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waarin opgenomen

De Börker en De Beiler

Drentse taal centraal
in bibliotheek Beilen
BEILEN - Het Huus van de
Taol en Bibliotheek Beilen
organiseren woensdag 11
maart een avond in de streektaal. Roelof Keen, Vleems &
Luchies en Crescendo uit Gieterveen zullen optreden met
gedichten, verhalen, muziek
en een eenakter.
Roelof Keen is in 1964 in Meppen
geboren. Hij kwam ter wereld met
een fysieke beperking en is rolstoelgebonden. In de wereld van
de gehandicaptensport heeft hij
zijn sporen verdiend, onder andere met een zilveren medaille op de
Paralympics in Seoul en goud tijdens wereldkampioenschappen.
Na zijn sportcarrière heeft Keen
het schrijven in de streektaal ontdekt. Zijn eerste - autobiografische - boek Dikke arms, kleine bienties kwam in 2013 uit. Een tweede
bundel volgde in 2017 en kreeg als
titel Op ’t randtie.
Henk Vleems & Roel Luchies heb-

ben in het voorprogramma van
The Kinks opgetreden en meerdere singles uitgebracht. Ze zijn in
Drenthe en ver daarbuiten
bekend geworden onder de naam
The Scandals. In 1976 stopten ze
met optredens. Henk Vleems vond
zijn draai op de boerderij en Roel
Luchies bij de beroepsbrandweer
in Emmen. Een aantal jaren geleden zijn ze weer gaan optreden
met Drentstalig repertoire. Tegenwordig krijgen ze bij hun optredens geregeld versterking van
Gerard Lanting en Harry Sommer.
Toneelvereniging Crescendo uit
Gieterveen is vast deelnemer van
het eenakterfestival Kört & Goed
van het Huus van de Taol. Twee
keer werden ze net geen winnaar,
maar in 2019 ging het gezelschap
wel met de hoogste eer strijken
met het stuk Hartzeer bij de Hartliefs. Dit korte blijspel zal op 11
maart ook worden opgevoerd in de
biobliotheek in Beilen.
Het programma begint om 19.30
uur. De toegang is niet gratis.

Veel weerstand tegen
reclamezuilen bij A28
BEILEN - De PvdA afdeling
Drenthe en GroenLinks in
Midden-Drenthe zijn tegen de
plaatsing van extra reclamezuilen langs de A28. Volgens
de tegenstanders zijn ze dermate groot, dat ze de verkeersveiligheid en het landschap
worden aangetast.
Op dit moment staan er al drie
grote reclamezuilen langs de A28:
twee bij Hoogeveen en één bij
Assen-Noord. De kans is groot dat
er nog eens drie bijkomen, bij
Pesse, Beilen en Assen-Zuid. De
masten variëren in hoogte van 25
tot 50 meter.
Voor de bewegwijzering zijn de
zuilen niet nodig en ook reclame
kan volgens de tegenstanders op
andere
manieren
worden
gemaakt.Verder zijn er grote nadelen voor het landschap en dat
biedt volgens de PvdA Drenthe

mogelijkheden om als provincie in
het geweer te komen. ,,Hoewel
gemeenten de vergunningen verlenen, kan de provincie op basis van
de Omgevingsvisie iets vinden van
de plaatsing’’, aldus de sociaaldemocraten, die willen dat de provincie de plaatsing tegengaat.
De GroenLinks-fractie in MiddenDrenthe vindt eveneens dat reclamemasten ‘van maar liefst dertig
meter’ niet passend zijn. ,,Dit moeten we niet willen’’, aldus Liesbeth
Visser, commissielid GroenLinks
Zorg en Welzijn. De partij zal de
kwestie begin maart in raadscommissieverband aan de orde stellen.
PvdA Drenthe en GroenLinks
Midden-Drenthe zitten op dezelfde lijn als de Natuur- en Milieufederatie en de Stichting Het Drentse Landschap. Ook zij willen snel
een stop op ‘de ontsierende palen
in het Drentse landschap, die ’s
avonds ook nog speciaal verlicht
zijn’.

Bij Beilen komt mogelijk een dergelijke reclamezuil langs de
A28 te staan. Dit exemplaar staat bij Assen-Noord (foto Meint
Brookman).
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Expositie: ‘Visie
op Vrijheid’
in Westerbork

Zwemmers De Stroom
ontvangen medailles
BEILEN - Wethouder Jan Schipper van de gemeente MiddenDrenthe heeft vorige week medailles uitgereikt aan zwemmers
van GSC De Stroom uit Beilen (foto). Dat gebeurde op de laatste
van vier zwemavonden waar de leden baantjes zwommen. Na
iedere twee banen kreeg de zwemmer een extra elastiekje om de
pols en bij tien was de opdracht vervuld. Wethouder Schipper
nam de medaille-uitreiking graag voor zijn rekening en toonde
zich enthousiast over de geleverde prestaties.

WESTERBORK - In Westerbork
is nog tot en met zondag de expositie Visie op Vrijheid te zien. Zes
kunstenaars geven op geheel
eigen wijze uitdrukking aan dit
thema.
Anneke Verstegen exposeert
samen met Han Bennink over
Vrijheid in het nu. Co Raatjes
werkte aan de hand van foto’s van
terrasbezoekers haar visie op Gastvrijheid uit. Colin de Rover,
wonend en werkend in de buurt
van het Oranjekanaal, laat met
zijn Kanaalgravers in tekeningen
en beelden de geschiedenis herleven. Helma van de Water combineert haar keramische objecten
met de woorden van dichter
Sacha Landkroon. Marijke van
der Meij onderzoekt Vrijplaatsen
in verf. Rien Broekhuijsen vertelt
met de Reis van de Landman een
verhaal over tolerantie en verdraagzaamheid.
De expositie is te zien aan het
Westeinde 52am dagelijk van
11.00 tot 17.00 uur. Op de slotdag,
komende zondag, is er tevens een
‘meet and greet’ met de kunstenaars. De tentoonstelling vindt
plaats in het kader van MiddenDrenthe Culturele Gemeente.

