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

Gymvereniging VKW
zit in zwaar weer
WESTERBORK - Gymvereni-
ging VKW in Westerbork zit in
zwaar weer. Het lukt de ver-
eniging niet een nieuwe voor-
zitter te vinden, waardoor de
90-jarige vereniging met
opheffen wordt bedreigd. 
VKW is een gezellige club waar
ongeveer 50 leden gymmen en tur-
nen. Hoewel de gymvereniging
een lange bestaansgeschiedenis
heeft, is de club qua financiën en
bestuur in zwaar weer geraakt.
Plannen om de vereniging beter
zichtbaar te maken in Westerbork
en omstreken, zijn te laat geko-
men en door corona in de ijskast
beland. Het is moeilijk de vaste
kosten op te brengen. Bestuur en
leden willen de club graag over-

eind houden, maar er is behoefte
aan een voorzitter en liefst nog
een extra bestuurslid die de schou-
ders eronder wil zetten. 
Tot dusver heeft niemand van de
ouders of verzorgers van de leden
zich voor deze taak gemeld. De
club zoekt nu de publiciteit in een
laatste poging om het tij te keren.
Wie belangstelling heeft voor een
bestuursfunctie bij VKW kan con-
tact opnemen met Martine de
Groot via secretaris@vkwgym.nl. 
,,Gymnastiek is de basis van alle
vormen van beweging. De turnle-
den ontwikkelen zich verder in
lenigheid, kracht, conditie, snel-
heid en balans. Deze (basis)sport
willen we in Westerbork behou-
den’’, aldus de hartenkreet van de
vereniging.

Wethouder Erjen Derks en de
90-jarige heer Beugel bij de
nieuwe trap in het zwembad
van Beilen. 

Zwembaden Smilde en
Beilen beter toegankelijk
BEILEN/SMILDE - In zwem-
bad De Peppel in Beilen en
zwembad De Smelte in Smilde
zijn nieuwe trappen geplaatst.
Hierdoor zijn de baden een
stuk toegankelijker geworden,
met name voor ouderen en

mensen met een fysieke
beperking. 

Mensen die moeilijk ter been zijn,
kunnen vaak niet via de standaard
verticale trapjes het zwembad in
en uit. Met de trappen die nu zijn
geplaatst is dat probleem verhol-
pen. Wethouder Erjen Derks was
donderdag in Beilen aanwezig
toen de trap daar voor het eerst in
gebruik werd genomen: ,,Wij vin-
den het als college belangrijk dat
iedereen mee kan doen en kan
bewegen naar zijn of haar moge-
lijkheden. Deze trap levert daar
een mooie bijdrage aan.”
De 90-jarige meneer Beugel
mocht als eerste via de nieuwe
trap het water in. ,,Bij het oude
trapje had ik zo nu en dan hulp
nodig van het personeel om het
zwembad uit te komen. De nieuwe
trap is ideaal, ik kan nu geheel
zelfstandig het water in en uit.”
De grote horizontale treden van
de nieuwe trap lopen van de
bodem tot de rand van het zwem-
bad. Op het moment dat de trap
niet wordt gebruikt, kan deze wor-
den ingeklapt. Hierdoor neemt hij
nauwelijks extra ruimte in beslag.

Steeds meer
incasso-oplichters
MIDDEN-DRENTHE - Er zijn de
laatste tijd steeds meer oplichters
actief die zich voordoen als de
belastingdienst of een andere
officiële incasso-instantie. De
politie waarschuwt hiervoor. De
criminelen sturen een sms waarin
ze de ontvanger sommeren om
een bedrag te betalen. Dit is dan
zogenaamd in verband met een
openstaande schuld. De politie
laat weten dat de belastingdienst
nooit per sms contact opneemt
over schulden. Dergelijke sms-jes
dient men dus te negeren. 

‘Vers uit de tuin’ is een nieuw project in Midden-Drenthe waar-
mee lokale tuinders hun oogst delen. 

Tuinders in Midden-
Drenthe delen oogst
MIDDEN-DRENTHE - Team
Gezond in Midden-Drenthe is
gestart met het deelplatform
‘Vers uit de tuin’. Via een site
kan iedereen zien bij welke
moestuinen in de buurt verse
groente en fruit zijn af te
halen. 
De producten worden aangeboden
door moestuinders uit de gemeen-
te Midden-Drenthe die iets over
hebben of het gewoon leuk vinden
om te delen. Het resultaat is meer
gezonde voeding, minder verspil-
ling en leuke ontmoetingen tussen
bewoners.
Volgens beweeg- en leefstijladvi-
seurs Yvonne Koster en Nathalie
Hommes past dit project helemaal
bij de filosofie van het team
Gezond in Midden-Drenthe: ,,Als
team houden wij ons bezig met
bewegen en een gezonde leefstijl.
Vers uit de tuin is een nieuw pro-
ject dat daar perfect op aansluit,
met aandacht voor lokaal, duur-
zaam en gezonde voeding. The-
ma’s waar wij als team ook het
komende jaar verder mee aan de
slag gaan.”
De start is veelbelovend. Inmid-
dels hebben de eerste mensen met
een moestuin zich al aangemeld
op de internetsite www. vers -
uitdetuin.nl. De tuinders bepalen

zelf tegen welke voorwaarden zij
hun groente of fruit aanbieden.
Gratis, tegen een kleine vergoe-
ding of in ruil voor iets anders. Via
de contactknop laten mensen ver-
volgens weten of ze interesse heb-
ben in de producten.
Piet Verschoor uit Bovensmilde is
één van de mensen met een moes-
tuin die zich heeft aangemeld op
het platform. ,,Ik denk dat het
heel herkenbaar is voor mensen
met een moestuin dat je op het
moment van oogsten ineens met
een enorme berg courgettes, kom-
kommers of wortelen zit. Vaak te
veel om zelf te consumeren. Dan is
het toch heel mooi dat je op deze
simpele manier anderen daar blij
mee kan maken?”
Moestuinfanaten die nog geen
oogst over hebben, worden opge-
roepen om wel alvast een profiel
aan te maken. Zo kan iedereen de
locatie van de moestuinders zien,
maar ook wat er door het jaar
heen allemaal verbouwd wordt.
Daarnaast kan er voor worden
gekozen om moestuinders met
een interessant aanbod te volgen.
Men ontvangt dan een bericht op
het moment dat nieuwe oogst
wordt aangeboden. Er wordt nog
gekeken hoe ouderen die niet op
internet zitten, toch bereikt kun-
nen worden.

