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Ongeveer 300 demonstranten,
met verschillende huidskleuren,
verzamelden zich op parkeer-
plaats Vreding waar de bijeen-
komst vanaf het podium werd
begeleid door de in Emmen wo-
nende Eddy ter Stege en Fowza
Kilincci. Het was een demonstra-
tie naar aanleiding van de racis-
tische moord op George Floyd in
de Verenigde Staten en meer in
brede zin racisme en racistisch
politiegeweld in de Verenigde
Staten maar ook in Europa. De
actie is een initiatief van Fowzia
Kilincci, Dilana Smith en Obed
Brinkman. De organisatie had op
de parkeerplaats markeringen
aangebracht waar mensen moch-
ten staan. Volgens de handha-
vers verliep de demonstratie rus-
tig zonder incidenten. De deelne-
mers droegen een mondkapje. 
Er was door All Lives Matter

EMMEN - Het Black Lives Mat-
ter-solidariteitsprotest dat zon-
dagmiddag in het centrum van
Emmen is gehouden, is rustig
verlopen.

een tegendemonstratie aange-
kondigd. Maar men had hiervoor
geen vergunning aangevraagd.
Wel stond een groepje van zo’n
twintig mensen net buiten de

parkeerplaats hier aandacht
voor te vragen. De politie die de
demonstratie op de achtergrond
volgde, hoefde niet in te grijpen,
terwijl vanuit de lucht met een
drone de demonstratie nauw-
keurig werd gevolgd. Tijdens de
demonstratie vloog er een recla-
mevliegtuigje over Emmen met
de tekst ‘Nederland is top’.

De demonstranten op de parkeerplaats in Emmen (foto: Bennie Wolbers).

Protest zonder incidenten

Bijzondere vogels
in het Bargerveen
WEITEVEEN - In natuurgebied
Bargerveen zijn de laatste tijd
meerdere bijzondere vogelwaar-
nemingen gedaan. Een van de
‘rariteiten’ is een Grijze Wouw,
een zeldzame roofvogel die pas
voor de tweede keer in het ge-
bied is gesignaleerd.

Het was exact 20 jaar  geleden
dat de Grauwe Wauw voor het
eerst in het Bargerveen waarge-
nomen werd. Het was toen pas
de derde keer dat de vogel zich
in Nederland liet zien. 
Zeer bijzonder was ook de waar-
nening van een Kleine Klapek-
ster in het Amsterdamscheveld.
Deze vogel is nog zeldzamer dan
de Grijze Wouw. De ‘gewone’
Klap ekster is een geregelde win-
tergast in het Bargerveen, maar
dat geldt niet voor de Kleine
Klapekster. Deze vogel komt

normaal gesproken voor in Zuid-
oost Europa en Azië. Ook dit was
pas de tweede waarneming ooit
voor het Bargerveen.
Verder zijn in de afgelopen tijd
drie paren Kraanvogels gesignal-
eerd. Door het te droge voorjaar
lijkt het erop dat er ook dit sei-
zoen geen jongen zijn grootge-
bracht. Andere bijzondere waar-
nemingen betreffen een zingen-
de Grote Karekiet, een groep
van zeven Bijeneters, Rode- en
Zwarte Wouwen, een Zwarte
Ooievaar en een tweetal zingen-
de Roodmussen. Daarnaast lijkt
het een erg goed jaar te zijn voor
Blauwborsten, die in hoge aan-
tallen zingend en baltsend zijn
gezien. Ook voor de Grauwe
Klauwier lijkt het een goed jaar
te worden. Er zijn inmiddels al
op bijna tachtig locaties roepen-
de en baltsende vogels ontdekt. 

Black Lives Matter Emmen
trekt zo’n 300 demonstranten

DRENTHE - In het hele land heeft zaterdag de
jaarlijkse Brandweerherdenking plaatsgevon-
den. Brandweerkorpsen herdachten en eerden
omgekomen brandweermensen. Ook in de ge-
meente Emmen gebeurde dat.

In verband met het coronavirus vond de lande-
lijke herdenking bij het Nationaal Brandweer-
monument dit jaar plaats zonder publiek. Be-
langstellenden konden de ceremonie digitaal
bijwonen. 
Ook op de kazernes in Drenthe werden omgeko-
men collega’s geëerd en herdacht. Zo werd de

brandweervlag halfstok gehangen en werd er op
een aantal kazernes een eigen herdenking geor-
ganiseerd waarbij het water ereteken werd gege-
ven. In Dren the gebeurde dat op de posten Em-
men, Meppel, Zuidwolde, Beilen, Schoo nebeek,
Borger, Klazienaveen, Assen-West en De Wijk-
Koekange. 
Overal werd om 13.00 uur het waterereteken ge-
geven. Hierbij werd door middel van twee wa-
terstralen gedurende een minuut een ereboog
gevormd. Alle herdenkingen vonden in besloten
vorm plaats, met inachtneming van de corona-
voorschriften. 

Brandweer herdenkt collega’s
� Bij de brandweerpost Emmen wordt het waterereteken gegeven. 
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Fiat 500 populair bij
autodieven in Emmen

EMMEN - In Emmen zijn eind
vorige week in de nachtelijke
uren twee auto’s van het type
Fiat 500 gestolen. 

De afgesloten voertuigen wer-
den weggenomen van de Laan
van de Eekharst en de Haze-
laarswal. 
De dieven sloegen toe in de
nacht van donderdag op vrijdag
tussen 22.00 en 8.45 uur. Het

gaat in beide gevallen om een
Fiat 500 bouwjaar 2016, de een
grijs en de ander blauw. 

De politie vraagt om tips. Wie
iets gezien of gehoord heeft, kan
contact opnemen via 0900-8844.
Wie nabij de genoemde straten
woont en camerabewaking
heeft, wordt verzocht de beelden
na te lopen op mogelijke aanwij-
zingen. 

Deze auto (voorbeeld), de populaire Fiat 500, was het doelwit
van de dieven.

Politie onderzoekt brand in Valthe
VALTHE - In een woning aan de Waterloo in Valthe heeft in de
nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. De politie sluit
brandstichting niet uit en stelt daarom een onderzoek in.
Het gaat om een 2 onder 1 kap-woning aan de Waterloo 8. De
brand brak omstreeks 4.45 uur uit en woedde met name op de be-
nedenverdieping. De schade is groot. De bewoners konden het
pand op tijd verlaten, waardoor er alleen materiële schade is. 
De politie is op zoek naar mensen die iets verdachts hebben ge-
zien of over bruikbare camerabeelden van de omgeving beschik-
ken. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.

Een van de bijzondere vogels
die in het Bargerveen gesignal-
eerd zijn: de Grauwe Klauwier
(foto Erik Bloeming).

