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Begroting Aa en Hunze
structureel sluitend
AA EN HUNZE - Het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en
Hunze presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting
voor 2021 tot en met 2024. Een
structureel sluitende begroting
is positief en geen vanzelfsprekendheid, zeker niet in deze
tijd. De begroting sluit met een
positief saldo van 86.000 euro
in 2024. Het college geeft aan
dat wel enige voorzichtigheid
op zijn plaats is.
,,Er moet nog een bezuiniging van
1,5 miljoen euro in het sociaal
domein gerealiseerd worden. Ook
is er nog geen uitsluitsel over de
aanstaande herverdeling van het
gemeentefonds en de middelen
voor het sociaal domein in 2022.
De afvalstoffenheffing laat een
flinke stijging zien. Dit komt volledig door de stijging van de kosten
van het inzamelen en verwerken
van afval. In 2021 gaat het college
inzetten op minder afval en minder kosten, en dus een lagere
heffing”, aldus Co Lambert, wethouder financiën.
,,Aa en Hunze is een prachtige
plattelandsgemeente, sterk, vitaal
en veilig. Dit willen we zo houden
en verder versterken, samen met
onze inwoners. Samen werken we
aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. Daarbij is
het heel belangrijk dat iedereen
mee kan doen. Dat is onze ambitie. De begroting 2021 biedt ruimte voor die ambitie en voor al onze
plannen. Daar zijn we uiteraard
heel tevreden over.”

heidsagenda en de energietransitie, de ontwikkeling van vitale
vakantieparken en het versterken
van de economische structuur, toezicht op en handhaving van weten regelgeving, de woonvisie, verbetering en uitbreiding van fietspaden, zorg gericht op preventie
en meedoen, het verminderen van
tekorten in de jeugdzorg en de
invoering van de Omgevingswet.
,,De coronacrisis heeft economische en sociale gevolgen voor veel
mensen en organisaties, uiteraard
ook voor de gemeente. Zo is er binnen de gemeente een crisisorganisatie ingericht om inwoners,
ondernemers en verenigingen te
ondersteunen waar nodig. De
financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente zijn niet
in de begroting meegenomen; wij
gaan ervan uit dat het Rijk alle
kosten vergoedt”, aldus Lambert.
De begroting wordt besproken tijdens de raadsvergaderingen van
22 oktober en 5 november. Op 12
november vindt de besluitvorming
plaats. De raadsvergaderingen
worden in verband met corona
digitaal gehouden. Ze zijn live te
volgen en achteraf te bekijken via
aaenhunze.nl.

Botsing op kruising
in Spijkerboor
SPIJKERBOOR - Een personenauto en een bestelbus zijn vrijdagmiddag op de kruising Molenwijk-Oostermoer-Veenweg in Spijkerboor met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw uit Veendam kwam
met haar auto uit de richting van Annen. Ze zag bij het oprijden
van de gelijkwaardige kruising de van rechtskomende bestelbus
over het hoofd. Met een botsing tot gevolg. De bestelbus reed vervolgens een tweetal verkeersborden omver en kwam daarna in een
droge sloot tot stilstand. De bestelbus kantelde half. De bestuurster
van de auto klaagde na de botsing over spierpijn. De bestuurder van
de bestelbus kwam met de schrik vrij. (foto: Van Oost Media)

Predikant Anloo naar Ten Boer
ANLOO – Domina Gonny de Boer zal in januari 2021 voorganger worden in de Kloosterkerk in Ten Boer. De predikant van de Magnuskerk
in Anloo verlaat dan de kerk na vijftien jaren trouwe dienst. Ze was
en is nog steeds het boegbeeld van de Magnuskerk. In januari volgt
bericht wanneer er afscheid genomen wordt en hoe daaraan deelgenomen kan worden. Over de vraag hoe de toekomstige situatie van de
kerkelijke gemeente van de Magnuskerk eruit zal zien, zal de
gemeente de komende tijd in gesprek gaan.

De begroting voor 2021 biedt dus
volgens het college ruimte voor
deze ambitie. Belangrijke onderwerpen in 2021 zijn de duurzaam-

Bijzondere editie van
Superprestige Gieten
GIETEN – De 45e editie van de Telenet Super Prestige Veldrit van
Gieten had een minder feestelijke uitstraling dan met vooraf had
gedacht. De jubileumeditie werd in verband met corona zonder
publiek gereden. Ook was er geen vip-tent, sponsorbijeenkomsten
en optredens. Het programma was uitgekleed, want de jeugdwedstrijden waren geschrapt. En door de rechtstreekse tv-uitzending van de klassieker Gent-Wevelgem werd er pas om 16.00 uur
gestart. De mannen waren net voor het donker binnen. Ook was
er nog dreiging van een mogelijke onweersbui. Grote regenbuien
tijdens de wedstrijden bleven echter uit. Pluvius wachtte tot de
wedstrijden waren afgelopen en had daarvoor ook al zijn werk
gedaan, waardoor het parkoers extra zwaar was. Het leverde
mooie wedstijden op die bij de vrouwen werd gewonnen door
wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Toon Aerts ging
bij de mannen met de bloemen aan de haal. Hij mistte de zoenen
van de ronde miss, want ook die ontbrak tijdens deze jubileumeditie. Meer over de Super Prestige is te lezen op pagina 14 . (foto:
Henry Koops)
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Geen sport meer
op velden en zalen
AA EN HUNZE - Het kabinet zal de amateursport
aan banden gaan leggen en gaat de toegestane
groepsgrootte verder beperken. Boven de 18 jaar mag
er door amateurs niet meer in teamverband worden
gesport. Dat zijn twee van de maatregelen die het
kabinet gaat opleggen nadat het aantal positief geteste gevallen niet is teruggelopen.
In binnenruimtes mogen nog maximaal 30 mensen zijn. Tot
nu toe golden er uitzonderingen, maar die komen te vervallen. Het is nog onduidelijk wat er gaat gelden voor wat
het kabinet 'doorstroomlocaties' noemt, denk aan musea
en grote winkels. Buiten mogen nog groepjes van vier
samenkomen.
Ook denkt het kabinet eraan reizen met het openbaar vervoer alleen nog toe te staan als het strikt noodzakelijk is.
De bedoeling is het sociale verkeer drastisch te beperken
om de forse stijging van het aantal coronabesmettingen
terug te dringen.
Bij amateursporten gaat het om alle sporten met deelnemers van boven de 18 jaar, waar geen anderhalve meter
afstand gehouden kan worden. Het gaat om alle contactsporten, tennis zou dan bijvoorbeeld nog wel kunnen. Door
competities stil te leggen worden reisbewegingen beperkt.
Professionele sport is uitgezonderd. Ook voor de horeca
komen verdere beperkingen, welke dat zijn is nog niet duidelijk.
Dit zijn de berichten die maandag naar buiten kwamen. De
persconferentie van dinsdag was bij het ter perse gaan van
De Schakel nog niet geweest.
Wel is duidelijk dat het aantal positief geteste gevallen
niet afneemt. In Aa en Hunze kwamen er de afgelopen 60
positief geteste gevallen bij. He totaal positief geteste
gevallen in de gemeente staat nu op 118. Van deze gevallen
is er een persoon opgenomen in het ziekenhuis. Volgens
Willard Bouwmeester, woordvoerder van de gemeente zijn
er geen brandhaarden. De positief geteste gevallen zijn
redelijk over de gemeente verspreid. ,,Alleen Rolde springt
er een beetje uit.” Bouwmeester geeft aan dat de gemeente ook in afwachting is van de persconferentie. ,,We horen
ook dan pas wat het kabinet van plan is. Daarna kunnen we
daar pas op anticiperen.”

Kansen in crisistijd
ANLOO - Predikant Hans Katerberg uit Borger zal op
zondag 18 oktober vanaf 10.00 uur een Drentstalige
kerkdienst verzorgen in de Magnuskerk van Anloo.
De dienst staat in het teken van de crises (meervoud),
waarin we ons thans wereldwijd bevinden. Naast de
coronacrisis zijn er immers ook nog altijd de klimaatcrisis en de migrantencrisis. Nu heeft het woord crisis een
negatieve lading, maar in de oorspronkelijke (Griekse)
betekenis betekent het zoiets als scheiden, schiften,
onderscheiden, beslissen. Het gaat om een moment van
de waarheid waarin belangrijke beslissingen moeten
worden genomen. In een crisis kun je twee of meerdere
kanten op. Een crisis biedt ook kansen. En dat geeft
weer hoop. Het oude Boek waaruit wordt gelezen laat
iets van die kansen zien. Ina Damming leest de teksten
ook prachtig in het Drents. Reserveren kan via pknanloozuidlaren.nl/magnuskerk-anloo. Er zijn dertig plaatsen beschikbaar.

