
WOENSDAG 11 MAART 2020 8 PAGINA’S waarin opgenomen De Börker en De Beiler 23e JAARGANG, NUMMER 5

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

Westerbork bereidt zich
weer voor op paasvuur
WESTERBORK - Het paas-
vuur in Westerbork werd vorig
jaar afgelast in verband met
de extreme droogte. Dit jaar
zijn we  alweer bezig met de
voorbereidingen voor een
nieuw paasvuur in Wester-
bork. 
Het paasvuur wordt aangestoken
op tweede paasdag, 13 april, om
19.00 uur. Er zijn meerdere
inbrengdagen voor snoeihout.
Het paasvuur komt weer aan de

Heerakkers in Westerbork, circa
500 meter vanaf de Elperstraat.
Traditiegetrouw steken de leerlin-
gen van groep 8 van de beide
basisscholen met fakkels het
vuur aan. Natuurlijk is er ook
weer wat te drinken: chocolade-
melk en frisdrank voor de klein-
sten en wat sterkers voor volwas-
senen. Het terrein aan de Heerak-
kers is geopend op de zaterdagen
28 maart en 4 april , van 09.00 tot
15.00 uur en op zaterdag 11 april
van 09.00 tot 12.00 uur. Inwoners
van Westerbork kunnen die dagen
hun snoeihout brengen. Buiten
deze uren is het terrein afgeslo-
ten. De organisatie vraagt een
(kleine) vrijwillige bijdrage.
Snoeihout en takken zijn welkom
maar geen boomstronken, riet,
stro, gras, mos, blad, bouwafval,
pallets, banden of andere milieu
vervuilende materialen. Hier
wordt door de organisatie, maar
ook door de gemeente Midden-
Drenthe, toezicht op gehouden.
Voor nadere informatie kan men
contact opnemen met de organisa-
tie via 06-20311346.

Verzetsstrijdsters liepen van
Westerbork naar Grijpskerk
WESTERBORK - In april 1945
zat een groep van 116 vrouwe-
lijke politieke gevangenen in
kamp Westerbork. Zij waren
gearresteerd vanwege ver-
meende verzetsactiviteiten.
Met de bevrijding in zicht,
werden deze vrouwen op een
mars gestuurd. 
Het Oorlogs- en Verzetscentrum
Groningen (OVCG), Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork en het
Drents Archief grijpen de herden-
king en viering van 75 jaar vrij-
heid aan om dit bijzondere ver-
haal van de bevrijding te vertel-
len.
De ruim honderd vrouwen ver-
trokken in de nacht van 11 op 12
april onder strenge bewaking via
Assen richting Visvliet, bij Grijps-
kerk. Tijdens de tocht werd een
aantal paarden met wagens gecon-
fisqueerd en werden boerderij-
knechten gedwongen mee te gaan
als begeleider. In Visvliet werden
de vrouwen op 14 april bevrijd.
De mars is door meerdere vrou-
wen uitvoerig beschreven, waar-
door de route bijna volledig te
reconstrueren is. Daarnaast zijn
acht strafgevangenenoveralls met
een paars of rood schouderstuk,
die de vrouwen droegen, bewaard
gebleven.

Vier locaties
Op vier locaties langs de route van
Westerbork naar Visvliet wordt
een expositie over de Vrouwen-
mars ingericht. Hier zijn in vitri-
nes een of meerdere overalls te
zien en is, naast algemene infor-
matie over de Vrouwenmars, het
persoonlijke verhaal van de draag-
ster te lezen. De locaties zijn Her-
inneringscentrum Kamp Wester-
bork in Hooghalen, het Drents
Archief in Assen, de Groninger
Archieven in Groningen en verzor-
gingscentrum De Nieuwe Wierde

in Grijpskerk. De exposities zijn te
zien van 3 maart tot en met 28
augustus. De openingstijden zijn
te vinden op de websites van de
verschillende locaties.

Corrie Polderman
In het Drents Archief werd het
verhaal van Corrie Polderman
(1921) uitgelicht en is haar overall
te zien. Zij was koerierster voor
een verzetsgroep in Zwolle. In het
voorjaar van 1945 werd zij opge-
pakt en naar kamp Westerbork
gebracht. Daar moest Corry haar
kleren inleveren en kreeg ze een
overall met nummer 89. De vrou-
welijke verzetsstrijders werk ten
in de batterijensloperij, een onge-
zond en smerig karwei waarvan
iedereen helemaal zwart werd. Na
de Vrouwenmars en bevrijding in
Visvliet, in april 1945, werd Corrie
door haar verloofde opgehaald.
Achterop zijn brommertje keerde
zij terug naar Zwolle. Over haar
bevrijding zei ze: ,,We waren
geremd blij, maar ook heel ver-
drietig. We hadden veel vrienden

uit het verzet verloren. Ik vond het
eigenlijk vreemd dat iedereen zo
uitzinnig was.’’
Niet alleen door de verhalen van
de vrouwen achter de overalls te
vertellen, wordt het verhaal van
de Vrouwenmars doorgegeven, er
is ook een podcast beschikbaar.
Deze auditieve beleving neemt de
luisteraar mee langs de route aan
de hand van de ervaringen van de
vrouwen. Kijk voor meer informa-
tie over de podcast op de website
van de Verhalen van Groningen.

75 jaar vrijheid
In 2020 is het 75 jaar geleden dat
het grootste deel van Nederland
werd bevrijd. Hier wordt ook in
het Drents Archief uitgebreid bij
stilgestaan. In aanloop naar 5 mei,
maar ook in de maanden daarna
besteedt het archief met verschil-
lende projecten, voor uiteenlopen-
de doelgroepen aandacht aan
deze belangrijke gebeurtenissen.
Het actuele programma is te vol-
gen op de website en de social
media van het Drents Archief. 

EHBO-jubilarissen
WESTERBORK - Erna Vrieling en Ria Dimmendaal zijn al 25
jaar EHBO-er bij de afdeling Westerbork. Zij kregen uit handen
van Bein Stiksma, bestuurslid van Koninklijke Nederlandse Ver-
eniging EHBO district Drenthe een speldje. Beiden zijn nog altijd
actief lid bij activiteiten binnen de afdeling Westerbork en oms-
treken.

Levi Weemoedt in
de Waterstaatskerk
BOVENSMILDE - Bezoekers
hebben zondag 1 maart, de
eerste dag van de metereologi-
sche lente, kunnen genieten
van optredens van Levi Wee-
moedt in de monumentale
waterstaatskerk in Bovensmil-
de. 

Het Cultuurpodium had hem in
samenwerking met CRAS en
Kunst&Cultuur4-Daagse ook leer-
lingen van de basisschool  De

Meenthe uitgenodigd hun gedicht
voor te dragen. Zes leerlingen
betraden het podium. Sacha Land-
kroon droeg gedichten voor, waar-
onder een gedicht geinspireerd op
werk van keramiste Helma van de
Water. Aansluitend werden de
winnaars bekend gemaakt van de
Smildeger Gedichtenwedstrijd.
De tweede prijs werd gewonnen
door Netty Langenkamp met haar
gedicht Vrijheid en vrede en de eer-
ste prijs ging naar Dick van Wel-
zen met zijn gedicht Vrijheid.

Levi Weemoedt in de Waterstaatskerk.

Wmo-raad bijeen
SMILDE - De Wmo-raad Midden-
Drenthe houdt haar jaarbijeen-
komst 2020 op woensdag 25
maart met als thema: Zorg dichter-
bij, wiens zorg is dat?
Deze bijeenkomst wordt gehou-
den in Zalencentrum Het Kom-
pasaan de Veenhoopsweg 12-B in
Smilde. De aanvang is 13.30 uur
de zaal is open vanaf 13.00 uur. De
uitnodiging en het programma
zijn te vinden op de website
www.middendrenthe.nl. Iedereen
is welkom. 