Nieuwe bungalows
de Kwartel in trek
EMMER-COMPASCUUM - Aan
de Kwartel in Emmer-Compas-
cuum is gestart met de bouw
van nog eens zes nieuwe bunga-
lows. Bouwgroep Van der Ploeg
heeft de bouwvlakken inmid-
dels uitgegraven.

Aan de Kwartel zijn onlangs al
zes bungalows opgeleverd, waar-
voor veel belangstelling bestond.
Alle nieuwe huizen worden in-
middels bewoond en vanwege de
grote belangstelling worden er
nu nog zes bungalows gebouwd
in precies dezelfde stijl. Het gaat

Zo gaan de nieuwe bungalows aan de Kwartel eruit zien.

om een project van Loves Makel-
aardij met medewerking van
bouwkundig teken- en adviesbu-
ro Rofis uit Eext. 
De zes bungalows die nu in aan-
bouw zijn genomen, moeten vol-
gens de planning in maart of
april volgend jaar worden opge-
leverd. Makelaardij Loves
brengt ze op de markt. Voor de
realisering van het project wor-
den zoveel mogelijk plaatselijke
bedrijven ingeschakeld. Daaron-
der Tegel- en vloerencentrum Ei-
singa, graafbedrijf  Hilgen en
straatleggersbedrijf Gepken. 

Drenthe-promotie met unieke video
DRENTHE - Marketing Drenthe
heeft een interactieve video ge-
lanceerd om de provincie onder
de aandacht te brengen bij de
binnenlandse toerist. De kijker
bepaalt zelf hoe het verhaal ver-
loopt.

De video draagt de titel ‘Jouw
avontuur in Drenthe’. De kijker
gaat op pad in Drenthe en be-
paalt zelf welke avonturen de
hoofdrolspeler beleeft. Het in-
zetten van zo’n interactieve vi-
deo is uniek in de regiomarke-

ting in Nederland. Video’s ma-
ken al enkele jaren een belang-
rijk onderdeel uit van de activi-
teiten van Marketing Drenthe.
De inzet van een interactieve vi-
deo is echter nieuw. 
In het beeldverhaal belanden
Mats en zijn familie op magische
wijze in Drenthe en beleven ze
diverse avonturen. Vanuit het
perspectief van de moeder van
het gezin, bepaalt de kijker het
verloop van de video. En daar-
mee dus ook welke avonturen
Mats en zijn familie beleven. 

Diverse uitjes en overnachtings-
mogelijkheden in Drenthe wor-
den voor het voetlicht gebracht.
Op basis van de keuzes ontvangt
de kijker aan het eind van de vi-
deo gepersonaliseerde tips voor
een bezoek aan Drenthe. 
,,Met deze campagne hopen we
veel Nederlanders te inspireren
een dagje naar Drenthe te ko-
men of alsnog een overnachting
te boeken”, aldus Astrid Crum,
directeur Marketing Drenthe.
De video is te bekijken via www.
drenthe.nl/jouwavontuur. 

Bushokjes
vernield
EMMEN - Vandalen hebben zon-
dag meerdere bushokjes in Em-
men onder handen genomen. In
de wijken Angelslo en Barger-
Oosterveld werden de glazen ra-
men van de abri’s kapot ge-
maakt. Van de daders ontbreekt
ieder spoor.

Rolloos CDJA-
penningmeester
EMMEN - Lennaert Rolloos
uit Emmen is verkozen tot lan-
delijk penningmeester van het
CDJA, de jongerenafdeling
van het CDA. 
De Drent is de opvolger van
Robin Niemeijer uit Gronin-
gen. Rolloos was het afgelo-
pen jaar penningmeester van
de CDJA afdeling Drenthe.
Daarnaast zat hij namens Em-
men in het provinciale be-
stuur van het CDA.

Drie keer zoveel
faillissementen
EMMEN - Het aantal faillisse-
menten in de gemeente Emmen
is in de eerste vijf maanden van
dit jaar verdrievoudigd. Dat
blijkt uit cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. 
Vorig jaar en ook in 2018 waren
er in de eerste vijf maanden 21
faillissementen in de gemeente
Emmen. Dit jaar zijn er in de-
zelfde periode 72 bedrijven
bankroet gegaan. Vooral in de
maand maart was het aantal
hoog met 25 failliete bedrijven.
,,De uitbraak van het coronavi-
rus is hier duidelijk van in-
vloed’’, aldus statisticus Herry
Thole uit Emmer-Compascuum,
die de cijfers analyseerde. 

Woninginbraak
aan Baxhoekweg
EMMEN - In een woning aan de
Baxhoekweg in Emmen is don-
derdag ingebroken. De daders
sloegen hun slag tussen 16.15 en
17.30 uur  toen er even niemand
thuis was. De hele woning is
overhoop gehaald. De politie
vermoedt dat men halsoverkop
is gevlucht toen er iemand thuis
kwam. Wie iets gezien heeft, kan
bellen me 0900-8844.



2 - Dinsdag 23 juni 2020 Dinsdag 18 september 2018 - XXDe Zuidenvelder



Dinsdag 23 juni   2020 - 3De Zuidenvelder

 Emmen
Actualiteiten Wekelijkse publicatie, 

redactie De Zuidenvelder

Meer informatie op
www.gemeente.emmen.nl

Dit is een overzicht van de officiële mededelingen die de gemeente
Emmen heeft gepubliceerd. De Zuidenvelder geeft deze informatie
(onder voorbehoud van druk- en zetfouten) hier weer uit het oogpunt
van publieksservice. Dit is  dus geen gemeentelijke publicatie en er
kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor inzage- en bezwaar-
termijnen verwijzen wij u naar de gemeente Emmen. Voor een com-
pleter overzicht van officiële mededelingen kan de website
www.gemeente.emmen.nl geraadpleegd worden. 

Officiële
mededelingen

Officiële
mededelingen

Aanvragen
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
aanvragen voor omgevingsver-
gunningen ontvangen (de datum
van ontvangst van de aanvraag
is eerst genoemd):

Emmen
� 2 juni 2020, Bruntingerbrink 80,

het vervangen van een kozijn
(154242-2020)

� 2 juni 2020, Kolhoopstraat 9,
het starten van een winkel
(153750-2020)

� 27 mei 2020, Wilhelminastraat
44, het herinrichten van een
winkelruimte tot 3 appartemen-
ten (151249-2020)

� 2 juni 2020, Wolferinghaar 3,
het bouwen van een woning
(155376-2020)

Emmer-Compascuum 
� 28 mei 2020, Merel 6A, het

bouwen van een woning
(152625-2020)

� 28 mei 2020, Merel 6 B, het
bouwen van een woning
(152591-2020)

Klazienaveen
� 2 juni 2020, Akkerdistel 62, het

uitbreiden van een woning
(154089-2020)

� 2 juni 2020, Langestraat 168,
het renoveren van een voorge-
vel (154259-2020)

