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Fietspad langs Menweg
is klaar voor gebruik
EEXTERVEEN - Het fonkelnieuwe fietspad tussen Eexterveen en
Eexterveenschekanaal is klaar voor gebruik. Maandag werden de
laatste handelingen gedaan aan de opritten naar de landbouw-
percelen. De aanleg van het fietspad was een grote wens van veel
inwoners van de kanaaldorpen Eexterveenschekanaal en Anner-
veenschekanaal om hun kinderen veilig naar school in Eexter-
veen te laten gaan. De kinderen maakten dinsdag voor het eerst
gebruik van het fietspad, omdat obs De Kameleon maandag een
margedag had. De gemeente Aa en Hunze had ook snelheidsbe-
perkend maatregelen op de Menweg aangebracht bij het binnen-
rijden van Eexterveen. Niet iedereen was tevreden met de ople-
vering. Zo kreeg wethouder Henk Heijerman een tweetje dat er
nog borden moesten worden geplaatst bij de weg om te waar-
schuwen voor de ’drempels’. ,,Levensgevaarlijk als je daar niet
bekend bent of in het donker. De drempels zijn slecht te zien. En
automobilisten rijden nu gewoon via de berm om de drempels te
mijden”, laat een inwoner weten.  En dat is natuurlijk niet de
bedoeling van deze ingreep. (foto: Henry Koops)

Kinderen uit Eexterzandvoort hebben de nieuwe seeltoestellen
in hun dorp in gebruik genomen. (eigen foto)

Nieuwe speeltoestellen
in Eexterzandvoort
EEXTERZANDVOORT - Het
had zo mooi kunnen zijn.
Samen met veel Eexterzand-
voorters zouden wethouder Bas
Luinge van de Gemeente Aa en
Hunze en Henk Enting van
Rabobank Assen-Noord-
Drenthe vorige week woensdag
de nieuwe speeltoestellen van
Eexterzandvoort openen. De
extra maatregelen van de over-
heid tegen corona gooiden ech-
ter roet in het eten. Alleen de
vertegenwoordiger van de
Rabobank, een kleine afvaardi-

ging van Eexterzandvoort en
de kinderen konden er uitein-
delijk bij zijn.

En dat terwijl het volgens voorzit-
ter Dirk Strijker van Vereniging
Dorpsbelangen Eexterzandvoort
best wel een feestje waard was.
,,De oude toestellen waren afge-
keurd en het leek er vorig jaar
even op dat er geen nieuwe zouden
komen. De regels van de gemeente
waren gewijzigd, waar kleine dor-
pen de dupe van dreigden te wor-
den. Gelukkig kwam het door een
besluit van de gemeenteraad alle-
maal toch nog goed.”
Maar daarmee was volgens Strij-
ker niet al het benodigde geld gere-
geld. ,,De gemeente betaalt voor
speeltoestellen slechts een deel
van de kosten. Maar door zelfwerk-
zaamheid en een royale gift van de
Rabobank konden er toch nieuwe
toestellen worden geplaatst. De
toestellen zijn niet alleen belang-
rijk voor de kinderen van Eexter-
zandvoort, maar ook voor bezoe-
kers van het Dorpshuis. Bij het
Dorpshuis is deze zomer een zoge-
heten ‘Rustpunt’ voor toeristen
ingericht. Nu kunnen de mensen
die daar gebruik van maken hun
kinderen weer veilig laten spelen.
En natuurlijk zijn kleinkinderen
die bij hun grootouders op bezoek
zijn in Eexterzandvoort ook wel-
kom.” Henk Enting van Rabobank
overhandigde tijdens de opening
een cheque van 2000 euro aan de
voorzitter. Daarmee kunnen de
laatste kosten gedekt worden. En
voor de kinderen was er ranja en
koek. Op de website eexterzand-
voort.com en op de Facebookpagi-
na van de vereniging staat een klei-
ne impressie van het openen van
de speeltoestellen.

Paarden werpen
amazones af
GASSELTERVELD - Twee amazo-
nes beleefden vorige week maan-
dag een hachelijk avontuur.  Tij-
dens een rit in de buurt van ‘t Nije
Hemelriekie schrokken hun paar-
den ergens van. De dieren wier-
pen vervolgens hun berijdsters af
en gingen er vandoor. De amazo-
nes waarschuwden de politie.
Door de sporen te volgen werden
de paarden teruggevonden in een
wei bij de Provinciale weg in
Anderen. De amazones werden
nadat ze van de schrik waren
bekomen nog nagekeken door het
ambulancepersoneel. 

Eerste coronadode
in Aa en Hunze
AA EN HUNZE - In de gemeente
Aa en Hunze valt de eerste dode
te betreuren door het coronavirus.
Dat blijkt uit de cijfers van het
RIVM. Volgens een woordvoerder
van de Gemeente Aa en Hunze
zijn er de afgelopen week 61
inwoners positief getest. De GGD
Drenthe meldt dat de testcapaci-
teit is opgevoerd. In Assen en
Emmen kan men nu zeven dagen
in de week terecht en in Meppel
alleen op werkdagen. In totaal
zijn er in Drenthe 72418 personen
getest. Hiervan zijn 3345 perso-
nen positief getest. Het aantal
mensen die in het ziekenhuis zijn
terechtgekomen bedraagt 156 (1
uit Aa en Hunze). En zijn er 67
inwoners van Drenthe overleden.
De cijfers hebben een beetje een
vertekend beeld, omdat niet alle
inwoners van Drenthe zich in de
provincie laten testen en soms uit-
wijken naar andere testlocaties
buiten de provincie. 

Positief resultaat
Stichting PrimAH
\AA EN HUNZE – De Stichting
PrimAH heeft een jaarreke-
ning met een positief resultaat
gepresenteerd aan de gemeen-
teraad van de gemeente Aa en
Hunze.  Begroot was een posi-
tief exploitatie van 30.877 euro.
Het resultaat is uitgekomen op
positief 189.742 euro. Dit is een
voordelige afwijking van
158.865 euro. Een positief
geluid na enkele tegenvallende
jaren. 
De maatregelen die zijn getroffen
naar aanleiding van de financiële
tegenvallers in het boekjaar 2018
hebben ervoor gezorgd dat er in
2019 geen grote afwijkingen zijn.
Als belangrijkste verklaring voor
het verschil wordt genoemd een in
november 2019 ontvangen rijks-
bijdrage in het kader van het con-
venant Aanpak lerarentekort waar-
van de besteding in het boekjaar
2020 plaatsvindt. Dit vertekent
enigszins het beeld, zonder deze
bijdrage was het resultaat nihil
geweest

Jeroen Kleyberg, die nieuwe direc-
teur-bestuurder, die aan het begin
van dit jaar het stokje overnam
van Saakje Berenbosch, die met
pensioen ging, noemde in het jaar-
verslag nog enkele andere belang-
rijke ontwikkelingen. Zo zorgde
de benoeming van drie nieuwe
schooldirecteuren bij de start van

het schooljaar 2019-2020, dat alle
scholen weer een eigen directeur
hebben, waarvan twee scholen één
gezamenlijke directeur. In het
voorjaar van 2019 is een nieuw
strategisch beleidsplan 2019-2023
opgesteld. Hierin staat dat de
schoolplannen zijn ingericht op de
inspectie-indicatoren gericht op
borging van de onderwijskwali-
teit. Verder staat opgenomen dat
het aantal leerlingen licht is
gedaald, maar minder dan op
basis van de door het Plannings-
verband Groningen opgestelde
prognose was voorzien. De positie-
ve geluiden stemden de raadsle-
den verheugd. Sommige gaven
zelfs aan dat er met trots kon wor-
den gesproken over het openbaar
onderwijs in de gemeente. Wel
zorgden de leerlingenaantallen
voor enige zorg. Vooral de scholen
in Anloo en Ekehaar zitten rond
de 30 leerlingen en dat is niet ver
van de kritische grens van 23 leer-
lingen. De fracties hebben er ver-
trouwen in dat Stichting PrimAH
er alles aan zou doen om te voor-
komen dat de scholen moeten slui-
ten. Als mogelijke oplossing droeg
PvdA’er Bert Hadderingh op een
vraag van VVD’er Richard Heling
dat de stichting zelf bepaald
welke doelgroep er door welke
school zal worden bediend. Burge-
meester Anno Wietze Hiemstra
merkte op dat een stroomstoring
ook zou kunnen helpen. 



