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De SilverFit is een interactief digi-
taal systeem waarbij de bewoners
uitgedaagd worden om specifie-
ke oefeningen of spelvormen uit
te voeren. 

Muziek kan hier ook een rol bij
spelen. Bewoners worden bij-
voorbeeld uitgenodigd om te
gaan vissen, meezingen, ballo-
nen uit de lucht halen en er staan
ook rustgevende programma’s
op. De Motomed is een soort zit-
fiets die ingezet kan worden wan-
neer een bewoner rolstoelafhan-
kelijk is of niet in staat is op een

hometrainer of een gewone fiets
te bewegen. Op deze manier is het
mogelijk om bewoners beweeg-
belasting op maat aan te bieden
en is de Motomed voor bijna alle
bewoners in woonzorgcentrum
Beatrix geschikt. 

Echte routes
Dankzij de donaties van de dona-
teurs kan de stichting een bijdra-
ge leveren aan het welzijn van de
bewoners van woonzorgcentrum
Beatrix. Beide systemen kunnen
aan elkaar worden gekoppeld
waardoor er op het scherm, be-
kende en echte routes kunnen
worden gefietst. 

De bewoners kunnen kiezen
uit 140 verschillende routes, door
steden en natuurgebieden. Op
deze manier komen ze toch nog
‘een beetje buiten’.

140 interactieve
fietsroutes voor Beatrix
HOLLANDSCHEVELD De Stichting
Vrienden Beatrix heeft donder-
dagmiddag de bewoners van
woonzorgcentrum Beatrix in
Hollandscheveld een SilverFit
Mile en een Motomed aangebo-
den. 

Het party- en zalencentrum vanuit de lucht. FOTO PAVILJOEN SCHOONHOVEN.

Het horecabedrijf, dat eigendom
was van Ellen en Alfred Bouw-
meester, stond sinds begin dit
jaar te koop. De overname, die 1
november zijn beslag kreeg, be-
helsde een bedrijfswoning, drie
zalen, een restaurant, een terras,
een strand en een parkeerterrein
voor zo’n 250 auto’s. Met de over-
name kan JP Activiteiten zijn acti-
viteiten vaker op één (eigen) loca-
tie concentreren. „We kennen het
bedrijf en de locatie goed, aange-

zien we hier al jaren de activitei-
ten organiseren”, zegt directeur
Patrick Mayer. „We weten daar-
om wat we kopen en wat we kun-
nen verwachten”. 

Wel worden enkele verande-
ringen doorgevoerd. Daarbij ligt
de focus in eerste instantie op het
restaurant. Mayer: „Te veel men-
sen kennen de onderneming
vooral als partycentrum. We wil-
len geen zalencentrum met een
restaurant zijn, maar een restau-
rant met zalen.” Daarom is de
kaart vernieuwd en zijn er plan-
nen om een buitenbar en -keuken
te realiseren. Dit alles gebeurt on-
der een nieuwe naam: Paviljoen
Schoonhoven.

Nieuwe eigenaar,
nieuwe nieuwe naam:
Paviljoen Schoonhoven
HOLLANDSCHEVELD Evenemen-
tenbureau JP Activiteiten uit As-
sen heeft Zaal- en Partycentrum
Schoonhoven in Hollandsche-
veld overgenomen.

Omdat steeds meer mensen
elk dubbeltje moeten om-
draaien om rond te ko-
men, dus ook medewer-

kers van leerwerkbedrijf Stark, is
eerder dit jaar gestart met een reeks
projecten die hen een steuntje in de
rug geven. Zo kunnen zij tot het ein-
de van het jaar een keer per week een
avondmaaltijd ophalen bij Stark. En
was er begin deze maand een ruil-
markt voor cadeautjes. Alle mede-
werkers kregen bonnen, wie ca-
deaus inbracht kreeg er meer. Ver-
volgens konden die bonnen weer ge-
bruikt worden om wat uit te zoeken.
Fijn zo voor de feestdagen. 