Bijl opent meertmaondstreektaolmaond in Beilen
BEILEN - Gedeputeerde Cees
Bijl komt vrijdag naar kindcentrum G.A. de Ridder in
Beilen om daar de Meertmaond-Streektaolmaond te
openen. Daarnaast zal hij het
eerste exemplaar van Wiesneus 2020 in ontvangst nemen
en hij verricht de prijsuitreiking van de wedstrijd In elk
kind zit een verhaal.
In het hele Nedersaksische taalgebied van Nederland wordt er in de
maand maart extra aandacht
besteed aan de streektaal. Ook in
Drenthe zijn er tal van extra activiteiten. Cees Bijl geeft voor deze
Meertmaond-Streektaolmaond in
Beilen het officiële startsein.
Als het om de streektaal gaat,
speelt het tijdschrift Wiesneus al
jarenlang een belangrijke rol. Al
jaren lezen vrijwilligers van het
Huus van de Taol op heel veel
basisscholen in Drenthe voor in de
streektaal. Elk kind waaraan voorgelezen wordt krijgt het tijdschrift
Wiesneus overhandigd. Hierin
staan verhalen, gedichten. puzzels, liedjes, een recept, een zoekplaat enzovoort. Het thema van de
Wiesneus 2020 is vrijheid, aangezien het 75 jaar geleden is dat de
Tweede Wereldoorlog tot een
einde kwam.
Ook de verhalenwedstrijd In elk
kind zit een verhaal stond in het
teken van het thema vrijheid.
Leerlingen van de groepen 7 en 8
is gevraagd de gedachten over dit
onderwerp te laten gaan en dat in
een pakkend verhaal te verwerken. De verhalen zijn per gemeen-

te beoordeeld, waarna een provinciale jury zich over de geselecteerde verhalen heeft gebogen. Provinciaal winnaar is Maartje van
Kesteren met het verhaal De vrijheid van Chloe. Maartje zit op IKC
G.A. de Ridder in Beilen. De andere winnaars kregen van de jury
allemaal de tweede prijs. Dit zijn
Jane van de Heuvel van de W.A.
Storkschool in Dwingeloo met
Vrijheid, Ileen Nienhuis van OBS
De Elsakker in Westervelde met
Eindelijk vrij?, Finn Nijhof van
IKC Prinses Margriet in Smilde

met Vriendschap, Hanneke Seton
van CBS De Borgh in Borger met
Opa Frans, de dinomelker en Gerard van der Spoel van CBS De
Borgh in Borger met Henkie en de
clown. Deze zes leerlingen worden
aan het begin van meertmaondstreektaolmaond in het zonnetje
gezet en krijgen ze hun welverdiende prijs uit handen van Cees
Bijl.
De zes winnende verhalen zijn in
het Drents vertaald en hebben
een plek gekregen op de onderwijswebsite www.wiesneus.nl.

Cinebieb met The Wife in bieb Smilde
SMILDE - In de bibliotheek van Smilde wordt op 6 maart, aanvang
20.00 uur, de film The Wife vertoond door Cinebieb. Veertig jaar lang
heeft Joan Castleman haar eigen talenten, dromen en ambities opzij
gezet voor de succesvolle literaire carrière van haar man. Ze heeft
altijd zijn ontrouw genegeerd met gratie en humor. Maar op de avond
dat hij naar Stockholm afreist om de Nobelprijs voor Literatuur in
ontvangst te nemen, besluit Joan dat het genoeg is en onthult ze haar
grote geheim. Er wordt goed geacteerd in een pakkend verhaal. De
film is sterk door zijn subtiele opbouw en herkenbare patronen in de
maatschappij die treffend worden weergegeven.
Reserveren is verplicht. De voorstelling is een samenwerking van
CRAS en de bibliotheek.

2 - Woensdag 26 februari 2020

DE VELDENKRANT

DE VELDENKRANT

Woensdag 26 februari 2020 - 3

Rijdend oorlogsmuseum in
het spoor van de bevrijders
WESTERBORK - Met tanks,
jeeps, motoren en vrachtwagens zal in april een bonte
stoet van meer dan negentig
historische (leger) voertuigen
over de historische route rijden, die de bevrijders van
Drenthe ook in april 1945
reden. De organisatie van deze
Drenthe Liberty Tour is in

handen van Keep Them Rolling (KTR), de regio Noord.
Alles wordt uit de kast gehaald om
de oude tijden levensecht te laten
herleven. Dat bleek onlangs tijdens de presentatie op Vliegveld
Hoogeveen. Tussen 3 en 12 april
wordt er letterlijk in verschillende
bivakken geleefd en dagelijks een
route door de provincie afgelegd

De initiatiefnemers van de Drenthe Liberty Tour (foto Sjoerd
Looijenga).

De vraag is duidelijk groter dan
het aanbod want werkelijk ieder
dorp in Drenthe wil wel een aantal
voertuigen van KTR ontvangen.
Terwijl er op de ene plek aandacht
is voor herdenken wordt er een
paar kilometer verderop een
groots bevrijdingsfeest gevierd. De
vereniging Keep Them Rolling,
een rijdend museum van legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, verwacht dat er over vijf
jaar niet weer zo’n grote tour zal
worden georganiseerd. De laatste
nog levende oorlogsveteranen zullen nu nog als ooggetuige aanwezig
kunnen zijn, maar dat stopt binnen afzienbare tijd. De doelstelling van KTR is, naast het in stand
houden van de voertuigen, het
educatieve karakter van het herinneren, herdenken en vieren van de
bevrijding. De organisatie wil dit
doorgeven aan de jongere generatie, zodat men beseft hoeveel
offers er zijn gebracht voor de vrijheid. De Drenthe Liberty Tour
start op 3 april in Coevorden en
eindigt op 12 april in Westerbork.
Meer informatie is te vinden op
www. drenthelibertytour2020.nl.

Voorjaarsconcert
van Stroomdalkapel
GROLLOO - De Stroomdalkapel geeft zondagmiddag een
voorjaarsconcert in café-restaurant Hofsteenge in Grolloo.
Speciale gast is de bekende
Duitse schlagerzanger Sanny.
Sanny heeft naam gemaakt met
echte volksmuziek. Zijn repertoire
varieert van de bekende Alpenmuziek tot romantische ballades.
De zanger treedt regelmatig op
met bekende Duitse en Oostenrijkse bands en nu dus met de
Stroomdalkapel.
Deze bekende kapel uit Zeegse
speelt hoofdzakelijk Tsjechische
volksmuziek van zowel Böhmische
als Mährische aard. Het muzikale
gezelschap staat onder leiding van
kapelmeester Barteld Luning.
De Böhmische muziek, uit de landstreek Bohemen, is over het algemeen wat rustig en romantischer
van aard, terwijl de Mährische
muziek uit de landstreek Moravië

meer vrolijk van karakter is. Om
kort te gaan: gewoon gezellige
volksmuziek. Het concert begint
om 14.00 uur. De entree bedraagt
12,50 euro aan de zaal en 10 euro
bij reservering. Reserveren kan via
telefoonnummer 0592 501226.

