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De Hemelvaartmarkt in Gieterveen gaat ook dit jaar niet door.
(foto: Archief De Schakel)

Geen grote evenementen
in Drenthe voor 1 juni
REGIO - De 12 Drentse burge-
meesters zien tot 1 juni 2021
geen ruimte voor grotere eve-
nementen in de provincie. Dat
hebben de burgemeesters vori-
ge week met elkaar afgespro-
ken in het Regionaal Beleids-
team. Met dit standpunt willen
ze in een vroeg stadium duide-
lijkheid geven aan organisato-
ren. Dit betekent in de praktijk
dat carnavalsoptochten, paas-
vuren of schaatstoertochten
niet door kunnen gaan.
Voorzitter van de Veiligheidsregio
Drenthe Marco Out: ,,We hebben
nog veel te veel besmettingen.
Daar komt bij dat lang nog niet

iedereen voor de zomer is gevacci-
neerd. Ook het verloop van de
Britse variant van het virus is
onvoorspelbaar. Dat maakt dat het
gewoon niet realistisch is dat er al
voor juni evenementen kunnen
plaatsvinden. Hoe jammer ook.
We roepen organisatoren op om
tijdig contact op te nemen als ze
een datum na 1 juni op het oog
hebben. We weten niet wat er na
de zomer mogelijk is, maar we wil-
len met elkaar goede afspraken
maken en ook zorgen voor sprei-
ding van evenementen in onze
provincie.” IJsbanen mogen wel
open, geen ontheffing voor toer-
tochten. De burgemeesters willen
in een vorstperiode wel ruimte
geven voor de opening van natuur-
ijsbanen. Voorwaarde is dat er
maximaal 125 schaatsers worden
toegelaten op een normale ijs-
baan. Daarnaast moeten ijsvereni-
gingen zich houden aan de corona
handreikingen van de Koninklijke
Nederlandsche Schaatsenrijders
Bond. Gemeenten ontvingen in de
afgelopen weken vragen over
schaatsen op natuurijs. Er worden
geen ontheffingen verleend voor
de organisatie van toertochten.
Zie ook pagina 7

Brand in woning Gasselte
GASSELTE - Een vernietigende brand heeft vanochtend vroeg
grote schade aangericht in een bungalowwoning aan het Erica-
park in Gasselte. Metershoge vlammen stegen op uit het dak van
het huis. Meerdere brandweerkorpsen uit onder andere Gassel-
ternijveen, Gieten, Tweede Exloërmond, Schoonoord en Borger
rukten om 05.00 uur uit om het vuur te doven. ,,De brand woede
voornamelijk op de bovenverdieping en de hal en was bezig uit te
breiden naar de aangebouwde garage. Met behulp van drie stra-
len lagedruk hebben wij de brand bestreden. Een groot gedeelte
van de woning hebben we kunnen behouden maar de schade is
aanzienlijk”, aldus de brandweer. ,,Er was niemand in de woning
ten tijde van de brand. Tijdens de bluswerkzaamheden werden
we verrast door de buren die ons kwamen voorzien van een heer-
lijk bakje koffie. Rond 09.00 uur was de brand geblust. De oor-
zaak van de brand is nog niet bekend.” (Foto: Van Oost Media)

De Schakel krijgt
een nieuw gezicht
AA EN HUNZE - Huis-aan-huis
nieuwsblad De Schakel krijgt
een nieuw gezicht. De krant
verschijnt vanaf februari met
een nieuwe lay-out en er komt
er een gebruiksvriendelijke
online-uitgave.
De Schakel is straks ook volledig
digitaal te lezen. Hiervoor is geïn-
vesteerd in nieuwe techniek, die
garandeert dat het nieuws en de
advertenties altijd optimaal wor-
den gepresenteerd. Of de lezer nu
kiest voor papier of een groter of
kleiner beeldscherm als medium,
de inhoud van de krant is altijd
goed toegankelijk. Hiermee wordt
bereikt dat de lezer maximaal
gebruiksgemak ervaart en dat
adverteerders een optimaal
kanaal krijgen om hun reclame-
boodschap bekend te maken.
De nieuwe, frisse lay-out van De
Schakel maakt het lezen nog pret-
tiger. Nieuws en advertenties wor-
den volgens een uitgekiend
opmaaksysteem afgewisseld,
waardoor ook de reclamebood-
schappen maximale aandacht krij-
gen. Hiermee worden de belangen
van de adverteerders van de krant
optimaal gediend. Net als nu heb-
ben zij de keuze uit diverse adver-
tentieformaten en -uitvoeringen,
waardoor een reclameboodschap
of -campagne altijd volledig naar
wens kan worden opgezet. Dankzij
de toepassing van efficiënte nieu-
we technieken geldt een prijsstel-
ling die onverminderd scherp is.

Wie naast de papieren uitgave ook
de online-publicatie wil inzetten
om z’n klanten te bereiken, krijgt
een schat aan nieuwe mogelijkhe-
den. Ook hier geldt dat er diverse
advertentieformaten- en uitvoe-
ringen beschikbaar zijn. De digita-
le versie van De Schakel is te vin-
den op www.schakel.info. Hier is
altijd het allerlaatste nieuws uit
eigen regio te vinden en er zijn
koppelingen met andere digitale
kanalen zoals Facebook en Twitter.
De online-uitgave zal hierdoor
over een even grote aantrekkings-
kracht beschikken als z’n papieren
tegenhanger.
De vernieuwing van De Schakel
betekent dat het bereik straks gro-
ter zal zijn dan ooit. Dat is een
mijlpaal en dus biedt de uitgever
z’n klanten de komende tijd de
kans om te profiteren. Alle infor-
matie hierover is te krijgen bij de
media-adviseurs.

