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Noord-Zuid route in
Beilen wordt opgeknapt
BEILEN - De Noord-Zuid
route door Beilen is aan een
opknapbeurt toe. De gemeente Midden-Drenthe wil van
haar inwoners weten hoe dat
het beste kan gebeuren.
Er wordt een enquête gehouden
over de herinrichting van de route
dwars door Beilen. Op deze
manier wil de gemeente duidelijkheid krijgen over de wensen waarmee rekening moet worden gehouden.
Het gebied dat opnieuw ingericht
wordt is het gedeelte van de rotonde bij de brandweer tot de Burgemeester Wytema-rotonde. Het
gaat in totaal om ongeveer 1,6
kilometer waarbij de Esweg en
gedeeltes van de Linthorst
Homanweg en de Asserweg worden aangepakt.
Wethouder Jan Schipper: ,,Deze

belangrijke route met verschillende functies is aan een opknapbeurt toe. Auto’s, bussen, fietsers,
voetgangers. Ze maken er allemaal gebruik van. Er komen veel
op-/uitritten van woningen en
bedrijven op deze weg uit en heeft
het verschillende oversteekgebieden voor scholen, woongebieden,
(sport)verenigingen. Als gemeente vinden wij het belangrijk om
zoveel mogelijk meningen te
horen over de route. Moet de weg
overzichtelijker, meer oversteekplaatsen, bredere fietspaden of
juist meer ruimte voor de voetganger? Wij horen het graag.’’
Door de situatie rondom corona is
de enquête alleen online in te vullen. Dit kan op www.middendrenthe.nl/noordzuidroute. Ook is
het mogelijk om de enquête in te
vullen met hulp van een medewerker van de gemeente. Hiervoor
kan een afspraak gemaakt worden
met Stefan Hoks, via (0593) 53 92
95. Het invullen van de enquête
kan tot en met 31 oktober. Onder
de inzenders wordt een cadeaubon verloot. Deze bon is te besteden bij één van de lokale ondernemers in Beilen.

AMDG-jeugd laat zich horen
BEILEN - De jeugdonderdelen van AMDG hebben vrijdag 25 september een buitenconcert gegeven
voor het gemeentehuis in het centrum van Beilen. Het publiek en ook de muzikanten genoten na
lange tijd weer eens van een echt optreden. De beperkingen omtrent de coronacrisis stonden op dat
moment de uitvoering niet in de weg. Sjors Krikken, namens AMDG de organisator van het concert, liet zich niet uit het veld staan door de onzekerheid. ,,De weg naar een optreden toe kan ook
een doel op zich zijn in deze tijd. We willen graag de muzikanten perspectief bieden. En als dan het
weer ook nog eens meezit, is dat een mooie meevaller’’, zo liet hij weten (foto Sjors Krikken).

21 Woningen op locatie De Lindelaar
WESTERBORK - Op de plek
van de voormalige basisschool
De Lindelaar in Westerbork
worden woningen gebouwd.
De gemeente Midden-Drenthe
en Woonservice gaan hierbij
nauw samenwerken.

Mondkapjes zijn nu verplicht in het WZA (foto WZA).

Mondkapjes verplicht in
Wilhelmina Ziekenhuis
ASSEN - In het Wilhelmina
Ziekenhuis Assen (WZA) zijn
sinds vrijdag mondkapjes verplicht. Dit geldt voor alle
medewerkers, patiënten en
bezoekers vanaf 13 jaar.
De mondkapjes moeten binnen in
het ziekenhuis overal gedragen
worden. Wat betreft de patiënten
geldt de mondkapjesplicht alleen
voor mensen die voor een polikliniek komen, niet voor patiënten
die opgenomen zijn. Als dit voor
een medisch onderzoek nodig is,
mag het mondkapje uiteraard af.
Volgens bestuursvoorzitter Paul
van der Wijk van het WZA is gekozen voor de mondkapjesplicht
omdat het aantal coronabesmet-

tingen de laatste tijd sterk stijgt.
Vorige week heeft het kabinet het
advies gegeven om in publiek toegankelijke ruimten mondmaskers
te dragen. Dat advies heeft het
WZA dus omgezet in een plicht.
Van der Wijk: ,,Het is belangrijk
om te zorgen voor een veilige
omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarbij willen we de reguliere zorg zoveel
mogelijk kan doorgaan.”
Patiënten en bezoekers kunnen
een eigen mondkapje dragen. Bij
de ingang worden ook mondkapjes uitgedeeld. Van der Wijk: ,,We
maken alleen een uitzondering
voor mensen die om medische
redenen geen mondkapje kunnen
dragen. Dat gebeurt dan in overleg.”

Het is de bedoeling dat er woningen komen voor verschillende
doelgroepen. In totaal is er ruimte
voor maximaal 21 vrijstaande
woningen. Het gaat sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Deze laatste categorie is
bedoeld voor starters op de
woningmarkt.

‘Goede opbrengst’
collecte voor
Nierstichting
WESTERBORK - De collecte
die de Nierstichting in september in Westerbork heeft gehouden, heeft 2.067,35 euro opgebracht. De stichting noemt dit
‘een goede opbrengst’, waarbij
in aanmerking moet worden
genomen dat maar een derde
van het normale aantal collectanten langs de deuren ging.
Dit in verband met corona. Wie
de collectant is misgelopen,
kan alsnog een donatie doen op
bankrekeningnummer NL92
RABO0383542510 ten name
van de Nierstichting onder vermelding van ‘Westerbork’.

