolde toen hij gevraagd
werd om de rol van Sinterklaas
op zich te nemen. ,,Dat was in de
tijd dat ook de Telgenschool nog
bestond. Ik ging naar deze kleu-
terschool en de Jan Thiesschool.
Zolang de Mavo bestond, ben ik
als Sinterklaas langs de scholen
in Rolde gegaan. Toen ben ik er
enige jaren uit geweest, omdat ik
werkte op het Dr. Nassaucollege
in Assen. Het had nogal wat voe-
ten in aarde om hiervoor vrij van
school te krijgen, dus ben ik
gestopt. Toen de ondernemers-
vereniging begon met de intoch-
ten, werd ik weer gevraagd en
ben ik weer begonnen. Daar
kwamen later de scholen ook
weer bij.”

Schimmel
Willems werd mede gevraagd,
omdat hij goed paard kon rijden.
,,Ik mag dat graag doen en ik
vind ook dat Sinterklaas op een
schimmel moet aankomen. Het
vinden van een schimmel is niet
zo moeilijk, maar je moet een
paard vinden die rustig blijft in
het bijzijn van kinderen. Dat valt
nog niet altijd mee. Maar het is
altijd wel gelukt. Ik vind dat het
allermooiste van Sinterklaas.
Sint-Nicolaas met zijn mooie
rode mantel en mijter op een wit
paard. Als ik dan vanuit de Nij-
landerstraat de bocht om kom en
richting de kinderen bij de
school rij, geweldig. Voor het
plaatje is het nog mooier wan-
neer het een beetje nevelig is.” 

Schrik
Willems weet nog een leuke
anekdote. ,,Er was tijdens een
jaar dat we vanuit de manege
van de Markeruiters vertrokken,
bij het oude Bosbad. Ik zat al
vroeg te paard en we moesten
wachten. Om de schimmel rustig

te houden ben ik wat in de omge-
ving gaan rijden. Ik weet nog dat
er sneeuw lag en dat het nog wat
donker was. In een bospaadje
reed ik een man tegemoet die
zijn hond uitliet. Hij werd ineens
geconfronteerd met een man
met een rode mantel te paard. Ik
zie nog de uitdrukking op zijn
gezicht. Hij schrok zich dood en
wist niet wat hij zag. Dat blijft
mij altijd bij.”

Mooie reacties
Willems geniet altijd van de uit-
drukkingen en de reacties van
de mensen langs de weg tijdens
de intocht. ,,Ouders willen wel
zwaaien, maar houden zich vaak
in. De gezichten die ze er dan bij
trekken zijn onbeschrijfelijk.
Geweldig. Ze kijken eerst naar
de mensen die naast hen staan.
En dan durven ze toch hun hand
op te steken. Als je ze dan bij
naam noemt, krijg je geweldige
reacties. Het is heerlijk om te
doen. Hoe oud ze ook zijn, het
blijven kinderen”, aldus de hulp-
sinterklaas. ,,Dat geldt zelfs voor
senioren. We lieten ons ook een
tijd schminken in verzorgingste-
huis Hendrik Kok. Als ik klaar
was liep ik altijd door het
gebouw, vonden die oudjes gewel-
dig. Er was een mannetje, hij is
inmiddels geloof ik overleden,
die altijd naar mij toekwam en
vertelde mij altijd de mooiste
verhalen. Hij gaf zijn hele ziel en
zaligheid bloot.”

Baard
Sint-Nicolaas boezemt volgens
de oud-leraar nog altijd ontzag
in. ,,Het is de verschijning, maar
ook zijn witte baard. Dat lange
witte geval heeft veel aantrek-
kingskracht en is voor mij ook
een mooi item om achter te ver-
schuilen. Je krijgt fantastische
reacties te zien en vooral de reac-

ties van kinderen zijn onbe-
schrijfelijk.”

Feestje
Willems beleeft altijd veel ple-
zier aan zijn rol als de goedhei-
ligman. ,,Maar het is best ook
zwaar. De intochten duren na het
schminken maar een paar uur-
tjes. In het verleden was het
feest bij Hofsteenge en nu in De
Boerhoorn. Het is altijd heel
gezellig. In het begin moest ik
met de pieten zelf invulling
geven. De laatste jaren wordt
een toneelstuk voorbereid. Dat
maakt het voor mij wel wat
gemakkelijker. Wat ook altijd
wel grappig is, is dat je tegen-
woordig met de kinderen op de
foto moet. Kinderen worden je in
de handen of op schoot gedrukt.
Sommige willen niet en dan heb
je ineens een huilend kind op
schoot. En dat zie je moeders
zenuwachtig met hun fototoestel
in de weer.”

