
Het worden spannende dagen voor 

de nieuwe koning en zijn onderdanen. 

Willem-Alexander en Máxima beginnen 

morgen aan hun kennismakingstour 

door Nederland. De twaalf provincies 

worden in zes dagen bezocht. Het is 

mooi dat de tournee van het konings-

paar in Groningen en Drenthe begint. 

Op deze manier snoepen wij ook nog 

wat mee van de landelijke media-

aandacht. Natuurlijk kent iedereen 

in Nederland Willem-Alexander en 

Máxima, maar het idee achter de tour 

is om iedereen de kans te geven de 

nieuwe koning en koningin van dichtbij 

te kunnen zien. Dit is een mooi idee. 

De spontaniteit bij de rondvaarttocht na 

de inhuldiging van Willem-Alexander 

laat zien dat de nieuwe monarch zich 

onder het volk wil begeven. Hij heeft 

hier veel goodwill mee gekweekt. 

De bezoeken tijdens de komende 

tour lijken veel op de traditionele 

Koninginnedag. Dit betekent ook met-

een een proef voor de populariteit van 

het koninklijk huis onder aanvoering 

van Willem-Alexander. Niemand weet 

hoe groot de publieke belangstelling 

voor de kennismakingsbezoeken zal 

zijn en het is natuurlijk afwachten of de 

(nationale) belangstelling wel hetzelfde 

zal blijven. Het ge-

combineerde bezoek 

aan Groningen en 

Drenthe is natuurlijk 

spannend, dat wil 

iedereen zien, maar 

of het laatste bezoek 

aan Zeeland en Zuid-

Holland net zoveel aandacht zal krijgen 

is de vraag. Dit wordt een graadmeter 

voor de populariteit van ons koninklijk 

huis.   

Jeroen Bottema

Reageren? redactie@petonline.nl

door Jesse
van Muylwijck
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 Hoofdartikel

Het streven van het preventiepro-
ject is om ‘hang-/probleemjongeren’ 
die door hun gedrag een steeds gro-
ter probleem vormen voor zowel de 
samenleving als hun eigen toekomst, 
gezamenlijk te benaderen. Door de 
‘Waarschuwing uit de bajes’ naar de 
scholen te brengen, hoopt de PI Hoo-
geveen (De Grittenborgh) op een gro-
ter bereik. ,,Als we deze boodschap 
aan meer jongeren vertellen, hopen 
we de criminaliteit onder jongeren 
te verminderen’’, aldus projectleider 
Nardy Luiken. Sinds 2010 ontvangt 
PI Hoogeveen in het kader van dit 
project maandelijks een groepje jon-
geren. Om het bewustwordingspro-
ces van deze doelgroep extra kracht 
bij te zetten vertellen twee speciaal 
hiervoor geselecteerde gedetineerden 
hun verhaal aan de groep. Ze confron-
teren de jongeren met het feit dat ze 

nog een keuze hebben en roepen ze op 
om na te denken over wat ze aan het 
doen zijn. Na de voorlichting kunnen 
de jongeren vragen stellen en vindt er 
een rondleiding door de PI Hoogeveen 
plaats. Een reactie van een 16-jarige 
jongere: ,,Wat ik in De Grittenborgh 
heb geleerd? Ik zou daar echt niet 
willen zitten. Zoals het mij allemaal 
is verteld, is het daar geen pretje. Ik 
ben nu anders over alles gaan denken 
want als je daar zit ben je niet meer 
zo’n grote jongen. Als je moet werken 
voor hooguit 3 euro per dag, daar zou 
ik helemaal gek van worden want ik 
werk voor 40 euro per dag.” 

Het preventieproject is een initia-
tief van zeven medewerkers uit de PI 
Hoogeveen. Zij onderhouden nauw 
contact met de jongerenwerkers en 
gemeenten in de omgeving van de PI 
Hoogeveen.

