
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 12 april 2022  
Ons kenmerk 15/5.8/2022000558 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Resultaten Zomerprogrammering 2.0.   
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de succesvolle uitvoering van het project ‘Zomer-
programmering 2.0’.  
 
Zomerprogrammering 2.0 
Het grote succes van de zomerprogrammering in 2020 heeft ertoe geleid dat ons 
college begin 2021 heeft besloten de zomerprogrammering te herhalen. Hierbij is 
nadrukkelijk de wens voor de opzet van een structurele organisatie uitgesproken, 
waarbij kennis delen en leren van elkaar belangrijk is.  
 
Aanleiding voor het starten van een zomerprogrammering was dat de corona-
maatregelen veel impact hadden op de fysieke en psychische gezondheid van 
jongeren. Ook in Drenthe waren hier zorgen over. In de zomer van 2020 is 
daarom in zeer korte tijd (vier weken) een provincie-brede zomerprogrammering 
in alle Drentse gemeenten opgezet met activiteiten voor en door jongeren. Deze 
programmering bleek een groot succes, waaraan bijna 3.000 Drentse jongeren 
hebben deelgenomen. Het betrekken van jongeren is niet nieuw, maar wel lastig. 
Met de zomerprogrammering is dit gelukt. 
 
Uitvoering succesvol  
In samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners is de zomer- 
programmering in 2021 wederom een succes gebleken. Zo hebben vorig jaar 
1.034 jongeren meegedaan aan de flitspeiling.  
 
  



2 
 

 

Bovendien bleek maar liefst 30% van de jongeren te willen meedenken of helpen 
bij het organiseren van het activiteitenprogramma. In bijgevoegd beeldverslag 
geven wij u een impressie van de activiteiten die in gemeenten, die onder- 
steuning hebben aangevraagd, hebben plaatsgevonden in 2021.  
 
Vervolg 
De zomerprogrammering heeft zich de afgelopen twee jaar inhoudelijk be- 
wezen. De aanpak heeft geleid tot een groter bereik, meer betrokkenheid van 
jongeren en een betere krachtenbundeling dan een reguliere programmering 
voor jongeren tijdens de zomervakantie. Alle betrokken partijen zijn het eens 
over voortzetting en borging van de zomerprogrammering. Wij willen ons 
daarom blijven inzetten voor een zomerprogrammering door de flitspeiling  
onder jongeren en de lichte supportstructuur (lerend netwerk) te blijven onder-
steunen. Samen met de gemeenten worden de activiteiten van de zomerpro-
grammering in het vervolg ingebed in de lokale activiteiten.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Beeldverslag Zomerprogrammering 2021 
md/coll. 
 



SOCIALE AGENDA

Verslag Zomer-

programmering 

voor en door jongeren (12-18+) 
in Drenthe

April 2022



Voorwoord 
Door corona zat het sociale leven de afgelopen twee jaar behoorlijk op slot. 
Iedereen werd hierdoor getroffen, maar met name voor jongeren was het een 
extra zware tijd. Onderwijs werd digitaal gegeven, sporten en verenigingsleven 
kon veelal niet doorgaan en met vrienden samenkomen werd afgeraden.
Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat de impact van de corona-
maatregelen op verschillende leeftijdsgroepen groot was – de jeugd en  
jongvolwassenen sprongen er hier uit. 

Daarom hebben wij, samen met de Drentse gemeenten en maatschappelijke partijen, toen 
het weer enigszins kon, in de zomerperiodes activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Welke 
 activiteiten dat moesten zijn, voor wie en hoe; dat hebben we gevraagd aan de jongeren zelf. 
Door een flitspeiling te houden hebben jongeren aangegeven waar zij behoefte aan hebben.  
En dat bleek een succes! Dit leverde in enkele dagen groot respons op. 
Met dit beeldverslag geven we een inkijk in de activiteiten en ervaringen van de jongeren zelf en de 
partijen die hieraan hebben meegewerkt. Twee zomers zijn er prachtige activiteiten georganiseerd voor en 
door jongeren, op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Een prachtig resultaat, wat niet alleen leidde tot de 
sociale contacten die zo werden gemist, maar ook heeft gezorgd voor nieuwe samenwerkingen tussen partijen 
in Drenthe. Een resultaat waar we samen trots op kunnen zijn. 
Nu de samenleving steeds meer open gaat, kunnen sport- en ander verenigingsleven gelukkig ook weer van 
start en dat is plezierig voor iedereen. Laten we er samen voor blijven gaan dat we een levendig en sociaal 
Drenthe blijven – voor iedereen!