Om ervoor te zorgen dat deze
betaalbare woningen beschikbaar
blijven voor starters, koppelt de
gemeente een verordening aan
het bestemmingsplan. In die verordening staat voor welke doelgroep de woningen bedoeld zijn.
Alleen huishoudens met een gezamenlijk inkomen van maximaal
50.000 euro bruto komen in aanmerking voor de sociale koopwoningen. Bovendien moeten zij
koopstarter zijn op de woningmarkt en maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan de
gemeente Midden-Drenthe.
Wethouder Dennis Bouwman:
,,We willen op deze mooie locatie

in Westerbork betaalbaar wonen
voor iedereen mogelijk maken. Er
is in Westerbork behoefte aan
betaalbare koop- en huurwoningen. Op deze plek gaan we, samen
met de woningbouwcorporatie, in
die behoefte voorzien.”
Ook Woonservice is enthousiast
over de plannen voor de locatie
‘De Lindelaar’. Leon Vries,
manager Vastgoed en Bedrijfsvoering bij Woonservice: ,,Woonservice gaat hier 8 gezinswoningen
bouwen. Wij zijn blij dat we
samen met de gemeente invulling
gaan geven aan deze prachtige
locatie in Westerbork.”
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Nieuwe roman
van Annelies Kok
ZWIGGELTE - Schrijfster
Annielies Kok uit Zwiggelte
heeft een nieuwe roman uitgebracht: ‘Verborgen Erfenissen’.
Het boek is gebaseerd op een
waargebeurd familieverhaal
over een Duitse moeder, haar
huwelijk met een Nederlandse
NSB’er en de gevolgen hiervan
voor hun dochter.
‘Haal die vlag weg! Ik wil niet voor
Hitler vlaggen!’ Hank zet de ketel
terug. Tergend langzaam. Hij doet
het deksel op de theepot en steekt het
vlammetje van het theelichtje aan.
Ze durft haar opdracht niet nog eens
te herhalen. Ze wacht, haar vuisten
gebald. Eindelijk draait hij zich om.
Hij heeft weer de ijskoude blik die ze
kent van hun eerste ruzie. ‘Die vlag
blijft daar hangen. Hier bepaal ik de
dingen, is dat duidelijk?’ Zijn stem
is laag, dreigend.
Hank Beek leek zo’n sterke, knappe man, vooral als hij zijn uniform
droeg. Het zou Liesel Friedrichs
de kans geven te ontsnappen aan
haar liefdeloze thuis. Haar adoptiemoeder is een fervent Nazi-aanhangster. Liesel heeft daar grote
moeite mee en verzet zich ertegen. Als zij met Hank Beek trouwt
en naar Nederland verhuist, blijkt
ze in een familie van NSB’ers
terechtgekomen te zijn. Liesel
heeft het als Duitse moeilijk in de
Nederlandse samenleving. Na de
bevrijding wordt Hank gedetineerd. Liesel scheidt van hem en
keert terug naar Duitsland. Ze
neemt haar dochter Christel mee,
maar die raakt ze later weer kwijt

aan haar verbitterde ex-man.
Annelies Kok beschrijft in deze
roman hoe traumatische gebeurtenissen doorwerken in volgende
generaties. Ze vertelt de geschiedenis van Liesel en het verhaal
van Christel afwisselend vanuit
hun perspectief. Een aangrijpende roman, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. ‘Verborgen Erfenissen’ telt 310 pagina’s en kost
21,50 euro. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.
Annelies Kok (Zeist, 1954) was
werkzaam als fysiotherapeut in
Westerbork en had een coachingspraktijk in Zwiggelte. Ze schrijft
artikelen voor het blad ‘Fragmenten’ van de Historische Vereniging
voormalige gemeente Westerbork.
Ook is ze vrijwilliger bij Herinneringscentrum kamp Westerbork
en samensteller van ‘Westerborkportretten’ op de gelijknamige
website. In 2017 publiceerde ze bij
Uitgeverij Conserve de roman
‘White man, niet doen! een verhaal over twee blanke vrouwen in
Nigeria’.
Annelies Kok geeft op 13 oktober
een dinerlezing over haar nieuwe
roman in De Klipper in Zwiggelte.
Ze doet dat op uitnodiging van
Podia Midden-Drenthe in samenwerking met Het Logboek in Beilen. De lezing begint om 20.00 uur.
De kosten voor de lezing zijn 10
euro per persoon. Het is ook mogelijk mee te eten. De prijs voor het
tweegangen diner inclusief koffie
of thee is 15 euro per persoon. Het
diner wordt geserveerd om 19.00
uur.
Voor
vragen:
info@podiamiddendrenthe.nl of
06 - 50743064.

Helwie Jager en Alexander Schnieders, de eigenaren van het autobedrijf.

Schnieders Autoservice elf jaar
BEILEN - Schnieders Autoservice bestaat elf jaar. Dat is
een mijlpaal en alle reden
voor een feestelijk gevoel.
Elf jaar geleden opende Schnieders Autoservice voor het eerst
zijn deuren in Beilen. ,,Een dag
om nooit te vergeten’’, aldus Helwie Jager, samen met Alexander
Schnieders eigenaar van het
bedrijf. ,,We zijn echt super dankbaar en trots op het bedrijf dat we
inmiddels hebben neergezet’’, zo
laat ze weten. Dat is gebeurd met
hard werken en veel inzet. Ook het
privé leven van het ondernemerspaar staat daarom volledig in het
teken van Schnieders Autoservice.
,,Onze twee kinderen weten niet
anders. Het ondernemerschap doe
je ook als gezin’’, aldus Helwie.
De passie voor het vak en voor de
mensen is vanaf het begin wat