2 - Woensdag 11 maart 2020 DE  VELDENKRANT

Omorika Groenboulevard bestaat 20 jaar en laat de klant meevieren.

Omorika Groenboulevard
in Beilen viert dubbel feest
BEILEN - Het is  allemaal 40
jaar terug in Beilen begonnen
met het kweken van kerstbo-
men. Om deze te kunnen ver-
kopen is Omorika een groot-
handel begonnen Tevens  wer-
den er ook kerstbomen geïm-
porteerd uit Denemarken. 

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

Na een aantal voorspoedige jaren
werd besloten om in 1999 het tuin-
centrum uit te breiden met de
bouw van een nieuwe kas van
3.000 vierkante meter met de
naam Omorika Groenboulevard.
Door de explosieve groei werd in
2000 besloten dat Bram jr. verder
met de afdeling kassenbouw zou
gaan en Bram sr. met het tuincen-
trum en het hoveniersbedrijf. 
Omorika Groenboulevard bestaat
in maart dus 20 jaar en tevens is
Coba Hegen 20 jaar het aan-
spreekpunt op het tuincentrum.
Om dit met de klanten te vieren
wordt er een actie gehouden waar-
bij 20 dagen lang een kassakor-
ting van 20 procent op het gehele
assortiment wordt gegeven. Deze
actie loopt van donderdag 12
maart tot en met zaterdag  4 april
2020. ,,Dus sla uw slag en doe uw
voordeel”, aldus het bedrijf.

Modique steunt Wensambulance
WESTERBORK - Terwijl de
voorjaarsmode alweer in de
winkel hangt, werd op 3 maart
door Ali Veldman van Modi-
que in Westerbork het  ingeza-

melde bedrag voor Wensambu-
lance SANN, een bedrag van
432,10 euro overgedragen aan
Henk van de Boer, voorzitter
SANN.  

Het bedrag is in december 2019
door klanten van Modique gedo-
neerd en bijeengebracht middels
een kortingsactie van het rad van
kortingen. Klanten konden voor 1
euro aan het rad draaien en ont-
vingen dan een korting van 30 tot
50 procent op één artikel naar
keuze.
Naast de kortingsactie werd er
ook spontaan door de klanten
gedoneerd. Ali Veldman en Henk
van de Boer danken iedereen voor
de donatie en deelname aan de
actie.
Stichting Ambiance Noord-Neder-
land (SANN) wil ernstig zieke
mensen met een beperkte levens-
verwachting de mogelijkheid bie-
den om op geheel eigen wijze
afscheid van hun leven te kunnen
nemen.  Mensen die weten dat ze
niet meer zullen genezen en hun
leven binnen korte tijd zal eindi-
gen, gaan vaak nadenken over wat
ze allemaal hebben meegemaakt
en welke wensen en dromen ze
nog hebben. Mensen uit Noord-
Nederland worden door middel
van begeleidend ambulancever-
voer geholpen zo’n wens te vervul-
len, en zo een laatste indrukwek-
kende ervaring aan het leven toe-
voegen.

De cheque werd door Ali Veldman overhandigd aan Henk van
de Boer.

Laifde veur Taol in De Ar Westerbork
WESTERBORK - Dien Klaank,
Mien Kleur organiseert zon-
dag voor de vierde keer Laifde
veur Taol, een programma met
streektaalmuziek, in De Ar in
Westerbork. 

Het draait daarbij om muziek en
verhalen in de streektaal. De
muziek wordt verzorgd door  duo’s
Ada & Henk Jz en Nait Soezen,

Bertus Wassen en Jaap Dolsma.
Geesje Bouwman zal het publiek
verrassen met verhalen in de
streektaal. 
Dien Klaank, Mien Kleur is een
initiatief van de in Westerbork
wonende Henk Jz Dokter. Door
het organiseren van activiteiten
waarbij muziek en streektaal cen-
traal staan, wil hij uiting geven
aan zijn Laifde veur Taol en dan
met name de taal die hij van huis

uit geleerd heeft.
Net als in de voorgaande jaren is
restaurant De Ar in Westerbork de
locatie waar muziek en verhalen
in de streektaal ten gehore wor-
den gebracht.
De ontvangst vanaf 11.30 uur. Het
programma is inclusief ontvangst
met koffie en koek en een Drentse
broodmaoltied. Reservering van
kaarten en reserveringen gaat via
restaurant De Ar Westerbork. 

The Biggest Little Farm bij Cinebieb Smilde
SMILDE - Cinebieb Smilde vertoont op 20 maart de Amerikaanse 4-sterren-docu-
mentaire The Biggest Little Farm van 2018, geregisseerd  door Emmy Award-winnen-
de regisseur John Chester. De film geeft een beeld van het leven van het echtpaar
Chester en Molly, die een ecologische boerderij beginnen in Californie. De kracht
van de film ligt in de geslaagde poging om met vallen en opstaan te boeren met de
natuur als uitgangspunt. Een hartverwarmende film over een paar dappere stads-
mensen die uit zorg voor het leefklimaat nu eens werkelijk actie durven te nemen.
Reserveren kan per telefoon dringend gewenst op dinsdag, donderdag of vrijdag. De
vertoning is een samenwerking van Cinebieb en  EnergieCooperatie Duurzame
Smildes.
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Lezing over ’Groener
denken en doen’
ORVELTE - Bestsellerauteur,
spreker en gedragsweten-
schapper Ben Tiggelaar is vori-
ge week dinsdag in Orvelte
geweest om daar de derde
Voorjaarslezing van IVN
Noord te verzorgen. Tiggelaar
houdt zich al ruim 30 jaar
bezig met leiderschap, veran-
dering en menselijk gedrag. 

Hij gaf een inspirerend betoog
over verandering in relatie tot ver-
groening. Serieus werk maken van
vergroening is nog niet zo makke-
lijk. Want: wie moet er nu eigen-
lijk veranderen? Zijn de burgers
aan zet, de boeren, de bedrijven of
zijn het toch vooral de bestuurders
die het moeten doen? En wát moe-
ten we dan doen?
Speciaal voor IVN Noord zette Tig-
gelaar op een rijtje wat de mensen
zouden moeten weten over leider-
schap en verandering in relatie tot
groener denken en doen. Geba-
seerd op gedegen gedragsweten-
schappelijk onderzoek en tegelijk
zeer praktisch. De belangrijkste
boodschap: als je wilt dat grote
groepen mensen bepaald gedrag

veranderen, moet iedereen
samenwerken en zich verdiepen in
hoe gedragsverandering werkt. En
daarvan kreeg de zaal alvast een
voorproefje. Zo werd verteld dat
er bij veranderingen ook altijd
mensen zijn die iets verliezen. En
dat levert weerstand op. Dat is
niet erg, daar kan rekening mee
worden gehouden. Formuleer doe-
len verder zo concreet en helder
mogelijk en begin met kleine stap-
jes en prioriteer. En een cruciale
factor bij gedragsverandering: de
fysieke omgeving. Kijk eerst waar
belemmeringen weggenomen
kunnen worden voor goed gedrag
en daarna of ongewenst handelen
moeilijker gemaakt kan worden.
Het leverde stof tot nadenken
voor de aanwezige bestuurders,
ondernemers, vrijwilligers en ove-
rige samenwerkingspartners van
IVN op. Twee jaar geleden jaar
startte IVN Noord de traditie van
een voorjaarslezing. Mark Tuit,
regiodirecteur IVN Noord: ,,De
voorjaarslezing is een moment om
onze partners te bedanken, te ont-
moeten en te inspireren. Door
sprekers uit te nodigen met ver-
schillende achtergronden, willen
we mensen aan het denken zetten.
Het is een mooie start van het
nieuwe seizoen.” 