Inbraak in Orvelte
ORVELTE - In een woning aan het
Orvelterveld in Orvelte is donder-
dag ingebroken. 
Het ongewenste bezoek moet
ergens tussen 10.20 en 19.20 uur
bij afwezigheid van de bewoners
naar binnen zijn gegaan. Waar-
schijnlijk is dit gebeurd aan de
achterzijde door een nog open-

staand raam. De gehele woning is
doorzocht en er zijn meerdere goe-
deren meegenomen. 
Rond 21.00 uur is bij deze woning
een verdachte persoon gezien, die
wegrende. Het gaat om een blan-
ke man van ongeveer 1,90 meter
lang. Hij droeg een zwarte broek,
zwarte trui en een grijze Super dry
rugzak. De man vluchtte in de
richting van het Oranjekanaal.
Wie iets gezien heeft om meer
weet over deze inbraak, kan con-
tact opnemen met de politie via
0900 - 8844.

Miniwebconcert
CultuurPodium
Bovensmilde 
BOVENSMILDE - CultuurPodium
Bovensmilde heeft voor de twee-
de keer een miniwebconcert
opgenomen. Het gaat om een
optreden van dwarsfluitisten
Hannie van der Gijp en Marianne
Karssen.
Het concert is te zien en te horen
via youtu.be/Sg7mSpG0oj4. De
videoregistratie is van Michiel
Hasslacher. Verder zijn luchtsfeer-
beelden te zien van Gerard Kroes.

Zomeravondvoetbal
FIT Boys gaat door
BEILEN - Het FIT Boys Zomer-
avondvoetbal gaat toch door.
Dat heeft de voetbalclub uit
Beilen bekend gemaakt naar
aanleiding van de versoepeling
van de coronaregels per 1 juli.
Lange tijd zag het er naar uit dat
het zo populaire zomeravondvoet-
bal een jaar moest overslaan. Nu
vanaf 1 juli ook voor de senioren
weer partijvoetbal mogelijk is,
verandert dit. Woensdag 1 juli is er
nog een reguliere trainingsavond
bij FIT Boys. Daarna zijn de vier
woensdagen in juli weer gereser-
veerd voor het Zomeravondvoet-
bal: 8, 15, 22 en 29 juli. Er wordt

gestart om 20.00 uur. Het wordt de
vierde editie van het zomerspek-
takel. Voor de jeugd is er in de
zomermaanden veel te doen, voor
de senioren niet. Daarom bedacht
FIT Boys ooit het Zomeravond-
voetbal. Zowel leden als niet-
leden van andere verenigingen
zijn welkom om onderling een bal-
letje te komen trappen. Wie
belangstelling heeft kan gewoon
langskomen op sportpark Noord-
West en meedoen. De kleedka-
mers en kantine zijn niet open,
maar er kan wel een drankje
gekocht worden. Uiteraard wor-
den de coronavoorschriften nage-
leefd. 
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In het Tuintheater wordt deze zomer de voorstelling ‘De Vuurvo-
gel’ opgevoerd. 

Nieuw minitheater
in Geeuwenbrug
GEEUWENBRUG - In Geeu-
wenbrug is een kleinschalig
kindertheater geopend. Het
gaat om het Tuintheater, een
initiatief van Susanne Huren-
kamp, de vrouw achter thea -
terfestival ‘De Sprookjestui-
nen van Dren the’. 
Kindertheaterfestival De Sprook-
jestuinen van Drenthe kon dit jaar
niet doorgaan vanwege het coro-
navirus. Omdat Hurenkamp de
kinderen toch het genot van een
theatervoorstelling wil geven,
realiseerde ze in de tuin van haar
Atelier Kleur je Hart het Tuin-
theater. Er is plek voor maximaal
30 personen en genoeg ruimte om
volwassenen 1,5 meter afstand in
acht te laten nemen. 
In het minitheater speelt deze
zomer de familievoorstelling ‘De

Vuurvogel’. Een actueel gedanst
verhaal over hoop en vriendschap.
Het is een klassiek sprookje voor
iedereen vanaf 2 jaar. Hurenkamp
schreef het verhaal zelf en ook de
kostuums en de decors zijn van
haar hand. Tijdens de voorstelling
is Susanne de verteller. Hanna van
der Gaag is de prinses. Zij maakte
de choreografie en danst tijdens
De Vuurvogel op oosterse muziek.
De Vuurvogel wordt gespeeld op
vier donderdagen en vrijdagen in
de zomervakantie. De voorstellin-
gen zijn op 9 en 10 juli, 16 en 17
juli, 6 en 7 augustus, 13 en 14
augustus. Iedere speeldag zijn er
twee speelmomenten, in totaal
dus zestien voorstellingen. Wie wil
komen kijken, kan een plekje
reserveren via www.kleurje hart.
nl. Het theater is gevestigd aan de
Rijksweg 4 in Geeuwenbrug.

Eerste paal geslagen
voor school Beilen
BEILEN - De nieuwbouw voor
het voortgezet onderwijs in
Beilen is vorige week woensof-
ficieel van start gegaan. In de
nieuwe school worden zowel
het CS Vincent van Gogh als
het Dr. Nassau College onder-
gebracht.

De gemeente, de scholen en Wind
Design en Built hebben samen de
eerste heipaal geslagen. ,,Een heel
bijzonder moment”, aldus wethou-
der Dennis Bouwman. ,,Als
gemeente en onderwijspartners
zijn we al een hele tijd bezig om
deze nieuwbouw mogelijk te
maken. Over een jaar staat er een
hele mooie, toekomstbestendige
school, waarin ook een plek komt
voor de jeugdsoos. We zijn als
gemeente heel blij dat de beide
scholen in dit gebouw ook echt

gaan samenwerken.”
De beide locatiedirecteuren Eli ne
de Jong en Rolf Albring onder-
schrijven de woorden van de wet-
houder: ,,We bouwen in Beilen
veel meer dan alleen een nieuwe
school. We bouwen in het kader
van naoberschap aan een samen-
werking, die de toekomst en de
plaats van het voortgezet onder-
wijs in Beilen voor jarenlang ver-
zekerd!’’

Brands Bouw uit Emmen gaat het
komende jaar aan de slag met de
bouw op basis van het ontwerp
van Wind Architecten uit Drach-
ten. Behalve een schoolgebouw,
wordt ook een gymzaal gebouwd
en een sportveld aangelegd. 
De bouw is te volgen via de app
‘VO school Beilen’. Deze app is te
downloaden via de Play Store of
de App Store.

Dennis Bouwman, Eline de Jong en Rolf Albring slaan de eerste
'heipalen' (foto Gemeente Midden-Drenthe).

Stichting Zomeractiviteiten
Westerbork zoekt versterking
WESTERBORK - De Stichting
Zomeractiviteiten Westerbork
zoekt versterking. Binnen het
bestuur bestaan twee vacatu-
res en er zijn extra vrijwilli-
gers nodig. 

