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Maar liefst uit 13 dorpen en buurtschappen is er interesse voor het nieuwste project van het 
Dorpenoverleg: Kiek oeze Streek.  

Op 14 juni waren afgevaardigden vanuit 9 dorpen en buurtschappen naar Klatering gekomen 
om mee te denken met de verdere invulling van het project. Waaronder de historische 
vereniging van Beilen, het Fruit Gilde en Stichting ’t Baken uit Smilde. En natuurlijk waren de 
projectpartners aanwezig; Henk Wolbers, Reina Mulderij en Willem Tanis van het 
Dorpenoverleg, Saco van Veen en Tinka Neutel van de Gemeente, Tim Willems Kruize van 
Stichting Libau en Janneke Verdijk van Welzijnswerk.  

Wat is Kiek oeze Streek? 
Uw dorp of buurtschap heeft vast bijzondere panden en 
plekken zoals mooie boerderijen, oude zandpaden, een 
fraaie bomenrij, veenontginningen enzovoorts. Deze 
plekken en panden vertellen iets over de geschiedenis 
(cultuurhistorie) van uw dorp. Zo geven zij uw 
leefomgeving een streekeigen karakter.  

In Kiek oeze Streek worden deze panden en/of plekken door de bewoners in beeld gebracht. 
We onderzoeken wat de plek zo bijzonder maakt: welk verhaal zit er achter? 

Het project vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de gemeentelijke 
cultuurhistorische waardenkaart die door professionals is opgesteld.  

Met de resultaten uit Kiek oeze Streek: 

- Worden waardevolle plekken en panden in kaart gebracht  
- Vragen we aandacht voor waardering en bescherming van deze plekken en 

panden 
- Leggen we het verhaal van een plek of een pand vast voor de toekomst 
- Is bewustwording en uitwisseling van informatie mogelijk, tussen bewoners 

(denk ook aan de kinderen) maar ook met professionals  
- Iedereen kan meedoen met het ‘kennisnetwerk Kiek oeze Streek’ 
- Eén dorp of buurtschap wordt ‘Kiekdorp’. Met de andere 

dorpen/buurtschappen wordt op maat gekeken wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. 

Mocht u nog mee willen doen met het project dan horen wij dat graag uiterlijk 1 juli. Voor meer 
informatie en aanmelden voor Kiek oeze Streek kunt u contact opnemen met de projectgroep door 
een e-mail te sturen aan: info@dorpenoverleg.nl Ook kunt u contact opnemen met Janneke Verdijk 
van Welzijnswerk: j.verdijk@welzijnswerkmd.nlTel. 06 25 63 81 72 



 
 
Opbrengst van de avond: 

- In zes dorpen en buurtschappen hebben concrete plannen en/of lopende projecten 
op het gebied van cultuurhistorie: Beilen, 
Beilervaart, Klatering, Orvelte, Smilde en 
Zwiggelte. 

- Vanuit Hooghalen, De Broekstreek en 
Eursinge was interesse voor het 
onderwerp en zou in het dorp of 
buurtschap gepeild kunnen worden of er 
belangstelling voor is. 

- Witteveen, Holthe/Lieving/Makkum en 
Drijber konden helaas niet aanwezig zijn 
maar zij hebben ook aangegeven interesse te hebben voor Kiek oeze Streek. 

Hoe nu verder? 
Het project Kiek oeze Streek loopt van september 2018 – juli 2019 

Binnen het project ‘Kiek oeze Streek’ wordt, gelijktijdig, gewerkt aan: 

- Kennisnetwerk Cultuurhistorie Midden-Drenthe 
o Doel: met elkaar in contact brengen van bewonersgroepen, 

vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Om samenwerking en 
uitwisseling van kennis, kunde en ervaringen te stimuleren 

o De projectgroep Kiek oeze Streek stimuleert activiteiten, excursies, lezingen, 
enzovoorts 

o Maatwerk in ondersteuning van dorpsinitiatieven 
- Kiekdorp X (nader te bepalen) 

o Samen ontwikkelen belevingskaart en een dorpseigen presentatie van de 
resultaten:  

� Formeren van een gemêleerde werkgroep van ong. 10 pers 
� 4 werksessies met professionele ondersteuning 
� Zelf aan de slag met inventariseren en vastleggen van verhalen 

- Kiekexcursies 
o Twee kiekexcursies: resultaten van het Kiekdorp en mooie voorbeelden uit 

het kennisnetwerk 

De projectgroep Kiek oeze Streek komt 4 juli bij elkaar om alles naast elkaar te leggen: welke 
dorpen en buurtschappen zijn waar mee bezig, wie hebben interesse om deel te nemen aan 
het kennisnetwerk en wie zouden het Kiekdorp willen zijn? Vervolgens wordt besloten hoe 
het project er definitief uit komt te zien. 

Kiek oeze Streek wordt mogelijk gemaakt door: Dorpenoverleg Midden-Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe, 

Stichting Libau en Welzijnswerk Midden-Drenthe. 


