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

Het dagboek van Benno ter Berg in het Drents Archief.

Drents Archief geeft
online geschiedenisles
MIDDEN-DRENTHE - Leer-
lingen van het primair en
voortgezet onderwijs kunnen
ondanks de coronabeperkin-
gen toch aan de slag met
Drentse geschiedenis. Het
Drents Archief stelt hiervoor
gratis online lesmateriaal
beschikbaar. 

Door de coronacrisis ontvangt het
Drents Archief in Assen voorlopig
geen schoolgroepen. Er wordt
daarom geprobeerd de leerlingen
op een andere manier in aanra-
king te brengen met de geschiede-
nis van hun eigen omgeving. 
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar
kunnen aan de slag met het pro-
gramma ‘Tijdcapsule’. Ze leggen
hun leven zoals dat er nu uitziet
vast door vragen over zichzelf te
beantwoorden in het Tijdcapsule
werkboek. Daarnaast zoeken de
kinderen door middel van
(basis)stamboomonderzoek uit
waar hun ‘roots’ liggen. Bij dit
onderdeel schakelen ze de hulp in
van opa’s en oma’s via Whatsapp
of (video)bellen. Als de werkboe-
ken ingevuld zijn, kunnen ze naar
het Drents Archief verstuurd wor-
den, per mail of per post. Hier wor-
den de Tijdcapsules dan vijf jaar
bewaard in het depot. Na deze
periode van vijf jaar worden de
kinderen weer herenigd met hun
Tijdcapsule en kunnen ze terugle-
zen hoe hun leven er tijdens deze
bijzondere tijd uitzag.

Voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs is er het project ‘In de
sporen van Benno’. Benno ter Berg
was een Joodse jongen die tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Assen
woonde met zijn familie. Via Wes-
terbork is hij in Auschwitz terecht
gekomen, waar hij in 1942 werd

vermoord. Benno hield een dag-
boek bij, waarin hij zijn leven in
de oorlogsjaren beschrijft. Het
dagboek van Benno wordt
bewaard in het Drents Archief. Via
een interactieve quiz via het plat-
form Spacetime Layers duiken
leerlingen van het voortgezet
onderwijs in het leven van Benno,
zijn ouders en zijn zusje. Een ver-
haal zonder goede afloop, maar
des te belangrijker voor jongeren
om mee in aanraking te komen in
dit bevrijdingsjaar.

Het lesmateriaal is voor alle geïn-
teresseerden gratis te downloaden
via www.drentsarchief.nl/
nieuws/1084-lesprogramma.

Provincie beraadt
zich op Week van
de Vrijheid 2021
DRENTHE - De provincie Dren -
the is van plan voor de zomerva-
kantie bekend te maken of er vol-
gend jaar een speciale periode
komt met aandacht voor vrijheid. 
Verschillende partners en
gemeenten werken aan een
inventarisatie van afgelaste en
uitgestelde activiteiten en projec-
ten. Daarmee moet duidelijk wor-
den of bijvoorbeeld een ‘Drentse
Week van de Vrijheid’ in 2021
haalbaar is. De provincie belegt in
juni een bijeenkomst over dit
onderwerp met alle gemeentelij-
ke projectleiders.

Waterschap signaleert
toename neerslagtekort
MIDDEN-DRENTHE - Water-
schap Drents Overijsselse
Delta (WDODelta) ziet het
neerslagtekort toenemen.
Hierdoor dalen de grondwater -
standen en voert het water-
schap veel meer water aan
dan in voorgaande jaren in
deze tijd van het jaar. 

Afgelopen winter viel er voldoen-
de neerslag. Hierdoor startte
WDODelta begin maart het sei-
zoen vanuit een relatief natte situ-
atie. Sinds half maart is er echter
geen regen van betekenis geval-
len. Dat  is direct terug te zien in
watervraag in het gebied. Bijvoor-
beeld water voor landbouw en
natuur.  Daarom  streeft het water-
schap met de waterpeilen in slo-
ten, weteringen en kanalen naar
een maximaal peil. Hiermee pro-
beert het waterschap het water-
systeem maximaal te voeden. De
aanvoercapaciteit van water ligt
op dit moment op gemiddeld 50 à
60 procent van de totale aanvoer-

capaciteit. Waar de grondwaters-
tanden begin maart nog zeer hoog
stonden, ziet het waterschap ze nu
behoorlijk dalen. In de regio Mid-
den-Drenthe zijn de grondwater -
standen erg laag tot normaal voor
de tijd van het jaar. Het water-
schap ziet de droogte bovendien
toenemen, de grondwaterstanden
dalen en het besproeien van
gewassen uit grond- en oppervlak-
tewater toenemen.

Vorige week was het weer wissel-
vallig. Er is circa 15 millimeter
regen gevallen. Dit geeft enige
voeding aan de toplaag van de
bodem, maar het is onvoldoende
voor een goede aanvulling van het
grondwater. Voorlopig heeft WDO-
Delta voldoende wateraanvoermo-
gelijkheden en is er voldoende
buffercapaciteit in het watersys-
teem. Het waterschap houdt de
grond- en oppervlaktewaterstan-
den én de weersverwachtingen
goed in de gaten, zodat het kan
anticiperen op de actuele weer-
somstandigheden.

Waterschap WDODelta houdt de waterstand scherp in de gaten.
Dat is nodig door neerslagtekort en omdat akkerbouwers vaker
besproeien.

Uitreiking van Harry de 
Vroome-penning afgelast
MIDDEN-DRENTHE - Het
Drentse Landschap heeft de
uitreiking van de Harry de
Vroome-penning afgelast. Dit
heeft uiteraard te maken met
de coronamaatregelen. 
De landschapsstichting heeft

besloten om een streep te zetten
door alle evenementen en activi-
teiten, die op het programma ston-
den. Dit geldt ook voor de uitrei-
king van de erepenning op 25 juni. 
De Harry de Vroome-penning
wordt tweejaarlijks uitgereikt aan
initiatieven die bijdragen aan de
ontwikkeling van het landschap in
Drenthe. Tot 11 april konden pro-
jecten worden voorgedragen en
volgens de stichting is dit in ruime
mate gebeurd. De Harry de
Vroome-werkgroep heeft echter
besloten de toekenning van de
prijs een jaar door te schuiven.
Inzendingen die zijn ingediend
voor 2020 zullen meegenomen
worden in de beoordeling van vol-
gend jaar. De inzenders zijn hier
inmiddels over geïnformeerd.
De vorige Harry de Vroome-pen-
ning werd in 2018 gewonnen door
de Stichting Drents Heideschaap
voor de nieuwbouw van de
schaapskooi in Ruinen.