Twee boetes
voor avondklok
AA EN HUNZE - De bewoners
van de Gemeente Aa en Hunze
houden zich goed aan de ingestel-
de avondklok. Er sinds zaterdag
twee boetes door de politie uitge-
deeld aan inwoners die zich toch
op straat bevonden tussen 21.00
en 04.30 uur. ,,De inwoners van Aa
en Hunze houden zich prima aan
de regels”, zegt gemeentewoord-
voerder Willard Bouwmeester.
Dat was in de rest van Nederland
wel anders, waar in diverse plaat-
sen rellen uitbraken en de politie
hard ingreep. ,,Wij hebben dit
weekend geen berichten gekre-
gen van relschoppende inwoners
en ook hebben we geen signalen
ontvangen van illegale feesten.” 
De maatregelen zijn bedoeld om
het coronavirus terug te dringen.
Landelijk daalt het gemiddeld
aantal positief geteste gevallen.
In de gemeente Aa en Hunze
loopt het niet hard terug. De situ-
atie in zorgcentrum Dekelhem
lijkt redelijk onder controle. Een
groot aantal bewoners zijn vol-
gens Icare hersteld: ,,Enkele
bewoners zijn nog ziek en helaas
betreuren we ook nog het overlij-
den van een bewoner.” Daarmee
komt het totaal inwoners dat in
Aa en Hunze is overleden door
het coronavirus op tien. De afge-
lopen week werden 39 inwoners
positief getest. Dat was de week
daarvoor 40. In totaal zijn er nu
769 inwoners positief getest. 



2 - Woensdag 27 januari 2021 DE SCHAKEL



Woensdag 27 januari 2021 - 3DE SCHAKEL

Veel kerkdiensten gaan tijdens
deze harde lockdown niet door.
Sommige diensten worden uitge-
zonden of opgenomen. Informatie
hiervoor is verkrijgbaar bij de
eigen gemeente.  

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

TANDARTSEN 
Gieten/Gasselte/Rolde:
Mondzorg Drenthe (Beilen). tel.
0900-1012345.

Annen: 
Tandartsenpraktijk Annen tel.
0592-272255/06-52321602.

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.

Laatste cartoon PeJo:

‘De reacties van de
lezers ga ik missen’
AMSTERDAM - Aan alles
komt een eind. Vernieuwingen
brengen veranderingen met
zich mee. De Schakel krijgt een
nieuwe uitstraling en dit heeft
tot gevolg dat er afscheid geno-
men wordt van de cartoon van
PeJo op de voorpagina van de
krant. Zo komt er een eind aan
een lange samenwerking. 

De in Gieten geboren Peter de
Vries (1964) levert sinds jaar en
dag de cartoon die altijd op de
voorpagina van De Schakel prijk-
te. Hij kwam tot 2065 spotprentjes
met een link naar het nieuws in de
Gemeente Aa en Hunze. ,,Het was
een soort samenvatting van de
week, de tendens en sfeer van wat
er leeft in de gemeente. Ik pakte
altijd de krant en volgde het
nieuws om een pakkende cartoon
te maken”, aldus de cartoonist die
al jaren in Amsterdam woont. ,,Ik
heb altijd een sterke binding
gehouden met Drenthe. Ik heb
nog vaak het idee dat ik hier in
Amsterdam op visite ben en dat ik
in Gieten woon. Ze zeggen wel: Je
haalt de Drent uit Drenthe, maar
Drenthe niet uit de Drent. Mijn
ouders zijn overleden, dus ik kom
wat minder vaak in Gieten. Maar
ik heb het altijd heel natuurlijk
gevonden om van het nieuws uit
de regio op de hoogte te blijven.” 

Stripboek
Zijn belangstelling voor Drenthe
komt ook tot uiting in het Thumbs-
stripboek De slag bij Ane die deze
maand is uitgekomen. ,,Ik  heb
altijd iets gehad met de middel-
eeuwen, ridders en kastelen. En in
de dertiende eeuw om precies te
zijn in de zomer van 1227 vond

een legendarisch militair treffen
plaats in Drenthe: De slag bij Ane.
Het ridder-leger van de 34ste Bis-
schop van Utrecht werd genade-
loos afgeslacht op het drassige
Drentse slagveld. Het is natuurlijk
prachtig dat een klein groepje
boeren een heel leger in de pan
hakt. Daar kon ik wel wat mee. Ik
krijg nu extra tijd om deel 2 af te
maken, want ik had al snel 50
pagina’s en de echte slag is in deel
1 nog niet eens begonnen, dus er
komt nog meer.”

