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Met de subsidieregeling ‘Frisse doorstart na corona’ erkennen, ondersteunen 
en waarderen we de inzet van de vele vrijwilligers in Drenthe. Dankzij 
 vrijwilligers bloeien verenigingen, ontmoeten we elkaar in de buurt en doen 
we mee aan allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur en welzijn.

Het is een grote uitdaging om vrijwilligers te vinden en te behouden. Zeker jongeren, 
die zo belangrijk zijn met het oog op de toekomst. Een extra stimulans na de corona
periode vonden we daarom zeer op zijn plaats. Om de energie aan te wakkeren, 
nieuwe doelgroepen aan te spreken of om bestaande vrijwilligers eens in het zonnetje 
te zetten. Kortom, om een frisse doorstart te maken. 

Na de ‘Frisse start na corona’ deden Provinciale Staten in 2022 wederom een oproep om vrij 
willigers een warm hart onder de riem te steken. Hierop zetten wij de regeling ‘Frisse doorstart 
na corona’ in gang. Voor elke inwoner werd met een verdeelsleutel per gemeente een bedrag van 
1 euro beschikbaar gesteld. Met het bedrag steunden alle twaalf gemeenten vrijwilligersactiviteiten van 
lokale initiatieven, op basis van criteria die samen met de provincie zijn opgesteld. Een mooi samenspel, dat 
inmiddels goed ingeregeld is. In 2023 verkennen we samen met gemeenten hoe we vrijwilligersorganisaties kunnen 
blijven ondersteunen.

Ik bedank alle vrijwilligers en gemeenten voor de inzet, het enthousiasme en de betrokkenheid. U heeft de regeling 
opnieuw tot een succes gemaakt. Door heel Drenthe hebben we honderden inwoners bereikt. Een kleine greep uit 
de verschillende soorten activiteiten vindt u in dit verslag. Goed om te zien hoe we samen invulling geven aan 
onze mooie provincie! 

Hans Kuipers, 
Gedeputeerde provincie Drenthe

Vrijwilligers maken  
  het leven in Drenthe 

nog mooier



Aa en Hunze
“Dankzij de subsidie Frisse doorstart na corona konden er afgelopen zomer 
mooie sociaal-culturele activiteiten in onze gemeente worden gehouden. In 
diverse dorpen zijn activiteiten voor jong en oud op het gebied van sport, 
natuur, ontmoeten en vooral gezelligheid georganiseerd. Mooi om te zien 
hoe de inzet van onze inwoners tot deze mooie activiteiten heeft geleid.”

Kiena ten Brink, wethouder gemeente Aa en Hunze

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

SAMEN MET DE BUURT
Een aantal buurtverenigingen in Eext heeft de subsidie Frisse doorstart gebruikt 
voor het Oostermoerfeest. Daarmee konden zij hun buurt extra mooi versieren en 
de mooiste wagens bouwen om het feest nog feestelijker te maken. Daarnaast 
was er aandacht voor de oudere buurtgenoten, waarvoor een barbecue en een 
bloemetje werden geregeld.

OPEN DAG MODELTREINEN
Tijdens de feestweek in Annerveenschekanaal organiseerde de ModelRailGroep 
Veendam (MRGV) een open dag in MFC De Badde. Leden van de club stonden 
paraat om belangstellenden alles te vertellen over modeltreinen en de 
clubavonden. Ook lieten zij rijdend materiaal zien op de clubbaan.

SPORT EN SPEL VAN 2 TOT 102
Dorpsbelangen Spijkerboor/Annerveen heeft een Sport en Spelweek 
georganiseerd voor iedereen van 2 tot 102 jaar. Natuurlijk was 
meedoen belangrijker dan winnen.
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Assen
“In de wijken en vanuit organisaties heb ik vele positieve reacties  
gehoord en ook leuke en sprankelende ideeën gezien. De Frisse  
doorstart heeft door alle wijken heen opnieuw een positieve  
energie opgeleverd!”

