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

Er is een alternatieve Drentse Fiets4Daagse ontwikkeld (foto
André Weima).

Drentse Fiets4Daagse
zorgt voor alternatief
DRENTHE - De organisatie
van de Drentse Fiets4Daagse
komt met een alternatieve
fietstocht. Daardoor kan de
liefhebber deze zomer toch de
bekende fietsmedaille verdie-
nen. 

Door corona zijn er sinds maart
geen massale evenementen meer
mogelijk. Ook de Drentse Fiets4 -
Daag se is afgeblazen. Om ieder-
een toch de kans te geven lekker
door Drenthe te fietsen, is er een
alternatief bedacht. Daarbij kan
ook de echte Fiets4Daagse

medaille verdiend worden. 
De deelnemers zoeken zelf vier
prachtige routes van 40 kilometer
uit, die over vier verschillende
dagen gefietst worden tussen 1
juli en 1 september. De routes
moeten in Drenthe gefietst wor-
den. Route-ideeën zijn te vinden
op www.drenthe.nl.
Om mee te kunnen doen dient à 5
euro een startformulier gekocht te
worden op www.fiets4 daag se.nl.
Na het fietsen van de vier routes
kan het ingevulde formulier wor-
den opgestuurd naar de organisa-
tie. Men ontvangt vervolgens in
september een medaille. 

Singer-songwriter is een van de talenten die gebruik maakt van
de Popvoucher. 

Laatste ronde van
Popvoucher Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - Drent-
se poptalenten in de leeftijd
van 12 tot en met 27 jaar kun-
nen nog tot 31 augustus een
beroep doen op de Voucherre-
geling Poptalent van de pro-
vincie Drenthe. 

Doel van de regeling is om jonge-
ren meer mogelijkheden te bie-
den zich te ontwikkelen in de pop-
cultuur. Via de regeling kan een
financiële bijdrage worden aange-
vraagd van 500 euro voor het vol-
gen van workshops op het gebied
van songwriting en producen. Ook
is het mogelijk met het geldbe-
drag een professionele studio-
opname of videoclip te maken. De
regeling heeft twee jaar bestaan
en stopt na de zomer definitief.
Dit seizoen zijn al zestien aanvra-
gen voor de Popvoucher gehono-

reerd. Zo kunnen het hiphop-duo
Bombarie uit Coevorden en de
rockband Insane Delirium uit
Emmen samenwerken met een
producer en in een professionele
studio werken aan nieuwe num-
mers. Urban artiest Marijn Scho-
ling uit Hoogeveen kan dankzij de
voucher een cursus studiorecor-
ding en stageperformance volgen.
Singer-songwriter Isa Zwart uit
Emmen heeft, dankzij de popvou-
cher, zelfs drie songs kunnen opne-
men. 

Jongeren die nog een beroep op
de regeling willen doen, wordt
geadviseerd voor de zomer de aan-
vraag te doen, omdat het aanvra-
gen en de behandeling van de vou-
cher een paar weken in beslag
kunnen nemen. De regeling is te
vinden op www.provin cie. dren -
the.nl/@131130/subsidie-vouchers.

Drentse Maand van
de Vrijheid in 2021
MIDDEN-DRENTHE - De pro-
vincie Drenthe organiseert in
april 2021 alsnog de Drentse
Maand van de Vrijheid. 

Bij gemeenten en andere organi-
saties is veel enthousiasme voor
dit initiatief. Op deze manier kun-
nen veel activiteiten, die dit jaar
niet doorgingen, alsnog plaatsvin-
den. 
Er wordt in 2021 van begin april
tot en met 5 mei uitgebreid en op
verschillende manieren stilge-
staan bij de waarde van vrijheid.
In de hele provincie zijn er activi-
teiten, variërend van paradrop-
pings, concerten en herdenkingen

tot tentoonstellingen en vrijheids-
wandelingen. Ook zal de Liberty
Tour, een optocht met onder meer
historische legervoertuigen, vol-
gend jaar de tweede week van
april door Drenthe trekken. 

De Drentse Maand van de Vrij-
heid wordt afgesloten tijdens het
Bevrijdingsfestival in Assen op 5
mei 2021. ,,Het is bijzonder jam-
mer dat dit lustrumjaar door-
kruist werd door corona. Maar vol-
gend jaar leven we nog een jaar
lánger in vrijheid. Het is zeer de
moeite waard om daar uitgebreid
aandacht aan te geven”, aldus pro-
jectcoördinator Gerrit Kamstra.

Repair Café in
Beilen blijft dicht
BEILEN - Repair Café Beilen
blijft tot 12 september gesloten.
Aanleiding is het coronavirus. De
bibliotheek in Beilen is inmiddels
beperkt open, maar activiteiten
mogen er nog niet plaats vinden.
Ook is het lastig de anderhalve
meter afstand te waarborgen.
Repair Café Beilen hoopt dat de
regels in september verder ver-
soepeld zijn en dat de draad dan
weer kan worden opgepakt. 

Nieuw lesmateriaal
van Huus van de Taol
BEILEN - Het Huus van de Taol
heeft nieuw Drents lesmateriaal
gepresenteerd. Het is te vinden
op de website wiesneus.nl van
de streektaalorganisatie.

Het lesmateriaal is uitgebreid met
het thema Op Reis. ,,Op reis gaan is
niet alleen de grens oversteken,
maar ook kennismaken met nieu-
we, andere dingen. Wat is er mooi-
er dan een taal te ontdekken, of in
gedachten tóch even die ‘schoel-
reis’ te maken? En ‘Vie-va-vekaan-
sie’ vieren kan ook in de achter-
tuin of in het park”, aldus Arja
Olthof, streektaalfunctionaris bij
het Huus van de Taol. Na de the-

ma’s Sunterklaos en Vrijheid is Op
Reis het derde thema waar leer-
krachten, ouders en kinderen
materiaal kunnen ontdekken om
spelenderwijs met het Drents
bezig te zijn. Marij Rahder heeft
ook voor dit thema de illustraties
gemaakt bij de verhalen, liedjes
en spelletjes. Naast dit nieuwe
thema word ook bestaand materi-
aal uit de lesbundel Krummels
gedigitaliseerd. Krummels zijn
losse verhaaltjes, gedichtjes en
liedjes voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Bij alle onderdelen
is ook audiomateriaal beschik-
baar, zodat liedjes en verhalen
geluisterd kunnen worden. Het
materiaal op wies neus.nl past
goed in een digitale leeromgeving
en is erg geschikt om samen met
(klein)kinderen te ontdekken.  De
site is de vinden via de website
van het Huus van de Taol of op
www.wiesneus.nl.

Midden-Drenthe
weer in raadzaal
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente Midden-Drenthe verga-
dert weer in de raadzaal. In de
afgelopen periode werd er vanwe-
ge het coronavirus digitaal verga-
derd. Nu de maatregelen versoe-
peld zijn, kiest de gemeente
ervoor om weer fysiek bij elkaar
te komen. De eerste keer gebeur-
de dat op dinsdag 9 juni, toen de
commissie Zorg en Welzijn verga-
derde. Uiteraard is met de opstel-
ling van de raadzaal rekening
gehouden met de 1,5 meter
regels. Inwoners kunnen de ver-
gaderingen nog niet in de raad-
zaal volgen. Zij moeten het nog
doen met de livestream op
www.midden dren the.nl.

Gemeentewerf
Westerbork
gaat dicht
WESTERBORK - De gemeente-
werf in Westerbork wordt per 1
augustus gesloten. De medewer-
kers en het materiaal gaan naar
de gemeentewerf in Beilen. 
De gemeente Midden-Drenthe
heeft een tijd geleden al vastge-
steld dat op de gemeentewerf in
Westerbork sprake is van veel
achterstallig onderhoud. Daarop
zijn aanpassingen gedaan om de
onverantwoorde risico’s weg tene-
men. Omdat toen al gekeken
werd naar centralisatie van de
gemeentewerf in Beilen, zijn geen
grote investeringen meer gedaan
in de gebouwen. De gemeente is
nu zover dat de centralisatie gere-
aliseerd wordt en de verhuizing
van medewerkers en materieel
vanuit Westerbork naar Beilen
wordt aangepakt. Hiervoor zijn op
de werf in Beilen een aantal aan-
passingen nodig. De kosten die
hiermee gemoeid zijn, worden
geschat op ruim 50.000 euro. 
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Vrijdag houdt de VerrekijkerShop de Kijk & Vergelijk dag.

