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 Hoofdartikel

Suppen is andere taal voor

staand peddelen over water

Het is nordic walking op het kanaal

Het is huppen met geklater

Het is snowboarden over het gemaal

Het is surfen met een kater

Het is wankele pracht en praal

Het is theater te water

Suppen

HOOGEVEEN - Kinderboerderij 
de Beestenbult heeft dit weekend al-
lerlei activiteiten gepland rondom het 
thema voeding. In het hele land zijn er 
festiviteiten op kinderboerderijen in 
het kader van het twintigste Kinder-
boerderijenweekend. Het thema Wat 
eten wij? gaat natuurlijk over voeding: 
voedsel van de dieren, maar ook over 
onze voeding. Heel veel van ons eten 
wordt op de boerderij geproduceerd. 
Op de kinderboerderij kun je hier van 
alles over leren. Morgen en zondag zijn 
van 10.00 tot 16.00 uur allerlei activi-
teiten voor jong en oud. Spelenderwijs 
is er veel te leren over eten. Ook zullen 
de schapen weer uit hun jasje geholpen 
worden en is er een springkussen om 
je op uit te leven. Bezoekers kunnen 
dit weekend genieten van een kopje 
koffie of thee bij de theeschenkerij ter-
wijl de kinderen zich vermaken bij de 
dieren en in de speeltuin.

Themadag bij 
Beestenbult 
over voeding

De verkiezing van het kidsproofmu-
seum 2013 is in het leven geroepen 
door de ANWB en de Nederlandse 
Museumvereniging. Jonge museum-
inspecteurs beoordeelden met behulp 
van inspectierapporten musea op de 
website museuminspecteurs.nl. In een 
jaar tijd vulden Museuminspecteurs 
inspectierapporten in van bijna vier-
honderd verschillende Nederlandse 
musea. De inspecteurs beoordeelden 
de musea aan de hand van veertien 
verschillende vragen in categorieën 
als: wat is er te leren, wat is er speciaal 
voor kinderen en hoe was de service? 

Siebe Weide, directeur van de Ne-
derlandse Museumvereniging, is erg 
tevreden: ,,De Museuminspecteurs 
zijn kritische bezoekers van musea. 
Dat kinderen hoge cijfers geven laat 
zien hoeveel plezier er te beleven 

valt.’’ Het Gevangenismuseum kreeg 
een gemiddeld cijfer van een 8,6 en 
wordt door kinderen gezien als een 
spannend museum, waar van alles te 
doen is. Directeur Peter Sluiter is trots 
op de titel: ,,Het Gevangenismuseum 
is een modern, interactief museum 
voor de hele familie. We hebben hier 
veel leuks voor kinderen, zoals de 
Lange Leo kinderroute en de span-
nende speurtocht de Vloek van Veen-
huizen. Dat kinderen het hier zo leuk 
vinden is voor ons een bevestiging dat 
we goed bezig zijn.’’

De verkiezing van het kidsproof-
Museum 2013 is een initiatief om mu-
seumbezoek door kinderen te stimule-
ren. De succesvolle formule krijgt een 
vervolg, vanaf 15 juni kunnen kinde-
ren weer inspectierapporten invullen 
voor de verkiezing van volgend jaar.

Gevangenismuseum beste
‘kidsproof’ museum Drenthe
VEENHUIZEN - Het Gevangenismuseum is woensdag verkozen 
tot beste kidsproof museum van Drenthe. De uitreiking vond 
plaats in het Rijksmuseum  in Amsterdam.

GS wil met de Voorjaarsnota 2013 
vooral inzetten op het stimuleren van 
de Drentse economie, behoud van 
werkgelegenheid en leefbaarheid.

De economisch onzekere periode in 
ons land duurt nog voort en zet de leef-
baarheid ook in Drenthe onder druk. 
,,Mensen maken zich zorgen om be-
houd van hun baan, de betaalbaarheid 
van hun woning, de prijsstijgingen en 
de kwaliteit van de zorg. Behoud en 
ontwikkeling van werkgelegenheid 
en het blijven bieden van perspectief 
zijn daarom voor ons prioriteit num-
mer 1”, aldus gedeputeerde Ard van 
der Tuuk.

