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Aanleg rotonde afslag
30 bij Beilen van start
BEILEN - De aanleg van de
nieuwe rotonde aan het eind
van afslag 30 van de A28 gaat
volgende week van start. De
rotonde moet de verkeersveiligheid verbeteren.
Vanaf komende maandag voert de
aannemer de werkzaamheden uit.
Door de aanleg van een bypass
kan het verkeer de werkzaamheden passeren en zijn er slechts
twee weekendafsluitingen nodig.
Naar verwachting is het project
eind maart gereed.
Voor belangstellenden organiseert de gemeente op maandag 20
januari een inloopbijeenkomst in
het gemeentehuis in Beilen. Tus-

sen 17.00 en 19.00 uur is er gelegenheid om de tekeningen te
bekijken, waarop te zien is hoe de
rotonde eruit komt te zien. Ook is
te zien hoe de omleidingen in de
periode van de aanleg eruit zien
en wat dit voor het verkeer betekent. Medewerkers van de aannemer en de gemeente zijn aanwezig
om vragen te beantwoorden.
De voortgang van de werkzaamheden is te volgen via de Schapenapp. Deze app is gratis te downloaden in de app- of playstore. Door
te klikken op het project ‘Rotonde
Beilen’ is het project te volgen. Dit
kan
ook
op
www.middendrenthe.nl/projecten. Hier is
ook te vinden hoe de aannemer te
bereiken is.

Discozwemmen
in De Peppel
BEILEN - In zwembad De Peppel
in Beilen wordt vrijdag 24 januari
weer discozwemmen georganiseerd.Van 19.30 tot 21.30 uur kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd hieraan deelnemen. Ze
moeten wel minimaal in het bezit
zijn van een zwemdiploma A. De
kosten zijn 3 euro per persoon.
Kaartjes zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij de kassa van het
zwembad.

Prima Lichtjesconcert
Het Orkest in Voorhof
WESTERBORK - In de Voorhof in Westerbork heeft Het Orkest
zaterdagavond het traditionele Lichtjesconcert (foto) gegeven.
Het leerlingenorkest trad op onder leiding van Ingwer van Hoek,
het groot orkest werd gedirigeerd door Jody van Overbeek. Het
publiek werd getrakteerd op een gevarieerd programma waarin
diverse solisten met verve hun instrument bespeelden. Er werd
zowel klassieke als lichte muziek uitgevoerd, die zeer in de smaak
viel. De avond werd afgesloten met de Radetzky-mars van
Johann Straus.

Vorige week werd door de corporaties en hun huurdersverenigingen een toost uitgebracht op de
start van Thuiskompas.nl (foto Iris Sijbom).

Thuiskompas: alle sociale
huurwoningen op één plek
MIDDEN-DRENTHE Woningzoekenden in Drenthe
kunnen vanaf 28 april terecht
op één plek voor het vinden
van een sociale huurwoning.
Vanaf die datum bieden de
acht Drentse woningcorporaties de beschikbare woningen
aan via het online platform
Thuiskompas.
Met de inschrijving op Thuiskompas kunnen woningzoekenden
reageren op het aanbod van alle
aangesloten corporaties. Dat biedt
overzicht, gemak en geeft woningzoekenden de kans om in een groter gebied te zoeken.
Thuiskompas is het vervolg op
Drenthehuurt.nl, een website die
drie jaar geleden live ging en het
beschikbare aanbod van de Drentse corporaties liet zien. Bert Moormann, directeur-bestuurder van
Domesta: ,,De lancering van Thuiskompas is een grote mijlpaal. Het
betekent dat sociale huurwoningen van de Drentse corporaties
allemaal op dezelfde wijze worden aangeboden en dat overal
dezelfde spelregels gelden. Uniek
hieraan is de intensieve samenwerking met de huurdersorganisaties. Zij zijn vanaf het begin
betrokken en hadden een gelijkwaardige stem in de totstandkoming van Thuiskompas. Ik ben
trots op deze samenwerking. We
bieden onze woningzoekenden
hiermee veel gemak. En doordat
we met Thuiskompas goed inzicht
krijgen in de populariteit van huizen in dorpen en wijken, zijn we in
staat om in de toekomst vraag en
aanbod nog beter op elkaar af te
stemmen.”
Hans van Gellecom, secretaris van
huurdersplatform SAM: ,,Voor
woningzoekenden betekent dit
dat ze vanaf 28 april met één

inschrijving kunnen reageren op
het complete aanbod dat bij hun
wensen en inkomen past. Bovendien kan een woningzoekende er
makkelijker voor kiezen om bijvoorbeeld in een andere plaats te
zoeken als daar sneller een
geschikte woning beschikbaar is.”
Vanaf 28 april gaat ook het
inschrijven voor een sociale huurwoning via Thuiskompas.nl.
Woningzoekenden die nu al staan
ingeschreven bij één van de
Drentse corporaties, krijgen in
april bericht dat hun wachttijd
over gaat naar Thuiskompas. Men-

sen die nog niet staan ingeschreven als woningzoekende kunnen
zich vanaf 28 april gratis inschrijven bij Thuiskompas. Willen zij
eerder beginnen met het opbouwen van wachtduur, dan kunnen
zij zich nog inschrijven bij de corporaties. Daarvoor gelden dan nog
de ‘oude’ regels.
Thuiskompas is een initiatief van
Actium, De Volmacht, Domesta,
Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en
Woonservice. In totaal gaat het om
een aanbod van 70.500 woningen
in Drenthe en haar grensstreken.

