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Weer steun voor Wildlands
EMMEN - Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Emmen wil wederom dierenpark Wildlands en het
ATLAS Theater financieel de

Gemeente steekt miljoenen
in dierenpark en theater
helpende band bieden. Men
stelt de raad voor beide voorzieningen de mogelijkheid te geven een bedrag van 5,5 miljoen
euro extra te lenen.

De molen wordt voorzien van nieuwe zeilen.

Molen Grenszicht
krijgt opknapbeurt
EMMER-COMPASCUUM - Molen Grenszicht in Emmer-Compascuum ondergaat binnenkort
een flinke opknapbeurt. In de
tweede helft van juni zal er een
grote hoogwerker in actie komen. Een molenmaker zal dan
het wiekenkruis grondig controleren.
Er wordt gekeken naar roestvorming op de roeden waaraan de
wieken bevestigd zijn. Heeft het
metaal nog voldoende dikte?
Zijn er geen andere mankementen, zoals haarscheurtjes, in het
metaal? Om dit te kunnen bekijken, moet de wiek verticaal
staan en zo’n 80 centimeter worden opgetild. Dit kan niet zomaar. Er zullen eerst onderdelen
moeten worden losgemaakt. Als
blijkt dat de roeden nog in orde
zijn, wordt alles goed schoongemaakt en opnieuw in een roestwerende verf gezet. De wieken
kunnen daarna op hun plaats geschoven en alle onderdelen worden weer gemonteerd. De klus
kost de molenmaker zo’n vier dagen als alles meezit en kost ongeveer 6500 euro. Een dergelijke
onderhoudsbeurt moet elke

twaalf jaar gebeuren voor de veiligheid en het behoud van een
draaiende molen. Dit is een flinke kostenpost voor de Stichting
tot behoud van molen Grenszicht.
De korenmolen wordt jaar in
jaar uit onderhouden door een
groep enthousiaste vrijwilligers
en vrijwillige molenaars. De molen is een stuk erfgoed waar het
hele dorp trots op is. Het onderhoud kost tijd en geld, maar de
vrijwilligers doen het graag. Zij
vinden het belangrijk dat zo’n
eeuwenoude techniek op windkracht blijft werken. Elke zaterdag laten de vrijwillige molenaars de molen draaien en geven
ze graag uitleg aan bezoekers.
Een deel van de kosten wordt
betaald door Monumentenzorg.
Het grootste deel echter moet de
stichting zelf met de vrijwilligers
opbrengen. Daarvoor malen zij
meel en bakken spekdikken en
verkopen ze deze producten.
Ook komt er geld binnen door
groepen schoolkinderen en volwassenen te ontvangen voor een
rondleiding door de molen en
het museum.

Wildlands en het theater hebben
door de coronacrisis een extra
verlies van 8 miljoen euro geleden. Eerder deze maand had
men hierdoor al uitstel van betaling van huur en gemeentelijke heffingen van de gemeente
gekregen. Dat gaat om een bedrag van ruim 2 miljoen euro.
De huurprijs van het pand dat
Wildlands en het theater delen
bedraagt 1,4 miljoen euro per
zes maanden.
Nu er een extra lening van 5,5
miljoen euro wordt verstrekt, wil
de gemeente dat de 2 miljoen
wel wordt terugbetaald. Bij al
deze financiële steun wordt gewerkt met een scenario dat ervan uitgaat dat de dierentuin
vanaf 1 juli volgend jaar weer
normaal zal kunnen draaien.
Voor het ATLAS Theater wordt
hiervoor een datum van 1 oktober 2021 genoemd.
Wildlands staat overigens sowieso al zwaar in het krijt bij de
gemeente Emmen. Men heeft
een rekening courant-krediet
dat inmiddels is opgelopen tot
ruim 12 miljoen euro. Daarnaast
heeft de dierentuin nog een lening van 64 miljoen euro bij de
gemeente uitstaan. Wildlands
hoeft hiervan tot de zomer van
volgend jaar niets op af te lossen. Verder is de laatste subsidietermijn van de gemeente,
een bedrag van een kleine
900.000 euro, naar voren gehaald. Dit alles moet het dierenpark de komende tijd fiancieel
in de benen houden. Of dat lukt,
zal de toekomst leren.
Het theater hoopt per 1 juli de
deuren weer te kunnen openen.
Volgens de huidige richtlijnen
mogen er dan maximaal 100
mensen in het pand aanwezig
zijn. Omdat er echter nog veel

dingen onzeker zijn, kan men
moelijk voorstellingen plannen
voor de periode vanaf september, als het seizoen normaal ge-

Sportschool verkast naar buiten

Oud Allee Emmen viert in stilte
EMMEN - Woonbuurt Oud Allee in Emmen zou afgelopen
weekend het decor zijn geweest
van een groots buurtfeest. Van
barbecue tot stormbanen en
zelfs een grote feesttent met live-muziek, het 75-jarig bestaan
van de gelijknamige buurtvereniging zou groots gevierd worden.
Echter in coronatijden ziet het
jubileum er heel anders uit. Samenkomsten zijn op dit moment

idee, heeft men laten weten.
,,De vlinder van deze rups legt
de meeste eitjes bovenin de
boom. De rupsen eten ook bovenin de bladeren en hoeven dus
niet in de buurt van het plastic
te komen. Plak daarom geen
plastic folie of andere plakkende
tape op eikenbomen. Het heeft
geen enkel effect en onze bestrijder en andere insecten hebben er alleen maar last van. Wij
vragen mensen die folie gewikkeld hebben dit weg te halen, zodat bestrijders hun werk goed
kunnen doen’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Op de
site van de gemeente zijn meer
tips te vinden wat men juist wel
en niet moet doen om de processierupsen aan te pakken.