Hans Kuipers 
Gedeputeerde Sociale Agenda
Provincie Drenthe 

Het is mooi 
om te zien 

dat zoiets werkt



Inleiding
Per gemeente was, de afgelopen twee jaar, vanuit de Sociale Agenda 
een budget van vijfduizend euro per jaar beschikbaar voor een zomer-
programmering, met als doel dat meer jongeren zich gehoord voelen en een 
actieve, sportieve en sociale invulling van hun vrije tijd hebben.  
De zomerprogrammering is tot stand gekomen op basis van een 
online flitspeiling. 

Het afgelopen jaar hebben 1.034 jongeren meegedaan aan deze peiling. Jongeren 
gaven aan vooral behoefte te hebben aan ontspanning, ontmoetingen en sport 
tijdens de vakantie. Bovendien bleek maar liefst 30 procent van de jongeren te 
willen meedenken of -helpen bij het organiseren van het activiteitenprogramma. 

In 2021 is een duurzame, structurele methode ontwikkeld om in (alle) vakanties 
activiteiten, door, voor en met jongeren te organiseren. Binnen die duurzame 
methode is het goed om te blijven handelen vanuit gemeenschappelijke inzichten 
en te kijken hoe we andere organisaties kunnen verbinden aan het zomer-
programma. Belangrijk hierin zijn het uitzetten van een flitspeiling, de opzet van 
een lichte supportstructuur (lerend netwerk) en dat er lokaal voldoende tijd en 
geld is voor het organiseren van activiteiten. 

Na twee jaar provinciaal aanjagen is het nu aan gemeenten en partners om een 
zomerprogrammering lokaal over te pakken en activiteiten mogelijk te maken, 
waarbij de provincie het lerend netwerk en de flitspeiling wel mogelijk blijven 
maken. 

Dit verslag geeft weer wat erin 2021 in de gemeenten is gedaan die onder-
steuning hebben aangevraagd. Niet alle Drentse gemeenten hebben dit gedaan.
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Aa en Hunze
Binnen de gemeente Aa en Hunze zijn activiteiten georganiseerd 
door jongerenwerk Impuls. De doelgroep van de zomer   -
programmering waren kinderen en jongeren van 4 t/m 23 jaar  
waarbij de jongeren van 18 t/m 23 jaar werden ingezet als  
vrijwilligers.

De gemeente Aa en Hunze bestaat uit 35 dorpen. Er is daarom gekozen om 
meerdere activiteiten in verschillende dorpen te organiseren. Voor de organisatie 
zijn samenwerkingen aangegaan met diverse organisaties binnen de gemeente 
Aa en Hunze. Zo heeft de lokale dansschool in Gieten gratis dansworkshops 
gegeven aan kinderen van de basisschool en de middelbare school en heeft 
het brandweermuseum in Sappemeer ook een bijdrage geleverd. Ook zijn er 
 activiteiten georganiseerd op het gebied van sport en kunst en cultuur. 

Voor de zomerprogrammering is een activiteitenposter ontworpen die digitaal 
binnen de gemeente is verspreid. De poster is verspreid via de social media 
kanalen van Impuls, via Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook en WhatsApp 
groepen. Daarnaast zijn de scholen in de gemeente gevraagd om de poster te 
verspreiden. De poster is veel gedeeld door de samenwerkingspartners en door 
bewoners en vrijwilligers van de gemeente. Aa en Hunze heeft de activiteiten 
toegevoegd aan de gemeentelijke activiteitenkalender en de plaatselijke krant 
‘De Schakel’ heeft de poster in de krant geplaatst. 

BEKIJK DE AFTERMOVIE
TikTok Summertime  TikTok Zeepglijbaan



WOENSDAG 18 AUGUSTUS

OLYMPISCHE SPELEN, VOETBALTOERNOOI

10:00 - 12:00 UUR    GROEP 1 T/M GROEP 6

13:00 - 15:00 UUR    GROEP 7 T/M VOORTGEZET ONDERWIJS

LOCATIE: PANNAKOOI

NIEUW-BUINEN

SPORT- EN SPELDAGEN

DINSDAG 17 AUGUSTUS

LASERGAMEN, UNI HOCKEY, APENKOOI

10:00 - 12:00 UUR    GROEP 1 T/M GROEP 6

13:00 - 15:00 UUR    GROEP 7 T/M VOORTGEZET ONDERWIJS

LOCATIE: PANNAKOOI

DONDERDAG 19 AUGUSTUS

!EINDFEEST!