Blad ‘Fragmenten’ verschijnt in juni niet
WESTERBORK - Het tijd-
schrift Fragmenten zal deze
maand niet verschijnen. Uitge-
ver Historische Vereniging
Voormalige Gemeente Wester-
bork heeft dit besluit geno-
men vanwege het coronavirus. 

,,Het is een historisch besluit,
maar niet voor herhaling vat-
baar’’, aldus voorzitter Albert
Kuper van de vereniging. ,,Het

liefst willen we natuurlijk onze
ruim achthonderd leden een nieu-
we Fragmenten aanbieden, maar
dat lukt gewoon niet. In maart
hebben we bij hoge uitzondering
vanwege het coronavirus ons tijd-
schrift al via de post laten bezor-
gen, maar de obstakels zijn nu te
groot.’’ 
Het besluit is genomen in nauw
overleg met de leden van de kern-
redactie. Zij maken samen met
geselecteerde schrijvers de verha-

len, maar dat is momenteel heel
moeilijk. Albert Kuper: ,,De redac-
teuren moeten bij veel verschil-
lende mensen langs om verhalen
op papier te zetten. Deze verhalen
worden uitgewerkt. Daarna gaan
ze ter correctie nogmaals langs om
te zien of het verhaal klopt. Ook
moeten er foto’s bij het verhaal
komen. Die moeten worden uitge-
zocht en ook ter goedkeuring aan
de verhalenverteller worden voor-
gelegd. Minister-president Rutte
heeft ons echter opgeroepen om
zoveel mogelijk thuis te blijven en
daar houden we ons aan.’’
Voorzitter Ben Boers van de kern-
redactie ondersteunt de beslis-
sing. ,,Door de heersende corona-
crisis worden redactie en auteurs
dusdanig in hun activiteiten
beperkt, dat een verantwoorde
editie van het juninummer nau-
welijks mogelijk is. Wij spreken
hierbij graag de wens uit dat het
september/oktobernummer weer
op tijd bezorgd kan worden, al
kunnen wij daarover op dit
moment nog geen zekerheid ver-
schaffen.’’
Het bestuur van de Historische
Vereniging Voormalige Gemeente
Westerbork  hoopt dat de leden
begrip hebben voor de ontstane
situatie.

De kernredactie van ‘Fragmenten’, (vanaf links) Jan Visscher,
Ben Boers en Annelies Kok.

Kamp Westerbork verplaatst
herdenking naar volgend jaar
HOOGHALEN - Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork
heeft besloten ook de uitge-
stelde herdenking op 13 sep-
tember van de bevrijding van
kamp Westerbork niet door te
laten gaan en te verplaatsen
naar zondag 11 april 2021.

,,Gezien de huidige situatie rond-
om corona hebben we helaas moe-
ten besluiten dit jaar geen her-
denking meer te laten plaatsvin-
den. Het gaat ons enorm aan het
hart dat we, in het jaar dat we stil-
staan bij 75 jaar vrijheid, niet
samen kunnen komen om samen
waardig te herdenken. Het is op
dit moment nog te onzeker of het

mogelijk is grootschalige evene-
menten te organiseren na 1 sep-
tember waarbij ook voldoende
afstand gehouden kan worden.
Daarnaast vallen veel van onze
sprekers en gasten door hun leef-
tijd onder de risicogroep. Ook dat
heeft meegespeeld bij onze beslis-
sing om de herdenking opnieuw te
verplaatsen”, aldus Gerdien Ver-
schoor, directeur van het Herinne-
ringscentrum. Kamp Westerbork
werd op 12 april 1945 bevrijd. Het
Herinneringscentrum staat ééns
in de vijf jaar stil bij de bevrijding
van het kamp. De laatste keer was
in 2015. De mensen die dit jaar
een rol zouden hebben in het pro-
gramma, hebben ook voor volgend
jaar hun medewerking toegezegd.

BBK wil weer los
BEILEN - De Beiler Bridge Kring (BBK) onderzoekt de mogelijk-
heid om per 1 september weer te starten met bridgebijeenkomsten.
Het streven is om dan ook de beginnerscursus te hervatten. 
De BBK moest de activiteiten in maart staken na de uitbraak van
het coronavirus. Er wordt momenteel gekeken hoe aan de tafels de
anderhalve meter-regel kan worden gehandhaafd en welke voor-
zorgsmaatregelen er verder moeten worden getroffen. Ook de
Nationale Brigde Bond is hierbij betrokken. ,,Om in training te blij-
ven, kan er online gebridged worden. Zo is het mogelijk om online
actief te zijn met Berry’s BIC. Tevens kan men op elk moment
instappen op Step Bridge’’, aldus BBK-secretaris Yvonne Kalis. Zij
is voor meer informatie bereikbaar op 0593 - 522297. 

Kijk en Vergelijkdag bij VerrekijkerShop 
BEILEN - De VerrekijkerShop
in Beilen organiseert vrijdag
19 juni de Kijk & Vergelijkdag.
Normaliter wordt de Verrekij-
ker DemoDag in het voorjaar
gehouden bij het bezoekers-
centrum Dwingelderveld,
maar dit jaar is gekozen voor
een locatie buiten bij de eigen
winkel aan de Brinkstraat 14.

Op deze dag kunnen belangstel-
lenden vele verschillende verre-

kijkers en spotting scopes testen
en met elkaar vergelijken. Er zijn
product- en merkvertegenwoordi-
gers aanwezig van Swarovski
Optics en Hawke Optics. De pro-
ducten van deze merken staan
buiten opgesteld om ze te demon-
streren en iedereen van informa-
tie te voorzien.
Met een uitgebreid assortiment
van meer dan 150 verschillende
verrekijkers van onder andere de
merken Vortex, GPO, Bynolyt,
Bushnell, Zeiss, Leica en vele

meer, is deze dag het uitgelezen
moment om de vele verschillende
kijkers te vergelijken en advies te
krijgen van diverse productspecia-
listen. 
Bij Swarovski Optik gaat kwaliteit
veel verder dan alleen de techni-
sche aspecten. Voor hen is kwali-
teit een harmonieus samenspel
van excellente optiek, functionali-
teit, ergonomie, design en service.
Zij zien het als hun plicht om het
goede te verbeteren, de gebrui-
kers telkens weer te verrassen en
daarbij de verwachtingen te over-
treffen. Mede daardoor kan de
VerrekijkerShop verrekijkers,
spotting scopes en accessoires
aanbieden die langdurig hun
waarde zullen behouden. U kunt
ze steeds opnieuw gebruiken en er
vele jaren plezier aan beleven. De
reden dat mensen voor Swarovski
Optik kiezen: ze weten dat het een
investering voor het leven is.
Met hun expertise van vele jaren
in het ontwerpen van diverse
optiek produceert Hawke verre-
kijkers in verschillende prijscate-
goriën. Zo hebben zij voor de star-
ter de relatief voordelige Nature-
Trek serie en de Frontier ED X
serie voor de gevorderden.
Tot ziens vrijdag 19 juni aan de
Brinkstraat 14 in Beilen, meer
info: 0593-582524.

Subisidiepot voor ‘minder
tegels, meer groen’ is leeg
MIDDEN-DRENTHE - Water-
schap Drents Overijsselse
Delta (WDODelta) stimuleert
particulieren om maatregelen
te nemen die leiden tot herge-
bruik van regenwater. Onder
het motto ‘minder tegels, meer
groen’ is er een subsidierege-
ling gemaakt. Daarvoor
bestaat zoveel belangstelling
dat het beschikbare geld voor
2020 nu al op is. 