De Harry de Vroome-penning
wordt dit jaar niet uitgereikt.
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Drenthe Gezond lanceert
alternatieve Avond4daagse
MIDDEN-DRENTHE - Dren -
the Gezond heeft samen met
de Koninklijke Wandelbond
Nederland (KWBN) een alter-
natieve Avond4daagse ontwik-
keld. De reguliere wandeltoch-
ten zijn tot 1 september verbo-
den vanwege het coronavirus.

Samen met het gezin kunnen kin-
deren in één week, tussen 1 mei en
1 juli, vier verschillende routes
lopen van 5 of 10 kilometer. Met
een app kunnen de routes geregis-
treerd worden en dan krijgen de
deelnemers een officieel wandel-
diploma van KWBN. 
Net als bij de normale Avond4 -
daagse wordt er dus in vijf achter-
een volgende dagen, vier keer een
afstand van 5 of 10 kilometer
gewandeld. Er mag één rustdag
tussen zitten. Hoewel het de Alter-
natieve Avond4daagse is, mag er
ook overdag gelopen worden.

Daarbij moeten wel de maatrege-
len van de rijksoverheid gevolgd
worden. Dat betekent alleen lopen
of met het gezin. Men dient wel 1,5
meter afstand te houden. Wie ziek
of verkouden is, moet binnen blij-
ven. 
Om het KWBN-wandeldiploma te
krijgen, dient men vier screen -
shots in te sturen als bewijs dat op
vier verschillende dagen vier ver-
schillende routes zijn gelopen. Dit
kan men uploa den op dren the-
beweegt.nl.

Om tot vier verschillende routes te
komen adviseert Drenthe Gezond
de app Image Run/eRoutes te
gebruiken. Hier kan men routes
uitzetten met een gewenst aantal
kilometers vanaf een zelf gekozen
locatie. De gebruiker krijgt altijd
drie opties. Onderweg wijst de
app de weg en registreert de wan-
deling. Een screen shot geldt als
bewijs voor de gelopen route.

Drenthe Gezond heeft een alternatieve Avond4daagse bedacht

Marketing Drenthe
maakt corona-video
DRENTHE - Marketing Drenthe heeft een speciale corona-video
gemaakt. Daarin worden niet alleen de rust en het natuurschoon
van Dren the in beeld gebracht, ook is de onderligende boodschap
dat de ‘oerprovincie’ blijft wachten op haar trouwe bezoekers. Zo -
dra de coronamaatregelen het toestaan en er weer gezamenlijk
gereisd mag worden, is Drenthe klaar om - net als anders - toe-
risten en recreanten gastvrij te ontvangen. Met de video wil Mar-
keting Drenthe de provincie bij de mensen thuis brengen, zodat
er toch nog iets van het Drenthe-gevoel overblijft. ,,Wanneer het
mogelijk is, willen we graag onze ruimte weer delen met ande-
ren’’, aldus de videoboodschap. Op de foto een ‘still’ uit het film-
pje dat net geen minuut duurt en dat te zien is op
https://youtu.be/2XBM7uGnf6g.

Lintjesregen in Midden-Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - Zeven
inwoners van Midden-Drenthe
zijn vrijdag 24 april koninklijk
onderscheiden. Het gaat om
twee inwoners van Wester-
bork, twee personen uit Beilen
en inwoners van Boven smilde,
Hoogersmilde en Hijken. Eén
iemand werd benoemd tot
Ridder, de anderen tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. 

Omdat de uitreiking van de lintjes
vanwege het coronavirus niet
mogelijk was, zijn alle gedecoreer-
den door burgemeester Mieke
Damsma persoonlijk gebeld om
hen op de hoogte te stellen.

Mevrouw A. Jonkers-Mulder (74)
uit Westerbork is onderscheiden
voor haar inzet als vrijwilliger bij
diverse organisaties. Haar erelijst
is als volgt: 1995 – 2001 Penning-
meester Vrouwen van Nu, afdeling
Westerbork; 2016 – heden Pen-
ningmeester Vrouwen van Nu,
afdeling Westerbork; 2001 – heden
Penningmeester en gastvrouw
Museum voor Knipkunst in Wes-
terbork.

Ook mevrouw W.T.E. Noorda-Rit-
zema (66) uit Bovensmilde is
onderscheiden. Haar erelijst ziet
erals volgt uit: Jaren 70 Diverse
(bestuurs-)functies, inclusief het
voorzitterschap van ARJOS/CDA
Smilde en Midden-Drenthe;
Heden Secretaris CDA Midden-
Drenthe; 1984 – heden Ouder-
ling/diaken en pastoraal medewer-
ker PKN Bovensmilde. Gedurende
deze periode was mevrouw een
periode voorzitter van de commis-
sie Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking;
Begin jaren 90 – heden Regisseur,
speler en vrijwilliger bij diverse
theatergezelschappen; 2010 –
2016 Raadslid CDA gemeente
Midden-Drenthe; 2016 – heden
Collecte coördinator voor Amne-
sty International; 2016 – heden
Bijstaan met raad en daad van
Syrische vluchtelingen; 1997 –
heden Leerkracht Kindcentrum
SSBO De Boei in Assen met een
grote betrokkenheid bij leerlin-
gen uit gezinnen die moeilijk
maatschappelijke aansluiting
kunnen vinden en veel aandacht
voor leerlingen waarvoor een spe-
ciale onderwijs- en opvoedingson-
dersteuning noodzakelijk is; 2009
Schrijver van de notitie ‘Burger-
schap en Integratie’ voor De Boei
en COG Drenthe. De notitie is tot
op heden voor de school bepalend.

Ook mevrouw F.E.W. Beuving-
Kroon (70) uit Westerbork is
onderscheiden. Haar verdiensten
liggen bij de volgende organisa-
ties: 1978 – heden (Vice) president
(1979 – 1983, 2009 – 2011) en
secretaris (2009 – 2015) van en
vrijwilliger bij de vereniging
Vrouwen van Nu, afdeling Wester-
bork; 1983 – 2015 Voorwerker van
de handwerkgroep (1983 – 2015)
van de vereniging Vrouwen van
Nu, afdeling Westerbork; 1987 –
2003 Voorzitter van de Midden-
veldtentoonstelling te Wester-
bork; 2009 – heden Bestuurslid
(2015 – heden), lid van de leden-
raad (2009 – 2015) en verantwoor-
delijk voor de ledenadministratie
(2009 – heden) van Huurdersver-
eniging Samen Sterk.