School
De bezoekjes op de scholen zijn
volgens de Rolder goedheilig-
man wat zwaarder. ,,Je gaat ’s
morgens naar de onderbouw en
in de middag naar de boven-
bouw. Het is een lange dag, maar
heel leuk om te doen. Van de
docenten krijg je van tevoren
wat informatie over de kinderen.
De sfeer in de bovenbouw is wat
relaxter. Kun je best een keer
een opmerking over de juf of
meester maken. Het leukste is
als de docent er niet op rekent.
Je ziet dan hun schrikreactie en
een blik van wat gaat er nu
gebeuren? Die reacties zijn altijd
spectaculair”, aldus bisschop
Willems die hele goed herinne-
ringen bewaard aan bezoekjes
aan de klas van meester Rillema.
,,Bij hem was het altijd een ver-
rassing wat er ging gebeuren. Er
werd niets voorbereid en hij zei
van tevoren altijd: We maken er
gewoon een mooi feest van. Maar
het was altijd de vraag wat hij
ging doen. De sfeer was bij hem
altijd geweldig.” 

Vlog
De 77-jarige Willems vindt het
jammer dat de Sinterklaasfesti-
viteiten dit jaar niet doorgaan.
Toch mocht hij dit jaar zijn tab-
berd aantrekken, zijn baard
omdoen en zijn mijter opzetten.
,,We hebben een vlog gemaakt;
een sinterklaasfilm van drie afle-
veringen waarin we de voorbe-
reidingen voor pakjesavond
laten zien. Deze filmpjes zullen
deze week worden vertoond op
de basisscholen in Rolde, Eke-
haar en Grolloo. Omdat er op
school geen externen mogen
komen, zal ik dit jaar slechts één
piet sturen. Dat wordt nog toege-
staan.”
Hoewel de jaren gaan tellen, wil
Willems nog wel even doorgaan
met het spelen van Sinterklaas.
,,Als men een andere wil is het
ook prima, maar zolang mijn
fysieke toestand het toelaat en ik
op een paard kan rijden wil ik
nog wel doorgaan. Het is heerlijk
om te doen.”

AA EN HUNZE - Stichting PrimAH, die verantwoordelijk is voor het openbaar onderwijs in de
gemeente Aa en Hunze, vindt het Sinterklaasfeest belangrijk voor de kinderen. ,,Volgens het protocol
is het momenteel niet toegestaan dat er externen op de scholen komen. We maken hiervoor een uit-
zondering. De scholen zijn vrij om invulling aan het Sinterklaasfeest te geven, maar wel met inacht-
neming van de coronamaatregelen”, zegt directeur-bestuurder Jeroen Kleijberg. ,,Het is dus niet de
bedoeling dat er grote oplopen komen bij de scholen. De scholen, de Sint en de pieten gaan er erg cre-
atief mee om. Op sommige scholen komt maar één piet. Op andere scholen blijft de Sint overnachten
en een school ontvangt Sint-Nicolaas en dan moet hij vervolgens achter een spatscherm plaatsnemen.
Het worden alsnog drukke dagen voor de Sint en zijn pieten.” 

Sinterklaas tijdens de intocht van 2018. ,,Mensen durven soms
niet te zwaaien, maar als anderen het wel doen, dan durven ze
ook. (foto: Henry Koops)

Sinterklaas in De Boerhoorn in Rolde in 2018. ,,De reacties van
kinderen zijn onbeschrijfelijk.” 

Sinterklaas heeft aandacht voor jong en oud. (foto: Henry
Koops)

Sinterklaas en Piet samen onderweg in Rolde. (eigen foto)

ROLDE – Hoor wie klopt daar kinderen. Het is een
vreemdeling die verdwaalt is zeker. Sinterklaas is weer
in Nederland. Door corona is alles anders en het was
even onzeker of hij dit jaar wel met zijn pieten kon
komen. Gelukkig is Nederland voor de Goedheiligman
uit Spanje code geel en kon hij toch naar ons land
komen, maar dan wel zonder grote intochten. De lied-
tekst Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht zal
dit jaar minder vaak klinken, dan in andere jaren.
Henk Willems die al meer dan 35 jaren in Rolde in de
huid van Sinterklaas kruipt, vindt het jammer dat het
Sinterklaasfeest dit jaar anders gevierd moet worden.
,,Dit jaar geen intocht en geen schoolbezoek voor mij.
Dat is erg jammer, want het is geweldig om te doen.”
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Drenthe trekt geld uit
voor verpauperde situaties
DRENTHE - De provincie
Drenthe trekt de komende drie
jaar 3,1 miljoen euro uit voor
de aanpak van verpauperde
situaties. Het provinciale bud-
get wordt toegekend aan pro-
jecten via twee subsidierege-
lingen die vallen onder het
zogenaamde Herstructurings-
fonds. Met de regelingen wil de
provincie bijdragen aan de
leefbaarheid van de Drentse
steden en dorpen ‘door vast-
goed- en gebiedsontwikkelin-
gen een zetje te geven’.