Voor dit jaar was een budget van
100.000 euro beschikbaar. ,,Maar
de pot is leeg”, vertelt Hans Wij-
nen, bestuurslid van het water-
schap.  ,,Dat is voor het eerst sinds
de start van deze stimuleringsre-
geling in 2017. En we zijn nog niet
eens halverwege het jaar. Fantas-
tisch nieuws, maar het betekent
ook dat we nieuwe initiatieven
helaas niet meer kunnen steunen
dit jaar.” 
De particuliere initiatieven kun-
nen helpen om het werkgebied
van WDODelta ‘klimaatproof’ te
maken. Daarom werd een maxi-
male subsidie van 50 procent op
de kosten gegeven, met een maxi-
mum bijdrage van 10.000 euro.
,,Dat duwtje werkt”, constateert
Wijnen. Groene daken, geveltuin-
tjes, regenwater opvangen en her-
gebruiken, meer groen en minder
tegels in de tuin en wijk. Het zijn

allemaal voorbeelden van maatre-
gelen die de woonomgeving
bestendiger maakt tegen de kli-
maatverandering. Wijnen: ,,Het
regent tegenwoordig vaker en har-
der. Aan de andere kant komt
droogte ook steeds meer voor. En
in bebouwd gebied hebben we te
maken met hittestress. Bij hoge
temperaturen kan de warmte niet
weg. Door hierop te anticiperen
met maatregelen in eigen tuin,
straat of wijk snijdt het mes aan
twee kanten: minder risico op
wateroverlast bij veel neerslag en
natuurlijke verkoeling bij hoge
temperaturen. Daarnaast kan ook
de riolering worden ontlast door
er voor te zorgen dat er minder
regenwater het riool inloopt. Bij-
voorbeeld door meer groen en
minder tegels te gebruiken of
door regenwater af te koppelen
van het riool.”
Wijnen: ,,We hebben met name
veel aanvragen gekregen van pro-
jecten voor gezamenlijke groene
daken. Ook diverse schoolpleinen
in ons werkgebied zijn flink aan-
gepakt. Precies wat we beoogden.”
Wijnen hoopt dat de gezamenlijke
initiatieven toch door blijven
gaan, ook zonder subsidie van het
waterschap. In 2021 zal WDODelta
waarschijnlijk opnieuw een subsi-
diepot beschikbaar stellen. Meer
informatie staat op de website
www.wdodelta.nl/subsidie.

De subsidie van WDODelta op ‘minder tegels, meer groen’ is op. 

Leestuin Hond in de Kast is weer open
WITTEVEEN - Leestuin ‘Hond
in de Kast’ in Witteveen heeft
de deuren weer geopend. Nu
de coronamaatregelen zijn ver-
soepeld, is bezoek weer wel-
kom.
Hond in de Kast is een boekwin-
kel voor tweedehands boeken met
gedichten en verhalen. In de lees-
tuin kan iedereen lekker gaan zit-
ten en iets te lezen pakken. De
zaak bestaat sinds augustus 2019
en heeft als voorbeeld de theetuin
The Orchard bij Cambridge.

Hond in de Kast heeft veel buiten-
ruimte met zitjes. Er is genoeg te
lezen: in de mandjes op tafel en in
de winkel. Er zijn gedichten, ver-
halen, romans, spannende boeken,
liedteksten en strips. Gastvrijheid
staat centraal. Voor de bezoekers
is er altijd gratis koffie of thee met
iets lekkers. Een bijdrage hoeft
niet maar is wel welkom, het liefst
door de aanschaf van boeken.
De collectie van Hond in de Kast

bestaat uit ruim 3500 boeken. De
tuin is in ieder geval elke dinsdag
open en daarnaast op andere
dagen als dit zo uitkomt. In de win-
tertijd wordt de leestuin binnen

voortgezet als leeswinkel, ook elke
dinsdag. Het adres is Mr. J.B. Kan-
weg 20 in Witteveen. Meer infor-
matie is te vinden op de website
www.hondindekast.nl. 

Leestuin Hond in de Kast is weer open. 
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De foto
van de
deportatie
van joden
uit Kamp
Westerbork. 

Michel-IT: voor alle IT-zaken
SMILDE - Michel van den
Bosch is begin vorig jaar in
Smilde gestart met zijn bedrijf
Michel-IT. Met meer dan 25
jaar ervaring bij bedrijven al
Fujitsu en Oracle, kent de IT-
wereld geen geheimen voor
hem. Hij biedt zijn diensten
aan bij bedrijven en particulie-
ren in de hele regio Midden-
Drenthe.

Elk automatiseringstraject en
iedere installatieklus is bij Van
den Bosch in goede handen.
Michel is gewend aan het aanleg-
gen en faciliteren van grote net-
werken (500+ werkplekken), maar
ook kleinere opdrachten zijn bij
hem zeker welkom. Als allround
systeembeheerder werk Michel-IT
voor zowel particulieren als voor
het bedrijfsleven. De klant wordt
maximaal ontzorgd op IT-gebied. 
Omdat zijn laatste werkgever
opging in een andere organisatie,
besloot Van den Bosch voor zich-
zelf te beginnen. Vanuit Smilde
startte hij met zijn IT-service. Hij
heeft inmiddels zijn draai hele-
maal gevonden. Geboren en geto-
gen in Driebergen, is Van den
Bosch nu op en top verknocht aan

Smilde en de regio. Hij is blij dat
hij al zo’n acht jaar de drukte van
Midden- en West-Nederland ach-
ter zich heeft kunnen laten. ,,Ik
richt me met mijn werkzaamhe-
den in eerste instantie op dit deel
van Drenthe en Frieland, waar we
toch dicht tegenaan zitten. Klan-
ten mogen bij mij rekenen op een
full service-aanpak. Men kan mij
inschakelen voor systeem- en net-
werkbeheer en reparaties en sto-
ringen aan hardware. Ook het
installeren van software is bij mij
in vertrouwde handen.’’
Door zijn ervaring kan Van den
Bosch er voor zorgen dat proble-

men snel verholpen worden.
,,Zowel de zakelijke markt alsook
particulieren nodig ik van harte
uit om gebruik te maken van mijn
diensten. Zij kunnen mij inscha-
kelen voor voor aankoopadvies
en/of installatie van een compleet
netwerk of een enkele computer
of laptop. Wanneer zich een sto-
ring voordoet of er iets kapot gaat,
dan wil men graag dat het euvel
snel verholpen is. Ik ben snel ter
plaatse en geef graag persoonlijk
en duidelijk advies.’’
Meer informatie is te vinden op
www.michel-it.nl. Bellen kan ook:
06 - 5764 1124.

HH combi wil volgend
seizoen naar 4e klasse
HOOGHALEN/HIJKEN - Het
eerste elftal van HH combi wil
volgend seizoen promoveren
naar de 4e klasse. Met een
mix van ervaren krachten en
nieuw talent willen de voetbal-
lers uit Hooghalen en Hijken
de stap maken. 