Schnieders Autoservice drijft.
Weliswaar verandert het vak,
maar het autobedrijf in Beilen
blijft bij de tijd en is altijd op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. De nieuwste apparatuur is
aanwezig en de meest recente
opleidingen zijn gevolgd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van
het opleidingstraject van CarXpert in samenwerking met onderwijsinstelling GMTO. Bijblijven is
essentieel in de autobranche,
omdat de techniek ontzettend
snel veranderd. Alexander Schnieders weet dat als geen ander en is
bijvoorbeeld ook diagnosespecialist en gecertificeerd om aan
hybride auto’s te sleutelen.
Ten opzichte van de beginjaren is
er veel veranderd bij Schnieders
Autoservice. Zo is de werkplaats
uitgebreid met twee monteurs,
een stagiair en gemoderniseerd

met de nieuwste apparatuur. Wat
niet veranderd is, is dat het Beiler
bedrijf altijd Helder en Duidelijk
wil zijn. Principes die met een
hoofdletter geschreven worden.
,,Dat is echt ons motto, de klant
weet bij ons altijd waar hij of zij
aan toe is’’, aldus Helwie.
Sinds 2014 is het bedrijf lid van
CarXpert, een werkplaatsformule
die goed bij Schnieders past.
CarXpert zorgt namelijk dat de
eigen identiteit van het bedrijf
niet verloren gaat en biedt toch
uitgebreide ondersteuning op het
gebied van techniek en scholing.
Bij Schnieders Autoservice kan
men terecht voor APK, onderhoud, banden, bandenhotel, uitlijnen, airco, mobiliteitsservice,
maar ook voor storingen, hybride
en elektrische auto’s. Meer informatie is te vinden op de website
www.schniedersautoservice.nl.

‘Waor is Aaldert?’ van start in Smilde
SMILDE - Commissaris van de
Koning Jetta Klijnsma heeft
vorige week dinsdag de aftrap
gegeven voor het project ‘Waor
is Aaldert?’. Dit is een vertelplatenproject van de bibliotheken in Drenthe rondom het
thema vrijheid. Op alle Drentse basisscholen wordt er aandacht aan besteed.

Annelies Kok met haar nieuwe roman.

Het Drentse Boek
geeft boeken weg
BEILEN - Het Drentse Boek,
de uitgeverij van streektaalorganisatie Huus van de Taol,
bestaat veertig jaar. Wie jarig
is trakteert en dus geeft de
boekenproducent boeken weg.
Veertig keer in totaal.
In coronatijd kun je geen groot
feest organiseren, maar Het
Drentse Boek wilde het veertigjarig jubileum niet zo maar voorbij
laten gaan. En dus werd de weggeefactie bedacht. De eerste boeken waren voor een organisatie
die zelf een jubileum heeft: Stichting Literatuurclubs Drenthe
(SLD). Deze organisatie bestaat
vijftig jaar en telt meer dan 1700
leden verdeeld over 230 groepen
in Drenthe. Onlangs overhandigde
uitgever Bert Rossing boeken voor
alle leden aan voorzitter Bernhard

Mencke van de SLD. ,,We hebben
een mooie selectie van veertig
jaar Drentse poëzie gemaakt. Ik
hoop dat de gedichtenbundels
worden uitgewisseld tussen de
lezers’’, zo liet Rossing bij de overhandiging weten. Binnenkort volgen meer organisaties die een boekencadeau van de uitgeverij tegemoet kunnen zien. Het boek
‘Wilde Jacht – Volksvertellingen
uit het oude molenhuis’ gaat naar
de 111 leden van het Gilde van
vrijwillige molenaars in Drenthe.
En het boek ‘Kattenbende en hondenboel’ is voor het Provinciaal
Drents Dierentehuis in Beilen. Zo
zullen de komende maanden nog
37 personen en organisaties boeken cadeau krijgen. ,,Wat is er
mooier dan het anfietern van het
Drents door een Drents boek
cadeau te doen’’, aldus Bert Rossing over de weggeefactie.

Klijnsma onthulde de vertelplaat
‘Waor is Aaldert?’ op IKC Prinses
Margriet in Smilde en overhandigde de afbeelding aan de school. De
plaat maakt deel uit van een serie
unieke vertelplaten in het kader
75 Jaar Vrijheid. Daarin staat de
Drentse Aaldert centraal. Aaldert
woonde in Smilde en verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog. In
1945 aan het eind van de oorlog
dook hij plotseling weer op. Van
zijn verhaal is een wandplaat
gemaakt, die iedere Drentse basisschool ontvangt.
Elk dorp en elke stad kent haar
eigen verhalen. Per gemeente zijn
er door kinderboekenauteur Chris
Vegter een of twee verhalen
geschreven op basis van lokale
bronnen. Illustrator Hans Prij
maakte hier vervolgens unieke
vertelplaten bij. Leerlingen kunnen aan de hand van de verhalen
en platen aan de slag met diverse
opdrachten en workshops. Overigens heeft vrijheid niet alleen
betrekking op de Tweede Wereldoorlog, maar ook actuele thema’s
zoals vluchtelingenproblematiek
en vrijheid van geaardheid komen
aan bod.
‘Waor is Aaldert?’ is ontwikkeld
door Kunstencentra, Drents
Archief, de bibliotheken en Biblionet Drenthe. Het V-fonds en de

Provincie Drenthe hebben subsidie toegekend voor dit project in
het kader van 75 Jaar Vrijheid.

Wie meer wil weten over dit project kan terecht op www.waorisaaldert.nl.