2 - Woensdag 21 oktober 2020 DE SCHAKEL



Woensdag 21 oktober 2020 - 3DE SCHAKEL

Zaterdag 24 oktober
ANLOO – Sam’s Kledingactie: van
10.00 tot 12.00 uur kan herbruik-
bare kleding en schoenen, oude
mobiele telefoons, gebruikte prin-
tercartridges, kaarsenstompen,
lege waxinelichthoudertjes en
lege nespressocupjes worden inge-
leverd bij de Magnuskerk. 

Horeca moet deuren sluiten:

‘We zullen het er
mee moeten doen’
AA EN HUNZE – De horeca is
sinds woensdag 22.00 uur weer
gesloten. Het kabinet koos voor
hardere maatregelen om het
aantal besmettingen, dat sterk
oploopt, terug te brengen. En
één daarvan is het volledig slui-
ten van de cafés en restaurants.
Een hard gelach voor de onder-
nemers die ook al hard getrof-
fen werden tijdens de eerste
lockdown.

,,We zullen het er mee moeten
doen”, zegt Matthijs van der Caaij
van Eetcafé de Grutter in Annen
die toch wel even schrok toen
minister-president Mark Rutte aan-
kondigde dat de horeca niet twee
weken maar vier weken werd geslo-
ten. ,,Laten we hopen dat het daar-
bij blijft. Die vier weken is te over-
zien en dat het niet langer gaat
duren. Hopelijk gaat het aantal
positief geteste gevallen afnemen,
maar tot op heden lopen ze alleen
nog maar op.”
Van der Caaij mag geen gasten
meer ontvangen, maar biedt net als
tijdens de eerste lockdown de
mogelijkheid van het afhalen en
bezorgen van menu’s. ,,Toen heb ik
gebruik gemaakt van het noodpak-
ket van de overheid. Ze zijn nu
bezig met Noodpakket 0.3. We moe-
ten afwachten hoe dat uitpakt. Ik
heb een persoon in vaste dienst.
Voor de oproepkrachten zal er min-
der werk zijn. Gelukkig doen we
het meeste met zijn tweetjes”,
aldus de Anner horecaondernemer
die aangeeft dat hij zich ook de
komende tijd niet hoeft te verve-
len. ,,Ik heb een groot bedrijf. Er
valt altijd wel iets te doen.”
Roelien Oostebring van café-res-
taurant Gerrie in Grolloo zag de bui
al een beetje hangen. ,,Ik heb de
koelkast al bijna leeg”, zegt ze vrij-
dag. ,,Ik heb er met de bestellingen
al rekening mee gehouden. Meestal
bestel ik op maandag. Op dinsdag
ben ik gesloten en heb daarom
eerst de persconferentie maar afge-

wacht. Ik had altijd nog wel iets op
het laatste moment kunnen bestel-
len voor de woensdag.” Oostebring
zag het aantal positief geteste
gevallen in haar omgeving al toene-
men en dacht daarom dat het ver-
keerd zou aflopen. ,,In Schoonloo
en Rolde namen de besmettingen
toe. Dus is het niet vreemd dat de
maatregelen worden aangetrok-
ken. Het is balen dat wij horecaon-
dernemers weer worden getroffen.
Maar het geldt ook voor de spor-
ters, zij kunnen de komende tijd
ook niet in actie komen.”
De Grolloër onderneemster vindt
het jammer dat de horeca steeds de
dupe is. ,,Het positief geteste perso-
nen in de horeca is slechts 2,9 pro-
cent. Maar ja ik snap ook wel dat
mensen in de horeca besmet kun-
nen raken en het dan mee naar huis
nemen, waardoor de besmettingen
daar veel hoger liggen. Toch, ik heb
voldoende ruimte in ons bedrijf. Ik
heb dit jaar verbouwd, waarna ik
een deel van het meubilair eruit
gelaten heb. De schuifdeur tussen
café en restaurant staat open, hier-
door heb ik veel ruimte en kunnen
mensen op anderhalve meter van
elkaar zitten. In het café aan de bar
is dat wat lastiger, maar mensen
kunnen natuurlijk net zo goed bij
mij aan de bar zitten. Thuis zitten
ze ook dicht op elkaar. Kunnen ze
net zo goed hier gezellig een biertje
doen.” Oostebring wanhoopt nog
niet. ,,We hebben een heel goede
zomer gehad. Het was drukker dan
ooit. Dat heeft het slechte voorjaar
goed gemaakt., maar ja nu komt er
dus nog een moeilijk najaar achter-
aan. Je hebt wel vaker een slecht
jaar, door slechte weersomstandig-
heden, een matige vakantieperiode
of doordat Pasen vroeg valt. En
daar kom je ook wel doorheen.
Hopelijk kunnen we dit jaar gaan
vergelijken met een dergelijk
slecht jaar. Maar we moeten niet
nog zo’n jaar krijgen, want dan
wordt het wel erg lastig.”   

ZONDAG  25 OKTOBER
Magnuskerk Anloo:
10.00 uur: ds. R. J. ten Have.
R.K. kerk Zuidlaren:
09.30 uur: woord- en communievie-
ring o.l.v. parochianen. 
Prot. Gem. Gasselte: 
10.00 uur: ds. J. Katerberg.
Prot. Gem. Gasselternijveen: 
Geen dienst. De protestantse
gemeente heeft de diensten in
ieder geval tot en met 1 november
afgelast.  
Prot. Gem. Gieten:
09.30 uur: ds. M. Schut. (in Bethle-
hemkerk). 
Prot. Gem. Gieterveen: 
10.00 uur: drs. K. Oosterhuis.
Prot. Jacobuskerkgem. Rolde:
10.00 uur: ds. J. Bos. 
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo: 
Geen dienst. 
Voor veel kerkdiensten is reserveren
verplicht.

HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Gieten/
Gasselte/Rolde: raadpleeg centra-
le dokterspost Assen, tel. 0900-
1120112.

TANDARTSEN 
Gieten/Gasselte/Rolde:
Happy Teeth (Beilen). 
tel. 0900-1012345.
Annen: 
Drentsche Aa Tandheelkunde,
(Anloo) tel. 0592-421385.

APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van 8.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor spoedge-
vallen buiten opening: Wilhelmi-
na Apotheek Assen (0592-302324).

POLITIE
Basiseenheidsbureau gemeente
Aa en Hunze: Eexterweg 33, 9461
BB Gieten, tel. 0900-8844. E-mail:
aaenhunze@drenthe.politie.nl.
Openingstijden: maandag en dins-
dag van 13.00 tot 17.00 uur, woens-
dag en donderdag van 9.00 tot
13.00 uur. Vrijdag gesloten.  Ook is
het mogelijk via internet
(www.politie.nl) aangifte te doen
van eenvoudige zaken.

Orgel en piano samen
in één concert in Rolde
ROLDE - Twee of vier handen
op één klavier, maar ook twee
handen op twee klavieren:
Orgel én piano samen én apart

zijn zelden in één concert te
horen. Het duo Susanna Veer-
man en Wim Does komt 1
november hiervoor naar Rolde.
De muzikanten laten horen dat
orgel en piano met hun eigen
muzikale mogelijkheden apart
én samen een fantastische
klankrijkdom vormen. 