HKB Gieten bestaat 25 jaar

‘We zijn groot geworden door klein te blijven’
GIETEN – Hoving Kunststofbouw zit sinds 1997 aan de
Hoevenkamp 4 in Gieten, maar
op 16 oktober bestaat het
bedrijf al 25 jaar. ,,We zijn groot
geworden, door klein te blijven”, zeggen Gerrit Jan en
Hennie Hoving van HKB Gieten.
Gerrit Jan Hoving besloot na
zeven jaren ervaring opgedaan te
hebben in de bouw om in 1985
over te stappen naar ‘kunststof’.
Hij ging aan de slag bij een kozijnenfabriek in Stadskanaal. ,,Daar
ging ik kozijnen plaatsen, deed de
werkvoorbereiding voor de montagemedewerkers en was ik verantwoordelijk voor het inmeten van
kozijnen, dakkapellen en dakgoten. Na hier vijf jaar te hebben
gewerkt, ben ik overgestapt naar
een bedrijf in het midden van het
land. Daar gaf ik instructie aan
aannemers over het plaatsen van
kozijnen en glas en was ik tevens
Hoofd Service.”
Het echtpaar Hoving bouwde in
Stadskanaal een woning aan de
Badstraat. ,,Nadat deze in de

zomer van 1995 klaar was, begon
het toch weer te kriebelen en
wilde ik voor mijzelf beginnen. Ik
was min of meer al zelfstandige in
loondienst en besloot samen met
Hennie een eigen bedrijf te beginnen. Na een oriënterend begin
zijn we in 1996 echt losgegaan.
Gezien de contacten die er al
waren, kun je spreken van een
vliegende start. Het werd al snel
duidelijk dat we niet op deze locatie konden blijven.”
Het echtpaar heeft nog in Stadskanaal gekeken naar een nieuwe
locatie, maar koos bewust voor
Gieten. ,,Gieten ligt centraal in
ons werkterrein. In december zijn
we verhuisd naar bedrijventerrein
de Bloemakkers, waar we een
nieuw
bedrijfspand
met
showroom en woning in gebruik
hebben genomen. Na een paar
jaar behoorlijk te zijn gegroeid,
zijn wij in 2000 teruggegaan naar
de basis; namelijk met een kleine
groep medewerkers. Dit om het
overzichtelijker te houden. Groter
wil niet zeggen dat het meer oplevert. We hebben sindsdien goede
jaren gehad en goede contacten

met leveranciers en klanten opgebouwd”, aldus Hoving. ,,Als we 16
oktober terugkijken op ons 25jarig bestaan, dan hebben we in
die tijd een heel mooi bedrijf
opgebouwd. Netheid en kwaliteit
staan bij ons hoog in het vaandel.
Ook het jaar 2020 is voor ons een
heel goed jaar geweest, maar we
zijn ons er terdege van bewust, als
je de verhalen om je heen hoort,
dat het ook vanwege het coronavirus heel anders had kunnen gaan.
Wij willen hierbij de collegaondernemers en alle mensen die
hier mee te maken hebben, veel
sterkte wensen. Blijf met beide
benen op de grond in deze toch
wat onzekere tijden.”
Het echtpaar ziet de toekomst
voor het eigen bedrijf met vertrouwen tegemoet. ,,We hebben
een goed gevulde orderportefeuille. We verkopen het kwaliteitsmerk Gayko, dat zich in de top 4
van Duitsland bevindt en wekelijks leveringen verzorgd. Onlangs
hebben we een nieuwe bedrijfswagen en twee nieuwe aanhangwagens aangeschaft. Het ziet er goed
uit.”

Hoving Kunststof had in het kader
van het 25-jarig jubileum een
groot feest willen geven met open
dagen. ,,Gezien de huidige situatie
vinden we een pas op de plaats
gepast. Dit houdt men echter

tegoed”, besluiten Gerrit Jan en
Hennie Hoving. HKB Gieten is te
vinden aan Hoevekamp 4 in Gieten en is telefonisch bereikbaar
via 0592-266010. Informatie is ook
te vinden op hkb-gieten.nl.

Gerrit Jan en Hennie Hoving. ,,Als we terugkijken op de afgelopen 25 jaar, dan hebben we een heel mooi bedrijf opgebouwd.”
(foto: Miranda Wolters, Week in Week Uit)
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ZONDAG 18 OKTOBER
Magnuskerk Anloo:
10.00 uur: ds. H. Katerberg (Drentse dienst).
R.K. kerk Zuidlaren:
09.30 uur: pastor de Boer.
Prot. Gem. Gasselte:
10.00 uur: ds. J. C. Vaessen.
Prot. Gem. Gasselternijveen:
09.30 uur: ds. M. Rappolt.
Prot. Gem. Gieten:
09.30 uur: ds. J. Middeljans - Van
der Weide. (in Dorpskerk).
Prot. Gem. Gieterveen:
10.00 uur: ds. J. Brouwer.
Prot. Jacobuskerkgem. Rolde:
10.00 uur: ds. D. van Veen.
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo:
10.00 uur: dhr. A. Trox.
Voor veel kerkdiensten is reserveren
verplicht.

HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Gieten/
Gasselte/Rolde: raadpleeg centrale dokterspost Assen, tel. 09001120112.
TANDARTSEN
Gieten/Gasselte/Rolde:
Elemente Mondzorg (Borger).
tel. 0900-1012345.
Annen:
Mondzorgpraktijk Norg, tel. 0592670101.
APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van 8.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor spoedgevallen buiten opening: Wilhelmina Apotheek Assen (0592-302324).
POLITIE
Basiseenheidsbureau gemeente
Aa en Hunze: Eexterweg 33, 9461
BB Gieten, tel. 0900-8844. E-mail:
aaenhunze@drenthe.politie.nl.
Openingstijden: maandag en dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 9.00 tot
13.00 uur. Vrijdag gesloten. Ook is
het mogelijk via internet
(www.politie.nl) aangifte te doen
van eenvoudige zaken.

Afgelastingen
GIETEN - De Ouderensoos in Café
Veninga gaat tot nader order niet
door.

Het fietspad langs de Amerweg in Grolloo is bijna klaar (foto:
Gemeente Aa en Hunze)

Fietspad langs Menweg
is na vakantie klaar
EEXTERVEEN – Leerlingen
van obs De Kameleon in Eexterveen kunnen vanaf maandag gebruik maken van het
fietspad langs de Menweg. Dat
heeft wethouder Henk Heijerman donderdag tijdens de
raadsvergadering beloofd.
Na het samengaan van de drie
scholen van Annerveenschekanaal, Nieuw Annerveen en Eexterveen in 2016 werd de roep om een
fietspad langs de weg van Eexterveenschekanaal naar Eexterveen
groter. Kinderen uit de bovenbouw voelden zich onveilig als ze
over deze weg naar school fietsten.
Ook leerlingen die naar het voorgezet onderwijs in Veendam gaan,
maken gebruik van deze weg en
voelden zich niet prettig door het
langsrazende autoverkeer. De
roep vanuit de dorpen en de politiek om een fietspad langs deze
weg nam toe en de Gemeente Aa
en Hunze heeft de gevaarlijke
situatie ingezien. De gemeente
heeft grond aangekocht en heeft
het fietspad aangelegd. Het fietspad zou eigenlijk 1 oktober klaar
zijn, maar dat is niet helemaal
gelukt. ,,Het beton moest eerst
voldoende tijd hebben om uit te
harden en ook de bermranden
moesten nog worden verhoogd in
verband met de veiligheid van de
fietsers. We hebben de weg
onlangs ook nog afgesloten om
nog snelheidsbeperkende maatregelen aan te brengen”, zegt wethouder Henk Heijerman op vragen van GroenLinks .,,Maar de
leerlingen kunnen na de herfstvakantie via het fietspad naar

school.”
Een veilig schooltraject vanuit
Spijkerboor en Nieuw Annerveen
is nog niet voor handen. Voor de
kinderen uit die dorpen doet de
problematiek zich voor op de Hunzeweg en de Dorpsstraat. Voor
deze wegen is nog niet direct een
oplossing voor handen. Het traject
voor fietspaden langs deze wegen
is wat lastiger aan te leggen en
niet alle grondeigenaren zijn
bereid hun grond te verkopen.

Amen – Grolloo

Een ander fietspad waar al meer
dan 40 jaar over wordt gesproken
is het fietspad van Grolloo naar
Amen. Tot vreugde van wethouder
Heijerman is het eerste gedeelte
tussen Grolloo en Vredenheim
bijna gereed. Het tweede deel tussen Vredenheim en Amen laat nog
op zich wachten. De wethouder
wacht nog op de medewerking van
een aanwonende aan de westzijde
van de Amerweg.