Jetta Klijnsma overhandigt de vertelplaat aan IKC Prinses Margriet (foto Biblionet Drenthe).

Goede doelen bundelen de krachten
BEILEN - ReumaNederland, Longfonds en de Hartstichting houden
van 12 tot en met 24 oktober een unieke collecte.
Door corona konden de collectes van de drie goede doelen in het
voorjaar niet doorgaan. In de herfstvakantie worden de bussen daarom eenmalig gebundeld en lopen duizenden vrijwilligers van ReumaNederland, Longfonds en de Hartstichting samen één collecte.
Voor de gezondheid van alle mensen, en speciaal voor mensen met
een hart- of vaatziekte, een reumatische aandoening of een longziekte. Gevers kunnen contant geld in de collectebus doen of de QRcode op de bus scannen. Ook is het mogelijk om een donatie te doen
op www.inhaalcollecte.nl. Veilig collecteren op 1,5 meter afstand
blijft tijdens de gezamenlijke collecte het uitgangspunt.
De totale opbrengst van de inhaalcollecte wordt onder de drie deelnemende goede doelen verdeeld.
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Kinderboekenweek in
biebs Midden-Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - De
bibliotheken in Midden-Drenthe staan tijdens de Kinderboekenweek (nog tot 11 oktober)
in het teken van En toen? Kinderen duiken deze week de
geschiedenis is.
In de bibliotheken worden speciale activiteiten georganiseerd. In
Beilen vond zaterdag een Kindercollegetour plaats met Martine
Letterie. Zij heeft veel boeken
geschreven over de oorlog voor
leerlingen van de basisschool. Ze
kan ze prachtig vertellen over
deze boeken. Dat deed ze in Beilen aan kinderen in de leeftijd
van 7 tot 12 jaar oud.
In de bibliotheek in Smilde wordt
op zaterdag 10 oktober van 14.00
tot 16.00 uur een knutselmiddag
gehouden over het thema ‘En
toen?’. De kinderen gaan onder
andere een kasteel knutselen en
foto’s maken met een green
screen. Aanmelden kan via de
website van de bibliotheek.

Naast deelname aan de activiteiten kunnen de kinderen uiteraard

heel veel boeken met als thema
geschiedenis lenen.

Gratis webinar over
opvoeden kinderen
BEILEN - Het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) in Midden Drenthe organiseert op 8
oktober het webinar ‘Alle ballen in de lucht: Hoe dan?!’ Alle
ouders uit deze gemeente kunnen gratis deelnemen.
,,Is jouw leven als vader of moeder
ook zo hectisch en overvol? Word
jij ook helemaal gestoord van het
gevoel dat je 100 dingen tegelijk
moet doen? Hoe houd je het leuk,
krijg je werk gedaan én zorg je
dat je niet volledig opgebrand
raakt? Dat leer je tijdens deze
webinar’’, aldus de aankondiging
van het CJG.
In het webinar wordt een uur lang
ingegaan op de uitdagingen die
ontstaan zijn door de coronacrisis
én hoe daarmee omgegaan kan

worden. Op basis van praktische
stappen ervaren de deelnemers
hoe ze kunnen afrekenen met het
gevoel dat alles tegelijk moet
gebeuren.
Het CJG Midden-Drenthe organiseert de webinar in het kader van
de Week van de Opvoeding die
van 5 tot en met 11 oktober wordt
gehouden. Het thema van dit jaar
is ‘Staan en opvallen’, waarmee
erkend wordt dat opvoeden hard
werken is en soms gepaard gaat
met vallen en opstaan. Met de
webinar wil het CJB ouders een
steuntje in de rug geven.
De webinar start om 20.00 uur en
duurt ongeveer 60 minuten. Meer
informatie en het aanmeldingsformulier is te vinden op www. cjgmiddendrenthe.nl/aanmeldenwebinar.

58e expositie van
Het Zweeler Palet
ZWEELOO - Het Zweeler
Palet organiseert van 10 oktober tot en met 1 november
weer een expositie in de kerk
van Zweeloo. Het is de 58e
keer dat de kunstenaarsgroep
een tentoonstelling organiseert. Dit keer is werk te zien
van kunstschilder Anneke
Dijkhuis uit Haaksbergen en
beeldhouwer Tom Lucassen
uit Ommen.
Anneke Dijkhuis, geboren in
Twente, is een veelzijdig kunstenaar. Gedurende de jaren dat ze
als reisadviseur veel over de
wereld reisde, ontwikkelde ze een
passie voor cultuur en natuur en
ontdekte ze haar fascinatie voor
de schilderkunst. Ze raakte speciaal geïnteresseerd in rustige, open
landschappen, rivieren en het
Waddengebied.
Dijkhuis schildert in ingetogen
kleuren en zoekt de grens op tussen het impressionistische en het
abstracte, waarbij ze verschillende
technieken toepast zoals aquarel,
acryl en olieverf, soms gemengd

met cold wax. Haar reizen hebben
niet alleen haar schilderkunst
beïnvloed, ook haar unieke glasobjecten vertellen een speciaal
verhaal over bijzondere plekken
op de wereld. Voor deze speciale
glasfusing techniek volgde ze
workshops bij de glaskunstenaar
Frank van den Ham en Kim van
den Oever.
Tom Lucassen is grotendeels autodidact. Zijn werk kenmerkt zich
door beweging. Lucassen vindt
dat een beeld een beroep moet
doen op de zintuigen. ,,Het oog
moet getriggerd raken en onwillekeurig moeten de vingers uitgenodigd worden een beeld te strelen’,
aldus de kunstenaar, die een beeld
omschrijft als ‘chemie tussen rechte en kromme lijnen’. Lucassen
werkt vooral in de steensoorten
marmer, albast en serpentijn.
In verband met de coronaproblematiek is er dit keer geen officiële
openingsavond. De expositie van
10 oktober tot en met 1 november
te bezoeken van 13.00 tot 17.00
uur op zaterdag-, zondag- en
woensdagmiddag. Uiteraard gelden de coronaregels.