Beilen Ontwaakt
BEILEN - De ochtendwandeling
Beilen Ontwaakt wordt vrijdag
weer gehouden en is echt iets
voor vroege vogels in Beilen.
Het vertrek is om 6.45 uur vanaf
de bibliotheek. Dat betekent een
nieuwe dag samen beginnen met
een uurtje wandelen en beleven
hoe Beilen ontwaakt. Daarna is
er warme thee en koffie met een
broodje in de parochiezaal van de
RK-kerk in Beilen.
Voor deelname of vragen kan
men terecht bij Wiebrand Boonstra, beilenontwaakt@gmail.com.

Concert Consequens
in Willibrordkerk
BEILEN - Ensemble Consequens geeft zondageen concert in de
Willibrordkerk in Beilen. Op het programma staan composities
die vooruit wijzen naar de lijdenstijd. Het concert is opgebouwd
rondom twee toonaangevende werken van de Duitse grootmeester Heinrich Schütz, het korte oratorium ‘Die sieben Worte Jesu
Christi am Kreuz’ en de uitvaartmis ‘Die Musikalische Exequien’. Voor dit concert is het ensemble samen gesteld uit zes zangers
en zangeressen en een strijkkwartet. Het concert begint om 15.00
uur. De toegang is niet gratis.

De collectie van het vrachtautomuseum in Orvelte is flink
gegroeid.

Collectie Vrachtauto’s van
Toen & Nu flink gegroeid
ORVELTE - De collectie van
Vrachtauto’s van Toen & Nu in
Orvelte is flink uitgebreid. Dat
is mede te danken aan enthousiaste bezoekers van het museum, die spontaan modellen
opstuurden of langs kwamen
brengen.
Om alles goed voor het voetlicht te
kunnen brengen, is extra ruimte
gecreëerd. De nieuwe vrachtautomodellen zijn vanaf de Krokusvakantie te zien.
Er is speciale aandacht voor
modelbouwers in de wat grotere
maten zoals 1 : 15. Ook zijn er vitrines voor de liefhebbers van landbouwtrekkers. Nico Hoogenboezem uit Westerbork is een van de
mensen die hier een belangrijke
bijdrage aan levert met zijn Claasen Fiat-trekkers. Verder zijn van
Klaas Wieringh uit Valthermond
allerlei soorten vrachtauto’s en
kranen te zien. Hij maakt al ruim
veertig jaar houten modellen. Een
aanrader is ook de collectie van
Jan Davids uit Roswinkel. Hij had
een transportbedrijf met kippers
van het verdwenen merk Henschel en heeft deze op schaal
nagebouwd. Ook de eerste vrachtauto van het bedrijf voor turfver-

voer is op schaal te zien. Het gaat
om een Opel Blitz uit 1937. En dan
is er nog de Scania met een zandpekelstrooier in de maat 1 : 10,
gebouwd door Jan Vos uit Aalden.
Het model staat nu te pronken in
het museum in Orvelte, omdat zijn
vrouw gezegd zou hebben: ‘die
komt hier niet in huis’.
In het museum loopt transportnostalgie als een rode draad door de
collectie. Goed te zien is welke
verschillen er zijn tussen het
chauffeurswerk van toen en nu.
Dit wordt ook toegelicht met
gereedschappen, werkboekjes,
foto’s en teksten waardoor het
museum voor een breed publiek
interessant is.
Museumeigenaar Wim Al is opgegroeid in het transport en stevig
verslingerd aan de historie van
deze bedrijfstak. Honder jaar gelden begon zijn opa met een expeditiebedrijf in Zaandam. Tien jaar
terug is het bedrijf gestopt omdat
er geen opvolger was. Als herinnering aan deze tijd beschikt het
museum ook over een Zaans hoekje nostalgie.
Het museum is van woensdag tot
en met zondag geoopend van
11.00 tot 16.00 uur. Het is gevestigd aan het Melkwegje 1 in Orvelte.

Statenfractie PvdA is
ongerust over Noblesse
WIJSTER - Het bedrijf Noblesse in Wijster zal begin maart
weer beginnen met proefdraaien in de nieuwe fabriek voor
slachtafvalverwerking. Voor de
statenfractie van de PvdA is
dit aanleiding vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.
In de fabriek zijn geen extra maatregelen genomen om de geuruitstoot te beperken ten opzichte van
de oude situatie. Volgens de directie ligt de geuroverlast op een
acceptabel niveau en zijn er geen
nieuwe technieken beschikbaar.
,,In het verleden is er veel overlast
geweest in de omliggende dorpen.
Naast de stankoverlast is er sprake
geweest van meerdere branden en
liet de communicatie te wensen
over. Een compleet onwenselijke
situatie die niet herhaald moet
worden’’, vindt PvdA Drenthe.
Tegelijkertijd wijst de fractie op
plannen van het bedrijf Rika
Greenpark voor de bouw van een
nieuwe mestvergister, eveneens in
Wijster. ,,Ook hier zal stank vrijkomen, waardoor het risico op
cumulatie van stank toeneemt’’, zo
meent de PvdA. De fractie wil van
Gedeputeerde Staten weten of het
klopt dat er inderdaad in technisch opzicht niet meer mogelijk
is om de geuroverlast te beperken.
Ook willen de sociaal-democraten
weten hoe de provincie de eventu-

ele stankoverlast gaat monitoren
en welke actie het college denkt te
ondernemen als de overlast toeneemt. Gedeputeerde Staten hebben nog geen antwoord gegeven
op de vragen van de PvdA.

Dichtmanifestatie
in Bovensmilde
BOVENSMILDE - In de Waterstaatskerk in Bovensmilde wordt
zondag de Smildeger Dichtmanifestatie gehouden. Er worden
gedichten voorgedragen door professionele schrijvers en amateurs.
Levi Weemoed zal het programma
openen en sluiten met voordrachten uit eigen werk. Sacha Landkroon zal een optreden verzorgen.
Verder komende de dichters aan
bod die hebben meegedaan aan
de wedstrijden voor scholen en
volwassenen. Ook bezoekers worden uitgenodigd een bijdrage te
leveren. Tegen het einde van de
bijeenkomst worden de winnaars
bekend gemaakt van de Smildeger Gedichten wedstrijd 2020.
De dichtmanifestatie begint om
15.00 uur. De toegang is gratis. De
organisatie is in handen van de
Kunst en Cultuur 4daagse, de Culturele Raad Smilde en Cultuurpodium Bovensmilde. De gemeente
Midden-Drenthe leverde een
financiële bijdrage.
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Sportverenigingen op weg
naar duurzame toekomst
MIDDEN-DRENTHE - De
voetbal-, tennis- en korfbalverenigingen in Midden-Drenthe
gaan dit jaar aan de slag met
het energiezuinig maken van
hun sportcomplexen.
Eind dit jaar moeten ze allemaal
voorzien zijn van zonnepanelen,
isolatie, warmtepompen en energiezuinige apparatuur. Samen zijn
die maatregelen goed voor zo’n 70
tot 80 procent energiebesparing.
De sportverenigingen en de
gemeente nemen elk 35 procent
van de kosten voor hun rekening.
De overige 30 procent wordt uit
subsidie gehaald.