Jan Broekema, wethouder gemeente Assen

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

NIEUWE SCHOMMEL IN KLOOSTERVEEN
Speeltuin Kloosterveen is een idee van verschillende wijkbewoners die een goede 
speel en ontmoetingsplek wilden realiseren in Kloosterveen. Met donaties, 
fondsen en crowdfunding brachten zij het geld bijeen. Mede dankzij de Frisse 
doorstart kwam er ook een nieuwe schommel. “Bedankt voor jullie bijdrage. 
Daardoor is de speeltuin in Kloosterveen een nóg mooiere plek geworden!”

ZOMER BUURT BORREL
“Namens vereniging Assen Oud Zuid, hartelijk dank voor uw subsidie voor een 
Zomer Buurt Borrel. Het was een groot succes. Met 150 gasten was er een 
hoge opkomst van buurtbewoners.” Buurtvereniging Oud-Zuid

BOMEN MET EEN VERHAAL
Op 7 juni zijn de eerste bordjes met een QRcode geplaatst op een aantal  
bomen in het Arboretum in Assen. Door middel van QRcodes krijgen  
bezoekers informatie over de verschillende boomsoorten, de herkomst, het 
zomer, en winterbeeld, de bloeiwijze en de vruchten. Voor 
de uitrol van de QRcodes kreeg het Arboretum een 
bijdrage vanuit de Frisse doorstart.

HEROPENING OPEN HOF
Hoe mooi zou het zijn als de Open Hof een plek in en van de wijk en stad wordt? 
Een plek waar mensen vrienden worden en waar initiatieven ontstaan in en 
voor de wijk en stad? Assen Bloeit wil met het gebouw, de zalen en de tuin iets 
toevoegen aan de stad. “We zien terug op een mooie heropening van de Open Hof 
en start van Assen Bloeit. We willen u hartelijk bedanken voor de toekenning van 
de subsidie.” Assen Bloeit
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3 euro + 20.000 euro vanuit de gem
eente | 53 activiteiten



Borger-Odoorn
“De afgelopen coronaperiode was moeilijk en hakte er ook bij vrijwilligers-
organisaties hard in. Dat hun activiteiten moesten worden afgeschaald 
of afgelast heeft een enorme weerslag op de leefbaarheid in de dorpen 
gehad. De subsidie Frisse doorstart na corona kwam in Borger-Odoorn dan 
ook zichtbaar goed tot zijn recht. Het hielp de vrijwilligers van een groot 
aantal sociaal-culturele evenementen om een goede herstart te maken. 
Het is mooi om te merken dat deze subsidie dus direct positief inwerkt 
op de leefbaarheid, vitaliteit en sociale interactie in de dorpen.”

Ankie Huijing-van Tongeren, wethouder gemeente Borger-Odoorn

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

KENNISMAKING MET TENNIS EN PADEL
“Op 25 september hadden we een zeer geslaagde tennis en padelclinic. Leden en 
niet-leden maakten hier goed gebruik van. De clinic begon met een training van circa 1 uur. 
Daarna speelden we partijtjes en eindigden we met lekkere hapjes en een drankje. Vooral 
de nieuwe padelsport kon op veel interesse rekenen. Deze succesvolle clinic gaan we zeker 
herhalen in 2023!” Tennis- en Padelvereniging Borger

STRUUN’N IN VALTHERMOND
In Valthermond werd op 13 augustus, een tropische zaterdag, voor de vijfde keer de 
Toeristendag georganiseerd. “Gelukkig konden toeristen en inwoners verkoeling zoeken 
in de cabriobus, die door ons dorp reed. De opening bij de Proefboerderij Valthermond 
werd verzorgd door gebiedswethouder Bernard Jansen. Daarna lieten we de deelnemers 
16 hotspots zien in het dorp. Het was, ondanks minder deelnemers dan verwacht, een 
geslaagde dag. Mede mogelijk gemaakt door de Frisse doorstart, die de provincie Drenthe 
via de gemeente beschikbaar stelde.” Struun’n in Valthermond

50.000 euro | 31 activiteiten tot nu toe



VRIJWILLIGERS ZUIDENVELD
“Voor onderdelen als jeu de boules, zandstrooien, pubquiz, fietscrossen, equipespringen, 
veekeuringen, fotowedstrijd en, niet te vergeten, de praalwagenoptocht moesten uiteraard 
vele vrijwilligers worden gezocht. Mede dankzij de Frisse doorstart is het ons gelukt om 
mensen te stimuleren om mee te helpen en mee te doen. Apetrots waren we met de eerste 
plaats bij het zandstrooien, de praalwagen en de pubquiz!” Achtkamp Odoorn