‘Waarschuwing uit de bajes’
HOOGEVEEN - Op het Alfa-college in Hoogeveen vindt morgen 
een speciale les plaats. Een ex-gedetineerde, een bewaker en een 
jongerenwerker geven een ‘Waarschuwing uit de bajes’. De stu-
denten krijgen informatie over het leven in de gevangenis met 
als doel ze te confronteren met de gevolgen van crimineel gedrag. 
Deze les maakt deel uit van het preventieproject dat de PI Hooge-
veen ontwikkeld heeft.

ZUIDWOLDE - Tip Zuidwolde houdt 
zaterdag 8 juni voor de tweede maal dit 
jaar de wandeltocht ‘Van De Wemme 
naar De Wheem’. Er wordt om 13.00 
gestart bij  museum De Wemme aan 
de Burgemeester Tonckensstraat in 
Zuidwolde. Deelnemers worden na af-
loop met een busje teruggebracht naar 
het startpunt. Opgave voor 5 juni. Voor 
meer informatie: tel. 0528-391313.

Wandeltocht
‘Van De Wemme
naar De Wheem’

HOOGEVEEN - Elke eerste zon-
dag van de maand, met uitzondering 
van juli en augustus, wordt er een 
Ontmoetingsdienst gehouden in de 
Ichthuskerk aan de Rozenstraat. Na 
afloop van de dienst is er gelegenheid 
om een kop koffie/thee of een glas fris 
te drinken en ruimte voor een gesprek 
of gebed. De dienst van zondag staat 
in het teken van ‘Lijden brengt Le-
ven’. Voorganger is ds. Dick Verdouw. 
Aanvang 18.30 uur.

Ontmoetingsdienst

Het is niet voor het eerst dat de 
kennismakingsbezoeken in zo’n hoog 
tempo worden afgelegd. Koningin 
Beatrix en prins Claus deden in 1980 
hetzelfde. Zij gingen de (toen nog) elf 
provincies en de Flevopolders in een 
zelfde tijdbestek langs.

Dat was in elk geval sneller dan 32 
jaar eerder bij koningin Juliana. Die 
bezocht geen twee provincies per dag 
maar trok per provincie twee dagen uit. 
De tournee werd dan ook uitgesmeerd 
over twee jaar. Willem-Alexander en 
Máxima maakten in 2001 als net ver-
loofd paar ook al eens een rondje langs 
alle provincies. Dat was om Máxima 
kennis te laten maken met het land en 
de Nederlanders met Máxima.

In Groningen komt morgen eerst 
het provinciebestuur aan bod om de 
koninklijke bezoekers te begroeten en 
daarna staat er een stadswandeling op 
het programma. De invulling lijkt op 
dat van een gemiddeld Koninginne-

dagbezoek met bijvoorbeeld muziek-
optredens, kindercircus, presentaties 
van energiebedrijven, popfestivals en 
kunstenaars. Na de provinciehoofd-
stad volgt een bezoek aan landgoed 
Nienoord in Leek voor een rit met 
een koets, bezoek aan een markt met 
streekproducten en een ontmoeting 
met vertegenwoordigers van een 
school die de origineelste Koningsspe-
len organiseerde.

De koppeling met Drenthe wordt ge-
maakt bij de provinciegrens in Roden 
waar een bijeenkomst is met uit elk 
van de twee provincies vijftig ‘bijzon-
dere’ mensen, zoals sporters, musici, 
vrijwilligers en ondernemers. Vervol-
gens gaat het paar via Dwingeloo en 
Beilen naar Assen voor de afsluiting 
van de eerste tourneedag met onder 
meer opnieuw een stadswandeling.

Donderdag zijn de volgende twee 
provincies aan de beurt. Dat zijn Gel-
derland en Utrecht.

Provincietour 
koningspaar 
start in Groningen
GRONINGEN/ASSEN - Koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima beginnen morgen in Groningen en Drenthe aan hun rond-
gang langs alle twaalf provincies. Ze hebben daar zes dagen voor 
uitgetrokken - twee provincies per keer - met de bedoeling dat 
veel mensen de kans krijgen het nieuwe koningspaar van dichtbij 
te zien of te ontmoeten.