Het insectenhotel bij De Vaart (foto Godfried Westen).

Insectenhotel vernield
HOOGERSMILDE - Het insectenhotel bij cbs De Vaart in
Hoogersmilde is vernield. Binnen een week na plaatsing
sloegen vandalen toe.
Bij de scholen in Hoogersmilde
zijn ze wat gewend als het gaat om
vandalisme. Na de plaatsing van
de insectenhotels door EnergieCooperatie Duurzame Smildes
deden de scholen dan ook een
oproep aan omwonenden om een
oogje in het zeil te houden. Bij De
Vaart heeft dat niet het gewenste
effect gehad.
De kinderen van De Vaart waren

erg ontdaan over deze wandaad.
Van de daders was geen spoor te
bekennen. De politie is ingeseind
en gevraagd actie te ondernemen.
Volgens de coöperatie is dat echter ‘moeilijk’ omdat het voor de
politie om ‘klein bier’ gaat.
Hoewel het risico op herhaling
dus aanwezig is, hebben de vrijwilligers van EnergieCooperatie
Duurzame Smildes het insectenhotel toch weer in elkaar gezet.
Ook dit keer hielpen de kinderen
enthousiast mee. De coöperatie
zorgt deze week voor het afvullen
van beide hotels, het inzaaien met
een wildbloemenzaad en aanplant
van kamperfoelies.

‘Taolschulte’ nu
‘Streektaolambassadeur’
BEILEN - Streektaalorganisatie Huus van de Taol heeft in elke
Drentse gemeente een vertegenwoordiger die zich inzet voor het
Drents. Zij werden ‘taolschultes’ genoemd, maar dat verandert. Voortaan wordt gesproken van ‘streektaolambassadeurs’.
Al meer dan twaalf jaar werkt het Huus van de Taol met eigen promotors van het Drents. ,,’Taolschulte’ is een prachtige naam, maar die
dekt de lading niet goed genoeg meer’’, verklaart de streektaalorganisatie de naamswijziging.
Directeur Renate Snoeijing: ,,Het Drents heeft een duidelijke link
met het verleden, maar wij willen dat de taal vooral ook iets van nu
is. Daar past de oude naam niet bij. De nieuwe naam drukt beter uit
was deze mensen doen.’’
De twaalf streektaalambassadeurs zorgen er samen met de streektaalvrijwilligers (in het Drents ‘keurnoten’) voor dat er in hun
gemeenten aandacht is voor het Drents en dat er activiteiten georganiseerd worden waarbij het Drents een belangrijke rol speelt. In
totaal heeft het Huus van de Taol zo’n 180 vrijwilligers die in de hele
provincie druk zijn met het promoten van het Drents.

Het kerkje in Zweeloo waar de expositie wordt gehouden.
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Kinderboekenweek van
start op De Wegwijzer
WESTERBORK - Op kindcentrum De Wegwijzer in Westerbork is vorige week de Kinderboekenweek ‘En toen’ van
start gegaan. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd in van dit thema
waarbij de geschiedenis centraal staat.
Centraal bij de activiteiten op De
Wegwijzer staat het prentenboek
van Lian Visser en Tineke Meirink
over ‘De steen en de tijd’. Het leerplein van de onderbouw is hele-

maal ingericht met spullen uit verschillende tijdsperioden waarover
het boek vertelt. Vorige week
speelden de kleuters al vol overgave in de verschillende hoeken en
ontdekten ze allerlei oude voorwerpen en gereedschappen.
Door het scholennetwerk van het
IVN zijn lesideeën ontwikkeld
rondom ‘De steen en de tijd’. Dit
werd op De Wegwijzer opgepikt
en verbeeld in speelhoeken op het
leerplein van de onderbouw. Alle
groepen gaan de komende tijd
aan de slag met één of meerdere
periodes uit de geschiedenis zoals

de Vikingen, ridders en kastelen
enzovoort. De leerlingen van
groep acht gaan ook op excursie
naar de ijzertijdboerderij in
Orvelte voor een programma ontwikkeld door het IVN en het
Drents Museum. Daarnaast wordt
er extra veel voorgelezen en staat
de promotie van lezen en leesboeken centraal. De Kinderboekenweek op De Wegwijzer werd geopend met een filmpje met kinderfoto’s van de leerkrachten waarbij
de kinderen moesten raden wie
wie was. De week duurt nog tot en
met 11 oktober.

Kees Wielink (links) krijgt de speld uitgereikt door Arie Harrewijn.

Erespeld voor consul
van oorlogsgraven
MIDDEN-DRENTHE - Kees
Wielink heeft vorige week een
gouden erespeld ontvangen
van de Oorlogsgravenstichting.
Daarmee werd hij bedankt
voor zijn werk als consul van
de stichting in de gemeente
Midden-Drenthe.
Wielink ontving de speld op het
gemeentehuis uit handen van Arie
Harrewijn, inspecteur bij de Oorlogsgravenstichting. Burgemeester Mieke Damsma was hierbij
aanwezig.

De kleuters ontdekken allerlei oude voorwerpen en gereedschappen (foto: Pieter de Roest).