HET BOS IN MET DE ORINGERKIDS2DAAGSE
Op 7 en 8 juli ging voor de derde keer de Oringerkids2daagse (OK2D) van start. Bijna 
150 kinderen liepen samen met ouders, broertjes, zusjes en vriendjes of vriendinnetjes een 
stoere boswandeling van 2,5 of 5 kilometer. Onderweg kwamen zij leuke activiteiten tegen 
in het bos, zoals een opdracht over insecten of een verhaal van de boswachter over de 
specht. “Uiteraard kunnen wij als organisatie niet zonder onze vrijwilligers, waarvoor onze 
grote dank. Ook zijn wij de gemeente Borger-Odoorn en de provincie Drenthe dankbaar 
voor de financiële steun.” Organisatie OK2D

90 JAAR VROUWEN VAN NU BUINEN
In de kleine zaal van Steakhouse El Zorro vierden de Vrouwen van Nu Buinen op 
13 oktober hun 90-jarig jubileum. De zaal was aangekleed met prachtige bloem-
stukken en er lagen fotoboeken en oude geschreven notulen uit het archief. 
Voormalig RTV Drenthe-presentatrice Hennie Kuier zorgde voor een 
gezellige avond met sketches en liedjes. 



Coevorden
“Ik ben heel blij met het mooie resultaat van de deze regeling in onze 
gemeente. Bijna honderd aanvragen werden toegekend en  uitgevoerd. 
Met al deze mooie, sportieve en culturele activiteiten hebben de 
initiatiefnemers letterlijk en figuurlijk veel inwoners in beweging 
gebracht. Complimenten daarvoor!” 

Joop Slomp, wethouder gemeente Coevorden 

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

FEEST IN ZWINDEREN
Vereniging Plaatselijk Belang Zwinderen vierde de eerste  
bijeenkomst na de coronatijd met een feestelijk weekend  
voor het hele dorp. Met onder meer een pubquiz, viswedstrijd  
en selfietocht.

THEATER IN DE BUITENLUCHT 
Stichting Cultuurpodium Coevorden verzorgde een laagdrempelig  
muzikaal theaterweekend in de openlucht in Gees. Ook om  
bezoekers weer te activeren kunst en cultuur te bezoeken na  
tijden van corona. 

ELFSTEDENTOCHT 11KAMP IN ZOMERSFEREN
Stichting IJsbaan Steenwijksmoer liet zich niet kisten door  
een gebrek aan  winterweer. Op een warme dag in juni werd  
een Elfstedentocht 11kamp  georganiseerd met spelletjes  
voor kinderen en hun ouders. Compleet met pinguïns en  
sneeuwpoppen.
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Emmen
“Sport en cultuur verbindt mensen. Tijdens de coronapandemie, met 
alle maatregelen en lockdowns, hebben we ervaren hoe belangrijk dit 
is. Daarom ben ik erg blij dat we dankzij de Frisse doorstart-regeling samen 
met de provincie maar liefst 134 initiatieven in onze gemeente konden 
ondersteunen. Hierdoor konden verenigingen en organisaties activiteiten 
organiseren en leden elkaar ontmoeten.”

Pascal Schrik, wethouder gemeente Emmen

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

SAMEN ZINGEN
Op zaterdag 29 oktober organiseerde zangvereniging 
Clearwater uit Schoonebeek een zangworkshop, onder 
leiding van dirigent Bernard Slofstra. Iedereen was welkom 
om kennis te maken met de vereniging en met het zingen. Er 
werd geoefend, geluncht en opgetreden tijdens een afsluitend 
mini-concert. “We hebben dit mede kunnen  organiseren door uw 
bijdrage. Bedankt!” Zangvereniging Clearwater

TEAMBUILDING, MOTIVATIE EN GEZELLIGHEID
Judovereniging Kodokan Schoonebeek benutte de subsidie 

voor teambuilding, motivatie en gezelligheid. “Wij zijn met de 
groep bij Drouwenerzand geweest en hebben springkussens 

gehuurd om de dag gezellig af te sluiten. Bedankt dat dit 
mogelijk werd gemaakt!” Judovereniging Kodokan 
Schoonebeek