De eerste subsidieregeling draagt
de naam Herstructurering Ruim-
telijke Kwaliteit. Het gaat om een
voortzetting van een regeling met
dezelfde naam die sinds 2017
bestaat. Het nieuwe budget tot en
met 2023 bedraagt 2 miljoen euro.
Alle Drentse steden en dorpen
kunnen subsidieaanvragen voor
dit fonds indienen. Voorwaarde is
dat het gaat om projecten waarbij
verpauperde situaties worden aan-
gepakt. De provincie verwacht dat

met de 2 miljoen ongeveer 15 pro-
jecten ondersteund kunnen wor-
den.
De overige 1,1 miljoen euro is spe-
ciaal bedoeld voor de kernen Coe-
vorden, Roden en Beilen, waar de
situatie volgens de provincie extra
aandacht verdient. Naast het aan-
pakken van verpauperde situaties
kan het geld ook worden ingezet
voor ‘versterking van de ruimte-
lijk-economische structuur door
middel van transformatie en her-
ontwikkeling’. 

Gedeputeerde Henk Brink: ,,Wij
hopen dat we met deze regelingen
een stap verder komen met pro-
jecten die anders niet van de
grond komen en die een belangrij-
ke bijdrage leveren aan het ver-
groten van de ruimtelijke kwali-
teit en leefbaarheid.”
Provinciale Staten moeten nog
toestemming geven voor de nieu-
we regelingen. Algemeen wordt
verwacht dat groen licht wordt
gegeven. De regelingen kunnen
vervolgens per 1 januari van
kracht worden.

Neie bundel van
Klaas Koops
SCHPBORG - Op dinsdag 8
december komp de neie bundel
met gedichten en slim körte ver-
halen van Klaas Koops oet, Vief
liefdes. Een titel die neisgierig
mak, Koops en zien liefdes.
Gedichten en gedachten van een
zuch deurontwikkelnde schriever
die niet schroomt de diepte in te
gaon. 
In Vief liefdes blek dat Klaas
Koops as schriever nog steeds wat
te zeggen hef. Hij schref zien
gedichten in schienbaor dagelijk-
se bewoordings, mar gef daormet
de lezer stof tot dèenken. Datzelf-
de geldt ok veur de slim korte ver-
halen die in Vief liefdes staot. Vol-
gens Klaas Koops kuj elk onder-
warp gebroeken veur een gedicht
en kan elk onderwarp je derbij
laoten bepaolen hoe je der zölf in
staot. Het is knap as een schriever
dat kan. Koops is lid van het
Drents Schildersgenootschap en
in Vief Liefdes vormt een paar
schilderijen een wezenlijke toe-
voeging an de tekst.
Het boek is te bestellen via de
webstee van huusvandetaol.nl.

Collecte Jantje Beton
REGIO - Clubs en verenigingen
kunnen zich weer aanmelden
voor de Jantje Beton Collecte.
Van maandag 8 tot en met zater-
dag 13 maart 2021 gaan ruim
40.000 vrijwilligers langs de deu-
ren om geld op te halen voor de
eigen clubkas en voor projecten
van Jantje Beton. 50 procent van
de opbrengst is voor de eigen club
en 50 procent is voor Jantje
Beton. Meer informatie en tips
zijn te vinden op jantjebe-
ton.nl/collecte. 

Project Duurzame
Melkveehouderij 
ASSEN - Gedeputeerde Staten
hebben de Subsidieregeling Belo-
ning 200 Duurzame Melkveehou-
ders Drenthe, die binnen het pro-
ject Duurzame Melkveehouderij
Drenthe valt, gewijzigd. Hierdoor
kunnen deelnemers van het pro-
ject Duurzame Melkveehouderij
Drenthe het hele jaar door één of
meerdere verzoeken tot voorschot
van een bepaald kalenderjaar
indienen. De subsidieregeling is
bedoeld voor melkveebedrijven
die eerder via het bovengenoem-
de project een duurzaamheids-
plan hebben laten opstellen, te
stimuleren om stappen te maken
in het verduurzamen van hun
bedrijf. Bedrijven die voldoen
aan de criteria (fosfaat, stikstof,
ammoniak, weidegang en klimaat
(CO2)) voor verduurzaming
komen in aanmerking voor de
subsidieregeling.