De Voorjaarsnota 2013 is het inhou-
delijke en financiële kader voor de 
begroting 2014. De nota is een nadere 

uitwerking en aanscherping van het 
Collegeprogramma en het visiedocu-
ment ‘Koers in onzekere tijden’. Het 
financieel perspectief laat zien dat er 
voor 2015 en de jaren erna oplopende 
tekorten te verwachten zijn. Daar-
voor liggen scenario’s klaar waarmee 
geanticipeerd kan worden op min-
der financiële ruimte. In deze Voor-
jaarsnota doet het college nog geen 
voorstellen voor bezuinigingen voor 
de periode na 2015. Binnen enkele 
maanden verwachten GS van het rijk 
een helder financieel beeld voor de 
komende jaren. De gevolgen daarvan 
worden tijdens de behandeling van de 
Begroting 2014 besproken. Duidelijk 
is wel dat de provincie het met minder 
geld moet doen.

VoorjaarsnoTa 2013

Investeren voor meer  
werk in Drenthe
ASSEN - Gedeputeerde Staten kiezen in de Voorjaarsnota 2013 
voor extra investeringen op een aantal projecten binnen de speer-
punten van het collegeprogramma. Een TOP-regeling ter onder-
steuning van het MKB, de biobased economy, de bereikbaarheid 
en de bouwsector, het fietsnetwerk, de duurzame krimpregeling, 
natuur en gebruik van zonne-energie kunnen rekenen op extra 
inzet van de provincie.

,,Avontuur, spanning en uitdaging 
omdat je tijdens de Carbagerun alleen 
mag starten met een oude auto met 
een maximale dagwaarde van 500 euro 
en van vóór 1998’’, legt het tweetal uit. 
De rit start op 8 juli in Hardenberg en 
gaat via Duitsland, Zwitserland, Italië, 
Frankrijk, Andorra en Spanje om dan 
te eindigen in Barcelona op 12 juli, een 
rit van in totaal 3000 kilometer. 

Wat startte als een impulsieve in-
schrijving groeide uit tot een mooi plan 
om de Voedselbank Hoogeveen te steu-
nen door middel van sponsoring. Een 
bewuste keuze, omdat rond de jaarwis-
seling met regelmaat via het nieuws 
verteld werd dat er zoveel mensen in 
financiële nood verkeerden en bij de 
Voedselbank moesten aankloppen. En 
ineens was de impulsieve daad omge-
zet naar een serieus project. Er werd ge-
dacht over een site, er werd gesproken 

met de Voedselbank Hoogeveen en wat 
er gedaan zou kunnen worden om zo-
veel mogelijk geld op te halen. In maart 
begon het steeds meer van de grond te 
komen. Winfred en Niels lanceerden de 
site www.voedsel-banking.nl onder het 
motto “volg je hart, want dat klopt”, en 
zijn op zoek gegaan naar sponsors, die 
er wel degelijk blijken te zijn. Naast een 
hoop ‘Motorkapvriendjes voor een tien-
tje’ werd al snel de eerste grote spon-
sor gevonden, waarna er meer volgden. 
Ook de auto, een Peugeot 205 cabrio, 
wordt kosteloos beschikbaar gesteld 
door de school TalentStad uit Zwolle en 
onderhouden door de leerlingen en do-
centen van de opleiding motorvoertui-
gentechniek. ,,Wij zijn dus op de goede 
weg, maar meer hulp is altijd welkom. 
Dus mocht je als bedrijf of individu ge-
raakt zijn door deze hulp voor de mede-
mens, kijk dan ook eens op onze site.’’

Carbagerunners
rijden voor
Voedselbank
HOOGEVEEN - In september 2012 besloten Winfred Voorstok en 
Niels ter Heide, na kort telefonisch contact, om te proberen een 
plek te bemachtigen in de Carbagerun zomereditie 2013. Gewoon 
voor de lol, als vanouds met zijn tweeën op pad.