HOOGEVEEN - Rond half vijf van-
morgen is er brand uitgebroken in 
een auto die geparkeerd stond achter 
een woning aan de Dokter van de Vel-
destraat. De brandweer was snel ter 
plaatse en wist het vuur snel te blus-

sen en daarmee overslag naar een 
schuur te voorkomen. Oorzaak van 
de brand is nog onbekend, al wordt 
brandstichting niet uitgesloten. De 
politie heeft de zaak in onderzoek. 
Foto André Weima

Auto uitgebrand

HOOGEVEEN - Motorrijders uit 
heel Nederland zijn zaterdag op hun 
machine gestapt om deel te nemen aan 
het KiKa Motor Festival in Baarlo. Ook 
vanuit Hoogeveen vertrok een indruk-
wekkende stoet. Maar liefst veertig 
motorrijders reden mee onder de vlag 
van Thomas Lok, het dappere zoontje 

van Francis Lok en Peter Kip dat on-
danks zijn enorme vechtlust de strijd 
tegen kanker heeft verloren. Hij mocht 
slechts 2 jaar worden. ,,Wat was dit 
geweldig, wat indrukwekkend’’, blikt 
mama Francis terug. ,,Tranen toen de 
straat volstond met motoren. Thomas 
zou het prachtig vinden. Het gevoel 

toen we wegreden; het harde motor-
geluid en de beeltenis van Thomas op 
elke motor. Onbeschrijfelijk. In Baarlo 
was alles perfect geregeld: muziek, 
eten en drinken en genoeg plezier voor 
de kinderen.’’ De opbrengst van het 
festival gaat naar Kika. Francis legt 
uit: ,,Er is nog zoveel geld nodig voor 

onderzoek. Het overlevingspercentage 
moet omhoog. Door dit geweldige initi-
atief wordt weer een stap gezet in deze 
richting. We zijn dankbaar dat zoveel 
enthousiaste mensen in de naam van 
Thomas meereden, dit heeft ons enorm 
gesteund.’’ Zie ook www.komteenbaby-
bijdedokter.nl. Foto André Weima

Indrukwekkende stoet motorrijders

Door Berend Henk Huizing

Er wordt kunst gemaakt en verkocht 
en er is muziek, straattheater, eten en 
drinken en een springkussen voor de 
kinderen. ,,Het is wel gezellig, maar 
er is weinig publiek’’, vindt Niesje 
Metselaar uit Hollandscheveld. ,,Toch 
is het een aanwinst voor Hoogeveen, 
want er gebeurt hier weinig met kunst. 
Hoogeveen is niet zo kunstzinnig.’’ 
Samen met haar man scharrelt ze tus-
sen de kraampjes in het Zuiderpark 
door. Niesje heeft een atelier aan huis 
en deed vorig jaar mee met de Franse 
markt in de Hoofdstraat. Dit jaar heeft 
ze geen zin om mee te doen. Niesje: 
,,Vroeger hadden we bij De Tamboer 
een mooie kunstmarkt. Het is jammer 
dat dit er niet meer is. In Oosterhesse-
len wordt elk jaar een grote kunstmarkt 
gehouden, helemaal zonder subsidie. 
Jammer dat dit in Hoogeveen niet kan. 
Kunst langs de vaart zou voor mij elk 
jaar gehouden mogen worden, maar 
dan veel groter. Als het er volgend jaar 
weer is, doe ik mee’’.

