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Sinterklaas verslaapt
zich op obs Gieten
GIETEN - Sinterklaas het in de nacht van donderdag op vrijdag
op obs Gieten geslapen. Hij zag op tegen al die ouders langs de weg
in verband met de kans op besmetting met het coronavirus. Hij
had dit echter niet overlegd met zijn pieten en die waren hem dus
kwijt. Ze hebben overal gezocht, maar niet gevonden. Lilian van
O&Ki kwam de pieten tegen en heeft ze naar school gebracht. Op
het plein hebben de leerlingen met z’n allen gezongen en gedanst,
maar Sint werd niet wakker. Alle kinderen zijn toen heel stilletjes
langs z’n slaapkamer gelopen. Daarna hebben de pieten hem toch
maar gewekt. Alle kleutergroepen en de groepen 3 en 4 zijn bij
hem op bezoek geweest . Het speellokaal in de school was omge-
bouwd tot hotelkamer voor de Sint. De groepen 5 tot en met 8
hadden prachtige surprises en gedichten gemaakt. In deze vorm
was het een prachtig oplossing in coronatijd. (foto: Peter Boter)

Mare Keja ontvangt uit handen van Marieke Vegt, directeur
van Stichting Kunst & Cultuur (K&C) de cheque die hoort bij
Drentse Talentprijs Cultuur 2020. (foto: Helma Kwast) 

Celliste Mare Keja (16) wint Drentse Talentprijs Cultuur
ANDEREN - Mare Keja uit
Anderen heeft de Drentse
Talentprijs Cultuur gewonnen.
De 16-jarige celliste kreeg
naast een beeld van kunste-
naar Els Mondt een cheque van
2.500 euro uit handen van
Marieke Vegt, directeur van
Stichting Kunst & Cultuur
(K&C). 

Mare Keja begon met cello spelen
toen ze pas drie jaar oud was. ,,Ik
weet niet meer precies hoe het
gegaan is, maar mijn zus had
viloolles en waarschijnlijk ben ik
een keer met haar mee geweest en
heb ik iemand cello zien spelen.
Thuis heb ik de strijkstok gepakt
en een speelgoedgitaar en toen
ben ik gaan spelen. En dat  ging
me redelijk af. Ik heb toen ander-
half jaar les gehad van Alexandra
Vierkant en daarna kreeg ik privé-
les van Corine ‘t Hoen.”
Als zevenjarige stond ze al in de
finale van het Haydn Muziek Fes-
tival en ook in 2013 was ze finalist
en mocht een tweede prijs in ont-
vangst nemen. In 2014 werd ze toe-
gelaten tot de Jong Talent Klas
van het Prins Claus Conservatori-
um in Groningen, waar ze weer les
had van Corine ’t Hoen. Ze volgde
een masterclass van de Ameri-
kaanse cellist Amir Eldan.   In
2019 won Mare de landelijke fina-
le van het Prinses Christina Con-
cours. Ze won dat jaar ook de
Peter de Grote Prijs en de natio-
nale en internationale master-
class, waardoor ze momenteel les
krijgt en studeert bij de Russische
cellist Ivan Monighetti in Bazel. 

Voor het winnen van het Prinses
Christina Concours is ze genomi-
neerd voor de Drentse Talentprijs
Cultuur 2020. Volgens de provin-
ciale en landelijke jury loopt Mare
Keja over van muzikaliteit. ,,Mare
is een getalenteerde celliste met
een mooi ontwikkelde eigen klank
en intonatie. De noten die op
papier staan weet ze om te toveren
tot een muzikaal verhaal. Je hoort
het instrument spreken. Mare
droomt van een toekomst als cel-
list en dat wensen wij haar als jury
van harte toe”, aldus het oordeel
van de jury. 
Het was voor mij een grote verras-
sing dat ik won. De andere twee
(Naast Mare waren singer-song-
writer Hannah Mae en schrijver
en columnist Richard Zuiderveld
genomineerd, red.) waren ook erg
goed. De uitreiking was door coro-
na al tweemaal uitgesteld. Ik had
er niet op gerekend dat ik er met
de hoofdprijs van door zou gaan.” 
Het geld gaat ze gebruiken om
haar lessen bij Ivan Monighetti in
Bazel te kunnen blijven volgen.
,,Mijn vader gaat voor zijn werk
vaak naar Zwitserland. Ik kan dan
om de 2 à 3 weken naar Basel om
les te krijgen. Ik kende hem niet
echt, maar ik had hem via youtube
horen spelen. Dat sprak mij heel
erg aan. Daarom heb ik voor hem
gekozen. School werkt prima mee.
Via de talentenregelingen kan ik
vijf dagen vrij krijgen om naar
Basel te gaan, zolang  mijn resul-
taten er maar niet onder lijden”,
aldus de leerlinge van VWO-5 van
het Vincent Van Gogh College uit
Assen die naast haar studie ook
nog 3 tot 4 uur per dag oefent op

haar cello. ,,Daarnaast ben ik nog
bezieg met de theorie en heb ik
pianoles. Dat doe ik omdat ik na
mijn opleiding graag naar een
privéschool in Madrid wil waar
Ivan Monighetti ook les geeft.
Daar voor moet je een toelatings-
examen doen, waarvoor je naast
cellospelen ook over theoretisch
kennis moet beschikken en moet
kunnen pianospelen. Ik wil daar
graag na mijn opleiding naar toe.” 
Haar droom is al uitgekomen
doordat ze les krijgt van Ivan
Monighettil. ,,Natuurlijk wil ik
dolgraag als solist bij een groot
symphonie orkest spelen in het
concertgebouw. Ook Berlin Phil-
harmonic Orchestra staat hoog op
mijn lijstje. Maar ik wil eerst ver-

der studeren. Ik zie wel wat er op
mijn pad komt”, zegt Mare die  al
leuke ervaringen achter de rug
heeft. Zo soleerde ze bij het
Haydn Jeugd Strijkorkest en ging
ze met hetzelfde orkest  op toer-
nee naar Bosnië en in december
2019 trad ze op met Wibi Soerja-
di, Marcel Suteda en het Jeugdor-
kest Nederland ophet Kerst
Muziekgal dat op televisie werd
uitgezonden. ,,Ik heb vrijdag na
lange tijd weer een optreden
gehad in De Harmonie in Leeuw-
arden. dat was weer heerlijk om
te doen.”
Wat ze ook leuk vindt is het spe-
len van  popmuziek. ,,Dat is het
mooi van de cello. Het geluid zit
dichtbij een zangstem. Dat vind ik
het fijne van dit instrument.
Naast klassiek kun je ook mooi
populaire nummers spelen. Dat
mag ik voor de grap graag doen.
Ik heb onlangs samen met mijn
broer, die piano speelt, Stairway
to Heaven van Led Zeppelin
gespeeld. Dat is ook fantastisch
om te doen.”    