Zomeractiviteiten is de stichting
die het grootste deel van alle eve-
nementen in Westerbork organi-
seert. Het dorp is daardoor al 55
jaar een bruisende trekpleister
voor veel toeristen en inwoners. 
Omdat de functie van secretaris
vrij komt, zoekt het bestuur per
direct opvolging hiervoor. Ook is
er dringend behoefte aan een

extra bestuurslid voor het op
poten zetten en organiseren van
nieuwe en reeds bestaande evene-
menten. Voor de markten en
kraamverhuur wordt met spoed
gezocht naar kraambouwers. 
De vrijwilligers die betrokken zijn
bij Zomeractiviteiten Westerbork,
ervaren dat het gaat om boeiende
en afwisselende werkzaamheden.
Dat zegt ook Annika van der
Zwaag. ,,In mijn rol als bestuurslid
pas ik mijn organisatietalent toe,
heb ik alle ruimte om op creatieve
wijze invulling te geven aan het
totstandkomen van leuke evene-
menten voor een breed publiek, in
de zomer en winter in Westerbork.

Voorbeelden zijn braderieën, de
Börkermarkt, boekenmarkt en de
mini-playbackshow. Ik werk in een
leuk team van vrijwilligers en heb
veel externe contacten met hore-
ca-ondernemers, verenigingen,
inwoners, gemeente en belangen-
verenigingen. Ik geniet echt van
het resultaat van een geslaagd
evenement, waar bezoekers,
kraamhouders en deelnemende
partijen tevreden zijn.”
Mensen die het vrijwilligerswerk
bij Zomeractiviteiten Westerbork
wel wat lijkt, kunnen contact
opnemen via telefoonnummer 06
1860 3322 of e-mail:
info@zomeractivi tei ten.nl.

De Stichting Zomeractiviteiten organiseert de meeste evenementen in Westerbork (foto Zomerac-
tiviteiten Westerbork).

Posteractie waarschuwt
recreant voor natuurbrand
DRENTHE - Veiligheidsregio
Drenthe is gestart met een
nieuwe voorlichtingscampagne
over droogte en natuurbran-
den. Om het publiek te atten-
deren op de grote risico’s in
deze tijd, zijn speciale posters
gemaakt. 

De posters zijn vrijdag officieel
gepresenteerd. Brandweerofficier
Albert-Jan Giethoorn van Veilig-
heidsregio Drenthe heeft het eer-
ste posterpakket overhandigd aan
de eigenaar van camping De Blau-
we Lantaarn in Wateren. 
In de zomer van 2018 bleek hoe
groot de gevolgen van een natuur-

brand kunnen zijn op recrea -
tiebedrijven. In Wateren ontstond
een grote brand, waardoor vijf
recreatiebedrijven (waaronder De
Blauwe Lantaarn) moesten wor-
den ontruimd. Albert-Jan Giet-
hoorn overhandigt daarom het
eerste posterpakket aan de eige-
naar van de De Blauwe Lantaarn.
In de zomerperiode worden de
Drentse natuurgebieden druk
bezocht door recreanten, terwijl in
die periode de kans op natuur-
branden vaak toeneemt. Om
recreanten goed te informeren
over dit risico wordt bij 200 grote-
re recreatiebedrijven in Drenthe
een posterpakket bezorgd met het
verzoek deze op te hangen voor de

gasten. De posters vertellen hoe
een natuurbrand kan worden
voorkomen en wat men kan doen
als er toch een natuurbrand uit-
breekt.
Daarnaast is op de website van
Veiligheidsregio Drenthe is een
themapagina over de gevolgen
van droogte ingericht. Hier kun-
nen inwoners, ondernemers en
bezoekers van Drenthe terecht
voor meer informatie: www.vrd.nl. 
De posteractie van Veiligheidsre-
gio Drenthe is opgezet in samen-
werking met Recreatieschap
Drenthe, HISWA-RECRON,
Staatsbosbeheer, Natuurmonu-
menten en Het Drentse Land-
schap.

Veiligheidsregio Drenthe start een posteractie die waarschuwt voor natuurbrand. 
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Groen Lintje voor boer Kees Sijbenga
HOOGHALEN - GroenLinks
Midden-Drenthe heeft een
Groen Lintje toegekend aan
Kees Sijbenga, kringloopboer
op de Dennenhoeve in Hoog-
halen. Hij is uitgekozen ‘van-
wege zijn inzet voor natuur-
vriendelijk boeren’.

Op plaats twee en drie eindigden
Mabel Stuiver van de Stichting
Goed Gevoel en Betty Eising met
haar werk voor de soos Het Tref-
punt, beiden uit Beilen. 
Met de toekenning van het Groen
Lintje zet GroenLinks inwoners in
het zonnetje die zich inspannen
voor een sociale, duurzame en
groene samenleving. Volgens de
partij is Sijbenga met zijn biolo-
gisch pluimvee- en akkerbouwbe-
drijf ‘een prachtvoorbeeld’ van
natuur-inclusieve kringloopland-
bouw. ,,Heel bijzonder is dat hij de
biodiversiteit terug brengt op het
boerenland. Dit jaar teelt deze
gedreven akkerbouwer het bij-
vriendelijke gewas boekweit op
het perceel Holtesch van de lan-
delijke coöperatie Land van Ons.
Het is het eerste landbouwperceel
in Nederland waar natuur voorop
staat’’, aldus GroenLinks Midden-
Drenthe.

Mabel Stuiver, tweede in de ver-
kiezing, krijgt erkenning voor
haar inzet voor mensen die finan-
cieel bijna niks te makken heb-
ben. Met de Stichting Goed
Gevoel Beilen runt zij samen met
haar vrijwilligers de inbrengwin-
kel aan De Naald in Beilen voor
gratis voedselpakketten en laag-
geprijsde kleding en spulletjes.
Met haar werk zorgt ze voor een
goede aanvulling op dat van de
Voedselbank. 
Als derde in de verkiezing is er
voor Betty Eising een eervolle ver-
melding. Zij is, samen met het
bestuur, de spil van de soos Het
Trefpunt in buurthuis De Raat in

Beilen. Hier treffen veel buurtbe-
woners elkaar wekelijks. De soos
vervult dan ook een grote sociale
rol. Zieken krijgen bezoek, ver-
voer wordt altijd geregeld en
Eising organiseert een jaarlijks
uitstapje. 

Het Groen Lintje Midden-Dren the
toe wordt officieel uitgereikt door
Henk Nijmeijer, voorzitter van de
GroenLinksfractie in het Drents
parlement. Dit gebeurt in het
openbaar en is dus door iedereen
bij te wonen. De ceremonie vindt
plaats tijdens de weekmarkt in
Beilen op donderdag  2 juli om
11.00 uur.