Vergrootglas

Ook Jannie Meinen uit de Veenluy-

SchIlDeren, Acteren en muzIek bIj kunSt lAngS De VAArt 

’hoogeveen is niet zo kunstzinnig’
HOOGEVEEN - Al was het geen échte kunstroute langs de vaart, 
belangstelling was er wel voor de 55 standhouders bij Kunst langs 
de vaart in het Zuiderpark. Volgend jaar komt er zeker een ver-
volg, maar of het dé nieuwe kunstmarkt van Hoogeveen wordt, 
moet nog blijken.

denstraat struint langs de kraampjes. 
Zij reageert wat gelaten. ,,Ik dacht laat 
ik maar even gaan kijken, het is toch 
vlakbij. Maar echte kunst is hier met 
een vergrootglas te zoeken. Bovendien 
dacht ik dat het kunst langs de vaart 
zou zijn, op de dijk. Het is nu gewoon 
een kunstmarkt in het park.’’ De voor-
aankondiging suggereerde inderdaad 
een kunstroute langs de Hoogeveense 
Vaart, een langgerekt lint met kunst-
zinnige activiteiten in de buitenlucht. 
Dat is volgens projectleider Nadine 
Boorachi een misverstand. ,,Voor een 
evenement op de dijk krijgen we geen 
vergunning, dus dat is nooit de bedoe-
ling geweest. Wél wilden we een kunst-
route langs de vaart maken, maar door 
de slechte weersvoorspellingen heb-
ben we besloten om er één locatie van 
te maken. Meer standhouders hadden 
zich aangemeld, maar uiteindelijk ble-
ven er 55 over. Genoeg om er een gezel-
lige markt van te maken.’’ Het doel van 
Kunst langs de vaart is om mensen op 
een eenvoudige manier te laten kennis-
maken met kunst. ,,De wethouder heeft 
vanmorgen de markt geopend met een 
toespraak en taart, daar ben ik erg blij 
mee. Als er vandaag zo’n driehonderd 
mensen op afkomen is dat mooi voor 
de eerste keer. Volgend jaar wil ik veel 
meer mensen trekken.’’ 

talent

,,Wat is uw talent?’’ Zo lokken even 
verderop Frederik en Trijntje voorbij-
gangers naar de stand van de Smede-
rijen. De stand is vrijwel leeg, maar als 
bezoeker krijg je toch allerlei vooral 
mondelinge informatie over wat de 
Smederijen in Hoogeveen doen en hoe 
mensen zelf kunnen meedoen. Bijvoor-
beeld door hun talent kenbaar te maken 
en een telefoonnummer of e-mailadres 
achter te laten voor nader contact. Fre-
derik: ,,De meeste mensen kennen ons 
nog steeds niet. Daarom staan we hier 
met een stand en hebben we de markt 
gesponsord met 3000 euro.’’

Een rommelig figuur in een lange 
leren jas valt ineens op. Hij draagt een 
vliegenierspet, een stoppelbaard en 

een bril waarvan één glas gebarsten 
is. ,,Ik ben verdwaald’’ roept hij in het 
rond. Hij staat bij een houten wegwij-
zer met daarop pijlen in de richting van 
Jeruzalem, Mekka, Rome en Ommen. 
,,Dat zijn de spirituele plaatsen van de 
wereld’’, legt Jan-Kees Meinen uit. Hij 
loopt naar een levensgrote koffer en 
rommelt er in. ,,Hier is allemaal kunst 
van schilderijtjes, eigenlijk hoor ik hier 
niet. Ik doe al jaren acts, zoals bellen-
blazen en voorstellingen en typetjes op 
straat.’’ Jan-Kees is op de kunstmarkt 
bezig met een try-out. ,,Ik had eerst een 
soort van scheppingsverhaal geschre-
ven, want ik kom uit een gereformeerd 
nest. Maar nu ben ik een reiziger die 
van alles meemaakt. Ik vertel mijn ei-
gen verhaal vanuit de koffer en ik heb 
een richtingaanwijzer. Ik maak mijn ei-
gen reis, dat zou jij ook moeten doen. 
Ik vertel aan kinderen, dat ze hun ver-
beeldingskracht moeten gebruiken. 
Verbeeldingskracht is belangrijker dan 
kennis, dat zei Einstein al. Dan zeg ik 
tegen de kinderen: denk aan niks, niet 
aan je moeder, niet aan muziek en ver-
beeld je wat er gebeurd moet zijn. Zo 
dwaal ik samen met de kinderen door 
mijn verhalen. ‘Wie niet dwaalt, komt 
nergens’, zei mijn opa altijd.’’ 