Twee van de uitgekomen dromen 
in De Wolden spelen een belangrijke 
rol tijdens de ontmoeting met het ko-
ningspaar op deze dag. Door samen 
met medebewoners dromen te rea-
liseren, ontstaat verbinding en een 
wijgevoel. Inwoners zijn betrokken 
bij hun buurt en willen zich inzetten 
voor de leefomgeving. Altijd zijn er 
inwoners in de nabijheid die actief 
willen en kunnen zijn. Er is kracht in 
de buurt. De overheid ondersteunt en 
faciliteert waar nodig en zij ervaart 
dat de mooiste ideeën worden ver-
zonnen door inwoners zelf. De over-
heid creëert vrijheid en ruimte voor 
inwoners om dromen te realiseren. 

Uitgekomen dromen 

Inwoners van de kern Koekanger-
veld zetten zich in voor hun buurt en 
willen deze verbeteren. Ze droomden 

over het dorpsommetje. Vanuit hun 
droom ontstond het idee voor Het 
Struunpad. Door eigen kracht uit de 
buurt en een actieve en betrokken 
inzet van inwoners is Het Struun-
pad ontstaan. Het Struunpad is een 
gevarieerd, ontspannend maar ook 
educatief dorpsommetje. Het dorp-
sommetje heeft uitdagende, natuur-
lijke speelobjecten voor kinderen. De 
beplanting vergroot de biodiversiteit. 
Het dorpsommetje is een leuke at-
tractie voor passanten.

Speciaal boekje

Inwoners uit De Wolden dromen 
over kwalitatieve vormen van cul-
tuuronderwijs. Cultuurcoördinatoren 
van basisscholen hadden het idee 
om leerlingen van de basisscholen in 
De Wolden in de week voorafgaande 
aan de abdicatie en inhuldiging een 

lespakket aan te bieden. Een droom 
werd gerealiseerd. Op eigen kracht 
is een lespakket onder de naam ‘Kro-
ning van de Koning’ gemaakt dat 
werd aangeboden aan de scholen. 
Onderdeel van het lespakket is het 
boekje ‘Een prins op het witte paard’ 
van de - in De Wolden woonachtige - 
schrijver Kees Opmeer. Basisschool-
kinderen maakten de illustraties van 
het boek naar aanleiding van een 
tekenwedstrijd. De winnende teke-
ningen van de kinderen Leon Jonk-
man (basisschool De Heidevlinder 
uit Zuidwolde) en Annet Wind (basis-
school De Horst in de Wijk) prijken 
op de voor- en achterkant van het 
boek. 

Koning Willem Alexander en Hare 
Majesteit Koningin Maxima krijgen 
een sfeerimpressie van Het Struun-
pad. De initiatiefnemers van Het 
Struunpad vertellen het konings-
paar op een tijdelijk aangelegd mini-
atuur Struunpad hun inspirerende 
verhaal over hun droom, hun kracht 
en hun resultaat. De inrichting van 
de Woldense droom op de Brink van 
Dwingeloo wordt geheel verzorgd 
door de mensen van Het Struunpad. 
De beplanting, een paadje van hout-
snippers en fotomateriaal roepen 
de juiste sfeer op. Voor het actieve 
element maken de gastheren ter 
plekke onderdelen voor een bijen-

hotel. Op het miniatuur Struunpad 
ontmoet het koninklijk paar de kin-
deren die de tekenwedstrijd hebben 
gewonnen van het project ‘Kroning 
van de Koning’. 

amalia in de Wolden

Als cadeau ontvangt het koninklijk 
paar van Leon Jonkman en Annet 
Wind drie exemplaren van het boekje 
‘Een prins op het witte paard’. Voor 
elk prinsesje één. In het verhaal gaat 
het koninklijk gezin op vakantie in 
De Wolden en met name kroonprin-
ses Amalia beleeft allerlei avonturen 
op herkenbare locaties in de gemeen-
te samen met een Woldense jongen 
die gek op paarden is. Andere initi-
atieven Het meedoen, meedenken 
en meebeslissen van inwoners over 
initiatieven die de gemeente ontwik-
kelt is een belangrijk speerpunt van 
De Wolden. Maar de gemeente gaat 
hierin nog een stap verder. De kracht 
in de buurt ligt voor handen. Initia-
tieven om de leefbaarheid te vergro-
ten, krijgen daarom alle ruimte van 
de gemeente en zij wil juist inwoners 
stimuleren hun dromen na te leven. 
Andere voorbeelden van ‘Kracht in 
de buurt. Actief en betrokken’ zijn 
het Dorpshart in Veeningen en een 
Welkomstdoos voor nieuwe inwoners 
van Echten.