Coronacijfers nog
zeer zorgelijk
AA EN HUNZE - Het lijkt erop
dat er geen versoepelingen
plaats gaan vinden voor de
kerstdagen. Dat lekte maandag
naar buiten omdat de besmet-
tingsscijfers zeer zorgelijk blij-
ven. De verwachting is dat de
daling van het aantal zieken-
huisopnames stopt en dat er
juist een lichte stijging komt.
Het aantal positief geteste
gevallen in de gemeente Aa en
Hunze neemt ook niet af. In
week 48 waren het nog 28. Dit
liep in week 49 op naar 30 en
dat aantal is in week 50 gelijk
gebleven. Het totaal aantal
positief geteste inwoners
bedraagt nu 345. De kerstva-
kantie van de scholen zullen
gewoon twee weken duren. Het
kabinet had een extra week aan
de vakantie willen plakken.
Daar wordt toch vanaf gezien. 
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ZONDAG 13 DECEMBER
Magnuskerk Anloo:
10.00 uur: mevr. P. de Kruijf.
R.K. kerk Zuidlaren:
09.30 uur: woord- en communievie-
ring o.l.v. parochianen. 
Prot. Gem. Gasselte: 
10.00 uur: ds. W. H. Slob.
Prot. Gem. Gasselternijveen: 
10.00 uur: da. J. L ambers-Niers.  
Prot. Gem. Gieten:
10.00 uur: dhr H. J. Dijkstra. (in
Dorpskerk). 
Prot. Gem. Gieterveen: 
10.00 uur: da. H. Kaufman.
Prot. Jacobuskerkgem. Rolde:
10.00 uur: ds. J. Bos.
11.00 uur: wake voor vluchtelin-
genkinderen Griekenland.  
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo: 
10.00 uur: dhr. G. ter Beek.   

Voor veel kerkdiensten is reserveren
verplicht.

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

TANDARTSEN 
Gieten/Gasselte/Rolde:
Elementen Mondzorg (Borger).
tel. 0900-1012345.

Annen: 
Mondzorgpraktijk Norg. tel. 0592-
670101.

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.

AFGELASTINGEN
Zondag 13 december

• ROLDE - Het concert van Lajos
Sárközi Jr. in Boerderij Kamps
gaat niet door. 

Zaterdag 19 december
• GROLLOO - De vorige week in
De Schakel aangekondigde Win-
terkost gaat niet door. Het bestuur
wil het risico niet lopen nu de
coronabesmettingen onvoldoende
afnemen.

AGENDA
Vrijdag 11 december

• AMEN - De Literaire Hemel ont-
vangt Ernest van der Kwast, Klaas
Knooihuizen en Ronit Palache
(over Renate Rubenstein). De
Literaire Hemel is via een live-
stream te volgen. Aanmelden kan
voor  17.00 uur via
live@literairehemel.nl.

Zaterdag 12 december
• GIETEN - Inzamelactie voor De
Voedselbank. Voedsel en houdba-
re producten kunnen van 11.00 tot
14.00 uur worden ingeleverd bij
het uitgiftepunt aan Bloemakkers
9b en bij Jumbo Abbas.

Zondag 13 december
• GIETEN - Roon Staal geeft in
samenwerking met de Culturele
Commissie Dorpskerk Gieten
twee kerstconcerten om 14.00 en
16. 00 uur in de Dorpskerk. Reser-
vering is noodzakelijk via roon-
staal.com of 06-30025992.

• ANLOO - Een trio klassieke
musici onder leiding van violiste
Caroline Babendererde geeft
tweeconcerten in de Magnuskerk.
Het eerste concert begint om
15.45 uur en het tweede concert
om 17.15 uur.  Reserveren kan tot
10 december aanmelden via ubun-
tu@rondommagnus.nl. 

Noodverordeningen zijn van de baan
AA EN HUNZE - Vanaf 1 december zijn de maatregelen rondom de
coronacrisis geborgd in de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. Vanaf
dit moment zijn steeds aangepaste noodverordeningen dus overbodig
geworden. In de afgelopen 10 maanden zijn de maatregelen die nood-
zakelijk waren voor het beperken van de verspreiding van het COVID-
19 virus afgekondigd middels noodverordeningen. Daarbij werd
gebruik gemaakt van de bevoegdheden van de voorzitter van de Veilig-
heidsregio. Vanaf 1 december zijn de maatregelen geborgd in de Tijde-
lijke Wet Maatregelen COVID-19 en is de werkwijze via noodverorde-
ningen overbodig geworden. 

Aanmoedigingspluim voor
Dorpscoöperatie De Brug
GASSELTERNIJVEEN - Dorps-
coöperatie de Brug uit Gassel-
ternijveen heeft maandag naast
de hoofdprijs van de vrijwilli-
gersprijs Het Compliment van
Drenthe gegrepen. De organisa-
tie kreeg wel een Aanmoedi-
gingspluim. Hierbij behoort
een geldbedrag van 500 euro. 
Hét compliment van Drenthe ging
naar de vrijwilligers van Stichting
Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe.
Bij deze waardering hoort een
bedrag van 3.000 euro waarmee
de stichting iets extra’s kan doen.
Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe
organiseert elk jaar met ongeveer
twintig vrijwilligers een kinder-
kampweek in de zomer voor kin-
deren die in armoede leven of in
een kwetsbare thuissituatie
opgroeien. In het juryrapport
benoemt de jury dat het een

prachtig initiatief is dat van grote
betekenis is voor kinderen die het
thuis wat minder breed hebben.
,,Kinderen merken jaren later nog
steeds de positieve gevolgen v
an het kamp.” De andere drie fina-
listen, Sportvereniging Tynaarlo,
Stichting Griendtsveenpark en
drie Voedselbanken in Drenthe
ontvingen net als De Brug een
aanmoedigingspluim van 500
euro. Met Hét compliment van
Drenthe zet de provincie vrijwilli-
gers in het zonnetje. In deze editie
was er in het bijzonder aandacht
voor het thema Armoede. Dit
thema komt uit de Sociale Agenda
Drenthe. Volgend jaar komt een
ander thema aan bod. 