Ook HH combi moest halverwege
maart vanwege corona noodge-
dwongen alle voetbalactiviteiten
staken. De laatste competitiewed-
strijd tegen Groen-Geel uit Gro-
ningen werd door de mannen van
HH combi nog gewonnen met 3-4.
Iedereen binnen de eerste selectie
maakte zich destijds op voor een
spannend slot van de competitie,
waarin geprobeerd zou worden om
de vierde plaats te behalen. Die
zou recht geven op een plaatsje in
de nacompetitie. Corona gooide
roet in het eten. 
Voor het seizoen ’20-’21 ziet het er
wat betreft de selectie van HH
combi rooskleurig uit. Er stromen
12 talentvolle A-junioren door
naar de senioren. Die jonge spe-
lers krijgen allemaal de kans om
zich in de voorbereiding in het eer-
ste te spelen. De trefzekere spits
Brian de Jong die het afgelopen
seizoen in verband met liesklach-
ten vrijwel niet gespeeld heeft,
lijkt qua fitheid op de weg terug.
HH combi zal het nieuwe seizoen
starten met vier teams in plaats
van drie. Er wordt een nieuw twee-
de elftal gevormd dat een klasse
hoger gaat spelen dan vorig sei-
zoen. Ook om de aansluiting met
het eerste elftal te verbeteren.
Trainer Abel Darwinkel, die
komend seizoen voor het tweede

jaar aan het roer staat, is uiteraard
blij met de aanwas vanuit de
jeugd. ,,Vorig seizoen hebben we
met een vijfde plaats al redelijk
gepresteerd. Komend seizoen
moeten we met al die jonge, fitte,
talentvolle spelers erbij, bij de
beste drie kunnen eindigen. In
alle linies heb ik komend seizoen
meer mogelijkheden. Er zal meer
concurrentie zijn, waardoor ieder-
een een stapje extra moet doen
om een basisplaats te bemachti-
gen of te behouden. Maar de focus
zal niet alleen bij het eerste lig-
gen. Het is ook zaak dat het nieu-
we tweede elftal  goed gaat draai-
en en dat de jonge jongens die in
hun eerste jaar als senior nog net
buiten de boot vallen, progressie
boeken.” 
Ook voorzitter Jan Veldhuizen ziet
een mooie  toekomst in het ver-
schiet voor HH combi. ,,We keken
er als bestuur en supporters al een
paar jaar naar uit dat deze talent-
volle lichting door zou stromen
naar de senioren en nu is het ein-
delijk zover. Komend seizoen
bestaat HH combi (fusie tussen
SV Halen en Hijker Boys) tien
jaar. Het zou mooi zijn als we ons
jubileum kunnen vieren met pro-
motie naar de vierde klasse. Daar
gaan we met z’n allen voor. We
kunnen haast niet wachten tot het
nieuwe seizoen begint.”
Wie komend seizoen ook op zon-
dagochtend (2e, 3e of 4e elftal) of
zondagmiddag (1e elftal) een bal-
letje wil trappen bij HH combi is
van harte welkom. Aanmelden
kan via www.hhcombi.nl/vere ni -
ging/word-lid. Voor meer informa-
tie kan men contact opnemen met
Feike Oenema: 06-38915862.

Bibliotheek Westerbork
weer open
WESTERBORK - Bibliotheek Westerbork is maandag 8 juni weer
open gegaan. Bezoekers kunnen weer materialen lenen en inleveren.
De openingstijden zijn voorlopig wel aangepast: de zomersluiting is
alvast ingezet. 
De bibliotheekmedewerkers zijn blij dat de klanten weer kunnen
komen: ,,We verheugen ons erop iedereen weer te zien en onze
dienstverlening stap voor stap weer op te kunnen pakken’’, zo laten
ze weten. 
Op dit moment is het alleen mogelijk om materialen te lenen en in
te leveren. Klanten kunnen nog geen gebruik maken van de leesta-
fel en de computers.
De leden in de gemeente Midden-Drenthe kunnen ook terecht in
Bibliotheek Beilen en Smilde. Wel hanteren de bibliotheken aange-
paste openingstijden. Dit betekent dat Westerbork op vrijdag geslo-
ten is, Smilde op donderdag en Beilen op zaterdag. Bibliotheek
Bovensmilde is nog gesloten.

De werkzaamheden in het centrum van Beilen liggen op schema
(foto gemeente Midden-Drenthe).

Herinrichting centrum
Beilen ligt op schema
BEILEN - De herinrichting
van het centrum van Beilen
ligt op schema. De verwach-
ting is dat de werkzaamheden
nog voor de bouwvak kunnen
worden afgerond. Dat heeft de
gemeente Midden-Drenthe
laten weten. 

De werkzaamheden in het cen-
trum van Beilen zijn eind maart
van start gegaan en duren tot en
met vrijdag 17 juli. Het gaat om
de herinrichting van de Raadhuis-
straat, Prins Bernhardstraat en de
Brinkstraat Oost en West, inclusief

de kruisingsvlakken van de hierop
aansluitende wegen en parkeer-
terreinen. Het verkeer wordt
gedurende deze periode omge-
leid.
De plannen voor de herinrichting
zijn gemaakt door Bureau Holle-
ma in opdracht van de gemeente
Midden-Drenthe. Ondernemers,
bewoners en vastgoedeigenaren
hebben hierbij hun inbreng gehad
via diverse inspraakronden. Het
doel van de plannen is het ver-
fraaien van de centrumstraten,
zodanig dat er een optimaal aan-
trekkelijk gebied voor het (winke-
lend) publiek ontstaat.

Deportatiefoto Kamp
Westerbork geselecteerd
HOOGHALEN - Ter gelegen-
heid van 75 jaar vrijheid zijn
honderd Nederlandse foto’s
geselecteerd die als oorlogshe-
rinnering het meest indruk-
wekkend zijn. Daaronder
bevindt zich ook de foto van
de deportatie van joden uit
Kamp Westerbork.

In totaal zijn vijf Drentse foto’s
opgenomen in de eindselectie. Ze
zijn allemaal te vinden op de web-
site in100fotos.nl. De foto’s staan
ook in het nieuwe boek De Tweede
Wereldoorlog in honderd foto’s
(WBOOKS). 
Als onderdeel van het initiatief is
aan bekende Nederlanders
gevraagd welke foto op hem of

haar de meeste indruk maakt.
Ook de Drentse sportverslaggever
Herbert Dijkstra werd gevraagd
een keuze te maken. Hij koost
voor de foto van het jodentrans-
port, genomen in 1942 in Hoogha-
len. 
Dijkstra benadrukt dat beelden
meer zeggen dan woorden. ,,Dat
meisje rechts onderin de foto doet
me denken aan mijn dochtertje
toen ze een jaar of twee was. Je
moet er niet aan denken welk lot
hen te wachten staat. Maar het is
juist zaak er wél aan te denken in
deze tijd.’’
Van de reactie van Dijkstra is een
videofilmpje gemaakt, dat te zien
is op in 100fotos.nl. Ook de reac-
ties van andere bekende Neder-
landers zijn hier te zien. 
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De gemeente Midden-Drenthe wil meer en betere jeugdhulp.

Midden-Drenthe wil meer
en betere hulp voor jeugd
MIDDEN-DRENTHE - Hilda
Wardenier is aangesteld als
‘praktijkondersteuner jeugd’
(POH jeugd) in de gemeente
Midden-Drenthe. Ze is sinds
begin deze maand actief om te
zorgen voor betere jeugdhulp. 

De gemeente is sinds 2015 verant-
woordelijk voor alle vormen van
jeugdhulp. Zowel de huisarts als
het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) kan kinderen helpen en
doorverwijzen naar gespeciali-
seerde jeugdhulp. Hilda Warde-
nier biedt als POH jeugd opvoed-
ondersteuning en is de schakel
tussen huisarts, hulpverlening en
CJG. Ze is werkzaam bij de lokale
huisartsenpraktijken in Midden-
Drenthe. 
Wethouder Jeugd Erjen Derks:
,,We willen meer en betere hulp
aan kinderen en jongeren geven.

Met de PHO jeugd zorgen we
ervoor dat kinderen en hun ouders
dichtbij huis en laagdrempelig de
juiste hulp kunnen krijgen. We
willen snel kunnen schakelen
zodat we in een vroeg stadium
hulp kunnen bieden, die bij de
jongere en het gezin past. Op die
manier kunnen we in veel geval-
len voorkomen dat er zwaardere
zorg nodig is.” 
De PHO jeugd kijkt samen met de
jongere en het gezin wat er nodig
is om tot een oplossing te komen.
Als vervolgens blijkt dat er toch
meer gespecialiseerde hulp nodig
is, zorgt de POH jeugd er samen
met het CJG voor dat kinderen en
ouders op de juiste plek hulp krij-
gen. 
De POH jeugd is wekelijks aanwe-
zig op vijf huisartsenpraktijken in
de gemeente. In eerste instantie is
dit voor een proefperiode van
twee jaar. 