10
0.000 euro + 30.000 euro vanuit de gem

eente | 134 activiteiten



Hoogeveen
“Onze organisaties en verenigingen in de gemeente Hoogeveen verbinden 
mensen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in de coronaperiode bleek meer 
dan ooit hoe ongelooflijk belangrijk dat is. Je weet pas wat je mist als het er 
(even) niet meer is. Daarom ben ik als wethouder blij met deze impuls voor 
al die organisaties en verenigingen. Het is een terechte waardering voor 
het belangrijke werk dat zij doen. Om het samen te doen, om mensen te 
verbinden.”

Mark Tuit, wethouder gemeente Hoogeveen

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

ZONNIGE FÊTE DE LA NATURE 2022
“In 2021 was de Frisse start-subsidie aanleiding voor ons om een Feestje in de Natuur 
te organiseren. In 2022 werd het plan opgevat om het nog eens dunnetjes over te doen. 
Opnieuw kon onze IVN-afdeling gebruik maken van de subsidie. We zijn er heel erg blij mee 
en wat hebben we een prachtige middag kunnen organiseren! Onze vrijwilligers, bewoners 
van het AZC en andere deelnemers, zorgden voor een prachtig feest in de natuur. Ruim 
100 bezoekers maakten het helemaal compleet. Wij hebben dubbel genoten en de Frisse 
doorstart maakte het mogelijk.” IVN Natuureducatie Hoogeveen

GESLAAGD GIGAGFESTIVAL
“De subsidie voor de Frisse doorstart is door ons besteed aan het GigaGfestival in Pesse. 
Dit is een festival voor mensen met een beperking, met alle benodigde voorzieningen 
in en rond de feesttent. Zo kunnen zij een gezellige avond uit met vrienden, familie 
of vrijwilligers. Iedereen heeft een GIGAntische leuke avond gehad! Bedankt voor de 
subsidie namens de organisatie en deelnemers.” Stichting Activiteiten voor  
Jongeren met een Beperking

55
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PONYDAG VOOR JONGE RUITERTJES
Om jonge en beginnende ruitertjes in de eigen regio een leuke en 
 uitdagende dag met hun pony te laten beleven, organiseerde Ponyclub 
De Weideruiters op 20 augustus een feestelijke Bixiedag in Elim. Er werden 
dressuur-, spring- en begeleidingsproeven gereden. De ruitertjes konden 
meedoen aan gratis ponyspellen, er was een show en er stonden diverse 
kraampjes. “Wij hebben een geweldige dag gehad, samen met alle kinderen 
en hun fans!” De Weideruiters

GESCHIEDENIS VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP
De Stichting Informatiecentrum Geschiedenis Hoogeveen & 
Hollandscheveld e.o. wilde een historische avond, een herdenking 
en een gratis ebook wijden aan het wegvoeren van de Joodse 
gemeenschap, 80 jaar geleden. “Het lag door corona allemaal stil, 
maar mede dankzij de Frisse doorstart hebben we dit  uiteindelijk 
toch nog kunnen realiseren. De laatste overlevenden van de 
vooroorlogse Joodse gemeenschap van Hoogeveen werden 
opgezocht of benaderd via internet. We verzamelden beeld materiaal 
en film. In de bibliotheek was de zaal op 4 oktober overvol. We 
kunnen het publiek weer voorzien van wat leeft, identiteit van 
de omgeving en de plaats.”



Meppel
“De regeling Frisse (door)start is een geweldig initiatief. Hiermee onder-
steunen we veel verenigingen en maatschappelijke organisaties met een 
bijdrage voor activiteiten en ontmoetingen voor leden. Samen zorgen zij 
voor verbinding in onze gemeente (@MeppelDiepgeluk).

Jeannet Bos, wethouder gemeente Meppel

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

EXAMENS EN SEIZOENSAFSLUITING
“Op 26 juni (Waterhulpverlening), 30 juni (Lifeguards) en 2 juli (Zwemmend 
Redden) was er voor alle leden een gezellige afsluiting van het seizoen. 
Hoogtepunt was de examinering voor de verschillende diploma’s. Deze 
 activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de subsidie Frisse doorstart. 
Hartelijk dank daarvoor!” Reddingsbrigade De Dukers, Meppel-Nijeveen e.o.