alles mag

Verderop, vlakbij het optreden van 
een zangeres die wordt begeleid door 

een gitarist, trekt ‘action painting’ de 
aandacht. Vier meiden staan met kwas-
ten en verf een schilderij te bewerken 
en Willem van der Heijden uit Hoog-
eveen moedigt ze aan. ,,Kinderen zijn 
altijd direct enthousiast, die willen 
meteen meedoen. Volwassenen vragen 
vaak eerst: waar is dat dan voor?’’ Wil-
lem zet lege doeken op een schilders-
ezel en nodigt voorbijgangers uit om 
mee te schilderen aan het schilderij. 
Welk schilderij? ,,Dat moet vanzelf ont-
staan’’, legt Willem uit. ,,Alles mag en 
alles kan en de resultaten zijn soms 
heel verrassend. Ik geef geen aanwij-
zingen, behalve dat ik vraag welke 
kleur iemand wil gebruiken.’’ Willem 
kijkt hoe vier jonge meiden een doek 
bewerken. Het duurt maar even of Wil-
lem grijpt toch in. ,,Stop! Jullie krij-
gen een nieuw doek, deze zet ik weg. 
Straks haal ik hem weer tevoorschijn 
voor andere mensen, om hem af te ma-
ken.’’ Roos (13) en Kyra (14) uit Zuid-
wolde vinden het prachtig. ,,Het boeit 
niet wat je doet en je mag helemaal zelf 
weten wat je maakt, dat vind ik leuk’’, 
reageert Roos enthousiast als Wim het 
doek voor haar neus weghaalt. ,,Dat er 
verf op mijn hand komt is helemaal 
niet zo erg. Heeft u ook blauw?’’ Haar 
vriendin Kyra is al net zo enthousiast: 
,,Ik vind het leuk, gewoon omdat het 
kan. Natuurlijk maken we een foto van 
het schilderij, dan kan ik het aan ieder-
een laten zien’’.

Willem van der Heijden moedigt Nadine Boorachi aan haar creativiteit 
te gebruiken. Foto André Weima

Door Bertus ten Caat

Jan heeft zich jarenlang op alle 
mogelijke manieren en als geen an-
der ingezet voor Hollandscheveld 
en de Hollandschevelders. In de af-
gelopen jaren was hij nog actief voor 

Plaatselijk Belang en Buurtbeheer 
maar in meer dan zestig jaar daar-
voor heeft hij zich als bestuurslid 
en vrijwilliger ingezet voor tal van 
verenigingen in het dorp. Hij was al 
bij de voetbal betrokken toen er nog 
maar één vereniging was in de ja-

In memOrIAm: 

jan botter belangrijk voor hollandscheveld
HOLLANDSCHEVELD - Veel Hollandschevelders hebben za-
terdag afscheid genomen van dorpsgenoot en ras-Hollandsche-
velder Jan Botter. Hij overleed vorige week op 80-jarige leeftijd 
nadat in de afgelopen maanden zijn gezondheid steeds brozer 
werd. Tijdens een eenvoudige, waardige afscheidsdienst in het 
Jeugdcentrum werd het leven van Jan herdacht door onder an-
deren de kleinzonen die vertelden over hun herinneringen aan 
opa Jan Botter.