� 28 mei 2020, Verlengde Dorps-
huiswijk ZZ 2, het verbouwen
van een woning (152626-2020)

Nieuw-Schoonebeek
� 27 mei 2020, Europaweg 198,

het bouwen van een
schuur/loods (151246-2020)

Schoonebeek
� 28 mei 2020, De Beeklanden

36, het plaatsen van een dakka-
pel (151915-2020)

Zandpol
� 28 mei 2020, Krijtlaan 14, het

realiseren van een tattoostudio
aan huis (151936-2020)

Verlengen beslistermijn om-
gevingsvergunning reguliere
procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de beslister-
mijn met zes weken verlengd
van de volgende aanvragen voor
omgevingsvergunningen (de da-
tum van ontvangst van de aan-
vraag is eerst genoemd): 

Klazienaveen 
� 15 april 2020, Zuiderkruis 19,

het plaatsen van een zendmast
(112868-2020) 

Verleende omgevingsvergun-
ningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen ver-
leend (de datum van bekendma-
king is eerst genoemd):

Emmen 
� 4 juni 2020, Beeldentuin 17, het

bouwen van een woning
(128142-2020)

� 4 juni 2020, Beeldentuin 20, het
bouwen van een woning
(102099-2020)

� 5 juni 2020, Waanderweg 188,
het bouwen van een woning
(91089-2020)

� 4 juni 2020, Westenesscher-
straat 116, het uitbreiden van
een woning (299981-2019) 

� 4 juni 2020, Zwaluwenveld 19,
het uitbouwen van een woning
met uitbouw/carport (91072-
2020) 

Klazienaveen-Noord 
� 5 juni 2020, Scholtenskanaal

OZ 72, het bouwen van een

loods (12621-2020)

Roswinkel 
� 8 juni 2020, Roswinkelerstraat

131, het verbouwen van de di-
rectieruimte bij Obs De Dreske
(92445-2020)

Verleende omgevingsvergun-
ningen uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen ver-
leend na een uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure (de datum
van bekendmaking is eerst ge-
noemd):

Emmer-Compascuum 
� 16 juni 2020, Kanaal A NZ 102,

brandveilig gebruik van het
bouwwerk (het verschaffen van
dagverblijf aan meer dan 10
personen jonger dan 12 jaar)
(7897-2020)

Nieuw-Amsterdam 
� 16 juni 2020, Ganzenroer 2,

brandveilig gebruik van het
bouwwerk (het verschaffen van
dagverblijf aan meer dan 10
personen jonger dan 12 jaar)
(301162-2019)

Meldingen Activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
de volgende meldingen op
grond van het Activiteitenbesluit
zijn ontvan¬gen (datum van ont-
vangst is eerst genoemd):

Emmen 
� 20 april 2020, Noordbarger-

straat 77, het tijdelijk plaatsen
van een bovengrondse diesel-
tank met een inhoud van
19.400 liter (116254-2020) 

Exploitatie en/of drank- en
horecavergunningen com-
merciële horeca-inrichting
De burgemeester heeft exploita-
tievergunningen en/of een drank-
en horecavergunningen verleend
(de datum van bekendmaking is
eerst genoemd): 

Emmen 
� 3 juni 2020, Hoofdstraat 10, ex-

ploitatievergunning en een
drank- en horecavergunning,
lunchroom-koffiezaak HOP
Café (77998-2020)

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders
hebben besloten tot:

� Het reserveren van parkeer-
plaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen nabij De
Blokken 41 (Dorpshuis De
Meerstal) te Zwartemeer
(zaaknummer 143600-2020)

� Het reserveren van parkeer-
plaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen op het
parkeerterrein (nabij AH) langs
de Karel Palmstraat te Nieuw-
Amsterdam/Veenoord (zaak-
nummer 143588-2020)

� Het reserveren van parkeer-
plaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen op het
parkeerterrein Burgemeester
Osselaan/hoek Kerkeind te
Schoonebeek (zaaknummer
143510-2020)

� Het reserveren van parkeer-
plaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen nabij de
sporthal, Postweg 138 te Bar-
ger-Compascuum (zaaknum-
mer 44833-2020)

� Het reserveren van parkeer-
plaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen nabij
Kerkenweg 6 te Nieuw-
Schoonebeek (zaaknummer
143498-2020)

Wildlands recyclet PET-flessen
Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Raadsvergadering 
op donderdag 25 juni
Op donderdag 25 juni 2020 vergadert de gemeenteraad van Em-
men. De jaarrekening 2019 en de Kadernota 2021 staan o.a. op de
agenda. Het aanvangstijdstip van de vergadering is te vinden op
www.gemeenteraademmen.nl. 
In verband met de Corona-crisis wordt er geen publiek toegelaten
in de raadszaal. Publiek kan eventueel de vergadering volgen op
schermen in het Bruggebouw. 
U kunt de vergadering ook live volgen via de website
www.gemeenteraademmen.nl. De volledige agenda en bijbeho-
rende stukken vindt u daar ook. 

Gemeente Emmen op
donderdagavond weer open
Vanwege corona heeft ook de gemeente Emmen maatregelen
moeten nemen, waardoor de bereikbaarheid minder was dan ge-
wend. Nu het kabinet de maatregelen heeft versoepeld, is ook de
bereikbaarheid van de gemeente Emmen weer aangepast. 
Zo is de gemeente vanaf nu weer op donderdagavond open tot
19.00 uur. Er wordt gewerkt op afspraak, dus vergeet u niet een
afspraak in te plannen! Door de versoepeling kunt u deze ook
weer digitaal inplannen via gemeente.emmen.nl/afspraak. 

Gezocht: jonge helden!
Vrijdag 20 november 2020 worden voor de tiende keer de Em-
mense Jeugdlintjes uitgereikt. Dit is een jaarlijkse prijs voor kinde-
ren en jongeren van zes tot en met achttien jaar die zich op een
bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Daarom is de
gemeente Emmen op zoek naar jonge helden. 
De gemeente vindt het ‘fantastisch dat kinderen en jongeren zich
inzetten voor anderen, zonder er iets voor terug te krijgen’. ,,Met
het Jeugdlintje willen wij deze jongeren in het zonnetje zetten. De
dag van de uitreiking (20 november) is het ook Internationale Dag
van de Rechten van het Kind. Die dag laten wij extra zien dat kin-
deren mee mogen denken en praten over dingen die voor hen
van belang zijn’’, aldus de gemeente.
Kent u kinderen of jongeren die in 2019 of 2020 iets bijzonders
voor iemand anders hebben gedaan? Dan kunt u hen voordra-
gen. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@emmen.nl en be-
noem hierbij dat het gaat om het Jeugdlintje.

