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Veenhuizen is in trek. In veel opzichten. Voor onder
meer dagjesmensen, toeristen en overige gasten
die Veenhuizen aan doen, vanwege het gevarieerde
aanbod aan evenementen en activiteiten. Ook weer
in de afgelopen (zomer)periode.
Om inzicht te krijgen in de exacte bezoekerscijfers
is er de afgelopen maanden een bezoekers- en
bedrijvenenquête uitgevoerd, waarmee inzicht
ontstaat hoe Veenhuizen zich ontwikkelt.
Het verwerken van de verzamelde data verloopt
voorspoedig. Zodra er resultaten bekend zijn
informeren wij u hierover.

BREEDBAND … NU HET MOMENT OM TE BESLISSEN!
Veenhuizen wordt toch géén witte vlek in het Noorden ...?
Om dat te voorkomen is er op donderdag
16 november 2017 om 20:00 uur in
Het Verenigingsgebouw een informatiebijeenkomst over breedband in Veenhuizen.
Daar presenteren zich de providers (die zijn
geselecteerd door de Coöperatie Glasvezel Noord,
waarbij de werkgroep Breedband Veenhuizen
is aangesloten) en geven een toelichting op de
mogelijkheden, en zullen vragen die er zijn beantwoorden. Heeft u zich al voor een abonnement
aangemeld, ook dan ben u uiteraard van harte
welkom, en neem vooral ook uw buren mee!
De werkgroep Breedband Veenhuizen adviseert bij
het kiezen van een provider:
1. beslis of je internet via glasvezel wilt, of TV of
telefoon of het hele pakket;
2. bepaal welke zenders je in ieder geval wilt
hebben; de kans is overigens groot dat alle

providers die zenders bieden;
3. als dat belangrijk voor je is, bepaal welke
internetsnelheid je wilt – voor ‘gewoon’ gebruik
is 100 of 150 Mbps genoeg;
4. realiseer je dat je maximaal één jaar vastzit
aan de provider die je hebt gekozen, daarna
kun je ook één van de andere 2 kiezen;
5. Neem als je twijfelt, het goedkoopste pakket.
Als je op enig moment beslist dat je méér wilt
is dat snel te regelen, binnen 1 of 2 dagen.
Een hoogwaardige breedbandverbinding
via glasvezel wordt in Veenhuizen alleen
mogelijk als bewoners én bedrijven deze
herfst een keuze maken voor breedband.
En daadwerkelijk een abonnement aangaan.
Alleen dan kan het graven beginnen, en komt er
toekomstbestendig internet, ook voor Veenhuizen!

In deze editie besteden we aandacht aan een aantal
(nieuwe) initiatieven in Veenhuizen. Dit voorjaar
vestigde Angelien Coco Martin (beeldend
kunstenaar) zich met haar Pop-Up Gallery aan
de Hospitaallaan. Harma Stutvoet geeft Proper
en Rein aan de Oude Gracht een nieuwe impuls.
Broodlust is in Veenhuizen gestart. Op de locatie
van Lokaal Verhaal is een aantal dagen per week
brood te koop.
Onder de naam SPEEL en LEER is na de zomer
vakantie de samenwerkingsschool van start gegaan.
De energie is vanaf nu gericht op een nieuw te
bouwen school naast de bestaande gymlocatie,
waarvoor het schoolbestuur (COG) met instemming
van de gemeente Noordenveld het traject start. En
de nieuwbouw van de stalling van de waterwagen
(brandweer) aan de Oude Gracht is klaar.

‘De WegWijs-kar met LasTig fiets’
De bewegwijzering is een coparoductie van: Collectie
Veenhuizen/Ketter en co, PI Esserheem en Robuusteiken.