De succesvolle turners van FIT Beilen. Foto: Andries Fokkema.

FIT-turners in de prijzen 
BEILEN - In Wildervank is
onlangs de tweede competi-
tieronde turnen heren voor de
niveaus 17-21 gehouden.
Namens FIT Beilen waren
Lars Oldenbeuving, Nick Hul-
zebosch, Martijn Nelis, Joran
Ribberink, Jurre van Roijen,
Aron Pastoor, Hidde Zwiers,
Jan Zwambag en David Zwiers
hierbij aanwezig om zich te
meten met hun opponenten. 
Er werd gestreden voor de dag-
winst, de winst in de competitie en

plaatsing voor de Districtsfinale.
De heren van FIT lieten zich weer
van hun goede kant zien door
mooie oefeningen te turnen op de
toestellen vloer, voltige, ringen,
sprong, brug en rekstok. 

Na een goede wedstrijd was er
deze dag goud voor David Zwiers
en Zwambag. Zilver was er voor
Hidde Zwiers en een bronzen
medaille werd uitgereikt aan Pas-
toor, Ribbebrink en Van Roijen. 
In de competitie, de opgetelde
resultaten van deze en de vorige

wedstrijd,  was er een gouden
beker voor Ribberink en David
Zwiers. Een zilveren beker was er
voor Hidde Zwiers en Zwambag;
brons was er voor Van Roijen en
Pastoor. 

Voor de Districtsfinale, waar de
turners uit de provincies Gronin-
gen, Drenthe en Friesland elkaar
gaan treffen op 18 april, hebben
Joran Ribberink, Lars Oldenbeu-
ving, David Zwiers, Hidde Zwiers,
Jurre van Roijen, Aron Pastoor en
Jan Zwambag zich geplaatst. 

Loopgroep 
Westerbork
Met een dikke minuut van haar
peroonlijk record op de halve
marathon heeft zaterdag trainster
Laura Batterink van de Loop-
groep Westerbork tijdens de
halve marathon van Haren een
mooie eerste plaats behaald in de
categorie vrouwen 50+. Batterink
was dan ook dik tevreden met
deze voorbereiding op de mara-
thon van Rotterdam en haar nieu-
we PR: 1.31.57 uur. De mannen
van Loopgroep Westerbork,
Edwin Gils (1.37.16), Richard
Kort (1.38.13) en Iddo Riemersma
(1.46.05) hebben ook prima tijden
gelopen. De tot voor kort nog lid
van de loopgroep dames Renate
van Dop (2.10.46) en Tanja Zwiers
(2.18.42) hebben tevens genoten
van ideale hardloopweer: fris met
een zonnetje. Van Dop liep, ook
ter voorbereiding op de Rotter-
dam marathon, in haar T-shirt met
zowel namen van kankerpatiën-
ten als sponsors voor het KWF.

Data Detox Buzz in
Midden-Drenthe
BEILEN - De Data Detox Buzz was
en komt in Midden-Drenthe.
,,Herken je het gevoel dat je digi-
tale persoonlijkheid stilletjes uit
je handen glipt? Heb je iets te
vaak Ik ga akkoord aangeklikt bij
alle updates? Ben je de tel kwijt
van het aantal accounts dat je
hebt aangemaakt? Dan heb je
misschien minder controle over je
digitale leven dan je eigenlijk zou
willen”, aldus de initiatiefnemers.
In de Data Detox Buzz kan men
zelf ontdekken wat er gebeurt
met de gegevens die met alle-
daagse acties worden achtergela-
ten op het internet. Daarnaast
kan er begonnen worden met de
Data Detox Kit, een gratis trai-
ningsprogramma om in 8 stappen
weer grip te krijgen op de eigen
digitale persoonlijkheid. 
De Buzz is een initiatief van de
bibliotheek. De bibliotheken van
Smilde en Westerbork zijn al aan
bod geweest. Zaterdag 14 maart
kan men van 10.00 tot 13.00 uur
nog terecht bij de bibliotheek in
Beilen.
Meer weten over de Data Detox
Buzz kan door te kijken op de
website van de bibliotheek.

Verhalen boeren en tuinders
op eigen verhalenplatform
MIDDEN-DRENTHE - Boeren
en tuinders beginnen met een
eigen verhalenplatform. Boe-
renBuren geeft burgers inkijk
in boerenleven. 

Hoe ziet een dag van een boer
eruit? En welke werkzaamheden
doet een boer zoal? Dát en nog
veel meer is te lezen en te zien op
BoerenBuren: dé Facebook- en
Instagramcommunity van de boer
voor de burger.
Op BoerenBuren krijgen burgers
een kijkje in de agrarische sector,
gaan boeren en tuinders het

gesprek aan en geven zij antwoord
op vragen die consumenten heb-
ben. Door te laten zien wat boeren
en tuinders doen en uitleg te
geven over het ‘boerenwerk’
hopen boeren en tuinders nog
meer begrip en besef te creëren
bij burgers.
BoerenBuren is een initiatief van
LTO Noord, de vereniging van
 agrarische ondernemers in de
negen provincies boven de grote
rivieren. De community startte
eind 2017 in West-Nederland.
,,Een groot succes”, zegt boer en
regiobestuurder Bert van Donse-
laar. ,,Niet iedereen weet wat zich
op de boerderij afspeelt, maar
door BoerenBuren wordt dat zicht-
baar.’’
Om nog meer mensen het werk
van de boer en tuinder te laten
zien is de Facebook- en Instagram-

community sinds 1 maart actief in
het hele werkgebied van LTO
Noord.
,,We nemen de burger mee in de
alledaagse belevenissen op en
rond het boerenerf. Dit hoeven
niet alleen mooie verhalen te zijn.
Ook verhalen die de boer aangrij-
pen, krijgen een plek. Denk bij-
voorbeeld aan de impact van een
stalbrand. Daarnaast gaan we in
gesprek over onderwerpen zoals
dierenwelzijn en natuurinclusieve
landbouw”, zegt boerin en regio-
bestuurder Karolien Hupkes. 
BoerenBuren wordt gemaakt door
leden van LTO Noord, maar ook
niet-leden kunnen meehelpen. Er
is een speciale Facebookgroep
‘Boeren voor Buren’ waar boeren
en tuinders gevraagd worden om
filmpjes, ideeën, tips en foto’s in te
sturen.

Fruit Gilde
Smilde doet 
mee aan NLdoet
SMILDE - Het Fruitgilde doet
zaterdag 14 maart mee aan
NLdoet mee door een bijenhotel
in elkaar te zetten en te plaatsen
in de Appelhof de Oude Veen-
hoop. De vrijwilligers van het
Fruitgilde hebben deze winter
niet stil gezeten. Er zijn meerdere
biologische maatregelen geno-
men om insectenplagen tegen te
gaan. Mezenkastjes zijn opgehan-
gen tegen de eikenprocessierups,
omgekeerde bloempotjes gevuld
met stro om oorwormen aan te
trekken die luizen tegengaan en
schapenwol om de bomen gewik-
keld om de wintervlinder tegen te
houden. Om goede bestuiving van
de fruitbomen mogelijk te maken
wordt dus half maart een bijenho-
tel gemaakt en geplaatst. Elke
hulp is daarbij van harte welkom.
Telefonische aanmelding kan via
0592 413564.

Prairieplanten bij
Groei & Bloei Beilen
BEILEN - Coen Jansen zal
woensdagavond 18 maart voor
Groei & Bloei afdeling Beilen
een lezing geven over prairie-
planten.