De zeven voorleeskampioenen van De Marke in Gieten (eigen foto)

Voorleeskampioenen
basisschool De Marke
GIETEN - ,,En de voorleeskampioen van dit jaar is…….” Dat
hoorden zeven gespannen leerlingen van Cds De Marke in

Gieten vorige week woensdag.
En spannend was het.
Ook dit schooljaar werden in de
groepen van de Gieter school de
voorrondes voor de voorleeswedstrijd gehouden. In elke groep
hebben leerlingen een stuk voorgelezen uit hun favoriete boek. En
elke klas koos een klaskampioen.
Silke Schaap werd de kampioen
van groep 1/2. Jelle Schaap van
groep 3. In groep 4 ging Gerben
Koning met de titel aan de haal en
uit groep 5 Sophie Roossien. In de
bovenbouw werden ook drie kampioenen gekozen. In groep 6 werd
dit Frank ten Berge. Fanuiel
Henok Alemseged was de kampioen van groep 7 en in groep 8
werd Lotta Drenth gekozen. Deze
zeven kanjers gingen in de ‘finale’
de strijd met elkaar aan. En het
niveau van voorlezen mocht er
wezen. Alles werd uit de kast
getrokken. De mooiste stukjes uit
de boeken werden voorgelezen.
Sommige leerlingen konden met
hun stem heel spannend voorlezen en anderen weer heel grappig.
De jury die de winnaars moest kiezen had het niet gemakkelijk. Na
een intensief beraad van de jury
waren ze er dan toch uit. Gerben
Koning is de kampioen van de
school en Lotta Drenth is de voorleeskampioen die De Marke mag
vertegenwoordigen in de volgende
ronde waar scholen in de gemeente Aa en Hunze het tegen elkaar
gaan opnemen.

Zaterdag 17 oktober
ROLDE – Sam’s Kledingactie. Kleding kan tussen 10.00 en 12.00 uur
ingeleverd bij de Jacobuskerk aan
Kerkbrink 5 (samskledingactie.nl).
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Treant schaalt reguliere zorg in ziekenhuizen af
REGIO - De verspreiding van het
coronavirus gaat snel, met name
in Zuidoost-Drenthe is sprake van
een infectiehaard. Om voldoende
ruimte te creëren voor de zorg van
coronapatiënten en de druk op
zorgmedewerkers te verminderen,
is Treant met ingang van 12 oktober tijdelijk gestopt met nietspoedeisende operaties op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal.
Op dit moment zijn binnen Treant op
ziekenhuislocatie Scheper en in
woonzorgcentra ruim 50 patiënten
opgenomen die verdacht worden van
of vastgesteld COVID hebben. Nog
eens bijna 20 coronapatiënten zijn

na eerste opvang overgeplaatst naar
ziekenhuizen in de regio. Door
patiënten te verdelen, kunnen alle
ziekenhuizen zolang mogelijk zoveel
mogelijk reguliere zorg blijven verlenen.
,,Vrijdagavond moest de Spoedeisende Hulp van ziekenhuislocatie Scheper noodgedwongen enkele uren
sluiten voor niet-levensbedreigende
situaties, vanwege de grote toestroom van coronapatiënten. We zien
dat onze medewerkers nogmaals
zwaar op de proef gesteld worden om
de zorg te blijven bieden aan degenen die dat nodig hebben,” zegt
Refik Kaplan, lid raad van bestuur
van Treant Zorggroep. ,,Anders dan
tijdens de eerste golf is onze regio nu

zelf een infectiehaard. Dit betekent
dat er veel meer coronabesmettingen
zijn in ons verzorgingsgebied; ook
onder onze medewerkers. Daarbij
komt dat coronapatiënten tot wel
twee keer intensievere zorg nodig
hebben. Door de niet-levensbedreigende reguliere zorg op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal af te
schalen en verplegend personeel in
te zetten in Emmen voor acute en
coronazorg, hopen we de overbelasting van het verplegend personeel
binnen de perken te houden. We
doen een beroep op alle inwoners
van Drenthe en Zuidoost-Groningen
om zich te houden aan de coronamaatregelen, zodat de toename van
ziekte niet doorzet. We bereiden ons

voor op verdere afschaling van zorg.’
Treant verleent de acute en complexe zorg, inclusief coronazorg, in
Emmen, zodat de geplande en poliklinische zorg zoveel mogelijk kan
doorgaan in Hoogeveen en Stadskanaal. Voor Stadskanaal is nu besloten
vier OK’s te sluiten, waarmee ziekenhuislocatie Refaja tijdelijk als dagziekenhuis functioneert. Alle poliklinische en oncologische zorg kan door
blijven gaan in het Refaja. De nietspoedeisende ingrepen en operaties
die gepland staan in Stadskanaal
worden uitgesteld. Patiënten die dit
betreft, worden persoonlijk door Treant op de hoogte gesteld. In het Refaja blijven poliklinieken, diagnostische afdelingen (laboratorium, radio-

logie, scopie-afdeling), beschouwende dagbehandeling (chemo- en
infuustherapie) en poliklinische OK
open. De basisspoedpost en Cardiac
Triage Unit zijn open van 8.00 tot
17.00 uur van maandag tot en met
vrijdag.
Al eerder besloot Treant binnen ziekenhuislocatie Scheper om zorg te
herschikken en zo verpleegkundig
personeel vrij te spelen. Ook werden
de basisspoedposten in Hoogeveen
en Stadskanaal in de weekenden
gesloten, om te voorkomen dat de
zorgmedewerkers vanwege hoge
werkdruk uitvallen. De basisspoedpost in Hoogeveen blijft vooralsnog
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.
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‘Lelijke puist Gieten
kan eindelijk weg’
GIETEN – De gemeenteraad
van Aa en Hunze heeft donderdag het bestemmingsplan voor
de locatie Vlieghuis vastgesteld. Er kunnen op deze locatie nu twaalf twee-onder-eenkapwoningen worden gebouwd.

Marianne Duinkerken wist de hond die haar kudde aanviel op
de foto te zetten. Inzet: De verwondingen die de honden aanbrachten bij een van de schapen.

Honden vallen schapen
kudde van Balloo aan

De raad was blij dat er nu eindelijk iets gedaan wordt aan die
‘lelijke puist’ in het dorp. Het positieve blijft overheersen, maar de
fracties van GroenLinks en PvdA
hadden tot teleurstelling van wethouder Henk Heijerman, nog wel
een aantal opmerking over het
proces. PvdA’er Henk Santes:
,,Wij zitten er dubbel in. Het is
mooi dat erop deze locatie wordt
gebouwd, maar we hadden graag
gezien dat de stede-bouwkundige
randvoorwaarden vooraf waren
gesteld. De ontwikkelaar heeft het
plan geïntroduceerd. Hierdoor
zijn we marktvolgend. Dat is niet
de goede volgorde. We hadden
graag gezien dat de gemeente zelf
de regie in handen neemt.” Ook
Lukas Koops is blij dat er wat
gebeurd, maar had ook graag
gezien dat de gemeente een actievere regisserende rol had
gespeeld. ,,WVG Ontwikkeling BV
heeft nu het initiatief en het wordt
hierdoor: ja, mits. Wie bepaalt nu
hoe het dorp eruit komt te zien.
Een visie moet in samenspraak
met omwonenden worden opgesteld. De gemeente moet duidelijke randvoorwaarden stellen.”
Volgens Heijerman had de
gemeente er wel bovenop gezeten
en was er tussen beide partijen
voortdurend overleg geweest. Hij
nam het zelfs op voor de projectontwikkelaars. ,,Dit proces heeft
ook lang geduurd. Als we steeds
nieuwe regels gaan opstellen, kan
ik mij voorstellen dat projectontwikkelaars op een gegeven
moment afhaken. Hierdoor kan

BALLOO – Twee honden hebben vrijdag 2 oktober op het
Balloërveld een schaap doodgebeten, schapen verwond en
gezorgd voor totale paniek bij
de schapen van de schaapskudde van de Herders van Balloo.
Schaapherder Marianne Duinkerken kan een week later nog
steeds niet begrijpen wat haar
is overkomen.

meer tegenstaan. Mensen reageren vaak agressief. Als je een
natuurgebied betreedt, kijk je
toch even op de borden wat wel en
niet mag. Mensen komen vaak
met smoesjes: Oh, moet dat. Ik
heb het niet gezien. Ze denken dat
ze hun honden goed onder stuur
hebben, maar het zijn dieren met
instincten en daardoor onvoorspelbaar. Er is van hondenbezitters vaak weinig begrip.”