Kwaliteitsimpuls
voor natuur
REGIO - Gedeputeerde Staten
hebben besloten de Subsidierege-
ling kwaliteitsimpuls natuur en
landschap (SKNL) open te stellen
voor de realisatie van natuur. De
aanvraagperiode is van 1 decem-
ber 2020 tot en met 28 februari
2021. Dit besluit is van belang
voor grondeigenaren die hun per-
celen willen omvormen naar
natuur. Daarnaast hebben Gede-
puteerde Staten besloten de uit-
voering van de Natura2000 her-
stelmaatregelen 2021-2027 moge-
lijk te maken via de openstelling
van de SKNL. De aanvraagperio-
de is van 1 december tot en met
31 januari 2021. Dit besluit is van
belang voor gecertificeerde
grondeigenaren in de Natura
2000-gebieden.

Het duo Stips & Brokamp. (eigen foto)

Grenzeloos genieten
met Stips & Brokamp
ANDEREN - De samenwerking
van Robert Jan Stips en Marie-
ke Brokamp stamt uit 2014,
toen beiden meewerkten aan
het met veel succes aan de
Westerschelde uitgevoerde
openlucht- muziekspektakel: O
Die Zee , waar Stips de muzika-
le leiding had en Brokamp de
blazers- en strijkersbezetting
samenstelde.
Marieke Brokamp, actief in het
Zeeuws Orkest, Zeeuws Kameror-
kest TY, haar strijkkwartet en
diverse andere bezettingen en
Robert Jan Stips met zijn legend-
arische staat van dienst, nu pro-
ductief met Nits, solowerk en
Supersister Projekt 2019, merkten
dat zij beiden gedreven zijn een
muzikaal zo breed mogelijk beeld
neer te zetten en besloten dat in
duovorm ook daadwerkelijk te
gaan doen.
Met zichtbaar en hoorbaar veel

plezier spelen ze een zeer geva-
rieerd dynamisch viool- en piano-
programma waarin muzikale gren-
zen spelenderwijs vervagen: film-
en documentaire muziek van de
hand van Stips, afgewisseld met
zijn bewerkingen van onder ander
Nits, Supersister, Freek de Jonge
én klassieken – van Arvo Pärt tot
en met Schubert. 
Met daarbij ook de verhalen en
anekdotes uit de levensloop van
Stips maken deze ingrediënten
een concert van Stips & Brokamp
tot iets wat nog lang blijft nagloei-
en; een geïnspireerde én inspire-
rende avond.  

Nijend24 heeft twee voorstellin-
gen geprogrammeerd op 27
november. Voor de voorstelling
van 19.00 uur zijn nog plaatsen
beschikbaar. Voor die van 21.00
uur kan men zich aanmelden voor
de reservelijst. Meer informatie
en aanmelden: nijend24.nl. 

Huus van de Taol komp
met schrieversdatabank
AA EN HUNZE  - An de neie webstee van streektaolorganisatie
het Huus van de Taol is nou ok de schrieversdatabank toevoegd,
die goed zien lat hoe umvangriek de Drentse schrieverij is. 

Met biografieën van 119 schrievers (en daor kunt er nog wat bijkommen)
kunt bezukers van de webstee een goed beeld kriegen van en veul infor-
matie vinden over de Drentse schrievers. 
Redacteur Baukje Bloemert: ,,Op de olde webstee was dit ok al te vinden,
maar die informatie was stark verolderd. Daorum hew dit jaor alle bio-
grafieën verneid. In de biografiëen kuj niet allén over het leven en het
wark van de schrievers lezen, ok bint er veurbeelden van heur wark
opnommen.  Van Alexander Lodewijk Lesturgeon (1815-1878), Roel Rei-
jntjes (1923-2003) en Marga Kool (1949) tot bijveurbeeld Delia Bremer
(1969), Martijje Lubbers (1979) en Chris Canter (1980). Wie denkt dat de
webstee van het Huus van de Taol nou klaor is, komp bedrogen oet: op dit
moment wordt er hard warkt an een sprekersdatabank, zodat bezukers
dommiet ok een Drentstaolige spreker veur een veurdracht, lezing, trouw-
ceremonie of begrafenis vinden kunt. Drentstaolige sprekers wordt hier
kosteloos op plaotst.”