Hij zal tijdens deze lezing ingaan
op het kwekerijassortiment dat
voor een belangrijk deel bestaat
uit planten die zo uit de natuur
gehaald lijken te zijn, maar die
toch net een beetje anders zijn,
‘gecultiveerder’ zou men ze kun-
nen noemen. 
Deze steppeplanten kunnen uit

diverse landen uit de wereld
afkomstig zijn. Ze moeten sterk,
gezond, goed winterhard zijn en
een hoge sierwaarde hebben, om
verder mee te kweken. Coen Jan-
sen neemt ook planten mee uit
zijn kwekerij voor de verkoop. Het
is volgens de afdeling een belang-
rijke lezing ‘voor de droge, hete
zomers die we nog kunnen ver-
wachten!’

De avond is in het Wilhelmina
Zalencentrum en begint om 20.00
uur. De lezing is gratis voor leden
van Groei en Bloei.
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Detail van een werk van
Beatrix Copier.

Solo-expositie in
Kunstenaarsherberg
ZWEELOO - In Kunstenaars-
herberg Zweeloo aan  Hoofd-
straat 15, is sinds zaterdag een
soloexpositie ingericht van
Beatrix Copier, lid van Kunst-
Kring Zweeloo. 
Te zien is een serie van ruim 20
abstracte collage-schilderijen.
Aan het project is meer dan drie
jaar gewerkt. 

De expositie loopt nog tot en met
28 maart en is te bezoeken op
zaterdagen van 13.00 tot 17.00 uur. 
Op zaterdag 14 en zondag 15
maart vinden de Open Atelier
Dagen Coevorden plaats en zijn
de bezoektijden verruimd. Op
beide dagen is de herberg van

11.00 tot 17.00 uur geopend en is
de kunstenaar ook aanwezig.

De Plusbus werd door ºmiddel van het overhandigen van een
cheque financieel ondersteund.

Alleen maar plussen
voor de Plusbus
WESTERBORK - De plus is er
voor iedereen. De Plusbus van
Welzijnswerk Midden-Drenthe
vervoert ouderen of mensen
met een beperking van hun
huis naar verschillende
bestemmingen in de regio. 

De inzet is gericht op samenwer-
king van het Derkshoes in samen-
werking met het Spectrum in Bei-
len. De organisatie van de Loop
Fiets Proef Marathon Drenthe
hebben gezamenlijk met de Lions-
club Westerbork  een mooi bedrag
bij elkaar gehaald voor dit mooie
doel. De Plusbus is nu ook aan alle
zijden beplakt met stickers van de
Loop Fiets Proef MarathonDrent-

he en van de Lionsclub Wester-
bork. ,,Zo snijdt het mes aan twee
kanten”, vindt vicepresident Paul
Laubertsheimers van de Lions-
club Westerbork. 
De cheque werd in ontvangstgeno-
men  door Paul Vlootman, direc-
teur van Stichting Welzijnswerk
Midden Drenthe. Samen met Trui-
da Benthem en Toine van Mer-
rienboer (chauffeur van de Plus-
bus) werden daarna alle techni-
sche snufjes gedemonstreerd,
zoals onder andere een hydrauli-
sche rolstollift en een bijzondere
instaphulp-trede.
De inzet van de vrijwillige
chauffeurs verdient volgens de
betrokkenen groot respect: zonder
hen kunnen de bussen niet rijden.

Waterschap zet zich
in voor biodiversiteit
BEILEN - De achteruitgang
van biodiversiteit is een breed
maatschappelijk probleem. Op
initiatief van de waterschaps-
partijen Water Natuurlijk en
Natuur Geborgd in 2019 is nu
door het Waterschap Drents
Overijsselse Delta een beleids-
notitie biodiversiteit opge-
steld. Een motie van Water
Natuurlijk om hier in de
bedrijfsvoering actief en inte-
graal op in te zetten werd door
alle partijen gesteund.

Waterschap Drents Overijsselse
Delta draagt op diverse terreinen
bij aan de biodiversiteit, maar tot
nu toe ontbrak een gericht beleid.
In het Algemeen Bestuur van 25
februari is hier nader invulling
aan gegeven. Uit de notitie blijkt
dat het waterschap op diverse ter-
reinen hard werkt om de biodiver-
siteit te verbeteren zoals bij herin-
richting van beken, natuurvrien-
delijke oevers en vispassages. Bij
onderhoud en beheer worden ech-
ter veel kansen nog niet benut.

Namens Water Natuurlijk sprak
fractievoorzitter Obe Brandsma
zijn waardering uit voor de notitie
biodiversiteit, maar hij vond in het
huidige invulling het waterschap
te veel leunen op initiatieven van
derden. Water Natuurlijk is van
mening dat het waterschap zelf
verantwoordelijkheid moeten
nemen en hiervoor moeten stáán.
Als het waterschap intentieverkla-
ringen ondertekent, moeten het
die ook in de praktijk waarmaken.
Van partijen als landbouw en
natuur worden stappen gevraagd
voor herstel van de biodiversiteit;
overheden, dus ook waterschap-
pen, hebben hierin een voorbeeld-
functie.

Unaniem
In een motie vroeg Brandsma het
dagelijks bestuur om biodiversi-
teit te betrekken bij alle beleids-
voorstellen die betrekking hebben
op inrichting en beheer, en om bio-
diversiteit integraal te betrekken
bij de bedrijfsvoering. In het alge-
meen bestuur werd de motie door
alle partijen unaniem onder-
steund.Fakkelestafette

in Hoogersmilde
HOOGERSMILDE - Wethouder
D.  Bouwman  zal zaterdag om
13.30 uur de aftrap van de cultu-
relefakkel estafette verzorgen. De
opening zal plaatsvinden in
dorpsruimte De Olde Bieb. Daar-
na zal hij de Hoogersmildiger
vlag ophangen in de mast op de
hoek Drostenstraat/Rijksweg,
tegenover de firma Koers. 
In ver band hiermee nodigt de
culturele commissiede van fakke-
lestafette van Hoogersmilde
iedereen uit om om daar bij aan-
wezig te zijn.
Daarna kan men in het dorpshuis
genieten van al wat moois dat er
is gemaakt en wordt geshowd. Zo
zijn er exposities van schilderijen
van plaatselijke schilders, foto’s
van de fotoworkshop en doeken
van de schilderworkshop. Ook is
er een expositie auto pimpen en
een modeshow naar aanleiding
van het kleding pimpen. De
modeshow is om 14.30 en 15.15
uur. Om 15.45 en 16.30 uur zijn er
demonstraties line-dance. 
Om 17.00 uur vindt de fakkel -
overdracht aan Zwiggelte plaats. 
Zondag 15 maart worden er tus-
sen 14.00 uur tot 17.00
uur demonstraties met drones
verzorgd. Het dorpshuis de Olde
Bieb is dan open voor bezichti-
ging, inclusief koffie en thee.

Opschoondag in Drenthe
BEILEN - Voor de 18e keer
vindt op zaterdag 21 maart de
Landelijke Opschoondag
plaats. Dit jaarlijkse evene-
ment zorgt er samen met de
Drentenaren voor dat de pro-
vincie zwerfafvalvrij de lente
in gaat. 