GERRIT VAN DE BELT ACCORDEON EN HARMONICAFESTIVAL
“Wat een fantastische dag mochten wij beleven. Een en al gezelligheid en 
 prachtige muziek. Met een vol programma, maar plek voor allen die zich hadden 
aangemeld. Er waren zo’n 75 muzikanten uit het hele land naar Nijeveen    
gekomen om samen te spelen. Alle zalen in Dorpshuis De Schalle waren bezet 
en gedurende de dag waren er zo’n 300 mensen.”

50.000 euro | 96 activiteiten



ZOMERUITJE VROUWENGROEP EN FRISSE START ZOMERBORREL 
“Met de nieuw opgerichte Multiculturele Vrouwengroep bezochten 
we op 1 juni Taman Indonesia in Kallenkote en op 13 juli De 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Goed voor de groepsvorming en 
om elkaar beter leren kennen! Ook organiseerden we op 13 juli een 
geslaagde avond met muzikale kennisquiz voor vrijwilligers van De 
Koeberg. Mede dankzij de Frisse doorstart!” Welzijn Mensenwerk

BOSGOLF EN BARBECUE 
“We zijn met 42 personen naar De Westerbergen in Echten geweest, 
waar we in groepjes Bosgolf hebben gespeeld. Terug in Rogat 
stonden de drankjes en de barbecue al klaar, waarna we (jong en 
oud) nog een aantal uurtjes gezellig bij elkaar hebben gezeten.” 
Buurtvereniging Rogat



Midden-Drenthe
“Wij zijn als gemeente Midden-Drenthe trots op onze vele vrijwilligers, die 
binnen allerlei clubs hun beste beentje weer voorzetten. Dat ondersteunen we 
graag. Mooi dat de provincie met Frisse doorstart helpt om daar erkenning en 
waardering aan te geven ná die moeilijke coronatijd.”

Rico Schans, wethouder gemeente Midden-Drenthe

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

WINTERSCHOLINGSPROGRAMMA VOOR VRIJWILLIGERS
Stichting Dierenweide Stroomdal verzorgt op 13 zaterdagen een winter-
scholingsprogramma voor de vrijwilligers van 6 tot 76 jaar. Naast informatie 
over de dierverzorging is dit ook van belang voor de sociale vaardigheden 
en samenwerkingen. Bijvoorbeeld voor de doorstroming van jeugdige 
 vrijwilligers richting volwassen vrijwilligers. 

LESMATERIAAL EN KLEDING
De EHBO-vereniging in Smilde schaft lesmateriaal aan om de EHBO-ers bij 
te scholen naar de nieuwste inzichten. Met de aanschaf van nieuwe kleding 
wil de vereniging actieve EHBO-ers beter herkenbaar maken bij diverse 
 evenementen in de regio.

EEN BEGRIP IN SMILDE
“Na twee jaar geen activiteiten als gevolg van corona, willen  
we de Smildeger Kampioenschappen in 2023 weer opstarten. Al  
ruim 40 jaar worden ze jaarlijks gehouden met een uitgebreid aanbod  
van activiteiten voor jong en oud. Zoals klootschieten, volleybal,  
mountainbiken, schot- en worpkracht, koersbal, bridgen, darten, paarden-
sport, zwemmen, schaatsen, crossloop, judo, schieten, klaverjassen, badminton, 
priksleeën en fietscross. Dit wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers.”
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Noordenveld
“Dankzij de Frisse doorstart hebben wij in Noordenveld veel organisaties 
kunnen helpen. Van een verRASsend ijsbaanfeest, vliegende start op zang-
gebied en een indrukwekkende voorstelling in Veenhuizen over armoede: 
‘Hier valt niets te halen’. Zomaar een opsomming van een vliegende start 
na corona!”

Alex Wekema, wethouder gemeente Noordenveld

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

75JARIG JUBILEUM IJSVERENIGING RAS 
IJsvereniging RAS (Roderesch, Alteveer, Steenbergen) 
kreeg subsidie voor het 75-jarig jubileum. Het werd een 
ongekend feest voor jong en oud. “Dat kan natuurlijk 
alleen als er een breed draagvlak is voor zo’n spektakel. 
En belangrijker: organiseer het maar even. Dat bleek 
een peulenschil. Iedereen zette de schouders eronder. 
Met zonnepanelen en ledverlichting bespaarden we 
ook nog eens veel energie. Het werd het een prachtig 
RAS-spektakel!”