Ruim een jaar geleden zijn bij de
verenigingen energiescans uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten van die scans en in goed
overleg met de verenigingen is
een pakket duurzaamheidsmaatregelen samengesteld.
Wethouder Erjen Derks: ,,Het is
mooi om te zien dat alle verenigingen enthousiast zijn om mee te
werken aan het energiezuinig
maken van hun sportcomplex. Het
past in de afspraken die we als college hebben vastgelegd in het uitvoeringsprogramma over duurzaamheid en het gebruik van
andere vormen van energie. En
dat gemeente en inwoners dat met
elkaar doen. Ik ben blij dat onze

sportverenigingen daar nu een
mooie voorbeeldrol in oppakken.
Het mes snijdt aan twee kanten,
want de verenigingen kunnen
hiermee hun energiekosten flink
omlaag brengen.”
De gemeenteraad heeft bij het
vaststellen van het uitvoeringsprogramma ruim 560.000 euro
beschikbaar gesteld. In maart
neemt de gemeenteraad een
besluit over de voorgestelde verdeling van de kosten. Als de raad
akkoord gaat, kunnen voorbereidingen voor de werkzaamheden
starten in mei. In de tweede helft
van het jaar worden dan de daadwerkelijke werkzaamheden uitgevoerd.

Nieuw boek over bevrijding Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - Van
auteur Harold de Jong verschijnt vrijdag Franse para’s in
Drenthe, 8-12 april 1945. Het
boek beschrijft de inzet van
702 Frans parachutisten die op
8 april 1945 boven Drenthe de
donkere nacht in sprongen, als
voorhoede van de Canadese
en Poolse bevrijders van
Noord-Nederland. Het was de
start van operatie Amherst.

De parachutisten hadden als
opdracht om het opblazen van
bruggen te verhinderen, zodat het
Canadese leger snel zou kunnen
oprukken, maar ook om verwarring te stichten onder de vijandelijke troepen en informatie te verzamelen. Vijf dagen lang hebben
47 groepjes van ongeveer vijftien
parachutisten met wisselend succes hun werk gedaan. Van deze
parachutisten lieten 33 het leven
in de strijd voor de bevrijding van

Noord-Nederland. Ook meer dan
negentig Nederlanders zijn in
deze dagen door de Duitse bezetter doodgeschoten vanwege hulp
aan de parachutisten en de angst
voor de opmars van de geallieerden.
In paniek door de snelle opmars
werden onder andere gevangenen
uit het beruchte Scholtenhuis in
Groningen in Norg en Eext door
executiepelotons om het leven
gebracht.
Hoewel er in Noord-Nederland
achttien herdenkingsmonumenten staan die de locaties markeren
waar de parachutisten om het
leven zijn gekomen, is hun bijdrage aan de bevrijding van Nederland vrij onbekend. Het boek is
niet alleen een eerbetoon aan de
Franse en Nederlandse gesneuvelden, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het vergroten
van de kennis over de bevrijding
van Nederland en Noord-Nederland in het bijzonder.

Een aantal van de 702 Franse para’s voor het vertrek op een
vliegveld in Engeland.

Hulp bij bescherming
schapen tegen de wolf
MIDDEN-DRENTHE - De provincie Drenthe gaat schapenhouders helpen met het aanleggen van wolfwerende rasters. Momenteel wordt bekeken hoe dit het beste kan
gebeuren.
De provincie heeft inmiddels een
aantal noodsets beschikbaar
gesteld met wolfwerende hekwerken. Schapenhouders met dieren
in een gebied waar een aanval is
geweest, kunnen hierover contact
opnemen met de provincie.
De maatregel is de uitkomst van
overleg tussen de provincie en vertegenwoordigers van de schapen-

houderij, landbouw en natuurorganisaties over de aanwezigheid
van de wolf in Drenthe. Tijdens
deze bijeenkomst eerder deze
maand, werd ook besloten om te
kijken of het mogelijk is wolven
van een zender of chip te voorzien.
In het gesprek hebben de betrokken schapenhouders hun zorgen
geuit over het toenemende aantal
doodgebeten schapen in het midden van Drenthe. Gedeputeerde
Henk Jumelet heeft aangegeven
dat de provincie binnenkort een
bijeenkomst in dit gebied organiseert om de schapenhouders bij te
praten over preventieve maatregelen en wat de provincie voor hen
kan betekenen.

Sociaal raadsvrouw is op vakantie
MIDDEN-DRENTHE - De sociaal raadsvrouw in de gemeente Midden
Drenthe, Silvia Borisova, is tot en met vrijdag 13 maart op vakantie.
Gedurende deze tijd vervalt het inloopspreekuur op de donderdag en is
er geen telefonisch spreekuur. Tijdens deze periode zal Thea van Oostrum, de assistent sociaal raadsvrouw, de spreekuren op de maandag
overnemen. Vanaf maandag 14 maart is Borisova weer op haar post.

Auteur Harold de Jong is sinds
1981 beroepsmilitair en bedrijfskundige en woonachtig in Assen.
Tijdens zijn militaire loopbaan
werkte hij mee aan onderzoek
naar de dood van Nederlandse
militairen in Afghanistan. Hij ontdekte dat informatievoorziening
over de feiten die hebben geleid
tot de dood van hun geliefden voor
nabestaanden essentieel is. De
Jong zag dat er naast een al
bestaand (vertaald) boek nog
ruimte in de informatievoorziening was voor het verhaal over de
inzet van Franse parachutisten in
Noord-Nederland en de vele burgerslachtoffers. Door zijn militaire
inzicht wist hij nieuw licht te werpen op de indrukwekkende
geschiedenis van deze operatie
Amherst.