10:00 - 12:30 UUR    GROEP 1 T/M GROEP 6

13:30 - 16:00 UUR    GROEP 7 T/M VOORTGEZET ONDERWIJS

LOCATIE: VV NIEUW BUINEN

STORMBAAN ~ RODEOSTIER ~ SUMOWORSTELEN ~ VOETBALDARTEN

 

GRAAG OPGEVEN VIA: WWW.ACTIEFBORGERODOORN.NL

 

COMBICOACHES & JONGERENWERK ANDES

 

DEZE ACTIVITEITEN WORDEN MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

Borger-Odoorn
In de gemeente Borger-Odoorn is een pizza-avond georganiseerd 
om samen met de jongeren te brainstormen over de invulling van de 
zomerprogrammering. Acht jongeren zijn gekomen om te helpen brain-
stormen. Uit de brainstormsessie kwam naar voren dat de kinderen en 
jongeren graag wouden paintballen. Vanuit Odoorn waren er 16 deel -
nemers, vanuit Nieuw-Buinen 20, vanuit Borger 32, vanuit Valthermond 
10 en vanuit Tweede Mond 3 deelnemers. 

BEKIJK DE AFTERMOVIE

ER WAREN OOK DRIE SPORT- EN SPELDAGEN
Dinsdag 17 augustus 2021 met 58 deelnemers
Woensdag 18 augustus 2021 met 47 deelnemers
Donderdag 19 augustus 2021 met 66 deelnemers

Er 
hebben ongeveer 260 jongeren m

eegedaan aan de verschillende activ
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Coevorden
In de gemeente Coevorden was een uitgebreid zomerprogramma. Er waren 
vijftien verschillende activiteiten georganiseerd. Tien jongeren hebben 
meegedacht over het programma. Er hielpen zes jongeren mee en twee 
jongeren hebben een baantje overgehouden aan de activiteiten. 

DE ACTIVITEITEN
HUTTEN BOUWEN op 19 augustus 2021. Er waren 
20 deelnemers. Twee jongeren hebben meegedacht  
en drie hebben geholpen bij de uitvoering.
GOLFEN in samenwerking met de locale golfclub.  
Er waren 20 deelnemers en nieuwe leden voor de club.
FORELVISSEN, een idee van de jongeren.  
Er waren 30 deelnemers. 
SILENT DISCO met 50 deelnemers. Niet alleen jongeren, 
maar ook volwassen deden mee. 
HANDLETTEREN met 10 deelnemers.
SCHILDERWORKSHOP met 15 deelnemers.
ZESKAMP op acht locaties met 50 deelnemers. 
ULTIMATE ZESKAMP met 120 deelnemers. 

Er hebben ongeveer 330 jongeren m
eegedaan aan de versch
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Emmen
Binnen de gemeente Emmen zijn vier fysieke en 
twee online activiteiten georganiseerd.

MANGA TEKENEN IN DE BIEB
Jongeren leerden tekenen in hun favoriete manga/anime stijl. Ze keken hoe de 
groten het doen en deden het vervolgens zelf. Je hoefde geen tekentalent te 
hebben om de activiteit te volgen. 

GLAS IN LOOD MAKEN MET EEN 3D PRINTER 
Tijdens de workshop werd een hanger voor een raam ontworpen. Deelnemers 
leerden hoe ze objecten moesten maken met een 3D printer. Na het uitprinten 
werd met gekleurd folie het “glas in lood” effect gecreëerd. 

WORKSHOP SPECIAL EFFECTS OP TIKTOK
In deze workshops werden special effects gemaakt zoals de grote TikTok 
sterren dat doen. Deelnemers leerden alle kneepjes van het vak.  
Soms is iets dat er ingewikkeld uitziet, best simpel te maken.  