Smilleger Roet komt
met nieuw programma
HOOGERSMILDE - Smilleger
Roet werkt aan een nieuw programa. De première is op 15
mei in Hoogersmilde.
Het gezelschap brengt verhalen
uit de geschiedenis van de Smildes voor het voetlicht. Dat gebeurt
met muzikale ondersteuning. Er
wordt opgetreden op de deel van
de boerderij van de Maatschap
Daling, Vaartweg 101 in Hoogersmilde. Vanwege de kosten is gekozen voor deze vaste speelplek in
plaats van wisselende locaties op
de drie Smildes. Er is ruimte voor
100 tot 120 toeschouwers per keer,
zodat het geheel niet te massaal
wordt. De voorstellingen zijn hierdoor voor iedereen goed zicht- en
hoorbaar. Ook qua parkeren is er
voldoende ruimte.
Het eerste optreden is op vrijdag
15 mei, aanvang 20.00 uur. Daarna
zijn er voorstellingen op donderdag 21 mei (aanvang 15.00 en
20.00 uur), vrijdag 22 mei (20.00

uur) en zaterdag 23 mei (20.00
uur).
Inmiddels zijn de repetities onder
leiding van Bart van Mulkom in
volle gang. Smilleger Roet wordt
uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Historische Vereniging Smilde en de Culturele
Raad Smilde (CRAS).
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Tuinvogeltelling in
laatste weekend januari
MIDDEN-DRENTHE - Vogelbescherming Nederland houdt
vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 januari weer de Nationale Tuinvogeltelling. Iedereen
kan meedoen via www. tuinvogeltelling.nl en ontdekken of
de merel, koolmees en roodborst ook in zijn tuin leven.
Om het tellen ‘supergemakkelijk’
te maken, geeft Vogelbescherming
Nederland een vijftal tips.
1. Tel in de ochtend. In een koude
nacht kan een klein vogeltje wel
10 procent van zijn lichaamsge-

De koolmees is een veel geziene
gast in de tuin.

wicht verliezen. Dus moet er
direct na zonsopgang gegeten worden om aan te sterken. In de ochtend zijn de tuinvogels daardoor
het makkelijkst te zien. Deelname
aan de Tuinvogeltelling duurt
maar 30 minuten, maar het is verbazingwekkend hoeveel vogels er
in zo’n korte periode te zien zijn.
2. Voer. Waarom moeilijk als het
makkelijk kan? In de winter moeten vogels goed eten om op krachten te blijven, er is dus geen tijd
en energie om uitgebreid te zoeken. Als vogels eenmaal door hebben dat er in een tuin voldoende
te halen valt, blijven ze langskomen.
3. Voer voor iedereen. Met vetbollen (zonder netje!), zonnebloempitten en strooivoer zijn heel wat
vogels blij te maken. Maar leg bijvoorbeeld ook eens een beurse
appel in de tuin. Merels en spreeuwen zijn er dol op. Strooi ook wat
voer vlakbij de struiken, zo is er ook
wat te eten voor de schuwe vogeltjes als de winterkoning en heggemus. Spechten en boomklevers zijn
dol op vogelpindakaas. Hang een
pot op of smeer wat op een boom.
4. Check de vogels in de buurt. Als
bekend is welke vogels er in de
buurt leven, dan maakt dat het
herkennen een stuk eenvoudiger.
Vul op www.mijnvogeltuin .nl de
eigen postcode in en ontdek zo
welke tien vogels er in de tuin
voorkomen.
5. Schrijf alvast in.
Wie zich nu alvast via www.tuinvogeltelling.nl inschrijft, ontvangt
via de mail gratis herkenningstips
om de vogels uit elkaar te houden.
Ook ontvangt men informatie over
vogels voeren.

Nieuwjaarsdrive bij
Beiler Bridge Kring

Burgemeester Mieke Damsma en (vanaf links) de jonge helden
Lysanne Kraeima, Renee Woerink en Mark Zinger.

Jeugdlintje voor jonge
helden Midden-Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente Midden-Drenthe
heeft begin deze maand drie
jonge helden geëerd met een
jeugdlintje.
De uitreiking van de jeugdlintjes
vondt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Midden-Drenthe. De drie jonge
helden ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester
Mieke Damsma.
Mark Zinger uit Westerbork kreeg
een jeugdlintje omdat hij zich
inzet voor verschillende goede
doelen, waaronder het KWF
fonds. Ook is hij actief bij de
jeugdbrandweer en actief lid van
de EHBO-vereniging Westerbork.
Burgemeester Mieke Damsma:
,,Mark heeft zich ontpopt tot volwaardig hulpverlener! En dat op

16-jarige leeftijd. Volkomen
terecht dat hij een jeugdlintje
heeft gekregen.’’
Lysanne Kraeima uit Beilen (12
jaar) heeft zich de afgelopen tijd
keihard ingezet voor de aanleg
van het Beleefpad Beilen-West.
Van het ontwerpen van een stoel
tot het binnenhalen van geld.
Damsma: ,,Geweldig dat Lysanne
met haar inzet ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
leefbaarheid in haar buurt.’’
De 17-jarige Renee Woerink uit
Mantinge kreeg een jeugdlintje
omdat zij als mantelzorger binnen
haar familie enorm veel werk verzet. ,,Renee is een steun voor
iedereen en een goed voorbeeld
voor anderen. Ik heb daar veel
respect voor’’, aldus de burgemeester. De gemeente MiddenDrenthe reikte dit jaar voor de
tweede keer de jeugdlintjes uit.

Westerbork krijgt ‘sporthart’
WESTERBORK - De survivalbaan in Westerbork wordt verplaatst van de Elperstraat
naar sportpark De Perkenslag.
Daarmee ontstaat op deze
locatie een echt sporthart,
waar verschillende sporten
beoefend kunnen worden.
De verplaatsing van de survivalbaan is nodig door de aanpassingen die zijn gedaan aan de Brandenweg en omgeving. De verkeersen parkeersituatie rondom de
baan aan de Elperweg werden
daardoor minder veilig. Voor de
nieuwe locatie zijn verschillende
alternatieven bekeken en het
sportpark De Perkenslag kwam
als meest ideale uit de bus.

,,Door de aanleg van de survivalbaan op De Perkenslag, ontstaat
een sporthart in Westerbork”,
aldus wethouder Erjen Derks. ,,In
ons uitvoeringsprogramma hebben we aangegeven dat we graag
willen meedenken en meewerken
met de sportverenigingen in Westerbork over het realiseren van
zo’n sporthart. Verschillende soorten sporten op één locatie biedt
heel veel kansen. Voor de sportclubs maar ook bijvoorbeeld voor
de scholen. En dan gaat het niet
alleen over praktische zaken zoals
het gezamenlijk gebruik van voorzieningen, maar ook om meer
samenwerking tussen verenigingen.
Op die manier kunnen verschillende sporten met elkaar en met

het onderwijs verbonden worden.”
De verplaatsing van de survivalbaan kost ruim 160.000 euro. Het
afbreken van de oude baan en het
opbouwen en de inrichting van de
nieuwe wordt gedaan door vrijwilligers van de survivalvereniging
ValtjeMet, met professionele
ondersteuning.
Onderdeel van het voorstel is ook
de aanleg van een kunstgrasveld.
Daarmee worden de gebruiksmogelijkheden van het sportpark
groter. Het geld daarvoor is al
beschikbaar gesteld. De gemeenteraad moet nog besluiten of ook
het geld voor de verhuizing van de
survivalbaan beschikbaar wordt
gesteld.