Marianne Duinkerken was met
haar kudde op weg naar de nachtweide, toen er twee honden aan
kwamen rennen. ,,Een husky en
een kleiner hondje. Ze joegen de
kudde uiteen. De schapen rende
in blinde paniek alle kanten op.
De husky legde in de chaos allemaal schapen om, beet ze en
pakte vervolgens het volgende
schaap. Ook het kleintje probeerde de schapen in de hals te bijten.
De eigenaar was in geen velden of
wegen te bekennen. De honden
konden hun gang maar gaan. Ik
voelde me op dat moment zo
machteloos, eenzaam en onbeschermd.”

Begrip was er ook niet bij de eigenaresse van de honden. ,,Bij de
parkeerplaats had ze de honden al
weer loslopen. Een deel van de
schapen was richting de schaapskooi gelopen, Dorien, mijn collega, had de schapen in een hok
gedaan. De husky kwam er al weer
aanrennen. Hij had natuurlijk de
smaak van bloed nog in zijn bek
en vloog opnieuw op de schapen
af. Dan snap je het toch echt niet”,
aldus een boze en teleurgestelde
schaapherder die de schade op de
eigenaresse van de honden zal verhalen.

In blinde paniek belde ze met 112.
,,Het duurde heel lang voor de
politie kwam. De agenten hadden
de auto aan de rand van het Balloërveld gezet. Dus het duurde
een tijdje voor ze er waren. Inmiddels was er een vrouw, de bazin
van de honden, verschenen. Ze
was niet zo goed ter been, dus het
duurde een tijdje voor ze er was.
Ze had totaal geen stuur over haar
honden. Uiteindelijk toen de
agenten waren gearriveerd konden we de honden tot bedaren
brengen.” Er was op dat moment
een schaap gedood en een ander
schaap had een flinke halsbeet.
Hier moest een dierenarts bij
komen. Negen schapen lagen op
hun rug, die hebben we weer overeind kunnen krijgen. Maar de
kudde was in grote paniek. Het
heeft twee dagen geduurd voordat
ik alle 450 schapen weer bij elkaar
had.”

Vrouw (84) rijdt
gc Gieten binnen

Op het Balloërveld geldt een aanlijngebod. Honden mogen er niet
loslopen. Tot verbazing van de
schaapherder kreeg de vrouw van
de politie geen bekeuring. ,,Ik heb
het bij Staatsbosbeheer gemeld.
Die heeft alsnog een boete van
100 euro opgelegd. Dat stelt
natuurlijk niets voor. Ik snap het
niet, als je van honden houdt dan
kijk je toch waar de dieren los
mogen lopen. Ik snap dat je de
dieren wilt laten rennen, maar doe
dat waar het mag”, zegt Duinkerken die het niet meer leuk vindt
om steeds tegen hondenbezitters
moet zeggen dat ze hun honden
moeten aanlijnen. ,,Ik wil graag
een gezellig praatje maken, maar
om mensen voortdurend op de
regels te wijzen gaat me steeds

het nog langer duren voordat er
gebouwd wordt.” Hij werd
gesteund door zijn eigen partij,
Combinatie Gemeentebelangen,
die geen probleem heeft met het
in de markt wegzetten van dergelijke projecten, zolang de controle
maar bij de gemeente ligt. De
VVD heeft daar natuurlijk
sowieso geen problemen mee.
Fractievoorzitter Willen Bartelds
maakte zich nog wel zorgen over
de geluidsgrens met betrekking
tot het nabijgelegen Café Veninga.
,,Het moet niet zijn dat mensen
achteraf gaan klagen. Dat moeten
we voorkomen.” De wethouder
zegde hem toe dit in de gaten te
houden. Ook verwacht Heijerman
geen problemen met het parkeren. ,,Er zijn in de omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen. Men kan alleen niet altijd de
auto voor de deur zetten, zoals
men graag wil.” Ook nam hij de
zorg van de PvdA weg met betrekking tot de subsidies van de Provincie Drenthe. Santes was bang
dat al het geld zou zijn gebruikt
voor de sanering van de grond van
het voormalige tankstation en dat
er geen geld over zou blijven voor
de ontwikkeling van het gebied.

Volgens Heijerman was er juist
geld over en hebben ze aan Gedeputeerde Staten gevraagd om dit
voor de sanering te mogen gebruiken. ,,GS heeft hiermee ingestemd.” Volgens de wethouder ligt
er een mooi bouwplan om volgend
jaar die lelijke puist weg te
nemen. ,,Een plan waar veel mensen blij van worden.”
WVG Ontwikkeling BV is van plan
om op de percelen van het tankstation, de pizzeria en de fietsenwinkel, die inmiddels gesloopt
zijn, twaalf grondgebonden woningen van het type twee-onder-éénkap te realiseren. De woningen
aan de Boddeveld bestaan uit vier
levensloopbestendige woningen
(gelegen aan een hofje) en vier
eengezinswoningen. Aan de Stationsstraat worden uitsluitend
levensloopbestendige woningen
gebouwd. De levensloopbestendige woningen bestaan uit één
bouwlaag met een (samengestelde) kap. De eengezinswoningen
krijgen twee bouwlagen met een
kap. De projectontwikkelaar zal
ook faunavriendelijke maatregelen nemen. Zo komen er onder
meer vleermuiskasten en vogelvides.

Impressie levensbestendige woningen aan de Stationsstraat in
Gieten. (bron: Oving Architecten)

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

Welstandsvrij bouwen

GIETEN - Een 84-jarige vrouw is met haar auto de ingang van
Gezondheidscentrum De Oostermoerse vaart aan de Asserstraat
in Gieten binnengereden. De vrouw stapte na een bezoekje aan
het gezondheidscentrum in haar auto om weg te rijden. Hierbij
reed ze achteruit van de parkeerplaats om daarna vooruit haar
weg te vervolgen. Hierbij vergat ze vermoedelijk de auto in de
vooruit te zetten en gaf gas. Vervolgens ramde ze met behoorlijke
snelheid de voorpui van het gezondheidscentrum. De vrouw was
ruim vier maanden in bezit van een automaat. Er deden zich
geen persoonlijke ongelukken voor, maar de schrik zat er bij de
bestuurster wel goed in. De ingang van het Gezondheidscentrum
is tijdelijk verplaats naar de achterzijde van het gebouw. (foto:
Van Oost Media)

De provincie Drenthe koketteert
(ongevraagd) met mijn welstandsvrije woning in Nooitgedacht, als promotie voor al het moois dat Drenthe
te bieden heeft, terwijl Heijerman
ervan gruwelt en hij Aa & Hunze
juist mooier wil maken.
Bij het doorlezen van De Schakel van
woensdag 7 oktober 2020 werd mijn
aandacht getrokken door de kop
‘Heijerman gruwelt van welstandsvrij bouwen’. Bij het doorlezen voelde
ik mij geschoffeerd door de ‘Trumpiaanse opstelling’ van Heijerman en
Santes. Ik vraag mij af of zij hiermee
hun onvermogen, om op kwaliteit
sturing te geven aan de ruimtelijke
ordening, proberen te maskeren.
“Make Aa & Hunze great again”
begint bij mij te jeuken.
Als ik terugkijk naar de eerste ontwerpen van Nooitgedacht zie ik inderdaad een mooi ruimtelijk ontwerp
met visie. Nu 15 jaar later kan je
haast stellen dat de ruimtelijk visie is
verdwenen en plaats heeft gemaakt
voor verrommeling. Aan het begin
van de ontwikkeling van de welstandsvrijekavels hadden deze een
haast on-Drentse allure, kavels van
meer dan 2000 vierkante meter met
grote moderne witte villa’s midden op
een kavel met een mooie oprijlaan, zo
is gevisualiseerd op de bijbehorende
brochure. Nu het langzaam volloopt
is er een woning die daar een beetje