Een ander project is Staat je Stark,
Staat je GOED een samenwerking
met Het Goed. Medewerkers krijgen
stylingadvies en mogen een setje
kleding shoppen bij Kringloopwin-
kel Het Goed. „Zij sponsoren de hele
set kleding en de reacties van de eer-
ste medewerkers waren fantastisch.
Een van de mannen kreeg een prach-
tige colbert met blouse aangemeten
en stapte stralend de paskamer uit!
Vol vertrouwen de feestdagen tege-
moet”, vertelt Maya de Bruin van
Stark. Ook over de ruilmarkt is ze en-
thousiast. „Het was hartverwar-
mend om te zien hoeveel het voor ze
betekent dat ze eens een mooi ver-
pakt cadeautje kunnen weggeven en
hoe zorgvuldig er gekozen werd.”

Het laatste project in de reeks is de

kapsalon. Een of twee keer per week
opent in het Stark-gebouw aan de
Dieselstraat een pop-up kapsalon,
met acht kappersstoelen. Niet alleen
een plek waar medewerkers gratis
hun haren kunnen laten knippen,
tegelijkertijd ook een leerplek voor
studenten van het Alfa-college. „Dit
is echt een win-winsituatie voor ie-
dereen”, glundert medewerkster Jac-
queline Kroezen. Officieel is zij ma-
nagementassistent met een zeer
breed takenpakket, maar ooit was ze
kapster. „En dat verleer je nooit.” Zij
‘runt’ samen met een docent van het
Alfa-college deze ‘kapperszaak’. Niet
met zijn tweetjes, iedere keer zijn er
ook studenten van de kappersoplei-
ding die de klanten knippen. Deze

dag zijn dat Chesney, Caitlyn en Seli-
ne. 

Ezau haalt zijn hand door zijn
haar. Daar mag wel wat vanaf. „Met
de tondeuse, standje drie”, zegt hij
zelfverzekerd tegen docent Naomi.
Chesney en Seline mogen overleg-
gen wie hem gaat knippen. Chesney
gaat beginnen. Beiden hebben het
nog nooit gedaan. Naomi legt uit
waar ze moeten beginnen en test on-

dertussen hun kennis over de ton-
deuse. Iets met tandjes open en
tandjes dicht. Nadat ze het voorge-
daan heeft en Chesney het over-
neemt ziet de juf al snel dat het goed
gaat. „Keurig, in kleine stapjes naar
boven.” Naomi snelt naar de volgen-
de klant die binnen komt. 

Aan de andere kant van een spie-
gel zit een jonge vrouw wiens lange
lokken stukje bij beetje ietsjes korter
worden. Een volgend moment staat
kapster Caitlyn ineens bij de EHBO-
doos. Oeps, een knipje in haar hand.
Niets wat niet met een pleister op te
lossen is. Een minuut later gaat ze al
weer geconcentreerd verder met het
kapsel van de dame. Het resultaat is
een prachtig kapsel met mooie krul-

len. Stralend gaat ze de deur uit. 
Ondertussen heeft Seline de ton-

deuse overgenomen van Chesney.
Ezau heeft een flinke bos haar. Juf
Naomi, die op alles let wat er ge-
beurt, geeft ondertussen tips over
hoe de studenten moeten staan om
geen last van hun schouders te krij-
gen. Aan de lach op Ezau’s gezicht te
zien vindt hij het allemaal goed.
„Normaal doe ik dit zelf, met een
spiegel. Dit is natuurlijk makkelij-
ker.” Hij werkt op de afdeling waar
rantsoenen ingepakt worden voor
defensie. Inmiddels zijn met een
kleinere tondeuse ook de contouren
van zijn haar gedaan. Hij draait zijn
hoofd naar links en rechts. Goed ge-
keurd. Chesney kwast nog de kleine

haartjes uit zijn nek en klaar is hij.
Selina is inmiddels het haar van een
klant aan het krullen. Even is het iets
rustiger in de salon. 