Brand in schuur
paardenkliniek
SCHOONLOO - In een kapschuur bij een paardenkliniek aan de
Elperstraat in Schoonloo heeft donderdagavond enige tijd brand
gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond de
brand vermoedelijk in een aantal stropakken die in de schuur
lagen opgeslagen. Op het moment van het uitbreken van de
brand zouden er enkele paarden binnen zijn geweest. Die zijn in
veiligheid gebracht. Brandweerposten uit Schoonoord, Wester-
bork, Hoogwerker van Assen en Borger werden opgeroepen voor
de brand, waarbij veel rook vrijkwam. (foto: Van Oost Media)

Jacobuskerk ook open
in adventstijd
ROLDE – De Jacobuskerk in
Rolde is in de adventstijd ook op
werkdagen en in het weekend de
hele dag geopend. De Jacobus-
kerkgemeente wil mensen in het
dorp, toeristen en ook eigen
gemeenteleden de ruimte geven
om in deze voorbereidingstijd
naar Kerst even naar binnen te
lopen, stil te worden en een kaars
te branden. Veel mensen ervaren
deze coronatijd als verwarrend en
vermoeiend. De kerk biedt deze
weken letterlijk de ruimte om
even na te denken en tot jezelf te
komen. Normaal gesproken is de
Jacobuskerk alleen in de zomer-

periode alle dagen overdag geo-
pend. Iedereen is nu ook in de
komende weken welkom. 
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Elina van Zanten toont de poster die horecaondernemers op
kunnen hangen in het kader van #blackmonday. (eigen foto) 

‘Horecabedrijven vallen om als er niets gebeurt’
AA EN HUNZE –  Koninklijke
Horeca Nederland is maandag
met de landelijke campagne
#blackmonday van start
gegaan. Onder de noemer
#blackmonday roept KHN
horecaondernemers op mee te
doen aan de landelijke actie.
Met de campagne wil KHN dui-
delijk maken dat als de over-
heid niet per omgaande met
aanvullende steun en perspec-
tief komt, meer dan 50 procent
van de sector op korte termijn
failliet gaat en honderdduizen-
den mensen op straat komen te
staan. 
Elina van Zanten is voorzitter van
de KHN Aa en Hunze/Borger-
Odoorn en coördineert de actie
vanuit haar familiebedrijf in
Schoonloo. ,,Horecabedrijven die
deze actie ondersteunen kunnen
bijvoorbeeld een poster voor het
raam van hun zaak hangen. Ook
kunnen ze op Facebook de badge
van KHN plaatsen”, legt de uit-
baatster van Eetcafé Hegeman
uit. ,,Het geduld raakt op. De
steun die we hadden in de eerste
lockdown is er nu niet meer. Om
een klein voorbeeld te noemen:
Veel bierbrouwen namen het bier
dat we geleverd hadden gekregen
voor de eerste lockdown terug en
dat kregen we kosteloos geleverd
toen we weer open mochten. Tij-

dens de tweede lockdown ging die
vlieger niet meer op, brouwerijen
lijden ook onder de Corona crisis.
Zo lopen alle vaste lasten nu door
en komen er sinds 15 oktober wei-
nig inkomsten binnen en is de
overheidssteun minimaal. We krij-
gen via de NOW3-regeling nog
geen 50 procent van de perso-
neelskosten vergoed en de TVL
regeling valt ook lager uit dan de
genoemde 2500 euro. Het geld ver-
dampt waar je bijstaat en dat kun-
nen we niet oneindig volhouden.
Er moet meer steun van de over-
heid komen om het hoofd boven
water te kunnen houden.”
Van Zanten geeft aan dat ze niet
opengaat als de wet het niet toe-
laat. ,,Horecabedrijven in het
gehele land hebben gedreigd om
op 17 januari de deuren weer
open te willen doen, als er niets
gebeurt. De KHN heeft sympathie
voor de actie van Alliance Horeca
maar kiezen ons eigen spoor met
betrekking tot actievoeren als
branchevereniging. Als de wet het
niet toelaat, dan kunnen bedrij-
ven boetes krijgen en zelfs voor
een periode gesloten worden.
Ondernemers zijn er vrij in om
zelf hun keuze te maken. De
meningen in Aa en Hunze zijn
hierover verdeeld. De dreiging
heeft wel voor reuring gezorgd,
maar wij doe er in ieder geval niet
aan mee.”
Van Zanten heeft zelfs twijfels of

het verstandig is om met de kerst-
dagen open te gaan, waar ook
voorzichtig aan gedacht wordt. ,,Je
mag dan 30 mensen ontvangen.
Het kan zijn dat je nog moet inves-
teren om de zaak in kerstsfeer te
brengen. Het personeel moet 150
procent van de loonkosten betaald
krijgen. Het is de vraag of de
inkomsten de hoge onkosten zul-
len goed maken. Ik heb mijn twij-
fels. Om de gasten tegemoet te
komen open ik Hegeman’s Winter-
stekkie naast ons bedrijf”, aldus
Van Zanten die de ontwikkelingen
verder maar afwacht en hoopt dat
het kabinet met een goed steun-
pakket komt. 
,,Elke steun is welkom”, zegt
Mieke Wubben van restaurant De
Wiemel in Gasselte. Ze is ook
benieuwd waar het kabinet aan
extra steun mee zal komen. ,,Ik
kan er nu nog geen inschatting
van maken wat het voor ons gaat
betekenen. Maar elke steun die
we kunnen krijgen is welkom.”
Het restaurant in Gasselte mag
ook geen gasten ontvangen en om
wat extra geld binnen te laten
komen, kunnen gerechten worden
afgehaald. ,,We willen heel graag
weer open, want de vaste lasten
lopen bij ons ook door.” Wubben
geeft aan dat ze niet mee doet met
de actie #blackmonday.  ,,We zijn
niet zo van het demonstreren
maar wel erg blij met dit hardere
geluid richting overheid. We hou-

den ons aan de regels die de over-
heid opstelt. We gaan alleen open
als de wet het toelaat. We willen
het beste voor iedereen en doen
dan ook geen dingen die niet
mogen.” 
De restauranthoudster had zich
wel gestoord aan de drukte rond
Black Friday en plaatste een foto
van een drukke winkelstraat op
Facebook met de opmerking:
,,Jammer dit! Wij zouden zo graag

weer open willen.” ,,Ik vond het
erg pijnlijk om te zien. We stoppen
ons spaargeld in ons bedrijf. En
proberen ons personeel aan het
werk te houden. We mogen de
zaak niet opendoen omdat het
aantal besmettingen onvoldoende
terugloopt. En als iedereen dan
maar wat doet en vrolijk gaat win-
kelen. Daar wordt je niet vrolijk
van en voel je je gepakt door de
rest van de maatschappij.”
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Sander Kremer en Bart Hamstra onderzoeken een grafheuvel bij Gasselte onder toeziend oog van
amateurarcheoloog Lammert Hingstman. (foto: Henry Koops)  

Lammert Hingstman laat
Bart Hamstra en Sander Kre-
mer zien waar de grafheuvels
liggen. Op een andere kaart
heeft hij getekend waar de hune-
bedden zich zouden moeten
bevinden (foto: Henry Koops)

Piet Kroezenga uit Gasselte:

‘Ik geloof niet dat er een
hunebed bij Gasselte ligt’
GASSELTE - Amateurar-
cheoloog Piet Kroezenga uit
Gasselte heeft grote twijfels
dat er mogelijk een hunebed
zou liggen bij zijn woon-
plaats. ,,Het zou mooi zijn als
er bij Gasselte een hunebed
zou liggen, maar ik geloof er
niet in.”  
Kroezenga, die zelf al meer dan
50 jaar bezig is met archeologie,
baseert zijn beweringen onder
meer op een luchtfoto van de
Royal Air Force uit 1944. ,,Daar
is een kale vlakte op te zien en
geen sporen van stenen. Het ter-
rein is ontstaan in de periode
van 1920 tot 1940. Na die tijd is
er van alles gebeurd. Er is een
weide aangelegd en er is in de
omgeving bebouwing gekomen.
Ze zijn niet op bijzonderheden
gestuit. Er kunnen best keien
liggen. Ik vermoed dat ze keien
en andere materialen op een
hoop gegooid hebben en dat
deze zichtbaar zijn geweest op
de grondradar. Er heeft ook in
de buurt een fabriek gestaan
die isolatiematerialen maakte.
Die heeft in de buurt ook zand-
gewonnen en daarbij zijn ook
geen vondsten gedaan. En ‘t
Meulendobbegie ligt in de
buurt, daar vinden ook geologi-
sche ontwikkelingen plaats”,
legt Kroezenga uit. 
Er is volgens de amateurarcheo-
loog in Nederland nog nooit een
nederzetting uit de trechterbe-
kerperiode gevonden. ,,Mensen
trokken vanuit het veen naar

plekken waar ze droge voeten
hadden. Maar ze trokken ook
weer weg. En honderden jaren
later kwamen er weer andere
volken. Sporen werden vernie-
tigd of vermengd. Het zou mij
verbazen als er een volledige
vestiging uit de tijd van het
trechterbekervolk onder de
grond zou zitten”, zegt Kroezen-
ga die aangeeft dat er bij Gas-
selte wel vondsten uit die tijd
zijn gedaan. ,,In 1997 zijn ten
westen van het dorp resten uit
die periode gevonden die waar-
schijnlijk uit een kindergraf
kwamen.”
Mocht er in de grafheuvel wel
een hunebed liggen dan zou dat
volgens Kroezenga om hunebed
D55 gaan. ,,D53 en D54 zijn toe-
gewezen aan hunebedden bij
Havelte. Er zijn in middels ook
twee hunebedden van de lijst
gehaald, Hunebed D33 bij
Odoorn was verwaarloosd en is
gebruikt voor de restauratie van
de Papeloze kerk bij
Schoonoord. D48 in Noordbar-
ger is nooit een hunebed
geweest. Daar lag slechts één
steen.” 
Kroezenga verwacht dus niet
dat D55 bij Gasselte ligt. ,,De
sporen zijn redelijk aan de
oppervlakte gevonden. Ik heb
met oudere mensen uit het dorp
gesproken, die zeggen dat ze
daar nog gecrosst hebben.  Het
zal dus raar zijn dat er hunebed-
stenen vlak onder de grond lig-
gen. Er is maar een remedie en
dat is onderzoek doen.”  

Sporen gevonden in 
grafheuvel Gasselte
GASSELTE – De grondradar
van aannemingsbedrijf Alsema
uit Zuidlaren heeft donderdag
sporen gevonden in de grafheu-
vel bij Gasselte. Dat hebben
Sander Kremer en Bart Hams-
tra bevestigd. Zij deden onder-
zoek op verzoek van de
gemeente Aa en Hunze, nadat
amateurarcheologen Lammert
en Hendrik Hingstman uit
Bronneger melding hadden
gemaakt, dat er mogelijk een
hunebed zou liggen op het ter-
rein achter dorpshuis De Tref-
koel. 
,,De grondradar heeft op ongeveer
1 meter 70 een verstoring van de
grond gesignaleerd. Het gaat om
een lange verstoring. Dat geeft
aan dat er iets ligt, wat het is dat
kunnen we niet aangeven. Maar
de grondradar heeft op meerdere
plaatsen een verstoring laten
zien”, zegt student Sander Kre-
mer, die namens Alsema het
onderzoek doet.  
Lammert Hingstman kijkt opgeto-
gen. ,,Ik zei het toch. Het zijn geen
spookverhalen.” Kremer en Hams-
tra gaan op zijn verzoek nogmaals
met de grondradar over de heuvel.
Hingstman volgt hen met zijn
wichelroede. Op het moment dat
de onderzoekers iets op hun
scherm zien, reageren ook de ijze-
ren staven in de handen van
Hingstman. Zelfverzekerd kijkt
hij in het rond. ,,Het is wel duide-
lijk dat hier iets in de grond zit.
Over een lengte van 70 meter zit-
ten hunebedden en rechtsachter
de grafheuvels zijn resten van tien

boerderijen te vinden. Dat hebben
we met de wichelroeden, prikstok-
ken en ook met de gps geconsta-
teerd.” Vader en zoon Hingstman
hebben het terrein afgezet met
linten. ,,Het gaat hier om een unie-
ke vondst, want nergens zijn hune-
bedden gevonden die liggen in de
nabijheid van een nederzetting.”
Burgemeester Anno Wietze Hiem-
stra wordt ook enthousiast dat er
mogelijk iets te op het stukje
gemeentegrond is te vinden. ,,Het
is een leuk verhaal. En het zal
mooi zijn als er daadwerkelijk iets
te vinden is. De onderzoekers heb-
ben aangegeven dat de bodem
behoorlijk in tact is. De grond is
niet afgegraven. Het is vreemd dat
het terrein nooit in cultuur is
gebracht. Hier vlak naast ligt een
weiland en de bebouwing van het
dorp is vlakbij, maar hier is het
nog behoorlijk ongerept.”
Kremer en Hamstra zoeken nog
even verder. ,,Voor mijn afstudeer-
opdracht probeer ik de leidingen
en de kabels in de grond beter in
beeld te krijgen. Bij werkzaamhe-
den worden nogal eens kabels
kapotgetrokken. Om goed in kaart
te brengen waar de kabels en lei-
dingen liggen, proberen we storin-
gen in de toekomst te voorkomen.
De directeur van Alsema wees mij
op dit project en daarom hebben
we ons gemeld bij de gemeente.
Het is wat anders en leuk om te
doen.”
Veiligheid- en KAM-coördinator
Hamstra legt uit dat zijn bedrijf
de grondradar al een tijdje bezit
maar al een jaar of zeven niet
meer heeft gebruikt. ,,Sander
heeft hem uit de schuur gehaald

en het apparaat een upgrade gege-
ven. Het leek ons leuk om het hier-
voor in te zetten.” 
Kremer legt uit dat de grondradar
(GPR) hoogfrequente golven de
bodem instuurt en dat de antenne
de reflectie en/of refractie
opnieuw opvangt. De reistijd van
de elektromagnetische golven en
de sterkte van de reflectie leveren
informatie over wat er zich in de
bodem bevindt. Het geeft aan dat
er hier iets is, maar niet wat het is.
Dat moet nader onderzoek uitwij-
zen.”
De onderzoekers van Alsema zul-
len hun bevindingen in kaart
brengen en doorgeven aan de
gemeente. Die bepaalt wat er ver-
der moet gaan gebeuren, want
onderzoek in grafheuvels is aan
strikte regels gebonden. De signa-
len die de grondradar heeft afge-
geven is echter voldoende om het
onderzoek verder in werking te
zetten.  Volgens burgemeester
Hiemstra zal er waarschijnlijk
archeologisch booronderzoek
plaats gaan vinden. ,,Dat onder-
zoek moet definitief uitwijzen of
het gaat om een nieuw, onontdekt
hunebed. Dat onderzoek wordt
gedaan door specialistische
bedrijven.” Voor Kremer en Ham-
stra houdt het daarmee op, hoewel
Hamstra aangeeft dat zijn bedrijf
best bereid is te helpen met de
grondboringen.
Lammert en Hendrik Hingstman
hoeven de verdere onderzoeken
niet af te wachten. Voor hen is het
zeker dat er hunebedden in de
grond liggen samen met resten
van een nederzetting.