Sportieve strijd in Smilde
SMILDE - Smilde laat zich
komend weeken weer van z’n
sportieve kant zien als de 41e
editie van de Smildeger Kampioenschappen worden gehouden.

Tijdens de huldiging van de kampioenen in de Smeltehal zal de
Stienstraband een optreden ver-

zorgen. Als speciale gast is sportverslaggever Herbert Dijkstra,
een geboren Smildeger, aanwezig.

Vorige week zijn tijdens de spelleidersvergadering kaarten en
pennen aangeboden door de
Rabobank Midden-Drenthe. Deze
worden gebruikt voor onder andere het bridgen en klaverjassen.
De voorbereidingen voor de Smildeger Kampioenschappen verlopen voorspoedig. Nieuw dit jaar
zijn darten voor vrouwen, bij het
paardrijden is de BB-categorie
toegevoegd en er is goede hoop
dat dit jaar eindelijk het fietscrossen kan doorgaan. Aan de
baan, die net is opgeknapt door de
gemeente, zal het niet liggen.

De aanbieding van de kaarten en pennen door de Rabobank Midden-Drenthe.

BEILEN - De Beiler Bridge Kring
heeft voor haar leden onlangs
weer de traditionele Nieuwjaarsdrive georganiseerd in de kantine
van korfbalvereniging Vitesse. Na
elkaar een goed en gezond nieuwjaar te hebben gewenst, werd
door veertig personen aan de
individuele bridgedrive begonnen. Er werd onder deskundige
leiding van Yvonne Kalis en
Henny Knibbe gespeeld over zes
ronden. Na afloop was er een uitgebreid stamppotbuffet.
De uitslag van de drive is als
volgt: 1. Henny Knibbe, 2. Bert de
Bruin, 3. Jacob Timmer, 4. Henny
Sluiter. Nieuwe leden zijn nog
steeds van harte welkom bij de
Beiler Bridge Kring. Men kan zich
hiervoor opgeven bij secretaris
Yvonne Kalis (0593-522297).

Inboedel kerk
Schoonoord
onder de hamer
SCHOONOORD - De volledige
inboedel van de hervormde kerk
in Schoonoord gaat onder de
hamer. Op 5 januari is in het
gebouw de laatste eredienst
gehouden. Door het sterk afnemend aantal kerkgangers, de laatste tijd nog een stuk of tien, en de
teruglopende financiën is besloten te stoppen. De gebouwen en
het orgel zijn inmiddels verkocht.
Komende zaterdag gaat de rest
van het interieur onder de hamer.
Zaken als de mooie kroonluchter
en de massief eiken avondsmaaltafel worden bij opbod verkocht.
De verkoop wordt in de kerk
gehouden en begint om 13.00 uur.

Lezing Groei &
Bloei over tuinen
BEILEN - Groei & Bloei afdeling
Beilen organiseert woensdagavond 22 januari een lezing door
Alie Stoffers van De Tuinerie uit
Kolham. Zij vertelt over De Tuinerie door de seizoenen heen.
Van winter tot winter passeren
alle seizoenen de revue. Van het
zaaien tot het bloeien van de dahlia’s, de moestuin inplanten en
borderonderhoud. De bezoekers
krijgen bruikbare tips over het
aantrekkelijk houden van de tuin
het hele jaar door. Er komen
fraaie beelden voorbij, maar ook
hele praktische zaken over renovatie van borders, stekken, zaaien
enzovoort. De lezing vindt plaats
in het Wilhelmina Zalencentrum
in Beilen en begint om 20.00 uur.
De lezing is gratis voor leden van
Groei en Bloei. Niet leden betalen
2,50 euro.

Starterslening
Midden-Drenthe
vaker mogelijk
MIDDEN-DRENTHE
De
gemeente Midden-Drenthe heeft
de voorwaarden voor de zogenaamde starterslening verruimd.
Sinds 1 januari is een dergelijke
lening mogelijk als het huis maximaal 190.000 euro kost. Deze
grens lag op 165.000 euro.
Wie voor het eerst een huis gaat
kopen in Midden-Drenthe maar
de financiering niet rond kan krijgen, heeft een extra mogelijkheid
via de Starterslening. Deze lening
overbrugt het verschil tussen het
maximale bedrag dat geleend
kan worden bij de bank en de
prijs van het eerste koophuis.
Meer informatie is te vinden op
de website www.middendrenthe.
nl/starterslening.
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Cursisten atelier Ruimte
voor kunst tonen werk

Bianca Poede
nieuwe bestuurder
van CKC Drenthe

ORVELTE - In Atelier Ruimte
voor kunst in Orvelte vindt
komende zaterdag en zondag
weer de jaarlijkse cursistententoonstelling plaats.

MIDDEN-DRENTHE - Bianca
Poede-Steenbeek (1979) is per 1
januari benoemd tot lid van het
College van Bestuur van CKC
Drenthe. Deze koepelorganisatie
voor christelijk basisonderwijs en
kinderopvang is actief in zes
Drentse gemeenten. Het gaat om
Midden-Drenthe, Assen, Aa en
Hunze, Tynaarlo, Noordenveld en
Borger-Odoorn.
Poede is onderwijskundige en
heeft ruime ervaring als directeur, teamleider onderwijs en MTlid bij Adenium in Drachten. Dit
is een holding van de stichtingen
OPO Furore en PCBO Smallingerland. In die rol heeft zij op
bestuurlijk niveau ervaring opgedaan op alle beleidsterreinen,
waaronder de ontwikkeling naar
integrale kindcentra voor opvang
en onderwijs.

Getoond wordt een selectie van
werken die in de najaarscursus
van 2019 zijn gemaakt onder leiding van Marijke van der Meij. In
deze periode was er een opbouw
in de cursus van het tekenen van
vazen naar het oefenen van het
tekenen van een model. Daarna
werden er schilderijen gemaakt
naar aanleiding van de modeltekeningen. De cursus eindigde met

het schilderen van portretten.
In de cursus is ruimte voor zowel
beginnende als gevorderde schilders. De opbouw in de les is telkens van eenvoudige opdrachten
naar gevorderde opdrachten.
Gebleken is dat oefenen in tekenen een belangrijk onderdeel is
van het leren schilderen.
De nieuwe cursussen beginnen in
februari. Alle informatie staat op
www.ruimtevoorkunst.nl.
Belangstellenden zijn van harte
welkom om zaterdag en zondag
van 14.00 tot 18.00 uur langs te
komen in Atelier Ruimte voor
kunst op de Coehoorn 4 in Orvelte.

