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VAKANTIE IN DRENTHE

Duurzame verkeersborden
Bij een van de twee nieuwe rotondes op 
de Europaweg (N863) in Coevorden zie je 
verkeersborden gemaakt van bamboe in 
plaats van het gebruikelijke aluminium. 
Een primeur in Nederland! Bamboe is een 
duurzaam materiaal omdat de bamboe-
boom tijdens de groei grote hoeveelheden 
CO2 opneemt. Het is bovendien een van de 
snelst groeiende grondstoffen ter wereld. 
De borden zijn volledig recyclebaar en 
zien er aan de voorkant precies zo uit als 
aluminium borden.
Foto: Kees Lieben

Bezoekje aan Dieversluis
Wist u dat er in Dieversluis een bezoekers-
centrum is? Het ligt op het sfeervolle histo-
rische sluisterrein, halverwege de Drentsche 
Hoofdvaart. In het bezoekerscentrum hoort 
en leest u verhalen over de Drentsche 
Hoofdvaart, de waterhuishouding en de 
fraaie omgeving. Het is te bezoeken van 
1 mei tot 1 oktober tussen 9.00 en 16.30 
uur op dagen dat de sluis bediend wordt 
(zie daarvoor www.varen.drenthe.nl). Het 
bezoekerscentrum is makkelijk te vinden 
door de nieuwe borden op de gevels van 
het gebouwtje en op het sluisterrein.

Mag je zijn wie je bent?
Deze vraag komt naar voren in de fi lm 
‘Anders’. De provincie Drenthe heeft deze 
korte fi lm met een bijbehorend lespakket 
laten maken, speciaal voor leerlingen 
van het voortgezet onderwijs in Drenthe. 
Daarmee hoopt de provincie een positieve 
bijdrage te leveren aan het gesprek over 
sociale acceptatie van homo’s, lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders. De fi lm is 
onlangs op het ‘FilmOut LHBT-festival’ in 
San Diego uitgeroepen tot beste inter-
nationale korte fi lm.

Fiets4Daagse 4Kids
Spannend, educatief, creatief en sportief. Dat zijn de 
ingrediënten van de RegioBank Drentse Fiets4Daagse 
voor kids. Op zes plaatsen in Drenthe stappen kinderen 
samen met hun (groot)ouders of verzorgers op de fi ets 
voor een route van ongeveer 30 kilometer per dag. 

Op de routes is volop vermaak te vinden. Elke startplaats 
organiseert zijn eigen activiteiten: van broodjes bakken 
boven een kampvuur tot geschminkt worden en klimmen op 
een klimwand.

Vier dagen 4Kids in Emmen
In Emmen is 2018 een extra mooi jaar voor de kids: het is 
dankzij voorgaande succesvolle edities voor het eerst dat 
er alle vier de dagen een 4Kids-route te fi etsen is. Kinderen 
kunnen onder andere meedoen aan een skate- en skeeler-
clinic, groente en fruit proeven tijdens een groene quiz en 
met potten en pannen muziek maken in een keukenorkest.
 
Eerste keer 4Kids in Dalen
Startplaats Dalen biedt dit jaar voor het eerst een 4Kids-route 
aan. Op donderdag 26 juli loopt de avontuurlijke route dwars 
door Plopsa Indoor, via een kippenboerderij waar kinderen 
een creatieve verrassing kunnen knutselen. En aan het einde 
van de tocht is het voor de liefhebbers tijd om nog wat extra 
kracht op de benen te zetten op een mountainbikeparcours.  

Ook de routes in Meppel, Diever, Norg en Westerbork hebben 
verrassende activiteiten op de planning!

4Kids-route
• Data: dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 juli
• Voor kinderen tot en met 14 jaar
• Startplaatsen: Dalen (1 dag), Meppel, Emmen, Diever, 

Norg en Westerbork 
• Slechts één dag meedoen is altijd mogelijk!

Fascinerende kunstexpeditie
Kunstwerken van internationaal vooraanstaande 
kunstenaars in het Drentse landschap: u ziet ze 
tijdens de fascinerende kunstexpeditie Into Nature. 
Tot en met 16 september vindt u van Frederiksoord 
tot op het Holtingerveld kolossale installaties, 
 lichtkunst, fotografi e en meer. Een perfect zomer-
uitje!  www.intonature.nl

Bargerveen: 50 jaar natuurgebied
Een prachtig Drents jubileum: het Bargerveen is 50 jaar een offi cieel natuur-
gebied! Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan onder andere de aanleg van 
drie waterbuffers, wandel- en fi etspaden en een schaapskooi met bezoe-
kerscentrum. 

Het bijzondere aan het Bargerveen is het unieke hoogveen dat er te vinden 
is: een klein maar bijzonder restant van het ooit 300.000 hectare grote 
Boertanger moeras. In het hoogveen is allerlei fl ora en fauna aanwezig: 
van de vleesetende lange zonnedauw tot bijzondere kikkers en zeldzame 
vlinders. Om dit in stand te houden, werkt de provincie samen met haar 
partners aan het beschermen van deze kwetsbare natuur. De drie water-
buffers beheersen het grondwater en voorkomen dat het gebied uitdroogt. 

Een bezoekje brengen? Het bezoekerscentrum bij Weiteveen is het ideale 
startpunt voor een fi ets- of wandeltocht in het bijzondere landschap.

Een boost voor techniek in Drenthe
Hoe verandert de techniek onze maatschappij? 
We zagen het op 18 juni tijdens de jaarconferentie 
Nationaal Techniekpact in de TT-hal. Goed technisch 
personeel vinden is bijvoorbeeld een uitdaging. Ook 
in Drenthe. Servicepunt Techniek Drenthe zet zich in 
voor werkgevers die goed technisch personeel willen 
vinden.  

Bij Servicepunt Techniek Drenthe werken drie 
arbeidsmarktcoaches met jarenlange ervaring in het 
werkveld. Coach Sandra Klaassens: “We hebben een 
groot netwerk. En de vraag naar technisch personeel 
is op dit moment zo groot, dat ik altijd wel een onder-

nemer kan bellen voor een kennismakingsgesprek en 
een kop koffi e met een kandidaat.” 
De missie van Servicepunt Techniek Drenthe is om de 
vraag naar werk en het aanbod van  personeel samen 
te brengen. De enthousiaste coaches bieden werkzoe-
kenden bijvoorbeeld opleidings mogelijkheden om 
een technisch vak te leren. Daarnaast leggen ze 
verbindingen tussen kandidaten, onderwijs, scholings-
fondsen en bedrijfsleven. “Zo geven we de technische 
branche een boost!”

Personeel of werk gezocht? www.spt-drenthe.nl
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