Duo Heesbeen is een van de optredende acts die op 8 maart te
zien en te beluisteren zijn. (eigen foto)

Topaccordeonisten
naar Theater Geert Teis
STADSKANAAL - Theater
Geert Teis in Stadskanaal is op
zondag 8 maart voor de achtste keer het decor voor het
Internationaal Accordeonfestival. Organisatoren Jac en Jeanne Puts hebben ook dit jaar,
met medewerking van Stichting Internationaal Accordeonfestival, weer gerenommeerde
accordeonisten weten te contracteren.
Onder de optredende artiesten
zijn Matthias Matzke uit Duitsland (klassiek en modern repertoire), Egle Bartkeviciute uit Litouwen (entertainment en klassiek)
en uit Nederland komen Rik Cornelissen (latin, jazz, tango, ballad)
en Duo Heesbeen (lichtere genre,
Johnny Meijer-stijl). Daarnaast is
er ook aandacht voor jong accordeontalent. Deze topaccordeonisten staan garant voor een fantastisch en gevarieerd programma
met ritmische begeleiding door
Bert van Bert van Erk (contrabas)
en
René
van
Astenrode
(drums/vibrafoon).
In de foyer zijn er bovendien diverse accordeonstands en is er onder
voorbehoud een presentatie van
Hohner-accordeons en een demonstratie van de Bugari Evo door Pieter Bosma. Dit unieke accordeonevenement trekt jaarlijks publiek
uit heel Nederland én daarbuiten.
,,Maar we zouden graag wat meer
accordeonliefhebbers uit NoordNederland, en dan met name uit
Groningen, willen overhalen om
naar Theater Geert Teis te komen.
Hopelijk stelt u de organisatie
niet teleur“, vertelt Jac Puts.
Het programma vindt plaats van
13.30 tot 17.00 uur, met één pauze
van 30 minuten. Het theater opent
om 12.00 uur de deuren, de zaal is
open vanaf 13.15 uur. Tickets kosten in de voorverkoop 14 euro (tot

1 maart) en aan de kassa 16 euro.
Voor meer informatie en het
bestellen van tickets: 06 - 830 143
16, info@accordeonfestival.nl of
www.accordeonfestival. nl.

Erik Satie bij
CultuurPodium
BOVENSMILDE - Bezoekers van
het CultuurPodium in Bovensmilde kunnen zondag 8 maart genieten van een gevarieerd programma rond de Franse componist Erik
Satie met de titel ‘Absint,’ uitgevoerd door het duo Passies en
Havinga. Voor de pauze wordt er
verteld over het leven en de
muziek van Satie, waarbij het duo
enkele liederen en pianowerken
laat horen. Na de pauze kijkt het
publiek naar de film Satie and
Suzanne. Deze film vertelt het
gedramatiseerde liefdesverhaal
van Erik Satie en Suzanne Valadon. Dit verhaal wordt uitgevoerd
door dansers van Cirque du Soleil.
Het geluid bij deze film wordt
ingevuld door Gea Passies en
Johanan Havinga. Havinga speelt
de muziek (uiteraard van Satie),
en Passies vertolk de gedachten
van Suzanne. Beide delen zijn
heel verschillend, maar ze zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook is er gelegenheid de
vaste tentoonstelling te bekijken
van schilderijen en kunstwerken
die afgelopen zomer gemaakt zijn
met het monument als inspiratie
ten behoeve van verduurzaming.
De deur gaat zondag 8 maart open
om 14.30 uur. Om 15.00 uur start
het programma dat deze keer langer duurt dan normaal. Het concert vindt plaats in het prachtig
gerestaureerde monument aan de
Hoofdweg 186 in Bovensmilde.
Reserveren is niet nodig.
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Verduurzaming monumentale
waterstaatskerk Bovensmilde
BOVENSMILDE - Het CultuurPodium Bovensmilde is in
samenwerking met de EnergieCooperatie Duurzame Smildes en het Drents Landschap
ruim een jaar geleden gestart
met een verduurzamingsproject voor de monumentale
waterstaatskerk.
De werkgroep verduurzaming

heeft inmiddels voldoende geldelijke middelen verworven om te
starten met fase 1. De steun komt
van de gemeente Midden Drenthe, het Rabofonds en het Prins
Bernard Cultuurfonds met ruimhartige bijdragen. Nog dit jaar
worden de achterzetbeglazing
geplaatst in nauwe samenwerking
met het Drents Landschap. Dit zal
tocht en koudeval flink terugdrin-

Lionsclub Westerbork
steunt kids voedselbank
WESTERBORK - Lionsclub
Westerbork heeft 4000 euro
gedoneerd aan Kinderen van
de Voedselbank. Het bedrag is
onlangs overhandigd.
Het geld is bijeengebracht via een
wijnactie van de Lionsclub, die
vorig jaar werd gehouden. Het
bedrag wordt gebruikt om kinderen uit de regio Midden-Drenthe
te verrassen met nieuwe kleding,
schoenen, speelgoed en dergelijke. Voorwaarde is wel dat hun
ouders gebruik maken van de
voedselbank. Stichting Kinderen
van de Voedselbank biedt paketten aan met nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke
nieuwe cadeautjes. De stichting is
de enige in Nederland die dit

doet. Er wordt bewust gekozen
voor het geven van alleen nieuwe
artikelen. ,,Als je als kind jarenlang op hergebruikte kleding
moet leven, is het kind vaak het
mikpunt van pesterijen in de
buurt en op school, en wordt het
sociaal gezien buitengesloten.
Hierdoor daalt de eigenwaarde
van een kind enorm tegenover
andere kinderen. Door twee keer
per jaar nieuwe kleding uit te
geven, eenmaal voor de winter en
eenmaal voor de zomer, kan het
kind ook eindelijk eens pronken
met nieuwe kleding. Dit geeft de
eigenwoorde van het kind een
enorme ‘boost’. Het kind heeft
hier z’n hele leven profijt van’’,
aldus de verklaring van de stichting.

Westerbork open
Tennisclub Westerbork organiseert van 15 tot en met 22
maart het Westerbork open.
Dit toernooi is ideaal ter voorbereiding op de voorjaarscompetitie. Het is een toernooi
waar getennist wordt om te
winnen, maar waar ook gezelligheid een belangrijk element
is.
Gedurende de gehele week wordt
er een warme hap geserveerd voor
degene die zich daarvoor tevoren
opgeeft en op vrijdagavond is het

de hele avond Frituur Friday met
een dj. Op de finaledag hoeft er
ook niet thuis gegeten te worden,
dan wordt er van alles klaar
gemaakt door de clubhuiscommissie. Er wordt gespeeld in verschillende categorieën: enkel 3,4,5 en
dubbel en mix 3, 4, 5, 6, 7 en 8
waarbij de laatste drie voor leden
17+ zijn. Inschrijven kan in verschillende categorieën.
De inschrijvingen stromen al binnen; er kan nog ingeschreven worden tot uiterlijk 7 maart via Toernooi.nl. Alle informatie staat op
www.tcwesterbork.nl.