Het duo is in Nederland en daar-
buiten bekend en veel gevraagd.
Zij traden bijvoorbeeld op in de
Notre Dame in Parijs. Susanna
Veerman studeerde in Moskou
aan het Tsjaikovsky Conservatori-
um. Wim Does studeerde orgel
aan het conservatorium van Zwol-
le en Rotterdam. Het concert in de
Jacobuskerk bestaat uit bewerkin-
gen en bestaande stukken voor
orgel en piano, voor piano en voor
orgel solo. In verband met het
coronavirus worden deze zondag
twee concerten gegeven.  Name-
lijk van 14.00 tot 15.00 en van
16.00 tot 17.00 uur. Bij elk concert
kunnen maximaal 30 mensen aan-
wezig zijn. Kaarten kunnen gere-
serveerd worden bij: mevr. Agrico-
la (0592-389380), Bloembinderij
De Bloemgaard in Rolde (0592-
243330) en Boekhandel Van der
Velde in Assen (0592-317519).



4 - Woensdag 21 oktober 2020 DE SCHAKEL



Woensdag 21 oktober 2020 - 5DE SCHAKEL



6 - Woensdag 21 oktober 2020 DE SCHAKEL

Rookworsten van Keurslager
Boxem krijgen goud met ster
GIETEN - Geen enkele rook-
worst is hetzelfde, maar als
deze met liefde en vakman-
schap is gemaakt, dan proef je
dat. Tijdens de jaarlijkse rook-
worstkeuring op 17 september
werd er door een vakbekwame
jury een graadmeter gegeven
aan de rookworst. Vol trots kan
Keurslager Hilbert Boxem zeg-
gen dat ze het predicaat Goud
met ster hebben gekregen. 

Elk jaar weer steekt Keurslagerij
Hilbert Boxem veel tijd in het per-
fectioneren van de worst. Deze
wordt dan tijdens de landelijke
keuring getest door een vakjury.
,,Normaal sturen we één of twee
soorten in, maar dit jaar hebben
we alle vier de soorten ingezon-

den: Fijne, Grove, met kaas en de
runderrookworst. Alle vier zijn ze
bekroond met het predikaat goud
met ster.”
Keurslagerij Hilbert Boxem gaat
ieder jaar voor de perfecte smaak
en verbetert zijn recept. Er gaat
volgens de keurslager een heel
proces aan vooraf om de perfecte
rookworst te maken. 
Om te vieren dat het rookworstsei-
zoen weer is begonnen, krijgen
klanten tot en met zaterdag 24
oktober de tweede rookworst gra-
tis. De Vereniging van Keurslagers
organiseert elk jaar de keuring,
waarbij een onafhankelijke vakju-
ry de rookworsten blind beoor-
deelt op samenstelling, bite,
smaak, kleur en geur. Naast een
uitgebreid juryrapport ontvangen
alle winnaars een certificaat. 

Aangepaste service
van bibliotheken  
AA EN HUNZE - De bibliothe-
ken van Biblionet Drenthe zijn
de komende weken alleen geo-
pend voor het lenen van mate-
rialen. Alle activiteiten zijn
geschrapt. Dit is een gevolg van
de aangescherpte landelijke
coronamaatregelen die het
kabinet op 13 oktober heeft
gepresenteerd. 
Ook onder de nieuwe coronamaat-
regelen blijft het mogelijk om te
lenen in de bibliotheken. Wel is
besloten de komende periode
geen activiteiten meer te organi-
seren. Ook de reeds geplande acti-
viteiten worden geschrapt. Verder
komen alle spreekuren voor onder
andere het Taalhuis en Thuiskom-
pas te vervallen. Bezoekers kun-
nen ook geen gebruik maken van
leestafels en werkplekken. 
Sommige maatregelen blijven van
kracht. Zo hanteert de bibliotheek
een maximumaantal bezoekers.
Dit aantal wordt aangegeven bij
de ingang. Ook wordt de klanten
verzocht gebruik te maken van
een toegangsitem en een mond-
kapje te dragen tijdens het biblio-
theekbezoek. 

Als gevolg van de aangescherpte
coronamaatregelen voeren de
educatiewerkers en -adviseurs van
Biblionet Drenthe de komende
weken geen activiteiten uit op
scholen en de kinderopvang. Ook
trainingen of workshops worden
tot nader bericht niet gegeven.

Tweede druk
boek van RHG 
ROLDE – Het boek ‘Van Amen tot
Nooitgedacht’ van het jubileren-
de Rolder Historisch Gezelschap
is een succes. Het boek met een
veelheid aan informatie over de
dorps- en straatnamen in de voor-
malige gemeente Rolde werd op 4
september gepresenteerd. Het
eerste exemplaar werd overhan-
digd aan wethouder Henk Heijer-
man van Aa en Hunze. Het boek
bevat ook een uitneembare fiets-
route, die langs alle dorpen voert
en de mooiste plekjes aandoet.  In
enkele weken tijd is het boek al
uitverkocht en er komen nog
steeds bestellingen binnen. Daar-
om heeft het RHG besloten om
een extra oplage van 350 stuks te
laten drukken. Belangstellenden
die ook een exemplaar willen
kunnen deze bestellen via secre-
taris@rhg-rolde.nl. 

Tweede plaats voor
Erwin Postmus
MISANO ADRIATICO - Motorcoureur Erwin Postmus heeft op
het Misano World Circuit Marco Simoncelli in Italië een tweede
plaats gehaald. De geboren Gietenaar had technische problemen
tijdens de kwalificatie. In de eerste kwalificatie kwam hij niet
verder dan een 18e tijd. Na contact met vader Jan in Gieten wer-
den er wat aanpassingen gedaan aan de machine. Het leverde
niet het gewenste resultaat op. Hij trainde in de tweede kwalifi-
catie een seconde sneller, maar viel wel twee plaatsen terug. Tij-
dens de race ging het veel beter. Postmus klom op na de zesde
plaats, waarna de race werd afgevlagd in verband met de regen.
Postmus had na de herstart  geen moeite met het natte wegdek.
In de laatste vijf ronden klom hij op naar de tweede plaats.
Ondanks dat hij zijn vizier was kwijtgeraakt, reed hij 3,5 secon-
de sneller in de ronde dan de winnaar die hij net niet meer in kon
halen. (eigen foto) 

Woonvisie 2020-2024:
‘Moet gemeente A en H gaan bouwen voor de Randstad?’
AA EN HUNZE – Wordt er str-
aks in de gemeente Aa en
Hunze gebouwd voor de inwo-
ners van de Randstad? De ste-
den Assen en Groningen raken
vol, de woningnood gaat er
omhoog. Trekken de stedelin-
gen straks naar de dorpen in
Aa en Hunze? Blijven er hier-
door wel voldoende woningen
over voor de eigen inwoners?
Zijn er wel mogelijkheden voor
starters in de gemeente? Wat
voor invloed heeft de vergrij-
zing op wonen in combinatie
met zorg? Dat zijn vraagstuk-
ken die onder meer meegeno-
men dienen te worden in het
opstellen voor de nieuwe woon-
visie 2020- 2024. 

Het externe bureau Bureau Ruim-
tevolk is met deze vraagstukken
aan de slag gegaan, dat blijkt tij-
dens de laatstgehouden opiniëren-
de commissievergadering. Bespro-
ken werd de Startnotitie van de
Woonvisie 2020-2024. Het college
wil met een nieuwe Woonvisie een
integraal kader hebben voor ver-

schillende woonopgaven die spe-
len zoals de prestatie- en samen-
werkingsafspraken met de
woningcorporaties, zorgaanbie-
ders, de woonafspraken met de
provincie en de gemeenten in de
regio. De Woonvisie dient ook als
kader voor de beoordeling van
plannen voor nieuwbouw, heront-
wikkeling of verduurzaming van
woningen. 