Gemeente De Wolden ontvangt 
koningspaar op het struunpad
DWINGELOO - De twaalf gemeenten in de provincie Drenthe 
zijn uitgenodigd om dinsdag hun droom te presenteren aan het 
koningspaar in Dwingeloo. De Droom van De Wolden is ‘Kracht 
in de buurt. Actief en betrokken’. Burgemeester Roger de Groot 
licht toe: ,,Onze droom is dat buurten en kernen hun dromen 
en ideeën op eigen kracht kunnen omzetten in daden. Inwoners 
willen vanuit hun eigen kracht zich actief inzetten om hun buurt 
te ontwikkelen en te verbeteren. Er zit kracht in de buurt.”

Door Nicole Donkervoort

De deur naar de tuin in de woonka-
mer ziet er, voor wie niet beter weet, 
vrolijk uit. Fleurige stickers van vooral 
dierfiguren sieren het raam. Allemaal 
trots, en vooral eigenhandig, opge-
plakt door Thomas in de tijd dat er nog 
hoop was. Hoop die op 11 december 
2012 definitief is vervlogen. Vier da-
gen later, op 15 december, is Thomas 
gecremeerd. Dankzij een uitspraak 
van de officier van justitie mochten 
zijn ouders Francis Lok (31) en Peter 
Kip (35) nog diezelfde dag zijn as mee 
naar huis nemen. ,,Thomas hoort bij 
ons thuis’’, zegt Francis liefdevol. Alles 
in de woonkamer ademt Thomas. Een 
levensgrote foto boven de televisie, 
kleinere foto’s met zijn papa en mama, 
drie heliumballonnen die zoals elke 
11de en 15de van de maand worden 
opgelaten, maar bovenal zijn urn met 
daarnaast een brandende kaars. ,,Elke 
morgen als ik beneden kom steek ik 
de kaars aan en geef ik een kus op zijn 
urn.’’ 

hartverScheUrend

Het is een hartverscheurend verhaal 
dat begint op 27 augustus 2010 om 
14.15 uur in ziekenhuis Bethesda. Of 
misschien toch al eerder. ,,Het was be-
kend dat Thomas via een keizersnede 
geboren zou worden. Dat was gepland 
op een vrijdag. Dat voelde voor mij 
niet goed. Ik zei nog tegen Peter: ‘als 
er iets niet goed is, dan zal daar in 
verband met het weekend niets aan 
kunnen worden gedaan’.’’ Toch was de 
zwangerschap tot dan toe onbezorgd 
geweest, wat met een klap werd weg-
geslagen bij Thomas geboorte. 

Een grote zwelling ontsierde de 
linkerzijde van zijn hals. De zwelling 
groeide bizar snel. Slechts een dag oud 
lag hij in de ambulance op weg naar het 
UMC Groningen, waar hij werd opge-
nomen op de afdeling kinderoncologie. 
,,Ik dacht: waar zijn we beland? Wat is 
dit voor een wereld?’’, vertelt Francis. 
Op 31 augustus volgde een vier uur 
durende operatie. Na weken van span-
ning en vele onderzoeken kwam het 
slechte nieuws: het ging om een AT/
RT, een zeer agressieve, kwaadaardige 
en zeldzame  vorm van kinderkanker. 
Wat volgde was een periode van vele 
onderzoeken, opnames, operaties, che-
mokuren en zelfs bestralingen. 

Francis lijkt zich elk moment van 
elke dag nog exact te kunnen herin-
neren. Data rollen over haar lippen. 
,,Thomas kreeg dertig chemokuren. 

In de naam van Thomas

Thomas Lok en zijn trotse ouders Peter en Francis. 

HOOGEVEEN - Motorrijders 
uit heel Nederland stappen 
morgen op hun machine om 
deel te nemen aan het KiKa 
Motor Festival in Baarlo. Ook 
vanuit Hoogeveen vertrekt een 
indrukwekkende stoet. Maar 
liefst bijna veertig stoere man-
nen en vrouwen starten om 
10.00 uur in de Citroenvlinder 
in de wijk Erflanden hun mo-
tor. In de naam van een dap-
per mannetje: Thomas Lok, die 
slechts twee jaar, drie maanden 
en veertien dagen oud mocht 
worden.