Biologisch kringloopboer Kees Sijbenga (links) is winnaar van
het Groen Lintje. Hij staat hier op de foto met leden van de coö-
peratie ‘Land van ons’ (foto Bé van der Veen).

Invent Advies Beilen maakt
kans op ondernemersprijs
BEILEN - De tien genomineer-
den voor verkiezing van de
Drentse Onderneming van het
Jaar 2020 zijn bekend. Eén van
de geselecteerde kanshebbers
is Invent Advies in Beilen.

Invent Advies bestaat sinds 1999
en is gespecialiseerd in energie-
zuinig bouwen en verbouwen.
Zowel voor woningen als utiliteits-
gebouwen, bestaand en nieuw-
bouw. Er wordt gewerkt voor
woningbouwcorporaties, architec-
ten, projectontwikkelaars, onder-
nemers en particuliere opdracht-
gevers.
Er is veel belangstelling voor de
verkiezing van Drentse Onderne-
ming van het Jaar 2020: maar
liefst 153 bedrijven zijn aange-
meld. De stichting Drentse Onder-
neming van het jaar is positief ver-
rast door de vele aanmeldingen. 
De jury heeft na zorgvuldige selec-
tie de volgende tien kandidaten
geselecteerd: Bork Groep, Stuif-
zand; Tuinland Assen; Landes
High End Machining, Emmen;
Watter BV, Assen; Invent Advies,
Beilen; Miron Violetglass, Hooge-
veen; Confexion, Assen; Olijslager
Verf BV, Emmen; Brands Bouw
BV, Emmen en Wigchers Interna-
tionaal Transport, Schoonoord.
Voorzitter van de jury Ludo Men-
nes (Rabobank Assen en Noord
Drenthe): ,,Wij zijn heel blij met
de genomineerde ondernemin-

gen. Het is een mooie mix gewor-
den. Dat maakt het niet makkelijk
om een winnaar te kiezen  straks,
maar doet erg recht aan de econo-
mische bedrijvigheid in Drenthe.”
Ook Gedeputeerde Henk Brink,
tevens erevoorzitter van de Verkie-
zing van Drentse Onderneming
van het Jaar, ziet in de inzendin-
gen een prachtig palet aan onder-
nemers die Drenthe rijk is: ,,Het
maakt niet uit of het een groot
bedrijf is met meerdere vestigin-
gen of een onderneming met een
paar medewerkers. Steeds zie je
enthousiaste en gedreven onder-
nemers, die met hun creativiteit
de Drentse economie kleur geven.
De 10 genomineerden stralen dat
ook uit!”

De komende tijd moeten de geno-
mineerden zich voorbereiden op
de nominatiebijeenkomst in okto-
ber. Hier krijgen alle tien de gele-
genheid om zich te presenteren en
te benadrukken waarom juist zij
door moeten gaan naar de finale. 
De jury selecteert op basis van de
presentatie, een bedrijfsscan, een
grondige financiële en organisato-
rische analyse en een locatiebe-
zoek drie finalisten. De winnaar
wordt bekend gemaakt op dins-
dagavond 24 november tijdens de
feestelijke finale. Waar de finale
exact plaats gaat vinden - online of
in een theater - is vanwege de
coronaproblematiek nog niet
bekend.

Nieuwe wandelnetwerk
in Midden-Drenthe open
SPIER - Burgemeester Mie ke
Damsma heeft onlangs het
nieuwe netwerk van wandel-
knooppunten in Midden-Dren -
the geopend. Ze deed dat bij
Brasserie Spier.

Recreatieschap Drenthe heeft
door de hele gemeente Midden-
Drenthe paaltjes met nummers
geplaatst. Door het volgen van
deze nummers kan heel eenvou-
dig een wandelroute worden gelo-
pen.
Lokale vrijwilligers hebben gehol-
pen bij het samenstellen van het
netwerk. Een bewuste keuze van
Recreatieschap Drenthe, omdat
zij goed op de hoogte zijn van de
mooiste paden en gebieden in hun
omgeving. Gemeente, provincie
en Recreatieschap hebben het
project gefinancierd.

Via de site www.wandelnet.nl kan
aan de hand van nummertjes een
route worden uitgestippeld. De
wandeling kan vanaf elk paaltje
met een knooppuntnummer wor-
den gestart en wandelaars bepa-
len dus zelf waar en hoe lang er
gewandeld wordt.

Wie voorheen de dorpen in Mid-
den-Drenthe binnenreed, werd
onder ieder plaatsnaambord
begroet met ‘Welkom op de Drent-
se Hooglanden’. Dit is vervangen
door ‘Welkom Midden in Dren the’.
De bestaande borden zijn aange-
past met behulp van duurzame
bestickering. Bij de officiële start
van het nieuwe knooppuntennet-
werk ontving Mieke Damsma de
eerste sticker uit handen van Jan-
nes Pit, bestuurslid Stichting Mar-
keting & Promotie Midden-Drent-
he.

Vier waterstofauto’s
voor provincie Drenthe
DRENTHE - De provincie
Dren the heeft vier waterstof-
auto’s  aangeschaft. Ze zijn
onlangs officieel overgedra-
gen. 
De gedeputeerden Henk Jumelet
en Tjisse Stelpstra kregen de sleu-
tels overhandigd door dealer
Groenewold & Dijkhuizen. De
waterstofauto’s  worden ingezet
voor dienstreizen door medewer-
kers van de provincie.

Met het gebruik van waterstofau-
to’s wil de provincie Drenthe een
bijdrage leveren aan de ontwikke-
ling van waterstoftechnologie. Het
rijden van medewerkers in de
auto’s is onderdeel van een test
vanuit het Interregproject Hyt-
rec2. Dit project onderzoekt de
mogelijkheden voor de inzet van
waterstof in voertuigen. Vanuit dit
project ontvangt de provincie een
subsidie voor het inzetten van de
vier bedrijfsauto’s.

Brandweer in Beilen
controleert vulpunten
BEILEN - De brandweer van
Beilen heeft de afgelopen tijd
de vulpunten in het dorp
gecontroleerd. Deze waterpun-
ten zijn essentieel bij de bestrij-
ding van grotere branden. 
Nu de coronamaatregelen versoe-
peld zijn, organiseert de brand-
weer weer ‘oefenavonden’. Aange-
zien grootschalig oefenen nog
steeds niet mogelijk is, zijn er drie
kleinere groepen gevormd die zich
bezighouden met aangepaste acti-

viteiten. Een van de groepen heeft
de afgelopen tijd de vulpunten
gecontroleerd. Daarvoor werd uit-
gerukt met de TS (tankautospuit)
en WT (waterwagen). De vulpun-
ten worden gebruikt bij grotere
branden waarbij de waterwagens
moeten pendelen. De controle en
het onderhoud van de vulpunten
ligt bij de brandweerposten zelf.
Nu er niet grootschalig geoefend
kan worden, is extra aandacht
besteed aan dit onderdeel van het
brandweerwerk. 