Jammer
De Vries vindt het jammer dat de
samenwerking wordt beëindigd,
maar geeft toe dat de wekelijkse
druk af zal namen. ,,Je kunt wel
zeggen dat het na bijna 40 jaar
een routineklus wordt, maar dat is
het niet. Het is je werk en ik heb

dan wel het verantwoordelijk-
heidsgevoel om er iets van te
maken. En als ik iets aanneem dan
ga ik er voor, daarom heb ik het
ook zo lang volgehouden.” De
beste cartoons vindt De Vries de
cartoons waar hij reactie op krijgt.
,,Ik vind het mooi als mensen
reageerden op mijn cartoons. In
het verleden was dat iets minder
vaak, want men moest een brief
sturen, een postzegel plakken en
de brief op de bus doen. Tegen-
woordig gaat dat veel sneller door
sociale media. Natuurlijk krijg je
leuke en minder leuke reacties.
Maar dan weet je in ieder geval
dat de tekening de mensen heeft
geraakt.” Volgens de cartoonist
hebben mensen echter de laatste
tijd wel langere tenen. ,, Ze reage-
ren heftig. Ik begrijp ook wel dat

sommige cartoons niet gepubli-
ceerd zijn en ik op het laatste
moment nog een nieuwe moest
maken. Collega’s hebben hierdoor
opdrachten verloren, omdat ze te
vaak over het randje gingen.”

Middelvinger
Zijn mooiste cartoon vindt PeJo
de cartoon over de komst van de
windmolens. ,,De bewoners zijn
bang dat de turbines de leefbaar-
heid zal aantasten, met name door
de schaduw van de molens. De
Hoge Raad heeft toen alle bezwa-
ren afgewezen. Ik heb een turbine
getekend met als schaduw een
opgestoken middelvinger. Deze
werd door de eindredactie gewei-
gerd, maar later toen de cartoon
was genomineerd voor de Inkt-
spotprijs werd deze alsnog door de
redactie in de krant gepubliceerd.
Ik had met deze cartoon de kern
te pakken hoe de mensen zich
belazerd voelden door de over-
heid. Ik vond hem zelf ook op het

Peter de Vries (PeJo) maakte nog een laatste afscheidscartoon
waarbij de teller blijft steken op 2066.  

randje en kon wel begrijpen dat
hij eerst niet werd geplaatst.”

Missen
De tekeningen van De Vries had-
den diverse thema’s maar ook
steeds terugkerende thema’s als
festivals, Sinterklaas en de Super-
prestige Veldrit. De oplettende
lezer heeft het wellicht wel opge-
merkt dat er niet helemaal een
einde komt aan de pennenstre-
ken van de tekenaar in De Scha-
kel. De voormalig Gietenaar is in
contact gebracht met het Dr. Nas-
saucollege en maakt nu de illus-
traties bij column van de school in
deze krant. Terugkijkend vond ik
de lezersreacties op mijn cartoons
altijd heel fijn. Dat zal ik gaan
missen”, besluit PeJo. .  
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Trainers Rolf Veneboer (links) en Wim Vos gaan nog een jaar-
tje door bij VV Gieten met instemming van voorzitter Hendrik
Hilbolling. (onder). (Foto: VV Gieten)

Veneboer en Vos gaan
jaar door bij VV Gieten
GIETEN - Het bestuur en de
technische commissie van voet-
balvereniging Gieten zijn zeer
ingenomen met het feit dat het
technisch plaatje voor het
komend seizoen wat betreft de
selectie weer is ingevuld. De
onderhandelingen tussen de
TC en de trainersstaf hebben
ertoe geleid dat Rolf Veneboer
en Wim Vos hun contract met
een jaar hebben verlengd en
als gevolg hiervan ook in het
seizoen 2021-2022 de teugels in
handen hebben.
Deze verlenging betekent dat de

ingezette koers, zoals het tijdig
inpassen van eigen jeugdspelers
en de aansluiting van de jeugd en
de reserveteams bij het eerste elf-
tal kan worden gecontinueerd,
hetgeen een positieve ontwikke-
ling tot gevolg kan hebben in het
streven om met het eerste elftal op
een hoger plan te spelen. In het
kielzog van Veneboer en Vos zijn
ook de onderhandelingen met
keeperstrainer Marchienus Tuin-
beek, assistent trainer Peter van
Dijk, trainer van het derde team,
Jaap Alting en verzorger Harold
Dijkstra positief verlopen, zodat
Gieten de komende tijd weer goed
gesteld staat.

Recordoogst voor 
Perenclub Gieterveen
GIETERVEEN - Met een kop
koffie zit ik op gepaste afstand
van elkaar gezellig aan de eet-
tafel van Jan Pepping. Pepping
is al twintig jaar vrijwilliger bij
de Hoogstam Fruitbrigade, die
in de volksmond de Perenclub
wordt genoemd. Hij is woon-
achtig aan het Schipperspad in
Gieterveen. Op het erf zag ik
nog een kraampje staan waar
de peren werden verkocht.

Door Elles Niepoth

Jan Pepping vertelt dat de club is
ontstaan uit Het Project Veenkolo-
niale Dorpen van de gemeente Gie-
ten.  Dick Meesterberends leidde
het Project Vruchtbomen in het
Veen. Dat alles speelde in het jaar
1988. Er werden appelbomen en
perenbomen aangeplant met als
resultaat dat het aantal vandaag
de dag uit honderdtachtig bomen
bestaat.