Een Jeugdlintje krijg je niet zomaar, daar moet je echt een held
voor zijn. Daarom zijn er voorwaarden waar de jonge held aan
moet voldoen:
� Jongeren moeten tussen de 6 en de 18 jaar oud zijn en in onze

gemeente wonen. 
� Ze moeten één van het onderstaande gedaan hebben:

- Ze zijn meer of langer dan je mag verwachten hulpvaardig ge-
weest. 
- Ze hebben een bijzondere prestatie verricht die heel belangrijk
is (geweest) voor een persoon, straat, buurt. 
- Ze hebben iets gedaan waardoor ze ongelukken met mensen
of dieren hebben voorkomen of waardoor er weinig gevolgen
waren. 

� Voordragen kan alleen door personen van 18 jaar of ouder en
tot 1 oktober 2020.

Een deskundige jury beoordeelt de aanmeldingen. De jonge hel-
den krijgen een mooi aandenken en een cadeaubon.

Hennepkwekerij in Veenoord
VEENOORD - Aan de Boerdijk in Veenoord is donderdag een hen-
nepkwekerij aangetroffen. In het bedrijfspand waren drie perso-
nen aanwezig, die door de politie zijn aangehouden. De kwekerij
is ontmanteld, apparatuur en planten zijn vernietigd. Stroom en
gas werden illegaal afgetapt. 

‘Lachen naar de maan’
kerstvoorstelling Loods13
EMMEN - De nieuwe kerstvoorstelling van Loods13 heet ‘Lachen
naar de maan’. De opvoering is in december in het Rensenpark in
Emmen. De theaterschool is hiervoor op zoek naar acteurs. 
Waar bij de vorige kerstvoorstelling  (‘Scrooge’) 20 acteurs het
podium bevolkten, zijn dat er nu noodgedwongen slechts zes. Op
27 en 28 juni zijn de audities. Loods13 zoekt spelers van verschil-
lende leeftijden. Meer informatie staat op loods13.nl. Hier kan
men zich ook meteen opgeven. Enige spelervaring is wel ge-
wenst. 
,,Deze voorstellingen is voor tovenaars, tijdreizigers, zeemeermin-
nen en avonturiers…’’ Dit valt te lezen over ‘Lachen naar de
maan’ op de site van Loods13.  Het stuk gaat over de kracht van
verbeelding, over familie en het feit dat iemand die geen bloed-
verwant is toch heel goed familie kan zijn. 
Loods13 maakt deze kerstvoorstelling noodgedwongen in een
piepkleine bezetting. Het wordt de eerste coronaproof-voorstel-
ling van Loods13.

EMMEN - Bezoekers in Wild-
lands Adventure Zoo Emmen
kunnen voortaan hun PET-
fles inleveren, zodat deze
wordt gerecycled. Door het
hele park staan hiervoor spe-
ciale afvalbakken en in Norti-
ca staat een PET-activatiesys-
teem om extra aandacht te
vragen voor recycling. 

Het duurzame circulaire systeem
is een initiatief van Wildlands en
Coca Cola. Het dierenpark zamelt
de PET-flessen in, waarna AREA
Reiniging ze gescheiden ophaalt.
Nadat de flessen gespoeld zijn,

maakt Cumapol Emmen er kor-
rels van. Deze korrels gebruikt
Coca Cola als grondstof voor de
nieuwe PET-flessen. De flessen
worden voor de volle 100 pro-
cent hergebruikt. Wildlands is de
enige dierentuin in Nederland
die deze flessenrecycling toe-
past.

Wanneer bezoekers hun PET-fles
inleveren bij het systeem in Nor-
tica zien ze in het kort de ‘recy-
cling-reis’ die de fles maakt voor-
dat deze hergebruikt wordt. Be-
zoekers worden op deze manier
in het park op een leuke én edu-

catieve wijze geïnformeerd over
hergebruik, recycling en het be-
lang van het duurzaam omgaan
met grondstoffen.  De machine is
vorige week door de Kinderraad
van Advies van Wildlands offi-
cieel in gebruik genomen.

Wildlands is al één van de meest
duurzame dierenparken van Eu-
ropa. Energie en water, grond-
stoffen en afvalstromen worden
in het park al in een gesloten
kringloop gebruikt. Met deze fles-
senrecycling zet de dierentuin
nog een stapje extra op het ge-
bied van duurzaamheid.

EMMEN - Kunstenaar Paul
 Meij ering uit Emmen heeft
Jeroen Krabbé verrast met
een persoonlijk schilderij. 

Meijering trof Krabbé in eerste
instantie niet thuis in zijn woning
in Dalfsen. Hij sprak met de bu-
ren, die de bekende Nederlander
vertelden dat er iemand aan zijn
deur was geweest die hem een
cadeau wilde geven. Deze buren,
waar de 75-jarige Krabbé goed
bevriend mee is, houden voor
hem een oogje in het zeil als hij
samen met zijn vrouw weer eens
in zijn andere woonplaats - Am-
sterdam -  verblijft. Dankzij deze
buren kreeg Meije ring onlangs
alsnog een uitnodiging van
Krabbé om naar de bosrijke om-
geving van Dalfsen te komen.
Volgens de kunstenaar uit Em-
men was het ‘een onvergetelijke
ontmoeting’. Meijering vertelde
Krabbé dat hij tijdens het kijken
naar de documentaire-serie over
Chagall spontaan had besloten
de enthousiaste presentator als
blijk van dank een persoonlijk
schilderij te schenken. En kunst-
liefhebber als hij is, kon Krabbé
het zeer waarderen dat  ‘Les De-
moiselles d’Avignon’ als achter-
grond is gebruikt voor het schil-
derij waarop zijn portret prijkt. De
creatie van Pablo Picasso is zijn
favoriete schilderij.

Paul Meijering schenkt
Jeroen Krabbé schilderij

De Kinderraad van Wildlands bij de machine waarmee de PET-recycling wordt gedemonstreerd. 

Jeroen Krabbé met het schilderij dat hij cadeau kreeg van Paul Meij -
ering. 

Rode Kruis collecteert digitaal
EMMEN - De jaarlijkse collec-
te voor het Rode Kruis in Em-
men en Borger-Odoorn vindt
dit keer online plaats. Ook
worden er folders verspreid.
De inzameling is van 21 tot
en met 27 juni. 

In voorgaande jaren gingen de
collectanten met een collectebus
langs de deuren om geld in te za-
melen. Dat is nu een stuk lastiger
in verband met de coronacrisis
en daarom is gekozen voor een
digitale variant.
De collectanten kunnen een digi-
tale collectebus aanmaken via
rodekruis.digicollect.nl. Ze kun-
nen deze vervolgens delen via
social media, whatsapp of e-mail
en kunnen precies zien wat zij
ophalen. Ze kunnen een motiva-
tie toevoegen om aan te geven
waarom ze voor het Rode Kruis
collecteren. 
Behalve via een online collecte-

bus kan men ook doneren door
het scannen van de QR code op
de flyer die huis-aan-huis ver-
spreid wordt. 
De opbrengst van de collecte
gaat naar de lokale hulpverle-
ningsactiviteiten van het Rode
Kruis. Vrijwilligers zijn wekelijks
meerdere dagen actief bij de
Voedselbank Emmen, om te hel-
pen ruim 700 pakketten voor Em-

men, Borger-Odoorn en Coevor-
den klaar te maken en te ver-
spreiden. Voor de coronacrisis
zorgde de afdeling voor EHBO-
lessen en stonden de vrijwilligers
als hulpverlener op vele evene-
menten zoals Alles Kids, de
Triathlon Klazienaveen, bij wed-
strijden van FC Emmen, de dog-
walk van Schutrups en nog veel
meer.