De brandweer van Beilen bezig met de controle van een vulpunt
(foto Brandweer Beilen).
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IKC Harm Smeenge is omgetoverd tot een fris en kleurrijk geheel. 

Feestelijke heropening
van IKC Harm Smeenge
BEILEN - Het vernieuwde
integraal kindcentrum (IKC)
Harm Smeenge in Beilen
wordt donderdagmiddag offi-
cieel heropend. 
Vanwege het coronavirus vindt de
feestelijke opening zoveel moge-
lijk buiten plaats met slechts een
beperkt aantal genodigden. Het
openingsfeest is dus géén openba-
re aangelegenheid. 

Het afgelopen jaar is hard
gewerkt aan de renovatie van het
IKC. Het gebouw is omgetoverd
tot een modern, fris en kleurrijk
geheel. 
De officiële openingshandeling
zal worden voorafgegaan door een
optreden van de kinderen van IKC
Harm Smeenge. Ook krijgen de
genodigden een rondleiding door
het vernieuwde gebouw aan de
Hofstraat 18. 

Meer boeren tellen vlinders en insecten
DRENTHE - Steeds meer
noordelijke boeren tellen het
aantal vlinders en insecten op
hun landerijen. In het werkge-
bied van LTO Noord gaat het
inmiddels om vijftig agrariërs
die meedoen aan deze vorm
van natuurbeheer.

In 2017 werd uit meerjarig onder-
zoek duidelijk dat het aantal
insecten in Nederland in de afge-
lopen decennia sterk is afgeno-
men. Deze conclusie was vooral
gebaseerd op waarnemingen in
natuurgebieden. Weilanden en
boerenerven waren niet meegeno-
men en dit was voor LTO Noord,
BoerenNatuur en De Vlinderstich-
ting aanleiding om een eigen
meetnet op te zetten: het Boeren
Insecten Meetnet Agrarische
Gebieden (BIMAG). Met financië-
le hulp van het Ministerie van
LNV ging het meetnet in 2019 van
start. Het laat zien hoe het met de
soortenrijkdom gesteld is op de
agrarische landerijen. 
Het afgelopen jaar werd meege-
daan door 21 noordelijke agra-

riërs. Zij hebben met behulp van
speciale lichtemmers 3495 nacht -
vlinders gefotografeerd. In totaal
gaat het om 103 verschillende
soorten. Ook werden dagvlinder-
routes gelopen waarbij 20 soorten
dagvlinders op het boerenland
zijn waargenomen. Naast veel
voorkomende soorten vingen de
boeren ook bijzondere soorten,
zoals prachtpurperuiltje, vaal
kokerbeertje, zuidelijke grasuil,
moeraswalstrospanner, populie-

rengouduil en eikenuiltje.
De cijfers tonen een behoorlijke
soortenrijkdom, dit tot grote
vreugde van de initiatiefnemers
van het meetnet. Ook het enthou-
siasme onder de agariërs om deel
te nemen aan BIMAG is hierdoor
vergroot. Dit heeft ertoe geleid dat
het aantal deelnemende boeren
nu is gegroeid tot vijftig. Het
ministerie heeft zich opnieuw
bereid getoond bij te dragen in de
kosten. 

Het pracht-
purperuiltje
is een
van de
bijzondere
vlinders
die werd
aangetroffen.
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Het Blotevoetenpad zorgt voor
bijzondere sensaties. 

Blotevoetenpad Drents-
Friese Wold weer open
APPELSCHA - Het Blotevoe-
tenpad bij Buitencentrum

Drents-Friese Wold in Appel-
scha is weer open. 
Zaterdag 20 juni werd het bijzon-
dere ontdekkingspad weer open-
gesteld voor publiek. De liefheb-
ber kan in het buitencentrum een
sleutel krijgen, die toegang geeft
tot het spannende pad. Voorwaar-
de is wel dat de schoenen en sok-
ken achtergelaten worden bij het
centrum en dat de tocht op blote
voeten wordt afgelegd. 
Het Blotevoetenpad is goed voor
bijzondere sensaties. Wat voel je
eigenlijk als je op blote voeten in
het bos loopt? Hoe voelt de mod-
der eigenlijk en de takjes, of hoe
voelt het gras of de blaadjes? Ver-
der wordt geadviseerd ook te rui-
ken, want het ruikt heerlijk in het
bos. Luisteren is een andere aan-
rader want de vogels zijn overal te
horen. Op deze manier kan geno-
ten worden van een hele bijzonde-
re wandeling en een ervaring die
blijblijft.
Het Blotevoetenpad is niet gratis,
de toegang kost 3 euro. 

Bij de brandweerpost Beilen wordt het waterereteken gegeven. 

Brandweer herdenkt
omgekomen collega’s
DRENTHE - In het hele land
heeft zaterdag 20 juni de jaar-
lijkse Brandweerherdenking
plaatsgevonden. Brandweer-
korpsen herdachten en eerden
omgekomen brandweermen-
sen. Ook in de gemeente Mid-
den-Drenthe gebeurde dat.

In verband met het coronavirus
vond de landelijke herdenking bij
het Nationaal Brandweermonu-
ment dit jaar plaats zonder
publiek. Belangstellenden konden
de ceremonie digitaal bijwonen. 
Ook op de kazernes in Drenthe
werden omgekomen collega’s

geëerd en herdacht. Zo werd de
brandweervlag halfstok gehangen
en werd er op een aantal kazernes
een eigen herdenking georgani-
seerd waarbij het water ereteken
werd gegeven. In Dren the gebeur-
de dat op de posten Emmen, Mep-
pel, Zuidwolde, Beilen, Schoo ne-
beek, Borger, Klazienaveen,
Assen-West en De Wijk-Koekange. 
Overal werd om 13.00 uur het
waterereteken gegeven. Hierbij
werd door middel van twee water-
stralen gedurende een minuut een
ereboog gevormd. Alle herdenkin-
gen vonden in besloten vorm
plaats, met inachtneming van de
coronavoorschriften. 

Transavia vliegt weer
naar Mallorca en Kreta
EELDE - Transavia vliegt
vanaf 2 juli weer vanaf Gronin-
gen Airport Eelde op Mallorca
en Kreta. 