Jacqueline kijkt tevreden rond.
„Weet je wat zo leuk is? Iedereen
wordt hier blij van: de medewerkers,
de studenten. Ja, dan word ik ook
blij.” De pop-up salon is voor de leer-
lingen een prachtig opstapje naar
een stage en bovendien een fantasti-
sche praktijkles. Want zowel docen-
tes Naomi en Jacqueline geven con-
tinu uitleg over hoe iets te doen. Als
voormalig kapster beoordeelde Jac-
queline ooit examens op het Alfa-
college. Dat gaf haar het idee om bij
de bemensing van de kapsalon hulp
van de school te vragen. „En wat ze

hier doen kunnen ze ook nog eens
aftekenen van hun lijst praktijkop-
drachten. Het mes snijdt aan vele
kanten. Het is ook echt een succes.
Zij de oefening, de medewerkers een
gratis knipbeurt. „Het is de vierde
week dat de pop-up salon er is, en ik
hoop dat deze blijft. We zouden het
zelfs kunnen uitbreiden. We hebben
al eens wenkbrauwen geëpileerd,
maar nagels zouden ook kunnen bij-
voorbeeld.” Ze schrikt bijna van haar
eigen enthousiasme. „Ik mag na-
tuurlijk niet voor mijn beurt spre-
ken. We moeten nog evalueren”,
lacht ze. „Maar ik hoop wel op voort-
zetting en uitbreiding. Het is ge-
woon een mooie leerwerkroute. De
studenten worden uitgedaagd om
goed te luisteren naar de klant en
dat te vertalen naar technieken die
ze leren op school.”

Dat vindt ook docente Naomi.
Ook zij was ooit kapster. Nu is zij do-
cent omgangskunde, loopbaan/bur-
gerschap binnen het opleidings-
team haarverzorging van het Alfa-
college. Steeds weer staat ze met
raad en daad haar studenten bij. On-
dertussen is praktijkbegeleider Bert
binnengekomen. Ook hij is toe aan
een knipbeurt. „Ah, een ‘heer-
wens’”, is de conclusie van Naomi.
Duidelijk een opleidingsterm die de
studenten kennen. Maar nog nooit
gedaan hebben. Dus gaan zij alle drie
mee met Jacqueline. Want dat is een
interessant leermoment. Een tijd la-
ter glijdt Berts haar tussen de vin-
gers door van Seline. Knip, knip,
knip, met kleine hapjes wordt de
pluk wat korter. 

Een volgende klant komt binnen.
Hij heeft zijn eigen tondeuse meege-
bracht. „Die kan wat korter scheren,
want vorige keer kwam er niet zo-
veel af.” Bewonderend wordt het ap-
paraat bekeken. Daar komt ie weer:
tandjes open, tandjes dicht. De klant
wil het haar zo kort mogelijk. Ches-
ney gaat zelf verzekerd aan de slag.
„In de nek.” Ze somt de werkvolgor-
de op. Naomi glimlacht tevreden.
Duidelijk is te zien dat Chesney haar
vuurdoop die dag al heeft gehad.
Soepel glijdt de tondeuse door het
haar en niet veel later schakelt ze
zelfstandig over naar de kleine voor
de contouren. 

En zo volgen er die middag nog
meer. Allemaal netjes geknipt voor
de feestdagen. En de studenten? Die
zijn weer een ervaring rijker. Met
recht een win-win. Voor iedereen. 

Leerwerkbedrijf Stark pakt armoede aan met projecten

Met een vrolijk Hallo!, stapt Ezau bin-
nen. „U had een afspraak?” Hij knikt.
Enkele tellen later mag hij plaatsne-
men op de kappersstoel. In zijn werk-
kloffie. Gratis naar de kapper, in de
baas zijn tijd, op de werkvloer. Is dat
geen prachtig mazzeltje? Bij Stark kan
het. Het is een van de projecten die
het leerwerkbedrijf voor hun werkne-
mers heeft opgezet in het kader van
armoedebestrijding. 

