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Bezoekerscentrum
krijgt steeds meer vorm

Demi Helmhout wint tweede
prijs bij verhalenwedstrijd
De contouren van het bezoekerscentrum Noordseveld zijn steeds duidelijker zichtbaar
zijn gerealiseerd.
Nadat in november Staatsbosbenaast het voormalige munitiedeheer en de ondernemers Peter en
pot Donderboerkamp, dat samen
Beleving
Marianne van Wijk van De Bosmet de omliggende natuurgebieBosrand-ondernemers Peter en
rand Norg het startsein voor de
den het Noordsche veld en de
bouw hadden gegeven, zijn nu de Marianne van Wijk hebben eerder Peestermaden 5000 jaar natuural laten weten de bijzondere naeerste duidelijke contouren van
en landschapsgeschiedenis hertuurgebieden meer bekendheid te bergt.
het complex duidelijk zichtbaar.
willen geven via actieve belevenis- Het is een uniek gebied, dat letteractiviteiten. De ontwikkeling van
Aannemer Boelens uit Norg
lijk en ﬁguurlijk bol staat van de
het Noordsche Veld wordt mede
bouwt in samenwerking met Van
verhalen. Zo is het Noordsche Veld
mogelijk gemaakt door een bijRiesen duurzame installatietechin 2017 aangewezen als archeolodrage vanuit de Regio Groningenniek de komende maanden drie
gisch monument. Je kunt er de geAssen, gemeente Noordenveld en schiedenis nog letterlijk in het
duurzame panden die zullen opgaan in het landschap. In deze ge- Tynaarlo, provincie Drenthe en Op landschap zien liggen door de vele
Fietse.
bouwen worden het
aanwezige grafheuvels en raatakbeheerkantoor van Staatsbosbekerstructuur (oude landbouwheer, een informatie- en educatie- Donderboerkamp
gronden) uit de IJzertijd (800 jaar
Het nieuwe complex is gelegen
ruimte met horeca en een
v. Chr.).
beheerderswoning gerealiseerd.
De verwachting is dat alle gebouwen in het najaar van 2019 volledig
in gebruik zullen zijn. Een deel van
het complex wordt naar verwachtring al in de loop van de zomer in
gebruik genomen. De laatste tijd
wordt het steeds drukker in de
omgeving van het Noordsche
veld. Zeker op mooie dagen is dat
goed merkbaar. Er zijn ook al verschillende voorzieningen gerealiseerd. Zo zijn het ﬁetspad en de
parkeerplaats vernieuwd en zijn
de eerste zogeheten raatakkersstructuren zijn zichtbaar. Ook het
nieuwe wandelpad en de wandelroute, ‘Noordsche Veldwandeling’
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Vorige week is het officiële startschot van de meertmaondstreektaolmaond 2019 gegeven door gedeputeerde Cees Bijl.
Hij deed dit door de nieuwe editie van het succesvolle tijdschrift Wiesneus te presenteren en door de winnaars bekend
te maken van de verhalenwedstrijd ‘In elk kind zit een verhaal’
van het Huus van de Taol. Demi Helmhout van obs De Elsakker
won een tweede prijs.
In de tweede helft van 2018 zijn basisschoolleerlingen van de hoogste
groepen uitgedaagd een spannend
verhaal rond het thema ‘Een geheim’
te schrijven. De Kampioen 2019 - In
elk kind zit een verhaal van heel
Drenthe is geworden: Puk Langendijk
van groep 8a van de Jan Thiesschool
in Rolde met het verhaal “Supergeheim”. Op de tweede plaats (in volstrekt willekeurige volgorde): - Chris
Steens van IKC G.A. de Ridder in Beilen met ‘Tijger is kwijt’ - Demi Helmhout van OBS De Elsakker in Westervelde met ‘De geest van het
Pluisbosje’ - Gijs Straathof van ’t Echtenest in Echten met ‘Een groot
geheim’ - Giel van OBS Anloo met ‘De drie gedaantes’. Ook is op 1
maart de Wiesneus 2019 ten doop gehouden. De Wiesneus is een
tijdschrift, dat in Drenthe elk jaar wordt uitgereikt aan de kinderen
waaraan in deze periode in de streektaal wordt voorgelezen.
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