Met hoeveel mensen onderhouden
jullie dit grote aantal bomen en hoe
vaak zijn jullie aan het werk?
,,Door hoge leeftijd en gezond-
heidsproblemen zijn een paar
mensen van het eerste uur zoals
Jannes van Rossem gestopt, maar

er zijn nog ongeveer acht à tien
mensen actief bezig met snoeien
en plukken. De eerste zaterdag
van de maand komen we bij
elkaar, drinken koffie en daarna
gaan we snoeien. Het Landschaps-
beheer Drenthe ondersteunt ons
door middel van het verstrekken
van een kar, ladders en gereed-
schap. Ook kunnen nieuwkomers
een gratis cursus snoeien krijgen.
We kunnen nog wel wat verster-
king gebruiken, dus als er mensen
zijn, die het leuk vinden om mee
te doen, dan zijn ze van harte wel-
kom. Ze mogen mij bellen op 06-
11227616. In de oogsttijd hebben
we het wel druk, maar het is ook
een gezellige tijd. Met uitzonde-
ring dan van het afgelopen coro-
najaar staan we altijd op de oogst-
markt in Gieterveen, waar je voor
heel weinig geld heerlijke stoof-
peertjes kan kopen. En ook pak-
ken perensap.”

Hoe komen jullie dan aan dat fruit-
sap?
Er komt bij de molen in Gieter-
veen een mobiele fruitpers te
staan. Wij hebben afgelopen jaar
een recordoogst gehad van 11.000
kilogram fruit. De pakken peren-
sap bevatten circa 30 procent
appelsap, daar wordt het lekker-
der van. De pakken zijn geliefd bij

kinderen, want er zit een kraantje
aan het vijf liter pak, zodat ze zelf
kunnen tappen. Het is dus een
supergezonde dorstlesser. De pak-
ken zijn bij mij nog te koop.”

Wat doet de club met het verdiende
geld? Feestvieren?
,,We geven het geld aan het ver-
enigingsleven in Gieterveen. De
bewoners profiteren dus van al
ons werk en dat is goed.”

Hebben jullie ook deelgenomen
aan het project bij de school in Gie-
terveen?
,,Ja, samen met Landschapsbe-
heer Drenthe. We hebben de
plantgaten voor de fruitbomen
gegraven en samen met de kinde-
ren hebben we de bomen geplant.
Regelmatig geven we de bomen
water. Met die droge zomers is dat
wel nodig.”

Hebben jullie nog een nieuw pro-
ject op stapel staan?
Zeker! Een heel leuk project, dat
nog in de kinderschoenen staat.
Bij het natuurgebied van de
Hunze hebben we van Het Drents
Landschap een stuk grond toege-
wezen gekregen. De bedoeling is
dat daar een natuurspeelplaats
voor kinderen komt en een boom-
gaard. Het gebied moet de diversi-
teit bevorderen. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld het waterleven
bewonderen in een paddenpoel.
Ze mogen daar lekker vies worden
en kunnen veel ontdekken, balan-
ceren op een boomstam over de
beek en zich verstoppen.

Nou, dat klinkt goed. Het zal een
aardig centje gaan kosten. Hoe
gaan jullie dat financieren?
Pepping begint te glimlachen.
,,We zullen subsidiepotjes moeten
zoeken en nog zaken moeten uit-
werken. Het windpark heeft een
aantal van onze bomen verplant,
maar die hebben het niet gered.
Die gaan nog vergoed worden.
Ook gaan we subsidie aanvragen
bij Het Gebiedsfonds en andere
instanties. We hebben een goede
samenwerking met de gemeente,
het Drents Landschap en het
Landschapsbeheer Drenthe, dus
dat project gaat een succes wor-
den.” 

Met een groot pak perensap onder
de arm vertrek ik huiswaarts.De Perenclub in Gieterveen had vorig jaar een recordopbrengst. 

Kassabalkjes met Drentse teksten
REGIO - Deze week zijn in 26 Drentse supermarkten beurtbalkjes op
de kassaband te vinden met daarop Drentse teksten. 
Streektaalorganisatie Huus van de Taol wil meer Drents in het open-
bare leven laten zien en nam het initiatief voor deze actie. ,,Vorig jaar
zagen wij onze Nedersaksische naober Martin ter Denge dit doen in
zijn woonplaats Rijssen. In twee supermarkten stonden streektaal-
teksten op de beurtbalkjes. Dat vonden wij zo’n goed idee dat we
onze streektaalambassadeurs en -vrijwilligers gevraagd hebben om
eens te kijken of wij daar in Drenthe ook wat mee konden doen. We
hadden gehoopt op een stuk of twaalf deelnemende supermarkten.
Dus dat er nu 26 meedoen, daar zijn we gloepends wies mee”, aldus
directeur Renate Snoeijing van het Huus van de Taol.
Het Huus van de Taol is de streektaalorganisatie die het Drents pro-
moot met als doel om het een taal te laten zijn waar de gebruikers
trots op zijn en die niet-gebruikers waarderen.
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‘Werken met de kinderen
thuis kost meer energie’
ROLDE - De familie Smit uit
Rolde heeft zich geschikt in de
situatie van het thuiswerken en
het thuis onderwijs verzorgen.
De scholen bjiven in ieder
geval nog tot 8 februari geslo-
ten. Lianne en Gerben en hun
kinderen Maarten (8) en
Femke (6) redden het wel en
zullen het ook wel volhouden,
maar ze realiseren zich ook dat
het voor andere gezinnen best
lastig kan zijn. 
Lianne werkt bij de Gemeente Aa
en Hunze en haar man Gerben bij
de Gemeente Meppel. Maarten zit
in Groep 5 en Femke in Groep 4
van de Jan Thieschool in Rolde.
,,Wij werken beiden veel thuis,
incidenteel gaan we naar kantoor.
We hebben de taken wat verdeeld.
In de ochtend zit ik beneden bij de
kinderen en is Gerben boven aan
het werk. In de middag is mijn
man met de kinderen bezig en kan
ik mij meer richten op mijn werk.
Als de kinderen op bed liggen
maken we dan nog wat zaken af”,
vertelt Lianne. ,,De kinderen doen
hun schoolwerk. Van school heb-
ben ze een dag- en weektaak
gekregen. Online volgen ze les en
ze kunnen bellen met de docent