Bureau Ruimtevolk is reeds
begonnen met inventariseren en
het houden enquêtes onder de
inwoners.  Verschillende fracties
hebben gevraagd om vaart te
maken met het opstellen van een
nieuwe woonvisie. Wethouder
Heijerman heeft dit opgepakt.
Sommige fracties vonden dit, zoals
eerder gemeld in de informerende
commissievergadering wat te
voortvarend en hadden graag op
voorhand mee willen praten om al
kaders aan te geven. Jannie Scho-
newille van GroenLinks vond deze
opiniërende commissievergade-
ring dan ook mosterd na de maal-
tijd. ,,Waarom is het vraagstuk
niet eerst voorgelegd aan de raad.
Dan had het wat langer geduurd,

maar dat is niet erg.” Ook CDA’er
Klaas-Jan Stol had graag meer
betrokken willen worden bij het
opstellen van de startnotitie. CDA
wil verder dat er graag rekening
wordt gehouden met verschillen-
de generaties en dat er niet alleen
gebouwd wordt voor mensen met
en dikke portemonnee, maar ook
voor mensen met een smallere
beurs. Verder wil Stol dat er veel
aandacht is voor starters.  
Heijerman vond dat GroenLinks
te graag op de stoel van het colle-
ge wil zitten. Maar volgens Scho-
newille gaat het om het proces,
dat ze graag anders hadden
gezien. Rabbe Vedder van Combi-
natie Gemeentebelangen steunde
zijn wethouder door te stellen:
,,Klap erop en aan de slag.”
De fractie van de PvdA had zich al
bij het proces neergelegd en was
verheugd dat de inwoners bij het
proces worden betrokken. Wel wil
de partij graag één beleid en geen
scheidslijn tussen veen en zand.
Bert Hadderingh wilde nog wel
extra aandacht voor een aantal
zaken. ,,We willen graag een uit-
breiding van de sociale woning-
bouw, starterswoningen, tiny hou-

ses, woonvormen als een Knarren-
hof en extra onderzoek naar ande-
re woonvormen”, aldus Hadde-
ringh die in de discussie kwaliteit
boven kwantiteit wil stellen. Vol-

gens Vedder stond deze thema’s al
in de startnotitie. Hij heeft, net als
de VVD vertrouwen, in de gekozen
aanpak en wil zoals gezegd: Klap
erop en aan de slag. 

PvdA wil nieuwe woonvormen
AA EN HUNZE - De fractie van de PvdA heeft in voorbereiding op
de Woonvisie 2020-2024 een enquête gehouden over nieuwe woon-
vormen voor senioren. Aanleiding tot de enquête was voor de PvdA
het ‘gat’ dat de afgelopen jaren is ontstaan door het overheidsbeleid
voor ouderen om langer thuis te wonen en het geleidelijk wegsane-
ren van het verzorgingshuis. Daardoor zijn veel mensen op zoek naar
alternatieven en ontstond er frictie op de woningmarkt. De enquête
gaf een beeld dat inwoners belangstelling hebben voor andere woon-
vormen, welke woonvormen werd niet geheel duidelijk. En dat veel
inwoners graag in hun eigen dorp willen blijven wonen en ook best
mogelijkheden zagen voor nieuwe woonvormen in hun eigen dorp.
Waar precies werd niet aangegeven. De enquête riep meer vragen op.
De meeste respondenten hadden een hoge opleiding en waren ook
best bereid een redelijk huurbedrag te betalen. Of dat ook geldt voor
minderdraagkrachtig mensen werd niet duidelijk. ,,Er kwamen best
goede aanbevelingen van de inwoners naar voren”, zegt PvdA-raads-
lid Henk Santes. Uit de uitkomst blijkt ook dat er nader onderzoek
wordt gevraagd. Deze vorm van contact met de inwoners is voor ons
ook een leerproces. Het is in dit coronatijdperk wel, omdat we de
straat niet op kunnen, echter wel een mooie manier om met de inwo-
ners in contact te komen en informatie  te vragen.”

Pejo met drie cartoons bij
best 100 van Nederland
AMSTERDAM - Cartoonist
Peter de Vries (54), beter
bekend als Pejo, behoort tot de
honderd beste politieke teke-
naars van 2020.
Bij de centrale bibliotheek van de
OBA op het Oosterdokseiland zijn
momenteel 100 door een jury uit-
verkoren politieke tekeningen te
zien. Bijzonder is dat Pejo (zijn
pseudoniem is een samentrekking
van zijn voornamen Peter en Jos)
met maar liefst drie cartoons op

de tentoonstelling vertegenwoor-
digd is. Het zijn cartoons die hij
maakte voor MUG Magazine. Dit
is een gratis tijdschrift voor men-
sen met een klein budget dat ver-
krijgbaar is in Amsterdam en oms-
treken. Naast zijn werk voor MUG
Magazine maakt Pejo een blad
voor tandartsen, ontwerpt de
geboren Gietenaar wenskaarten
voor Uitgeverij De Kaartenma-
kers in Haarlem, illustreert hij
jaarverslagen voor bedrijven en
elke week tekent hij een cartoon

in De Schakel.
Het is overigens de tweede keer
dat Pejo de jaarlijkse selectie van
honderd sportprenten haalde.
Twee jaar geleden deed hij mee
met een prent die hij  voor De
Schakel had gemaakt. Bewoners
hadden bezwaren gemaakt tegen
een windmolenpark, die door de
Raad van State allemaal van tafel
waren geveegd. Toen teende hij
een windmolen met een schaduw
in de vorm van een opgestoken
vinger. 

Literaire Hemel
terugkijken
AMEN - Annette Timmer en
Joep van Ruiten hebben 9 okto-
ber in café De Amer Vincent
Kortmann, Froukje Santing en
Elsbeth Etty geïnterviewd. Die
gesprekken zijn opgenomen. De
beelden zijn terug te vinden op
de site literairehemel.nl. De vol-
gende Literaire Hemel is ijs en
weder dienende op vrijdag 13
november.  Bianca Boer is een
van de gasten die uitgenodigd
zijn. .Zij zou aanvankelijk al in
april naar Amen komen. Haar
roman ‘Draaidagen’ stond op de
shortlist van de Hebban
Debuutprijs en haalde inmid-
dels een tweede druk.
Erik Ader is de zoon van predi-
kant en verzetsheld Bastiaan J.
Ader en de broer van Bas Jan
Ader, de verdwenen kunste-
naar. Van hem verschijnt
komende maand ‘Oorlogen en
oceanen’ over hoe het was om
op te groeien met 'de legende,
het gepantserde verdriet van
zijn moeder en met de aanste-
kelijke onaangepastheid van
zijn oudere broer'.  Ingmar
Heytze zal vertellen over dich-
ter en theoloog Willem Bar-
nard/Guillaume van der Graft
(1920-2010), die hij bewonderde
en waarmee hij goed bevriend
was.  De bedoeling is ook deze
avond live te streamen.
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Amateursport ligt stil: ‘De jeugd wil het gras graag ruiken’
AA EN HUNZE - De amateur-
sport ligt stil. De maatregelen
om het aantal coronabesmet-
tingen in te dammen raken ook
de sporters  in de gemeente Aa
en Hunze. Door volwassen kan
niet meer getraind worden en
ook de wedstrijden voor senio-
ren en de jeugd gaan de
komende vier weken niet door. 