ESCAPEROOM MAKEN
Samen met andere jonge makers konden deelnemers aan de slag met het maken 
van een escaperoom. Hoe maak je een goed spel? Wat maakt een raadsel leuk? Er 
werden puzzels, raadsels en bouwwerken gemaakt die uiteindelijk samen een 
grote escaperoom vormden. Er werd geprogrammeerd, gebruik gemaakt 
van een 3D printer en VR. 

Online was er een Fortnite duo toernooi en een Just dance activiteit. 

Vanuit de gemeente Emmen is er geen aanvraag gedaan voor een 
subsidie voor de zomerprogrammering, omdat zij dit als onderdeel 
van ‘Jong Emmen’ zelf hebben gefinancierd. Wel heeft Emmen meege-
daan aan de flitspeiling en de verschillende overleggen in het kader 
van de zomerprogrammering.

Er hebben ongeveer enkele honderden jongeren meegedaan aan
 de
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Hoogeveen
In de gemeente Hoogeveen stonden 33 activiteiten op de planning. Het 
buurtvoetbaltoernooi was het meest populair met 38 deelnemers. Aan het 
Panna KO Championship deden 35 jongeren mee. Verder werd er onder 
andere een cocktailparty georganiseerd en konden jongeren pizza maken, 
spelletjes spelen, boogschieten, klimmen en mountainbiken. Er was ook een 
waterbaan bij het Cruyff Court. Hier waren 25 bezoekers. 

Er hebben ongeveer 200 jongeren meegedaan aan de ve
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Meppel 
Tijdens de zomervakantie heeft Meppel Actief in samenwerking 
met Jongerenwerk Meppel en andere partijen meerdere activiteiten 
 georganiseerd met en voor de jongeren uit de gemeente.

De provincie en CMO STAMM worden heel erg bedankt voor de organisatie 
van de zomerprogrammering. Zo konden activiteiten georganiseerd worden 
waar anders geen geld voor was. Het netwerk rondom jongeren kon uitge-
breid worden. Hierdoor kunnen jongeren in de toekomst vaker benaderd 
worden voor het organiseren van activiteiten voor hun leeftijdsgenoten. 

ACTIVITEITEN
PAINTBALL ACTIVITEIT 
SKATEN IN SKATEPARK
AFTER SUMMER GAMES
VOETBALMIDDAG
PROEFLES TENNIS/PADEL
GIRLS ONLY NIGHT
POSTERS/FLYERS VAN DE ACTIVITEITEN

Er 
hebben ongeveer 180 jongeren m

eegedaan aan de verschillende activ
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Noordenveld
Tijdens de zomer is er een spetterende ‘Summertour 
Noordenveld’ georganiseerd met diverse zomeractiviteiten 
voor groep 7 en 8 van de basisschool en jongeren t/m 23 jaar 
in de dorpen Roden, Peize, Norg, Roderwolde, Veenhuizen en 
Noordenveld. 

Via de flitspeilingen, stagiaires en event crew van het jongerenwerk 
(WiN) zijn vijftien jongeren gevonden die hebben meegeholpen met 
de organisatie. Zij zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoe-
ring. Deze jongeren zijn begeleid door het jongerenwerk en sport-
coaches. Ze deden hand en span diensten zoals, deelnemerslijsten 
bijhouden, begeleiding, dronebeelden maken en het klaarzetten van 
het materiaal. De personen die actief mee hebben geholpen, kregen 
een etentje aangeboden. De activiteiten suppen, bubbelvoetbal en 
viskaravaan waren erg goed bezocht. De communicatie en werving 
verliep via De krant, Dit Is Roden, Dit Is Peize, Dit Is Norg, social 
media, betrokken organisaties, RTV Drenthe, SportDrenthe en 
Bibliotheek Noordenveld. 

Er hebben ongeveer 500 jongeren meegedaan aan de ve
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Tynaarlo
Keet in de Zomer is een culturele, sportieve en sociale  
gebeurtenis die tijdens de zomervakantie van 12 juli t/m 22 augustus 2021 
zes weken lang in de gemeente Tynaarlo heeft plaatsgevonden. 

Dit was voor de tweede keer een succesvol initiatief met een gevarieerd programma, 
georganiseerd voor en door jongeren én diverse plaatselijke sportieve, culturele en 
sociale aanbieders uit de gemeente. Keet in de Zomer is bedoeld voor iedereen die 
thuis blijft tijdens de zomervakantie. Men kon langskomen voor een kopje koffie of  
thee en een goed gesprek.  
Meedoen aan één van de vele workshops was ook mogelijk. 