Een koninklijk onderscheiding
was er ook voor mevrouw J.Z. Wes-
sels-Beugel (70) uit Beilen. Zij
heeft zich ingezet bij: 1982 – 2007
Vrijwilliger (instructeur) bij de
EHBO-vereniging Westerbork;
1990 – 1996 Kadercursus leidster
Vrouwen van Nu, afdeling Beilen;
2005 – 2011 Notulist Vrouwen van
Nu, afdeling Beilen; 2012 – 2018
Lid van de commissie Reizen
Vrouwen van Nu, afdeling Beilen;
2000 – 2004 Voorzitter van de
werkgroep Dorpen in het Groen te
Smalbroek en Terhorst; 2009 –

2015 Vrijwilliger bij het buurtbe-
middelingstraject ‘Het Geruzie
Voorbij’; 2010 – 2016 Lid van het
Klantenpanel gemeente Midden-
Drenthe; 2010 – heden Secretaris
van de stichting Vrienden van het
Stroomdal; 2017 – heden Vrijwilli-
ger bij het theater De Tamboer in
Hoogeveen; 2018 – heden Secreta-
ris van de stichting Duofietsen
Humanitas; 2018 – heden Taal-
maatje bij de stiching Humanitas.

De heer J. Tamming (83) uit Beilen
is onderscheiden voor zijn inzet
bij de volgende organisaties: 1975
– 1981 Secretaris van de centrale
kiesverenigingen in de gemeente
Beilen; 1977 – 1981 Ouderling
PKN Beilen; 1987 – 1992 Pastoraal
bezoeker PKN Beilen; 2004 – 2015
Lid van het missionaat binnen-
land PKN Beilen; Tweede voorzit-
ter van de Zendingscommissie
PKN Beilen; 1987 – heden
Bestuurslid en vrijwilliger CVV
Fit Boys in Beilen; 2010 – heden
Vrijwilliger Welzijnswerk Midden-
Drenthe met name maaltijdbezor-
ger Tafeltje Dekje.

De heer M. van der Velde (71) uit
Hoogersmilde is onderscheiden
voor zijn werk als: 1998 – 2006
Voorzitter van de kerkenraad en
vrijwilliger PKN Hoogersmilde;
2007 – 2015 Voorzitter van de ker-
kenraad en vrijwilliger PKN
Hoogersmilde; 2010 – heden Voor-
zitter en vrijwilliger Dorpsbelan-
gen Hoogersmilde; 2018 – heden
Mantelzorger.

De heer C.A.J.M. Vermeeren (65)
uit Hijken is benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau
voor zijn inzet in de psychiatrie en
(bestuurlijke) activiteiten op
diverse maatschappelijke terrei-
nen: 1986 – heden Werkzaam bij
GGZ Drenthe en diens rechtsvoor-
gangers; Betrokken bij de tot-
standkoming van het Substitutie

Project Drenthe, de opnamever-
vangende deeltijdbehandeling
voor patiënten met complexe pro-
blematiek, die bijdraagt aan een
behandeling buiten de klinische
setting; Schrijver van het boek ‘De
psychiatrisch verpleegkundige in
de opnamevervangende dagbe-
handeling’ (1991); Mede initiator
van het concept Bed-op-recept en
intensief betrokken bij het project
psychiatrische thuiszorg; Verleen-
de medewerking aan het boek
‘Psychiatrisch verpleegkundige
thuiszorg’; Mede dankzij de inzet
van de heer Vermeeren zijn in
2017 de spoedpoli en de psycho-
lance gerealiseerd;  Voorzitter van
de suïcidepreventiecommissie;
1993 – heden Diverse activiteiten
als vrijwilliger onder andere lid
medezeggenschapsraad basis-
school De Bongerd in Hijken, lid
van de overkoepelende school-
stichting en lid van de activitei-
tencommissie van het dorpshuis in
Hijken.

Benoemingen
bij LTO Noord
MIDDEN-DRENTHE - Fije Vis-
scher is gekozen in Algemeen
Bestuur van LTO Noord, Eric
Douma is herbenoemd als vice-
voorzitter. De besluiten zijn una-
niem genomen. Visscher is in het
dagelijks leven kalverhouder in
Nijkerk (Gelderland). Hij verte-
genwoordigt in het bestuur de dier-
lijke sectoren. Voor Douma, var-
kenshouder in Oosterwolde (Frie-
land), is het zijn tweede termijn
van drie jaar. Voorzitter Dirk
Bruins, melkveehouder in Dwinge-
loo, is blij met de verkiezing van
Visscher en Douma. ,,Dit zijn twee
verschillende mensen die allebei
ledenbetrokkenheid hoog in het
vaandel hebben staan. Ze passen
daardoor supermooi bij ons
bestuur. Ook is het goed dat met de
komst van Fije de dierlijke secto-
ren weer zijn vertegenwoordigd.”

Uitstel Drents
vaarseizoen
DRENTHE - De provincie Dren the
heeft in verband met de coronacri-
sis opnieuw de start van het vaar-
seizoen 2020 uitgesteld. Eerder al
was besloten om de winterdienst-
regeling tot 1 mei te verlengen.
Door het nieuwe besluit zullen tot
1 juni 2020 de provinciale bruggen
en sluizen op basis van het winter-
regime worden bediend.
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Bloeiende akkerranden
voor schoner slootwater
DRENTHE - In Drenthe en
Oost-Groningen is de afgelo-
pen weken 400 kilometer aan
akkerranden ingezaaid met
een mix van bloemen en gras-
sen. Behalve voor natuur-
schoon zorgt dit voor schoner
water in de sloten. 