Villa Maria in Smilde staat te koop.

Wie koopt Villa
Maria in Smilde?
SMILDE - Het voormalige
gemeentehuis van Smilde,
Villa Maria aan de Hoofdweg
24, staat te koop. De gemeente
verkoopt het pand bij inschrijving.

Marijke van der Meij bij een aantal van de schilderijen die op de
expositie te zien zijn.

Goede opbrengst flessenactie
Bovensmilde
BOVENSMILDE - De flessenactie van PKN Bovensmilde en Wij zijn
Bovensmilde heeft 1355 euro opgeleverd. Dat is duidelijk meer dan
de 1277 euro van vorig jaar. De opbrengst wordt door beide partijen
gedeeld. De kerk doneert het geld aan de Stichting Het Vergeten
Kind en de Molukken. Wij zijn Bovensmilde zal haar deel aan activiteiten in Bovensmilde besteden en een donatie doen aan de jeugdsoos. De flessen zijn ingeleverd bij de automaat van de Poiesz in
Bovensmilde. De doppen zijn apart gehouden omdat deze geld opleveren voor een stichting die blindegeleide honden opleidt.
Alle kinderen die geholpen bij de actie, zijn dit jaar VIP voor alle
jeugdactiviteiten die georganiseerd worden door Wij zijn Bovensmilde. Ze hoeven dus geen entree te betalen. Binnenkort ontvangt iedereen z’n speciale VIP-pas. Deze geeft ook 20 procent korting op deelname aan de survivaltocht Hel van Bovensmilde.

Concert Les Amoureux
in Willibrordkerk Beilen
BEILEN - Trio Les Amoureux (foto) geeft zondag 26 januari een
concert in de Willibrordkerk in Beilen. Het optreden begint om
15.00 uur. Het trio bestaat uit Romana Porumb (viool), Hanneke Tichelaar (mezzosopraan) en Tomas Kloosterman (piano).
Romana Porumb is viooldocent aan het Prins Claus Conservatorium, Hanneke Tichelaar wordt door kenners ‘een groot aanstormend zangtalent’ genoemd en Tomas Kloosterman is een gekend
begeleider van zangers en koren. Op het programma staan werken van onder anderen Bach (Erbarme dich), Schubert (An die
Musik) en Strauss (Morgen), mooie en toegankelijke klassiek
muziek.

Bij de verkoop bij inschrijving
geven belangstellenden aan voor
welk bedrag, onder welke voorwaarden en met welk doel zij het
pand willen kopen. ,,We willen dat
de bestemming van het pand
meerwaarde heeft voor de inwoners van Smilde. Daarom gaan we
naast de prijs en de voorwaarden
ook goed kijken naar de plannen
die de inschrijvers hebben met
het pand”, aldus wethouder Erjen
Derks.
Een speciale commissie gaat alle
inschrijvingen beoordelen. In die
commissie zitten vertegenwoordi-

gers van de gemeente, een afvaardiging van de gemeenteraad en
van Stichting bewonersplatform
Smilde. Lamberink Bedrijfsmakelaars in Assen begeleidt de verkoop van de villa. Geïnteresseerden kunnen zich bij de makelaar
melden.
Villa Maria is een monumentaal
pand dat in 1893 is gebouwd in
opdracht van Maria Jacoba
Hoogerbrugge. Dit verklaart ook
de naam Villa Maria. In 1930 kocht
de voormalige gemeente Smilde
het pand. Na de gemeentelijke
herindeling in 1998 bleef het pand
in gebruik bij de nieuwe gemeente Midden-Drenthe. Eind 2002 verhuisden het college en een aantal
afdelingen naar het gemeentehuis
in Beilen. Afgelopen voorjaar verhuisde de laatste gemeentelijke
dienst, de Gemeentewinkel, naar
de Elzenlaan 10 in Smilde.

Infoavond over fiscus en
vrijwilligersvergoedingen
BEILEN - Servicepunt Vrijwilligerswerk organiseert donderdag 13 februari een informatieavond over vrijwilligersvergoedingen en fiscale verplichtingen.
De bijeenkomst is bedoeld voor
iedereen die actief is bij één van
de vele verenigingen, stichtingen
of burgerinitiatieven in MiddenDrenthe. Menigeen vraagt zich
wel eens af hoe het nu eigenlijk zit
met alle fiscale regels. Op de
informatieavond worden de antwoorden gegeven.
Verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven hebben een aantal
fiscale voordelen. Maar niet alle
onkostenvergoedingen zijn belastingvrij. Wanneer ziet de belastingdienst een vergoeding als
betaalde arbeid? Wat vult een
artiest of trainer in op zijn eigen
aangifte? Is een cadeaubon een
vergoeding? Is de maximale vrijwilligersvergoeding inclusief of
exclusief de vergoeding in natura
of de reiskosten? Hoe zit het bijvoorbeeld met vrijwilligersvergoedingen, een vergoeding voor het
inhuren van een artiest of een zzpvergoeding?
Deze en andere vragen komen tijdens deze informatieavond aan
bod. De bezoekers leren situaties
herkennen waarbij er mogelijk
fiscale regels gelden en na afloop
is duidelijk waar de benodigde
informatie te vinden is.
De bijeenkomst vindt plaats in de
Karspelhof aan de Hofstraat 19 in
Beilen, aanvang 19.30 uur. Meindert Baptist, financieel controller
bij Stichting Kwartier Zorg & Welzijn, verleent medewerking. Wie

erbij wil zijn, kan zich aanmelden
tot 1 februari. Mail hiervoor naar
r.kleinhuis@ welzijnswerkmd.nl,
met vermelding van de naam van
de deelnemer, de organisatie, telefoonnummer en e-mailadres. Er
geldt een limiet van maximaal
twee personen per organisatie.

