
OPMERKELIJK De twee studentes van de VOS-school, het grootste 
instituut voor beroepsonderwijs in de regio Most, bestudeerden en 
vergeleken de rollen van lokale overheden in de samenleving.

NIJEVEEN

‘Roofdieren 
zorgen voor 
terugloop 
weidevogels’
Tom Dekker uit Nijeveen laat 
op zijn Facebookpagina een 
ander geluid horen over de te-
rugloop van weidevogels. ‘Dit 
is keihard bewijs wat natuur-
organisaties niet willen zien’, 
schrijft de schapenboer. Hij 
heeft twee foto’s bij het bericht 
staan van een vos met vier 
dode kievieten in zijn bek. ‘Af-
gelopen nacht heeft een jager 
de vos doodgeschoten en vond 
vier vogels in zijn bek’, vertelt 
Dekker. Volgens hem wordt 
door natuurorganisaties altijd 
naar agrariërs gewezen voor 
de terugloop van weidevogels. 
‘Boeren zouden de nesten van 
de vogels kapot maaien of on-
derploegen. Er zijn juist veel 
boeren die er alles aan doen 
om de weidevogelnesten te 
sparen.’ Hij vraagt op Facebook 
aan mensen om het bericht te 
delen.

MEPPEL

Concert 
met passie
Het Amerikaanse zangduo 
Matt en Josie Minikus is op 
tournee door Europa en doet 
ook Meppel aan. Op uitno-
diging van de Zevende Dags 
Adventisten treden ze vrijdag 
28 april op in de Doopsgezin-
de kerk aan de Vledderstraat 
20. Aanvang van het concert 
is 19.15 uur en de toegang is 
gratis. 
Het muzikale echtpaar schrijft 
zelf teksten en brengt een ei-
gentijdse mix van zang, gitaar 
en piano. Door de combinatie 
van teksten en mooie melo-
dieën proberen ze anderen te 
helpen om inzicht te krijgen in 
de onpeilbare liefde van God. 
In persoonlijke getuigenissen 
vertellen ze hoe ze zelf tot God 
werden getrokken. Een concert 
met passie.

Bert Jansen

De twee studentes van de VOS-
school, het grootste instituut voor 
beroepsonderwijs in de regio 
Most, bestudeerden en vergele-
ken de rollen van lokale overhe-
den in de samenleving. Daarvoor 
spraken studentes met ambtena-
ren op het stadhuis en liepen zij 
stage bij Stichting Welzijn Men-
senWerk. Beide studentes wer-
den begeleid door professionals. 
Buiten studietijden werden de 
‘Michaela’s’ wegwijs in Meppel 
en Nederland gemaakt door vrij-
willigers van Stichting Steden-
band Meppel – Most.

Werkvloer
Michaela Kainová en Michaela 

Bousová uit Most waren de eer-
ste studenten van de hbo-oplei-
ding sociaal werk die binnen het 
Europese uitwisselingsprogram-
ma Erasmus Plus kennismaakten 
met de dagelijkse Nederlandse 
praktijk van hun vakgebied. Af-
gelopen jaren waren er ook stu-
denten verpleegkunde en admi-

nistratief werk te gast in Meppel. 
‘De werkvloer stond voorop bij 
deze kennismaking. 

Natuurlijk leer je in vier weken 
ook de cultuur, tradities en vooral 
de mensen kennen. 

‘Wat ons allebei opviel’, zegt Mi-
chaela Bousová, ‘was de smile die 
iedereen draagt in Nederland. Je 
wordt overal vriendelijk en van-
zelfsprekend geholpen. Mensen 
die we ontmoetten hebben een 
optimistische blik op de wereld 
en zijn behoorlijk tevreden. Vol-
gens mij is dat de basis van een 
succesvolle en gelukkige samen-
leving.’

‘De mensen van Meppel – Most 
hebben Meppel en de omgeving 
laten zien en namen ons  mee 
naar Amsterdam en Schevenin-
gen,’ vertelt Michaela Kainová. 
‘Overal in Nederland sprak ik En-
gels. Die vaardigheid is er in een 

maand tijd fl ink op vooruit ge-
gaan. Ik ben erg blij met de leer-
zame ervaring. De stage in Mep-
pel staat ook goed op mijn CV. 
Handig nu ik binnenkort werk 
zoek. Maar eerst mijn diploma 
halen.’ 

Eén week logeerden ook vijf 
docenten van de VOS-school uit 
Most in Meppels Inn, in het Wil-
helminapark. ‘Niet om een oogje 
in het zeil te houden op de stagi-
aires,’ lacht docente Radka Kou-
bová, ‘daarvoor hebben we het 
deze week te druk gehad.’ De af-
vaardiging van het onderwijs-
team en de directie van de Noord-
Tsjechische beroepsopleiding, 
bracht werkbezoeken aan het 
Drenthe College en  Hogeschool 
Windesheim in Zwolle. ‘We heb-
ben waardevolle contacten kun-
nen leggen en zien kansen in een 
Europese uitwisseling van Mep-

peler en Zwolse studenten en do-
centen. Die zijn in Most allemaal 
even welkom,’ verwacht adjunct-
directeur Zdenek Padòurek.