Door de Corona-crisis heeft Trans-
avia onder andere haar vluchten
van en naar Groningen Airport
Eelde opgeschort. Nu er versoepe-
lingen zijn doorgevoerd, kan de
vliegtuigmaatschappij haar
vluchtschema voor de zomermaan-
den gedeeltelijk hervatten. Daar-
onder ook de routes tussen Gro-
ningen Airport Eelde en Palma de
Mallorca en Heraklion op Kreta.
Voorlopig gaat het alleen om de
maanden juli en augustus. Of de
periode verder uitgebreid wordt,

is nog niet bekend. Jonas van
Dorp, Route Development
Manager, Groningen Airport
Eelde: ,,Wij zijn verheugd over het
nieuws dat wij vanaf 2 juli weer
passagiers van de verschillende
reisorganisaties en Transavia
mogen verwelkomen op onze
luchthaven. Met inachtneming
van de anderhalve meter en ande-
re hygiëne-maatregelen, kunnen
passagiers straks weer veilig naar
Mallorca en Kreta vertrekken.’’ 
De woordvoerder van het vlieg-
veld in Eelde heeft ook ‘goede
hoop’ dat het vluchtschema per
september verder uitbreid wordt
met Las Palmas (Gran Canaria)
van TUIfly. De bestemming kan

geboekt worden voor de periode
september 2020 tot en met okto-
ber 2021. TUI vliegt twee maal per
week naar deze zonbestemming. 
Ook Corendon heeft haar volledi-
ge aanbod vanaf Groningen Air-
port Eelde boekbaar gemaakt
voor het zomerseizoen van 2021
(april tot en met oktober). Dit
betekent dat Corendon tweemaal
per week naar Antalya en Bodrum
in Turkije en Heraklion op Kreta
aanbiedt. 

Reisorganisatie Sunair biedt voor
het zomerseizoen 2021 wederom
pakketreizen aan naar Guernsey
(Kanaaleilanden) vanaf Gronin-
gen Airport Eelde. 

Transavia hervat binnenkort de vluchten op Kreta en Mallorca.

Commissie moet schaap
beschermen tegen wolf
DRENTHE - De provincie
Dren the krijgt een ‘Gebieds-
commissie Preventie Wolven-
schade’. De commissie moet
maatregelen voorstellen ter
bescherming van schapen, die
steeds vaker door wolven wor-
den aangevallen. 

De commissie, ingesteld door
Gedeputeerde Staten, bestaat uit
vertegenwoordigers van de scha-
pensector, landbouw- en natuuror-
ganisaties. De commissie gaat
onder meer voorlichting geven
aan schapenhouders. Harry Oos-

terman, burgemeester van de
gemeente Ooststellingwerf, is aan-
gesteld als onafhankelijk voorzit-
ter.
Gedeputeerde Henk Jumelet
heeft erop aangedrongen dat de
gebiedscommissie op korte ter-
mijn van start gaat. ,,We snappen
de onrust onder schapenhouders
en willen hen helpen hun dieren
te beschermen. Er zijn inmiddels
veel aanwijzingen dat we in Drent-
he over niet al te lange tijd een
gevestigde wolf hebben. Dan is het
goed dat we ons daarop voorberei-
den, zoals met een regeling voor
het aanvragen van vergoedingen

voor schapenhouders. Hiermee
kunnen schapenhouders hun die-
ren beschermen. De commissiele-
den kunnen met advies ondersteu-
nen.”
De gebiedscommissie bestaat
naast Oosterman uit Ans van Wijk
(Staatsbosbeheer), Diederik
Sleurink (LTO Noord), Albert
Kerssies (Stichting Behoud Drent-
se schaapskudden) en Gijsbert Six
(Platform kleinschalige schapen-
en geithouders).

Sinds duidelijk is dat er een of
meerdere wolven in Drenthe rond-
lopen, is de provincie in gesprek
met betrokkenen. Zo zijn er meer-
dere rondetafelgesprekken geor-
ganiseerd waar de schapenhou-
ders, landbouw- en natuurorgani-
saties vertegenwoordigd zijn. Op
verzoek van de provincie hebben
zij advies gegeven over maatrege-
len die nodig zijn om schapen te
beschermen. Een van de adviezen
was om een gebiedscommissie in
te stellen met een afvaardiging
die nauw verbonden is met de
praktijk van de schapenhouderij. 
Om nu al schapenhouders te
ondersteunen bij het beschermen
van hun dieren, heeft de provincie
een aantal noodsets beschikbaar
met wolfwerende hekwerken.
Schapenhouders met dieren in
een gebied waar een aanval is
geweest, kunnen hierover contact
opnemen met de provincie. Meer
informatie hierover staat op
www.pro vin cie.drenthe.nl.

De wolf is terug in Drenthe. Hier dier slaat geregeld toe bij scha-
penhouders. 

Sporthal Wijster
krijgt nieuw dak
WIJSTER - De sporthal in
Wijster wordt flink aangepakt.
De dakbedekking wordt ver-
vangen en de toestellenber-
ging wordt uitgebreid.
De dakrenovatie is nodig omdat
de beheersstichting Sportcomplex
Wijster zonnepanelen op de hal
wil plaatsen. De gemeente Mid-
den-Drenthe juicht dit toe en is
bereid dit initiatief te steunen via
de bestaande subsidieregeling

voor duurzaamheidsmaatregelen.
Het dak vertoont op meerdere
plaatsen flinke slijtplekken met
her en der zelfs lekkage. De reno-
vatie gaat naar schatting zo’n
40.000 euro kosten. 
De uitbouw van de toestellenber-
ging wordt meteen meegenomen.
Dit is nodig omdat de huidige
ruimte te klein is om de gymtoe-
stellen veilig te kunnen opbergen.
Realisering van de uitbouw kost
nog eens ruim 33.000 euro. 
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Jeugdfonds Drenthe kan bijspringen als de contributie van de
sportclub een probleem wordt. 

Jeugdfonds helpt bij
betalen van contributie
DRENTHE - Jeugdfonds Sport
& Cultuur Drenthe helpt
ouders die door de coronacri-
sis in geldnood zitten. Als ze
de contributie van de sport- of
cultuurclub van hun kind niet
meer kunnen betalen, dan
doet het fonds dat.