VoorDoor in Bovensmilde
BOVENSMILDE - Cultuur
Podium Bovensmilde organiseert zondag de jaarlijkse
VoorDoor. In de Waterstaatskerk treden bands op van leerlingen van de basisscholen in
Bovensmilde.
In verband met corona is het een
VoorDoor zonder publiek. Wel
wordt er een videoregistratie
gemaakt, die te zien is via de websites van CultuurPodium Bovens-

milde en WijZijnBovensmilde en
verder via Facebook en andere
sociale media. De beelden zijn te
zien vanaf zondag 15.00 uur.
De optredende artiesten zijn
begeleid door de Rijdende Popschool. Verder zal het koor van het
Buurtinfohuis optreden en staat er
een veiling van kunstwerken op
het programma. De kunstwerken
zijn gemaakt door lokale kunstenaars, zowel autodidact als professioneel.

Een oefensessie onder leiding van de Rijdende Popschool (foto
Godfried Westen).

Nieuws uit de regio

‘Woordwies’
van Huus
van de Taol
uitgebreid
BEILEN - ‘Woordwies’, de
streektaalapp van Huus van
de Taol, is uitgebreid. Behalve in het Drents kent de app
nu taalvarianten voor het
Gronings, Stellingwerfs, Overijssels en Achterhoeks.
Met Woordwies kunnen taalspelletjes gespeeld worden. Het gaat
erom de betekenis van woorden
in de streektaal te raden.
Andersom kan ook, dus een
Nederlands woord vertalen in de
streektaal.
Wie Woordwies opent, ziet eerst
het twitter-nieuws van de streektaalorganisaties. Daarna kan
gekozen worden in welke taalvariant men wil spelen. En ook in
welke moeilijkheidsgraad: normaal of moeilijk. Na op start te
hebben gedrukt, krijgt de
gebruiker een woord te zien.
Daarna heeft men 30 seconden
om de juiste vertaling in te toetsen. Naarmate de tijd verstrijkt,
komen er hulpletters op de juiste plek. Woordwies is dus een
spelletje op tijd. Met snelle antwoorden zijn meer punten te verdienen. Als beloning voor het
spelen worden ook nog eens
afbeeldingen van mooie locaties
ergens in Noord-Oost Nederland
getoond.
De Woordwies-app is beschikbaar in de Google Playstore en
via de Appstore. De app is gratis.

Kees Wielink heeft na 31 jaar
afscheid genomen als consul. In
deze rol was hij de lokale vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Midden-Drenthe en daarmee verantwoordelijk voor de in- en externe
contacten met betrekking tot het
onderhoud van de oorlogsgraven.

In de gemeente Midden-Drenthe
liggen 6 Nederlandse en 13 geallieerde oorlogsslachtoffers begraven. Wielink is als consul opgevolgd door John van Egten.
In bijna elke gemeente in Nederland bevindt zich wel een oorlogsgraf. De consuls spelen een
belangrijke rol bij het beheer en
onderhoud van deze graven. In
heel Nederland ondersteunen
ongeveer 350 consuls de Oorlogsgravenstichting bij de uitvoering
van haar werkzaamheden. De consuls, die meestal in dienst zijn van
een gemeente, worden officieel
benoemd door de burgemeester.
De Oorlogsgravenstichting houdt
de herinnering aan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers levend
bij huidige en toekomstige generaties. Dit doet de stichting door
hun levensverhalen te verzamelen
en te delen en het onderhouden
van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld.

Workshops schilderen bij CRAS
SMILDE - De Culturele Raad
Smilde (CRAS) organiseert in de
maand oktober een serie workshops schilderen.
De lessen worden gegeven door
Greet Verschoor in het dorpshuis
van Smilde. De deelnemers
maken onder haar leiding in ongeveer 2,5 uur een schilderij. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van
allerlei materialen. De workshops

vinden plaats op 9, 13, 20 en 27
oktober. Vanwege de coronamaatregelelen is slechts een beperkt
aantal deelnemers per workshop
mogelijk. Opgave is mogelijk door
een e-mail te sturen naar
info@cultureleraadsmil de.nl
onder vermelding van naam, telefoonnummer en de gewenste
datum. De deelname is pas definitief na bevestiging.

Geslaagde Burendag
in Bovensmilde
BOVENSMILDE - CultuurPodium Bovensmilde heeft zaterdag
26 september met succes deelgenomen aan Burendag. Met een
klein clubje vrijwilligers werd de Waterstaatskerk coronaveilig
en de tuin winterklaar (foto) gemaakt. Aanvankelijk was onduidelijk of de Burendag wel door zou kunnen gaan, dit in verband
met corona. Uiteindelijk durfde de vrijwilligersgroep het toch
aan, uiteraard met inachtneming van de coronaregels. Wel was
de groep kleiner dan normaal. De dag werd mede mogelijk
gemaakt door het Oranjefonds, dat een financiële bijdrage gaf
(foto Godfried Westen).
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Tentoonstelling ‘75 Jaar
Vrijheid’ in bibliotheken
MIDDEN-DRENTHE - In veel
Drentse bibliotheken is de
komende tijd de tentoonstelling ‘75 Jaar Vrijheid’ te zien.
Ook in Midden-Drenthe is dat
het geval.
De expositie gaat over gebeurtenissen in Drenthe in de oorlog in
en rond de bevrijding. Daarnaast
is er aandacht voor de vrijheid van
nu.
De bibliotheken van Beilen, Smilde en Westerbork zijn gastheer
van de tentoonstelling. Bezoekers

kunnen de presentatie tijdens de
reguliere openingstijden bekijken. Op de site van de bibliotheek
is te lezen vanaf welke datum de
tentoonstelling is opgesteld.
Het was de bedoeling dat de tentoonstelling al vanaf mei te zien
zou zijn. Door de situatie rondom
corona was de bibliotheek toen
niet toegankelijk voor het
publiek. De bibliotheken zijn al
enige tijd weer normaal geopend.
Vanzelfsprekend worden in de
bibliotheek de coronaregels
gehanteerd om ieders veiligheid
te garanderen.