Drentse waterstofauto’s
DRENTHE - De provincie
Dren the heeft vier waterstof-
auto’s  aangeschaft. Ze zijn
gisteren officieel overgedra-
gen. 

De gedeputeerden Henk Jumelet
en Tjisse Stelpstra kregen de
sleutels overhandigd door dealer
Groenewold & Dijkhuizen. De

waterstofauto’s  worden ingezet
voor dienstreizen door mede-
werkers van de provincie.
Met het gebruik van waterstofau-
to’s wil de provincie Drenthe een
bijdrage leveren aan de ontwik-
keling van waterstoftechnologie.
De provincie ontvangt subsidie
voor het inzetten van de vier be-
drijfsauto’s.
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EMMEN  - Na een korte vakantiepauze is de
selectie van FC Emmen maandagmorgen aan
een blok van twee weken training begonnen.
Onder leiding van hoofdtrainer Dick Lukkien
en zijn staf verscheen bijna de voltallig selectie

op het kunstgras van stadion De Oude Meer-
dijk. Na een korte periode van kleine groepjes
mag de selectie nu weer als complete groep
trainen, met en zonder bal (foto: Bennie Wol-
bers).

FC Emmen traint als groep

en fauna in het gebied verrijken.
De beheersstichting Bargerveen-
Schoonebeek wil hier een leef-
omgeving creëren die vooral ge-
schikt is voor vogels, zoogdieren,
kikkers, padden, salamanders,
hagedissen, slangen en allerlei
insecten. Daarom zal de verbin-
dingszone vooral gaan bestaan
uit zogenaamde heischrale en
voedselarme grasvegetaties.
Verder komen er poelen en flau-
we oevers met op enkele plek-
ken bosjes en struiken die be-
schutting en bescherming bie-
den. Voor recreatief gebruik
wordt gekeken of het mogelijk is
ook een fietspad aan te leggen
langs de verbindingszone. 

SCHOONEBEEK - De natuurge-
bieden Bargerveen en Oosteind-
sche Veen bij Schoonebeek wor-
den met elkaar verbonden.
Hiervoor is 18 hectare land-
bouwgrond aangekocht, die op
natuurlijke wijze wordt heringe-
richt.

De verbindingszone - met de
naam Koelveen - moet de flora

Het Bargerveen en Oosteindsche Veen zullen met elkaar worden verbonden. De rode lijn geeft aan
hoe de zone gaat lopen. 

Bargerveen en Oosteindsche
Veen krijgen verbindingszone

Gemeentelijk bezoek voor zwembad Erica
ERICA - Wethouder René van
der Weide en teamleider sport
Erik van Loon van de gemeen-
te Emmen hebben vrijdag een
bezoek gebracht aan het
zwembad van Erica.

Het bezoek stond in het teken
van het openstellen van het
zwembad in coronatijd. Bij
binnenkomst moesten de han-
den gelijk worden ontsmet en
voor de rondgang werd de aan-
gegeven route gevolgd. De
drukte in het zwembad viel
nog mee. Het blijkt trouwens
dat met name de volwassenen
nog moeite hebben met het be-
zoeken van het zwembad. Spe-
ciaal voor de baantjeszwem-
mers gaat het bad van maan-
dag tot en met vrijdag om
12.00 uur al open om deze
zwemmers alle ruimte te ge-
ven. Toch zijn er tot nu toe
veel minder abonnementen
verkocht dan in voorgaande ja-
ren. Het bestuur hoopt dat met
de verwachte hogere tempera-
turen de komende weken de
verkoop zal toenemen. Verder
hadden de wethouder en de
teamleider belangstelling voor

het aangebrachte roestvrij-
staal in het ondiepe bad van
het zwembad. De investering
die hiervoor is gedaan moet
voor de komende 20-30 jaar
leiden tot minder kosten om-
dat het oude betonnen bassin
jaarlijks veel onderhoud verg-
de. De investering van 150.000
euro werd mogelijk gemaakt
door de inwoners van het
dorp, de heren Schepers en
Peters en een bijdrage van de
gemeente in de vorm van een
lening en een subsidierege-
ling.
Ook werd stil gestaan bij het
fonteinplein. Dat is een nieu-
we aanwinst van het bad, aan-
geboden door een sponsor die
anoniem wil blijven. Voor de
jeugd geven de spuitende stra-
len volop plezier. 
Tijdens de rondleiding, die
werd verzorgd door badjuf-
frouw Mariëlle Hensums en de
voorzitter van het stichtingsbe-
stuur Fré Jongsma, lieten Van
der Weide en Van Loon, blij-
ken zeer content te zijn over
het totale plaatje van het
zwembadterrein en de inzet
van de vele vrijwilligers.

Wethouder Van der Weide en ambtenaar Van Loon werden rondgeleid door Mariëlle Hensums en
Fré Jongsma van het zwembad.

Van de aangekochte landbouw-
percelen zal de bovenste laag
(voedselrijke) grond worden ver-
wijderd. Hierdoor komt voedse-
larme grond aan de oppervlakte.
Dit verschralen is nodig om te
zorgen dat de juiste plantensoor-
ten gaan groeien, die de dieren
kunnen gebruiken als verbin-
dingsroute tussen de beide ve-
nen. 
In de komende maanden wordt
onderzoek gedaan naar de flora-
en fauna, bodem en archeologie
van het gebied. Als deze onder-
zoeken zijn afgerond, maakt de
beheersstichting een definitief
ontwerp, waarna begonnen kan
worden met de werkzaamheden. 

‘Udo de Uitvinder’ bij
Bruna in Klazienaveen
KLAZIENAVEEN - Van de
hand van Patrick Visscher uit
Nieuw-Dordrecht verschijnt bin-
nenkort het kinderboek ‘Udo de
Uitvinder’. Het is vanaf vrijdag
verkrijgbaar bij Bruna Klaziena-
veen, waar kopers ook nog eens
kans maken op een shoptegoed
van 50 euro. 