Film ‘Wild’ in
bieb Beilen
BEILEN - In de bibliotheek van
Beilen is donderdag 30 januari
de film Wild te zien. Het gaat
om een waar gebeurd verhaal
met in de hoofdrol Acadamy
Award-winnares Reese Witherspoon.
Cheryl Strayed neemt na jaren
van roekeloos gedrag en de
dood van haar moeder (Laura
Dern), de impulsieve beslissing
om helemaal alleen te beginnen aan de 1700 kilometer
lange voettocht over de Pacific
Crest Trail. Zonder enige ervaring en voorbereiding begint ze
aan de reis. Onderweg ontmoet
ze bijzondere mensen waaronder de aantrekkelijke Jonathan
(Michiel Huisman), die zorgen
voor veel zelfreflexie bij Cheryl.
De film begint om 19.30 uur. De
entree is 6 euro per persoon,
inclusief een kopje koffie of
thee. Belangstellenden kunnen
zich opgeven door een mail te
sturen
naar
info@bibliotheekbeilen.nl of te
bellen: 088-0128335.

Bianca Poede-Steenbeek.

Gemeente is
niet tevreden
over service HMC
MIDDEN-DRENTHE
De
gemeente Midden-Drenthe is niet
te spreken over het werk van het
Hulpmiddelencentrum (HMC).
De service van deze instelling laat
flink te wensen over en dit
dupeert inwoners die aangewezen zijn op een hulpmiddel. HMC
is inmiddels formeel in gebreke
gesteld.
Midden-Drenthe staat niet alleen
in z’n kritiek op HMC. Ook de
andere gemeenten die zaken
doen met dit centrum zijn zeer
ontevreden. Het gaat om Aa en
Hunze, Assen, Noordenveld en
Tynaarlo. Voor hen is de maat vol,
want het gebrek aan goede service leidt tot ‘schrijnende situaties’.
,,Een onwenselijke gang van
zaken waar de gemeenten gezamenlijk wat aan willen doen. Zij
hebben HMC in gebreke gesteld
en gaan in gesprek met andere
partijen om de problemen zo snel
mogelijk op te kunnen lossen’’,
aldus de zes gemeenten in een
gezamenlijke verklaring.
De gemeenten zijn in gesprek
gegaan met andere partijen om
de problemen op te lossen. Zij zullen voorlopig de nieuwe hulpmiddelen uitleveren totdat HMC z’n
zaken op orde heeft gebracht.

Workshop over
gezond eten
in bieb Smilde
SMILDE - Voedingscoach Debbie
van der Pol geeft vanvond de
workshop Menu Make-over in de
bibliotheek van Smilde. Ze legt uit
hoe men met kleine aanpassingen
in het menu gezonder kan gaan
eten. De deelnemers aan de workshop maken aan de hand van voorbeelden hun eigen gezonde menu.
Door boerderijwinkel Smilande
worden gezonde en lekkere hapjes
aangeboden. De recepten hiervan
zijn voor iedereen beschikbaar. De
workshop start om 20.00 uur.
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Schilderijen Van Eijck
in het Huus van de Taol
BEILEN - In de expositieruimte van het Huus van de Taol in
Beilen zijn tot eind februari
schilderijen te zien van Rie
van Eijck uit Zuidwolde. Het
werk kenmerkt zich door het
uitbundige kleurgebruik. Het

zijn dan ook schilderijen om
vrolijk van te worden.
Rie van Eijck begon al jong met
tekenen, ze wist eigenlijk altijd al
dat ze schilder wilde worden. Via
een omweg als begeleider in de
zorg hakte ze in 2004 de knoop door

Een van de schilderijen van Rie van Eijck.

en maakte haar droom waar.
De meeste van haar werken zijn
figuratief, maar dan wel naar een
werkelijkheid die is bijgekleurd
door de fantasie van de kunstenaar.
Veel mensen in Drenthe zullen
haar schilderijen van vrolijke vrouwen in kleurrijke jurken en dikke
billen kennen, schilderijen met een
snufje humor. Hiermee werd de
kunstenares bekend. Maar tegenwoordig laat ze zich ook graag verleiden tot het maken van heerlijke
nesten met rozen. De Drentse dichter Gre Seidell gebruikte voor dit
soort kleuren het woord: crêpepapierenklaproosrood…
Bij voorkeur schildert Rie van Eijck
met acryl op doek, nat op nat, laag
op laag omdat hierdoor diepte en
beweging meer tot uiting komen en
steeds vaker ontstaat er meer abstract werk. In het Huus van de Taol
hangt daarnaast ook een aantal
schilderijen van paarden. Deze
maakte Rie van Eijck tijdens het
grote Concours Hippique in Zuidwolde. De expositieruimte van het
Huus van de Taol is geopend tijdens
kantooruren en is vrij toegankelijk,
dus iedereen kan rustig even binnen komen lopen.

Rob Schuur.

Rob Schuur voorzitter
van onderwijsgroep
MIDDEN-DRENTHE - Rob
Schuur is per 1 januari
benoemd tot onafhankelijk
voorzitter van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs
Noord- en Midden Drenthe.
Het
samenwerkingsverband
omvat veertien scholen en zeven
schoolbesturen voor voortgezet
onderwijs in de gemeenten Midden-Drenthe, Aa en
Hunze, Assen en
Tynaarlo.
Het
samenwerkingsverband heeft tot doel
om ervoor te zorgen
dat voor alle leerlingen passend onderwijs wordt gerealiseerd. Met de benoeming van Schuur
komt het samenwerkingsverband tegemoet aan de lande-

lijke afspraak om meer onafhankelijkheid te brengen in het interne toezicht.
Rob Schuur is tot 1 mei 2020
tevens voorzitter van het College
van Bestuur van het Noorderpoort.
Daarnaast is hij tot 2023 vice-voorzitter van de Onderwijsraad en
vervult hij toezichthoudende functies in diverse maatschappelijke
organisaties.
,,Het bestuur van het samenwerkingsverband is bijzonder blij met
de benoeming van Rob Schuur. Ze
heeft hiermee een voorzitter met
zeer ruime onderwijservaring en
iemand die zal handelen vanuit
het algemeen belang. Het samenwerkingsverband heeft met de
komst van Rob Schuur een goede
sparringpartner gevonden als het
gaat om de ambities van passend
onderwijs, de samenwerking met
jeugdzorg en de verbinding met
vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt’’, aldus de onderwijsorganisatie in een verklaring.