Wethouder Erjen Derks en voorzitter Sander Vos hebben het
startsein gegeven voor de aanleg van het kunstgrasveld (foto
gemeente Midden-Drenthe).

Aanleg kunstgrasveld
Perkenslag van start
WESTERBORK - De aanleg
van het kunstgrasveld bij
sportpark De Perkenslag in
Westerbork is van start
gegaan. Wethouder Erjen
Derks heeft samen met voor-
zitter Sander Vos van voetbal-
vereniging VKW hebben
onlangs het officiële startsein
gegeven.

Sander Vos: ,,Een lang gekoester-
de wens gaat in vervulling. We zijn
als voetbalclub enorm blij dat er
straks een kunstgrasveld tot onze
beschikking is. Er kan nu in vrij-
wel alle weersomstandigheden
gespeeld en getraind worden.’’
Wethouder Erjen Derks: ,,In Wes-
terbork is het initiatief ontstaan
om een ‘Sporthart’ te realiseren,

waar verschillende sporten samen
komen op één locatie. Hier wilde
de gemeente graag aan meewer-
ken want het biedt een meerwaar-
de voor sport én gezondheid. Het
mooie is dat  straks naast de  sport-
clubs, ook de scholen er gebruik
van gaan maken.’’
Binnenkort gaat survivalvereni-
ging ValtJeMet verhuizen van de
Elperstraat in Westerbork naar De
Perkenslag. Op één van de huidige
trainingsvelden van VKW wordt
een survivalbaan aangelegd.
De verwachting is dat het kunst-
grasvoetbalveld eind september
in gebruik wordt genomen, maar
dit is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden. Zoals het
er nu naar uitziet begint de aanleg
en inrichting van de Survivalbaan
begin september.

Staatsbosbeheer zoekt nieuwe vrijwilligers
WITTEVEEN - Staatsbosbe-
heer zoekt nieuwe vrijwilligers
voor beheerseenheid Emmen-
Sleen. Dit is een bosgebied
van 5.500 hectare dat zich uits-
trekt van Emmen tot Witte-
veen. 

De boswachterij ligt voor het
grootste gedeelte op de Drentse

Hondsrug. Het landschap is niet
alleen enorm gevarieerd, maar ligt
ook vol met sporen uit het verle-
den. Voor het begeleiden van wan-
delexcursies, met de nadruk op
beleving voor het hele gezin, wor-
den gidsen gezocht die het leuk
vinden om op deze excursies te
begeleiden.
Nieuwe vrijwilligers moeten veel
kennis van de natuur hebben en

het leuk vinden om zelfstandig de
flora en fauna in het gebied in
kaart te brengen. Met name ken-
nis van broedvogels, vlinders,
libellen, planten, reptielen en
amfibieën is nodig, evenals secuur
kunnen werken. 
De boswachterij Emmen-Sleen is
ingedeeld in drie deelgebieden:
Emmen, Sleen & Witteveen, Gees
& Geeserstroom en De Witten. Het
overgrote deel van het gebied is
bos, maar er zijn ook mooie heide-
terreinen, hoogveenvennen, een
hoogveencomplex en langgerekte
landschapselementen. Geeser-
stroom is een gebied met een
aparte status. Dit beekdal  is tien
jaar geleden omgevormd. Daar-
naast zijn er vele cultuurhistori-
sche monumenten in het gebied,
die zorgvuldig beheerd worden.
Meer informatie is te vinden op
www.staatsbosbeheer.nl/vrijwillig
ers.

Staatsbosbeheer zoekt nieuwe vrijwilligers voor de boswachterij
Emmen-Sleen.

Jeugd DOS komt in actie in Steenwijk
DWINGELOO - Jeugdleden
van atletiekvereniging DOS in
Dwingeloo hebben donderdag
4 juni deelgenomen aan een
trainingswedstrijd in Steen-
wijk. Daarbij werd ook een uit-
slag opgemaakt en dat was

voor het eerst weer sinds
lange tijd.

De atletiekunie heeft de wedstrij-
den voor het hele seizoen
geschrapt in verband met het
coronavirus. Daardoor worden de
prestaties van de atleten niet

meer officieel vastgelegd. In over-
leg met de atletiekunie gebeurde
dat dit keer in Steenwijk wel.
Ouders mochten niet aanwezig
zijn, maar konden buiten de hek-
ken wel meekijken. 
Acht atleten hebben zich van hun
beste kant laten zien. Lysanne
Klaver, Merel Hoen en Jelle Smi-
nia namen het op tegen de A-
pupillen van Steenwijk. Voor
Lysanne Klaver was het haar eer-
ste wedstrijd. Vooral het vortex-
werpen ging heel goed met een
worp van   16 meter. De 60 meter
sprint ging in 11,60 seconden en
zij sprong  2,10 meter ver. Merel
Hoen heeft al hele mooie persoon-
lijke records staan. Toch verbeter-
de zij haar sprint tot 10,41 secon-
den. Zij sprong 2,60   meter ver en
wierp de vortex 11 meter ver,
eveneens een persoonlijk record.
Jelle Sminia nam deel op zijn
nieuwe spikes. Dat leverde een
mooie tijd op de 60 meter op van
10,00 seconden. Een enorme ver-
betering van zijn eigen clubre-
cord. Met verspringen kwam hij
tot  2,70 meter en de vortex gooide
hij 14 meter, een nieuw record. 
Matthias Wolters en Teun Bruulse-
ma, beiden B-pupil, deden voor
het eerst mee. Matthias Wolters
liep de 40 meter sprint in  7,38
seconden en Teun Bruulsema in
9,35  seconden. Teun sprong  2,21
meter ver en Matthias 2,10 meter.
Bij Matthias raakte de vortex na 8
meter de grond en bij Teun na 6
meter. Volgens iedereen hele
mooie prestaties voor een eerste
wedstrijd.
Jorinde Kloeze is C-pupil. Op de
40 meter sprint kwam zij tot 7,78
seconden. Met verspringen reali-
seerde ze een heel mooi persoon-
lijk record van 2,60 meter en met
de vortex gooide ze 11 meter.
Laura Hoen en Merci Germalem
zijn allebei minipupillen.
Ondanks haar leeftijd heeft Laura
al heel veel ervaring en ze steunde
Merci graag bij de onderdelen,
wat het was haar eerste wedstrijd.
Laura zette met 7,76 seconden een
hele mooie tijd neer op de 40
meter sprint. Bijna een halve
seconde sneller dan haar vorige
record. Met verspringen verbeter-
de ze zichzelf naar 2,40 meter en
ook de vortex ging goed met 11
meter. Merci had voor de 40 meter
9,69 seconden nodig. Met ver-
springen kwam zij tot 1,40 meter
en met de vortex tot  7 meter. De
atleten kregen allemaal een diplo-
ma met hun prestaties. 
DOS traint elke woensdag van
18.00 tot 19.00 uur op de atletiek-
baan aan de Westeinde 1A in
Dwingeloo. Vanaf 5 jaar mogen
kinderen meedoen. Wie 12 jaar of
ouder is, traint van 19.00 tot 20.00
uur. Voor informatiek kan men e-
mailen naar atletiektrain-
ster@outlook.com.

De jeugdleden van DOS in Steenwijk. 

Waterschap schroeft peil
op tot boven maximum
MIDDEN-DRENTHE - Water-
schap Drents Overijsselse
Delta (WDODelta)  heeft de
waterpeilen in sloten, weterin-
gen en kanalen opgeschroefd
tot boven het normale maxi-
mum. 