,,Het is hartstikke vervelend”,
zegt Joop van Gogh, de voorzitter
van voetbalvereniging Eext. ,,We
hebben ons best gedaan om aan
alle eisen te voldoen, zoals  vol-
doende afstand en ontsmettings-
middelen. We hebben aanpassin-
gen gedaan in de kantine en rond
het veld. Het heeft niet mogen
baten. De voetbalcompetitie ligt
er weer uit. Het is meer dan ver-
velend.”

Van Gogh geeft aan dat de club
het finacieel wel rond kan breien.
,,We zijn financieel gezond. We
hebben steun gehad van de eerste
NOW-regeling. Sportvereniging
konden ondersteuning aanvragen
als ze 20 procent aan inkomsten
hadden verloren. Bij de tweede
regeling ging dat voor ons niet
meer op. Toen er weer gevoetbald
werd, hadden we weer voldoende
inkomsten.” Een deel van de
inkomsten komt uit de opbrengst
van de kantine, verder komt er
contributie en sponsorgeld bij de
club binnen. ,,Leden hebben hun
lidmaatschap niet opgezegd en
ook sponsors zijn niet afgehaakt.
Wel ging onze jaarlijkse toiletpa-
pieractie en de verloting niet door.
Maar naast het financiele aspect
is het ook jammer voor het sociale
aspect. Zo doen we ook aan kla-
verjassen. Dat kan ook geen door-
gang meer vinden. De focus ligt
natuurlijk op voetbal. En daar is
ook een streep doorgegaan. En dat
is jammer. Gelukkig mag de jeugd
nog wel trainen. Dat is het belang-
rijkste. Zij willen heel graag. Ze
willen het gras ruiken en graag

samen sporten. Door de herfstva-
kantie lag de training stil, maar
dat pakken we deze week weer op
en komend weekend gaan we een
onderling toernooitje houden. Ik
verwacht dat de competitie na
vier weken bij de jeugd wel weer
opgestart kan worden. Het is
natuurlijk niet te rijmen dat ze
wel bij elkaar in een klaslokaal
mogen zitten en niet samen buiten
op een veld mogen sporten. Ik wil
ook niet in doemscenario’s den-
ken. We moeten met zijn allen

kwartaal geen contributie te hef-
fen, omdat we nul diensten heb-
ben geleverd. Deze periode is net
begonnen, dus we moeten afwach-
ten hoe lang het gaat duren. Daar-
naast ben ik benieuwd of we van
de Gemeente Aa en Hunze ook
compensatie kunnen krijgen, bij-
voorbeeld met betrekking tot de
zaalhuur.” De SV Annen heeft
geen beroep gedaan op de NOW-
regeling. ,,Daar zitten veel haken
en ogen aan. We zijn liever zelf
baas over onze gang van zaken”,

aldus de voorzitter. Ook bij SV
Annen zijn de leden en de spon-
sors de club trouw gebleven. ,,Wat
wel veel impact heeft gehad is dat
de TT in juni niet is doorgegaan.
We helpen net als andere sport-
verenigingen uit Annen op de TT-
baan. Dat levert de club ieder jaar
een behoorlijk bedrag op. En dat
zijn we nu misgelopen.” 

Volgens Hut had corona ook al
veel invloed op het verloop van de
volleybalcompetitie voordat deze

werd stopgezet. ,,Veel wedstrijden
gingen niet door. Teams hebben te
maken met mensen die verkouden
zijn en niet mee kunnen doen, of
die wachten op een testuitslag.
Ook zijn er leden die het risico
niet willen lopen en tijdelijk niet
willen spelen. Dat moeten we
respecteren. We hebben niemand
onder druk gezet. Dan kan een
wedstrijd maar niet doorgaan. Het
is een uitzonderlijke situatie en
daar moeten we begrip voor heb-
ben.”  

weer zo snel moge-
lijk de wei in, want
sporten is voor zowel
de jeugd, maar ook
voor volwassen, erg
belangrijk.”
Sporten is ook
belangrijk voor de
SV Annen. De nieu-
we maatregelen zor-
gen ook voor forse
impact bij de Anner
volleybal- en gym-
nastiekvereniging.
,,De jeugd mag nog
trainen. Vanaf 18
jaar kan dat niet
meer. We hebben als
bestuur ook besloten
om de randen van de
mogelijkheden niet
op te zoeken, zoals
bijvoorbeeld met
vier personen te trai-
nen. We houden ons
aan de regels om het
aantal besmettingen
tegen te gaan. De
kantine is dicht, de
kleedkamers kun-
nen niet gebruikt
worden en er zijn
geen wedstrijden,
dus de aardigheid is
er ook wel af”, zegt
voorzitter Jan Emmo
Hut. Het niet kun-
nen sporten heeft
wel veel gevolgen
voor de club. ,,We
hebben besloten om
over het tweede
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Aardappelactie
van Rolder Boys
ROLDE - Voetbalvereniging Rol-
der Boys zal zaterdag 24 novem-
ber een  aardappel-drive-through
houden. De jaarlijkse aardappel-
actie kon vorig jaar nog via een
huis-aan-huisverkoop, maar dat is
dit jaar niet mogelijk. Gezien de
ontwikkelingen rondom het coro-
navirus is er gezocht naar een
manier om de actie op een veilige
wijze doorgang te kunnen laten
vinden. De club houdt daarom dit
jaar tussen 9.00 en 17.00 uur een
drive-through op de Grote Brink in
Rolde, ter hoogte van de molen.
Via het principe stoppen-bestel-
len-inladen-betalen- doorrijden is
er voldoende doorstroming en
onderlinge afstand mogelijk.
Bestellen via rolderboys.nl en
voor de deur laten afzetten (con-
tactloos) is ook mogelijk. Zo kan
de vereniging ook in deze periode
inkomsten genereren en haar
leden laten sporten.

Sam’s Kledingsactie is dit jaar bedoeld voor Ethiopië voor het
verkrijgen van schoon water en sanitair. (eigen foto)

Inzameling voor goede
doelen en beter milieu
ANLOO - Veel waardevolle
grondstoffen komen in het res-
tafval terecht en worden dan
verbrand. Zonde vindt Anloo
vergroent, want als je ze
opnieuw kunt gebruiken is dat
dubbel winst voor het milieu.
,,Je hoeft ze niet opnieuw te
winnen en er is minder, soms
schadelijk, afval”, zegt Karin
Elema van Anloo vergroent.
,,Bovendien kunnen goede doe-
len er vaak nog iets aan te ver-
dienen. Redenen genoeg voor
Anloo vergroent om de jaarlijk-
se kledinginzameling voor
Sam’s Kledingactie deze keer
wat breder aan te pakken.
Want wie kleding komt bren-
gen, heeft vast meer waarde-
volle materialen voor recycling
in huis.” 

Inwoners kunnen zaterdag 24
oktober tussen 10.00 en 12.00 uur
terecht bij de Magnuskerk in
Anloo met herdraagbare kleding
en schoenen, oude mobiele tele-
foons, gebruikte printercartridges,
kaarsenstompen, lege waxinelicht-

houdertjes en lege nespressocup-
jes. 
,,Ieder voorjaar en najaar organi-
seert Sam’s Kledingactie een aan-
tal speciale landelijke actiedagen,
om zo extra veel kleding op te kun-
nen halen voor het goede doel.
Deze keer is er gekozen voor hulp
aan Ethiopië voor het verkrijgen
van schoon water en sanitair. Ook
wordt met een lokale partnerorga-
nisatie gewerkt aan vredesop-
bouw tussen twee rivaliserende
etnische groepen. De ingeleverde
herbruikbare kleding draagt bij
aan dit werk. De mobiele tele-
foons zijn bestemd voor de stich-
ting AAP. Van de kaarsenresten
worden nieuwe kaarsen voor afne-
mers van de voedselbank
gemaakt”, aldus Elema. ,,Uiter-
aard is de inzameling buiten en
geheel coronaproof. Dus in geval
van verkoudheid en/of koorts
dient thuis te blijven. Verder vra-
gen we onderling minimaal 1,5
meter afstand te houden en de
aanwijzingen van de aanwezige
vrijwilligers op te volgen. De eer-
ste vijftig deelnemers ontvangen
als dank een zakje biologisch
geteelde krokusbollen.”

