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Een uitgave van NDC mediagroep

De mobiele teststraat van de GGD
in Meppel verhuist naar Hooge-
veen. Daarvoor in de plaats krijgt
Meppel volgende week een per-
manente testlocatie op een be-
drijventerrein.
De GGD Drenthe breidt het test-
capaciteit voor coronabesmettin-
gen flink uit. De GGD wil in de-
cember het aantal coronatesten
opschroeven naar 2500 per dag.
De afgelopen dagen is dat aantal
al gestegen naar rond de 1500.
De GGD Drenthe wil de testloca-
ties op meer dagen in de week
openen en de openingstijden
verruimen. Volgens Bart Raaijma-
kers van de GGD Drenthe is het
probleem van gebrek aan labora-
toria om de kweken te onderzoe-
ken opgelost. „Daarom kunnen
we ook opschalen.” De GGD
Drenthe maakt gebruik van vier
laboratoria: van het UMCG en
Certe in Groningen en labs in
Deventer en Duitsland.
Veel mensen die getest willen
worden moesten de afgelopen
tijd uitwijken naar locaties ver
van hun woonplaats. Ook dat
probleem is in het Noorden nage-
noeg verholpen, aldus Raaijma-
kers. „We krijgen daar nauwe-
lijks nog klachten over.”

MEPPEL

Van mobiele
teststraat naar
permanente
testlocatie

Veel Meppelers vinden het afval-
brengstation in Havelte te ver
weg, blijkt uit een onderzoek dat
de gemeente Meppel heeft ge-
daan. Als oplossing wordt geop-
perd om brengplekken in de
buurt te maken en/of de haalser-
vice te verbeteren.
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‘Milieustraat
is te ver weg’

DARP „Geef de geschiedenis van
het Holtingerveld door aan de
volgende generatie. Vertel de
kinderen wat hier 75 jaar geleden
is gebeurd.” Die boodschap
kreeg leerkracht Anneke Smit
van groep 7/8 van de basisschool
in Darp mee van Wim van der
Wijk. De auteur presenteerde in
de stromende regen op het Hol-

tingerveld zijn boek ‘De ge-
mengd gehuwde Joden in Havel-
te in oorlogstijd’. De boekpresen-
tatie vond tegelijk plaats met de
onthulling van een monument dat
herinnert aan de aanleg in de
Tweede Wereldoorlog van het
voormalige vliegveld Havelte en
in het bijzonder aan het voormali-
ge barakkenkamp aan De Doeze

op het Holtingerveld. Mirjam
Freudenthal en Sippora Stibbe,
dochters van Joodse mannen die
in het kamp hadden vastgezeten
om verplicht mee te werken aan
de realisatie van het vliegveld,
onthulden het gedenkteken.
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Sippora Stibbe en Mirjam Freudenthal onthullen het monument. Gerrit Boer
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‘Een charmant pand met een ui-
terst zorgvuldig gedetailleerde
winkelpui in Jugendstil-stijl’. Zo
beschrijft de monumentencom-
missie het pand waar nu De Bloe-
mentuin zit, de Hoofdstraat 73.
Daar is geen woord van gelogen.
Met de ronde etalageruit op de
hoek is het een opvallend pand,
waar al menige foto van is ge-
maakt. Zeker in combinatie met
het glas-in-lood, en de bloemen in
de etalage leidt dat al heel snel

voor een mooie plaat.
De monumentencommissie
smult net als de Meppelers en be-
zoekers van de binnenstad van de
architectuur. ‘De grote etalage-
vensters, de sierlijke snijramen
met gekleurd glas-in-lood met
bloemmotieven, de gietijzeren
pijlers en gedecoreerde natuur-
stenen pilaren, de tegeltableaus
in de entreeportiek en de uitkra-
gende, brede gevellijst dragen bij
aan de unieke uitstraling van het

pand’, concludeert de commissie.
De winkelpui is in 1911 ontwor-
pen door een Meppeler architect,
Gerardus Otten. Het gebouw zelf
is ouder en stamt vermoedelijk
uit 1832.
Zo mooi als het pand er nu bij
staat, was het lang niet altijd. In
de jaren ‘70 werden er drastische
aanpassingen gedaan. Er werd
houten betimmering aange-
bracht op de ramen met glas-in-
lood. De Jugendstil-kenmerken,
die het gebouw juist zo uniek ma-
ken, waren hierdoor niet meer te
zien. Deze werden weer zicht-
baar na een verbouwing in 2008.
Toeval of niet: ook molen De Vlijt
kent zijn oorsprong in 1832. Op
een kaart uit dat jaar is namelijk
een pelmolen op bijna de huidige

locatie zichtbaar. Van die molen
is nu niets meer over. Die brand-
de in 1858 af - in datzelfde jaar
werd begonnen met de herbouw.
Om te voorkomen dat omliggen-
de huizen vlam vatte, mocht de
molen niet direct aan het water
worden herbouwd. Vandaar dat
de molen iets achter de huizen
staat.
In de jaren ‘30 raakte de molen in
verval: de wieken en de stelling
rondom de molen werden verwij-
derd. In de jaren ‘60 werd ook nog
eens de kap verwijderd en in 1965
stond alleen nog maar de stenen
romp overeind.

Stefan Klomp
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Meppel is twee monumenten rijker
■ Twee pareltjes op de monumentenlijst: pand van De Bloementuin en molen De Vlijt

MEPPEL Molen De Vlijt en de Hoofdstraat 73,
waar momenteel de Bloementuin in is
gevestigd, worden door de gemeente Meppel
aangewezen als gemeentelijk monument.