Niet alleen particulieren van jong
tot oud starten opschoonacties op,
ook scholen, bedrijven, verenigin-
gen, (sport)clubs en gemeenten
steken traditiegetrouw de handen
uit de mouwen. Initiatiefnemer
NederlandSchoon is daar blij mee,

want zwerfafval blijft een pro-
bleem dat we alleen samen kun-
nen oplossen. Zelf een actie aan-
maken voor de Landelijke
Opschoondag 2020 kan via
www.supportervanschoon.nl.
NederlandSchoon spoort alle deel-
nemers aan de Landelijke
Opschoondag aan om verder te
kijken dan alleen de opschoonac-
ties op 21 maart. Zo kunnen inwo-
ners op de landkaart op
www.supportervanschoon.nl een
eigen schoongebied vastleggen,
waar zij het hele jaar door zorg
voor dragen. ,,Op deze manier
houden we Nederland samen

zwerfafvalvrij”, aldus Helene van
Zutphen, directeur van Neder-
landSchoon. ,,De Landelijke
Opschoondag blijft uiteraard de
dag waarop we met z’n allen
samenkomen en iedereen aan de
slag gaat, maar we moeten ons
afvragen wat we de andere 364
dagen van het jaar doen om onze
leefomgeving zwerfafvalvrij te
houden. De plastic soep is aan de
orde van de dag en aandacht voor
het klimaat wordt steeds urgenter.
Wij bieden iedereen de gelegen-
heid een steentje bij te dragen en
een eigen gebied vast te leggen en
schoon te houden; van straat of
speelplaats tot hele wijk. Op die
manier kunnen we ook opgeruimd
de zomer, herfst en winter in.”
NederlandSchoon werkt daarom
al 28 jaar intensief samen met
bedrijven, burgers, maatschappe-
lijke instanties en overheid om
zwerfafval aan te pakken en
ervoor te zorgen dat een schone
omgeving de norm wordt en blijft.
Door middel van onderzoeken,
samenwerkingen, het delen van
kennis en het geven van advies,
wordt niet alleen meer bewust-
wording, maar ook gezamenlijk
verantwoordelijkheidsgevoel
gecreëerd. Een voorbeeld van
deze aanpak is Supporter van
Schoon, een landelijk initiatief
dat mensen verenigt en activeert
om zo een grotere vuist tegen
zwerfafval te maken. Dit jaar
wordt voor de 18de keer de Lan-
delijke Opschoondag georgani-
seerd. 

Zangdienst in
Pauluskerk Beilen
BEILEN - In de Pauluskerk in bei-
len wordt zondagavond 15 maart
een zangdienst gehouden onder
leiding van dominee Magda Haze-
leger met als thema voor de medi-
tatie Een stap tegelijk. 
Vocale medewerking wordt ver-
zorgd door de christelijke zang-
groep Cantares Fides uit Appin-
gedam, onder leiding van dirigent
Jan Beukema  die tevens het koor
op orgel en piano begeleidt, als-
mede de samenzang.
De aanvang is 19.00 uur en vanaf
circa kwart voor zeven is er reeds
samenzang.

Eerste kievitsei van
Drenthe gevonden
MEPPEL - Op een extensief
beheerd grasland in Meppel is
zondagmorgen om half tien
het eerste kievitsei van Drent-
he gevonden. Vrijwillig weide-
vogelbeschermer Jelmer Bak-
ker uit Meppel, actief bij
Vogelwerkgroep Vliegvlug,
heeft zijn vondst gemeld bij
Landschapsbeheer Drenthe.

Weidevogelcoördinator Erwin
Bruulsema heeft geconstateerd dat
het om een vers ei gaat. Met de
vondst van het eerste ei is het wei-
devogelseizoen in Drenthe officieel
begonnen. Sinds zijn verhuizing
naar Meppel in 2012 is, de van oor-
sprong Friese, Jelmer Bakker actief
bij Vogelwerkgroep Vliegvlug. Zijn
vondst op 8 maart is een persoon-
lijk record: ,,Niet eerder vond ik zo
vroeg al een ei, mijn record stond
op 13 maart. Dus dit is leuk!” Het
zoeken en beschermen van weide-
vogelnesten is hem met de paple-
pel ingegoten: ,,Mijn vader was zo
fanatiek dat ik als baby al mee op
pad ging.” Bakker gaat het komen-
de seizoen met een positief gevoel
tegemoet: ,,We hopen uiteraard dat
het beter gaat dan het voorgaande
jaar.”

Plan van aanpak
De weide- en akkervogels hebben
het moeilijk en in 2017 ging het
Ermberaad van start in Drenthe.
De provincie Drenthe, LTO Noord,
terreineigenaren en natuurbe-
heerders, jagers en natuurorgani-
saties zijn zich samen in gaan zet-
ten voor het behoud en de
bescherming van akker- en weide-
vogels in Drenthe. Er wordt inten-
sief samengewerkt aan biotoop-
verbetering, aanpak van predatie,
monitoring en er is onderzoek
gedaan naar nestbescherming en
kuikenoverleving van wulpen in
Drenthe.
Met de vondst van het eerste kie-
vitsei is het weidevogelseizoen
van 2020 in Drenthe officieel
begonnen. Zo’n 400 vrijwillige
weidevogelbeschermers gaan het
veld in om kuikens van de ture-
luur, de kievit, de grutto, de schol-
ekster en de wulp een goede start
te geven. De vrijwilligers brengen
bij honderden boeren de nesten in
kaart en nemen beschermings-
maatregelen. Landschapsbeheer
Drenthe kan de groepen onder-
steunen, dankzij de financiële
steun van de provincie Drenthe en
de Nationale Postcode Loterij.

Jelmer Bakker vond het eerste Drentse kievitsei.

Westerbork
eet
oliebollen
WESTERBORK - De Kern-
groep 75 jaar Vrijheid Wester-
bork heeft samen met Striet-
houldt Catering de Actie Olie-
bol opgezet.  Hiermee hoopt
de Kerngroep een flink deel
van het geld dat nog nodig is
voor de festiviteiten van 6 tot
en met 12 april te verzamelen.
Samen met buurtverenigin-
gen en de World Servants zijn
huis aan huis bestellingen ver-
zameld. En niet zonder resul-
taat. Liefst 750 zakken met
oliebollen zijn er besteld. Dat
zijn in totaal liefst  7500 olie-
bollen.

Afgelopen zaterdag zijn de
zakken met oliebollen
bezorgd bij de bestellers. Dit
gebeurt ook door leden van de
buurtverenigingen en door de
groep World Servants. Ruim
zevenhonderd gezinnen in
Westerbork genoten die dag
van de heerlijke oliebollen. 
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Vader en dochter Peeks komen binnenkort in actie tijdens een
rally door Marokko.

Vader en dochter
in woenstijnrally
BEILEN - Vader Rinus en
dochter Iris Peeks uit Beilen
gaan deelnemen aan een  rally
dwars door de woestijnen van
Marokko.
Ze gaan crosscountry rallyrijden
met een 30-jarige oude Mitsubishi
Pajero Rally mk1.
Na jaren als serviceteam mee zijn
geweest gaan vader en dochter
hun droom verwezenlijken, door
nu zelf deel  te nemen aan de
Carta Rallye 2020. Dat betekent

zeven dagen competitie in de woe-
stijn, met zelfs een nachtstage.
Rinus en Iris Peeks vertrekken
eind maart naar Marokko  om te
starten op het strand van Plage
Blanche voor de  rally door woes-
tenij van Marokko. Ze zullen zeker
2000 kilometer op roadbook moe-
ten rijden op onverharde wegen
en duinen, om te finishen in M’Ha-
mid.
Het team is te volgen op Facebook
(rally team WTF. Where’s The
Finish).

Theater in Dwingeloo 
in teken 75 jaar vrijheid
DWINGELOO - Roestvrij
theater gaat op 3, 4 en 5 mei
in het teken van 75 jaar vrij-
heid en in samenwerking met
Theater Na de Dam een voor-
stelling maken in Dwingeloo
en in Diever. Voor deze voor-
stelling is men nog op zoek
naar ouderen die hun verhaal
over de oorlog willen delen.