Wilderniswandeling
langs Dassenspoor
ELP - Nationaal Park Drentsche Aa organiseert
zondag een spannende wilderniswandeling
langs het nieuw aangelegde Dassenspoor. De
wandeling begint om 10.30 uur bij de Zandspeelplaats, aangegeven vanaf de weg Schoonloo - Elp.
De boswachterij het Hart van Drenthe wordt omgevormd tot een nieuwe wildernis. Dit betekent dat op
termijn wordt gestopt met de grootschalige houtoogst uit het bos. Veel paden die voor deze werkzaamheden noodzakelijk waren, zullen daarom verdwijnen. In plaats daarvan komen routes met smalle
paadjes door het bos en langs de vennetjes. Bomen
en takken die over de route heen vallen worden niet
opgeruimd, waardoor een omtrekkende beweging
nodig kan zijn. Dit maakt dat deze wandeling alleen
geschikt voor mensen die goed ter been zijn. Bij deze
routes wordt natuurgerichte recreatie verbonden
met meer ruimte en rust voor flora en fauna.
De deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na
afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Deelnemers wordt aangeraden stevige, waterdichte wandelschoenen te dragen. Ook een verrekijker wordt
aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens
deze wandeling.

DE VELDENKRANT

6 - Woensdag 15 januari 2020

Geheime stukken Drentse
oorlogsjaren nu openbaar
MIDDEN-DRENTHE - Het
Drents Archief in Assen heeft
nieuwe documenten openbaar
gemaakt uit het oorlogsjaar
1944. Ze gaan onder meer over
de Nationale Jeugdstorm afdeling Drenthe-Groningen, die
binnen een jaar naar 1400
leden groeide. Ook in MiddenDrenthe had deze pro-Duitse
beweging aanhangers.
‘De grootste jeugdbeweging die
ons land ooit kende’, zo noemde

de National Jeugdstorm zichzelf.
De afdeling Drenthe-Groningen
telde 1400 leden. Twee van hen
bezochten in februari 1944 beiden
een ‘vormingscursus’ in Oranje,
Hijkersmilde, en deden hiervan
verslag dat sinds 1 januari openbaar is. ,,De eerste dag wordt er
nog weinig verricht, er kwamen
telkens nieuwe cursisten aan per
fiets en tegen de avond werd er
met paard en wagen nog een club
van de tram gehaald.’’ In de avond
kregen de leden ‘vorming’ in
Nationaal-Socialistische
stijl:
,,Deze cursussen worden gehou-

De acteurs van Toneelvereniging Zwiggelte. Herman de cavia ontbreekt op de foto.

Hoofdrol voor Herman
de cavia in Zwiggelte
ZWIGGELTE - Toneelvereniging Zwiggelte speelt dit jaar
een toneelstuk met in de
hoofdrol Herman de cavia. Het
blijspel in drie bedrijven
draagt de titel ’t Is bingo op de
camping.
Het toneelstuk, geschreven door
Evelien Evers, speelt zich af op
een camping waar Jos en Ina zijn
neergestreken in de caravan van
hun buurman. Ina geniet zichtbaar van de vakantie terwijl Jos
telkens mogelijkheden ziet om te
mopperen. In de caravan naast
hen zitten twee mannen die er zijn

om te genieten van de natuur. Zo
vredig als het er aanvankelijk uitziet, zo onrustig wordt het wanneer er visite komt. Verder is er
nog Herman de cavia die de
gemoederen flink bezighoudt. Er
gebeuren de raarste dingen. Het is
dan ook echt ‘Bingo’ op de camping.
De voorstellingen zijn op zaterdag
1 februari, vrijdag 7 februari en
zaterdag 8 februari in dorpshuis
De Schuur in Zwiggelte. De aanvang is telkens 20.00 uur. Meer
informatie is te krijgen via telefoonnummer 06 - 45637516. Na
elke voorstelling is er een verloting.

Repair Café in Westerbork
WESTERBORK - In het Annie
Londobuurthuis in Westerbork
wordt komende zaterdag weer
het Repair Café gehouden. De
vrijwilligers zitten van 9.30 tot
12.00 uur klaar om defecte
apparaten te repareren.

dan overlegd worden en men kan
assisteren door bijvoorbeeld iets
vast te houden of alvast een
schroef los te draaien.
De koffie en thee staan klaar. Een
gift in de fooienpot wordt gewaardeerd.

Repair Café Westerbork bestaat
inmiddels al bijna vier jaar. In die
tijd zijn 600 reparaties verricht
aan apparaten en kledingstukken,
die daarmee een tweede leven
gegeven hebben gekregen. Maar
liefst 80 procent van de reparaties
is geslaagd. In deze periode is het
bezoekersaantal flink toe genomen en daar zijn de vrijwilligers
blij om. Steeds meer mensen
beseffen dat er minder afval
geproduceerd moet worden. Om
te voorkomen dat er lang moet
worden gewacht, kan men telkens
één kapot voorwerp of kledingstuk ter reparatie aanbieden. Voor
een tweede reparatie moet weer
achterin de rij worden aangesloten. Verder dient men zelf bij de
reparatie aanwezig te zijn. Er kan

Nieuwe predikant
kerk Hooghalen
HOOGHALEN - De gereformeerde kerk vrijgemaakt in
Hooghalen heeft dominee Tjerk
van Dijk (59) beroepen als deeltijdpredikant. Van Dijk heeft
dit beroep aangekomen en zal
zondag zijn intrede doen, dit
naast zijn werk voor de gereformeerde kerk vrijgemaakt in
Smilde.
De bevestiging en intrede vinden plaats in het kerkgebouw
aan de Laaghalerstraat 10 in
Hooghalen. De dienst begint
om 9.30 uur.

den om dat de jonge boer en boerin ook vorming en ontwikkeling
nodig heeft en in de tweede plaats
ook wel eens vacantie hebben
mag’’, zo is te lezen in het nu openbaar geworden schoolkatern in
keurig schrift. Het schriftje eindigt met: ,,Samenvattend kan ik
dan zeggen dat we naast de ernstige, hier veel vrolijke uren hebben
doorgebracht want als er ’s middags een spreker was, werd de
avond veelal doorgebracht met
spelletjes en volksdansen.’’