Helen Klinkhamer startte in Rolde een wandelgroep. (eigen
foto)

Samen aan de
wandel in Rolde
ROLDE - De dagen worden kor-
ter. De verleiding om ’s avonds
wat eerder op de bank te gaan
hangen daarmee groter. Terwijl
bewegen zo ontzettend belang-
rijk is, helemaal nu. Helen
Klinkhamer in Rolde is daarom
een speciale wandelgroep
gestart.

Klinkhamer kwam op het idee
toen de coronabesmettingen weer
stegen en mensen weer meer thuis
kwamen te zitten. ,,Wandelen is
een sociale activiteit, het is goed
voor de vitaliteit en bewegen in de
buitenlucht is hartstikke gezond”,
legt ze uit. ,,Alles wat goed is voor
de mens zit erin. Samen bewegen
bevordert ook de sociale cohesie.
Belangrijk, zeker in deze corona-

tijd. Ook gaat het eenzaamheid
tegen.”
Dat Klinkhamer niet de enige is
die graag aan de wandel gaat,
blijkt wel uit het aantal mensen
dat op haar eerste wandeling
afkwam. ,,Dat er gelijk al veertien
mensen kwamen, had ik niet ver-
wacht.”
Wandelliefhebbers die ook mee
willen wandel kunnen zich iedere
woensdag rond 19.30 uur melden
op de parkeerplaats bij ontmoe-
tingscentrum De Boerhoorn in
Rolde. ,,Samen lopen we een wan-
delroute van zo’n 5 kilometer,
natuurlijk op 1,5 meter afstand
van elkaar. Aan- en afmelden is
niet nodig. Het enige wat mensen
hoeven te doen is een lampje mee
te nemen en onderweg afstand te
houden”, vat Klinkhamer samen.

INGEZONDEN
Voor plaatsing in deze rubriek komen 
uitsluitend brieven in aanmerking van inzenders, wier naam
en adres bij de redaktie bekend zijn. De redaktie behoudt zich
het recht voor inzendingen te weigeren of te bekorten.

Welstandsvrij bouwen? Ja graag! 
Vrienden wezen ons op de recente
discussie in de gemeenteraad van Aa
en Hunze over welstandsvrij bou-
wen, waar ons houten huis werd
bestempeld als ´bouwkeet´. Wethou-
der Heijerman zou zelfs gruwelen
van welstandsvrije woningen.
Inmiddels heeft raadslid Santen in
een persoonlijk gesprek zijn woorden
teruggenomen. Dat is te prijzen,
maar ik wil toch graag bijdragen
aan de discussie en onze woning op
een welstandsvrije kavel in een
ander perspectief plaatsen.  
Ons huis is het resultaat van veel
voorbereiding en denkwerk. Het huis
levert meer energie dan het ver-
bruikt. Door een flinke isolatielaag
en een complete afwerking met hout
is het binnenklimaat zeer comforta-
bel en gezond. Alle bestrating is van
gerecycled materiaal. Door voor een
bungalow te kiezen is de woning
bovendien levensloopbestendig. Het
is ook nog eens een zeer betaalbaar
huis geworden. Al deze keuzes leve-
ren misschien geen traditioneel huis
op. Maar gezien de enorme urgentie
om minder CO2 uit te stoten en de
eindigheid van traditionele grond-
stoffen, moeten we echt innovatiever
gaan bouwen. Een welstandsvrije
kavel biedt die mogelijkheid. Mét
welstand ben je al snel verplicht om
baksteen te gebruiken, of dakpan-
nen, of een bepaalde dakvorm. Maar

met meer vrijheid kun je bijvoor-
beeld je huis zo ontwerpen dat een
groot stuk van het dak op het zuiden
is gericht, om de zonne-energie opti-
maal te benutten. Ook kan je grote
ramen op het zuiden plannen en
juist kleine ramen op het noorden.
Op deze manier is het mogelijk om
een energieneutraal huis neer te zet-
ten, wat ook nog eens betaalbaar is. 
Een argument tegen welstandsvrij
bouwen, is vaak het gebrek aan een-
heid tussen de huizen. Er kunnen
grote verschillen zijn in hoogte,
vorm, materiaal en kleur. Hoe dat
uitpakt, is vaak  toevallig. Maar hoe
erg is dat? Een rij individuele hui-
zen vormt samen ook een eenheid.
En als je eenheid essentieel vindt,
kun je dat als gemeente ook op ande-
re manieren creëren, bijvoorbeeld
door een middelhoge groenstrook
voorlangs aan te leggen. Dat is ook
nog eens goed voor de biodiversiteit. 
Ik pleit daarom voor meer kleine
welstandsvrije kavels, zodat meer
mensen met een modaal inkomen de
kans en de vrijheid hebben om te
kiezen voor hun duurzame droom-
huis. Want hoe meer we dit soort
woningen in Aa en Hunze bouwen,
hoe meer we werken aan een leefba-
re planeet voor toekomstige genera-
ties.

Renate Zuiker 
Nooitgedacht 

Geen Broekstreker
Veldloop in 2021
EKEHAAR - De commissie van
de Broekstreker Veldloop start
al 17 jaar na de zomer met de
voorbereidingen van de Veld-
loop. Dit jaar voor het eerst via
een online sessie.  ,,Als com-
missie kijken we we terug op
een zeer mooie Veldloop.  Weer
meer dan 100 lopers en daar-
naast een mooie impuls voor
SVDB en als cadeau 1300 euro
voor het KWF”, zeggen de com-
missieleden.
De Veldloopcommissie van SVDB
bestaat uit Peter Boekweg, Mar-
tiene Mennega, Sjoerd Stevens,
Otto Boekeloo, Bert Lammers en
Jeroen Elfers. ,,Na de Veldloop
begin dit jaar raakte de wereld in
de ban van COVID-19 en de uit-
eindelijke impact ervan zullen we
pas over jaren echt kunnen zien.
We hebben alle voors en tegens
van een 18e editie begin 2021 de
revue laten paseren. En ondanks
dat we er zoals ieder jaar naar uit-
kijken te organiseren, hebben we
als commissie besloten het niet
verantwoord te vinden om onder
het huidige gesternte van COVID-
19 een veldloop te organiseren in
januari 2021.  De risico’s voor de
lopers, vrijwilligers en publiek
achten we te groot. De eerstvol-
gende Hel van Ekehaar zal dan ook

pas plaatsvinden op 16 januari
2022”, deelt de commissie mede.
,,De Veldloop is alleen maar moge-
lijk met de hulp van  de sponsors,
vele vrijwilligers, het dorpshuis,
de Gemeente Aa en Hunze en
uiteraard de lopers.  Wij hopen
dan ook wederom op hun bijdrage
en deelname in 2022. Als commis-
sie kijken we uit naar het organi-
seren van deze hopelijk post-
COVID-Veldloop. Diegenen die
ooit de ambitie hadden deze veld-
loop te doen, hebben nu iets lan-
ger om te trainen. Om te spreken
in de woorden van Arnold Schwar-
zenegger: We’ll be back.” 