De spelers tussen de 14 en 25 jaar,
die eveneens nog gezocht worden,
verdiepen zich samen met theater-
makers Leander Breen en Dorien
Folkers in de geschiedenis van
Dwingeloo en Diever ten tijde van
de Tweede Wereldoorlog. De spe-
lers gaan in gesprek met ouderen
in de buurt over hun herinnerin-
gen. Die gesprekken gebruiken ze
als basisinspiratie voor de voor-
stelling. Centraal staat het verhaal
over de brug die in een nacht door
vrijwilligers is gebouwd om Die-
ver te bevrijden. De opdracht van
de Canadese commandant luidde:
‘maak mij een brug, geschikt voor

maximaal 9-tons wagens en zorg,
dat die morgenvroeg half zeven
klaar is.’ Die hele nacht zwoegden
de vrijwilligers om 10 minuten
voor de vastgestelde tijd de brug
gereed te hebben, waardoor de
geallieerde colonnes westwaarts
konden.

Naast de geschiedenis van oude-
ren en het verhaal over de nood-
brug gaan de spelers ook naar
Amsterdam om inspiratie op te
doen. Daar ontmoeten zij alle
andere 400 jongeren die in 34 pro-
jecten door het hele land mee spe-
len tijdens Theater Na de Dam.
Wie zijn of haar verhaal of dat van
een familielid over de Tweede
Wereld Oorlog wil delen met jon-
geren kan contact opnemen met
Leander via leander@roest vrij -
theater.nl of bellen 06-51020433
(voorkeur gaat uit naar mailen).
Wie tussen de 14 en 25 jaar oud is
en het interessant lijkt om als spe-
ler mee te doen, kan zich vóór 15
maart aanmelden via
www.roestvrijtheater.nl.

Grote variatie aan
kunst in Westerbork
WESTERBORK - In de tuin
van het voormalige gemeente-
huis aan de Hoofdstraat 16 in
Westerbork wordt zondag 12
juli weer een zeer gevarieerde
kunstmarkt gehouden. 
Er is een grote variatie aan kleur-
rijke kunst zoals schilderijen,
keramiek, weefsels, sieraden, beel-
den, glas en textiel. Er zijn ook
kunstenaars die over hun werk

vertellen en demonstreren. 
Westerbork is die dag een grote
openluchtgalerie. De kunstmarkt
begint om 11.00 uur en duurt tot
17.00 uur. De toegang voor bezoe-
kers van dit evenement is gratis.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar
op de kunstmarkt. Voor meer
informatie over de kunstmarkt
kan men contact opnemen met
mpnoordman2@gmail.com  of 06
45042486.

Gemalen op volle toeren 
BEILEN - In het werkgebied van
het waterschap is onlangs in een
weekend gemiddeld 20 tot 34
millimeter regen gevallen. Dit

had tot gevolg dat het water in
de toch al goed gevulde  kana-
len, meren, weteringen en sloten
nog hoger kwam te staan. 

Door de gemalen op volle toeren
te laten draaien, houdt het water-
schap het waterpeil beheersbaar. 
De grote(re) gemalen Stroink (Vol-
lenhove), Zedemuden, Kostverlo-
renzijl (Zwartsluis), Streukelerzijl,
Galgenrak, Kloosterzijl (Hasselt),
Veneriete, Nieuw Lutterzijl (Kam-
perzeedijk), Broekhuizen (Dalf-
sen), Katerveer (Zwolle) en
Ankersmit (Deventer) pompten
het overtollige water vanuit het
gebied naar de IJssel, Zwarte
Water, Vecht, Zwartemeer en Vol-
lenhovermeer. Daarnaast zorgden
de kleinere gemalen ervoor dat
het waterpeil in de diverse polders
binnen de perken is gebleven. Uit-
eindelijk werd al dit water afge-
voerd naar het IJsselmeer. De
diverse in het verleden al aange-
legde waterbergingen bewiezen
hun diensten en stonden vol
water. Daarnaast speelt al een
aantal weken de verhoogde water-
stand op de IJssel Zwarte Water
en Vecht. Opstuwing door de
harde westenwind zorgde twee
weekenden geleden voor een ver-
dere stijging van het water op
deze rivieren. Zondags werd daar-
om de balgstuw bij Ramspol tijde-
lijk gesloten om het water richting
Zwartemeer en Zwarte Water
tegen te houden. Bij Kampen
steeg het water tot 84 centimeter
boven NAP. Pas bij 1,40 meter
boven NAP komt de Hoogwater-
brigade in actie om het eerste deel
van de waterkering in Kampen op
te bouwen. Maar zover is het niet
gekomen. In het Zwarte Water bij
Hasselt steeg het water tot op de
kade langs de Grintwal. 
Omdat de gemalen volop draai-
den, de wind afnam en er geen
neerslag meer viel, ontstond weer
ruimte in het watersysteem. 

Het water steeg tot grote hoogte en zette kades onder water.

Het gemaal Streukelerzijl.

Ei-tentoonstelling ‘Kunst op Schaal’
ZEIJEN - In De Oranjerie in
Zeijen worden van zondag 15
maart tot en met  zaterdag 11
april voor de 34e achtereenvol-
gende keer artistiek beschil-
derde echte eieren tentoonge-
steld tijdens de verkoopexposi-
tie Kunst op Schaal.

“Eén ei is geen ei, twee ei is een
half ei, drie ei is een Paasei”, aldus
het gezegde. Pasen en eieren zijn
onverbrekelijk met elkaar verbon-
den. Het versieren van eieren
heeft al een eeuwenoude traditie
en deze traditie  houdt al 34 jaar
stand. 
Aan deze bij de verzamelaar zeer
gewaardeerde expositie nemen

circa 50 kunstenaars deel afkom-
stig uit 9 verschillende landen. Dit
jaar zullen weer nieuwe exposan-
ten aanwezig zijn uit Bali, Rus-
land, Duitsland, Zwitserland,
Frankrijk, Roemenië, Oekraïne,
België en Nederland.
Kwaliteit en exclusiviteit staat bij
deze tentoonstelling voorop. Deze
tentoonstelling behoort inmiddels
tot de top van Europa. De eieren
worden in vitrines geëxposeerd.
Er worden onder andere natuurta-
ferelen, oude meesters, Jugend-
stil, Hindeloper techniek, iconen
en nog veel meer op een ei gezet,
hetgeenzeker tot de verbeelding
spreekt.
Er zijn eieren beschilderd met
acryl-, aquarel-, olieverf en Oost-

Indische inkt, geëtste en gekraste
eieren en gefreesd, eieren versierd
met knip-en vouwwerk, eieren
bewerkt met klei en opengeboor-
de eieren maar ook eieren van
kunstenaars in Fabergé-stijl.
De expositie biedt de bezoeker de
exclusieve verkoop in Nederland
van unieke replica’s van de com-
plete Fabergé-collectie tsa ren -
eieren.

Dagelijks is een van de exposan-
ten aanwezig en demonstreert een
speciale techniek. Verder is er een
prachtige collectie handbeschil-
derde tinfiguren in de aas sfeer uit
Duitsland. Een verzameling ei-
doppen wordt ter verkoop aange-
boden. De Oranjerie heeft in de
afgelopen 33 jaar een fraaie ei-
verzameling opgebouwd, die men
in de theeschenkerij kan bewon-
deren. De Oranjerie komt met een
geheel nieuwe voorjaarscollectie
en zal deze sfeer ook uitstralen.
Tijdens deze vier weken biedt
men daarnaast een collectie heer-
lijke Drentse streekprodukten.
Voor de bezoekers die na het zien
van alle pracht en praal zelf aan
de slag willen, zijn er allerlei soor-
ten blanke eieren te koop. Dat
varieert van een struisvogelei tot
een klein kwarteleitje.  
De Oranjerie  is te vinden aan de
Noorderstraat 1 in Zeijen. De toe-
gang is gratis.
De openingstijden, alleen tijdens
deze tentoonstelling, zijn dinsdag
tot en met  vrijdag van 10.00 tot
18.00 uur,  zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur en zondag van 11.00 tot
17.00 uur.
De Oranjerie is te bereiken per
auto via A28, afslag 34 (Assen
Noord) daarna bewegwijzering
naar Zeyen volgen. Per bus: lijn
83, van NS-station Assen richting
Roden. 
Voor meer informatie: www.de-
oranjerie.nl of info@de-oranje-
rie.nl, telefoon 0592-291671 of 06-
51173645.