Met angst en beven moeten de mede-

werkers van de grootste noordelijke 

krantenuitgever, NDC, hun nieuwe 

directeur Geert-Jan van der Snoek 

woensdag in Drachten hebben aange-

hoord. Hij kondigde er drastische maat-

regelen aan. Van de 750 medewerkers 

krijgen er 250 ontslag. De advertentie-

verkopers moeten het met 60 collega’s 

minder doen. Het grafisch bedrijf, zeg 

maar de drukkers en vormgevers, 

missen straks 30 collega’s en van de 

journalisten komen er 40 op straat te 

staan. Verder wordt alles wat niks met 

het uitgeven van kranten te maken 

heeft afgestoten. Al jaren hebben het 

Dagblad van het Noorden (DvhN) en 

de Leeuwarder Courant (LC) te maken 

met dalende oplages en teruglopende 

advertentie-inkomsten. De tactiek om 

met dumpprijzen adverteerders te ver-

lijden is mislukt. Adverteerders zullen 

ook weer bij de NDC-kranten hogere 

tarieven moeten gaan betalen om hun 

boodschappen aan te prijzen. Dan is er 

nog de formule van beide kranten, die 

is vis noch vlees. Met landelijk nieuws 

hollen ze achter de grootste concurren-

ten NU.nl en de Telegraaf aan. En met 

regionaal en lokaal nieuws moeten ze 

kranten als de Hoogeveensche Courant 

en de Woudklank (Zuid-Oost Fries-

land) voor laten gaan. Lezers haken af, 

omdat het nieuws niet écht over hun 

naaste omgeving gaat. De regionale 

onderwerpen worden wel mooi behan-

deld, maar de lezer herkent zichzelf of 

zijn directe omgeving er veel te weinig 

in. Lokale kranten doen dit veel beter. 

Zij brengen groot en klein lokaal nieuws 

waarin mensen zichzelf, hun buren of 

familie en vrienden herkennen. De kurk 

waarop de noordelijke krantenuitge-

ver drijft is volgens 

de nieuwe directeur 

regionale verslagge-

ving. We zullen zien 

hoe die woorden in 

de toekomst worden 

ingevuld.

Berend Henk Huizing

Reageren? redactie@petonline.nl

Krantendrama

HOOGEVEEN - Opnieuw een prach-
tige opsteker voor tankstation Klok. 
Na vorige week al een derde prijs in 
de wacht te hebben gesleept waar het 
ging om veiligheid, was het gisteren 
opnieuw feest bij het tankstation aan 
de Schutstraat. Klok is verkozen tot 
Beste Shelltankstation van Nederland 
over het eerste kwartaal van dit jaar. 
,,Eens in de twee weken komt een zo-
genaamde mystery motorist op bezoek. 
Die persoon let op hygiëne, vriende-
lijkheid, netheid en dergelijke. Alles 
bleek 100 procent in orde te zijn. Dat 
is heel bijzonder. Wij hebben dat een 
keer eerder weten te behalen’’, vertelt 
eigenaresse Diet Klok trots. ,,Maar we 
doen ook best veel extra’s. Zo hebben 
we bijvoorbeeld een service voor men-

sen die slecht ter been zijn en hebben 
we het unieke Kwartje van Klok.’’ De 
uitdaging voor de rest van het jaar 
is groot. ,,Wanneer we ook de andere 
drie kwartalen 100 procent weten te 
scoren mogen we deelnemen aan de 
Europese competitie. Dat zou natuur-
lijk geweldig zijn. Ik zie dat zeker zit-
ten. Iedereen is enorm gemotiveerd 
en blij’’, zegt ze enthousiast. Gisteren 
heeft de directie van Shell Nederland 
een bezoek gebracht aan het Hoog-
eveense tankstation om niet alleen de 
felicitaties over te brengen, maar ook 
alle medewerkers een bos bloemen te 
overhandigen. Tevens werd een geld-
bedrag ontvangen waarmee het be-
drijf iets leuks kan gaan doen met het 
personeel. Foto André Weima