De boeren die hun akkerranden
deze speciale behandeling geven,
doen mee aan het project Meer
kennis, minder gewasbeschermings-
middelen. Met bloemen en grassen
aan de akkerranden vergroten de
boeren de biodiversiteit en bren-
gen ze het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen
omlaag. Aan het project doen
meer dan 100 boeren mee. Ze zijn
lid van de Agrarische Natuurver-
eniging Oost-Groningen (ANOG)
en Agrarische Natuur Drenthe

(AND). De akkerranden liggen
met name op percelen met aard-
appels, graan of bieten langs slo-
ten.
Met het inzaaien van  akkerran-
den willen de boeren voorkomen
dat gewasbeschermingsmiddelen
in het water komen. Akkerranden
dragen daar op twee manieren
aan bij. Ze vormen een buffer tus-
sen sloot en akker én ze zorgen
voor nuttige insecten. Deze nutti-
ge insecten dragen bij aan een
natuurlijke plaagbestrijding,
waardoor er minder gewasbe-
schermingsmiddelen gebruikt
hoeven te worden. De eerste resul-
taten zijn veelbelovend. Bij de
ANOG, waar het project al wat
langer loopt, zijn er deelnemers
die afgelopen jaren minder of
zelfs helemaal geen middelen om
insecten te bestrijden hebben
gebruikt. 

De afgelopen tijd is er in Drenthe en Oost-Groningen 400 kilo-
meter aan akkerranden ingezaaid met bloemen en grassen. 

Regels voor samen
sporten door jeugd
MIDDEN-DRENTHE - Kinde-
ren en jongeren tot en met 18
jaar mogen sinds woendag 29
april weer samen sporten. De
Drentse gemeenten hebben
daarom een protocol opgesteld
waarin de voorwaarden zijn
vastgelegd voor deze sportacti-
viteiten. 
,,Alle Drentse gemeenten hante-
ren dezelfde voorwaarden voor
sportactiviteiten voor kinderen en
jongeren. Zo geldt voor elke sport-
aanbieder hetzelfde. We hebben
vooral gekeken naar wat mogelijk
is. We hebben groot vertrouwen in
dat sportaanbieders zorgen voor
een veilige en verantwoorde
manier van sporten voor kinderen
en jeugd’’, zegt Roger de Groot,
burgemeester De Wolden en voor-
zitter van de VDG portefeuille
Sport. 
Het protocol noemt een aantal
duidelijk gedragsregels:
1. Buitensport mag, binnen spor-
ten mag niet;
2. Trainen mag maar wedstrijden
zijn niet toegestaan;
3. Zwembaden blijven gesloten;
4. Sportaanbieders moeten hun
activiteiten vooraf melden bij de
gemeenten. Na melding kan de
sportaanbieder beginnen, bij vra-

gen of onduidelijkheden neemt
de gemeente contact op;
5. Jongeren van 13 tot en met 18
jaar moeten 1,5 meter afstand
houden bij het sporten, voor kin-
deren tot en met 12 geldt dit niet;
6. Hygiënemaatregelen blijven
gelden: vaak handen wassen,
thuisblijven bij verkoudheid en/of
koorts, ook van huisgenoten;
7. Kantines, kleedkamers en dou-
ches moeten gesloten blijven;
8. Sportaanbieders houden toe-
zicht op het naleven van de voor-
waarden en zorgen dat per 10
sporters 1 volwassene aanwezig is
voor toezicht.

Binnen en buiten zwembaden
moeten gesloten blijven. Er is op
dit moment nog niet bekend óf en
hóe het coronavirus zich in zwem-
baden kan verspreiden. Zodra er
landelijke adviezen en richtlijnen
komen voor het veilig en verant-
woord gebruiken van zwembaden
wordt dit besluit heroverwogen.
Op de websites van de gemeenten
is het volledige protocol te lezen.
Daarbij is een aanmeldformulier
te vinden waarmee sportactivitei-
ten aangemeld moeten worden.
Voor vragen en/of ondersteuning
kunnen sportaanbieders terecht
bij hun gemeente. 

De jeugd mag weer buiten sporten. Wel gelden er speciale regels. 

Een tuin zonder
chemie: het kan
MIDDEN-DRENTHE - Om het
tuinieren zonder bestrijdings-
middelen in Drenthe te stimu-
leren, wordt van 8 tot en met
17 mei een tiendaagse
onkruidchallenge georgani-
seerd. 

Elke dag wordt het water uit de
Drentsche Aa door meer dan
200.000 mensen gedronken. Hoe-
wel drinkwaterbedrijven de tech-
nische middelen in huis hebben
om water te zuiveren tot veilig en
schoon drinkwater, is ook een
schone bron van groot belang.
Immers: wat niet in het water
komt, hoeft er ook niet uitgehaald
te worden. En hoe ingewikkelder
en tijdrovender het zuiveringspro-
ces, des te hoger zijn de productie-
kosten en uiteindelijk de prijs van
kraanwater. Ook voor insecten
zoals bijen, vlinders en andere
bodem- en waterbeestjes is scho-
ner oppervlaktewater veel beter. 
Landbouwers zoeken voortdurend
naar oplossingen om zoveel moge-
lijk afspoeling van chemische mid-
delen te voorkomen. Voor profes-
sionele groenbeheerders is het
gebruik van chemische middelen
zelfs verboden. Bij particulier
gebruik zijn bestrijdingsmiddelen
echter nog wel toegestaan en de
onkruidchallenge heeft tot doel
dit terug te dringen. 
Via de challenge leren de deelne-
mers hoe ze moeten tuinieren zon-
der bestrijdingsmiddelen. Op
www.facebook.com/onzedrentsche
aa/ is elke dag een tip te vinden.
Ook kunnen er vragen worden
gesteld over natuurlijk tuinieren
aan een onkruidcoach op woens-
dag 13 mei tussen 19.30 en 20.30
uur. Verder is het mogelijk zelf
natuurlijke tuiniertips in te stu-
ren. Men maakt op deze manier
kans op een vlinderstruik. Meer

informatie is te vinden op www.
chemievrijmaaktjeblij.nl.
De 10-daagse onkruidchallenge is
onderdeel van de campagne ‘Che-
mievrij maakt je blij’ van de pro-
vincie Drenthe, waterschap Hunze
en Aa’s, de drinkwaterbedrijven
en de Natuur en Milieufederatie
Drenthe.

Onkruidbestrijding zonder chemische bestrijdingsmiddelen: het
kan. 

Provincie schort
inning huur op
DRENTHE - In verband met de
coronacrisis heeft de provincie
Drenthe besloten huurders van
provinciaal vastgoed de mogelijk
te geven tot opschorting van de
huur voor een periode van drie
maanden (van april tot en met
juni). Huurders van provinciaal
vastgoed die hiervan gebruik wil-
len maken, kunnen contact opne-
men. De provincie komt hiermee
tegemoet aan meerdere oproepen
vanuit ondernemers en organisa-
ties, het Rijk en belangenorgani-
saties.