Lustrumeditie MOEK van start
BEILEN - De gemeente Middeen-Drenthe organiseert ook dit jaar
weer Mooi Op Eigen Kracht oftewel MOEK. Dit is voor inwoners dé
kans om wijk, straat, dorp of buurt mooier en leefbaarder te maken.
Aanmelden dient vóór 20 april te gebeuren voor deze lustrumeditie. 
MOEK is een prijsvraag waarbij dorpen, wijken, straten en buurten
plannen kunnen indienen om hun omgeving mooier en leefbaarder
te maken.  Er is maar liefst 30.000 euro aan prijzengeld beschikbaar.
Met een goed plan maakt men kans op (een deel van) de prijzenpot.
Meer informatie over MOEK 2020 is te vinden op www.middendren -
the.nl/ moek.
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Subsidieaanvragen voor
culturele initiatieven
BEILEN - Het is van 5 maart
tot 9 april nog één keer moge-
lijk om voor dit jaar een subsi-
dieaanvraag te doen voor cul-
turele initiatieven, ideeën, pro-
jecten en/of evenementen in
Midden-Drenthe. 

Cultureel Midden-Drenthe heeft
gezorgd voor nieuwe culturele
energie in de kernen en dorpen
waardoor mooie, nieuwe ideeën
zijn ontstaan. Met de 20.000 euro
die nog beschikbaar is voor dit
jaar, hoopt Midden-Drenthe als
Culturele Gemeente tegemoet te
komen aan (een deel van) deze
nieuwe ideeën en initiatieven. 
Voor het aanvragen van subsidie
geldt een tweetal spelregels: het
initiatief, idee, project of evene-
ment moet een relatie hebben met
het thema Vrijheid; het overkoepe-

lende thema van Culturele
Gemeente Midden-Drenthe. Daar-
naast moet het initiatief, idee, pro-
ject of evenement inwoners van
Midden-Drenthe betrekken.
De subsidieaanvragen worden aan
deze spelregels getoetst en aan de
Beleidsregels Projectsubsidies
Cultuur Midden-Drenthe, de Alge-
mene Subsidieverordening van de
gemeente Midden-Drenthe en de
Algemene Wet Bestuursrecht. Dit
betekent dat de adviescommissie
Cultuur een advies uitbrengt aan
de stuurgroep Culturele Gemeen-
te over de (deels) toe te kennen of
af te wijzen subsidies. Op
www.cul tu reel middendrenthe.nl
is het aanvraagformulier te vin-
den. Subsidie aanvragen kan nog
tot 9 april. Uiterlijk eind april krij-
gen de aanvragers bericht over het
wel of niet (deels) toekennen van
de aangevraagde subsidie. 

De Borckerstroomzangers  voor de Stefanuskerk 

Borckerstroomzangers
treden op in Meursinge
WESTERBORK - Na een aantal
succesvolle optredens in de kerst-
periode zijn de Borckerstroomzan-
gers direct aan de slag gegaan om
beslagen ten ijs te komen op hun
jaarconcert op 21 maart in bij
zalencentrum Meursinge in Wes-
terbork.
Het koor heeft in 2019 drie nieu-
we leden mogen begroeten en één
lid heeft om gezondheids redenen
moeten stoppen . Het koor betaat
nu uit 42 zangers, 5 muzikanten

voor de begeleiding, een geluids-
man en dirigent Klaas Knevel-
baard.
Het concert begint om 20.00 uur
en de zaal is open om 19.15 uur. De
entree bedraagt aan de zaal 10
euro  en in de voorverkoop 7,50.
Dit is inclusief een kopje koffie of
thee bij binnenkomst.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Warenhuis Wassen, Westeinde 49,
Westerbork  en DA La Sante
Hoofdstraat 57 in Westerbork. 

Werkzaamheden
Westerbork gestart
WESTERBORK - De werk-
zaamheden aan het traject
Westeinde-Hoofdstraat-Oost-
einde in WeWesterbork zijn
inmiddels begonnen. 
In de afgelopen weken is gewerkt
aan het vervangen van de riole-

ring in de Pieterbergweg. Vanaf
volgende week wordt daar de bes-
trating aangepakt.

Wethouder Anique Snijders ont-
hulde  vrijdag 28 februari het
bouwbord waarmee de werkzaam-
heden officieel werden afgetrapt.

Oplevering rotonde
bij Beilen vertraagd
BEILEN - De oplevering van
de nieuwe rotonde bij de
afslag 30, A28 Beilen schuift
enkele weken op.  Reden hier-
van is dat er op enkele plek-
ken grondverbetering moet
plaatsvinden. 
De planning is nu dat de rotonde,
afhankelijk van het weer, begin
mei klaar is.

Tijdens de werkzaamheden is
gebleken dat een deel van de
grond niet sterk genoeg is om de
nieuwe rotonde te dragen. Daar-
om is eerst verbetering van de
grond nodig, voordat de rotonde
verder kan worden aangelegd. 
De weggebruikers kunnen tot dat
de rotonde klaar is gebruik blij-
ven maken van de goede tijdelijke
ontsluiting.

Forse prijs in Beilen
BEILEN - Een inwoner van Beilen
heeft in de trekking van de Bank-
Giro Loterij een bedrag van
10.000 euro gewonnen. De win-
naar werd onlangs verrast met het
goede nieuws. 
De BankGiro Loterij maakt iede-
re dag de winnaar van een prijs
bekend. Alle dagen gaat er 10.000
euro uit, elke week 100.000 euro
en iedere maand wint een deelne-
mer van de loterij maar liefst 1
miljoen euro. 
De BankGiro Loterij is de cul-
tuurloterij van Nederland: niet
alleen deelnemers winnen, ook
tal van culturele organisaties
zoals musea, molens en monu-
menten. Met minimaal 40 procent
van ieder lot dragen 700.000
BankGiro Loterij-deelnemers
maandelijks bij aan cultuur in
Nederland. Hierdoor kon de Lote-
rij in 2020 een recordbedrag van
84,3 miljoen euro verdelen onder
77 culturele organisaties. 

Repaircafé Beilen
BEILEN - In de bibliotheek aan
de Kampstraat 2 wordt zaterdag
weer het Repaircafé Beilen
gehouden. De openingstijd is van
10.00 tot 13.00 uur. Wie zijn of
haar spullen een  een tweede
leven wil geven is welkom.
Het thema voor deze maand is
Tuingereedschap. Omdat het voor-
jaar er weer aankomt, is het
belangrijk om goed gereedschap
te hebben. Men kan tuingereed-
schap er laten nakijken en wat
kapot is laten repareren. Ook kan
gereedschap worden geslepen. 
Als extra is er deze keer op ver-
zoek van het Spectrum het
ombouwen van een telefoon naar
een ‘wondertelefoon’. Alle onder-
delen die hiervoor nodig zijn wor-
den geleverd. De wondertelefoon
wordt gebruikt om mensen met
dementie liedjes van vroeger te
laten beluisteren.
De naaister zit ook weer klaar om
kapotte kleding en dergelijke te
repareren. De vrijwilligers zitten
ook nu weer klaar om diverse
kapotte spullen gebruiksklaar te
maken. Er is koffie/thee en voor
de kinderen.
Kleine huishoudelijke apparaten,
naaigoed, computers, lampen,
fietsen, Senseo’s  en rollators  en
diverse andere spullen kunnen
vaak weer gerepareerd worden.
,,Gooi kapotte spullen dan ook
niet weg maar geef ze een tweede
leven door deze te laten repare-
ren”, aldus de vrijwilligers. Men
roept op om de spullen vooral
schoon aan te leveren. ,,Dit werkt
voor de vrijwilligers  prettiger.”
Een gift in de fooienpot als men
tevreden is over het resultaat
wordt op prijs gesteld. Hier kun-
nen nieuwe onderdelen of  mate-
riaal van aangeschaft worden.