Op het moment dat de grondradar een signaal geeft, slaat de
wichelroede van Lammert Hingstman ook uit. (foto: Henry Koops)

Drenthe mooi in beeld
tijdens songfestival
DRENTHE - De organisatie
van het Eurovisie Songfestival
is op zoek naar unieke locaties
in Nederland voor de introduc-
tievideo’s van de artiesten. Uit
alle inzendingen kiest de orga-
nisatie 41 plekken uit voor de
opnames. Drenthe mag volgens
Marketing Drenthe hier
natuurlijk niet ontbreken.
Inwoners van de provincie kun-
nen helpen om Drenthe
wereldwijd op de kaart te zet-
ten door hun favoriete Drentse
plekje te delen. 

De indrukwekkende bossen van
het Drents-Friese-Wold, het weid-
se uitzicht bij het Dwingelderveld
of juist dat onontdekte pareltje...
Drenthe heeft zoveel mooie plek-
jes! Om in aanmerking te komen
voor de introductievideo’s moet de
locatie wel aan een paar eisen vol-
doen. De locatie moet per auto
bereikbaar zijn via een weg of ver-
hard pad. En in de nabije omge-
ving moet een locatie of opvang-
ruimte zijn die gebruikt kan wor-
den door de organisatie.
Meer informatie is te vinden op
drenthe.nl/songfestival.

Cursus liedjes schrijven
door zangeres Martijje
BEILEN – Nu in deze corona-
tijd repetities niet doorgaan,
kunnen muziekliefhebbers
toch bezig gaan met hun hobby
door een cursus liedteksten
schrijven te volgen bij het Huus
van de Taol. Iedere liefhebber
van muziek en van de streek-
taal kan meedoen.

Zangeres Martijje geeft in vijf les-
sen een basiscursus Drentse lied-
teksten schrijven. Koorleden,
muzikanten en dirigenten kunnen
proberen of ze een lied uit hun
repertoire kunnen omzetten naar
het Drents. Bandleden kunnen
hun eigen muziekteksten in het

Drents schrijven of omzetten. En
schrijvers kunnen proberen hun
schrijverstalent eens in een muzi-
kale vorm te gieten.

In vijf lessen krijgt de cursist
instructies van Martijje en ook
huiswerk. Dat wordt in de les ook
besproken. Ook gaat het over ver-
talen versus hertalen. En over de
zingbaarheid en het ritme van tek-
sten. Daarbij komen ook de
varianten van het Drents voorbij.
De lessen zijn op woensdagavon-
den 13 en 27 januari, op 10 en 17
februari en op 10 maart om 20.00
uur. Meer informatie is te vinden
op de website van het Huus van de
Taol.
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Pietjes Gasselternijveen
halen pietendiploma
GASSELTERNIJVEEN - 60 pietjes hebben afgelopen donderdag
meegedaan aan de pietengym bij gymnastiekvereniging Olym-
pia in Gasselternijveen. Onder leiding van twee pieten hebben de
kinderen geoefend met alle aspecten die moeten worden beheerst
als pakjespiet. Dagwinkel Hoeve sponsorde de vereniging met
pepernoten en strooigoed. Het was een gezellig feest en iedereen
ging naar huis met een kleurplaat én hun pietendiploma. (eigen
foto) 

Trainer Kenny Konings
(tweede van links) en Rolder
Boys gaan na dit seizoen uit
elkaar (foto: Henry Koops)

Rolder Boys verlengt
contract Konings niet 
ROLDE – Trainer Kenny
Koning en voetbalvereniging
Rolder Boys zullen na dit sei-
zoen uit elkaar gaan.  Het con-
tract van de oefenmeester, die
bezig is aan zijn tweede seizoen
bij Rolder Boys, wordt niet ver-
lengd. 
,,Ondanks dat er dit seizoen nog
weinig wedstrijden gespeeld kon-
den worden en het afgelopen sei-
zoen vroegtijdig werd afgebroken
is er zoals elk jaar in november
gesproken over hoe het gaat en is
er vooruitgeblikt op volgend sei-
zoen. Er komt immers ook weer
een tijd na corona. Uit de diverse
gesprekken is de behoefte naar
voren gekomen om volgend sei-
zoen een nieuwe start te maken
met een andere hoofdtrainer,
ondanks dat er ook zeker waarde-
ring is voor met name de kwaliteit
en afwisseling van de trainingen,
de getoonde creativiteit in de
coronaperiode en de niet-aflaten-

de inzet”, deelt het bestuur van de
tweedeklasser mede. Trainer en
spelersgroep zullen zich volledig
inzetten om het lopende seizoen
op een goede manier af te maken.
Het bestuur zal op korte termijn
de procedure voor een nieuw aan
te stellen hoofdtrainer opstarten. 

N34 vooral niet
verdubbelen
GASSELTE - De provincie Drenthe
wil de N34 gedeeltelijk verdubbelen.
Reden: de verkeersveiligheid.
Basis is een verkeersonderzoek: er
gebeuren relatief veel ongelukken; in
de periode 2012-2017 waren er 32
zware ongevallen, de meeste met
blikschade. 
De provincie geeft alleen dit getal,
maar gaat niet op de oorzaak van de
ongelukken in. Wij hebben dat wel
gedaan en wat blijkt: de meeste heb-
ben te maken met het rijgedrag van
mensen: keren op de weg, poging tot
suïcide en vooral: onverantwoord
inhalen. 
Rijgedrag verander je niet door een
weg te gaan verdubbelen.
De vraag is of die verdubbeling wel
nodig is. Het antwoord is: neen en
wel om de volgende redenen:
1. De N34 is niet onveilig, ook
niet in vergelijking met andere
wegen.
2. Rijgedrag verandert niet,
ook niet als de weg wordt verdub-
beld; daarom kan volstaan worden
met een inhaalverbod en het aan-
brengen van fysieke beperkingen in
de middenberm; ervaring elders:
‘blokjes’.
3. Er ligt vanuit de provin-
ciale politiek een suggestie om ad-
hoc-verbeteringen aan te brengen.
Het is zinvol dat te doen, in combi-
natie met die blokjes; en dan evalu-
eren.
Gedeeltelijk verdubbelen is helemaal
niet nodig, om andere redenen onge-
wenst en vooral verspilling van
(ons) geld. 
Het is te hopen dat het Drents Parle-
ment Gedeputeerde Staten op ande-
re gedachten brengt: dus niet: koste
wat het kost verdubbelen.