Gezamenlijke brugklas
in Jan Ligthartschool
BEILEN - De gezamenlijke
brugklas waar het Dr. Nassau
College en CS Vincent van
Gogh komend schooljaar in
Beilen mee starten, krijgt een
eigen locatie. De gemeente
Midden-Drenthe heeft hiervoor de voormalige Jan Ligthartschool aan de Leliestraat
beschikbaar gesteld.
Er was een tijdelijk onderkomen
nodig, omdat het nieuwe gebouw
van beide scholen pas met ingang
van het schooljaar 2021-2022
gereed is. Dan gaan beide scholen
volledig gezamenlijk onderwijs
geven.
Eline de Jong en Rolf Albring, de
schoolleiders van beide scholen,
zijn blij met het tijdelijke onderkomen: ,,We wilden heel graag
een mooie locatie voor onze aankomende brugklassers. Op deze
manier kunnen we alvast met
elkaar werken aan de cultuur die
we straks in het nieuwe gebouw
ook willen neerzetten.’’
Op de vraag wat die cultuur dan
precies is, reageren beiden in
koor: ,,Naoberschap! Dit Drentse
begrip drukt precies uit waar we
als scholen voor willen staan. We
zien onze leerlingen, we maken

tijd voor goede gesprekken met
elkaar en we kijken naar elkaar
om. Daarnaast willen we onze
leerlingen ook leren dat het goed
is om iets te doen voor een ander,
zonder dat ze daar meteen iets
voor terugkrijgen. Met een gezamenlijke locatie voor leerjaar 1
kunnen we hier alvast een vliegende start mee maken!’’
De voormalige Jan Ligthartschool
is geen onbekend gebouw voor de
schoolleiders. Albring: ,,We hebben als CS Vincent van Gogh een
aantal jaren met veel plezier
gebruik gemaakt van het gebouw.
Op dat moment was onze hoofdlocatie aan de Omloop te klein. De
Leliestraat, zoals wij de locatie
altijd noemden, is een kleinschalig en gezellig gebouw, dat uitstekend is toegerust om mooi onderwijs te geven.’’ De Jong vult aan:
,,We zijn echt heel erg blij dat dit
is gelukt. Het is de kers op de taart
van onze samenwerking, waarmee
we het voortgezet onderwijs in
Beilen echt een prachtige impuls
gaan geven!’’
De nieuwe brugklaslocatie zal overigens alleen voor het schooljaar
2020-2021 gebruikt worden, daarna gaan alle leerlingen naar het
nieuwe gebouw aan de Omloop.

gen. Voor nog meer comfort voor
bezoekers en kerkgangers is ook
gestart met fase 2: installatie van
radiatorventilatoren. Er is een deskundige benaderd voor nadere
verkenning van de mogelijkheden
door de EnergieCooperatie Duurzame Smildes. De verkoop van
schilderijen van of geïnspireerd
op de Waterstaatskerk is bedoeld
om middelen voor fase 2 te verwerven om nog meer te besparen
en het comfort voor bezoekers en
kerkgangers verder te verhogen.
JustMart Bloemen nog aan de Hoofdstraat 35 te Westerbork

Fruitbomen in
Hoogersmilde
HOOGERSMILDE - Dorpsbelangen heeft het plan opgevat om in
Hoogersmilde een aantal fruitbomen te planten.
Er is contact gezocht met Landschapbeheer Drenthe, die met het
bestuur door het dorp heeft gereden en gekeken om een goede
locatie te vinden.
Er is overleg met de gemeente
geweest, die het ook een goed
plan vindt en tevens akkoord is
gegaan met de locatie.
Die locatie is vlakbij en naast het
seniorengebouw Het Woldhuusaan de Hulzeboschstraat. De fruitbomen worden half maart ongeveer geleverd, en als het weer het
toelaat dan ook geplant.
Er worden 9 fruitbomen gepoot, 4
soorten appel, 2 soorten peer, 2
soorten pruim en een walnoot.

Gevarieerde
Drentse middag
bij de Ar Literair
WESTERBORK - De bezoekers
van de tweede en laatste Ar Literair van dit winterseizoen hebben
zondag kunnen genieten Drentse
gedichten, verhalen en Engelstalige muziek. Schrijver en dichter
Roelof Keen was te gast en vertelde mooie Drentse verhalen en
korte en langere gedichten,
afkomstig onder andere uit zijn
twee verschenen boeken. Humoristisch, treffend en met een
gezonde dosis Drentse zelfspot.
Het muzikale driemanschap Teun
Grit and Friends nam het publiek
mee naar Amerikaanse en Ierse
sferen. Engelstalig gezongen en
begeleid met gitaren, Amerikaanse Madoline, Picolo fluit en accordeon. Op 29 maart staat nog één
Ar Klassiek op de agenda. Het
cellistenduo Two of a Kind verzorgt dan een concert in het licht
van 75 jaar vrijheid. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar via
www.zomeractiviteiten.nl. De organisatie is in handen van Stichting
Zomeractiviteiten Westerbork.

Filmavond
in Westerbork
WESTERBORK - De werkgroep
ontmoeting en inspiratie van
beide kerken uit Westerbork organiseert dinsdag 3 maart weer een
filmvoorstelling in de Voorhof in
Westerbork. De film begint om
20.00 uur. De film We need to talk
about Kevin toont Lynne Ramsay
de verwrongen relatie tussen een
misdadige tiener en zijn moeder.
Kevin begaat twee dagen voor
zijn zestiende verjaardag een verschrikkelijke daad op zijn middelbare school. In de nasleep worstelt zijn moeder Eva met gevoelens van verdriet en verantwoordelijkheid. In hoeverre is zij
schuldig aan zijn verschrikkelijke
misdaad?