Patrick Visscher is in 1975 gebo-
ren in Klazienaveen. In het jaar
2000 verhuisde hij naar Nieuw-

Dordrecht, waar Visscher nu nog
woont. Met ‘Udo de Uitvinder’
maakt hij zijn officiële debuut
als schrijver. 
Udo is een jongen van elf, die
uitvinder wil worden. Hij pro-
beert met een zelf gebouwde
tijdmachine in een andere tijds-
dimensie te komen. Zijn zusje
Myra is zijn proefkonijn...
In het boek maakt de lezer ken-
nis met Udo en zijn gekke avon-
turen. Zo vliegt hij met een bus
door de lucht, rent hij in zijn on-
derbroek door het bos met klas-
genootjes, valt met zijn bips in
de koeienstront, komt oog in oog
te staan met dinosaurussen, be-
denkt hij een nieuwe uitvinding
en moet hij op  het matje komen
bij de directeur van Legoland.
En Udo ontmoet een wel heel
druk meisje. 
Veel jongens en meisjes zullen
zich herkennen in Udo en zijn
doldwaze avonturen. De uitge-
ver heeft het manuscript door
jeugdige proeflezers laten beoor-
delen, die het verhaal heel leuk
vonden. Wel werd geadviseerd
meer tekeningen in het boek op
te nemen. Zo gezegd zo gedaan
en dus ging illustrator Ferry Se-
gers aan de slag om het verhaal
van meer dan honderd tekenin-
gen en tekeningetjes te voor-
zien. Het resultaat is een mooi
vormgegeven boek, waaruit kin-
deren ook leren dat pesten niet
ok is en dat het nummer 112 oh
zo belangrijk is. Al met al een
leerzaam, leuk, grappig en span-
nend boek.
Er zijn allerlei acties opgezet
voor kinderen die het boek ko-
pen. Zij maken kans op mooie
prijzen en kunnen deelnemen
aan een tekenwedstrijd. Ook
kunnen de kinderen zelf met
voorstellen komen voor een vol-
gend boek. Bruna Klazienaveen
doet letterlijk een duit in het
zakje met een prijsvraag waar-
mee 50 euro shoptegoed te win-
nen is. Om hierop kans te maken
hoeft men niets anders te doen
dan het boek tussen 26 juni en
11 juli aanschaffen bij de Bruna
in Klazienaveen. Het achterlaten
van de kassabon met daarop de
contactgegevens is voldoende.
Uit alle ingeleverde kassabon-
nen wordt de winnaar getrok-
ken. De winnaar krijgt niet al-
leen het shoptegoed, maar ook
het aankoopbedrag van het boek
terug. En dan is er nog een ande-
re mega-prijs, want één iemand
wint een echte rol in het tweede
deel van ‘Udo de Uitvinder’, dat
nu in voorbereiding is. Hoe het
allemaal werkt, is ook te lezen in
het boek zelf en op de Instagram
en Facebookpagina van Udo de
Uitvinder.
Patrick Visscher heeft drie jaar
gewerkt aan zijn debuutboek,
dat wordt uitgegeven door Am-
bilicous. Ondertussen is hij bezig
met nieuwe projecten. Zo komt
er naar alle waarschijnlijkheid
in 2021 nog een boek uit en zijn
er gesprekken over andere boe-
ken. Ook is hij bezig met het
tweede deel van ‘Udo de Uitvin-
der’.

Tibetmuseum Emmen krijgt
bijzondere voorwerpen
EMMEN - Het Museum voor Hedendaagse Tibetaanse Kunst in het
Rensenpark in Emmen heeft opnieuw een collectie authentieke Ti-
betaanse voorwerpen cadeau gekregen (foto). De klankschalen, een
rituele drum, een rituele offerschaal, een wierookhouder met
kwast, Tibetaanse deurkleden, tapijten en nog veel meer, zijn af-
komstig uit de nalatenschap van de Tibetaanse Lama Geshe Kon-
chog Lhundup, die in 2012 op 82-jarige leeftijd in Venray is overle-
den. In Nederland werd hij kortweg Geshela genoemd. De leer-
ling/begeleider van de Lama, Henk Sanders, bracht de voorwerpen
naar Emmen. Het museum is erg in zijn nopjes met de voorwer-
pen.

Afscheid van
dominee Elly
Wisselink
NIEUW-AMSTERDAM - De ker-
ken in Nieuw-Amsterdam en
Veenoord organiseren zondag
een bijzondere kerkdienst. Het
is de laatste dienst waaraan do-
minee Elly Wisselink meewerkt.
Er zijn tot 1 september geen
diensten in de Zuider- en Noor-
derkerk en ook niet in het ge-
bouw van de Vrijzinnig Her-
vormde Gemeente. De drie ker-
ken hebben van de nood een
deugd gemaakt. Al sinds het be-
gin van de coronacrisis nemen ze
gezamenlijk een kerkdienst op,
die wordt uitgezonden via Kerk-
omroep.nl. De diensten worden
op zaterdagmiddag opgenomen
in de Noorderkerk.
Zondag is er een bijzondere
dienst. In deze dienst gaan alle
drie de predikanten voor: Elly
van der Meulen, Elly Wisselink
en Roelf Stoel. De dienst is bij-
zonder omdat het de laatste keer
is dat Elly Wisselink in deze ge-
zamenlijke diensten meewerkt.
De week erop neemt ze namelijk
(in besloten kring en niet open-
baar) officieel afscheid van de
Zuiderkerk. 
In de negen jaar dat dominee
Wisselink in het tweelingdorp
heeft gewerkt, heeft ze naast de
gemeente van de Zuiderkerk
ook veel andere mensen in het
dorp leren kennen. Wie de
dienst wil volgen kan dit doen op
de website www.kerkomroep.nl. 

Woninginbraak
in Odoorn
ODOORN - In een woning aan de
Paasbergen in Odoorn is in de
nacht van donderdag op vrijdag
ingebroken. Er zijn diverse goe-
deren weggenomen. 
De bewoners waren afwezig en
troffen om 2.00 uur bij thuis-
komst braakschade aan. De wo-
ning is flink overhoop gehaald. 
Wie iets gezien of gehoord heeft,
kan contact opnemen met de po-
litie via 0900-8844. 

Extra steun provincie
Drenthe voor musea
DRENTHE - De provincie
Dren the trekt extra geld uit
voor steun aan musea. De gro-
tere instellingen krijgen elk
25.000 euro. 
De musea in Drenthe hebben
het moeilijk doordat de bezoe-
kersaantallen fors zijn terugge-
lopen en er door de corona-
maatregelen extra kosten zijn
gemaakt. Gedeputeerde Sta-
ten hebben daarom besloten
tot noodsteun. Daarbij wordt
verschil gemaakt tussen grote
en kleine musea.
Alle kleine musea in Drenthe
kunnen een extra subsidie van
1000 euro krijgen. De provin-
cie heeft het Platform Drentse
Musea gevraagd om een advies
voor een lijst met alle kleine
musea in Drenthe. In totaal ko-
men 48 musea in aanmerking.