Beelden van Drentse
winters vol sneeuw en ijs
DRENTHE - Het Drents
Archief laat vanaf 2 december
oude filmbeelden zien van
Drenthe in de winter. Tot en
met 2 januari komt er elke
woensdag en zaterdag een
nieuwe deel op de Facebookpa-
gina van het historisch cen-
trum.  
De film ‘Winter in Drenthe’ toont
de tijd van lange en koude winters
vol sneeuw en ijspret in de jaren
zestig, zeventig en tachtig. Het
gaat om unieke kleurenbeelden
die voor het grootste deel nog niet
eerder vertoond zijn. De beelden
brengen de kijker terug naar een
tijd waarin Drenthe regelmatig
bedekt was met een metershoge
laag sneeuw. Wegen waren onbe-
gaanbaar en alles was wit. De hele
buurt hielp met sneeuwschuiven
en achteraf werd samen een bor-
rel gedronken. Maar het winterse
weer leverde naast overlast ook
prachtige plaatjes op, zoals tijdens
de ijzel in 1987.
In de strenge winters werd ook
veel plezier gemaakt. Bijvoor-
beeld tijdens het schaatsen op de
Drentsche Hoofdvaart, het bou-
wen van sneeuwpoppen en het
priksleeën in Vries. Dwars door
Meppel reden arrensledes. Daar-
naast zijn beelden te zien van

lange winteravonden vol spelle-
tjes en ander vertier. Rond de
feestdagen worden beelden uitge-
zonden van kerstdiners en oud- en
nieuwvieringen, inclusief de
typisch Drentse rolletjes. In totaal
zijn er tien delen.

Sterk uit Armoede
REGIO - Gedeputeerde Staten
van Drenthe verlenen een sub-
sidie van 250.000 euro aan het
project ‘Samen werken met
ervaring’ van Expertisecen-
trum Sterk uit Armoede. In dit
project helpen ervaringsdes-
kundigen mensen die bijvoor-
beeld in armoede leven of laag-
geletterd zijn, een ander toe-
komstperspectief te bieden.
Iemand die zelf in armoede
heeft geleefd, weet als geen
ander welke impact dit op je
leven heeft. Sterk uit Armoede
voert het project samen uit met
Welzijnsgroep Tinten en net-
werkorganisatie Moedige Dia-
loog. Provinciale Staten kun-
nen nog wensen of bedenkin-
gen aangeven op de subsidie-
verstrekking. 
In verschillende pilots, eerst
gericht op armoedeproblematiek
en laaggeletterdheid en later ook
op andere terreinen, wordt gemo-
nitord wat de impact is van de
inzet van ervaringsdeskundigen.
Dit gebeurt bij gemeenten, in het
onderwijs, bij woningbouwcorpo-

raties en bij bedrijven. Ook geven
ervaringsdeskundigen workshops
en lezingen en kunnen zij hun
kennis en ervaring inbrengen bin-
nen projecten, om zo aansluiting
te vinden bij de doelgroepen. Een
ervaringsdeskundige weet wat er
werkt, en wat niet. Daarmee geeft
een ervaringsdeskundige een
waardevolle bijdrage aan projec-
ten.
Het begrip ‘ervaringsdeskundig-
heid’ en wat de inzet hiervan kan
betekenen voor het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken is
nog niet bij iedereen bekend.
Daarom wordt er volop ingezet op
communicatie en marketing. Via
een website, webinars en bijeen-
komsten wordt duidelijk hoe
instanties en overheden bij de uit-
voering van beleid profijt kunnen
hebben van ervaringsdeskundi-
gen.
Binnen het project ‘Samen werken
met ervaring’ wil men komen tot
een verdienmodel, zodat er in de
toekomst minder of geen subsidie
meer nodig is bij de inzet van
ervaringsdeskundigen. De inzet
van ervaringsdeskundigen is een
thema uit de Sociale Agenda van
de provincie Drenthe.

Digitale Werkplaats 
REGIO - Gedeputeerde Staten
stellen Provinciale Staten voor
in te stemmen met een subsidie
van
191.720 euro voor de Digitale
Werkplaats Drenthe. De Digita-
le Werkplaats Drenthe wordt
ontwikkeld door NHL-Stenden
Hogeschool, Hanzehogeschool
Groningen, Drenthe College en
Alfa College. Het sluit aan op
het programma Ik Ben Drents
Ondernemer. De Digitale Werk-
plaats Drenthe helpt mkb-
bedrijven in de bewustwording,
organisatie en uitvoering van
digitalisering, automatisering
en dataprojecten. Hiervoor
wordt een gezamenlijke subsi-
dieaanvraag gedaan bij het
Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. De totale
kosten zijn 728.440 euro.
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Hoe maken we het klimaatbeleid eerlijker?
Doe mee. Vul de enquête in op 

operatieklimaat.nl
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