JustMart Bloemen
gaat verhuizen
WESTERBORK - JustMart
Bloemen gaat verhuizen van
Hoofdstraat 35 naar Hoofdstraat 41a in Westerbork.
Sinds Martin Geertsema (Mart)
nu alweer bijna tien jaar geleden
zijn eerste eigen winkel opende in
Assen, was zijn grote wens altijd
een klein, knus winkeltje. Na
Assen koos Mart voor de prachtige
en riante locatie aan Hoofdstraat
35 in Westerbork. Hij verhuisde
ondertussen ook zelf naar Westerbork, waar hij nu ruim twee jaar
en met veel plezier woont.
Opeens deed zich de kans voor om
zijn grote wens te realiseren in
een pand dat geheel aansluit bij
zijn eigen wensen. Hij twijfelde
niet en greep zijn kans. ,,Tot en
met woensdag 26 februari kunt u
nog winkelen op onze oude locatie. Daarna gaat de winkel een
aantal dagen dicht voor de ‘grote’
verhuizing”, aldus de ondernemer.
Dinsdag 3 maart opent JustMart
Bloemen zijn deuren aan de
Hoofdstraat 41a, op de hoek en

tussen de Bruna en Bakkerij Jordy
Schepers. ,,Een kleinere, knusse
winkel bespaart mij ook tijd”,
geeft Mart eerlijk toe, ,,en het
biedt mij ook de mogelijkheid om
mijn passie voor bloemen ruimer
te delen. Bijvoorbeeld door het
aannemen en uitvoeren van freelance opdrachten, iets wat ik al
langere tijd opnieuw wilde oppakken, evenals het weer organiseren
van workshops op locatie. Houd
onze workshopagenda in de
gaten!”, aldus Mart.
Er komt een (grotendeels) nieuw
assortiment, een nieuwe look en
een nieuw logo. De klantgerichtheid, kwaliteit en (bezorg) service
waarom
JustMart
Bloemen
bekend staat, verhuist natuurlijk
mee naar de nieuwe locatie. ,,Vanzelfsprekend kunnen de mensen
weer bij ons team terecht voor al
hun bloemwensen, abonnementen
en uiteraard ook nog steeds voor
onze lessen en workshops. Ik hoop
iedereen vanaf 3 maart van harte
te kunnen verwelkomen aan
Hoofdstraat 41a”, aldus Mart.

Beginners Bridgeclub
Beilen bestaat 35 jaar
BEILEN - De Beginners
Bridgeclub Beilen (BBB) viert
dit jaar het 35-jarig bestaan.
Volgens de vereniging zal dit
‘op gepaste wijze worden
gevierd’ en daarom is dit het
moment voor liefhebbers om
lid te worden van BBB.
De bridgeclub in Beilen gingin
1985 van start met acht paren. De
bijeenkomsten waren, net als nu,
in de koffiekamer van de RK-kerk
in Beilen. Dinus Joosten verzorgde
de competitie en na hem nam wijlen Aaltje Boer die taak meer dan
20 jaar op zich. Een belangrijke
rol was ook weggelegd voor Frits
Bolwijn, al 32 jaar lid. Hij opende
de deur, maakte de tafels in orde
en zette koffie zodat op tijd met
spelen kon worden begonnen.
Sinds de ziekte van Bolwijn wor-

den deze zaken gezamenlijk opgepakt. Bij de koffie nemen de leden
bij toerbeurt iets lekkers mee.
Tonnie Fennema is de huidige stuwende kracht en penningmeester
van de club, die momenteel 20
gevorderde recreatieve bridgers
telt. Zij komen elke woensdagochtend bij elkaar, van september tot
mei. Behalve voor het bridgespel
is er ook voldoende tijd om de
gespeelde handen te analyseren,
zodat van elkaar geleerd kan worden.
Tegen Kerst en op de laatste speeldag in april wordt steevast afgesloten met een hapje en drankje.
Alles gaat heel gezellig en gemoedelijk. De club laat weten dat er
nog ruimte is voor enkele nieuwe
spelers. Wie lid wil worden, kan
contact opnemen met Gerrit Herink, telefoon 0593-525421.

‘A Star is Born’ in bieb Beilen
BEILEN - In de bibliotheek in Beilen is donderdag 27 februari A Star
is Born te zien.
De film vertelt het verhaal van Jackson Maine (Bradley Cooper), een
in verval geraakte country-ster. Hij ontdekt het onbekende talent Ally
(Lady Gaga). De twee krijgen een liefdesverhouding en Jack probeert Ally in de schijnwerpers te krijgen. Wanneer dit lukt, krijgt
Jack zelf moeite met het feit dat hij steeds meer in de schaduw komt
te staan. De film begint om 19.30 uur. De entree is 6 euro per persoon
inclusief koffie of thee. Opgeven kan door een mail te sturen naar
info@bibliotheekbeilen.nl of te bellen met 088-0128335.
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Oorlogsdrieluik over
verzetbroers Bastiaans
HOOGHALEN - In Herinneringscentrum Kamp Amersfoort is onlangs het boek Wel
gebogen, niet gebroken gepresenteerd. Deze uitgave is gebaseerd op de belevenissen van
de broers Henk en Gerard
Bastiaans en hun verzetskameraden in de Tweede Wereldoorlog. Zij waren ook in Midden-Drenthe actief, met name
tijdens een wapendropping in
Hooghalen in 1942.
Een van de drie samenstellers van
het boek is Betty Hoogeveen-Bastiaans uit Smilde, dochter van

Gemeente zoekt
slogan voor actie
tegen zwerfafval
MIDDEN-DRENTHE
De
gemeente Midden-Drenthe start
een campagne tegen zwerfafval.
Om dit initiatief maximale
bekendheid te geven, wordt nog
gezocht naar een pakkende slogan. Hiervoor organiseert Midden-Drenthe een wedstrijd.
De slogan moet passen bij de
gemeente Midden-Drenthe en
benadrukken dat iedereen samen
verantwoordelijk is voor een schone leefomgeving zonder zwerfafval. Wie een een goede, pakkende
slogan weet, maakt kans op ‘een
mooie prijs’. Wat de prijs is, houdt
de gemeente nog even geheim.
Suggesties kunnen tot 1 maart
worden
ingediend
via
www.middendrenthe.nl/slogan.