Het bedrag is bedoeld als tege-
moetkoming in de extra kosten
die zijn veroorzaakt door de co-
ronacrisis. In de komende
maanden zal bovendien een re-
geling worden uitgewerkt om
kleine musea te ondersteunen
om zich aan te passen aan de
anderhalve meter samenle-
ving. Naast de kleine musea
zijn er volgende de provincie
vijf musea ‘van provinciaal be-
lang’. Deze instellingen krijgen
allemaal een bedrag van
25.000 euro. Het gaat hierbij
om het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork in Hoogha-
len, het Nationaal Gevangenis-
museum in Veenhuizen, het
Hunebedcentrum in Borger,
Museum de Buitenplaats in
Eelde en Museum de Proefko-
lonie in Frederiksoord.

Kanshebbers Drentse
ondernemersprijs bekend
EMMEN - De tien genomineer-
den voor de titel Drentse Onder-
neming van het Jaar zijn be-
kend. Er hadden zich maar liefst
153 bedrijven voor de verkie-
zing aangemeld.

De jury heeft na zorgvuldige se-
lectie de volgende kandidaten
geselecteerd: Bork Groep, Stuif-
zand; Tuinland Assen; Landes
High End Machining, Emmen;
Watter BV, Assen; Invent Ad-
vies, Beilen; Miron Violetglass,
Hoogeveen; Confexion, Assen;
Olijslager Verf BV, Emmen;
Brands Bouw BV, Emmen en
Wigchers Internationaal Trans-
port, Hoogeveen.
Voorzitter van de jury Ludo
Mennes (Rabobank Assen en
Noord Drenthe) is tevreden over
de grote animo van de onderne-
mers. ,,Wij zijn heel blij met de
genomineerde ondernemingen.
Het is een mooie mix geworden.
Dat maakt het niet makkelijk
om een winnaar te kiezen straks,
maar doet erg recht aan de eco-
nomische bedrijvigheid in
Drenthe.”
Ook Gedeputeerde Henk Brink,
tevens erevoorzitter van de Ver-
kiezing van Drentse Onderne-
ming van het Jaar, ziet in de in-

zendingen een prachtig palet
aan ondernemers die Drenthe
rijk is: ,,Het maakt niet uit of het
een groot bedrijf is met meerde-
re vestigingen of een onderne-
ming met een paar medewer-
kers. Steeds zie je enthousiaste
en gedreven ondernemers, die
met hun creativiteit de Drentse
economie kleur geven. De geno-
mineerden stralen dat ook uit.’’
Afhankelijk van de regels die
gelden rondom bijeenkomsten
en evenementen en de maat-
schappelijke situatie rondom Co-
rona, kijkt de stichting naar een
passende manier om de finale te
organiseren. Mennes: ,,Dat
vraagt natuurlijk om meer crea -
tiviteit en inzet van de organisa-
tie om bedrijven enthousiast te
krijgen. Daarom zijn we er extra
trots op dat ook dit jaar weer
meer aanmeldingen zijn.”
De komende tijd moeten de ge-
nomineerden zich voorbereiden
op de nominatiebijeenkomst in
oktober. Hier krijgen ze alle tien
de gelegenheid om zich te pre-
senteren en te benadrukken
waarom juist zij door moeten
gaan naar de finale. 
De jury selecteert drie finalis-
ten. De winnaar wordt bekend
gemaakt op 24 november.

Politie controleert
op snelheid 
in Klazienaveen
KLAZIENAVEEN - De politie
wil het hardrijden op het Van
Echtenskanaal NZ in Klaziena-
veen aanpakken. Er wordt de ko-
mende tijd geregeld gecontro-
leerd. Vorige week woensdag
werd hiermee gestart en konden
meteen meerdere boetes worden
uitgeschreven. Diverse voertui-
gen passeerden met een vaart
van boven de 100 kilometer.
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Erkenning voor gezonde
aanpak Hondsrug College
EMMEN - Het Hondsrug Colle-
ge in Emmen heeft de Gouden
Schoolkantineschaal gewonnen.
De school krijgt daarmee erken-
ning voor het stimuleren van
een gezonde leefstijl bij de leer-
lingen. 

Het Hondsrug College maakt
veel werk van een gezonde leef-
stijl bij haar leerlingen. In de
praktijk betekent dit dat onge-
zonde snacks zijn ingeruild voor
gezonde, maar niet minder lek-
kere versnaperingen. Ruim tach-
tig procent van het kantineaan-
bod op het Hondsrug College be-
staat tegenwoordig uit gezonde
broodjes, zuivel en fruit. 
De schaal is een erkenning van
het Voedingscentrum voor het
werk van het Hondsrug-kantine-
team. ,,Met zijn allen zijn we al

jaren bezig het kantineaanbod
gezonder te maken. Dat kan al-
leen als het hele team erachter
staat. Dat is op het Hondsrug
College zeker het geval’’, aldus
Kees Dijkstra, een van de team-
leden. Als voorbeeld noemt hij
de colaverkoop. ,,Vroeger gingen
er wekelijks honderden liters co-
la door. Tegenwoordig zijn er in
de hele school watertappunten
waar leerlingen hun eigen fles-
jes kunnen vullen. Hierdoor is
de colaverkoop met tachtig pro-
cent afgenomen.’’ 
Met de Gouden Schoolkantine-
schaal in bezit is de school nog
maar één stap verwijderd van
haar einddoel, namelijk het pre-
dicaat ‘ideale kantine’. Om dat
te bereiken mogen er alleen
maar producten van de Schijf
van Vijf op het menu staan.

Het kantineteam van het Hondsrug College met de Gouden Schoolkantineschaal (foto Boudewijn
Benting).

Naast snacks moet ook frisdrank
en snoep in de ban worden ge-
daan. Dijkstra kan nog niet zeg-
gen wanneer de school aan deze
voorwaarde kan voldoen.

VVD Emmen: ‘College
maakt domme keuzes’
EMMEN - De VVD-fractie in de
Emmer gemeentraad heeft geen
goed woord over voor de bezui-
nigingen die het college voor-
stelt. De liberalen spreken van
‘domme keuzes’.

De gemeente Emmen moet de
komende jaren bezuinigen om
uit de rode cijfers te blijven.
Daarvoor zijn voorstellen ge-
daan, die donderdag worden be-
sproken. VVD Emmen geeft al-
vast een schot voor de boeg en
spreekt in duidelijke bewoordin-
gen z’n afkeuring uit.