@Anne Harbers

VOORSTELLING ‘HIER VALT NIETS TE HALEN’
In Nederland leeft acht procent van de gezinnen in 
armoede. Een op de dertien kinderen groeit er zelfs in 
op. Met dans, livemuziek en teksten op basis van inter-
views en documentair materiaal maakt theatermaker 
Maarten Smit in de voorstelling ‘Hier valt niets te 
halen’ invoelbaar wat armoede in Nederland betekent. 
Een productie van van Wabi Sabi, Het Houten Huis en 
PeerGroup over schaamte, dozen vol ongeopende post 
én hoopgevend menselijk contact.

50.000 euro | 29 activiteiten



WORKSHOPS EN CONCERTEN VOOR JONG MUZIEKTALENT
Stempalet, een collectief van muziekprofessionals in Peize,  
heeft met de Frisse doorstart meerdere activiteiten kunnen aanbieden:
• Slotactiviteit Stempalet; drie concerten op drie locaties met een live orkest 

en 80 kinderen per locatie op de planken. De jeugdleerlingen kregen vooraf 
lessen en workshops van vakdocenten.

• Een podiumoptreden van Minka Zaal met jong talent  
van 3 tot 23 jaar tijdens het Wat ’n Kunstfestival in Roden.

• Vliegende startconcert Noordenveld met workshops voor  
leerlingen van Stempalet en jongeren uit de gemeente.



Tynaarlo
‘’Frisse doorstart heeft vele initiatieven een steuntje in de rug gegeven, 
zoals een vrijwilligersdag, breakdance, groepswandeling, dorpsdiner en 
kickboksen. Het is fijn dat er, na de Frisse start, een Frisse doorstart kwam. 
Helemaal omdat we merken dat verenigingen structureel (nog) niet terug 
zijn op het niveau van voor de coronaperiode. Ze hebben zorgen over hun 
bestaan en het is nog steeds moeilijk om vrijwilligers te vinden, te binden en 
te behouden. 

Als gemeente hebben we tijdens beide regelingen ervaring opgedaan met 
hoe we op een nog laagdrempeliger en makkelijker manier de provinciale 
subsidie weg kunnen zetten in de samenleving. Daar waar het nodig is en 
goed gebruikt wordt. Namens onze inwoners; hartelijk dank!’’

Miguel Ririhena, wethouder gemeente Tynaarlo

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

LEKKER BEWEGEN BIJ GYMNASTIEKVERENIGING SUIZ
De open dag van gymnastiekvereniging Suiz in mei was een groot succes. In totaal kwamen 
85 kinderen op het evenement af in Sporthal De Zwet in Zuidlaren, georganiseerd door 
twee studenten van het Alfa-college. De trainers van Suiz begeleidden de kinderen bij 
freerunning, trampolinespringen, dansen en turnen op de airtrack. Leden van de   
vereniging gaven korte demonstraties. Alle kinderen verlieten de sporthal met een  
welverdiende oorkonde.

HET DAK ERAF TIJDENS THE ZERO GENERATION
Op 3 juni de allereerste editie van ‘The Zero Generation’. 
Een feest speciaal voor jongeren van 12 tot en met 
17 jaar en geheel alcoholvrij. De jonge bezoekers konden 
uit hun dak gaan op verschillende muziekstijlen. Jespar 
en 2Twice, twee talentvolle artiesten uit de gemeente, 
zetten met hun eigen muziek de toon voor de rest van 
de avond. Ook LA$$A en Harrie Snijders wisten het 
publiek enthousiast te krijgen. Als verrassing nam de 
laatste rapgroep Fmg mee. Tussen de hoofdacts door 
zorgde het jonge DJ-duo Sven and Jeffrey voor een 
spetterende DJ-set. Het was een groot succes!