Drentse bibliotheek
helpt bij vinden woning
DRENTHE - De Drentse bibliotheken gaan een belangrijke rol spelen in ‘Thuiskompas’,
het project dat woningzoekenden helpt bij het vinden van
een sociale huurwoning.

Lintje voor
Harma Brink
MIDDEN-DRENTHE - Harma
Brink-Wolters (58), inwoner van
de gemeente Midden-Drenthe,
is donderdagavond koninklijk
onderscheiden. De versierselen
werden uitgereikt door burgemeester Mieke Damsma.
Mevrouw Brink is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar ‘maatschappelijke inzet’. Ze is sinds 1988
vrijwilliger bij de Kynologenclub Assen & Omsteken. Ze is
voor deze vereniging actief als
instructrice voor puppy- en hondentrainingen, ze leidt nieuwe
instructeurs op en levert een
belangrijke bijdrage aan de
jaarlijkse behendigheidswedstrijd met 150 tot 200 deelnemers. Verder is mevrouw Brink
EHBO-er tijdens club- en andere evenementen op het terrein
van de kynologenclub en is ze
verantwoordelijk voor de
schoonmaak en onderhoud van
het clubgebouw.

Op www.thuiskompas.nl staan de
beschikbare sociale huurhuizen
van acht Drentse woningcorporaties. Woningzoekenden kunnen
zich op de site gratis inschrijven
en reageren op alle huurhuizen
van de deelnemende corporaties.
Om gebruik te kunnen maken van
Thuiskompas dient men dus met
de computer om te kunnen gaan.
Wie hiermee problemen heeft,
kan sinds 1 oktober terecht in de
bibliotheek.
Annelies Bakelaar, directeurbestuurd van Biblionet Drenthe:
,,Als openbare bibliotheken vinden we dat iedereen digitaal mee
moet kunnen doen. Voor veel mensen is het gebruik van e-loketten
niet makkelijk. Toen we dan ook
hoorden van ‘Thuiskompas’, het eloket van de Drentse woningcorporaties, zijn we daarom direct in
gesprek gegaan. Dit heeft tot een
mooie samenwerking geleid waar
Drentse woningzoekenden van
kunnen profiteren.’’
De medewerkers van de bibliotheek staan klaar voor iedereen
die moeite heeft met de computer.
Zij kunnen woningzoekenden bijvoorbeeld wegwijs maken bij het
vinden van informatie op Thuiskompas, het geven van uitleg over
inschrijven en reageren op een
woning, het aanmaken van een emailadres en het opvragen van
een inkomensverklaring.

De onderscheiding werd uitgereikt in het gebouw van de
kynologenclub in Assen.

Jan Batelaan staat op het punt de eed af te leggen ten overstaan van burgemeester Mieke Damsma
(foto Gemeente Midden-Drenthe).

Batelaan benoemd, maar met discussie
BEILEN - Jan Batelaan is in
de raadsvergadering van september benoemd als nieuwe
wethouder van de gemeente
Midden-Drenthe. De VVD’er
volgt Anique Snijders op, die
in juni vertrok.
De benoeming van Batelaan verliep niet zonder discussie. Dat had
niet te maken met de persoon van
Batelaan, maar met de vraag of
Midden-Drenthe vier wethouders
nodig heeft. Met name oppositie-

partijen ChristenUnie en D66
trokken dit in twijfel. Er werd
gewezen op het tekort op de
begroting en het feit dat er nog
maar anderhalf jaar te gaan is tot
aan de volgende verkiezingen.
Gezien deze beperkte periode is
de inschatting van de oppositie
dat er niet veel meer gedaan zal
worden aan de ontwikkeling van
nieuw beleid en dat Batelaan
vooral bezig zal zijn met het houden van toezicht op de uitvoering
van reeds genomen besluiten. En
dat kan ook wel door het zittende

college gebeuren, zo vinden ChristenUnie en D66. Ook GroenLinks
zit op deze lijn, maar deze partij
ging niet zover dat tegen de
benoeming van Batelaan gestemd
werd.
De VVD-er liet zich geen moment
uit het veld slaan door het feit dat
er ook kritiek werd geuit op zijn
benoeming. Uiteindelijk waren er
16 van de 21 raadsleden die voor
de benoeming stemden. Batelaan
verklaarde zin aan zijn nieuwe
klus te hebben en vooral aan de
slag te willen.