Bloemen voor
melkveehouders
MIDDEN-DRENTHE - Fries-
landCampina heeft al zijn
leden-melkveehouders een hart
onder de riem gestoken. Omdat
zij dag in, dag uit melk blijven
leveren werden er onlangs op
11.476 bedrijven in Nederland,
België en Duitsland tulpen
afgeleverd. Ook in de regio Mid-
den-Drenthe gebeurde  dat. Met
de bloemenactie spreekt Fries-
landCampina z’n waardering
uit voor de niet aflatende inzet
van de melkveehouders. 

Politie waarschuwt
voor fraude
met WhatsApp
MIDDEN-DRENTHE - De poli-
tie waarschuwt voor WhatsApp-
fraude. Dit verschijnsel komt de
laatste tijd vaker voor. Crimine-
len doen alsof ze een bekende
zijn en proberen zo geld of een
code te stelen. Er is inmiddels
in het Noorden een aantal
gevallen bekend waarbij flinke
bedragen zijn buitgemaakt. 

Dirk-Siert Schoonman
dijkgraaf WDODelta
MIDDEN-DRENTHE - Dirk-
Siert Schoonman is voorgedra-
gen als de nieuwe dijkgraaf
van Waterschap Drents Over-
ijsselse Delta (WDODelta).

Schoonman volgt de in augustus
vorig jaar overleden Herman Dijk
op. In de afgelopen periode heeft
Piet Zoon, voormalig burgemees-
ter in onder meer Hattem en Raal-
te, de functie van dijkgraaf waar-
genomen. De nieuwe dijkgraaf
wordt door de Kroon benoemd
voor een periode van zes jaar. 
Dirk-Siert Schoonman is volgens
het algemeen bestuur van WDO-
Delta ‘een veelzijdig bestuurder’.
Hij is Heemraad bij Waterschap
Vallei en Veluwe en heeft zitting
in het dagelijks bestuur van de
Unie van Waterschappen met
energie, waterkwantiteit en water-
systeem in zijn portefeuille. Lange

tijd is hij melkveehouder geweest
en actief als bestuurder bij land-
en tuinbouworganisaties zoals
LTO-Noord. Schoonman: ,,Sinds
2015 ben ik bestuurlijk actief in
de waterwereld. Fantastisch hoe
waterschappen steeds zichtbaar-
der zijn geworden door de grote
opgaven zoals aanpassing aan de
gevolgen van de klimaatsverande-
ring. Een opgave waar ook het
werkgebied van WDODelta voor
staat. Ik voel mij vereerd om voor-
gedragen te worden als nieuwe
dijkgraaf bij dit waterschap.  Een
prachtig gebied met heel veel
water, van droog tot nat en van
hoog tot laag.’’ Op de vacature
voor een nieuwe dijkgraaf hebben
37 kandidaten gereageerd, 11
vrouwen en 26 mannen. De dijk-
graaf is de voorzitter van het alge-
meen bestuur en van het dagelijks
bestuur. 

Dirk-Siert Schoonman wordt de nieuwe dijkgraaf van WDODel-
ta (foto Evert van de Worp).
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De keramiekmarkt in Dwingeloo vindt dit jaar virtueel plaats. 

Keramiekmarkt in
Dwingeloo nu virtueel
DWINGELOO - Keramiek-
markt Noord-Nederland in
Dwingeloo gaat dit jaar niet
door vanwege de coronamaat-
regelen. De organisatie komt
daarom met een virtuele
variant.

De markt vindt traditiegetrouw op
Hemelvaart plaats. Zo’n 95 kera-
misten presenteren dan hun werk,
er is live muziek en gezelligheid
alom. Op 21 mei zal de grote brink
in Dwingeloo er echter verlaten
bijliggen. 

Voor Mels Boom, een van de vaste
deelnemers, was dit reden om de
markt virtueel te laten plaatsvin-
den. De markt is te bezoeken op
www.deKleineK.nl. Bij ‘Inspiratie-
momenten’ is de virtuele kera-
miekmarkt Dwingeloo te vinden.
Door op de foto van het werk van
een bepaalde keramist te klikken,
bezoekt men de website van de
kunstenaar en kan men desge-
wenst een aankoop doen. 
De marktorganisatie kijkt uit naar
volgend jaar en hoopt dat het door
duizenden bezochte evenement
dan wel door kan gaan. 

Website toont 70.000
Drentse huurwoningen
MIDDEN-DRENTHE - Wie
een huurwoning in Drenthe
zoekt, kan vanaf nu terecht op
www.thuiskompas.nl. Hier is
het aanbod van alle Drentse
woningcorporaties verzameld.
In totaal gaat het om 70.500
sociale huurhuizen. 

Thuiskompas is het resultaat van
een samenwerking tussen de acht
Drentse woningcorporaties en hun
twaalf huurdersorganisaties. Alle
woningzoekenden die staan inge-
schreven bij de corporaties,  heb-
ben een e-mail ontvangen waar-
mee zij hun inschrijving bij Thuis-
kompas kunnen activeren. Zij hou-
den hiermee hun opgebouwde
inschrijftijd. Na het activeren kun-
nen zij direct reageren op de
beschikbare huizen, garages en
parkeerplaatsen. 
Mensen die nog niet staan inge-
schreven maar wel in aanmerking
willen komen voor een huurhuis,
kunnen zich op www.thuis -
kompas.nl gratis inschrijven als
woningzoekende. Na het invullen
van een aantal persoonlijke gege-
vens, zoals inkomen en gezinssa-
menstelling, kunnen ook zij direct
reageren op het beschikbare aan-

bod.
Om gebruikers te helpen staan er
op www.thuiskompas.nl handlei-
dingen in meerdere talen. Ook
zijn er handige video’s te vinden
over hoe inschrijven, activeren en
reageren op huizen werkt. Bert
Moormann, directeur-bestuurder
van Domesta en woordvoerder
voor het project: ,,We hadden onze
woningzoekenden die het lastig
vinden om hun inschrijving te
activeren het liefst echt persoon-
lijk geholpen. Daar hadden we
mooie plannen voor liggen. Maar
met de coronamaatregelen kan dit
niet. Daarom zetten we nu volop in
op telefonische ondersteuning.
Woningzoekenden die moeite heb-
ben met activeren kunnen bellen
met de helpdesk. En ook bij de
corporaties zitten medewerkers
klaar om vragen te beantwoorden
via de telefoon. Zodra het kan, zet-
ten wij onze deuren weer open.
Tot die tijd doen we het op deze
manier.”
Thuiskompas is een initiatief van
Actium, De Volmacht, Domesta,
Lefier, Stichting Eelder Woning-
bouw, Woonborg, Woonconcept en
Woonservice en hun huurdersor-
ganisaties. 