Met deze maatregel wordt extra
water vastgehouden en bouwt het
waterschap een buffer op om bij
aanhoudende droogte zolang
mogelijk aan de watervraag te
kunnen voldoen. 
De optie om waterpeilen extra op
te zetten, nam het waterschap ook
tijdens de droge zomers van 2018
en 2019. Het bleek positief bij te
dragen aan de beschikbaarheid

van water voor de gebruikers,
zoals inwoners, natuur en land- en
tuinbouw. Bestuurder Hans Pere-
boom: ,,Net als toen gaan we ook
nu nauwkeurig te werk. Hoger
gelegen gebieden hebben eerder
last van de droogte - en dus ook
eerder vraag naar water - dan bij-
voorbeeld poldergebieden. Daar-
naast letten we erop dat er geen
schade voor derden uit voort-
vloeit.” 
Het waterschap volgt de weersver-
wachting nauwlettend om bij een
weersomslag tijdig te kunnen anti-
ciperen. WDODelta heeft laten
weten dat de neerslag van de afge-
lopen dagen, nagenoeg geen
effect heeft op de droogtesituatie
en de grondwaterstanden. 

Waterschap WDODelta heeft het waterpeil opgeschroefd tot
boven het maximum.
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‘Amphion’, een van de beeld-
houwwerken van Lucas Klein. 

Nieuwe duo-expositie
in KunstenaarsHerberg
ZWEELOO - In Kunstenaars-
Herberg Zweeloo is vanaf
zaterdag 13 juni een duo-expo-
sitie te zien van twee profes-
sionele kunstenaars uit de
regio. Agnes van Eupen uit
Meppen exposeert haar schil-
derijen en Lucas Klein, oud-
inwoner van Aalden-Zweeloo,
toont beeldhouwwerk.

Lucas Klein: ,,Een belangrijk ele-
ment in mijn beeldhouwwerk is
de verbinding. Mijn beelden zijn

gemaakt van natuurlijke materia-
len zoals steen, hout en koper. Ze
bestaan vaak uit meerdere delen
die ik samenvoeg tot stevige com-
posities. De beelden zijn ab stract,
maar hebben vaak iets figuratiefs
in zich. En ook iets mystieks. Mijn
gestapelde beelden verwijzen
naar megalithische culturen, zoals
de monumenten van Stonehenge
en Malta. En natuurlijk onze
eigen Hunebedden! Mijn stenen
boten doen weer denken aan oude
Egyptische culturen. Ze verwijzen
naar de oversteek. Naar de verbin-
ding tussen hier en ginds. De eeu-
wenoude band tussen hemel en
aarde... Maar voor een Drent als ik
is dat natuurlijk gewoon: eiken-
boom en hunebed.”

Agnes van Eupen: ,,Het thema dat
mij momenteel veel bezig houdt is
‘Mysterie’. Hoe het leven ontstaan
is, hoe alles met elkaar samen-
hangt en elkaar beïnvloedt, welke
natuurkrachten op elkaar inwer-
ken en wat de effecten ervan zijn.
Het is het leven om ons heen, waar
wij deel van uitmaken, minuscuul
klein en soms overweldigend
groot. Het leven is een en al dyna-
miek, het begin en de toekomst
een groot mysterie.’’
De expositie is tot en met 8 augus-
tus te bezoeken op zaterdagmid-
dagen tussen 13.00 en 17.00 uur.
Er zijn in verband met het corona-
virus maatregelen genomen vol-
gens de RIVM richtlijnen. 

Open huis Klankrijk Drenthe op Youtube
MIDDEN-DRENTHE -
Muziekschool Klankrijk Drent-
he - ook actief in Midden-
Drenthe - heeft zaterdag open
huis gehouden door middel
van een livestream op Youtu-
be.

Coördinator Henk Lansink: ,,Nu
door de coronamaatregelen het
open huis dit jaar niet fysiek kon
doorgaan, wilden we ons  cursus-
aanbod dit jaar via een livestream
presenteren. Dit biedt een mooie
mogelijkheid om veel te laten
horen van de muziek die onze leer-

lingen leren maken.’’ De stream is
nog steeds beschikbaar op Youtu-
be en de website van Klankrijk
Drenthe.
In de stream vertellen de muziek-
docenten van Klankrijk Drenthe
iets over het instrument waarop
zij lesgeven. Zo kan er kennis
gemaakt worden met het instru-
ment en met de docent. Dit
varieert van piano, accordeon en
keyboard tot gitaar en harp, en
van dwarsfluit, koperblaasinstru-
menten en blokfluit tot viool en
cello. Leerlingen en docenten
laten zich horen in kleine optre-
dens. Ook wordt er verteld over de
cursussen en samenspeelmoge-
lijkheden. 
Muziekschool Klankrijk Drenthe
biedt muzieklessen en cursussen
aan in de gemeenten Midden-
Drenthe, Aa en Hunze, Assen,
Noordenveld en Tynaarlo. Alle
docenten hebben een afgeronde
conservatoriumopleiding en
ruime ervaring in het lesgeven op
hun instrument.
De livestream op YouTube
(kanaal: Klankrijk Drenthe) is ook
te vinden via de Facebookpagina
en via de website www.klank -
rijkdrenthe.nl. 

Een van de leerlingen van Klankrijk Drenthe in actie (foto Henk
Lansink).

Stil protest op het terras van De Turfsteker (eigen foto).

‘Stil protest’ Westerbork
WESTERBORK - Terrassen
zijn sinds begin deze maand
weer open voor het publiek.
De horeca in Midden-Drenthe
is er blij mee, maar dat geldt
niet voor het verbod op iedere
vorm van muziek dat werd
ingesteld. In Westerbork leid-
de dat tot een pro test actie.

Het muziekverbod voor Midden-
Dren the werd ingesteld door bur-
gemeester Mieke Damsma.
Omdat in veel andere gemeenten
muziek gewoon was toegestaan,
oogstte ze veel kritiek. Op het ter-
ras van van Iers Restaurant & Pub
De Turfsteker in Westerbork leid-
de het tot een protestactie waarbij
bezoekers met een koptelefoon op
het terras zaten. Zonder muziek,
want dat was niet toegestaan. 
Eigenaar Jan Poort heeft er geen
goed woord voor over en laat dat
duidelijk weten op z’n Facebook-
pagina. ,,De burgemeester ver-
zuimt op deze manier steun te
geven aan de (hore-
ca)ondernemers die het al ver-
schrikkelijk moeilijk hebben.
Onbegrijpelijk’’, aldus Poort. ,,Wij
hadden het plan om lokale artie-
sten akoestisch enkele liedjes te
laten zingen. Juist om op een ver-
antwoorde manier te zorgen dat
mensen zich aan hun eigen tafel

kunnen vermaken. Met muziek
zorgen we voor wat afleiding. Een
reden om lekker op je plek te blij-
ven zitten en te genieten van wat
er om je heen gebeurt. Maar zo
ziet onze burgemeester dit helaas
niet.’’ De actie van Poort heeft veel
bijval gekregen. Op Facebook zijn
verschillende steunbetuigingen te
lezen. 

Beiler Harmonie
wijzigt inzameling
oud papier
BEILEN - Het Beiler Harmonie
Orkest gaat de inzamelingsdag
voor oud papier wijzigen.
De vereniging was gewend om
iedere vierde zaterdag van de
maand een rondgang te maken.
Dit wordt iedere vierde woensdag
van de maand. De wijziging geldt
met ingang van juni. Dat bete-
kent dat de eerstvolgende inza-
meldag van oud papier 24 juni  is.
Het gebied waar het Beiler Har-
monie Orkest het oud papier inza-
melt, zijn de wijken ten zuiden
van de Torenlaan in Beilen. 
Meer informatie over het inzame-
len van oud papier is te vinden op
www.beilerharmonieorkest.nl

Vakleerkrachten voor gym op basisschool
MIDDEN-DRENTHE - Kinde-
ren vanaf groep 3 in het basis-
onderwijs in Midden-Drenthe
krijgen vanaf komend school-
jaar gymles van ALO-geschool-
de vak leerkrachten. 