Geldinzameling voor Voedselbank 
GIETEN - De Protestantse Gemeente Gieten zal op zondag 1 novem-
ber de Dankdienst voor Gewas en Arbeid houden. Andere jaren
wordt een dag voor de Dankdienst een inzameling van goederen
gehouden voor de voedselbank Aa en Hunze. ,,In verband met de
coronamaatregelen kan een inzameling van goederen niet doorgaan.
Juist in deze coronatijd is het echter extra belangrijk om de voedsel-
bank te steunen. Daarom zamelen we dit jaar geld in, in plaats van
goederen”, zegt Janine Knol namens de kerkgemeente. ,,Mensen die
ook een financiële bijdrage willen leveren, kunnen een gift overma-
ken naar bankrekeningnummer NL88RABO0373740247 ten name
van Diaconie Protestantse Gemeente Gieten onder vermelding van
,,Gift voedselbank”. De diaconie verdubbelt het bedrag.”

Nijend 24
blijft open
ANDEREN – De coronamaat-
regelen van het kabinet heb-
ben invloed op de culturele
sector. Voor grotere theaters
kan het financieel niet uit om
slechts 30 toeschouwers te
ontvangen. Zij stellen de voor-
stellingen uit tot na 12 novem-
ber. Voor kleinere accommo-
daties is het wel mogelijk om
kleinere groepen te ontvan-
gen. Nijend 24 in Anderen
heeft daarom besloten om
open te blijven.  

Er zijn een paar gedach-
ten die hieraan ten grondslag
liggen volgens Raph Bode en
Ingrid Knol: ,,We bieden onze
bezoekers een moment van
ontspanning. Even genieten
van livemuziek in deze barre
tijden. Op deze wijze steunen
we de artiesten die wederom
veel optredens zien wegval-
len. En we doen het veilig,
conform alle regels van het
RIVM en protocollen voor
Pop-podia. Belangrijk is dat
onze bezoekers, het vertrou-
wen hebben dat het veilig is
en blijven komen. Zonder
publiek komt alles krakend
tot stilstand. En dat biertje of
wijntje na afloop komt dan
vanzelf weer terug zodra het is
toegestaan.”

Edwin Jongedijk is de eerste
die een huiskamerconcert
geeft. Tijdens de optredens op
24 oktober worden opnames
gemaakt voor een live-cd.
Beide concerten zijn uitver-
kocht. Een week later presen-
teert zangeres Martijje uit
Rolde in Nijend 24 haar nieu-
we cd ‘Zicht’. Zij treedt om
19.00 en 21.00 uur op. Kaarten
voor de cd-presentatie zijn
nog beschikbaar. Meer infor-
matie is te vinden op nij-
end24.nl.
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Campagne gestart: 

‘Drenten voor elkaar’
DRENTHE - De Drentse burge-
meesters hebben onlangs  de
aftrap verricht van de commu-
nicatiecampagne ‘Drenten voor
elkaar’. Ook de commissaris
van de Koning is ambassadeur.
Met deze campagne roepen de
bestuurders alle Drenten op
om samen sterk te blijven en
zich aan de maatregelen te blij-
ven houden. De campagne
bestaat uit het uitdelen van
paraplu’s en mondkapjes en
het delen van persoonlijke
redenen via de website dren-
tenvoorelkaar.nl.
Op het gemeentehuis van Assen
gaf de voorzitter van de Veilig-
heidsregio Drenthe, Marco Out,
een toelichting op de campagne
en overhandigde hij als start van
de campagne paraplu’s aan alle
Drentse burgemeesters. Zij gaan
deze verder verspreiden in hun
gemeente. Marco Out: ,,We willen
inwoners op een sympathieke
manier herinneren aan de maatre-
gelen en vooral waarom we het
doen. Wij delen liever paraplu’s

uit dan boetes.” 
De campagne is erop gericht om
als Drenten samen sterk te blij-
ven. Inwoners hebben allemaal
hun eigen verhaal en reden waar-
om ze het coronavirus en de maat-
regelen graag zien verdwijnen.
Deze persoonlijke redenen wor-
den gedeeld op de website dren-
tenvoorelkaar.nl zodat zichtbaar
wordt waar we het als Drenten
voor doen. 
Naast de lancering van de website
worden paraplu’s en later ook
mondkapjes beschikbaar gesteld.
De paraplu’s helpen voorkomen
dat mensen bij regen dicht op
elkaar gaan staan op een schuil-
plek. De teksten op de paraplu
wijzen op het Drentse naober-
schap en zowel letterlijk als
figuurlijk ruimte geven aan
elkaar.
De komende periode worden
meer positieve acties georgani-
seerd die inwoners herinneren
aan de maatregelen. Ook wordt op
veel plekken aandacht besteed
aan de campagne en worden inwo-
ners gemotiveerd hun motivatie
achter te laten op de website.

Leerlingen kruipen in
huid jongeren uit WOII
DRENTHE - Het Drents
Archief en Onderduikersmu-
seum De Duikelaar in Nieuw-
lande presenteerden onlangs
in Assen hun nieuwe educa-
tieve programma Het Oorlogs-
dagboek van Drenthe. In dit
innovatieve programma krui-
pen leerlingen in de huid van
leeftijdgenoten die de Tweede
Wereldoorlog in Drenthe zelf
hebben meegemaakt.
Twee van de vijf personages zijn
nog in leven. Antje Buursma (93)
zag zichzelf als kind terug in Het
Oorlogsdagboek van Drenthe. De
94-jarige Truus Stern-van Zuiden
kon helaas niet bij de presenta-
tie aanwezig zijn. Van de andere
drie hoofdpersonen zaten fami-
lieleden in de zaal. Het interac-
tieve educatieve programma is
bedoeld voor leerlingen uit
groep 7 en 8 van het basisonder-
wijs en de eerste twee klassen
van het voortgezet onderwijs.
Het wordt aangeboden in het
Drents Archief, bij Onderdui-
kersmuseum De Duikelaar in
Nieuwlande en, op verzoek, op
scholen. 

,,Ineens was ik niet meer welkom
bij vriendinnen, omdat mijn
vader NSB-er was. Maar ik wist
niet eens wat de NSB was”, zegt
Antje Buursma als ze tijdens de
presentatie haar verhaal vertelt.
Het Drents Archief koos aan de

hand van dagboeken, brieven en
interviews vijf jongeren die de
oorlog in Drenthe meemaakten.
Antje Buursma uit Assen was 12
toen de oorlog begon, haar vader
zat bij de NSB en werd in 1944
doodgeschoten. Buursma kwam
na de oorlog in kamp Westerbork
terecht, waar ze – als NSB-kind -
werd kaalgeschoren. Truus van
Zuiden uit Hoogeveen overleef-
de als Joods meisje tijdens de
Tweede Wereldoorlog maar liefst
dertien onderduikadressen. 

Het derde personage is Benno
ter Berg. Hij is een Joodse jon-
gen van 15 jaar uit Assen en
schreef in zijn dagboek hoe zijn
leven veranderde door de oorlog.
In 1942 werd hij via kamp Wes-
terbork op transport naar Ausch-
witz gezet en daar vermoord. Het
dagboek van hem kwam via zijn
schoolvriend bij het Drents
Archief terecht. Harry Schack-
mann kwam in januari 1945 als
12-jarige hongervluchteling uit
Den Haag naar De Wijk. Daar
beleefde hij, naar eigen zeggen,
de mooiste tijd van zijn leven.
Via via kreeg het Drents Archief
Schackmanns uitgebreide ver-
slag in handen. 

Het vijfde personage in het pro-
gramma is Jo Schonewille uit
Nieuwlande. Deze boerenzoon
was 14 toen de oorlog begon. Zijn
ouders hadden, net als veel ande-
ren in dat dorp, onderduikers in

huis. Schonewille richtte na de
oorlog in Nieuwlande een muse-
um op: de voorloper van Onder-
duikersmuseum De Duikelaar. 
In het lesprogramma wordt
gebruik gemaakt van documen-
ten als dagboeken, brieven, poli-
tierapporten, krantenartikelen,
affiches en foto’s. Op die manier
ontdekken de leerlingen hoe de
oorlog in Drenthe was. Het pro-
gramma belicht de oorlog vanuit
verschillende perspectieven, van
‘goed’ en ‘fout’ en alles wat daar-
tussen zit. Leerlingen krijgen op
deze manier meer begrip voor
menselijk gedrag in de moeilijke
tijden van een oorlog. Door mid-
del van de augmented reality
kunnen leerlingen zich inleven
in situaties en gevoelens van hun
leeftijdgenoten in de oorlog.
Deze nieuwe techniek is nooit
eerder gebruikt voor een educa-
tief programma.