Oktober Kindermaand
ook in Midden-Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - In Midden-Drenthe worden de
komende tijd verschillende
activiteiten georganiseerd in
het kader van Oktober Kindermaand. Kinderen tot en met
twaalf jaar kunnen op deze
manier gratis kennismaken
met kunst en cultuur.
Elk weekend staan er theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen en
kinderrondleidingen op het programma en kunnen kinderen deel
nemen aan gratis toegankelijke
creatieve activiteiten. In Midden-

Drenthe doen dit jaar zes organisaties mee, waaronder De Muzentuin, het Jan Kruismuseum en
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Alle deelnemende instellingen houden zich aan de richtlijnen van het RIVM, zodat de kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud
zorgeloos kunnen deelnemen aan
alle
evenementen.
Op
www.kindermaand.nl is het hele
programma te vinden.
In De Muzentuin in Beilen kunnen
kinderen tijdens Oktober Kindermaand kennis maken met allerlei
muziekinstrumenten en in het Jan
Kruismuseum in Orvelte worden

kinderen uitgedaagd hun eigen
kunstwerk te maken. In het Museum van Papierknipkunst leren
kinderen dat je met papier en een
schaar een mooi kunstwerk van
papier kunt maken.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft elke zaterdag en
zondag in oktober speciale activiteiten voor kinderen en hun
ouders. Zo zijn er kinderrondleidingen, een gezinsroute en er is
een workshop foto’s maken.
In Bibliotheek Smilde kunnen de
kinderen op 10 oktober mee doen
aan verschillende creatieve activiteiten.

Invent Advies niet door in
ondernemersverkiezing
BEILEN - Het is Invent
Advies in Beilen niet gelukt
om door te dringen tot de
finale van de verkiezing van
de Drentse Onderneming
van het Jaar 2020.
Het bedrijf was een van de tien
genomineerden, maar moet de
eer laten aan Bork Groep uit
Stuifzand, Olijslager Groep uit
Emmen of Miron Violetglass uit
Hoogeveen.
In april zijn er, uit een selectie
van 153 Drentse ondernemingen, tien bedrijven genomineerd voor de prijs. Vorige week
kregen deze zij de gelegenheid
zich te presenteren. Het gastvrije Drenthe College in Assen

was bereid de genomineerden
en hun supporters een coronaveilig onderdak te bieden. De
presentaties waren via een livestream voor iedereen te volgen.
De drie ondernemingen die
doorgaan naar de finale zijn
heel verschillend van aard. De
Bork Groep is specialist in circulair bouwen, de Olijslager
Groep produceert verf en bijbehorende producten en Miron
Violetglass maakt glazon flacons voor verzorgingsproducten.
Invent Advies richt zich op energie-optimalisatie in de bouw en
de techniek.
De finale van de verkiezing is op
dinsdag 24 november in
Schouwburg Ogterop in Meppel.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork organiseert kinderrondleidingen (foto Jan Bouwman).
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Herfstwandeling door
Drents-Friese Wold
APPELSCHA - Staatsbosbeheer organiseert zaterdag een herfstwandeling
door het Drents-Friese Wold. Er wordt
gelopen op verharde paden.
De natuur heeft in de herfst veel te bieden.
De blaadjes verkleuren en vallen één voor
één op de grond. En sommige dieren zijn
nog druk bezig met het vullen van hun
voorraadkast. Zo kan een Gaai door het
jaar heen honderden eikels verstoppen, die
hij maanden later nog precies weet te liggen. Dergelijke weetjes komen aan de orde
tijdens de wandeling.
Er wordt gelopen op een geheel verhard
pad en zodoende kan iedereen mee, ook

mensen die anders niet zo snel de natuur in
trekken. Of iemand nu een rollator
gebruikt, gebonden is aan een rolstoel of
liever niet op oneffen paden loopt, deze
excursie is voor iedereen. Het gehele pad is
verhard, de gids wandelt in een ontspannen tempo.
De route is ongeveer 2,5 kilometer lang. Na
afloop krijgt men een kop koffie of thee en
cake aangeboden. De wandeling start om
13.30 uur bij het Buitencentrum DrentsFriese Wold aan de Terwisscha 6a in Appelscha. De kosten zijn 9,50 euro, kinderen
7,50 euro. Aanmelden is noodzakelijk. Dit
kan
op
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/drents -friesewold.

De Appeltjes van Oranje (foto Oranje Fonds).

Oranje Fonds zoekt
projecten voor appeltje
MIDDEN-DRENTHE - Het Oranje
Fonds zoekt projecten die in aanmerking willen komen voor een ‘Appeltje
van Oranje’. Jaarlijks worden er drie
van deze waarderingsprijzen uitgereikt. Behalve een kunstwerk ontvangen de winnaars ook een geldbedrag.

De herfstwandeling gaat volledig over verharde paden (foto Staatsbosbeheer).

Aan de verkiezing is dit jaar het thema
‘Mentale Kracht’ gekoppeld. Het Oranje
Fonds zoekt dus projecten die ervoor zorgen dat mensen die het mentaal niet
gemakkelijk hebben, zich weer goed voelen. Projecten uit Midden-Drenthe die aansluiten op dit thema kunnen zich tot en met
1 november aanmelden via oranjefonds.nl/appeltjes.
In juni 2021 wordt bekend wie de Appeltjes van Oranje krijgen. Het gaat om een
bronzen beeldje gemaakt door Prinses

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Beatrix en per winnaar 15.000 euro. Jaarlijks reikt Koningin Máxima de prijzen uit.
In lustrumjaren wordt dit door Koning Willem-Alexander gedaan. Zij zijn het
beschermpaar van het Oranje Fonds.
Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds:
,,Wanneer mensen kampen met mentale
problemen is het enorm waardevol als er
iemand is die ze bij de samenleving
betrekt. Iemand die géén professionele
zorgverlener is. Waar ze steun aan hebben,
die ze helpt om hindernissen te overwinnen en een stap verder te komen. Zo kunnen deze mensen voelen dat ze zichzelf
mogen zijn en dat er anderen zijn die voor
ze klaarstaan. We nodigen alle sociale initiatieven die dit mogelijk maken van harte
uit zich aan te melden voor de Appeltjes
van Oranje 2021.”
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