Gasselte, 
Ethel en Harry Scheltena, 
Luuc Slot, Aly van Brussel, 

Jacoba van Beek, 
Henk Schuring en T. Venema.

Leerlingen wassen auto’s
voor Stichting Leergeld 
GIETEN - Ouders en familie
van leerlingen zouden op vrij-
dag 11 december een bezoek
kunnen brengen aan de Drive-
incarwash bij het Dr. Nassau
College Aa en Hunze. Deze car-
wash wordt gesponsord door de
Wasdas uit Emmen. Ook zullen
er door leerlingen kniepertjes
worden gebakken en verkocht. 

In verband met COVID-19 gaat de
jaarlijkse kerstmarkt op het Dr.
Nassau College in Gieten niet
door. Aangezien de leerlingen toch
graag iets willen doen, is er door
de leerlingen een alternatief
bedacht om alsnog geld in te kun-
nen zamelen.
De opbrengst van de carwash- en
kniepertjesverkoop komt geheel
ten goede aan Stichting Leergeld
Aa en Hunze. Samen met de leer-
lingen is voor deze stichting geko-
zen. Stichting Leergeld Aa en
Hunze is een vrijwilligersorgani-
satie die zich inzet voor kinderen
en jongeren in onze omgeving.
Steeds meer kinderen en jonge-
ren kunnen door onder andere
financiële redenen niet meedoen
aan activiteiten die voor andere
kinderen heel normaal zijn, vooral
nu tijdens corona. Zij staan vaak

letterlijk aan de zijlijn.  Stichting
Leergeld wil deze kinderen mee
laten doen. De stichting biedt kin-
deren en jongeren kansen om te
kunnen deelnemen aan schoolac-
tiviteiten.
Daarnaast fungeert de stichting
ook als intermediair voor aanvra-
gen bij het Jeugd Sport Fonds en
het Jeugd Cultureel Fonds Drent-
he

Stichting Leergeld Aa en Hunze is
ontzettend blij dat ze zijn uitgeko-
zen door de leerlingen van het Dr.
Nassau College Aa en Hunze. ,,De
opbrengst van de inzamelingsac-
tie is een zeer welkome aanvulling
op de subsidies die de stichting
ontvangt. Stichting Leergeld Aa
en Hunze kan door middel van
deze subsidies en donaties
gemeentebreed meer dan twee-
honderd aanvragen per jaar van
financiële hulp voorzien, en dit
aantal stijgt nog voortdurend”,
aldus de stichting. 
Families van leerlingen kunnen
per leerjaar in tijdsloten tussen
15.00 uur en 19.00 uur een bezoek
brengen aan de carwash en knie-
pertjesverkoop, om op deze
manier een bijdrage te leveren
aan de Stichting Leergeld Aa en
Hunze.

Tien jaar dansschool
Out of control
AA EN HUNZE - Linda van
Asselt gaf haar allereerste dans-
les op  9 december 2010 in Gie-
terveen. Via haar eigen docent
was ze getipt dat er een dansdo-
cent gezocht werd voor deze kin-
deren. Dit bleek een groot suc-
ces. Er was genoeg animo voor
de lessen om door te zetten,
daarbij wist Van Asselt nu echt
wat ze wilde en dat was haar
eigen dansschool op te zetten.
En zo begon ze dansschool Out of
control. 

Twee jaar heeft Out of control in
Gieterveen bestaan, daarna is de
dansschool verhuisd naar Eexter-
veen en uitgebreid naar Gieten. In
de jaren daarna zijn de locatie ’s
Annen, Gasselte en Borger er ook
bijgekomen. 
In 2015 opende de dansschool haar
eigen pand in Gieten, The Place aan
het Panderpad. Daar is de beslissing
gevallen om steeds meer de focus te
zetten op de lessen in het eigen
pand. De lessen op de andere loca-
tie ’s zijn daarom gestopt.

In 2018 werd het pand aan het Pan-
derpad echt te klein en dus moest
de dansschool verhuizen. Eind 2018
is Out of control verhuist naar Het
oude postkantoor in Gieten. De
afgelopen twee jaar is het leden
bestand en het lesaanbod dan ook
enorm gegroeid. 
De dansschool bestaat nu dus 10
jaar. Out of control bied verschillen-
de dansstijlen zoals Streetdance,
Ballet, Hiphop, Dancemix en
Modern. Het docententeam bestaat
ook niet meer alleen uit Linda van
Asselt. Ook Puck Meertens en Jesse
Pronk zetten zich in om iedereen
die de dansschool binnenkomt er
met een paar extra danspassen en
een glimlach weer uit te laten gaan.
Belangstellenden kunnen een gra-
tis proefles volgen. Inschrijven hier-
voor kan via outofcontrol.nu. Daar
is ook alle informatie te vinden. 

De cover van het album 'Zicht' van Martijje (foto: Wendelien
Mulder, ontwerp Rosalie Bouma (iWink))

Nieuwe album ‘Zicht’
van Martijje is uit
ROLDE – Het nieuwe album
Zicht van Martijje is zaterdag
uitgekomen. De gelijknamige
single is die dag te horen op de
radio. Het album is voorlopig
alleen verkrijgbaar op cd. De
single Zicht is een week later
ook te horen via de digitale
kanalen.
Zangeres Martijje liet zich voor
dit album inspireren door roots,
blues en gospel. De rode draad bij
de liedjes is: vooruitkijken. Zelf
zegt ze daarover: ,,Ik wilde iets
doen met hoop, een thema dat
vaak terugkomt in bluesmuziek.
Ik hou van vooruitkijken. Wel een
passend thema in dit rare jaar,
waarin alles anders lijkt te lopen
dan verwacht. Mede daarom wilde
ik dit album toch graag uitbren-
gen. Hoe fijn is het om vooruit te
blijven kijken en je daaraan vast
te houden?” Op het album spelen
een aantal van Martijje’s vaste
bandleden mee, maar is ook Sven

Figee (Sven Hammond Soul) te
horen op hammond en Jan-Ype
Nota op cello. Het album werd
door corona deels in de thuisstu-
dio’s van de muzikanten, deels in
Soundbalance Studio in Foxhol
opgenomen. Het werd gemasterd
in Londen door Ian Shepherd.
Martijje is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot dé Drentse Lady of
jazz, een status die ze dankt aan
haar debuutalbum Drezz (2009),
een samenvoeging van Drents en
jazz. Maar ze zingt ook pop en
samba, bijvoorbeeld op Evenwicht
(2015) waarmee ze de streektaal-
prijs van het Dagblad van het
Noorden binnensleepte. Op dit
nieuwe album Zicht klinkt nu dus
de blues door, vermengd met
andere stijlen in zeven uiteenlo-
pende liedjes. Hoe kan het ook
anders als je geboren bent in
bluesvillage Grolloo.
De cd is te verkrijgen via de webs-
hop martijje.nl/zicht en bij een
aantal cd-winkels.