Het knippen van klanten levert ook leermomenten op. Seline brengt in uitvoering wat ze net heeft geleerd. Ook praktijkbege-
leider Bert stapt later keurig gekapt de werkvloer weer op. FOTO’S ANDRÉ WEIMA

LEONORA DE VRIES

‘Het is
hartverwarmend
om te zien hoeveel
het betekent’

Verontruste leden die werkzaam zijn
bij Scala, hebben bij de Kunstenbond
aan de bel getrokken. Ze hopen dat
het tij nog gekeerd kan worden. Sca-
la, actief in zes gemeenten waaron-
der vier in Drenthe, staat op omval-
len. Onder druk van verminderde en
aflopende subsidies is de stichting
per 1 januari van dit jaar opgesplitst

in twee organisaties. Het ‘nieuwe
Scala’ is daarna in korte tijd in grote
financiële problemen gekomen. Het
bestuur ziet zich gedwongen om het
kunstencentrum op te heffen.

Karin Boelhouwer, belangenbeharti-
ger Kunsteducatie en Muziek, waar-
schuwt gemeentebesturen voor de
gevolgen van het verdwijnen of ver-
der versoberen van Scala. „Ze moe-
ten het kind niet met het badwater
weggooien”, zegt ze. ,,Scala is een be-
langrijk onderdeel van de culturele
infrastructuur.” Trek de subsidie
niet in, is haar boodschap. „En bekijk
met bestuur en medewerkers hoe
het kunstencentrum overeind kan
blijven.” Ze nuanceert het verhaal
van wethouders die zeggen dat het

cultuuraanbod en de -educatie in
hun regio blijven bestaan. Boelhou-
wer: „Dat is grotendeels waar, maar
de gemeenten leggen dan wel de re-
kening en het risico bij mensen die
zelf lessen gaan aanbieden. Veel
zzp’ers in de cultuur werken al onge-
wenst als zelfstandige.” Uit het on-
derzoek van de universiteiten in
Groningen en Maastricht blijkt dat
57 procent van de culturele zzp’ers in
2020 een jaarinkomen had van min-
der dan 20.000 euro bruto. 

Boos
Volgens Boelhouwer leunt de ge-
meentelijke overheid steeds meer op
zelfstandige docenten.

„Gemeenten zitten voor een dub-
beltje op de eerste rang. Dat maakt

ons boos.” Boelhouwer wijst op de
gevolgen van deze situatie. „Lessen
worden duurder doordat zzp’ers al-
les zelf moeten regelen: pensioen,
inkomen bij ziekte, werving, admini-
stratie, contacten met ouders. Dat
komt de toegankelijkheid niet ten
goede. Cultuurbeleving wordt op de-
ze manier alleen bereikbaar voor
mensen met een dikke portemon-
nee.” De belangenbehartiger weet

niet waarom het voormalige bestuur
vorig jaar besloot om het kunsten-
centrum te scheiden in een door ge-
meenten gesubsidieerde tak voor
binnenschoolse activiteiten (Cul-
tuurklik genaamd) en commerciële
lessen voor kinderen en volwasse-
nen in de vrije tijd (het ‘nieuwe’ Sca-
la).