GRAFTROMMELMUSEUM
Hoeve Pastoorserf aan de Bergveenweg heeft naast
twee kampeerplaatsen sinds april 2016 ook een
restauratieatelier/museum voor graftrommels. Leo
en Pieke van Doorn-Witteveen bieden de stichting tot
behoud van de Drentse graftrommels onderdak in de
oude paardenschuur van de hoeve. De stichting is een
particulier initiatief, en moet met giften en restauratievergoedingen de exploitatie sluitend zien te krijgen.
De metalen graftrommels met bloemenkransen van
blik of zink, aangevuld met bloemen van porselein
komen niet alleen in de provincie Drenthe voor. Rond
1920 waren er in Nederland waarschijnlijk duizenden
graftrommels op begraafplaatsen en kerkhoven
aanwezig. Nu zijn er nog maar duizend exemplaren.
Uit Roden, Tilburg, Fochteloo, Tiel en Vlieland zijn
trommels aangeboden om door de deskundigen van
de stichting opgeknapt te worden. Door gebruik te
maken van oude stempels, mallen en porseleinaarde
is het restauratieatelier de enige plaats in Nederland
die de kransen weer terug kan brengen in hun volle
glorie. Kennisoverdracht van de restauratiemogelijkheden vindt plaats tijdens de bezoekdagen aan het
museum en atelier. Een aantal vrijwilligers uit België
heeft daar al dankbaar gebruik van gemaakt door een
weekend in het atelier te komen werken aan twee
oude kransen uit hun collectie.
Het graftrommelmuseum en atelier is open op
donderdag en op afspraak. Voor meer informatie:
www.drentsegraftrommels.nl.
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Een project in de voormalige domineeswoning
Ik ben Ineke Baron, gevangenenpastor en ambassadeur van stichting Neemias, Hart voor gevangenen.
Binnenkort komen we in Veenhuizen wonen. Ik heb al
heel lang een verbinding met Veenhuizen.
Het begin van mijn betrokkenheid bij gedetineerden
was het bijwonen van kerkdiensten in Norgerhaven,
ruim twaalf jaar geleden. Dit werk, wat ik overigens
niet echt als werk ervaar, is niet beperkt gebleven tot
deze gevangenis en ook niet alleen tot Veenhuizen.
Door een bezoekerstraject in Bankenbosch en een
periode als geestelijke verzorger in JJI Juvaid ‘Het
Poortje’ en een voorgangersstage in Esserheem
kreeg ik steeds meer van het dorp te zien. Gebouwen
waaraan te zien is dat er zich in Veenhuizen veel heeft
afgespeeld. Ik ben gaan begrijpen dat Veenhuizen
een dorp is dat iets wilde betekenen voor de
maatschappij. Een dorp dat voor ontheemde mensen
een woonplaats wilde zijn.
Om mij nog beter te kunnen inzetten voor gedetineerden en hun familie ben ik aan de studie gegaan.
Eerst een opleiding tot psychosociaal - en pastoraal
therapeut en vervolgens aan een studie theologie.
Door de jaren heen ontstond er bij mij steeds meer

een verlangen om ook in het nazorgproces iets te
kunnen neerzetten voor gedetineerden en mee door
mijn ervaringen met hersteltrainingen in ook andere
gevangenissen in Nederland, is ons herstelproject
‘Even op adem komen’ tot stand gekomen.
Een project dat een gedetineerde en familie, binnen de
begeleiding van een team van deskundige en betrokken
vrijwilligers, de mogelijkheid biedt om tot herstel in
jezelf en tot herstel met anderen te komen. Binnenkort
mogen we in de voormalige domineeswoning aan de
Hoofdweg dit project meer handen en voeten geven.
Mocht u meer over dit project willen weten dan bent u
op een van de open dagen – die we gaan plannen - van
harte welkom in ons huis ‘In de Luwte’.
www.neemias.nl

‘WEGWIJS’ IN VEENHUIZEN
De wens om de toeristische bewegwijzering in
Veenhuizen ‘op én top’ te maken, was er al geruime
tijd. Vooral vanuit de ondernemers, maar ook vanuit
de gemeente was er de behoefte aan duidelijke en
uniforme verwijzing, passend bij het ‘Koloniën van
Weldadigheid’ karakter.
De toeleiding van het autoverkeer naar de v erschillende
toeristische - en bedrijfslocaties is ruim 10 jaar
geleden gerealiseerd met o.a. bebording langs de
N919 en de aanrijdroutes in het dorp. Voor de fietsers
en wandelaars was er eigenlijk geen ‘wegwijs’-voor
ziening. Met een rijke wildgroei aan borden tot gevolg.
Dat wordt anders!
De afgelopen maanden is met groot enthousiasme
door de werkgroep bewegwijzering (Veenhuizen Boeit,
Bewonersbelang aangevuld met o.a. Recreatieschap
Drenthe, wegbeheerders) gewerkt aan een ‘WegWijs’
in Veenhuizen-plan.
Er komen op verschillende (kruis)punten in het dorp
mooi vorm gegeven handwijzers die naar de verschillende (bedrijven)clusters verwijzen. De handwijzers
doen dus binnen het dorp het verwijswerk. Aangevuld
met een clusterbord aan het begin en het einde van
een cluster met de clusternaam en de bedrijfsnamen
van de in het cluster gevestigde bedrijven.
Ook de informatievoorziening op de autoparkeerplaatsen wordt geüpdatet en weergegeven volgens
het principe van de clusters. Vooralsnog gebeurt dit
op de P-locaties: Gevangenismuseum, Bitter en Zoet
en Maallustcomplex.
Informatie is er niet alleen door de handwijzers en
clusteraanduidingen. Misschien heeft u de rond
rijdende Tourist Info op wielen, de zogenaamde
‘WegWijskar in Veenhuizen’ al gespot in het dorp. Dit
is een extra aanvulling op de informatievoorziening op
plekken waar dat handig is. Zo stond de WegWijskar
tijdens de speeldagen van het Pauperparadijs
afgelopen zomer aan de Oude Gracht.
Mooi om mee af te sluiten: dit project is lokaal
bedacht, én lokaal geproduceerd.