Er hebben ongeveer 1.500 jongeren m
eegedaan aan de verschillende a
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Gratis deelname
Er zijn activiteiten voor 
verschillende leeftijden tussen 0 en 25 jaar

Geef  je op
via de QR code

Deze zomervakantie ga jij je niet vervelen,
want… er valt van alles te ontdekken 

in Westerveld!

Doe mee met lasergamen. 
Ga verven met je voeten.

Duik in de wereld van graffiti 
oof  Vitual Reality.

Leer een te gekke danschoreografie.nl
En nog veel meer!

13 juli
Bubbelvoetbal 11+ Vledder, 15:00-17:00 
Jongerenwerkers

14 juli
Voorstelling Krrrokodil 0 t/m 7 jaar Havelte, 09:30-10:30
Audrey Spaargaren
LaseLasergamen 11+  Havelte, 19:00-20:30
Jongerenwerkers
Glasworkshop 12 t/m 25 jaar Dwingeloo, 13:00-15:00
Atelier Levien Drost
Stopmotion workshop 9 t/m 12 jaar Diever, 14:15-15:45
Bibiotheek

20 juli
AArchery Tag 11+  Dwingeloo, 15:00-17:00
Jongerenwerkers
VR Bril games 12 t/m 25 jaar Diever, 14:00-15:30
Bibliotheek

21 juli
Lasergamen 11+  Diever, 19:00-20:30
Jongerenwerkers
GlaGlasworkshop 12 t/m 25 jaar Dwingeloo, 13:00-15:00
Atelier Levien Drost

22 juli
Voorstelling Krrrrokodil 0 t/m 7 jaar Vledder, 09:30-10:30
Audrey Spaargaren

27 juli
Bubbelvoetbal 11+ Diever, 15:00-17:00
JJongerenwerkers

28 juli
Voorstelling Krrrokodil 0 t/m 7 jaar Diever, 09:30-10:30
Audrey Spaargaren
Lasergamen 11+ Vledder, 19:00-20:30
Jongerenwerkers

Glasworkshop 12 t/m 25 jaar Dwingeloo, 13:00-15:00
Atelier LAtelier Levien Drost

29 juli
Raamcollage workshop 5 t/m 9 jaar Diever, 10:00-11:30
Raamcollage workshop 10 t/m 12 jaar Diever, 13:00-14:30
Atelier Kleur je hart

30 juli
Stopmotion workshop 9 t/m 12 jaar Havelte, 14:30-16:00
BibiotheekBibiotheek
Theater workshop 14 t/m 25 jaar Dwingeloo, 19:00-21:00
Roestvrij theater

31 juli
Theater workshop 14 t/m 25 jaar Dwingeloo, 19:00-21:00
Roestvrij theater

AugustusJuli
2 augustus
Kliederen met verf 13 t/m15 jaar Geeuwenbrug, 
13:30-15:30 Atelier Kleur je hart
Kliederen met verf 16 t/m 25 jaar Geewenbrug, 
19:30-21:30 Atelier Kleur je hart

3 augustus
StripteStripteken workshop 5 t/m 12 jaar Diever, 14:00-15:30
Bibliotheek

4 augustus
Glasworkshop 12 t/m 25 jaar Dwingeloo, 13:00-15:00
Atelier Levien Drost
Voetverfworkshop 6+ Vledder, 14:00-16:00
Bernadette Berends i.s.m. Scala

10 augustus10 augustus
Workshop graffiti, rap, beats 12 t/m 25 jaar 
Dwingeloo, 19:00-20:30 Scala
Bubbelvoetbal 11+ Havelte, 15:00-17:00
Jongerenwerkers

11 Augustus
Archery tag 11+ Darp, 19:00-20:30
JJongerenwerkers
VR Bril Games 12 t/m 25 jaar Havelte, 15:00-16:30
Bibliotheek

12 augustus
Workshop graffiti, rap, beats 12 t/m 25 jaar 
Diever, 19:00-20:30 - Scala
Bubbelvoetbal ouders en kinderen Diever, 10:00-12:00
JJongerenwerkers

17 augustus
Boksclinic 12 t/m 18 jaar Wilhelminaoord, 15:30
Beweegcoaches
Workshop graffiti, rap, beats 12 t/m 25 jaar 
Vledder, 19:00-20:30 - Scala
Archery tag 11+ Uffelte, 15:00-17:00
JJongerenwerkers

