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OPMERKELIJK Wethouder Erik Giethoorn is blij dat de wijkbewoners
in Wolfsbos de handschoen hebben opgepakt. 'D'olde bieb is een plek
waar volop geëxperimenteerd kan worden met wijkactiviteiten.'

Wethouder Erik Giethoorn samen met Ada Veldman bij een van haar foto's in d'olde bieb.
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André Weima

Oude bieb krijgt nieuwe functie
I Nieuwe plek voor sociale activiteiten
HOOGEVEEN - De leegstaande bibliotheek in de wijk
Wolfsbos is ter beschikking gesteld aan de buurt. De komende anderhalf jaar kunnen buurtbewoners het pand
gebruiken voor activiteiten, waarbij ontmoeten centraal
staat. Momenteel worden er wekelijks op woensdag leesochtenden gehouden en sinds vrijdag is er ook een fotoexpositie te bekijken in d'olde bieb.
Leonora de Vries

Omdat het nieuwe mfc er voorlopig niet komt, hoeft de oude bibliotheek nog niet te worden gesloopt. De buurtbewoners zijn
blij met het pand, zo blijkt vrijdag
bii de opening van de tentoon-

stelling van foto's van wijkbewoonster Ada Veldman. Niet alleen wordt met interesse de foto's
bekeken, er wordt volop gepraat
over de mogelijkheden voor het
gebouw.
Voor Veldman is het de eerste
keer dat zij haar foto's tentoon-

stelt. De amateurfotografe is eigenlijk altijd op pad met haar camera, vertelt ze.
'Dan komt je wel eens wat tegen. Kijk zoals deze paddenstoelen. Ik heb ze gevolgd vanaf dat ze
als kleine witte puntjes omhoog
piepten. En dit is bij de Boerveense plassen.'
Van iedere foto, er hangen er
twaalf, weet Veldman precies
waar ze gemaakt zijn.
Veldman is lid van het Bewonerscollectief Wolfsbos (BCW).
Het BCW bestaat uit wijkbewoners die betrokken waren bij de
plannen voor het mfc. De fotoexpositie van Ada Veldman is de
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eerste wijkactiviteit onder de vlag
van het BCW. 'Tijdens het brainstormen bedachten we dat een
expositie leuk zou zijn. Al snel
werd ik aangekeken. Jij maakt
toch mooie foto's? Ik vond het erg
spannend, maar heb toch ja gezegd. En je weet als er een schaap
over de dam is, volgen er meer.'
Het BCW hoopt dat andere wijkbewoners leuke verzamelingen
hebben die zij willen tonen in
d'olde bieb.
•• D'olde bieb is geopend op
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur,
donderdag van 11.00 tot 15.00 uur
en vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur.