Nieuwe Boslatlas voor
middelbare scholieren
ASSEN - Gedeputeerde Tjisse
Stelpstra heeft vrijdag de eer-
ste exemplaren van De Bosat-
las van de duurzaamheid uitge-
reikt aan leerlingen van 3
HAVO op het Gomaruscollege
in Assen. 
In deze Bosatlas komen onderwer-
pen als klimaatverandering, het
opraken van grondstoffen, verlies
aan biodiversiteit en tekort aan
zoet water aan de orde. De nadruk
in de atlas ligt vooral op concrete
maatregelen die inwoners, overhe-
den en bedrijven kunnen nemen
om hun voetafdruk te verkleinen.
De komende weken wordt De Bos-
atlas van de duurzaamheid op alle
middelbare scholen in Drenthe
bezorgd, dankzij een bijdrage van
provincie Drenthe. Gedeputeerde
Stelpstra: ,,Iedereen heeft te
maken met actuele en complexe
onderwerpen zoals klimaatveran-
dering. Daarom is het belangrijk
dat alle middelbare scholen in
Drenthe deze Bosatlas kunnen

gebruiken in de aardrijkskunde-
les.” Naast een financiële bijdrage
leverde Drenthe samen met pro-
vincie Groningen ook een inhou-
delijke bijdrage aan de atlas in
het hoofdstuk Groene Chemie in
Noord-Nederland. In dit hoofdstuk
wordt uitgelegd hoe de chemie in
Noord-Nederland werkt aan ver-
groening. Dat is bijvoorbeeld het
geval door petflessen in de toe-
komst te maken van restproduc-
ten van bos- en akkerbouw.
De Bosatlas van de duurzaamheid
laat zien welke effecten de toene-
mende invloed van de mens op de
aarde heeft. Daarnaast geeft de
atlas inzicht in de afspraken die er
in internationaal verband zijn
gemaakt om deze ontwikkelingen
een halt toe te roepen, zoals het
Klimaatakkoord van Parijs. De
informatie in de atlas wordt
ondersteund met kaarten, info-
graphics en diagrammen. De Bos-
atlas van de duurzaamheid wordt
uitgegeven door uitgeverij Noord-
hoff.

Publiekslezing over 
bijnierziekten in Assen
ASSEN - Het Wilhelmina Zie-
kenhuis in Assen organiseert
maandag 16 maart een
publiekslezing over bijnier-
ziekten. De lezing is bedoeld
voor iedereen die geïnteres-
seerd is in bijnierziekten zoals
de ziekte van Addison, of die
er zelf mee te maken heeft.

De bijnieren zijn kleine orgaan-
tjes die boven de nieren liggen.
Dat de bijnieren zo belangrijk zijn
voor onze gezondheid, weten de
meeste mensen niet. Als de bijnie-
ren niet goed werken, kan men
allerlei klachten krijgen, zoals
moeheid, een gevoel van niet fit
zijn, gewichtsverlies of juist
gewichtstoename. Het kan zelfs
levensbedreigend zijn. Tijdens de
bijeenkomst op maandag 16
maart kunnen de bezoekers van
alles aan de weet komen over de
werking van de bijnieren en de
ziektes die men kan krijgen als de
bijnieren niet normaal functione-
ren.
De bijnieren produceren bijvoor-
beeld de hormonen cortisol en
adrenaline. Als de bijnieren te
weinig cortisol aanmaken, rea -
geert het lichaam bijvoorbeeld

niet goed op stresssituaties. Daar-
door kan iemand in shock of in
coma raken en zelfs overlijden. Bij
een teveel aan cortisol kan men
weer een te hoge bloeddruk krij-
gen, met het risico van hart- en
vaataandoeningen. Soms is een
bijnierziekte aangeboren, maar
kan men er ook op latere leeftijd
last van krijgen.
Tijdens de lezing besteden de
sprekers speciaal aandacht aan de
ziekte van Addison, omdat deze
bijnierziekte veel impact kan heb-
ben op iemands leven. Twee bij-
nierverpleegkundigen vertellen
hoe ze patiënten met Addison
begeleiden en er is het persoonlij-
ke verhaal van iemand die zelf de
ziekte van Addison heeft.
Sprekers deze avond zijn Rob
Gonera, internist-endocrinoloog,
Marleen Vosjan, internist-endocri-
noloog, Annemieke Stam, bijnier-
verpleegkundig, Ellen Vogt, bij-
nierverpleegkundige en een erva-
ringsdeskundige.
De lezing begint om 19.30 en ein-
digt om circa 21.30 uur, de zaal is
open vanaf 19.00 uur. De toegang
is gratis maar aanmelden is nood-
zakelijk. Dat kan via de website
van het ziekenhuis: www.wza.nl/ -
age nda.

Het Orkest
weer op pad
met violen
WESTERBORK - Muziekver-
eniging Het Orkest houdt op
zaterdag 14 maart weer haar
jaarlijkse violenactie. Net
zoals voorgaande jaren ver-
koopt de muziekvereniging
deze bloemetjes in alle soor-
ten en maten en leveren zij
ook potgrond en gevulde
bloembakjes. Ook staat er een
kraam op het van Weezel-
plein. De violen kosten per 14
stuks 7 euro en de potgrond
per zak van 20 liter kost 3
euro. Twee zakken kosten 5
euro. De opbrengst van deze
actie gebruikt Het Orkest voor
aanschaf van nieuwe instru-
menten en muziekstukken.

Vier teams bouwen
boomhutten in Drenthe
BEILEN - De tweede editie van
het programma De Boomhut
Battle wordt vanaf september
uitgezonden op NPO3. In zes
afleveringen van dit familiepro-
gramma gaan vier teams een
boomhut bouwen in Drenthe. 

Daarnaast strijden de kinderen
van de teams tegen elkaar in ver-
schillende opdrachten, die plaats-
vinden in het Drentse landschap.
Met deze opdrachten kunnen ze
punten verdienen. 
In de eerste aflevering stellen de
teams zich voor en gaan de kinde-
ren direct aan de slag met de
bouw van een mini-boomhut.
Daarnaast maken ze kennis met
de eigenaren van de bedrijven,
krijgen ze de tekening van hun
boomhut en zien ze de plek waar
de boomhut moet komen. Als
plekken waar de boomhutten
gebouwd mogen worden is geko-
zen voor het Cnossen Leekster-

meer, Scandinavisch Dorp, Park
Zeegser Duinen en camping Bor-
kerheide.
Gedeputeerde Henk Brink:
,,Boomhut XXL zet Drenthe op de
kaart, maakt de unieke waarde
van het Drentse landschap zicht-
baar en laat zien hoe de Drentse
natuur (actief) beleefd kan wor-
den. Bovendien zijn de boomhut-
ten een aanvulling op het bestaan-
de aanbod in de verblijfsrecreatie
in Drenthe.”
De opnames van het programma
zijn in april en mei. Naast de bouw
van de boomhutten is te zien wat
de Drentse natuur te bieden heeft
en wat je kunt doen en beleven in
Drenthe, dé oerprovincie van
Nederland. Het programma komt
mede tot stand dankzij inzet van
provincie Drenthe, de gemeenten
Midden Drenthe, Tynaarlo en
Noordenveld, Regio Groningen-
Assen, de betrokken onderne-
mers, het Recreatieschap Drenthe
en Marketing Drenthe.
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