Populariteit

ren vijftig. Toen Hodo ontstond was 
Jan erbij. In de ijsvereniging VIOS 
speelde Jan een belangrijke rol. Niet 
alleen als bestuurslid, hij zette ook 
zijn vakmanschap als timmerman in 
als er in het clubgebouw reparaties 
of timmerwerk moesten worden ge-
daan. Als de man met ervaring in de 
‘Vereniging Nationale Feesten Hol-
landscheveld (Vernathol) werd hij in 
de jaren zeventig medeoprichter van 
de activiteitencommissie ‘t Oekie. 
Jan was als veertiger de senior tus-
sen ons jonge twintigers en zijn rust 
en relativeringsvermogen zorgden 
ervoor dat soms woeste ideeën wat 
werden getemperd en andere zaken 
in de juiste sfeer en verantwoorde-
lijkheid werden besproken en uitge-

voerd. Mede daardoor ontstond er 
al heel snel een groot draagvlak bij 
de bevolking voor ‘t Oekie. Jan was 
een verwoed tuinier en initieerde 
ook de oprichting van de volks-
tuinvereniging waar hij bestuurlid 
van werd. 

 Als er één Hollandschevelder 
een lintje had verdiend voor zijn 
inzet in Hollandscheveld in de af-
gelopen tientallen jaren dan is het 
Jan Botter. Hij heeft zich ‘de kont 
uut de haoken’ gelopen voor zijn 
dorp!

 Jans’ vrouw Riekie, de kinderen 
en kleinkinderen lijden een groot 
verlies en Hollandscheveld heeft 
een groot man verloren.

Marketing Drenthe biedt dit jaar ver-
schillende menu’s waarbij je de kwali-
teit van leven in Drenthe kan proeven. 
De provincie Drenthe verzorgt met 
diverse deelnemende organisaties 
een voerproefje van Drenthe voor het 
koningspaar, waarbij verschillende 
locaties aan worden gedaan. Passend 
bij de campagne staan er levensgrote 
menuborden bij de ingangswegen van 
Dwingeloo, Roden, Beilen en Assen. 
Marketing Drenthe wil laten zien dat 
Drenthe een prachtige provincie is om 
te wonen, werken en recreëren. 

Naast de welkomstborden heeft Mar-
keting Drenthe 10.000 kroontjes laten 
maken met de button Proef het vorste-
lijke leven van Drenthe. Deze kroontjes 
worden uitgedeeld aan de bezoekers en 
op een aantal basisscholen. Foto’s met 
het kroontje kunnen geplaatst worden 
op twitter #koningindr, facebook of via 
de site. De mooiste inzending wordt 
beloond met een koninklijke foto-
shoot. En wie zelf ook wil proeven van 
het vorstelijke leven van Drenthe, kan 
kiezen voor een van de koninklijke ar-
rangementen die zijn samengesteld.

Vorstelijk leven proeven
HOOGEVEEN - Het koningspaar brengt morgen een bezoek aan 
Drenthe. Marketing Drenthe heet koning Willem-Alexander en 
koningin Maxima welkom met de tekst: ‘Welkom Koningspaar, 
Proef het vorstelijke leven van Drenthe’. Deze boodschap staat 
onder andere op de reclamemast aan de A28 bij Hoogeveen.

GRONINGEN - De rechtbank in Gro-
ningen heeft keiharde kritiek geuit 
op het Openbaar Ministerie (OM). De 
rechtbank wil rechtszaken niet meer 
behandelen als strafdossiers niet eerder 
worden aangeleverd. Volgens de recht-
bank gaat het niet langer om incidenten 
en komen zaken de laatste tijd voortdu-
rend veel te laat bij de rechtbank te-
recht. Rechters en advocaten kunnen 
zich op deze manier niet goed meer 
voorbereiden. Zo werden rechtszaken 
die vandaag op de agenda stonden, pas 
vorige week dinsdag aangeleverd. Eén 
van de verdachten van een omvangrijke 
drugszaak vandaag kreeg zijn dagvaar-
ding pas donderdag op de mat en kon 
daardoor geen advocaat meer regelen. 
Zijn zaak werd daarom aangehouden.

harde kritiek op Om
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AUTOBEDRIJF KOOP DOORTEN
Industrieweg 68 - Hoogeveen

tel. 0528-267425
www.koopdoorten.nl

v.a. € 22.990,-
Nu met 
€ 1.000,- 
shoptegoed
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