Vorig jaar werd de beleidsnotitie
‘Bewegen en leefstijl’ vastgesteld.
Eén van de doelen die daarin
staan genoemd is meer aandacht
voor het bewegingsonderwijs in
Midden-Drenthe. Daar wordt nu in
samenwerking met SportDrenthe
invulling aan gegeven met het
aanstellen van de vakleerkrach-
ten.
,,De gemeente, de onderwijspar-
tijen en SportDrenthe hebben de
handen ineen geslagen om dit
voor elkaar te krijgen”, aldus wet-

houder Erjen Derks. ,,We vinden
het belangrijk om kinderen een
eerlijke en goede start te geven
voor een gezond en gelukkig
leven. Goed bewegingsonderwijs
op de basisschool kan daar een
bijdrage aan leveren.”
De gemeente, Kitsprimair en het
CKC Drenthe nemen samen de
kosten voor hun rekening. Direc-
teur Dolf Dekker van Kits Primair:
,,Onze groepsleerkrachten doen
hun uiterste best om goed onder-
wijs aan de kinderen aan te bie-
den. Bewegingsonderwijs is een
vak apart. We zijn blij met deze
vakspecialisten.” 
Frank Klein, Coördinator Lifestyle
Kits Primair: ,,Ondanks dat hier in
Drenthe meer ruimte is om te
bewegen, zie je op de scholen toch
een behoefte aan goede gymles-

sen. Veilige, superleuke intensieve
gymlessen waarbij je veel leert.
Belangrijk voor nu maar ook voor
later. Onze leerlingen zijn tenslot-
te de toekomst!”

Ook CKC Drenthe is enthousiast
over de komst van de vakleer-
krachten: ,,Op onze kindcentra
leren we kinderen niet alleen
basiskennis, maar ook om samen
op te trekken en spelenderwijs te
leren. Bewegingsonderwijs levert
daar een belangrijke bijdrage
aan’’, aldus CKC Drenthe.
De vakleerkrachten krijgen
ondersteuning van het team
Gezond in Midden-Drenthe. Op
die manier kunnen ze nog meer
kinderen bereiken en kunnen ze
verschillende bewegingsactivitei-
ten met elkaar verbinden.

FC Groningen on Tour in Beilen daverend succes
BEILEN - FC Groningen on
Tour in Beilen is zaterdag 30
mei een daverend succes
geworden. Ruim zeventig
jonge spelers uit Midden-
Drenthe namen deel aan het
voetbalspektakel. 

Op uitnodiging van vv Beilen en
cvv FIT Boys gaven trainers van
FC Groningen trainingen op
Sportpark Noord-West. De dag
stond bol van de leuke en geva-
rieerde oefeningen voor jeugd-
voetballers tot en met 12 jaar.
Onder een heerlijk lentezonnetje
genoten de deelnemers volop en
leerden ze heel veel.
’s Ochtends rond 9.30 uur startte
de voetbaldag en werden de spe-
lers in zeven groepen verdeeld
met ieder hun eigen trainer. Ver-

deeld over het sportpark werkten
de groepen aan de omschakeling
van verdediging naar aanval en
vice versa. Ook werd de nodige
speldiscipline bijgebracht, alles
was strak georganiseerd. 
Na de middaglunch verplaatsten
alle groepen zich naar veld 4 voor
een circuit. Tal van zaken kwamen
voorbij, zoals een tactische bespre-
king, oog-voet-coördinatie en doel-
schieten op een zeil in het doel
met verschillen gaten met ver-
schillende punten. Rond 15.30 uur
was de dag voorbij en gingen alle
deelnemers moe maar voldaan
huiswaarts met een FC Groningen
Deelnemerscertificaat.
Ook de jonge trainersgroep van
FC Groningen on Tour genoot
zichtbaar van de leergierige spe-
lertjes. Eén van de trainers had
bovendien opvallend lovende

woorden over voor het sportpark.
Hij liet weten dat zijn team zelden
zo’n ‘prachtig, praktisch ingericht
en mooi gelegen sportpark’ aan-
treft. 
Al met al kijken de samenwerken-
de verenigingen vv Beilen en cvv
FIT Boys samen met FC Gronin-
gen on Tour en Stichting Sport-
park Noord-West terug op een
prima verlopen voetbaldag die
volgens hen ‘zeker voor herhaling
vatbaar’ is.

Jonge voetballers maken zich op voor het oefeningencircuit.

Stabiel internet
op Landgoed
Börkerheide
WESTERBORK - Landgoed Bör-
kerheide in Westerbork heeft het
voorzieningenniveau opgewaar-
deerd. Er is stabiel internet aan-
gelegd, waarvan alle campinggas-
ten  gebruik kunnen maken. De
capaciteit is voldoende om niet
alleen e-mails te checken, maar
het is bijvoorbeeld ook mogelijk
om Netflix te streamen. Om over-
al op de camping goed bereik te
hebben, zijn zes Wifi-accespoints
met een hoge capaciteit
geplaatst. Waar mogelijk is aan-
gesloten op de glasvezelbekabe-
ling, waardoor het geheel volgens
de camping ‘super stabiel’ is.
Hierdoor kunnen de campinggas-
ten niet alleen genieten van de
rust, maar ook contact houden
met de buitenwereld.
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Begraven is in Midden-Drenthe relatief goedkoop.

Begraven is in Midden-
Drenthe niet al te duur
MIDDEN-DRENTHE -  De
kosten van een eenpersoons-
graf in Midden-Drenthe bedra-
gen 2.696 euro. Dat is minder
dan het gemiddelde in de pro-
vincie (3.009 euro) en ook min-
der dan het landelijk gemid-
delde (2.949 euro). Begraven is
dus relatief goedkoop in Mid-
den-Drenthe.

Uitvaartverzorger Monuta deed
onderzoek naar de kosten van
begraven en cremeren. Daarbij is
voor begraven uitgegaan van graf-
rechten voor de duur van 20 jaar. 
Cremeren is een eenmalige aange-
legenheid en daarom veel goedko-
per dan begraven. Een crematie
zonder gebruik van de aula kost in
de Boskamp in Assen 819 euro.
Het landelijk gemiddelde hier-
voor ligt op 684 euro. Een crema-
tie met condoleance bezoek in de
Boskamp kost 1215 euro. Het lan-

delijk gemiddeld wat dit betreft is
1.336 euro. Voor deze meest geko-
zen variant is de Boskamp dus
relatief goedkoop. 
Gemeenten bepalen zelf de prijs
voor een graf op een gemeentelij-
ke begraafplaats. Ook bepalen zij
de duur van de grafrechten, kos-
ten voor het grafonderhoud en de
jaarlijkse indexering van de prij-
zen. De kosten voor grafrechten
stijgen jaarlijks om kostendek-
kend te kunnen blijven. 
In Drenthe wordt 84 procent van
de overledenen gecremeerd en 16
procent begraven. Gezien de grote
verschillen is volgens de onderzoe-
kers verstandig om goed na te
gaan waar de laatste rustplaats
moet zijn. Afgezien van alle emo-
tionele redenen, zijn er ook finan-
ciële verschillen om rekening mee
te houden. De duurste Nederland-
se gemeente voor begraven is Gro-
ningen (8.072 euro), de goedkoop-
ste Losser (748 euro).

Georges Taylor. 
Het monument voor Georges
Taylor nabij Orvelte.

Onthulling monument 
Georges Taylor in 2021
ORVELTE - Het monument
dat nabij Orvelte is opgericht
ter nagedachtenis aan para-
chutist Georges Taylor zal in
april 2021 officieel worden
onthuld. Dat heeft de Stichting
Herdenking Franse Parachu-
tisten 1945 bekend gemaakt.