aan probeert te voldoen maar uit de
toon valt met de verdere ontwikkelingen in Nooitgedacht. Mijn huis oogt
misschien als een eenvoudige zwarte
schuur maar weerspiegelt misschien
meer het karakter van een Drents
dorp dan een protserige villa.
Ik voel mij geschoffeerd om dat mijn
welstandsvrije woning alom gewaardeerd wordt, de provincie Drenthe
gebruikt mijn woning (een zwarte
schuurwoning) om Drenthe te promoten terwijl er duizenden andere
woningen in Drenthe staan die zij ook
hadden kunnen gebruiken, ook heeft
mijn woning landelijk aandacht
gekregen door een reportage in een
tijdschrift waarbij ook de omgeving
van Nooitgedacht werd geroemd. Ik
ben van mening dat ik terecht kan
zeggen dat ik met mijn woning iets
moois heb toegevoegd aan Nooitgedacht. Dat kan ik nog niet zeggen van
Heijerman, want op de ruimtelijke
orde waar hij invloed op kan hebben
laat hij het mijns inziens volledig
afweten, met tot gevolg een rommelig
geheel. Volgens mij komt de gemeente
er voorlopig nog niet aan toe om iets
moois van Nooitgedacht te maken en
dat is zo’n zonde zeker als je als ‘Popie
Jopie’ wethouder zo’n grote broek
aantrekt.
Girbe Buist
Germondylaan 55
Nooitgedacht
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Overheden zien belang van
bibliotheekvoorzieing in
DRENTHE – Het Rijk, de provincies en de gemeenten en de
Nederlandse openbare bibliotheken hebben onlangs het
Bibliotheekconvenant 20202023 getekend. De betrokken
partijen benadrukken met het
convenant het belang van een
volwaardige lokale bibliotheekvoorziening. Dit is een
voorwaarde om een bijdrage te
kunnen leveren aan de drie
grote maatschappelijke opgaven waar ze zich de komende
jaren op gaan focussen: het
bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren
van persoonlijke ontwikkeling.
Minister Van Engelshoven van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benadrukt de belangrijke
maatschappelijke rol van de bibliotheek in de samenleving: ,,Tijdens de Kinderboekenweek
komen kinderen en hun ouders
overal in Nederland weer in aanraking met de magie van boeken.
Als we boeken lezen, ontdekken
we nieuwe werelden, mensen en
ideeën. Pas als je kunt lezen, kun
je volwaardig meedoen in de
samenleving. De bibliotheek
speelt een essentiële rol in het stimuleren van leesplezier, leesvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling. De bibliotheek is de huiskamer van onze wijken. Haar deuren
staan altijd open, wie je ook bent
of waar je ook vandaan komt. Met
dit convenant zorgen we ervoor
dat bibliotheken die sleutelrol nog
beter kunnen vervullen.”
Met het convenant volgen de partijen de aanbevelingen op uit de
evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
(evaluatie Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor
Cultuur van februari 2020. De
Raad benadrukt in zijn advies de
noodzaak van een goed functionerend bibliotheekstelsel en ziet
bibliotheken als ‘humuslaag’ voor
een kwalitatief hoogwaardige kennissamenleving.
Annelies Bakelaar, directeurbestuurder van Biblionet Drenthe,
is zeer verheugd en trots: ,,Dit convenant is een bevestiging van de
belangrijke maatschappelijke rol
die de bibliotheek vervult in de
huidige samenleving. Wij krijgen
steeds meer een sleutelrol bij de
grote maatschappelijke opgaven.
Vol enthousiasme gaan we hieraan, samen met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners,
verdere invulling geven.”
De komende jaren werken de partijen nauw met elkaar samen aan
de drie maatschappelijke opgaven, waarbij bibliotheken een
natuurlijke rol van betekenis heb-

‘Meer Drèents in
openbare ruumte’

ben. Hierbij worden ook andere
netwerkpartners betrokken, die
zich met deze uitdagingen bezighouden.
De focus ligt op volgens Bakelaar
op drie facetten:
,,Het is eerste is laaggeletterdheid. De bibliotheek speelt van
oudsher een belangrijke rol bij
leesbevordering. Er komt een
extra impuls om met name bij jongens, vmbo’ers en leerlingen met
een meertalige achtergrond het
lezen te stimuleren. Partijen zetten zich in om succesvolle programma’s zoals de Bibliotheek op
school door te ontwikkelen en bij
te dragen aan het Leesoffensief,
waarin ook het onderwijs een
essentiële rol heeft.” Het tweede
aspect is volgens Bakelaar digitale
inclusie. ,,Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere
impact op ons leven. Iedereen
moet kunnen meedoen in de digitale samenleving. Eind 2021 hebben alle bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO) waar mensen bijvoorbeeld
terecht kunnen met vragen over
hun belastingaangifte en is het
cursusaanbod geïntensiveerd.
Het derde onderdeel is volgens de
directeur-bestuurder ‘Leven lang
ontwikkelen’. ,,Bibliotheken dragen als partner in lokale en regionale leernetwerken bij aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers, die is gericht op basisvaardigheden en arbeidsparticipatie.
Daartoe wordt het landelijk dekkende programma Bibliotheek en
basisvaardigheden voortgezet en
uitgebouwd. Daarnaast wordt er
een interactief leer- en ontwikkelplatform opgezet voor de gebruikers van bibliotheken, met inloopscholen en makerplaatsen in bibliotheken.”
Bakelaar gaat ook in op de toekomst van de bibliotheken. ,,Door
onze rol bij deze maatschappelijke opgaven te pakken laten wij
aan de overheid zien hoe belangrijk wij zijn voor de samenleving.
En hoe belangrijk een goed functionerend bibliotheekstelsel op
lokaal, regionaal en landelijk
niveau is. In het convenant staat
daarom ook beschreven wat nodig
is om de toekomst van bibliotheekvoorzieningen te garanderen
zodat bibliotheken hun taken kunnen blijven uitvoeren: zo is afgesproken om de robuustheid van de
bibliotheekorganisaties te behouden en te vergroten en moeten
bibliotheken goed bereikbaar en
toegankelijk blijven. Ook moeten
ze kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd
personeel en vrijwilligers. Een collectief landelijk bibliotheeksysteem is wenselijk Tot slot zijn
samenwerking, certificering en
monitoring en innovatie van
belang.”

Vergeten pannetje
zorgt voor rookschade
EEXTERVEEN - Brandweer Gieten en Annen zijn zondag aan
het eind van de middag uitgerukt naar het Koffielaantje in Eexterveen voor een woningbrand. Volgens een woordvoerder van de
brandweer heeft een pannetje op het vuur ervoor gezorgd dat de
woning vol rook kwam te staan. De bewoners waren op dat
moment niet thuis. Bij aankomst van de brandweer werd het
pannetje van het vuur gehaald. Ook twee katten zijn uit de
woning gehaald. De woning is geventileerd. De bewoners waren
erg geschrokken. (foto: Van Oost Media)

Woningen op plek van
Groene Kruisggebouw
GIETEN - Woningstichting De
Volmacht wil op de locatie van
het voormalige Groene Kruisgebouw zes sociale huurwoningen
gaan bouwen. Dit gebouw staat
al enige tijd leeg. Het bestemmingsplan hiervoor is donderdag door de gemeenteraad van
Aa en Hunze goedgekeurd. Om
de nieuwbouw planologischjuridisch mogelijk te maken,
was een herziening van het
bestemmingsplan noodzakelijk.
De woningen aan de Naweg zullen
worden geplaatst in een hofje. Het
gaat om drie twee-onder-een-kapwoningen met schuren. De woningen worden duurzaam en toe-

komstbestendig. Daartoe zijn de
woningen niet alleen levensloopbestendig (door slaap- en badkamer op de begane grond), maar
ook worden deze gasloos en is het
principe van nul op de meter het
uitgangspunt. De huurprijs zal
onder de aftoppingsgrens voor
een- en tweepersoonshuishoudens
(692,55 euro) vallen. Het voormalige Groene Kruisgebouw zal worden gesloopt. Ook zal de sirenemast die op het achterste deel van
het perceel aanwezig is worden
verwijderd. In het hofje voor de
nieuwe woningen worden parkeervoorzieningen met een bijbehorende ontsluitingsweg aangelegd.
Daarnaast zal er in hofje openbaar groen worden gerealiseerd.

DRENTHE - De Drentse streektaolorganisatie het Huus van de
Taol vindt dat er meer Drents in
de openbare ruumte te zien
weden mut. Daorum hebt ze nou
een oproep oetdaon um een pakkende Drentse kreet te bedenken
veur op je eigen kliko. De tekst
mut in het Drents en mag maximaal vier woorden lang weden.
De winnaar kreg niet allén de
tekst op zien eigen container, het
Huus van de Taol giet er containerstickers van maken laoten um
te verkopen in heur webshop. De
winnaar kan dommiet zien kreet
dus in hiel Drenthe tegenkommen. Teksten kunt tot 15 oktober
via Facebook, webstee en e-mail
naor het Huus van de Taol
instuurd worden.

Sam’s Kledingactie
ROLDE - Sam’s Kledingactie zal
op zaterdag 17 oktober in samenwerking met hulporganisatie
Mensen in Nood van Cordaid
weer een inzameling houden voor
het goede doel, deze keer hulp
aan Ethiopië voor het verkrijgen
van schoon water en sanitair. Herdraagbare kleding en schoenen
kunnen in gesloten plastic zakken
worden verpakt en tussen 10.00
en 12.00 uur bij de Jacobuskerk
aan de Kerkbrink 5 in Rolde worden ingeleverd. Meer informatie
over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet
mag worden ingeleverd is te vinden op samskledingactie.nl.

‘Taal an Taofel’
gaat even niet door
DRENTHE - Normaal gesproken
is in oktober de aftrap van Taal an
Taofel in Drenthe. Op negen zondagen organiseert streektaalorganisatie het Huus van de Taol een
culturele morgen met poëzie,
proza en muziek. Vanwege de
coronacrisis gaat die in elk geval
tot de jaarwisseling niet door.