Henk Bastiaans. Het boek is een
drieluik: drie delen in één boek.
Het derde deel is het authentieke
dagboek van de Haagse verzetsman Henk Bastiaans (1914-1989),
die na zijn arrestatie eind maart
1942 belandde in het Oranjehotel
in Scheveningen. Via Kamp
Amersfoort en Kamp Vught kwam
hij in de concentratiekampen Natzweiler, Dachau, Mauthausen,
Melk en Ebensee. Wonder boven
wonder overleefde hij. Zijn broer
Gerard werd door de Duitsers
gefusilleerd en ook de meeste
andere verzetskameraden overleefden de oorlog niet.
Deel twee van het boek is een
onderzoeksverslag van de hand
van Theo van Bemmel uit Krommenie. Met hulp van de twee
anderen deed hij uitgebreid
onderzoek naar de periode vóór
de arrestatie. Via een speurtocht
in het Nationaal Archief, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en bij het NIOD, en contacten met nabestaanden van de
verzetsmensen, kwam er veel
boven water: sabotage, informatie
verzamelen, een aanslag op een
collaborateur en de relatie met
het Englandspiel. In dit deel komt
ook de wapendropping in Hooghalen in 1942 aan bod.
Carel de Mari uit Schoonhoven
maakte het drieluik compleet met
een heel toegankelijk en gemakkelijk leesbaar oorlogsverhaal in
romanvorm als eerste deel van het
boek. Een combinatie van feiten
die zijn gevonden, en van fictie
waarmee de overgebleven ‘gaten’
in de feiten en in het verhaal
eromheen zijn ingevuld. Zo krijgt
de lezer een beeld van hoe het
allemaal gegaan kan zijn.

Aftrap Scoor een Boek!
in Midden-Drenthe
BEILEN - In Midden-Drenthe
is maandag officieel het startsein gegeven voor Scoor een
Boek! Deze actie moet het

Geen extra geld
voor kwaliteit
vakantieparken
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente
Midden-Drenthe
krijgt geen extra geld om de
kwaliteit van de vakantieparken op haar grondgebied te verbeteren. Een aanvraag hiervoor
bij de rijksoverheid is afgewezen.
Het plan was onderdeel van de
Regio Deal Focus op Vrijetijdseconomie, dat samen met een
aantal andere Drentse gemeenten eind november was ingediend. Het Rijk werd gevraagd
om 5 miljoen euro bij te dragen.
Hetzelfde bedrag zou ook door
de betrokken gemeenten en de
provincie op tafel gelegd worden.Voor de rijksoverheid heeft
het plan geen prioriteit.

Nieuws
uit de regio

lezen bij basisschoolleerlingen
bevorderen.
Het gaat om een landelijk project
waarbij voetbal verbonden wordt
met lezen. De officiële aftrap van
Scoor een Boek! in Midden-Drenthe was op IKC Harm Smeenge in
Beilen. Wethouder Erjen Derks
gaf het startsein.
In Midden-Drenthe doen negentien groepen groep 5 en 6 mee van
vijftien basisscholen. In totaal
gaat het om 397 leerlingen. Met
hun leerkracht als coach en de
bibliotheekmedewerker als motivator gaan de deelnemers zoveel
mogelijk boeken ‘scoren’. De sportieve afsluiting van het project is
op donderdagmorgen 14 mei op
sportpark Noord-West in Beilen.
De bibliotheek werkt samen met
de sportcoaches en voetbalclub
FITT Boys. Tijdens de afsluiting
wordt de boekenscore bekendgemaakt.
Leesvaardigheid is van groot
belang voor de taalontwikkeling
van kinderen en plezier in lezen is
dan ook een eerste vereiste.
Omdat veel kinderen actief een
sport beoefenen, koppelt Scoor
een Boek! lezen aan sport. Bij dit
project worden voetbaltermen
gebruikt als aftrap, rust, basisopstelling, scoren en fluitsignaal om
aan te sluiten bij de doelgroep.Via
videoboodschappen worden de
leerlingen aangemoedigd door
Mike te Wierik, speler van FC Groningen.
Naast het scoren in de klas, kunnen ook de gezinnen thuis meedoen met Scoor een Boek! Via de
bibliotheek ontvangen de groepen
het Panna-magazine en wordt het
hele gezin via een website uitgedaagd om thuis met opdrachten
punten te scoren voor hun eigen
school.

Jeugd-EHBO-ers geslaagd
WESTERBORK - 23 Leerlingen van basisscholen De Wegwijzer en De Lindelaar in Westerbork hebben eerder deze maand examen gedaan voor het diploma jeugd-EHBO. Iedereen slaagde. De cursus
is gegeven door instructeurs van EHBO Westerbork en omstreken. De Buurtacademie Westerbork
heeft de cursus financieel mogelijk gemaakt. Op de foto de geslaagde leerlingen met hun diploma’s.

Bijzondere oorlogsfoto’s
te zien in Drents Archief
ASSEN - In het Drents Archief
in Assen zijn de komende tijd
vijftig indrukwekkende foto’s
uit de Tweede Wereldoorlog te
zien. Het gaat om bijzondere
afbeeldingen uit de provincie
Drenthe.
De afgelopen maanden werd in
Drenthe gezocht naar bijzondere
foto’s uit de oorlogsjaren, iedereen
werd opgeroepen om - tot nu toe
onbekende - beelden in te sturen.
De oproep leverde ruim tachtig
‘onbekende’ foto’s op.
Uit deze foto’s werd een voorselectie gemaakt en daarvan werden er
25 uitgekozen. Die worden vanuit
Drenthe ingezonden voor het landelijke project De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s. Komende
maanden kiest een publieksjury
uit de provinciale voorselecties
welke honderd oorlogsfoto's in
april in de Tweede Kamer worden
tentoongesteld.
De variatie van Drentse oorlogsfoto’s is groot: van boeren die de Hitlergroet brengen tijdens een land-

dag in Rolde tot een onderduikershol van takken en plaggen in
de buurt van Wanneperveen. En
van een diepe bomkrater in de
omgeving van Emmen tot een
groep Joden uit Meppel. Zij poseren met hun Jodenster duidelijk
zichtbaar op hun kleding. De foto’s
geven gezamenlijk een goed beeld

van Drenthe tijdens de oorlogsjaren.
De selectie Drentse foto’s is de
komende maanden tijdens openingstijden te bekijken op een
touchtafel in het Drents Archief.
Daarnaast is er een kleine expositie van tien foto’s, afgedrukt op
groot formaat.

Een diepe bomkrater in de buurt van Emmen vormt een
attractie voor de jeugd. (juni 1940)
Rolde, 5 juli 1941.
Op een bijeenkomst van
landbouwers brengt het publiek
massaal de Hitlergroet.
‘Bolsjewisme of boerenorde’
was de leus op deze door de
NSB georganiseerde anticommunistische boerenlanddag.

Joden uit Meppel
poseren met
de Jodenster,
die in mei 1942
werd ingevoerd.
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