‘Geen voordelen’
„Ik zie geen voordelen”, zegt ze.
„Sterker: het is een kleine organisa-
tie met een financieel krappe positie
geworden.” Ze juicht het toe om van
Scala weer één geheel te maken, zo-
dat de culturele infrastructuur en
continuïteit beter geborgd is. „Nu
kunnen kinderen ergens aan snuffe-
len en als ze het leuk vinden en door

willen gaan zoeken ze het maar uit.”
De Kunstenbond hoopt op een wet-
telijke zorgplicht voor gemeenten
als het gaat om een toegankelijk cul-
tuuraanbod. Boelhouwer: „Daar lob-
byen we al een tijd voor in Den Haag.
Cultuureducatie moet net als biblio-
theekfuncties verankerd worden in
de wet, maar dat kost tijd.” Volgende
week is er weer een overleg van de
zes gemeenten met het bestuur van
Scala. Het kunstencentrum heeft om
een garantstelling gevraagd om in
elk geval het lopende seizoen (tot juli
2023) nog te kunnen afmaken. Naar
verluidt is dat echter juridisch niet
mogelijk. Het bestuur van Scala
heeft een aantal andere scenario’s
voorgelegd gekregen. Welke dat zijn
is niet bekend.

Kunstenbond: ‘Redding Scala is een kwestie van politieke wil’

HOOGEVEEN Volgens de vakorgani-
satie Kunstenbond kan het noodlij-
dende kunstencentrum Scala nog
gered worden als de politieke wil er
is. „Als je dit als gemeente belang-
rijk vindt, moet je er ook in investe-
ren”, stelt belangenbehartiger Ka-
rin Boelhouwer.

Herman Braaf is één van de
laatste overlevenden van de
vooroorlogse Joodse gemeen-
schap van Hoogeveen. In 1965 is
hij naar Israël geëmigreerd. Zijn
Hoogeveense roots staan nog
wel steeds dicht bij hem, net als
zijn toenmalige werk. Herman
was van beroep veehandelaar. In
het nieuwe boek ‘Geluk en de
zegen!’ kijkt hij terug op zijn
bestaan in de veehandel en in
het algemeen over de handel in
en rond Hoogeveen. 

„Het is een boeiend boek
geworden, dat niet mag missen
in de boekenkast van de Dren-
the-liefhebber en de Hoogeveen-
kenner”, zegt Albert Metselaar.
Het boek is te koop bij de lokale
boekhandel. 

Voor geïnteresseerden die
niet in Hoogeveen en omstreken
wonen kan er een boek worden
opgestuurd. Aanvragen kunnen
worden gedaan via a.buiter2564
@gmail.com.

Herman Braaf kijkt
terug op het leven

HOOGEVEEN

De kerstzangdienst van muziek-
vereniging Wilhelmina wordt
vanaf 19.00 uur op 18 december
opgevoerd in de Grote Kerk in
Hoogeveen. 

De kerstsamenzang is al de-
cennia lang een traditie. Het
trekt dan ook vaak een volle
zaal. De malletband, ook wel
Melody Percussion Ensemble
genoemd, van Wilhelmina is
ook van de partij. Zij voeren
enkele werken, passend bij kerst,
op. De toegang is gratis.

Wilhelmina houdt
kerstzangdienst

HOOGEVEEN

Het onderkomen Scala aan de Markt in Hoogeveen. FOTO MEDIAHUIS NOORD

HARALD BUIT ‘Het is een kleine
organisatie met
een krappe 
positie geworden’

Bewoners knippen het lint door. FOTO ANDRÉ WEIMA

Op de foto? Ja, maar wel als het 
klaar is. 

■� Studenten Alfa-college knippen 
Stark-medewerkers in pop-up salon

De vrijwilligers van Stichting
Promotie Zuidwolde en Muse-
um De Wemme hebben twee
routes uitgezet voor de kerst-
wandeling op 26 december.
Vanuit het museum, dat in
kerstsfeer is ingericht, kan er
tussen 11.00 en 13.00 uur gestart
worden. Er zijn twee routes, van
5 of 10 kilometer. 
De wandeling gaat over bos- en
zandpaden waardoor honden
ook welkom zijn. Op de route
staan op enkele punten ook
versnaperingen en muziek.

Kerstwandeling op
Tweede Kerstdag

ZUIDWOLDE