Moeder en Kind

Neutraler waren de bijeenkomsten van de ‘Commissie voor de
hygiëne van Moeder en Kind’ in
het dorpshuis van Eelde. Uit het
notulenboek dat nu openbaar is,
blijkt dat de omstandigheden
steeds
beperkter
worden.
,,Wegens de voortdurende moeilijkheden met de regeling der betaling voor bakerhulp stelt
mevrouw Van Giffen voor progressieve tarieven vast te stellen op
grond van het salaris, zoals nu ook
de Provinciale bakeruitzending in
Drenthe doet.’’ In april 1944 staken de notulen.
Overheidsinstellingen dragen na
twintig jaar hun archieven over
aan een archiefinstelling. Het
grootste deel daarvan is direct
door iedereen in te zien en te
gebruiken, maar als de inhoud de
privacy van nog levende personen
kan schaden of hen onevenredig
kan benadelen of wanneer het
landsbelang in het geding is, dan
wordt de openbaarheid nog enige
jaren beperkt. Dit mag maximaal
75 jaar duren, maar vaak is het
korter. De termijn wordt altijd
vooraf vastgesteld en vervalt op de
eerste januari na het verstrijken
ervan. Die dag heet sinds 2010
Openbaarheidsdag.
Als gevolg hiervan zijn sinds donderdag 2 januari honderden, voorheen geheime archiefstukken uit
de collectie van het Drents Archief
openbaar gewordendie. Iedereen
kan de documenten bestuderen.
De complete lijst met nieuwe
stukken die openbaar geworden
zijn is te vinden in de studiezaal
van het Drents Archief en op de
website
www.drentsarchief.nl/nieuws.

Smildeger
Dichtwedstrijd
over ‘Vrijheid’
SMILDE - De gezamenlijke cultuurorganisaties in de Smildes
organiseren de Smildeger Dichtwedstrijd. Centraal thema is Vrijheid. Tot 14 februari kan iedereen
hiervoor werk inzenden. Een deskundige jury bepaalt wie uitgenodigd worden om de gedichten
voor te dragen op de dichtmanifestatie van zondag 1 maart. Deze
vindt plaats in de Waterstaatskerk in Bovensmilde, aanvang
15.00 uur. Behalve de geselecteerde inzenders zal ook Levi Weemoedt acte de presence geven.
Voor iedereen die zijn dichtvaardigheid eerst wil versterken, is er
8 februari de Dichtworkshop over
Vrijheid in Westerbork. Nadere
informatie hierover volgt nog.
Gedichten mogen maximaal één
kantje A4 zijn. Opsturen naar
info@cultureleraadsmilde. nl.
Hier kan men zich ook aanmelden voor de workshop.
De dichtwedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Kunst en
Cultuur 4daagse, Cultuurpodium
Bovensmilde en CRAS. Aanleiding is de uitverkiezing van Midden-Drenthe als
Culturele
Gemeente van Drenthe.

De Ar Klassiek trapt
af met Rosen für Dich
WESTERBORK - Het ensemble Rosen für Dich (foto) treedt zondag 26 januari op in De Ar in Westerbork. Het evenement, georganiseerd door de Stichting Zomeractiviteitn Westerbork, maakt
deel uit van de serie De Ar Klassiek. Rosen für Dich bestaat uit
Corin Tholen en Albert Kamphuis (beiden zang) en Martijn Jager
(piano). Ze brengen hun nieuwe programma ‘Van Wenen tot
Broadway’. De aanvang is 12.00 uur (foto Emiel Peters).

Marloes Fotografie is
een allround vakbedrijf
BEILEN - Marloes Fotografie
in Beilen timmert stevig aan
de weg. Eigenaresse Marloes
Britstra heeft gezorgd dat in
alle opzichten sprake is van
een allround en kundig fotobedrijf.
Marloes Britstra heeft de zaak
twee jaar geleden overgenomen
van haar ouders, die op dat
moment al 30 jaar actief waren in
Beilen.
Marloes
Fotografie
beschikt dus over een lange historie en dat is te merken aan de kwaliteit van de uitgebreide dienstverlening. Alle fotogerelateerde
producten zijn verkrijgbaar.
In de winkel in de Brinkstraat
kunnen klanten terecht voor al
hun fotoapparatuur en accessoires. Ook is er een grote afdeling
met verrekijkers in alle soorten en
maten. Verder is het mogelijk iets
in te laten lijsten in de fotowinkel
en worden er al jaren officiële pasfoto’s gemaakt.
Naast de fysieke winkel beschikt
Marloes Fotografie ook over een
webshop. Voor de fotoproducten is
het adres www.dewinkel.nl en
voor de verrekijkers www.verrekijkershop.nl. Verder kan men
terecht op www.marloesfotografie.nl voor de fotodiensten van het
bedrijf.
Naast de winkel beschikt de fotozaak over een grote studio voor
fotoshoots. Ook op locatie kunnen

foto’s gemaakt worden. Verder verzorgt Marloes Fotografie opdrachten voor bedrijven, webshops en
personeelsportretten.
Een van de vele sterke punten van
de winkel is de advisering en service betreffende camera’s en toebehoren, verrekijkers en spottingscopes. Vooral hier is de jarenlange ervaring van het bedrijf
goed te merken. Bij Marlies Fotografie weten ze waar ze het over
hebben. In de lijstenmakerij worden lijsten op maat gemaakt voor
kunstwerken, foto’s en posters,
maar ook zijn er veel standaardmaten op voorraad. Op het gebied
van pasfoto’s heeft de fotozaak in
Beilen al meer dan 25 jaar ervaring. Voor diverse documenten
kunnen officieel goedgekeurde
pasfoto’s gemaakt worden, met
voor iedereen een gratis leuke
pasfoto erbij als hij of zij dit wil.
Marloes Fotografie beschikt over
een direct-klaar-fotoprint-afdrukservice, zo van de telefoon of het
fotokaartje. Waar nodig is deskundige hulp beschikbaar. Wie een
oude foto heeft en deze wil laten
afdrukken op speciale materialen
of afmetingen, kan eveneens bij
Marloes Fotografie terecht. Er kan
niet alleen worden afgedrukt op
fotopapier, maar ook op bijvoorbeeld behang, aluminium en
geluidsdichte panelen. Over de
diverse producten wordt uitgebreid advies gegeven en de koffie
staat altijd klaar.

