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ONDERZOEK MAATLANDEN 

VAN START GEGAAN
De afgelopen tijd zijn er verschillende eenzijdige verkeersongeval-

len op de Maatlanden in Roden geweest. De gemeente Noordenveld

start daarom een onderzoek naar het wegdek.

Op dit moment is het nog onduidelijk wat de oorzaak is van de on-

gevallen. Negen van de tien verkeersongevallen op de Maatlanden

vonden plaats toen het wegdek nat was. Of dit daadwerkelijk de

oorzaak is van de vele verkeersongevallen moet blijken uit de on-

derzoeken.

Afgelopen maandag, 14 januari, is het wegdek diep gereinigd. Mor-

gen, 18 januari, gaat er een indicatieonderzoek plaatsvinden. Dit

onderzoek geeft een indicatie voor de stroefheidsmeting die op 29

januari 2019 wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt de snelheid en het

Norg bezoekt kunst

in Nieuw Roden
Welzijn in Noordenveld (WiN) is een nieuwe activiteit gestart

in Norg. Elke maand is er op een zaterdag een excursie naar

een kunst- en cultuuruiting in de gemeente Noordenveld. Onze

gemeente heeft heel veel te bieden op het gebied van kunst en

cultuur. Bent u een liefhebber? Reis dan mee.

Op zaterdag 26 januari gaat de reis naar het Kunstpaviljoen in

Nieuw Roden. In dit museum treffen wonen, leven en hedendaagse

kunst elkaar. Jannie Tonnis de Graaf zal een rondleiding geven door

dit boeiende paviljoen. De architectuur van het gebouw in relatie

met kunst en natuur staat centraal. Het kunstpaviljoen is 20 meter

lang, 20 meter breed en 4 meter hoog. Het bijzondere gebouw geeft

vele doorkijkjes richting kunst en natuur. WiN richt zich hierbij

vooral op de doelgroep die het leuk vindt om er op uit te gaan en

dat zelden of nooit doet. Er wordt samengewerkt met de Stichting

Ouderenvervoer Norg. WiN gaat maandelijks op de zaterdagmiddag

dergelijke excursies te organiseren. U betaalt per keer € 17,50 in-

clusief vervoer, entree, gids met rondleiding en een kop koffie of

thee. We starten om 13.15 uur en rondom 16.30 uur wordt u weer

thuis gebracht. Opgave telefonisch 050 317 65 00 of postbus@wel-

zijninnoordenveld.nl. Informatie bij de sociaal werkers  van Norg

Bob Hulshof en Femma Bezu. 

GRATIS FILM DRENTS ARCHIEF 

MET WINTERSE TAFERELEN
Het Drents Archief in Assen heeft voor deze wintermaand een nieuwe compilatie gemaakt van opnames

van typische winterse taferelen: schaatsen en schoonrijden op het ijs en andere winterpret. De fragmen-

ten in de film ‘IJskoud Drenthe!’ zijn gemaakt tussen 1930 en 1980. De film duurt 40 minuten en is vanaf

tot en met 1 februari gratis en doorlopend te zien in de Digilounge van het Drents Archief. opnames van

typische winterse taferelen: schaatsen en schoonrijden op het ijs en andere winterpret. De fragmenten in

de film ‘IJskoud Drenthe!’ zijn gemaakt tussen 1930 en 1980. De film duurt 40 minuten en is vanaf tot en

met 1 februari gratis en doorlopend te zien in de Digilounge van het Drents Archief.

Dansen op het ijs

In de jaren ’30 zwieren jonge meiden in wollen rokken en maillots samen lachend over het ijs in Meppel.

Kleine jochies met warme mutsen en heren met nette hoeden sloven zich uit om wat aandacht van ze te

krijgen. De baanvegers werken zich een slag in de rondte zodat de schaatsers met twee handen op de rug

strak pootje-over kunnen doen. Dames met lange jassen, heren met stok, vrijwel de hele stad komt een

kijkje nemen op de ijsbaan. Jonge moeders glijden achter hun kroost aan. Met rode konen krabbelen ze na

wéér een val snel weer op. Bij de estafettewedstrijden op het ijs houdt de hoofdmeester de stand nauw-

keurig bij. Met verkleumde vingers worden de natte veters van de houtjes nog een keer stevig aangetrok-

ken. In 1980 schaatsen ze in Emmer-Compascuum bijna allemaal op noren.

Sneeuwpret

In het winterse landschap van IJskoud Drenthe

ontstaan ook diverse sneeuwpoppen. De muts,

een winterpeen als neus en twee kooltjes als

knopen van de jas maken de pop compleet. De

jonge makertjes poseren vol trots naast hun

eigen creatie. Complete gezinnen trekken gewa-

pend met houten sleeën het bos in. Samen van

de heuvel af glijden; wie is het eerst beneden? En

wie belandt voorover in de sneeuw? Halverwege

de jaren ’70 legt een filmmaker de sneeuwstorm

in Hoogersmilde vast in kleur. Het hele dorp is

bedekt onder een witte deken.

Niet alleen maar pret

In 1938 ligt Zuidlaren bedolven onder een dik pak sneeuw. Tussen de hoge sneeuwmuren proberen men-

sen elkaar glibberend op de been te houden. De wegen zijn gestremd voor auto’s en zelfs die ene durfal op

de fiets heeft het zichtbaar moeilijk om vooruit te komen. En als het maar blijft sneeuwen is het ook nog

een hele klus om het erf sneeuwvrij te maken.

Deze ijskoude opnames uit de hele provincie zijn tot en met vrijdag 1 februari te zien in het Drents Archief

in Assen. De film is tijdens openingstijden doorlopend te bekijken in de Digilounge en duurt ongeveer 40

minuten. De toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur en vrijdag

10.00-13.00 uur.