en met klasgenoten.  Ik kan rede-
lijk met mijn werk bezig en help
de kinderen af en toe op weg. We
komen de dag in redelijk goede
harmonie door. Het kost echter
wel veel meer energie.”
Smit merkt dat veel collega’s in
hetzelfde schuitje zitten. ,,Er is
begrip wanneer een kind tijdens
een overleg in beeld komt. Ze
begrijpen dat je een kind weer op
weg moet helpen. En andersom
geldt dat ook. Het overleg ligt dan
even stil, maar wordt weer opge-
pakt als het kind weer met zijn of
haar taak bezig is.”  
De moeder van twee kinderen
realiseert zich dat iedere thuissi-
tuatie anders is. ,,Onze kinderen
zijn redelijk gedisciplineerd. En
we kunnen het redelijk goed com-
bineren, maar er zijn gezinnen
waar het anders toegaat. Daarom
is het ook goed dat er een noodop-
vang op school is. Ik snap dat er
extra aandacht moet zijn voor
deze kinderen.” Op de Jan Thies-
school worden 52 kinderen opge-
vangen van mensen met cruciale
beroepen en kwetsbare gezinnen.
Dat is een behoorlijk aantal. 
Het echtpaar Smit zal echter ook
blij zijn als de kinderen weer naar
school kunnen. ,,Dat geeft weer
lucht. En voor de kinderen is het

ook belangrijk. Ze missen natuur-
lijk de sociale contacten. Ze spre-
ken wel af en mogen gelukkig
naar voetbaltraining. Dan kunnen
ze hun energie kwijt en zien ze
leeftijdgenoten. Dat is toch
belangrijk. Het is toch anders
samen met leeftijdgenoten in de
klas of met je ouders aan tafel les-
sen volgen.”
Lianne Smit zit er dubbel in als er
wordt gesproken over achterstan-
den. ,,De Jan Thiesschool heeft het
goed voor elkaar en houdt de kin-
deren goed bezig. De jongste vindt
het zelfs wel prettig. Ze kan in
haar eigen tempo doorwerken.
Volgens de maatstaven van het
onderwijs zullen er achterstanden
zijn, maar kinderen leren thuis
ook weer andere dingen. Ik denk
dat het grote gros er wel door-
komt.” 
De directiesecretaris van de
Gemeente Aa en Hunze denkt dat
ze deze periode ook wel doorko-
men. Ook de avondklok zou de
structuur binnen het gezin niet op
de kop gooien. ,,We sporten wel in
de avonduren. Met de kinderen
gaan we overdag ook wel naar bui-
ten. Dus we zorgen dat we een uit-
laatklep hebben, en dan moeten
we maar zorgen dat we ‘s avonds
op tijd binnen zijn.” 

Lianne Smit werkt thuis terwijl haar kinderen bij haar aan tafel onderwijs volgen. (Eigen foto)

Evenmenten gaan niet door:

‘Er zijn momenteel ergere dingen in de wereld’
het Paasvuur, Koningsdag en de
Roldermarkt in Rolde. ,,Het is
begrijpelijk gezien de situatie
waarin we zitten. We hadden onze
activiteiten al op een laag pitje
staan. Het enige wat we doen is
contact onderhouden met Corry
Spelbrink van de Kermis en met
Vitales met betrekking tot de goe-
derenmarkt. Dat waren vorig jaar
tijdens de Roldermarkt ook de
enige activiteiten die doorgingen.
Het is aan de kermisexploitanten,
Vitalis en de Veiligheidsregio of er
nog mogelijkheden zijn om deze
activiteiten door te laten gaan. We
zullen contact onderhouden met
de gemeente in verband met de
vergunningaanvraag”, aldus
Tahalele die het zelfs somber
inziet dat de Roldermarkt dit jaar
doorgang kan vinden. 
De Hemelvaartsmarkt in Gieter-
veen trekt ook altijd veel bezoe-
kers. Net als vorig jaar kan deze
publiekstrekker niet doorgaan.
,,Er zijn momenteel ergere dingen
in de wereld”, zegt Arjan Klaas-