Kinderen en jongeren die tot voor
kort wekelijks naar de voetbal-
club, dansschool, judovereniging
of muziekschool gingen, staan
mogelijk het komende seizoen
langs de zijlijn omdat hun ouders
de contributie of het lesgeld niet
meer kunnen betalen. ,,Dat kan
en mag niet zo zijn”, benadrukt
Koert Thalen, coördinator van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Drenthe. ,,Sport en cultuur moe-
ten mogelijk blijven voor deze
kinderen.”
Nederland is één van de rijkste
landen ter wereld en toch groeit

7,9 procent van de kinderen in de
provincie Drenthe op in een gezin
dat moet rondkomen van het
bestaansminimum. De cijfers zijn
afkomstig van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Een
groot gedeelte van deze kinderen
kan nergens aan meedoen. 
Sport en cultuur helpen een kind
zich fysiek, mentaal en sociaal
optimaal te ontwikkelen. Het ver-
enigingsleven haalt kinderen uit
hun isolement, brengt de nodige
orde en regelmaat en bovendien
nemen zelfvertrouwen en motiva-
tie toe. Door de coronacrisis zal
het aantal kinderen dat opgroeit
in armoede alleen maar toene-
men, zo vreest het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Drenthe. Daarom
is het Jeugdfonds de campagne
‘Mag ik straks weer meedoen?’
gestart. Op magikweermee-
doen.nl kunnen ouders in finan-
ciële problemen en donateurs zich
melden voor een bijdrage. 

Drenthe-promotie met
unieke interactieve video
DRENTHE - Marketing Drent-
he heeft een interactieve
video gelanceerd om de pro-
vincie onder de aandacht te
brengen bij de binnenlandse
toerist. De kijker bepaalt zelf
hoe het verhaal verloopt.

De video draagt de titel ‘Jouw
avontuur in Drenthe’. De kijker
gaat op pad in Drenthe en bepaalt
zelf welke avonturen de hoofdrol-
speler beleeft. Het inzetten van
zo’n interactieve video is uniek in
de regiomarketing in Nederland.
Video’s maken al enkele jaren een
belangrijk onderdeel uit van de
activiteiten van Marketing Drent-
he. De inzet van een interactieve
video is echter nieuw. 
In het beeldverhaal belanden
Mats en zijn familie op magische

wijze in Drenthe en beleven ze
diverse avonturen. Vanuit het per-
spectief van de moeder van het
gezin, bepaalt de kijker het ver-
loop van de video. En daarmee
dus ook welke avonturen Mats en
zijn familie beleven. 
Diverse uitjes en overnachtings-
mogelijkheden in Drenthe worden
voor het voetlicht gebracht. Op
basis van de keuzes die de kijker
maakt, ontvangt hij aan het eind
van de video gepersonaliseerde
tips voor een bezoek aan Drenthe. 
,,Met deze campagne hopen we
veel Nederlanders te inspireren
een dagje naar Drenthe te komen
of alsnog een overnachting te boe-
ken”, aldus Astrid Crum, directeur
Marketing Drenthe. De campagne
loopt de hele zomerperiode.
De video is te bekijken via www.
drenthe.nl/jouwavontuur. 

vv Witteveense Boys ’87
duurzaamste sportclub
WITTEVEEN - Voetbalvereni-
ging Witteveense Boys ’87 is
uitgeroepen tot Duurzaamste
Sportvereniging van Drenthe.
Dat is onlangs bekend
gemaakt tijdens een bijeen-
komst in Hooghalen. 

De jury koos na rijp beraad voor
Witteveense Boys 87. Tweede en
derde werden respectievelijk vv
Zandpol en vv VAKO.
Witteveense Boys ’87 heeft in de
verduurzaming de grootste stap
gemaakt. Sinds in 2016 en 2017
energiebesparende maatregelen-

werden getroffen, is een besparing
gerealiseerd van 81 procent op het
gebruik van elektra (14.000 KWh)
en maar liefst 85 procent op het
gasverbruik (6.400 kuub). ,,Daar-
bij draagt de vereniging de ver-
duurzaming op voortreffelijke
wijze uit naar de omgeving: niet
alleen naar de leden en andere
inwoners van het dorp, maar ook
daarbuiten door het geven van
presentaties aan sportverenigin-
gen in de provincie. Daarmee reikt
het positieve verhaal verder dan
de eigen vereniging. En dat is pre-
cies de gedachte achter het pro-
ject Drenthe Sport Duurzaam’’,
aldus de jury, die naast gedepu-
teerde Tjisse Stelpstra ook
bestond uit Reinder Hoekstra
(directeur Natuur en Milieufede-
ratie Drenthe) en Hans de Lang
(directeur SportDrenthe).
Via het project Drenthe Sport
Duurzaam kunnen gemeenten
sportverenigingen met subsidies
helpen bij duurzamere investerin-
gen voor hun accommodaties.
Meer informatie is te vinden op
www.drenthesportduurzaam.nu.

Vreugde na de bekendmaking van de uitslag (foto Drents Ener-
gieloket). 

Verrassingsfeestje voor
directeur De Wegwijzer
WESTERBORK - Directeur
Cobi Lakerveld van Kindcen-
trum De Wegwijzer in Wester-
bork is vorige week dinsdag-
middag in het zonnetje gezet
vanwege haar 25-jarig onder-
wijsjubileum. 

In verband met de coronamaatre-
gelen moesten de feestelijkheden
worden aangepast. De verrassing

voor juf Cobi was er niet minder
om. Aan het einde van de school-
dag werd ze met een brandweer-
auto van school gehaald voor een
verrassingsfeestje. Deze gezellige
hightea vond plaats in de tuin bij
een van de teamleden. Naast een
aantal cadeaubonnen kreeg juf
Cobi ook een mozaïek met foto’s
van de afgelopen jaren. 
Normaal worden ook de klassen
betrokken bij een jubileum. Nu

hebben alle groepen, geheel pas-
send in de huidige tijd,  vouchers
gemaakt die juf Cobi het hele vol-
gende schooljaar mag inwisselen
bij een groep voor diverse leuke
activiteiten. 
Cobi Lakerveld startte haar loop-
baan in scholen op de Veluwe en
later Zwolle. Na een verhuizing
werkte ze in Assen en de laatste
vijf jaar in Westerbork als direc-
teur van De Wegwijzer. 

Jub Cobi gaat op weg naar haar verrassingsfeestje. De kinderen
van De Wegwijzer zwaaien haar uit (foto Pieter de Roest). Cobi Lakerveld.

Extra steun van provincie voor Herinneringscentrum
DRENTHE - De provincie Dren the trekt
extra geld uit voor steun aan musea. Herin-
neringscentrum Kamp Westerbork krijgt
25.000 euro. 