Kindercoachgilde biedt
ouders luisterend oor
MIDDEN DRENTHE - Het
Kindercoachgilde heeft een
gratis telefoonlijn geopend
voor ouders en opvoeders die
stoom willen afblazen nu hun
kinderen veel thuis zijn. 

Ook nu de scholen weer opengaan
blijkt er behoefte aan een luiste-
rend oor tijdens de coranacrisis.
Gezinnen bevinden zich daardoor
in uitzonderlijke situaties. Veel
ouders werken thuis, anderen wer-
ken in vitale beroepen en de druk
met alle gezinsleden in huis kan
hoog zijn. In gezinnen waar rela-
ties al niet lekker liepen, kunnen
de scheuren dieper worden.
Ouders met een (aankomende)
burn-out hebben niet de noodza-
kelijke ruimte voor rust en her-

stel. Vaak vinden innerlijke frus-
traties een uitweg vinden via
hoogoplopende emoties, die veelal
op de kinderen worden geprojec-
teerd. Het Kindercoachgilde heeft
daarom als beroepsvereniging het
initiatief genomen om met kinder-
en opvoederscoaches tijd en aan-
dacht te geven aan ouders die
stoom af willen blazen, te sparren
of gewoon even te praten. Het aan-
tal coaches dat dit belangeloos
doet, groeit met de dag. 

Via de site www.kinder coach gil -
de.nl/voor-ou ders zijn coaches
telefonisch bereikbaar, ook in de
regio Midden-Drenthe. Achter de
coaches staat een team van men-
toren. Professionaliteit en privacy
zijn volgens het Kindercoachgilde
gegarandeerd.

Kaartenactie van
Wij Zijn Bovensmilde 
BOVENSMILDE - Wij Zijn
Bovensmilde (WZB) is een
kaartenactie gestart. Bij 1500
huishoudens in Bovensmilde
is onlangs een enveloppe
bezorgd, met daarin tien
ludieke kaarten waarmee
men anderen in deze corona-
tijd een hart onder de riem
kan steken. 

De kaartenactie heeft uiteraard
alles te maken met de corona-
maatregelen en de voorschriften
om afstand te houden en zo veel
mogelijk thuis te blijven. Iedere
ontvanger is opgeroepen de
kaarten te versturen naar
iemand die een opkikker ver-
dient. Wij Zijn Bovensmilde
(WZB) stelt de 15000 kaarten
gratis beschikbaar voor inwoners
van Bovensmilde. De kosten wor-
den gefinancierd uit eigen mid-
delen. Wel is aan de bewoners
gevraagd of ze een bedrag willen
doneren voor een goed doel: een
attentie voor onder anderen de
ouderen en medewerkers in de

zorg in Bovensmilde. Aan deze
oproep is door velen gehoor
gegeven. In de eerste dagen na
de verspreiding van de kaarten,
kwamen er direct al 150 donaties
binnen, goed voor ruim 1600
euro. De eerste 500 euro is reeds
overhandigd aan de medewer-
kers van de Poiesz-supermarkt.
Zij verzetten ontzettend veel
werk onder moeilijke omstandig-
heden. Het geld zal worden
gebruikt voor het jaarlijkse per-
soneelsuitje. Verder zijn er plan-
nen om de leraren en de huisart-
sen in het zonnetje te zetten.
Ook wil WZB een fleurige atten-
tie afleveren bij de 65-plussers in
Bovensmilde. Volgens opgave
van het CBS zijn er ongeveer 650
ouderen met deze leeftijd in het
dorp. WZB wil graag in het bezit
komen van hun adressen en
heeft iedereen opgeroepen
straatnamen en huisnummers
door te geven. Dit kan door te e-
mailen naar
info@wijzijnbovensmil de.nl of
een whatsapp of sms te sturen
naar 0624733250.

Inzamelactie FIT Boys
en Meijering Recycling
BEILEN - FIT Boys gaat
samen met Meijering Recy-
cling voor de tweede keer een
metaalinzamelactie houden.
Uiteraard zorgen de Beiler
voetbalclub en de metaalver-
werker er voor dat dit corona-
proof gebeurt.

Dit keer wordt er geen container
geplaatst op de parkeerplaats bij
sportpark Noord-West, want dat
zou voor anderhalve meter-proble-
men kunnen zorgen. Het metaal

kan gewoon bij Meijering Recy-
cling aan De Hanekampen 20a in
Beilen worden afgeleverd. Als
men daarbij aangeeft dat dit voor
FIT Boys is dan gaat een deel van
de opbrengst naar de clubkas van
de voetbalvereniging. ,,En daar
helpt men de de club enorm mee’’,
aldus het bestuur van FIT Boys. 
Met deze inzamelactie probeert
de voetbalclub in deze financieel
lastige tijd de contributie en de
prijzen in de kantine zo laag
mogelijk te houden, zodat ieder-
een kan blijven sporten. 

FIT Boys en Meijering Recycling organiseren weer een metaalin-
zamelactie. 

Maatregelen corona verlengd,
jeugd krijgt wel meer ruimte
MIDDEN-DRENTHE - De
corona-maatregelen in Neder-
land zijn verlengd. Alleen voor
de basisscholen, kinderopvang
en op gebied van sport door
jongeren zijn er versoepelin-
gen. Dat is op 21 april bekend
gemaakt door het kabinet.

Het kabinet heeft besloten de
meeste maatregelen te verlengen
tot en met 19 mei; in de week vóór
19 mei beoordeelt het kabinet wat
er voor de periode daarna nodig
is. Hieronder een overzicht van
wat er wijzigt plus de ingangsda-
tum. De praktische invulling van
onderstaande wijzigingen krijgt
de komende tijd verder vorm in
samenspraak met betrokkenen.