18 augustus
Lasergamen 11+ Dwingeloo, 19:00-20:30
Jongerenwerkers

19 augustus
Workshops graffiti, rap, beats 12 t/m 25 jaar
Havelte, Veldkei, 19:00-20:30) Scala

20 augustus20 augustus
VR Bril Games 12 t/m 25 jaar Diever, 11:00-12:30
Bibliotheek
Muziek Workshop 12 t/m 25 jaar Wapse, 13:15-16:00
VCE Westerveld

25 augustus
Dansworkshop 7 t/m 11 jaar Dieverbrug, 15:00-15:45
DanDansworkshop 12t/m 16 jaar Dieverbrug, 16:00-16:45
Dans & Energie

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Gemeente Westerveld en de Provincie Drenthe.

Westerveld

De gemeente heeft de onderlinge samenwerking bestaande uit de bibliotheek, 
jongerenwerkers, cultuurmakers, Scala, de cultuurcoach en de jongeren als 
zeer prettig ervaren. Wel werd ervaren dat ze nog laagdrempeliger in samen-
spraak met de jongeren moeten werken om een groter bereik te krijgen. Tot 
14 jaar is het bereiken van jongeren nog makkelijk, omdat ouders bijvoorbeeld 
via Facebook hun kind adviseren om mee te doen aan de activiteiten. Oudere 
jongeren nemen dat advies niet meer aan, waardoor het lastiger is om hen te 
bereiken. De organisatie wil in het vervolg nog meer samenwerking met de 
middelbare school en meer jongeren opzoeken die niet in de eigen gemeente 
naar school gaan.

Er waren zo’n 39 activiteiten in de gemeente Westerveld. 
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De Wolden 
In De Wolden zijn er afgelopen zomer diverse activiteiten georganiseerd. 
Sommige activiteiten zijn vanuit het jongerenwerk georganiseerd, andere 
zijn initiatieven van jongeren zoals het lasergamen en de bingo. Voor de 
kick-off zijn de uitkomsten van de flitspeiling gebruikt om het programma 
vorm te geven. Hierbij hebben zijn jongeren uit de gemeente ingezet voor 
de uitvoering. Een dansworkshop, een optreden en een creatieve workshop 
werden door jongeren uit de gemeente zelf gegeven. 

Bij de overige activiteiten zijn jongeren betrokken om te kijken hoe de 
 activiteit eruit moet zien en wat er geregeld moet worden. Ook hielpen ze 
bij de uitvoering van de activiteit. Er waren twee meiden die graag cupcakes 
wilden bakken voor ouderen die ze persoonlijk langs het verzorgings-
huis hebben gebracht. Een mooi initiatief wat zelfs sommige ouderen tot 
 ontroering bracht. Tevens is gestart met een inloop op ‘De Zolder’ waarbij 
diverse activiteiten zijn georganiseerd op initiatief van de jongeren zelf.

Er waren zo’n 14 verschillende activiteiten in de gemeente. 

Ongeveer 300 jongeren hebben m
eegedaan aan de verschillende acti
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Alle betrokken partners en gemeenten hebben het project ‘zomer-
programmering’ gedurende de zomerperiode onder de aandacht 
gebracht middels publicaties in kranten, via de gemeentelijke website, 
facebook en Instagram. Er is ruime aandacht geweest vanuit RTV Drenthe,  
Dagblad van het Noorden en diverse lokale kranten. Hieronder is  
een overzicht te zien (niet uitputtend). 

Nieuwsberichten – foto’s en video’s

https://dvhn.nl/drenthe/dewolden/Summer-Madness-in-De-Wolden-krijgt-een-vervolg.-Muziek-creativiteit-en-sport-bij-De-Poort-in-Ruinen-26919837.html

https://coevordernieuws.nl/nieuws/buurtsportcoaches-hebben-veel-in-petto/

https://coevordernieuws.nl/nieuws/dikke-pret-voor-de-jeugd-in-gees/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dikke-pret-voor-de-jeugd-in-gees

https://coevordernieuws.nl/nieuws/silent-disco-sluit-vakantieactiviteiten-af-met-filmpje/

https://m.youtube.com/watch?v=aKZgqqqqIC0

https://dekrantnieuws.nl/lekker-peddelen/
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