4 Oktober

Culturele fakkelestafette
en ‘Kiek oeze streek’
Op 4 oktober wordt er door de
buurtvereniging Beilervaart een bijzondere
middag georganiseerd voor buurtbewoners en
andere geïnteresseerden. Deze middag staat
in het teken van de culturele fakkelestafette en
de afsluiting van het project ‘Kiek oeze streek’.
De culturele fakkel estafette is een activiteit
van Midden-Drenthe. De gemeente is een
heel jaar, van zomer 2019 tot zomer 2020,
culturele gemeente van Drenthe. Beilervaart de huidige fakkelhouder- heeft een expositie
gemaakt. Onderdeel van de expositie is een
fotowedstrijd voor de jeugd tot 21 jaar (kijk
voor meer informatie over de fotowedstrijd
in de Nieuwsbrief). Tijdens de middag maken
wij de winnaars van de fotowedstrijd bekend
en draagt Beilervaart de fakkel over aan
Bovensmilde.

Zo is bijvoorbeeld samen met Drents Archief
een verhaal gemaakt over landgoed Overlhee.
En ook hebben we met Drents Landschap
een echte pingo gevonden. Tijdens de middag
wordt een korte presentatie gegeven over
dit project en worden de website en een
informatiebord samen met de wethouder
onthuld.
Tot slot is er ’s middags de gelegenheid om
deel te nemen aan twee workshops. Er is een
workshop over hooi-technieken en de wijze
waarop werd gehooid aan de Beilerstroom.
Verder is er nog een korte rondleiding langs
een aantal verhalen van ‘Kiek oeze streek’.
Indien u met deze rondleiding mee wilt doen,
verzoeken wij u zelf een fiets mee te nemen.
Voor mensen die niet kunnen fietsen maar toch
mee willen doen, regelen we autovervoer.

“Er is voor ieder wat wils, dus meldt je vóór
In ‘Kiek oeze streek’ staan verhalen van
dorpsbewoners over bijzondere plekken,
1 oktober aan bij e.reinders@welzijnswerkmd.nl.
panden en gebeurtenissen centraal. Deze
Komt allen!
verhalen zijn verzameld op een speciaal
ontwikkelde website. Hierdoor kunnen
bewoners - maar ook bezoekers van de streek meer over het het gebied te weten komen.
| |

| |
|

| |
| |

| |

|

|

||

| |

|

|
| |
|
| | |
|

‘fiets
mee!’

Waar: Buurtgebouw Trefpunt
Tijd: 13.30 (inloop)-17:00 uur
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