Licht-autoroute
rondom Rolde 
ROLDE - Boeren en tuinders zul-
len in aanloop naar de kerstdagen
uitpakken met een licht-autorou-
te. Het gaat om een bijzondere
autoroute op vrijdag 18 en zater-
dag 19 december van 17.00  tot
20.00 uur langs tientallen mooie
boerderijen en bedrijven rondom
Rolde, die dat weekend speciaal
in de schijnwerpers staan. De
route is bewegwijzerd door mid-
del van bordjes met een koe op de
fiets. De route kan gestart worden
bij één van deze bordjes. 

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.

De Kloetschup
ROLDE - Het december-num-
mer 2020 van De Kloetschup,
het tijdschrift van het Rolder
Historisch Gezelschap, bevat de
volgende artikelen:

* Als architect laat je sporen na,
interview van Lukas Koops met
de in Rolde geboren Johan
Hamminga. 
* De verhinderde verkoop van
hunebedden te Rolde, het twee-
de deel over de ophef die ont-
stond toen midden 19de eeuw
ruchtbaar werd dat in Rolde
plannen waren om de hunebed-
den te verkopen. Dit artikel van
Drs. J.W. Okken verscheen in
1989 in de NDVA.
* Jakob Kemfers, holbewoner in
Rolde, resultaat van het onder-
zoek van Henk Luning naar de
achtergrond van de welbeken-
de foto van een holbewoner aan
de straatweg van Assen naar
Rolde.

De Kloetschup wordt ieder
kwartaal bezorgd bij de 600
leden van het Rolder Historisch
Gezelschap (RHG).
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Waarom Sinterklaas
nooit koude voeten heeft
GASSELTERNIJVEEN - Sinterklaas was vorige week woensdag
al even in mfc De Spil in Gasselternijveen. Skidkinderopvang
had Jinky’s Mikmak uitgenodigd om een poppentheatervoorstel-
ling te spelen voor de peuters van Kdv De Berenboot van Skid-
kinderopvang en de kleuters van Dkc ’t Kompas en Obs J.
Emmens. De voorstelling ‘Waarom Sinterklaas nooit koude voe-
ten heeft’, die werd gespeeld, is gebaseerd op het gelijknamige
prentenboek. Jinky heeft er een mooie interactieve voorstelling
van gemaakt, waarbij alle kinderen betrokken werden. Er is
gezongen, gedanst en samen met Jinky zijn de cadeautjes in de
schoorsteen gegooid. Het was een geslaagde ochtend waar met
veel plezier op terug gekeken wordt. (eigen foto)

Kerstconcert in Anloo
met Ubunty filosofie
ANLOO - Een trio klassieke
musici onder leiding van violis-
te Caroline Babendererde zal
zondag 13 december een con-
cert geven in de Magnuskerk in
Anloo. In deze kersttijd is als
leidende gedachte genomen de
Afrikaanse Ubuntu filosofie,
de opvatting dat je alleen mens
kunt zijn door verbondenheid
en loyaliteit met allen die nu
leven, zij die geleefd hebben en
met degenen die nog zullen
leven.
Onder de huidige beperkende
regels mogen er maximaal 30
bezoekers tegelijkertijd in de

kerk aanwezig zijn; daarom zal het
concert tweemaal worden uitge-
voerd. 
Het eerste concert begint om
15.45 uur en duurt tot 16.30 uur;
om tijd te hebben om de kerk te
ventileren en te ontsmetten
begint het tweede concert om
17.15 uur en eindigt om 18.00 uur.
Belangstellenden voor het bijwo-
nen van deze concerten kunnen
zich tot 10 december aanmelden
via ubuntu@rondommagnus.nl
onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer en de voor-
keur voor concert I of II. Er wordt
geen entree geheven, wel staat er
bij de uitgang een bus voor een
vrije gift. 

Anneroelen bieden
elkaar naoberhulp
ANNEN - Hetty Wolrich is coör-
dinator van het naoberhulp-
team Sociaal contact. Zij las
vorig jaar de oproep in De
Schakel voor hulp bij het
oprichten van Naoberhulp
Annen. Nu heeft zij een team
van ongeveer 20 vrijwilligers
die met elkaar naoberhulp bie-
den aan 10 tot 12 Anneroelen.

Door de leden van Naoberhulp
Annen wordt gewandeld, gefietst,
geschilderd, koffiegedronken en
een uitgaansclubje is in oprich-
ting. Er is zelfs een vrijwilliger
gevonden voor iemand die onder-
steuning gevraagd heeft bij het
bezoeken van paardenrennen en
basketbalwedstrijden. Zodra coro-
na het toelaat, gaan zij er samen
op uit. Wolrich put veel vreugde
uit haar vrijwilligerswerk als coör-
dinator: ,,Ik heb mooie gesprek-
ken met vrijwilligers en hulpvra-
gers en voel me echt blij als ik
mensen aan elkaar heb kunnen
koppelen. Er ontstaan zulke
mooie, betekenisvolle contacten.”
Ze houdt met alle vrijwilligers en
hulpvragers contact en evalueert
periodiek de naoberhulp die haar

team biedt. Voor de vrijwilligers is
het fijn dat zij altijd bij haar
terecht kunnen als zij vragen heb-
ben. Ook Wolrich zelf loopt wel-
eens ergens tegenaan. Zij heeft
dan contact met de sociaal werker
van Impuls. En zo helpen ze elkaar
op weg. Naoberhulp Annen heeft
meerdere teams, waarin vrijwilli-
gers op diverse gebieden een hel-
pende hand bieden aan dorpsge-
noten. Daardoor kan men ook een
beroep op Naoberhulp doen als
men hulp nodig heeft bij een klein
probleem op digitaal gebied, als
men iemand zoekt om bijvoor-
beeld naar het ziekenhuis te wor-
den gebracht, een keertje een
boodschap te doen, de hond uit te
laten, samen een formulier in te
vullen of een praktisch klusje in of
om het huis te doen. Naoberhulp
wil lokale bedrijven niet in de weg
zitten dus het gaat niet om terug-
kerende klussen.  
Naoberhulp Annen is bereikbaar
via 06 – 26115529 of naoberhul-
pannen@gmail.com. Een briefje
met een hulpvraag kan ook in de
brievenbus van de Naoberhulp
worden gedaan. Deze brievenbus
is te vinden in de Coop aan de
Zuidlaarderweg 89 in Annen.

Alternatief voor jaarlijkse
MTB Snerttocht  
ANNEN - De reguliere MTB
Snerttocht van ToerFietsClub
de Bultenbroezers die ieder
jaar op de laatste zondag van
het jaar georganiseerd wordt
kan net zoals de Midzomer-
avond MTB Toertocht niet
plaatsvinden in verband met
corona. ,,Maar de Broerzers
zouden de Broerzers niet zijn
als ze niet wat moois hadden
bedacht. Wij gaan volledig
coronaproof en digitaal toch
een alternatieve MTB snert-
tocht aanbieden”, zegt Janine
Schirring van de Bultenbroe-
zers.  