Tankstation Klok weer beste

De laatste in april 2011. In juni bleek 
de tumor toch weer te zijn gegroeid. 
Ons werd toen al meegedeeld: we kun-
nen niets meer voor hem doen. Wij 
wilden daar niet aan. Wij zetten onze 
hakken in het zand.’’ Via het inter-
net ontdekten ze een Duitse oncoloog 
die wellicht nog iets voor hun dap-
pere zoon zou kunnen betekenen. Het 
leidde tot twee maanden van opnieuw 
zware kuren. Helaas weer zonder re-
sultaat. ,,Je wilt niet opgeven. Het eni-
ge wat ik dacht was: we gaan Thomas 
niet verliezen. We geven niet op.’’ Alle 
hoop werd gericht op Houston, maar 
de risico’s waren te groot. De blik 
werd verlegd naar Zwitserland, maar 
na het opvragen van alle scans zeiden 
ook de artsen daar ‘nee’. ,,Wanneer je 
dat hoort, valt alles om.’’ De allerlaat-
ste strohalm bleken bestralingen, on-
danks Thomas’ jonge leeftijd.

In januari 2012 heeft Thomas de 
laatste bestralingen gehad. ,,Hij voel-
de zich daarna goed. Thomas was een 
vrolijke, blije peuter die leerde staan, 
stapjes zette langs de bank. Hij maak-
te ineens een enorme spurt. Dat gaf 
ons zoveel kracht.’’ Ze gingen voor 
het eerst op vakantie en vierden zijn 

tweede verjaardag groots. Toch was 
er de onrust. ,,Zijn nekje voelde weer 
harder. Wij waren ontzettend bang, 
maar je hoopt dat het gaat om litte-
kenweefsel.’’ In september kwam het 
onvoorstelbare nieuws: Thomas was 
definitief opgegeven. ,,We geloofden 
het niet. Wij zagen een vrolijke, blije 
peuter.’’ Hoe moet je dan verder? Ze 
stopten 24 uur in een dag, haalden al-
les eruit. Francis: ,,Het voelde als een 
race tegen de klok. We wilden elke 
seconde genieten.’’ Thomas werd zie-
ker en zieker. ,,Je verlegt je grenzen. 
We konden Thomas niet laten gaan. 
Gevoel en verstand stonden op dat 
moment loodrecht tegenover elkaar. 
Steeds dacht ik: er komt wel weer een 
morgen.’’ Op 11 december kwam er 
geen morgen meer.  

thomaS4life

,,Thomas is het meest heftige, maar 
ook het meest bijzondere in ons leven. 
Wij hadden dit voor geen goud willen 
missen. Hij heeft ons leven in alle op-
zichten veranderd. Vooral de onvoor-
waardelijke liefde heeft ons diep ge-
troffen.’’ 

Vijf maanden zijn verstreken. Het 
lijkt steeds zwaarder te worden. ,,Maar 
we zijn tegenover Thomas verplicht 
op onze benen te blijven staan en er 
enigszins wat van te maken.’’ En ze 
hebben een missie: de naam van Tho-
mas levend houden (zie ook www.
komteenbabybijdedokter.nl). Mede 
daarom zijn ze bezig met de oprich-
ting van Thomas4Life, een stichting 
die ernstig zieke kinderen in Drenthe 
een onvergetelijke dag wil bezorgen. 
Omdat ze uit eigen ervaring weten 
hoeveel energie zo’n dag kan geven. 
Daarnaast maken Francis en Peter 
zich sterk voor KiKa (Kinderen Kan-
kervrij). ,,We weten dat we, wat we ook 
doen, Thomas er niet mee terug zullen 
krijgen, maar wij hebben middenin 
die wereld gestaan en weten hoe zwaar 
dat is. Daarom willen we alles doen 
om andere kinderen en hun ouders te 
kunnen steunen.’’

Automobielbedrijf
Richard Thalen B.V.

Officieel dealer

Toldijk 16 - 7901 TB Hoogeveen 
telefoon 0528 - 267352

ActiedAgen 23-24-25 mei

NIEUWE SPACESTAR

AUTOBEDRIJF KOOP DOORTEN
Industrieweg 68 - Hoogeveen

tel. 0528-267425
www.koopdoorten.nl

5-deurs - 5 persoons - v.a. € 8.790,-
Ook in automaat