Onderwijs
Scholen in het basisonderwijs,
inclusief het speciaal
(basis)onder wijs, de dag- en gast-
ouderopvang openen op 11 mei
hun deuren. Kinderen kunnen
naar de buitenschoolse opvang
(BSO) op de dagen dat zij naar
school gaan.
Basisscholen in het primair onder-
wijs halveren de groepsgrootte in
de klas; kinderen gaan daarbij
ongeveer 50 procent van de tijd
naar school. De dag dat de leerlin-
gen niet op school verblijven,
wordt op een andere wijze inge-
vuld. Die invulling wordt bepaald
door de school en de leraren. De
praktische invulling van dit princi-
pe ligt de komende tijd bij de
scholen. Zij gaan dit verder uit-
werken; daarbij kunnen verschil-
len tussen scholen ontstaan. Scho-
len informeren ouders over wat dit
voor het onderwijs van hun kinde-
ren precies betekent. Het speciaal
onderwijs in de basisschoolleef-
tijd gaat 100 procent open. Ouders
wordt opgeroepen kinderen
zoveel mogelijk lopend of op de
fiets naar school of opvang te
brengen om zo het openbaar ver-
voer te ontlasten. Scholen in het
voortgezet onderwijs kunnen
voorbereidingen treffen zodat
leerlingen in het voortgezet onder-
wijs vanaf dinsdag 2 juni weer
(deels) naar school kunnen.

Sport
Kinderen en jongeren krijgen
vanaf 29 april meer ruimte voor
georganiseerde buitensport en -
spel (geen officiële wedstrijden).
Kinderen tot en met 12 jaar kun-
nen onder begeleiding samen bui-
ten sporten. Jongeren van 13 tot
en met 18 jaar mogen onder bege-
leiding buiten sporten met elkaar,
maar dan met 1,5 meter afstand
ertussen. Gemeenten maken hier-
over afspraken met sportvereni-
gingen en buurtsportcoaches; er
kunnen daardoor verschillen tus-
sen gemeenten ontstaan. Topspor-
ters kunnen op aangewezen trai-
ningslocaties de training hervat-
ten als zij 1,5 meter afstand in
acht nemen.

Ouderen
Het advies om niet op bezoek te
gaan bij 70-plussers wordt aange-

past. Vanaf 29 april geldt: zelfstan-
dig wonende ouderen van 70 jaar
en ouder kunnen door één of twee
vaste personen met enige regel-
maat worden bezocht.

Evenementen
Evenementen vormen nog steeds
een risico op te snelle en te brede
verspreiding van het virus. Het
huidige verbod op evenementen

met vergunnings- en meldplicht
wordt verlengd tot 1 september.

Uitstel uitreiking
Groene Anjer Prijs
MIDDEN-DRENTHE - De uit-
reiking van De Groene Anjer
Prijs op 25 juni gaat niet door.
Dit heeft te maken met de
maatregelen rondom de corona-
crisis. Het bestuur van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Drent-
he beraadt zich op een nieuwe
datum in het voorjaar van 2021



Woensdag 6 mei 2020 - 7DE  VELDENKRANT

Jetta Klijnsma fietste vorig jaar mee tijdens Fiets4Daagse. Dit
jaar gaat het evenement niet door (foto André Weima).

Fiets4Daagse afgelast
MIDDEN-DRENTHE - De
Drentse Fiets4Daagse gaat dit
jaar niet door. Door de 55e edi-
tie van het evenement wordt
een streep gezet vanwege het
coronaverbod op evenementen
tot 1 september.

Hoewel is aangegeven dat een
rondje fietsen of wandelen moge-
lijk is, is het fietsen met duizen-
den mensen tegelijk door Drenthe
niet verantwoordt en toegestaan. 
De organisatie werkt ieder jaar
met honderden vrijwilligers aan

het fietsfeest en de teleurstelling
is dan ook groot dat de jubileume-
ditie niet door kan gaan. Voorzit-
ter Jan Broertjes: ,,Wij zijn blij
met de tomeloze inzet van al onze
vrijwilligers en gaan nu met
elkaar hard aan de slag voor een
spetterende editie in 2021. Ook
zijn we voornemens om de fietsers
betrokken te houden bij mogelij-
ke fietsuitjes die wellicht wel
gemaakt kunnen worden deze
zomer.”  
De reeds gekochte tickets blijven
geldig en kunnen gebruikt worden
voor de editie van 2021. 

Online expositie van
Kunstkring Zweeloo
ZWEELOO - KunstKring Zwee loo heeft haar expositie ‘Vrijheid’
online gezet. De werken zijn te zien op www.kunstenaars dorp -
zweeloo.nl. Door de coronamaatregelen zijn de kunstwerken
voorlopig niet in het echt te zien. De kunstkring biedt nu een
alternatief via internet. De expositie is georganiseerd omdat het
dit jaar 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. Negen leden van de kunstkring lieten zich door het
thema vrijheid inspireren. Het zijn Patty Ament, Gerard van
Amstel, Wijna Booij, Beatrix Copier, Rob de Jong, Martha Mar-
jenburgh, Diana Möhlmann, Liesbeth Pauw en Loes de Wolff. Els
Stolte was gastexposant met haar bloemsierkunst. Op de foto het
vrijheidsschilderij van Gerard van Amstel.

Kamp Westerbork meest
populaire museum Drenthe
HOOGHALEN - Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork is
het meest populaire museum
in Drenthe. Dat stellen onder-
zoekers van de Universiteit
van Amsterdam.

Op de tweede plaats komt het
Openluchtmuseum Ellert en
Brammert in Schoonoord en de
derde stek is voor het Drents
Museum in Assen. 
De Universiteit van Amsterdam
bekeek per provincie de mate
waarin museumbezoek in deze
coronatijd als gemis wordt erva-
ren. Het onderzoek vond plaats in
twee fasen. Eerst werd per provin-
cie gevraagd om bekende instel-
lingen in de cultuursector te noe-

men. Voor de meestgenoemde
namen werd doorgevraagd naar
zaken als waardering, binding,
bezoek(intentie) en groeipotentie.
Herinneringscentrum Kamp Wes-
terbork scoorde in Drenthe het
beste. 
Volgens de onderzoekers is verder
opvallend dat met name kleinere
musea een extreem loyale achter-
ban hebben. Gemiddeld geeft het
cultuurpubliek aan een museum
dat bezocht is het cijfer 8,4. Bij de
kleinere cultuurhuizen ligt deze
beoordeling vaak nog iets hoger,
dankzij de speciale band die de
bezoekers ermee hebben en de
intieme sfeer. Het herhaalbezoek
ligt bij deze organisaties dan ook
op een bijzonder hoog niveau.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork krijgt ook in Drenthe
veel waardering (foto Herinneringscentrum Kamp Westerbork). 