Deze uitdagende tocht wordt ook
dit jaar georganiseerd rondom
Annen. ,,Normaal start onze tocht
vanaf de voetbalkantine in Annen.
Het is dan al vroeg een grote druk-
te. 
Dit jaar kan dat helaas niet, van-
daar dit alternatief. Om deel te
nemen aan onze alternatieve mtb-
tocht kan men zich digitaal aan-
melden via inschrijving.nl. Meer
informatie over het inschrijven via
inschrijven.nl is te vinden op de

Facebook-pagina van TFC de Bul-
tenbroezers.” 
Na de aanmelding krijgen de deel-
nemers de route gemaild (GPX-
bestand). Dit is te uploaden op
een mobiele telefoon (fietsapp
Komoot) of fietscomputer zoals
bijvoorbeeld Garmin. Hierna kan
men de route op ieder gewenst
moment fietsen. Er is een route
van 35 kilometer en een van bijna
50 kilometer. 
,,Een deel van het inschrijfgeld
zullen wij doneren aan de voetbal-
vereniging Annen. Wij willen de
VV Annen graag ondersteunen in
deze tijd, omdat wij onze tochten
altijd in samenwerking met de
club hebben gedaan”, aldus Schir-
ring. ,,Op deze manier kunnen we
allen in de maand december hele-
maal los en genieten van een
prachtige route zonder dat we
elkaar in de weg rijden. In deze
coronatijd toch kunnen we dan
toch genieten van onze mooie
hobby. Wij zijn benieuwd naar de
ervaringen en foto’s van deze
alternatieve MTB Snerttocht 2020.
Deze kunnen geplaatst worden op
onze Facebookpagina. Onder de
inzenders wordt een mooi prijsje
verloot.” 

Welpen scouting
bestaan een eeuw
BORGER - Woudlopers Borger heeft gevierd dat de welpen van de
Scouting 100 jaar bestaan. De welpen zijn bij Scouting kinderen
van 7 tot en met 11 jaar die elke zaterdagmorgen bij elkaar
komen om samen plezier te maken en nieuwe dingen te leren.
100 jaar geleden vroeg de oprichter van scouting, Baden-Powell,
aan Rudyard Kipling of hij zijn verhaal ‘Het Jungleboek’ mocht
gebruiken als thema voor deze leeftijdsgroep en dat vond hij
goed. ,,Met de welpen van de Woudlopers Borger, waaronder ook
kinderen uit Aa en Hunze, hebben we dit gevierd met oudhol-
landse spelletjes. Het was een gezellige ochtend”, aldus het
bestuur van Woudlopers Borger. (eigen foto)

Tijdschriftenapp
bij Bibliotheken
DRENTHE - De bibliotheken
van Biblionet Drenthe presen-
teren een nieuwe tijdelijke gra-
tis app voor iedereen die lid is
van de bibliotheek: de Tijd-
schriftenBieb. Met deze app
kunnen Bibliotheekleden ken-
nismaken met het online lezen
van tijdschriften. De app is in
ieder geval een halfjaar als
proef beschikbaar.

In de TijdschriftenBieb zitten
op dit moment zestien bladen,
met populaire titels als: Auto-
Week, Eigen Huis & Interieur,
Flair, Happinez, Margriet, Nou-
veau, Psychologie Magazine,
Steden, Story, Viva, Vrij Neder-
land en Yoga Magazine. Van elk
tijdschrift zijn de edities vanaf
begin 2020 beschikbaar tot aan
de voorlaatste editie. 

Er zit geen limiet op het aantal
tijdschriften. Na drie weken
worden tijdschriften automa-
tisch uit de app verwijderd. De
TijdschriftenBieb is een pilot
van de online Bibliotheek, voor
ongeveer een halfjaar. In de
loop van 2021 wordt het
gebruik van de app geëvalu-
eerd. 

Drie nieuwe gasten in
Literaire Hemel 
AMEN - Ernest van der Kwast
is één van de gasten in de Lite-
raire Hemel van 11 december.
In zijn nieuwe roman ‘ILYAS’
stelt hij een actueel probleem
aan de orde dat hem aan het
hart gaat: kansarme jongeren
met torenhoge schulden. 

Ernest van der Kwast (1981) werd
geboren in Bombay, India, als kind
van een bicultureel gezin. In 2010
brak hij door met zijn roman
‘Mama Tandoori’. Met ‘De ijsma-
kers’ won hij de Dioraphte Jonge-
renliteratuur Prijs. In ‘Jouw toe-
komst is mijn toekomst’ tekende
hij de verhalen van vier vluchte-
lingen op. Van der Kwast is naast
schrijver onder andere columnist,
programmamaker en mentor van
Rotterdamse jongeren die hun
leven zelf niet op de rit krijgen.
Die ervaring verwerkte hij in ‘ILY-
AS’. De roman gaat over vragen
als: hoeveel geven we om de
ander? Zijn we bereid om iemand
te helpen die we niet kennen, die
niet op ons lijkt? En: waarom
helpt de één wel, en de ander
niet?
Klaas Knooihuizen (1980) is de
tweede gast. Hij groeide op in
Westerbork. Hij studeerde sociale
geografie in Groningen en ging
vervolgens schrijven voor het gra-
tis muziektijdschrift ‘LiveXS’,
waar hij later eindredacteur werd.
Als popmuziekjournalist schrijft
hij onder andere voor Trouw. Er
zijn twee verhalenbundels van
hem gepubliceerd. Met ‘Geel is de
kleur van de zomer’ debuteert hij
als romanschrijver. Hij vat zijn
boek als volgt samen: ,,Man past
op hond. Hond gaat dood. Man
gaat op zoek naar nieuwe hond.
Onderwijl: ontmoetingen, mijme-
ringen, existentiële angst.” Vol-
gens NRC Handelsblad een
geestig debuut vol krankjorume
wendingen.
Renate Rubinstein (1929-1990)
schreef uit vechtlust en uit praat-
lust. Ruim 1500 columns stonden
er onder haar pseudoniem Tamar

in Vrij Nederland. Ze was bijzon-
der openhartig over drama’s in
haar leven, zoals haar scheiding in
‘Niets te verliezen en toch bang’
(Multatuliprijs 1979) en haar ziek-
te in ‘Nee heb je’ (Jan Greshof-
fprijs 1986). Postuum onthulde ze
de jarenlange geheime verhou-
ding met Simon Carmiggelt in
‘Mijn beter ik’. Ter gelegenheid
van haar dertigste sterfdag is de

bloemlezing ‘Een man voor de
zomer’ uitgebracht, over de liefde.
Ronit Palache brengt in de bloem-
lezing ‘Bange mensen stellen geen
vragen’ een ode aan Rubinsteins
autonome geest.  
De Literaire Hemel is vrijdag-
avond 11 december via een live-
stream te volgen. Aanmelden kan
voor  vrijdag 11 december 17.00
uur via live@literairehemel.nl. 
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