Nieuwe regels
bibliotheken

Hofje met groenvoorziening op de locatie van het voormalige
Groene Kruisgebouw. (bron: KAW architecten)

Inwoners poten groot
aantal bloembollen
SPIJKERBOOR – De Werkgroep Ons-Groen heeft zaterdag samen
met inwoners van de dorpen Spijkerboor en Nieuw en Oud
Annerveen op vijf locaties een groot aantal bloembollen gepoot.
Hiermee wil de werkgroep de biodiversiteit in de dorpen vergroten. Dergelijke bloembollenmengsels trekken onder meer vlinders, insecten en vogels en hierdoor worden ook de natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups gestimuleerd. Daarnaast is
ook het sociale component van belang tijdens dit project; inwoners doen iets samen en werken samen om iets goeds te doen voor
de natuur. De werkgroep gaat op 14 november ook op vier andere locaties bollen poten. In totaal gaan 37.400 bollen de grond in.
Ook worden er nog Drentse bloemrijke graslandmensgels gezaaid.
Dit moet in het voorjaar en zomer van 2021 een prachtige kleurendiversiteit opleveren. (eigen foto)

DRENTHE - De bibliotheken in
Drenthe hebben nieuwe regels
ingevoerd in verband met corona.
Klanten blijven welkom, maar
met mondkapje. Ook geldt er een
maximum aantal bezoekers.
De nieuwe regels zijn gebaseerd
op de nieuwe coronarichtlijnen.
Daarom dragen de medewerkers
van de bibliotheken een mondkapje en wordt klanten dringend
verzocht hetzelfde te doen. Het
maximumaantal bezoekers staat
bij de ingang aangegeven.
Het blijft mogelijk gebruik te
maken van de werkplekken en
leestafels in de bibliotheek. Activiteiten als cursussen gaan door
en vinden vooral plaats in de grotere vestigingen. De bibliotheken
vragen iedereen om, in lijn met
de landelijke richtlijnen, zich te
registreren bij gebruik van werkplekken en leestafels of bij deelname aan een activiteit.
De educatiemedewerkers en adviseurs van Biblionet Drenthe
voeren de komende weken geen
activiteiten op scholen en de kinderopvang uit. Ook worden er
geen trainingen of workshops
gegeven. Het kantoor van de provinciale ondersteuningsinstelling
Biblionet Drenthe in Assen blijft
voorlopig gesloten. De kantoormedewerkers werken thuis.
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Contacthond helpt demente bejaarden
REGIO - In Nederland tellen
we momenteel 270.000 ouderen met dementie en dit aantal
zal in de komende 10 tot 20 jaar
verdubbelen tot 540.000.
Ondertussen kent de zorg een
steeds hoger verloop en ziekteverzuim en is er een tekort aan
gespecialiseerd personeel. Om
die reden start Icare Ledenvereniging voor haar leden met de
inzet van een contacthond van
Stichting Blijf. Want een
bezoek van de ledenadviseur
van de ledenvereniging mét
een getrainde contacthond kan
het leven van iemand met
dementie sterk verbeteren.
Zo'n huisbezoek is mogelijk
vanaf januari 2021, alleen via
de ledenvereniging. Er is plaats
voor honderd afspraken.
De contacthond en ledenadviseur
vormen een uniek duo dat meerwaarde biedt in het leven van
mensen met dementie. De contacthonden kunnen waarnemen
wat mensen niet waarnemen en
zorgen voor blije momenten. Ze
verleiden mensen tot bewegen,
doorbreken dwaalgedrag en verdriet en helpen bij het leren doorgronden van onbegrepen gedrag.

Ook ruikt de hond wanneer
iemand angstig is en zich niet op
zijn of haar gemak voelt. De hond
legt contact op een manier die
cliënten met dementie prettig vinden. De ledenadviseur die samenwerkt met de contacthond vertaalt haar observaties en ervaringen van leden met de contacthond
naar een betere aansluiting op de
wensen en behoeften van degene
met dementie. Zo vergroot de
hond samen met de ledenadviseur
het welzijn en welbevinden van
leden en kan zorg en ondersteuning nog beter worden ingezet.
De ledenvereniging en Blijf gaan
een contract aan met elkaar voor
acht jaar: de periode dat de contacthond inzetbaar is, daarna gaat
hij met pensioen. De ledenvereniging gaat werken met twee duo’s
van een ledenadviseur en een contacthond. De training van de contacthond en van de medewerkers,
het voer en de eventuele dierenarts zijn onderdeel van het achtjarig contract tussen de ledenvereniging en Blijf. Voor twee komende
contacthond-pups zoekt de ledenvereniging naar twee ledenadviseurs. Zij worden samen met Blijfhonden intensief opgeleid. Daarnaast kunnen ze thuis van de contacthond genieten als huishond.

Spacetime Layers
voor het onderwijs
DRENTHE - Kinderen zijn van
nature nieuwsgierig en worden
graag uitgedaagd om zich nieuwe dingen eigen te maken. Dit
kan nu met het nieuwe educatieve project Spacetime Layers
waarmee kinderen wandelroutes en mysterytours kunnen
maken. Stichting Kunst & Cultuur ontwikkelde een handleiding die alle scholen in Groningen en Drenthe ontvangen om
met de app aan de slag te gaan,
bijvoorbeeld tijdens de Kinderboekenweek of 75 jaar vrijheid.
,,In het project Spacetime Layers
worden leerlingen aangemoedigd
op zoek te gaan naar de verhalen
achter cultureel erfgoed of openbare kunstwerken in de buurt van
de school”, zegt Hester Witteveen
van Stichting Kunst & Cultuur.
,,De gevonden informatie kunnen
ze vervolgens delen via de app. Als
ze kiezen voor het maken van een
wandelroute kunnen ze deze route
aanvullen met bijvoorbeeld
opdrachten voor klasgenoten of
de leerlingen in andere groepen.”
Spacetime Layers is een app die
ontwikkeld is door basisschoolle-

Leerlingen kunnen bijdrage
leveren aan geschiedschrijving.
(eigen foto)

raar Patrick Trentelman. Hij
bedacht een interactieve kaart
met verschillende lagen informatie (Layers) over een locatie. Organisaties kunnen foto’s en verhalen
over een locatie toevoegen aan de
app, waardoor deze een bron van
informatie wordt. Nu kunnen ook
scholen en leerlingen een bijdrage
leveren.
,,Door het onderwijs met de app te
laten werken vervullen de leerlingen een belangrijke taak in het
beschikbaar maken van lokale
informatie”, zegt bedenker
Patrick Trentelman. ,,Er zijn duizenden apps die informatie geven
over cultuur, stadswandelingen en
andere zaken. Spacetime Layers
verzamelt deze in één app. De
informatie over een locatie wordt
toegevoegd door organisaties als
historische verenigingen en
archieven en nu dus ook schoolkinderen”, aldus Witteveen die
haar verhaal vervolgt: ,,Een leerkracht kan kinderen bijvoorbeeld
de opdracht geven een wandelroute of mysterytour uit te zetten
door het dorp, de stad of de
natuur. Leerlingen zoeken vervolgens naar de oorsprong van een
gebouw, kunstwerk of kanaal in de
buurt van de school en delen die
gevonden informatie met foto’s en
filmpjes via Spacetime Layers.
Vervolgens kunnen andere leerlingen of ouders de route wandelen
en via app de gevonden informatie over de locatie, kunstwerken
en historisch gebouwen tot zich
nemen. De les wordt interactief en
alle vakken en vaardigheden
komen zo samen en zorgen voor
historisch bewustzijn. Het is zelfs
mogelijk om een Pokémon-achtig
spel te creëren, waarbij leerlingen
eerst naar een locatie moeten
gaan om vervolgens nieuwe
instructies, punten of gekke poppetjes te verzamelen. Mediawijsheid, digitale geletterdheid, cultuuronderwijs en vakoverstijgende didactiek komen in dit project
samen.”
Scholen die met het project willen
werken kunnen contact opnemen
met Stichting Kunst & Cultuur. Zij
verstrekken de inloggegevens en
de digitale handleiding.

De hond komt bij hen in huis
wonen en gaat een aantal dagdelen per week mee naar het werk
en mee op bezoek bij leden. Op
ledenvereniging.nl is de vacature
te vinden voor de functie van ledenadviseur met contacthond. Ook
kan men daar een huisbezoek aanvragen.
De Stichting Blijf richt zich op een
verantwoorde inzet van contacthonden door zorgprofessionals in
de ouderenzorg voor mensen met
dementie. Stichting Blijf selecteert en plaatst contacthonden
vanaf pup bij ledenadviseurs van
Icare Ledenvereniging en zorgt
voor volledige opleiding, begeleiding en accreditatie. Dit zowel op
het vlak van werken met mensen
met dementie als het professioneel opvoeden, trainen en inzetten van contacthonden. De ledenvereniging helpt mensen om het
beste uit het leven te halen. Bijvoorbeeld voor wie meer comfort
of gemak thuis wil of wel wat hulp
kan gebruiken. Maar ook als het
even minder gaat. Al 320.000 huishoudens zijn lid van de ledenvereniging.