Leerzaam 
‘Het was een leerzame week , 

waarin ik veel bruikbare ideeën 
opdeed over onderwijs. De re-
latie tussen student en docent is 
op Nederlandse scholen duide-
lijk anders dan dat we in Tsjechië 
gewend zijn. De leraar en lerares 
staat meer tussen de studenten 
als coach en begeleider,’ merk-
te docente Petra Dudová op. ‘De 
beste studenten én zij die achter-
blijven krijgen evenveel aandacht 
van de docenten. In Tsjechië ligt 
per traditie de focus op de talen-
ten. Interessant is dat de talen-
tontwikkeling in Nederland nu 
ook hoger op de agenda komt te 
staan.’

�Studenten en docenten uit Most op stage en werkbezoek

‘Smile als basis gelukkige samenleving’

MEPPEL -  ‘Begeleiding van 
werkzoekenden en het re-
gelen van huishoudelijke 
hulp. De gemeente Mep-
pel heeft daar grote ver-
antwoordelijkheden in. De 
nieuwe maatschappelijke 
taken die zij uitvoert ver-
gen veel van de organisa-
tie. Toch kan een gemeen-
te die het best uitvoeren, 
want in het gemeentehuis 
staan mensen dichter bij 
de inwoners dan een ano-
nieme dienst in Den Haag 
of Praag.’ Dat concluderen 
studenten maatschappelijk 
werk Michaela Kainová en 
Michaela Bousová uit Most 
(Tsjechië), na een studie-
uitwisseling van één maand 
in Meppel.

De fi etstocht naar Giethoorn begon bij Meppels Inn: Studenten Michaela Kainová, Michaela Bousová, adjunct-directeur Ing. 
Zdenek Padòurek, docenten Zuzana Vernebová, Alena Pjevcáková, Radka Koubová en Petra Dudová. Jansen&Tekst ©

MEPPEL - Regiocampus en Zorg-
pact organiseren op 11 mei de 
themabijeenkomst ‘Leren in de 
praktijk: ondernemen en cross-
overs’. Bij de bijeenkomst willen 
beide organisaties (zorg)onder-
nemers, onderwijspartners, ge-
meenten, provincies en ande-
re samenwerkingsverbanden in 
het land inspireren. Ook Doekle 
Terpstra, aangesteld door het mi-
nisterie als aanjager van het lan-
delijke Zorgpact, laat zich inspi-
reren door onze regio.

De Regiocampus werd in no-
vember vorig jaar gevraagd als 
‘Koploper’ van het Zorgpact. Het 
Zorgpact is een initiatief van het 
Kabinet en jaagt regionale sa-
menwerking aan tussen onder-
wijs, overheid en zorg. Goede 
voorbeelden van samenwerkin-
gen krijgen een podium in de 
Kopgroep. Koplopers wisselen 
kennis en ervaringen uit om van 

en met elkaar te leren. Op die ma-
nier hopen ze anderen te inspire-
ren om ook tot goede samenwer-
king te komen. De themabijeen-
komst in Meppel is de vierde in 
de landelijke reeks van het Zorg-

pact. De themabijeenkomst vindt 
plaats bij de Regiocampus van 
13.00 tot 17.15 uur.  

 �  Informatie en aanmelden via 
regiocampus.nl/zorgpact

Doekle Terpstra komt naar Meppel

Doekle Terpstra.  Henriette Guest ©

MEPPEL - Stichting Jet Brand 
houdt op vrijdag 19 mei de 
wandelactie ‘Laat Jetje maar 
lopen’. Met deze actie gaat de 
stichting aandacht vragen voor 
onderzoek en behandeling van 
stofwisseling en spierziekten. 

De dag dat deze wandeltocht 
wordt gehouden heeft een spe-
ciale betekenis in het leven van 
Jet Brand. ‘Mijn zoon is jarig op 
19 mei. Een uitermate geschik-
te dag om het leven te vieren. Ik 
ben zelf een fervent wandelaar 
en dacht organiseren die tocht!’

De start is om 18.30 uur bij 
Herberg ‘t Plein (verzamelen 
om 18.00 uur). ‘Na een prachti-
ge wandeltocht zijn de deelne-
mers rond 19.30 uur weer terug. 

We hopen minimaal honderd 
deelnemers te verwelkomen.’ 
Deelname kost vijf euro.

Vooruitgang boeken
Er vallen jaarlijks nog veel te 

veel slachtoff ers aan stofwisse-
lingsziekten. Met onderzoek en 
medische behandeling wordt 
op dit moment goede vooruit-
gang geboekt, hierbij is echter 
nog veel steun, aandacht en 
geld nodig. Jet Brand is de op-
richtster van de Stichting Jet 
Brand. Zij verloor haar eerste 
kindje, dochtertje Chantal, aan 
de ziekte Van Pompe.

 �  De lopers kunnen zich inschrijven 
via www.stichting-jetbrand.nl

Wandelen voor het goede 
doel: Laat Jetje maar lopen
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