Het educatieve concept Oorlogs-
dagboek van Drenthe is bedacht
door het Drents Archief in
samenwerking met Studio Lou-
ter en werd gefinancierd door
Provincie Drenthe, het Mondri-
aanfonds, Fonds voor Cultuur-
participatie, Gemeente Assen,
Gemeente Hoogeveen, Gravin
van Bijlandt stichting, BSP-
fonds, Rabofonds en het V-fonds.
Voor meer informatie en reserve-
ren kan contact opgenomen wor-
den met info@drentsarchief.nl.
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Frank Vreugdenhil mag
het ijs nog niet op
ELDERSLOO - Het seizoen van
de marathonschaatsers zou
komende zaterdag van start
gaan met de marathon van
Amsterdam. De verscherpte
maatregelen van het kabinet in
verband met het terugdringen
van de positief geteste gevallen
in verband met het coranavirus
gooide roet in het eten. De eer-
ste marathons van het seizoen
zijn afgelast. Een streep door
de rekening van Frank Vreug-
denhil uit Eldersloo die aan
zijn laatste seizoen zou begin-
nen. 
,,Ik was klaar voor het seizoen het
komende schaatsseizoen. Voor mij
is het echter niet zo heel belang-
rijk, het is jammer voor het team”,
zegt Vreugdenhil die de bui wel
zag hangen. ,,We hebben het vorig
seizoen nog goed af kunnen slui-
ten. Het coronavirus brak uit toen
de laatste marathon was verreden.
Je hoopt dat het voor jouw sport

goedkomt, maar toen de start van
het seizoen dichterbij kwam en
het aantal positief geteste geval-
len opliep kon je het verwachten
dat het gevolgen zou hebben. Het
is natuurlijk superzuur dat de eer-
ste marathons van het seizoen  er
direct uit liggen, maar er zijn meer
sporters doe niet in actie kunnen
komen. Sport is maar een klein
onderdeel van de samenleving. Er
zijn heel wat ondernemers die het
hierdoor heel lastig hebben. En
dan is sport maar bijzaak.”

Toch is er bij de schaatser, die
zaterdag 36 jaar werd, enige
teleurstelling. ,,Je traint er wel
voor en je zorgt dat je klaar voor
de start van het seizoen bent. Je
moet je doelen nu bijstellen.
Alleen je weet niet wanneer de
eerste wedstrijd is. Tot die tijd
moet je zorgen dat je fit blijft. We
zouden eerst volgens wet- en regel-
geving niet op het ijs mogen trai-
nen. Dat is nu aangepast. Met 30
personen mogen we de baan op.

Maar het kan ook zijn dat ik niet
veel op het ijs kom en dat ik op
een andere manier in conditie
blijf.”

Vreugdenhil verlengde begin dit
jaar zijn contract nog bij AB Vak-
werk met een jaar. De tweevoudig
winnaar van de Alternatieve Elf-
stedentocht zou zijn laatste sei-
zoen ingaan. ,,Ik ben er nog niet
mee bezig om nu al definitief een
punt achter mijn schaatscarrière
te zetten en te starten met mijn
maatschappelijke loopbaan”,
aldus de plantenteler uit Elders-
loo.  ,,Mijn doel ligt altijd op de
natuurijswedstrijden die in de
eerste maanden van het jaar wor-
den verreden. Daar richt ik mij nu
ook op. Mocht in januari blijken
dat er weinig kans is dat er mara-
thons op natuurijs worden verre-
den, dan kan ik altijd nog stoppen.
Je wilt ook niet stoppen, zonder
wedstrijden te hebben gereden.
Het wordt afwachten. En dat ga ik
dus maar doen.” 

Kinderen leven zich uit
tijdens apenkooi
GASSELTERNIJVEEN - Kinderen in de basisschoolleeftijd uit Gasselternijveen en omgeving heb-
ben zich donderdag volop uit kunnen uitleven tijdens de Apenkooi, georganiseerd door gymnas-
tiekvereniging Olympia. De deelnemers waren erg enthousiast en fanatiek. Sinds de vereniging een
nieuw bestuur heeft, wordt deze volop gepromoot met het doel meer leden te werven en het aanbod
uit te breiden. ,,De Apenkooi kan gezien worden als een groot succes met een opkomst van 80 kin-
deren. De vereniging is van plan vaker dergelijke activiteiten te organiseren”, aldus het nieuwe
bestuur. (Eigen foto)

Projecten gezocht voor
Appeltje van Oranje
AA EN HUNZE - Het Oranje
Fonds is met de zoektocht
gestart naar bijzondere projec-
ten uit Aa en Hunze die kans
maken op een Appeltje van
Oranje 2021. Dit jaar is het
thema Mentale Kracht en staan
de prijzen in het teken van pro-
jecten die ervoor zorgen dat
mensen die het mentaal niet
gemakkelijk hebben, zich weer
goed voelen. Projecten uit Aa
en Hunze die aansluiten op het
thema kunnen zich tot en met 1
november aanmelden via de
site van het oranjefonds. Drie
initiatieven krijgen in juni een
Appeltje van Oranje uit han-
den van Koningin Máxima.

Het kan iedereen overkomen: dat
je mentale gezondheid je belem-
mert om volledig mee te doen in

de samenleving. Bijvoorbeeld
omdat je je depressief voelt, een
eetstoornis of dwangneurose hebt
of kampt met paniekaanvallen.
Dit kan van tijdelijke aard zijn of
iets waar je je leven lang mee te
maken hebt. Mentale klachten
hebben allerlei oorzaken en
komen voor in alle groepen van de
samenleving. In ons Koninkrijk
zijn veel projecten die vrijwilli-
gers inzetten om deze mensen te
ondersteunen en bij de hand te
nemen. Zodat ze weer mee kun-
nen doen in de maatschappij.
Deze projecten maken dit jaar
kans op een Appeltje van Oranje.
Sandra Jetten, directeur Oranje
Fonds: ,,Wanneer mensen kampen
met mentale problemen is het
enorm waardevol als er iemand is
die ze bij de samenleving betrekt.
Iemand die géén professionele
zorgverlener is. Waar ze steun aan
hebben, die ze helpt om hindernis-

sen te overwinnen en een stap ver-
der te komen. Zo kunnen deze
mensen voelen dat ze zichzelf
mogen zijn en dat er anderen zijn
die voor ze klaarstaan. We nodigen
alle sociale initiatieven die dit
mogelijk maken van harte uit zich
aan te melden voor de Appeltjes
van Oranje 2021.”

De Appeltjes van Oranje worden
jaarlijks uitgereikt aan drie initia-
tieven die op succesvolle wijze
verschillende groepen mensen
verbinden of die ervoor zorgen dat
mensen weer meedoen in de
maatschappij. Alle winnaars van
een Appeltje van Oranje krijgen
een bronzen beeldje, gemaakt
door Prinses Beatrix, en een geld-
bedrag van 15.000 euro. Jaarlijks
reikt Koningin Máxima de prijzen
uit. In lustrumjaren wordt dit door
Koning Willem-Alexander
gedaan.
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Hendrik Kok, De Ziel 87 t/m 138

Veilig en zelfstandig wonen in het mooie Rolde
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