50.000 euro | 69 activiteiten tot nu toe



TITELSTRIJD MAISTRO ZUIDLAREN 2022
Muziekvereniging Erica uit Zuidlaren organiseerde voor de tweede keer een serie 
concerten in de Kandelaarkerk in Zuidlaren. U kent dit concept vast wel van het 
NPO1-programma Maestro, waarin bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen 
om de beste dirigent te worden. Er streden zes bekende gezichten uit Zuidlaren om de 
titel ‘Maistro Zuidlaren 2022’. Zij werden begeleid door Albert-Jan Eshuis, dirigent van 
verschillende orkesten en speler op de bas bij muziekvereniging Erica.

WAT EEN HAPPENING: VIJVERFESTIVAL VRIES
Met het Vijverfestival is in Vries een nieuwe traditie geboren. Op verschillende podia bij 
de vijvers speelden DJ Tanja, Fusible, Jon Meijerjon Bluesband en Boreas. Met rugzak, 
kruiwagen of (fiets)tas sleepten de bezoekers heel wat drankjes en hapjes heen en weer. 
Buurtteams hadden veel tijd en energie gestoken in de aankleding. Met de fijne muziek, de 
vele lampjes en andere versieringen was het goed toeven op deze mooie nazomeravond 
van 3 september.

STRAATBRASS VRIES MAAKTE EEN VROLIJK BLAASPARCOURS VAN DE BRINK
Wat was het een fleurig straatfeest op 25 juni bij de tweede editie van STRAATbrass Vries. 
Dik 150 koperblazers paradeerden over de Brink en streden om de punten en de Gouden 
Straatklinker van het muziekfestival. Brassband De Bazuin  
Oenkerk B werd de winnaar van de dag.



Westerveld
“Wij zijn in Westerveld overweldigd door het grote aantal actieve vrij-
willigers dat zich inzet voor de Westerveldse gemeenschap. De ruim 90 
ingediende initiatieven laten zien dat onze lokale verenigingen en stich-
tingen veerkrachtig en creatief zijn en blijven, ook na deze coronacrisis.

 Door ruimte te bieden in de besteding, hebben partijen het kunnen inzetten 
waar nodig. Zo zet de een het in om organisatorische zaken aan te pakken, 
zoals het opknappen van het clubgebouw of het inregelen van de nieuwe Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Waarbij anderen zich juist inzetten 
voor de sociale kant door aandacht te besteden aan de waardering van 
 vrijwilligers of door sportieve- en ontmoetingsactiviteiten te organiseren.”

Henk Doeven, wethouder gemeente Westerveld

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

GEZELLIGE EN MUZIKALE OUDERENMIDDAG
“Tijdens de Nationale Ouderendag op 1 oktober hebben we een gezellige Ouderenmiddag 
georganiseerd in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord. Shantykoor ‘Stuyvesant Sailors’ bracht 
vele liederen ten gehore, over zee, drank en vrouwen. De ouderen uit Vledder en omgeving 
zongen luidkeels mee. Na het swingende optreden werd iedereen getrakteerd op een 
heerlijke broodmaaltijd, verzorgd door de vrijwilligers van Ons Dorpshuis.” Stichting 
Ouderenbeleid Vledder en omstreken

50
.00

0 euro + 18.000 euro vanuit de gem
eente | 91 activiteiten



CLUB KLUSDAG
“We hebben in september een klusdag georganiseerd. Met een grote opkomst van leden 
hebben we onze handen uit de mouwen gestoken en het terrein opgeruimd, onderhoud 
aan de hindernissen uitgevoerd en onze nieuwe opslag ingericht. Met de subsidie Frisse 
doorstart hebben we deze dag uit kunnen voeren en gezellig afgesloten met een barbecue. 
Na lange tijd weer gezellig met elkaar rond het vuur kletsen en elkaar beter leren kennen. 
Dit clubgevoel aanwakkeren zorgt ervoor dat we ook in de toekomst op onze leden 
kunnen rekenen als vrijwilliger bij de activiteiten van onze club.” Survivalrun Havelte 

NIEUW MATERIAAL VOOR DE TAFELTENNISCLUB
“Onze tafeltennisclub bestaat al meer dan 25 jaar en dat geldt ook voor het materiaal 
waar we mee spelen. Met de Frisse doorstart hebben wij inmiddels een betere klasse 
tennisballetjes aangeschaft en nieuwe tafeltennisnetjes. Nu nog op zoek naar een nieuwe 
speeltafel.”