Drenthe wil nieuwe economische koers
DRENTHE - De provincie
Dren the wil een nieuwe econo-
mische koers gaan varen.
Gedeputeerde Staten hebben
hiervoor vorige week een plan
gepresenteerd. Tot en met
2023 krijgen vooral de digitali-
sering en verduurzaming van
de economie aandacht. 
Digitale ontwikkelingen zorgen
voor grote veranderingen in alle
sectoren van de Drentse econo-
mie. Van landbouw tot groene che-
mie en industrie, van zorg tot logis-
tiek en energie. De provincie wil
Drentse bedrijven en inwoners sti-
muleren om de kansen die de digi-

tale transitie biedt optimaal te
benutten. Daarbij is het van
belang dat het onderwijs- en ken-
nisaanbod kwalitatief en kwanti-
tatief goed op de vraag van het
Drentse bedrijfsleven aansluit.
Het onderwijsaanbod moet boven-
dien gericht zijn op talentontwik-
keling en het behouden van jon-
geren voor de regio. 
De huidige tijd vraagt ook om een
transitie naar een duurzamere
economie. Deze ontwikkeling
biedt volgens de provincie volop
kansen voor het Drentse bedrijfs-
leven in uiteenlopende sectoren.
De provincie wil bedrijven stimu-
leren om duurzamer te gaan pro-

duceren, door minder gebruik te
maken van fossiele grondstoffen.
Ook zet de provincie in op een
meer circulaire economie, bijvoor-
beeld in de bouw en het recyclen
van plastic. De energietransitie
moet op deze manier kansen bie-
den voor ondernemers. Gedepu-
teerde Staten noemen met name
nieuwe toepassingen van water-
stof.
Na de zomer zullen Provinciale
Staten de nieuwe economische
koers bespreken, waarbij ook de
gevolgen van de huidige crisis
worden betrokken. Na vaststelling
zal de nieuwe koers verder uitge-
werkt worden.

Dankzij ThuisBieb kan nu iedereen e-books lezen. 

Bibliotheken stellen
e-books beschikbaar
MIDDEN-DRENTHE - De
bibliotheken in Nederland
stellen via ThuisBieb 100 e-
books beschikbaar. De boeken
zijn voor iedereen beschik-
baar.

De gebouwen zijn gesloten, maar
online zijn de bibliotheken
gewoon open. In de ThuisBieb-app
zijn nu 100 e-books voor iedereen
beschikbaar, ook voor mensen die
geen lid zijn van de bibliotheek.
Met de ThuisBieb willen de bibli-
otheken iedereen die thuiszit een
hart onder de riem steken én een
mooie leeservaring bieden. De
ThuisBieb is in ieder geval open
tot en met 10 mei.
De brede selectie bevat voor elk
wat wils: van spanning tot chick lit

en van literatuur tot informatief.
Tot de selectie aangeboden boe-
ken behoren populaire titels als
‘Rinkeldekink’ van Martine Bijl
en de nieuwste editie van het voet-
balmagazine ‘Hard Gras’, maar
ook te ontdekken boeken als ‘Post
voor Rus Ordelman’ van Bette
Adriaanse, ‘De mentor’ van Tessa
Kollen en ‘Mindgym work-outs’
van Wouter de Jong. De jongere
lezer vindt in de app naast beken-
de titels als ‘Stuntvlogger Sam’
van Jelmer Jepsen, ook bijzondere
boeken als ‘Toverhanden’ van
Chris Winsemius en ‘Alaska’ van
Anna Woltz.
Het aantal bezoekers van de
online Bibliotheek is de laatste
tijd meer dan verdrievoudigd en
het aantal uitleningen is ruim-
schoots verdubbeld. 

The Ride on
Education gaat
dit jaar niet door
BEILEN - The Ride on Education
gaat dit jaar niet door. De gelijk-
namige stichting in Beilen heeft
dit bekend gemaakt. The Ride on
Education is een meerdaagse
lange afstand sponsorfietstocht
voor het goede doel. De opbrengst
is bestemd voor onderwijsprojec-
ten in ontwikkelingslanden. Dit
jaar zou de achtste editie van het
evenement worden verreden, van
Koblenz naar Hoek van Holland.
,,Volgens de geldende maatrege-
len zouden we kunnen gaan fiet-
sen zoals het plan was, maar naar
de geest niet’’, aldus het stich-
tingsbestuur. ,,Zekerheid dat al
de inmiddels besproken cam-
pings open zijn, hebben we ook
niet. En hoe houd je anderhalve
meter afstand in een toiletge-
bouw? En is alles straks in Duits-
land wel open?’’
Deze twijfel is voor de stichting
reden om ‘met pijn in het hart’ te
besluiten tot afgelasting van de
tocht. Alles wordt een jaar opge-
schoven. De betrokken campings
worden hierover geïnformeerd. 
Wie heeft ingeschreven voor de
fietstocht en het inschrijfgeld al
heeft betaald, krijgt het voorstel
dit geld te parkeren tot 2021. Wie
het bedrag liever terugontvangt,
kan dit bij de stichting kenbaar
maken. 

Nieuwe gratis
app: digitale
tuinvogelgids
DRENTHE - Het Drentse bureau
Nature2U heeft een gratis digita-
le Tuinvogelgids uitgebracht. De
app beschrijft meer dan 100 soor-
ten vogels die in de tuin of buurt
voorkomen. De nieuwe gratis app
is volgens de makers ‘de meest
complete tuinvogelgids van
Nederland en handig in gebruik’.
,,Door de prachtige foto’s van
onder andere natuurfotograaf
Han Bouwmeester en de toegan-
kelijke indeling zijn de vogels
snel te herkennen. Daarnaast is er
interessante informatie over de
vogels te vinden en kun je je
eigen dagboek aanleggen met de
spotfunctie’’, aldus Nature2U. 
Als bijzonder extraatje is van de
meeste vogels hun geluid te
horen. Daardoor is de app interes-
sant voor iedereen die geïnteres-
seerd is in de natuur en meer wil
weten over wat er in de omgeving
rondvliegt. 
De app is zowel voor Android als
voor iPhone beschikbaar. De gids
is gebaseerd op de Veldgids, een
app die een completer overzicht
biedt van de meest voorkomende
vogels, wilde planten, zoogdieren,
paddenstoelen, vlinders en libel-
len die in Nederland voorkomen.
Meer informatie is te vinden op
nature2u.nl.
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