sens van De Stichting Markten
Gieterveen. ,,Het wordt even
afwachten of de Jaarmarkt die we
in juli organiseren doorgang kan
vinden. We hadden de eerst aan-
meldingen voor de Hemelvaarts-
markt al binnen. Het is triest voor
de standhouders. Zij hebben al
een slecht jaar achter de rug en
het lijkt erop dat het dit jaar niet
veel beter wordt. Ook voor de ver-
enigingen en instellingen uit het
dorp, zoals de Activiteitenvereni-
ging en de PKN Kerk is het zuur
dat de Hemelvaartsmarkt voor de
tweede keer niet doorgaat. Zij
organiseren het parkeren en van
de opbrengsten kunnen ze ander
activiteiten organiseren. Dat valt
dus opnieuw weg.”   
Veel activiteiten met betrekking
tot 75 jaar Vrijheid in 2020 wer-
den doorgeschoven. De Stichting
Struikelstenen Aa en Hunze had
het leggen van de eerste struikel-
stenen in Aa en Hunze al uitge-
steld naar 30 maart 2021, een jaar
na de oorspronkelijke datum. ,,We

zijn opnieuw genoodzaakt om
deze herdenking te verplaatsen.
Het is nog te vroeg om met een
nieuwe datum te komen”, zegt
voorzitter Harry Dijkstra. De voor-
zitter is wel van mening dat er
haast gemaakt moet worden. ,,De
direct betrokkenen worden steeds
ouder. Dit weekeinde las ik het
bericht dat Lammie Drenth, die
met haar familie onderduikers
heeft geholpen in de Tweede
Wereldoorlog, op 93-jarige leeftijd
is overleden. Haar familie ving in
het Achterhuis van het Noorden
vijftien onderduikers, waarvan
dertien van Joodse afkomst. Zij
werkte als dekmantel bij de loka-
le afdeling van de NSB. Alle
onderduikers hebben de oorlog
wonderwel overleefd. Zij zou aan-
wezig zijn bij de eerste steenleg-
ging in Aa en Hunze. Maar ook de
mensen die uit Israel en de Ver-
enigde Staten over zouden komen
worden steeds ouder, het zal wel
fijn zijn wanneer deze mensen
aanwezig kunnen zijn.”

AA EN HUNZE - Het besluit
van de twaalf burgemeesters
in Drenthe om voor 1 juni geen
grote evenementen heeft ook
gevolgen voor de evenementen
in de gemeente Aa en Hunze.
Evenementen als de Paas-
markt in Rolde en de Hemel-
vaartsmarkt in Gieterveen zul-
len niet doorgaan. Ook het ont-
steken van paasvuren en de

viering van Koningsdag zullen
niet doorgaan. En veel activi-
teiten met betrekking tot de
viering van 75 jaar Vrijheid
gingen vorig jaar niet door en
zullen ook nu weer uitgesteld
gaan worden.  
Paul Tahalele van de OVVR
berust zich in de situatie. De orga-
nisatie is verantwoordelijk voor
de organisatie van de Paasmarkt,
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Nieuw ‘dorpshuis’ in Gieten
GIETEN - De Algemen Ledenverga-
dering van de Vereniging Dorpsbe-
langen Gieten en Omstreken is in
verband met de uitbraak van het
coronavirus in 2020 niet doorge-
gaan. Gezien de ontwikkelingen van
het virus en de beperkingen die dat
met zich meebrengt heeft het
bestuur besloten dat zij ook in 2021
geen ALV zal houden. 
Dit is mede de reden dat wij ons in
deze bijzondere tijd via De Schakel
tot u als inwoners richten. Een Paas-
vuur zit er naar het zich nu laat
aanzien ook niet in. Wat dan wel: de
IVN gaat de gele en rode wandelrou-
te in het Zwanemeerbos herstellen
en aansluitend daaraan komt er
voor de zeer jonge wandelaars een
kabouterroute in hetzelfde bos. Ook
krijgen alle georganiseerde groepen
gebruikers een uitnodiging om mee
te denken over het Zwanemeerbos.
Door deze aanpak die geïnitieerd
wordt door de gemeente hopen we
als Dorpsbelangen ook verder te
komen met de realisatie van het
openluchttheater. Als we aan
‘theater’ denken dan komt ook de
wens om te komen tot een cultureel
podium direct boven drijven. Dorps-
belangen heeft op 12 november 2020
wederom hierover ingesproken tij-
dens een digitale raadsvergadering.
Een motie en later een amendement
zijn daarna in de gemeenteraad
behandeld. Er is ook in deze krant
veel over gezegd en geschreven. De
meeste partijen zijn het erover eens
dat er een podium moet komen. In
2017 is er op initiatief van Dorpsbe-
langen en Gemeentebelangen een
cultuurvisie voor Gieten om omstre-
ken geschreven. Deze moet in onze