VVD-raadslid Patrick de Jonge:
,,Voor een deel zijn het domme
keuzes, zoals het korten op de
Erkende Overleg Partners en de
Gemeentewinkels. Voor een an-
der deel zijn het gemakkelijke
keuzes, zoals het verhogen van
de OZB en het bezuinigen op
promotie van de regio. Dom en
gemakkelijk, dat zijn slechte uit-
gangspunten bij bezuinigingen.”
De VVD is fel gekant tegen een
fors hogere OZB. ,,De voorgestel-
de verhoging van de OZB is dit
jaar 2 procent, maar loopt voor
de komende twee jaren op naar
in totaal bijna 10 procent. Als de
uitgaven uit de hand lopen, wor-
den de inwoners geplukt. De
VVD wil dat niet. En het stopzet-

ten van de subsidie voor regio-
promotie? Oliedom. Regiomar-
keting moet je blijven zien als
een investering in de toekomst”,
aldus De Jonge.

Ook het terugbrengen van de
budgetten voor de Erkende
Overleg Partners en het sluiten
van de Gemeentewinkels stuit
de liberalen tegen de borst. ,,De
overlegpartners zouden met 20
procent worden gekort. Dat is
nou precies wat je niet moet
doen. We moeten de dorpen
juist sterker in plaats van zwak-
ker maken. De VVD is zeer be-
nieuwd of coalitiepartij Wakker
Emmen deze plannen steunt.
Dan zouden ze zich de ogen uit
de kop moeten schamen. De
schade die je aanbrengt, is veel
groter dan het effect dat men
denkt te bereiken”, aldus De
Jonge.

De liberalen komen met alterna-
tieven om de noodzakelijke be-
zuinigingen toch te halen. De
partij geeft er de voorkeur aan
om de uitbreiding van 2019 op
het Armoedebeleid terug te
draaien. Daarnaast vindt de
VVD dat er best bezuinigd kan
worden op de Buurtsport-
coaches, het CBK en Welzijn
waaronder Sedna. 

Patrick de Jonge: ‘Domme keuzes’.

Lions Emmen schenken tablets
EMMEN - Lionsclub Emmen
heeft nieuwe tablets geschon-
ken aan de zorgcentra van Tan-
genborgh. De apparatuur is vori-
ge week overhandigd. 

De nieuwe tablets kunnen ook
gebruikt worden voor het beeld-
bellen met familieleden die even
niet op bezoek kunnen komen.
In de afgelopen tijd was dit aan
de orde van de dag vanwege het

coronavirus. Steeds meer bewo-
ners in de zorgcentra van Tan-
genborgh kunnen daardoor
beeldbellen. Het begint al bijna
gewoon te worden. 

De verwachting is dat het beeld-
bellen ook na de corona-periode
populair blijft. Daarom hebben
de leden van Lionsclub Emmen
besloten een flink aantal tablets
beschikbaar te stellen voor de lo-

De tablets - feestelijk verpakt - worden afgeleverd bij De Blee-
rinck (foto Lionsclub Emmen).

caties van Tangenborgh.  

Een delegatie overhandigde vo-
rige week vijftien splinternieu-
we apparaten aan de Tangen-
borgh-directie. Lions-president
Don Koomson, penningmeester
Henk Zilverberg en aanjager
Hans ten Cate brachten de fees-
telijk verpakte tablets persoon-
lijk langs bij De Bleerinck. Ze
werden dankbaar in ontvangst
genomen door  Jan de Goede
van de Raad van Bestuur, Danny
Kok, hoofd facilitaire zaken en
beleidsmedewerker Saskia Tim-
mermans.

Voorlichting
van brandweer
Emmer-Compas
EMMER-COMPASCUUM - De
brandweer van Emmer-Compas-
cuum organiseert begin juli twee
voorlichtingsbijeenkomsten. Er
wordt informatie gegeven over
het werken bij de brandweer. 
De Compascuumer blusgroep
zoekt nieuwe vrijwilligers. Nu de
coronamaategelen worden ver-
soepeld, is er weer ruimte om bij
elkaar te komen. De brandweer
van Emmer-Compas grijpt dit
aan om voorlichtingtingsuurtjes
te organiseren op woensdag 1 ju-
li en donderdag  9 juli. Op beide
dagen van 19.30 tot 20.30 uur. 
Wie belangstelling heeft voor
het vak als brandweerman of -
vrouw is van harte welkom. Er
wordt een korte presentatie ge-
geven en er is gelegenheid om
vragen te stellen. De bijeenkom-
sten vinden plaats in de brand-
weerkazerne aan de Kijlweg 1.

Drive-in op
Terra Emmen
EMMEN - Terra Emmen mbo or-
ganiseert donderdag een bijzon-
dere diploma-uitreiking. Voor de
120 geslaagden wordt een spe-
ciale drive-in georganiseerd.
Terra Emmen mbo is trots op de
behaalde examenresultaten. De
school vindt het belangrijk om
ondanks het coronavirus toch
voor ‘een onvergetelijke diplo-
ma-uitreiking’ te zorgen. 
Tijdens de drive-in worden de
studenten niet alleen toegespro-
ken door docenten, maar ook
door ‘special guest’ Eric van Oos-
terhout, burgemeester van Em-
men. Hij komt speciaal naar Ter-
ra Emmen om de diplomering in
te luiden.

Countryconcert
Dick van Altena
EMMER-COMPASCUUM -
Buurtvereniging De Viersprong
in Emmer-Compascuum organi-
seert zondag 19 juli een optre-
den van countryzanger Dick van
Altena. 
Het concert zou al eerder plaats-
vinden, maar moest toen worden
afgelast in verband met het coro-
navirus. 
Van Altena treedt op in het
buurt gebouw van De Viersprong
aan het Westerdiep OZ. Hij
treedt twee keer op. De eerste
sessie duurt van 13.30 tot 15.00
uur, de tweede van 15.45 tot
17.15 uur. 

Meubelproducenten
Drentea en Vepa fuseren
EMMEN - De Drentse meubel-
producenten Drentea in Emmen
en Vepa in Hoogeveen gaan fu-
seren. De krachtenbundeling
krijgt formeel z’n beslag in 2021. 

Vepa en Drentea zijn allebei
klein begonnen. Met hout en
staal veroverden ze een plekje in
de kantoormeubelmarkt. Die
markt was ruim en dus kwamen
de ondernemingen elkaar niet
vaak tegen. Maar in de afgelo-
pen jaren groeiden ze steeds
meer naar elkaar toe. Dat is voor
beide bedrijven nu reden om
voor een gezamenlijke toekomst
te kiezen. Er komt één totaalcol-

lectie, waarbij duurzaam produ-
ceren een hoofdrol zal spelen. 
Vepa en Drentea willen samen
verder als één sterke commer-
ciële organisatie. Bert Top en
Janwillem de Kam vormen sa-
men de directie. De huidige pro-
ductielocaties in Emmen en
Hoogeveen blijven bestaan en
de commerciële organisaties
gaan samen. Hierdoor moet één
sterk team ontstaan dat de
markt in Nederland, België,
Duitsland, het Verenigd Konink-
rijk en Ierland nog beter gaat on-
dersteunen. 
Vepa en Drentea zijn onderdeel
van de VDB Groep.
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