De musea in Drenthe hebben het moeilijk door-
dat de bezoekersaantallen fors zijn teruggelopen
en er door de coronamaatregelen extra kosten
zijn gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben daar-
om besloten tot noodsteun. Daarbij wordt ver-
schil gemaakt tussen grote en kleine musea.
Alle kleine musea in Drenthe kunnen een extra
subsidie van 1000 euro krijgen. De provincie
heeft het Platform Drentse Musea gevraagd om
een advies voor een lijst met alle kleine musea in

Drenthe. In totaal komen 48 musea in aanmer-
king. Het bedrag is bedoeld als tegemoetkoming
in de extra kosten die zijn veroorzaakt door de
coronacrisis. In de komende maanden zal boven-
dien een regeling worden uitgewerkt om kleine
musea te ondersteunen om zich aan te passen
aan de anderhalve meter samenleving.
Naast de kleine musea zijn er volgende de pro-
vincie vijf musea ‘van provinciaal belang’. Deze
instellingen krijgen allemaal een bedrag van
25.000 euro. Het gaat hierbij om het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen,
het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhui-
zen, het Hunebedcentrum in Borger, Museum de
Buitenplaats in Eelde en Museum de Proefkolo-
nie in Frederiksoord.
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Knapzakroutes door
Drenthe gedigitaliseerd
DRENTHE - De zogenaamde
Knapzakroutes, wandeltochten
door de mooiste delen van
Drenthe, zijn gedigitaliseerd.
Iedereen kan ze downloaden. 

In totaal zijn er 63 verschillende
routes. Knapzakroutes gaan niet
over de bekende paden, maar
laten de wandelaar de meest bij-
zondere plekjes in Drenthe zien.
De gemiddelde lengte is zo’n 15
kilometer, meestal op te splitsen
in kortere lussen. Vorig jaar is een

begin gemaakt om de Knapzak-
routes te digitaliseren. Inmiddels
staat de eerste serie online op
knapzakroutes.nl/bokd. 
In 1983 werd de eerste Knapzak-
route uitgebracht. Het gaat om
een initiatief van de Brede Over-
leggroep Kleine Dorpen, in
samenwerking met dorpsbelan-
genorganisaties, een historicus,
geoloog, bioloog en archeoloog. Er
inmiddels 63 van deze wandelgid-
sen verschenen voor volwassenen
en 2 voor kinderen. Dit zijn de
zogenaamde Kinderknapzakrou-

tes over het Hijkerveld en rond
Orvelte. De gidsen zijn rijk voor-
zien van achtergrondinformatie
over het landschap en de geschie-
denis.
Omdat wandelaars steeds meer
gebruik maken van digitale routes
en lopen via GPS én omdat route-
wijzigingen veel eenvoudiger zijn
door te voeren, is besloten om de
Knapzakroutes te digitaliseren.
Inmiddels staat een aantal Knap-
zakroutes online en zullen er voor
het eind van dit jaar zo’n 30 routes
gedigitaliseerd zijn.

Midden-Drenthe neemt
schuld van jongere over
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente Midden-Drenthe wil
de schulden overnemen van
vijf jonge inwoners die in de
bijstand zitten. Gehoopt wordt
dat de jongeren sneller
betaald werk vinden als ze
geen schuldenstress hebben.

Het gaat om een proef onder de
naam ‘Jongerenperspectief’. De
start is op 1 september. De totale
schuld van de jongere mag niet
hoger zijn 5000 euro en bestaan
uit huurachterstand, boetes,
impulsaankopen en schulden bij
de zorgverzekeraar en/of mobiele
aanbieder. 

Met het overnemen van de schul-
den denkt de gemeente de jonge-
ren een nieuw perspectief te bie-
den. ,,Ze kunnen zich richten op
het volgen van onderwijs of het
verrichten van arbeid in plaats
van de stress en onzekerheid die
het hebben van schulden met zich
mee brengt’’, aldus de verklaring
van de gemeente Midden-Drent-
he. 
Als alles volgens plan verloopt,
dan zou deze aanpak zelfs tot een
besparing voor de gemeente kun-
nen leiden. ,,We verwachten dat
met deze aanpak jongeren mini-
maal een jaar geen aanspraak
hoeven te doen op een uitkering’’,
zo wordt gesteld.

De knapzakroutes brengen de wandelaar op de mooiste plekjes van Drenthe. 

‘Windenergie’, een foto van Jan van der Ende. Te zien in Del Campo. 

Fotoclub GiAF toont
werk in Del Campo
WIJSTER - Bij galerie Del
Campo in Wijster is sinds kort
een expositie te zien van foto-
club Gieter Amateur Fotogra-
fen (GiAF).

De tentoonstelling bestaat uit een
20-tal foto’s. Het gaat om vrij werk
dat een doorsnede laat zien van de

onderwerpen die de GiAF -leden
zoal fotograferen. De expositie is
te bezichtigen tot en met 30 sep-
tember. 
Bezoekers zijn welkom op alle
dagen van de week. Voor bezichti-
ging op maandag tot en met zater-
dag moet wel eerst een afspraak
gemaakt worden. Dit kan telefo-
nisch op 06 5321 8720 of via e-mail

info@galeriedelcampo.nl.
Naast foto’s van GiAF-leden is er
ook kunst te zien in de vorm van
keramiek, glaskunst en beeld-
houwwerk. De kunstenaars die
exposeren zijn Lucia Fransen,
Yves de Block, Bibi Smit, Josien
Geerdink en Jaap Hartman.
Galerie del Campo is gevestigd
aan de Dreiberseweg 12 in Wijster. 

Het lieveheersbeestje is een van de kleine dieren die aan bod
komen. 

‘De Zes Zomerkriebels’
in biebs Midden-Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - De
bibliotheken in Midden-Dren -
the presenteren deze zomer
‘De Zes Zomerkriebels’. Het
gaat om een activiteiten- en
informatieprogramma over
kleine dieren die in de eigen
buurt voorkomen. 

Wie z’n deur open doet, stapt zo de
Drentse ‘wildernis’ in. Overal zijn
wilde dieren, maar er moet wel
even gespeurd worden om ze te
zien. Ze zijn namelijk verstopt in
het gras, in de bosjes of in de
grond.
Tijdens ‘De Zes Zomerkriebels’
staat er elke week een interessant
diertje centraal, dat om de hoek
leeft. Zo komen de teek, de worm,
het lieveheersbeestje, de wesp, de

mier en de mug aan bod. Er wordt
online uitgebreide informatie
gegeven. Over elk diertje wordt
een vlog gemaakt. Daarnaast zijn
er opdrachten te doen en verhalen
te ondekken over deze dieren. Op
de website van de bibliotheek is
binnenkort meer informatie
beschikbaar.
Naast De Zes Zomerkriebels
online is er ook meer over het
onderwerp te vinden in de biblio-
theek. Voor kinderen tussen 6 en
12 jaar ligt er een verrassing klaar.
Wanneer zij een boek lenen, kun-
nen zij hiernaar vragen bij de
bibliotheekmedewerker. Waar
mogelijk worden er speciale hoek-
jes ingericht met boeken en pos-
ters over het onderwerp en een
verwijzing naar de activiteiten op
de website.
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