
 

 

 

21 juni 2022 
  

 

Opbrengst van Expositie Wind 
gaat naar Memorie Fonds 

 

 

In diverse gangen en wachtruimtes van de poliklinieken van het Refaja 
Ziekenhuis in Stadskanaal, zijn dertig foto's te zien rond het thema Wind. De 
foto's zijn ingezonden voor de fotowedstrijd van het Windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer. De expositie (die vooral bedoeld is voor bezoekers 
van de poliklinieken) duurt tot 17 december. 



 

De ingelijste exemplaren (50x40 cm) zijn te koop. De opbrengst van de 
verkoopveiling gaat naar het Memorie Fonds van Treant/Refaja. Dat fonds laat 
waardevolle herinneringen van patiënten vastleggen op foto. 
Bieden kan via www.drentsemondenoostermoer.nl/expositie  

 

 

 

De winnaars van de eerste drie prijzen en de Aanmoedigingsprijs, kregen hun prijs 
tijdens de Open Dag uit handen van jurylid Eelco Bots (rechts). 

  

 

Geslaagde Open Dag 

 

 

http://www.drentsemondenoostermoer.nl/opendag


 

De Open Dag van 11 juni is succesvol verlopen. Circa zeshonderd belangstellenden 
kwamen naar de locatie DEE-2.3. Daar konden ze in een tent allerhande informatie 
krijgen van deskundigen.  
Velen wilden een kijkje nemen in de windmolen. Geduldig wachtten die 
belangstellenden in de rij in de tent. 

 

 

 

In de tent konden belangstellenden een zogeheten VR-bril op zetten om een 360-
graden film te bekijken. Medewerker Valentijn Winkel neemt in die nieuwe film 
bezoekers mee vanaf de begane grond naar de windmolen de lift, het gondelhuis en 
uiteindelijk: bovenop de windturbine. Tijdens het afspelen van de film kunnen kijkers 
zelf rondom kijken. 
De film is binnenkort ook te bekijken via het YouTube-kanaal van het windpark. Wie 
via smartphone kijkt, kan dan de telefoon rondom (en omhoog/omlaag) bewegen om 
niets te missen van de tocht naar boven. 

https://www.youtube.com/drentsemondenoostermoer


 

 

 

Belangstellenden konden ook poseren voor de fotograaf. In combinatie met een 
gemaakte drone-foto leverde dat een fraaie foto op. De bijna honderd bezoekers die 
(soms met het gehele gezin) op de foto gingen krijgen dezer dagen hun exemplaar 
toegestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



 

Film schetst bouwproces windpark 

 

 

 

Tijdens de bouw zijn diverse films gemaakt. Uit het filmmateriaal is nu  één totaalfilm 
gemaakt die het gehele bouwproces weergeeft. Van de aanleg van eerste wegen tot 
heiwerkzaamheden, bouw van funderingen, nachtelijke transporten en de bouw van de 
windturbines. 
Bekijk die film hier. 

  

 

Vervanging torendeel windturbine OM-1.3 

 

Een van de windturbines van windpark De Drentse Monden en Oostermoer (turbine 
OM-1.3, gelegen naast de Dideldomweg in Aa en Hunze) staat al een poosje stil. Van 
deze turbine moet één torendeel worden vervangen. Lees hier meer. 

  

 

https://youtu.be/QlwC0ZRLTl0
https://www.drentsemondenoostermoer.nl/demontage-en-herbouw-van-windturbine-bij-gasselternijveen/