De onthulling van het monument
bij het Oranjekanaal stond voor
dit jaar op het programma als
onderdeel van de festiviteiten
rondom 75 jaar vrijheid. Vanwege
de uitbraak van het coronavirus
moest de activiteit worden afge-
last.
Stichting Herdenking Franse
Parachutisten 1945 had een drie-
daags bezoek georganiseerd van
Franse familieleden van de 700
parachutisten die in de nacht van
7 op 8 april 1945 boven Drenthe
gedropt werden in verband met
operatie Amherst. Op het pro-
gramma stonden herdenkingen en
een tour langs Franse monumen-

ten. Er hadden zich meer dan 50
Fransen aangemeld, waaronder
nog één veteraan, de 95-jarige
Achille Muller, die bij de bevrij-
ding van Schoonloo was. De Fran-
sen zouden op 11 april de hele dag
te gast zijn geweest bij het bevrij-
dingsfestival in Westerbork. Daar-
bij was ook de onthulling gepland
van  het monument van parachu-
tist Taylor.

De Franse para’s namen in 1945
deel aan de operatie Amherst
waarbij strategische posities
moesten worden ingenomen om
een snelle opmars van de geal-
lieerde troepen mogelijk te
maken. De parachutisten van de
SAS, de Special Air Service, moes-
ten proberen bruggen te behou-
den, belangrijke wegen vrij
maken en zoveel mogelijk moge-
lijk onrust bij de bezetter veroor-
zaken. 

De para’s landden in groepen van
15 man vanuit 47 vliegtuigen die
vertrokken uit Engeland. Ook in
de omgeving van Westerbork, Wit-
teveen en Orvelte landden para-
chutisten. Een groep Fransen viel
op 8 april 1945 de Duitse com-
mandopost aan in het centrum
van Westerbork, nu De Wester-
burcht, waarbij drie Fran sen sneu-
velden. Een andere groep viel de
Orvelterbrug en de sluis aan.
Daarbij sneuvelde Antoine  Treis.
Voor hem is een monument aan de
voorgevel van de oude vlasfabriek
aangebracht.  In totaal sneuvelden
33 Fransen en raakten velen
gewond. In de gemeente Midden-
Drenthe sneuvelden in totaal 10
Fransen. 
Bij boerderij Oranjekanaal NZ 40
in Zuidveld sneuvelde parachutist
Georges Taylor. Ter nagedachtenis
is op deze plek  bij Orvelte aan het
Oranjekanaal een monument

opgericht. Het is een van twee
monumenten die recentelijk
nieuw voor de para’s zijn
geplaatst: ook bij Gieten gebeur-
de dat, waarmee alle 33 gesneu-
velde Fransen nu een ereteken
hebben gekregen. Ook de onthul-
ling van het monument bij Gieten
kon niet doorgaan en ook dat staat
nu voor volgend jaar op stapel. De
familieleden, afkomstig uit Frank-
rijk, Italië en Canada,   zullen hier-
bij aanwezig zijn. 
Luitenant Georges W.L Taylor,
geboren in 1924 als  zoon van een
Franse moeder en een Engelse
vader, meldde zich in 1941 bij het
Franse leger. Hij kreeg zijn oplei-
ding in Schotland en vocht in Nor-
mandië en in de Ardennen. Hij
sneuvelde op 8 april 1945 en is in
Frankrijk begraven.

Een van de
kabouters bij

het buitencentrum
van het

Drents-Friese Wold.

Buitencentrum Drents-
Friese Wold weer open
APPELSCHA - Het buitencen-
trum van Drents-Friese Wold
in Appelscha is weer gedeelte-
lijk geopend. De nieuwe ope-
ningstijden zijn woensdag tot
en met zondag van 10.00 tot
17.00 uur. 
Het Buitencentrum Drents-Friese
Wold is een ideaal startpunt voor
een bezoek aan Nationaal Park
Drents-Friese Wold. Hier is infor-
matie over de natuur en wandel-
en fietsroutes te vinden. Daar-
naast zijn er diverse cadeaus in de
winkel te koop. 
Bezoekers kunnen een wandeling
door het bos of door de Kale Dui-
nen maken, of een fietstocht door
het gebied. In de brasserie IJgen-
weis kan men gezellig eten en
drinken terwijl nagenoten wordt
van de prachtige natuur.
Voor de kinderen is er een aange-
paste vorm van het kabouterpad.
De eerste kabouters zijn al weer

gesignaleerd. De rode puntmuts
en het kabouterspeldje mogen
mee naar huis. De diverse wandel-
routes zorgen voor een prachtige
natuurbeleving. Heeft iemand nog
energie over, dan biedt de speel-
weide genoeg mogelijkheden om
uit te razen.

FIT Boys heeft selectie
voor nieuw seizoen rond
BEILEN - Voetbalclub FIT
Boys heeft de selectie voor sei-
zoen 2020-2021 zo goed als
rond. Begin deze maand had
de eerste training plaats met
34 van de 44 selectiespelers. 
De selectie trainde onder leiding
van de nieuwe oefenmeester Otto
Halmingh, assistent-trainer Tim
Seubring en 2e selectietrainer Tri-
stan Haurissa. Er was tijd voor een
korte kennismaking en in drie
groepen werden drie oefenvor-
men afgewerkt. 
De FIT Boys-selectie zal in de
maand juni iedere woensdag trai-
nen om dan de zomerstop in te

gaan. Op zaterdag 8 augustus start
de voorbereiding op het nieuwe
seizoen in de derde klasse en wor-
den de trainingen hervat. 
De selectie leek uitgedund te wor-
den, maar het is de Technische
Commissie toch gelukt de spelers-
groep weer op sterkte te krijgen.
Het vertrek van spelers die stop-
pen, is gecompenseerd met oud-
leden die terugkeren en jeugdspe-
lers die doorkomen.
Van de huidige selectie stoppen
Jonathan Schans (studie, buiten-
landse stage), Ruud Seubring
(gezinssituatie), Tim Seubring (is
assistent-trainer geworden) en
Peterjan Oosting (als keeper, gaat

voetballen). Er zijn 33 spelers die
doorgaan. Dit zijn: Robert Haan-
drinkman, Kevin Kooistra, Ge rald
Haandrikman, Martijn de Vries,
Elwin Dam, Stefan Eefting, Jako
van Faassen, Bart van der West,
Nick Middelbos, Matthijs Bonnen,
Lars de Boer, Wilko Stevens,
Remco Reinders, Arjan Keizer,
Renaldo Boom, Julian Boom,
Ruben Oostenbrink, Daniël van
der West, Mark Seubring, Johan
Vriesema, Jeroen Boelen, Niek
Boerhof, Merijn Boers, Jan Jaap
Drogt, Jos Gerding, Gert Jan Mel-
lema, Ruben Schutten, Jesse Turk-
stra, Robert Jan Winters, Jeroen
Ebbinge, Peterjan Oosting, Niels
Janssens en Mark Visser.
Nieuw in de selectie zijn negen
spelers: Niels Hepping (JO19),
Niels van der West (JO19), David
Götz (JO19), Tim Lutgers (JO19),
Jelmer van Dijk (JO19), Thijs Oos-
ting (was gestopt), Matthijs Boer
(was gestopt), Dirk Jan Smelt (was
gestopt) en Leon Timmerman (vv
De Weide, was gestopt). 
De staf van het eerste team
bestaat uit: Otto Hamlingh (trai-
ner, komt over van SJS), Tim Seu-
bring (assistent-trainer), Maurits
Beuling (teammanager), Ria de
Vries en Marjan van der West
(verzorgsters), Peter en Bert
Doornbos (assistent-scheidsrech-
ters). De staf van het tweede team
bestaat uit: Tristan Haurissa (trai-
ner) en Marten Oldersma (team-
manager).

Een deel van de nieuwe selectie van FIT Boys krijgt instructies
(foto Maurits Beuling). 

Nieuws uit de regio
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De beste winkelwagenmunt 
die u kunt wensen

Gratis

Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op 
reumanederland.nl/winkelwagenmuntje
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