ogen snel geactualiseerd worden. Bij
Dorpsbelangen en Gemeentebelan-
gen, in de persoon van wethouder
Henk Heijerman, leven ideeën om te
komen tot een soort van Dorpshuis,
net als in andere dorpen. Daarvoor
zou het goed zijn dat er binnen
afzienbare tijd geïnventariseerd
wordt welke verenigingen in Gieten
en Omstreken gebruik willen maken
van dat Dorpshuis, hoeveel en welke
ruimte ze hoe vaak nodig zijn en wat
zij aan huur willen/kunnen betalen.
Goed om te weten is ook hoe vereni-
gingen aankijken tegen het zelf dra-
gen van de exploitatie van het
Dorpshuis. Deze gegevens helpen ons
om te komen tot een soort van huis-
vestingsplan met een kostenplaatje.
Dorpsbelangen zou dit samen met de
Gemeente Aa en Hunze willen initië-
ren. We realiseren ons dat het mis-
schien niet het gemakkelijkste
moment is, maar met wachten
schorten we alles meer en meer op.
Inmiddels zijn de meeste mensen
digitaal vaardig en moet het lukken
om met elkaar alle benodigde gege-
vens boven tafel te krijgen. Laten we
nu voor eens en voor altijd samen
proberen een cultuurpodium in Gie-
ten te realiseren. Een podium waar-
mee de verenigingen en inwoners in
lengte van dagen mee vooruit kun-
nen. Vereniging die gebruik willen
maken van het toekomstige Dorps-
huis kunnen zich bij ons melden.
Dat kan door zo spoedig mogelijk een
mail te sturen naar verenigingdorps-
belangengieten@gmail.com.

Wim Veenhof
Dorpsbelangen Gieten 

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.

Bouw windpark gaat verder
AA EN HUNZE - Door het coronavirus gaan veel activiteiten niet door, maar andere zaken vinden
gewoon doorgang. De werkzaamheden van het Windpark Drentse Monden hebben tijdens de feest-
dagen een tijdje stilgelegen, maar zijn begin van dit jaar weer opgestart. Zo zijn er inmiddels in de
buurt van Nieuwediep en Gieterveen de eerste vier windturbines afgebouwd. Maandag werd er
gewerkt aan de vijfde van de in totaal negen die daar komen te staan. Ook zijn de onderste delen
van de turbines bij Gasselternijveenschemond aan de Tweederdeweg al geplaatst. (foto’s Henry
Koops)

Martin van Iperen wordt
d-b van ZorgpleinNoord
REGIO - Martin van Iperen zal
per 1 februari directeur-
bestuurder Ida Grasdijk van
ZorgpleinNoord opvolgen.

,,Het is een prachtige uitdaging
om samen met de zo’n 270 aange-
sloten organisaties, het team van
ZorgpleinNoord en de raad van
toezicht te zorgen voor een toe-
komstbestendig, leefbaar Noord-
Nederland, wanneer het gaat om
zorg en welzijn”, aldus Martin van
Iperen. Nadat Van Iperen bij over-
heden en in de zakelijke dienst-
verlening heeft gewerkt, maakte
hij in 2006 de overstap naar de

maatschappelijke dienstverlening
als directeur in welzijnsorganisa-
ties. De afgelopen jaren is Van Ipe-
ren directeur-bestuurder geweest
bij Vluchtelingenwerk, een organi-
satie die zich inzet voor de
bescherming van vluchtelingen en
hen helpt bij het opbouwen van
een nieuw bestaan. Zorgplein-
Noord is verheugd Martin van Ipe-
ren aan zich te kunnen binden als
betrokken directeur-bestuurder
die samen met de aangesloten
werkgevers en andere stakehol-
ders de huidige uitdagingen op de
arbeidsmarkt voor zorg en welzijn
aan zal gaan.

Fracties willen onderzoek
naar Hanebijtershoek
GIETEN - De fracties van PvdA
en GroenLinks willen dat er
een Rekenkameronderzoek
komt naar de situatie rond de
Hanebijtershoek in Gieten. De
fracties willen dat er een
onderzoek komt naar de recht-
matigheid en doelmatigheid
van de besluitvorming
betreffende het dossier van
deze ontsluitingsweg in het
centrum van Gieten.

Deze slepende kwestie is onge-
veer 25 jaar geleden begonnen
toen er twaalf twee-onder-een-
kap-woningen werden gebouwd
aan de Hanebijtershoek, een
doodlopende zijstraat van de Sta-
tionsstraat in Gieten. Deze wonin-
gen werden gebouwd door een
projectontwikkelaar op de voor-
malige boerderijlocatie. De boer-
derij werd destijds ontsloten door

de weg die nu Hanebijtershoek
heet. 
Het faillissement van de project-
ontwikkelaar, met als gevolg diver-
se rechtsopvolgers (in de loop der
jaren ook naastgelegen percelen),
heeft volgens het college van de
Gemeente Aa en Hunze de casus
er in juridisch opzicht niet gemak-
kelijker op gemaakt. ,,Vanaf het
begin stond de al dan niet open-
bare status van de ontsluitingsweg
ter discussie. Hoewel een uit-
spraak van de Raad van State de
openbaarheid van de weg inmid-
dels heeft vastgesteld.” De
gemeente heeft daar geen grond-
positie, die liggen bij Marchel
Smit van Optiek Visie en Makel-
aardij Aa en Hunze. De gemeente
had het deel van Marchel Smit
over kunnen nemen, maar de par-
tijen werden het niet eens over de
prijs. Makelaardij Aa en Hunze
heeft bouwplannen op de naastge-