Zaalvoetbaltoernooi
in Gieten afgeblazen
GIETEN – De organisatie van
het jaarlijkse Ponybar Kerstzaalvoetbaltoernooi
Gieten
heeft besloten om het toernooi
niet door te laten gaan. ,,Vanwege de ontwikkelingen ten
aanzien van COVID-19 hebben
we besloten om voor het toernooi voor standaardveldteams
dit jaar niet door te laten gaan.
We achten het organiseren
ervan niet verantwoord”, zegt
het bestuur van voetbalvereniging Gieten. ,,We gaan ervan uit
dat de 39e editie van het toernooi in 2021 wel gehouden kan
worden.”

Opbrengst van rally
voor Wensambulance
Tynaarlo
REGIO - Lionsclub de Hondsrug organiseert jaarlijks een
rally voor het goede doel waaraan equipes mee doen met de
oldtimer of cabrio. Door alle
coronaperikelen heeft de rally
dit jaar geen doorgang kunnen
vinden. Om toch fervente rallyrijders iets te kunnen bieden is
besloten de route beschikbaar
te maken, zodat geïnteresseerden de tocht in eigen tijd konden rijden. Zo kon de rally alsnog in een aangepaste vorm
binnen alle geldende coronabeperkingen gereden worden.
En daar is flink gebruik van
gemaakt. Als tegenprestatie voor
de puzzeltocht werd een donatie
voor het goede doel gevraagd: de
Stichting Wensambulance in
Tynaarlo, en hiermee is 900 euro
opgehaald. De cheque werd in
ontvangst genomen door directeur Henk van de Boer en Carla
Kuizenga van de Wensambulance
uit handen van Jeldert Leenman,
voorzitter van de Lions.
De rally zelf is gewonnen door
Christa Boekhorst en Hilde
Steenbergen die samen met een
groep vriendinnen van VEM,
Jeanette Davids, Hennie Lugies,
Laura Woppenkamp en Femke
Adriaens de tocht op een mooie
zomerse dag hebben gereden.

Schoorsteenbrand
in woning Grolloo
GROLLOO - De Schoonloërstraat tussen Grolloo en Schoonloo
werd donderdagavond afgesloten, omdat een hoogwerker moest
worden ingezet voor een schoorsteenbrand. De schoorsteen moest
worden schoongeveegd en daarvoor moest een hoogwerker worden ingezet die dwars op straat moest staan omdat hij anders
weg zou zakken in de drassige berm. De Brandweer van Borger
en de hoogwerker van Assen waren op de plek des onheils voor de
bluswerkzaamheden. De brandhaard was moeilijk te pakken te
krijgen, maar met wat kunst- en vliegwerk is het toch gelukt. De
Brandweer heeft de woning geventileerd want bij de schoorsteenbrand kwam veel rook vrij. (foto: Van Oost Media).

Eerste Lichtjesavond
begraafplaats Gieten
GIETEN - Op de begraafplaats
in Gieten zal op zondag 1
november tussen 17.00 en
20.00 uur voor de eerste keer
een Lichtjesavond worden
gehouden door Uitvaartvereniging Gieten e.o.
Nabestaanden kunnen dan een
(zelfgemaakt) lichtje plaatsen bij
het graf, bij de urnenmuur of bij
het strooiveld of een kaarsje aansteken op de ‘stiltetafels’ en/of een
kaartje op te hangen in de
‘gedenkboom’. Op deze manier
kan men met familie dierbaren
gedenken en herinneringen ophalen.
Op deze avond zullen meerdere
hoofdpaden op de begraafplaats
sfeervol verlicht zijn door vuurkorven, fakkels en waxinelichtjes
en zal er passende muziek te
horen zijn.
Deze herdenkingsavond is toegankelijk voor iedereen, ook als men

geen lid is van de uitvaartvereniging of als men een dierbare wil
gedenken die elders is begraven of
een urn heeft.
Een lichtjesavond wordt steeds
vaker georganiseerd door de
plaatselijke uitvaartverenigingen,
iets waar zeer positieve reacties
op komen door de mensen die zo’n
lichtjesavond bezoeken. Ook Uitvaartvereniging Gieten e.o. wil
daarin niet achter blijven en organiseert daarom voor de eerste
keer een lichtjesavond voor de
bewoners van Gieten en omstreken met de bedoeling dit jaarlijks
terug te laten komen. Vanwege de
coronamaatregelen zal er geen
koffie of thee worden geschonken
of livemuziek aanwezig zijn. We
hopen natuurlijk dat dit in de toekomst wel mogelijk is.
Meer informatie is verkrijgbaar
bij voorzitter Bert Venema (0592261562) of te vinden op uitvaartvereniginggieten.nl.

Fotowedstrijd 60
jaar GiAF verlengd
GIETEN – De fotoclub GiAF
bestaat dit jaar 60 jaar. In het
kader van het jubileum zou de
fotoclub diverse activiteiten
houden. In verband met het
coronavirus zijn veel van deze
activiteiten uitgesteld naar volgend jaar. De fotowedstrijd
voor de inwoners van de
gemeente Aa en Hunze gaat
wel door, maar de inzendtermijn is verlengd tot 31 maart
2021.
Het thema van de fotowedstrijd is:
‘60 jaar Aa en Hunze in beeld’. De
inwoners van Aa en Hunze mogen
maximaal drie digitale foto’s insturen. De eerste foto’s zijn al binnen
en blijven meedoen in deze wed-

strijd. De jurering wordt gedaan
door een selectie van leden van
GiAF. De prijswinnaars krijgen
waardebonnen die besteed kunnen
worden bij De Fotofabriek in Groningen. De winnende foto’s zullen
door Gieter Amateurfotografen
worden afgedrukt en geëxposeerd
tijdens de jubileumexpositie. De
afdruk van de winnende foto’s
wordt na afloop van de expositie
aan de makers beschikbaar
gesteld. Inzendingen moeten nu
dus uiterlijk 31 maart 2021 door
GiAF per mail zijn ontvangen via
giafzestig@giaf.nl. De voorwaarden
voor deze fotowedstrijd staan in
het wedstrijdreglement, dat onder
meer te vinden is op diverse locaties in de gemeente Aa en Hunze
en op de website giaf.nl staat.
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Ivo Berghuis:

‘Prachtige wedstrijden,
maar zonder franje’
GIETEN – Het was een heel
andere Superprestige Veldrit
dan de Stichting Wielerpromotion Oostermoer zich had voorgesteld. De 45e editie leek door
het coronavirus niet door te
gaan, maar uiteindelijk werd
de knoop doorgehakt en werd
de jubileumeditie toch verreden. Het werd een evenement
zonder veel opsmuk; geen
publiek, geen vip-tent, geen
sponsorbijeenkomsten en geen
grote huldigingen. Maar
ondank alles kijkt voorzitter
Ivo Berghuis tevreden terug op
de Superprestige van 2020.

De aanloop naar het evenement
verliep voor de organisatie onrustig. ,,We hebben voortdurend de
protocollen aangepast naar de
omstandigheden. Op het laatst
werd het nog erg spannend. Drenthe was voor België code rood. En
de Belgen zijn in verband met de
tv-uitzendingen van groot belang.
We hebben drie vergaderingen
nodig gehad om de knoop door te
hakken. Gelukkig hebben we ook
veel steun gehad van de Gemeente Aa en Hunze gehad en kon het
licht op groen.”
Het programma werd drastisch
aangepast. Zo werden de jeugdwedstrijden (Junioren en Nieuwe-

Lisa Brouwers uit Grolloo ploetert met haar fiets op de nek
door de modder in Gieten. (foto: Henry Koops)

Lisa Brouwers:

‘Het was zwaar,
maar superleuk’
GIETEN – Lisa Brouwers heeft
met volle teugen genoten van
haar deelname aan de Superprestige van Gieten. ,,Het was
erg zwaar. Je moest veel lopen
door de modder. Daar werd je
echt in vastgezogen. Maar het
was superleuk!”, zegt de 18jarige renster uit Grolloo
enthousiast.
Lisa Brouwers begon drie jaar
geleden met veldrijden. ,,Ik ben
een wegrenner, maar in de winter
zijn er weinig wedstrijden en
daarom ben ik ook aan veldrijden
gaan doen. Ik dacht: Laat ik het
maar eens proberen. En het bleek
erg leuk te zijn.” Zo stond ze vorig
jaar ook al aan de start van de
Superprestige in Gieten. Als eerstejaars Belofte mocht ze ook dit
jaar weer meedoen. ,,Het is als het
ware in je eigen achtertuin. Dat is
toch geweldig. En het is enorm
gaaf om tussen de wereldtop te
mogen staan.” Dat ze door een ontketende Celyn del Carmen Alvarado op een ronde werd gezet mocht
de pret niet drukken. ,,Ongelooflijk zo hard als zij fietst.”
De 45e editie was anders dan die
van vorig jaar. Er was nu geen
publiek. ,,Ja, dat was wel anders.
Er was minder sfeer. Vorig jaar
werd ik langs het hele parkoers
aangemoedigd door familie, vrienden, bekenden en onbekenden.
Nu kreeg ik alleen de aanmoedi-

gingen van mijn zusje en van u”,
zegt ze tegen de verslaggever en
fotograaf van De Schakel. Het hele
seizoen is anders voor de renster
uit Grolloo. ,,In het begin van het
seizoen mocht je niets. Vervolgens
mocht je weer voorzichtig naar
buiten en moest je alleen trainen.
Gelukkig had ik geen school en zat
ik veel op de fiets. Maar het is toch
wel moeilijk om je te blijven motiveren als je niet weet waar je voor
traint.
Later kon ik weer samen met
anderen trainen, waaronder met
mijn teamgenoten van de Meteoor Assen-Roden. Maar we hebben tot nu toe nog maar drie wedstrijden op de weg gereden. En
het wordt spannend of er nog
meer wedstrijden komen. Er zijn
al veel wedstrijden afgelast, ook
veldritten. Ik ga denk ik ook maar
kijken of er ICW-wedstrijden zijn,
dat zijn wat laagdrempelige wedstijden, maar dan kan ik wel ritme
opdoen. Maar dit pakken ze niet
meer af. Volgend jaar weer en dan
weer met publiek.”
Dan hoopt Maud, het veertienjarige zusje van Lisa, die samen met
haar vader naderbij zijn gekomen,
er ook bij te zijn. De wedstrijden
van de junioren en de nieuwelingen waren uit het programma
gehaald. ,,Ik had heel graag mee
willen doen, maar het mocht niet.
Ik hoop dat ik volgend jaar hier
ook mag rijden. Het lijkt mij hartstikke leuk.”

lingen) geschrapt. ,,We hadden
geen andere keuze, maar we hebben het voor de sporters gedaan.
Iedereen wilde graag rijden. We
hebben geen enkele afmelding
gehad. Bij de vrouwen stond het
sterkste deelnemersveld aan de
start, dat we konden wensen. En
ook bij de mannen kwam de volledige wereldtop. Daarnaast hebben
we het ook voor de vrijwilligers
doorgezet. Zij kijken er altijd
enorm naar uit. We hebben dit
keer in ploegen gewerkt. Maar ze
hebben weer enorm veel werk verzet.”
De inzet was voor slechts twee
uurtjes veldrijden, maar het was
volgens de voorzitter alleszins de
moeite waard. ,,We hebben prachtige wedstrijden gezien. Het
waren alleen wedstrijden zonder
franje. De sfeer is zonder publiek
is anders. De gezelligheid van de
viptent ontbreekt. We hadden nu
meer een controlerende rol. We
moesten in de gaten houden dat
iedereen een mondkapje opheeft.
Gelukkig ging dit goed”, aldus
Berghuis die verwacht dat de
stichting niet tegen financiële problemen aanloopt. ,,We hebben
minder opbrengsten, maar ook
minder kosten gemaakt. Dus ik
verwacht geen grote problemen.”
De organisatie had wel iets nieuws
tijdens deze editie. Het parkoers
was ingekort. Ze hadden een lus
van het traject afgehaald. Het parkoers lag voornamelijk om de plas
van Homans Free. Het had in het
coronatijdperk een extra voordeel. De rennerskwartieren van de
eliterenners en de beloften konden zo uit elkaar gehaald worden.
Beide ‘bubbels’ lagen zo ver uit
elkaar. ,,Dit waren we sowieso van
plan. Het stuk over de weg is er
afgehaald. Hierdoor hebben de
renners minder gelegenheid om te
herstellen. Dit kan nu alleen in de
start- en finishstraat. Het wordt
zwaarder, maar daardoor komen
wel de sterkste renners bovendrijven. We hebben een dag voor de
wedstrijd een rondje met de jury
gemaakt en zij waren zeer te spreken over deze aanpassing. En voor
het publiek is het nog mooier,
want zij zien de renners nog vaker
voorbijkomen. Jammer dat het
publiek er dit jaar niet was. Hopelijk kunnen de toeschouwers er
volgend jaar van genieten, want ik
denk wel dat dit een blijvertje is”,
aldus Berghuis die ondanks alles
tevreden terugkijkt. ,,En volgend
jaar weer, maar dan als het kan
weer met een volledig programma.”

Toon Aerts rijdt solo naar de overwinning in Gieten. (foto:
Henry Koops)

Toon Aerts profiteert
van fout Eli Iserbyt
GIETEN – Toon Aerts heeft de
45e editie van de Telenet
Superprestige Veldrit van Gieten op zijn naam gezet. De Belg
versloeg op een vernieuwd parkoers zijn landgenoten Eli Iserbyt en Laurens Sweeck. Corné
van Kessel was de beste Nederlander op plaats vier. Hij werd
gevolgd door Lars van der Haar
en Ryan Kamp, die vijfde en
zesde werden.
Meer dan 70 veldrijders stonden
aan de start van de mannenwedstrijd. Het is de eerste Superprestigerit van het seizoen. Een langgerekt lint van eliterenners en
beloften viel de modderige hellingen rond de plas van Homans Free
aan. De organisatie had een lus
van het parkoers gehaald, waardoor er weinig herstelmomenten
meer waren. De renners konden
alleen in de start- finishstraat even

op adem komen. Eli Iserbyt, de
winnaar van 2019, trok er in het
begin hard aan en pakte de premie
die klaarlag bij de eerste doorkomst van de finishlijn. De Belg
reed weg bij de grote groep en
kreeg gezelschap van Toon Aerts
en Quinten Hermans. Iserbyt wou
graag zijn zege van 2019 prolongeren, maar ging in een bocht onderuit. Doordat hij zijn stuur recht
moest zetten, miste hij de aansluiting met de kop. Aerts profiteerde
en reed weg. Hermans kon zijb
tempo niet volgen en zakte terug.
Iserbyt probeerde de schade nog
te herstellen, maar kon het gat niet
dichten. Lauren Sweeck volgde
zijn landgenoot op korte afstand,
maar wist ook niet aan te sluiten.
Aerts reed op kop flink door. Hij
maakte onderweg twee kleine
stuurfoutjes, maar dat bracht zijn
zege niet meer in gevaar. Iserbyt
moest na afloop erkennen dat de
beste had gewonnen.

Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado was oppermachtig in Gieten (foto: Henry Koops)

Ceylin del Carmen
Alvarado klasse apart
GIETEN - Ceylin del Carmen
Alvarado heeft de Superprestige in Gieten gewonnen. De
regerend wereldkampioene
kwam na vijf ronden solo aan.
Op zo’n 30 seconden volgde
Annemarie Worst. Lucinda
Brand werd derde, voor haar
landgenoten Yara Kastelijn en
Denise Betsema.
Ceylin del Carmen Alvarado
ondervond weinig hinder van haar
deelname aan het WK Mountainbike in Oostenrijk. Ze pakte daar
zaterdag een bronzen medaille bij
de Beloften.
De 22-jarige Rotterdamse moest
in Gieten nog even het gevoel op
de crossfiets terugkrijgen, maar
dat had ze al weer snel te pakken.
Misschien was daar haar schuiver-

tje in de tweede ronde aan te danken of aan de verkeerde banden
die ze in het begin had laten monteren. Ze verloor door haar val
haar koppositie die ze na de start
had ingenomen en kwam in de
kopgroep terecht. In de derde
ronde stelde de wereldkampioene
orde op zaken en reed bij de rest
weg. Ze reed solo naar de overwinning. Op de meet had ze een voorsprong van 24 seconden op Annemarie Worst, die op vier seconden
werd gevolgd door Lucinda Brand.
Brand had eenzelfde gaatje op
Yara Kastelijn. Denise Betsema en
Annemiek van Alphen maakten
de volledige Nederlandse top 6
compleet. De Belgische Laura Verdonschot was de eerste nietNederlandse op plaats zeven.
Voormalig
wereldkampioene
Sanne Cant eindigde als tiende.
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Veilig en zelfstandig wonen in het mooie Rolde

Hendrik Kok, De Ziel 87 t/m 138
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