De Wolden
“Dorpshuizen zijn een belangrijke ontmoetingsplek en vormen voor veel 
verenigingen en clubs een thuisbasis. Met deze subsidie faciliteert de 
provincie Drenthe net dat extra stukje toegevoegde waarde voor onze 
 verenigingen en dorpshuizen.” 

Egbert van Dijk, wethouder gemeente De Wolden

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN IN DE DORPSHUIZEN
In gemeente De Wolden konden de 15 dorpshuizen tot 1 november de subsidie 
Frisse doorstart aanvragen voor het organiseren van activiteiten met hun 
 gebruikers. De uitvoering verschilt. 
• Dorpshuis Drogteropslagen organiseerde met betrokkenheid van elf clubs/ 

verenigingen twaalf verschillende activiteiten. 
• Dorpshuis De Alke in Alteveer zorgde voor een beachvolleybal en jeu de boules 

triplettetoernooi, een uitverkochte pubquiz en een bingoavond.
• In Echten kozen ze voor twee iets grotere activiteiten: een Halloweenspooktocht 

en een Winterkostfestijn met livemuziek. Met de subsidie van Frisse doorstart 
is geïnvesteerd in materialen, zodat de Halloweenspooktocht een jaarlijks 
 evenement kan worden. Het Winterkostfestijn was toegankelijk voor een 
breed publiek en bedoeld om ‘nieuwe’ en ‘oude’ inwoners van Echten  
kennis te laten maken met elkaar. 

• Eindelijk, na twee jaar, kon van 10 tot en met 12 juni het Anserfeest doorgaan. 
Dorpshuis Bastogne organiseerde samen met de VVVO Ansen voor alle inwoners 
een brunch in het kader van de Frisse doorstart. Maar liefst 150 inwoners uit 
schoolkring Ansen zaten om 12.00 uur aan tafel. Mensen van allerlei pluimage 
en leeftijd schoven aan, evenals bewoners van zorginstelling Saniek uit het dorp. 
“Het was een gezellig samenzijn, dat zeker voor herhaling vatbaar is.”

50.000 euro | 55 activiteiten


	Frisse door Start
	Aa en Hunze
	Samen met de buurt
	Open dag modeltreinen
	Sport en Spel van 2 tot 102

	Assen
	Nieuwe schommel in Kloosterveen
	Zomer Buurt Borrel
	Bomen met een verhaal
	Heropening Open Hof

	Borger-Odoorn
	Kennismaking met tennis en padel
	Struun’n in Valthermond
	Vrijwilligers Zuidenveld
	Het bos in met de Oringerkids2daagse
	90 jaar Vrouwen van Nu Buinen

	Coevorden
	Feest in Zwinderen
	Theater in de buitenlucht 
	Elfstedentocht 11-kamp in zomersferen

	Emmen
	Samen zingen
	Teambuilding, motivatie en gezelligheid

	Hoogeveen
	Zonnige Fête de la Nature 2022
	Geslaagd GigaGfestival
	Ponydag voor jonge ruitertjes
	Geschiedenis van de Joodse gemeenschap

	Meppel
	Examens en seizoensafsluiting
	Gerrit van de Belt accordeon- en harmonicafestival
	Zomeruitje Vrouwengroep en Frisse Start Zomerborrel 
	Bosgolf en barbecue 
	Winterscholingsprogramma voor vrijwilligers
	Lesmateriaal en kleding
	Een begrip in Smilde

	Noordenveld
	75-jarig jubileum IJsvereniging RAS 
	Voorstelling ‘Hier valt niets te halen’
	Workshops en concerten voor jong muziektalent

	Tynaarlo
	Lekker bewegen bij gymnastiekvereniging Suiz
	Het dak eraf tijdens The Zero Generation
	Titelstrijd Maistro Zuidlaren 2022
	Wat een happening: Vijverfestival Vries
	STRAATbrass Vries maakte een vrolijk blaasparcours van de Brink

	Westerveld
	Gezellige en muzikale Ouderenmiddag
	Club Klusdag
	Nieuw materiaal voor de tafeltennisclub

	De Wolden
	Vrijwilligersactiviteiten in de dorpshuizen