legen locatie waar nog een sloop-
pand staat. Het zal volgens het col-
lege een mooie mogelijkheid zijn
om een fraai pand te bouwen met
een betere ontsluiting naar de
Hanebijtershoek. De  makelaardij
heeft echter nog geen aanvraag
ingediend. De verkeersveiligheid
is volgens het college in de huidi-
ge situatie niet in het geding.
De fracties van GroenLinks en
PvdA zijn van mening dat de sle-
pende kwestie nog steeds veel
ongenoegen oplevert voor buurt-
bewoners en belanghebbenden.
,,In de loop der jaren zijn allerlei
verwikkelingen ontstaan met
opvolgende eigenaren van belen-
dende percelen over de status van
de ontsluitingsweg, eigendomspo-
sities en bouwrechten op belen-
dende percelen. Ook de gemeente
heeft hier steeds een nadrukkelij-
ke rol in gespeeld. De kwestie
loopt zowel juridisch als beleids-
matig als een rode draad door ver-
schillende beleidsdomeinen.  Er is
behoefte aan helderheid en trans-
parantie over voorgeschiedenis en
feiten. De huidige situatie ken-
merkt zich door patstellingen en is
belemmerend voor de herinrich-
ting van het centrumplan Gieten.
Het is voor alle partijen belang-
rijk dat het dossier op en fatsoen-
lijke democratische wijze kan
worden afgesloten. Het belang-
rijkste resultaat moet zijn dat er
betere inrichtingsperspectieven
voor het gebied komt. Gezien de
complexiteit van de zaak is der-
halve een zeer gedegen aanpak
vereist om uit de impasse te
komen en het beoogde doel te
bereiken. Wij willen hiervoor een
onafhankelijke derde inschake-
len. Een neutrale speler, die de
regie op zich neemt, het dossier
onderzoekt, partijen hoort, zo
nodig bemiddelt, rapport uit-
brengt en daarin met een voorstel
komt.”
Het voorstel van PvdA en Groen-
Links wordt komende donderdag
in de gemeenteraad besproken. 
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Digitaal voorleesontbijt
voor leerlingen Obs Anloo
ANLOO - Het zijn bijzondere tij-
den. Eigenlijk voor iedereen,
maar zeker ook voor kinderen,
hun ouders en leerkrachten. De
kinderen van OBS Anloo hebben
afgelopen woensdag toch kunnen
genieten van een heerlijk voor-
leesontbijt. Want voorlezen blijft
heel belangrijk: juist ook nu.
De ouderraad van OBS Anloo had
ervoor gezorgd dat bij alle kinde-
ren en teamleden thuis een katoe-
nen ontbijttas werd bezorgd met
daarin voor elk wat wils. Meester

Ruud vertelde aan de verschillende
groepen online een verhaal. Het
verhaal voor de bovenste groepen
speelde zich af rond kerst, ‘s avonds
in school. Een keizer was in de
school en was op zoek naar het
kerstverhaal. Hij wilde alleen het
echte kerstverhaal horen. Niemand
van de soldaten, koks en dienaars -
die ook allemaal in de school waren
- kon het echte verhaal vinden. De
keizer werd steeds bozer en ieder-
een moest in de hoek gaan staan.
Uiteindelijk kwam er een verwaar-
loosde man binnen, met kapotte

De ingrediënten
van het digitale
voorleesontbijt
van Obs Anloo.

(foto Obs Anloo)

schoenen en een versleten jas. De
keizer joeg hem de school uit en
ging er achteraan. Tot halverwege
Gasteren en Anderen, toen vond
de keizer alleen nog de versleten
jas. De keizer had het koud gekre-
gen buiten en deed de jas om zich
heen en ging terug naar school.
Daar vertelde hij iedereen dat hij
zijn lesje wel geleerd had en dat
hij dankbaar was met alles en
iedereen. Meester Ruud wilde niet
vertellen of dit verhaal nu echt is
gebeurd of niet. Er werd verschil-
lend over gedacht...

Gemeente draagt
zwembad van Het
Hunzepark over
GASSELTERNIJVEEN – De Gemeente Aa en Hunze heeft
het zwembad op het Hunzepark in Gasselternijveen overge-
dragen aan Roompot Vakantieparken.

De in 1997 gesloten erfpachtovereenkomst liep 1 januari af. Deze
was toen afgesloten door de voormalige gemeente Gasselte en
Stichting Hunzepark Beheer van rechtswege af. De gemeente ging
door het aflopen van de erfpachtovereenkomst in gesprek met
Roompot Vakantieparken, die momenteel de eigenaar is van het
Hunzepark, in gesprek. In deze gesprekken is overeengekomen dat
Roompot het zwembad, met bijbehorende grond (zonneweide) en
opstallen, tegen de (door een onafhankelijk taxateur) getaxeerde
waarde zou kopen. De overdracht van het zwembad en bijbehoren-
de grond heeft op 29 december plaatsgevonden.

In de koopovereenkomst is vastgelegd dat de inwoners van de
gemeente Aa en Hunze voor de komende vijf jaar, tegen (maxi-
maal) het door het jaarlijks vastgestelde tarief door de gemeente
voor openbare zwembaden, toegang houden tot het zwembad van
het Hunzepark. Na vijf jaar zal een evaluatie van de afspraak
plaatsvinden en kan deze afspraak worden aangepast. Eenzelfde
soort afspraak had de gemeente eerder ook bij het zwembad in
Nooitgedacht. Het zwembad dat nu in hadden is van vakantiepark
Hof van Saksen is inmiddels ook alleen nog toegankelijk voor gas-
ten van het resort. Deze situatie kan ook in Gasselternijveen gaan
ontstaan. 

De gemeente heeft nu nog twee zwembaden in eigendom; De Borg-
hoorns in Annen en Het Zwanemeer in Gieten.
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