Marloes Fotografie in Beilen timmert stevig aan de weg. Eigenaresse Marloes Britstra heeft gezorgd dat in alle opzichten sprake
is van een allround en kundig fotobedrijf.
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Digitale training voor
bewoners De Hofstaete
BEILEN - Twintig bewoners van De
Hofstaete in Beilen volgen een cursus
digitale vaardigheden. Ze leren e-mailen en hoe ze online informatie kunnen
vinden. De cursus is een initiatief van
Woonservice en Bibliotheek MiddenDrenthe.
Internet wordt steeds belangrijker in het
dagelijks leven. Bankzaken regelen, een
vakantie boeken of winkelen, alles gaat
tegenwoordig digitaal. Ook bij Woonservice kan steeds meer digitaal geregeld worden. Zo kan een huurder online een reparatieverzoek doorgeven. Ellen Stevens,
manager klant & markt: ,,We merken dat
sommige huurders het best wel spannend
vinden om zaken online te regelen. Omdat
er in de samenleving steeds meer online
gaat, willen we onze huurders helpen om
hier handiger in te worden. De bibliotheek
heeft ervaring met deze trainingen, daarom hebben we de samenwerking gezocht.”
Tijdens de cursus leren de deelnemers handiger te worden met de computer, laptop of
tablet en het internet. In kleine groepen
leren ze onder andere hoe het apparaat
werkt, websites zoeken, e-mailen en bestanden downloaden. Dit doen ze allemaal stap
voor stap en op eigen tempo. Er is een trainer aanwezig die ze hierbij persoonlijk
helpt.
Zo’n twintig bewoners volgen de cursus in

de Hofstaete. Mevrouw Eefting is een van
de cursisten: ,,Ik heb na één les al zoveel
geleerd. Mijn tablet gebruikte ik vooral
voor spelletjes. Meer durfde ik er niet op te
doen, omdat ik niet zo goed wist wat ik
deed. Na de eerste les weet ik hoe mijn
tablet werkt. We hebben een boek met uitleg meegekregen, zo kan ik thuis verder
oefenen. Ik ben heel erg enthousiast en
kan het iedereen aanraden.”
Binnenkort gaan Woonservice en de Bibliotheek de cursus in meer appartementengebouwen aanbieden.

Mevrouw Eefting in actie tijdens de cursus.

Collectanten gezocht in Westerbork
WESTERBORK - De landelijke collecteweek voor het Fonds Gehandicaptensport vindt dit
jaar plaats van 29 maart tot en met 4 april. Ook in Westerbork wordt geld ingezameld.
Hiervoor worden nog collectanten gezocht. Er zijn in Westerbork vijftien collectanten
actief om sporten voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Martine de Groot
die de stratenindeling voor het collecteren in haar woonplaats regelt, geeft aan dat een
aantal extra collectanten de taak wat lichter zou maken. Wie wil helpen, kan zich bij haar
melden. Een mail of telefoontje naar het landelijke collectebureau kan ook:
info@collectebureau.nl of 030 - 2363771.

Campagne tegen drugslabs in buitengebieden Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - Meld
Misdaad Anoniem heeft vorige week een campagne gelanceerd tegen drugslabs in de
buitengebieden van Drenthe,
Frieland en Groningen.
Lege loodsen en stallen zijn aantrekkelijk voor criminelen om

drugs te produceren. Veel locaties
liggen afgelegen of op industrieterreinen en verhuurders zijn zich
volgens de politie nog onvoldoende bewust van de risico’s. ,,Bedreigingen richting getuigen of een
zwijgcultuur binnen sommige
gemeenschappen zorgen ervoor
dat misstanden onzichtbaar blijven. Het anonieme meldpunt kan

hierin een breekijzer zijn’’, aldus
Meld Misdaad Anoniem.
In de politie-eenheid NoordNederland kwamen vorig jaar in
totaal 33 anonieme meldingen
binnen over de productie van synthetische drugs, een stijging van
32 procent ten opzichte van 2018.
Om te voorkomen dat verhuurders
op verborgen locaties worden ver-

Team Gezond zet zich in voor gezonde leefstijl
MIDDEN-DRENTHE - In de
gemeente Midden-Drenthe
gaat een speciaal team aan de
slag om een gezonde leefstijl
bij de inwoners te stimuleren.
Wethouder Erjen Derks: ,,Ik ben
supertrots dat we met de start van
Team Gezond in Midden-Drenthe
de volgende stap zetten naar een

gezonde leefstijl voor iedereen.
Het team ondersteunt bijvoorbeeld (sport)clubs, gezonde activiteiten bij scholen of beweegactiviteiten voor ouderen. Maar nog
belangrijker is dat zij de samenwerking versterken tussen verschillende organisaties die met
gezondheid te maken. Ze proberen plannen en ideeën verder te

Team Gezond in Midden-Drenthe.

brengen. Met elkaar gaan we
bewegen naar een gezonde toekomst.’’
Wethouder Dennis Bouwman is
eveneens enthousiast over het
nieuwe team: ,,Ik zie mooie uitdagingen voor het team in onze dorpen. Een mooi voorbeeld is een
gezamenlijke moestuin. Inwoners
uit Smilde kwamen met het idee
om met elkaar een moestuin aan
te leggen en te onderhouden. Het
zou mooi zijn als verschillende
groepen uit het dorp hierbij
betrokken zijn. Het Team Gezond
in Midden-Drenthe gaat hierbij
meehelpen en scholen, ouderen,
jongeren en mensen met een
beperking aan elkaar verbinden.
Een gezamenlijke moestuin levert
niet alleen gezonde groente en
fruit op maar brengt ook mensen
samen. Zo wordt de leefbaarheid
in het dorp vergroot.”
De plannen van Team Gezond
staan op www.gezondinmiddendrenthe.nl. Hier staan ook de contactgegevens van het team.

leid met grote sommen geld, wordt
nu een tegenoffensief ingezet.
Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen
vindt het belangrijk dat mensen
in het buitengebied zich bewust
zijn van de risico’s: ,,Drugslabs zijn
gevaarlijk en illegaal. Ze worden
gerund door criminelen, waar je
echt geen zaken mee wilt doen. De
stoffen die ze gebruiken zijn vaak
giftig en kunnen ontploffen. Je zal
er maar naast wonen. Meld het
daarom als je iets verdachts ziet in
een schuur, garagebox of loods:
dat kan anoniem.”

Risico’s

Drugslabs zijn levensgevaarlijke
chemische fabriekjes voor xtc en
amfetaminen. Bij de verhuur van

het pand, de opbouw van een lab
en het verduisteren van afval zijn
veel partijen betrokken. In een
kleine gemeenschap gaat bepaald
gedrag opvallen: het af- en aanrijden met voertuigen, bouw- en
sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavepatroon.
Jaarlijks stuurt Meld Misdaad
Anoniem 16.000 meldingen door
naar de politie en andere partners, waarmee dagelijks zaken
worden opgelost. Het meldpunt is
onafhankelijk en geen onderdeel
van de politie. Signalen kunnen
anoniem worden gemeld via 0800
- 7000 of online in een beveiligde
omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.

Justitie en gemeenten starten een campagne tegen drugslabs in
het buitengebied.
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