EMMEN - In een bedrijfspand
aan de Eerste Bokslootweg in
Emmen heeft vrijdagmorgen
brand gewoed. Dat zorgde behalve voor vlammen ook voor een
flinke rookontwikkeling. De
brandweer had het vuur snel onder controle. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in een vrachauto
die in de loods stond.

nog verboden. Maar om het jubileum niet geheel onopgemerkt
voorbij te laten gaan, hebben de
bewoners er voor gekozen om
wel allemaal te vlaggen gedurende het weekend. Een stil gebaar
in woelige tijden, stilstaand bij
het 75-jarig bestaan van de
buurtvereniging.

in Noord-Nederland relatief weinig coronabesmettingen zijn én
de landelijke maatregelen tegen
corona geleidelijk worden versoepeld, kunnen de bezoekmogelijkheden worden verruimd.
Bezoekers kunnen hun dierbaren vanaf de namiddag bezoeken. Overdag is dat niet mogelijk, omdat dan veel patiënten
de ziekenhuislocaties bezoeken
voor een afspraak op de polikliniek. Om zo min mogelijk mensen tegelijk in het ziekenhuis te
hebben, scheidt men de patiëntenstromen op de poliklinieken
zoveel mogelijk van de bezoekersstromen op de verpleegafdelingen.
Bezoek aan alle verpleegafdelingen in Emmen is weer mogelijk.
Dit geldt ook voor bezoek aan
patiënten met (verdenking van)
corona. De bezoektijden verschillen per afdeling. Op de Intensive Care, kinderafdeling,
kraamafdeling/gynaecologie,
neurocare unit, hartbewaking en
de coronaverpleegafdeling is bezoek alleen welkom op afspraak.

EMMEN - Willie Hoezen uit
Emmer-Compascuum is de
winnaar van de paaspuzzelwedstrijd van De Zuidenvelder. Vanwege de corona-uitbraak is de prijs niet uitgereikt, maar opgestuurd. De oplossing van de puzzel was: Laat
dit de lente worden van je dromen met bloemen die stralen

de buurt te behouden. Elk jaar
zijn er activiteiten zoals een
stamppotbuffet, paaseieren zoeken, een zomerse barbecue, een
wijnproeverij, live-muziek op
straat en een oudejaarsborrel.
Als er nieuwe bewoners komen,
worden ze ontvangen met een
bloemetje.

EMMEN - Dierentuin Wildlands
in Emmen heeft de abonnementhouders per mail om financiële
hulp gevraagd. Men verzoekt deze mensen niet om compensatie
te vragen voor al die weken dat
het park gesloten is geweest. De
dierentuin gaat vanaf maandag
25 mei overigens na 78 dagen gesloten te zijn geweest weer open.
Abonnementhouders kunnen als
ze dat willen hun abonnement
gratis met deze termijn verlengen. Dat kost de attractie uiteraard inkomsten. Men heeft dan
ook het verzoek gedaan of de
abonnementhouders de compensatie willen laten schieten en
een nieuw abonnement willen
afsluiten. Hoeveel mensen dit
daadwerkelijk hebben gedaan
of nog gaan doen, is nog niet bekend.

‘Prachtig feest’
Voorzitter Rieks Neef vertelt:
,,We zouden het 75-jarig bestaan
van de buurtvereniging uitbundig gaan vieren. De feestcommissie die aangesteld was, had een
prachtig feest voorbereid. Iedereen was al een beetje in feeststemming. Maar helaas, het coronavirus sloeg toe en daarom
moesten wij het feest afblazen.
We hopen ons jubileum op een
tijdstip te vieren als alles weer
veilig is. Toch hebben we opgeroepen om dat weekend de vlag
uit te hangen, zodat we toch een
beetje het gevoel hebben om het
te vieren.’’
In de tweede helft van de jaren
dertig werd begonnen met het
bouwen van woningen in het gebied dan nu bekend staat onder
de naam Oud Allee. Aanvankelijk kwam het gebied zonder
kleerscheuren door de eerste
oorlogsjaren. Maar in het laatste
jaar werd een aantal woningen
bezet door de Duitse bezetters
en werden hier hoge Duitse officieren ingekwartierd. Dat resulteerde er in dat tegen het einde
van de oorlog de Engelse luchtmacht een bomaanval uitoefende op woningen aan het eind van
de Minister Kanstraat, met forse
schade als gevolg. Na de bevrijding keerden de bewoners terug
en zijn de beschadigde woningen opgeknapt.

Bevrijdingsfeest
In mei 1945 werd de buurtvereniging opgericht en werd er een
groots bevrijdingsfeest gehouden. Het bestuur bestond toen
uit 9 leden. Het huidige bestuur
bestaat uit 6 leden, die zich samen inzetten voor tal van activiteiten om de samenhorigheid in

Puzzelprijs naar Compas
gramma samengesteld. Zo konden vrijdagavond de spinners terecht voor de eerste les in
de buitenlucht. Door de spinningbikes in de
buitenlucht op te stellen gaat Multi Gym creatief om met de door de overheid gedicteerde
voorschriften voor sportscholen. Zolang het nodig is én het weer het toelaat gaat Multi Gym
door met het buitensporten, waarbij alle
RIVM-regels vanzelfsprekend worden nageleefd.

Er is nu weer bezoek mogelijk
op alle afdelingen. Patiënten mogen één bezoeker per dag ontvangen. Ook mag er weer bezoek
uit heel Nederland langskomen.
De uitbraak van het coronavirus
deed Treant twee maanden geleden besluiten de bezoekmogelijkheden te beperken, om verspreiding van het virus tegen te
gaan. Doordat er op dit moment

Leden van het bestuur van de Emmer buurtvereniging heffen het glas op het 75-jarig jubileum.

Brand in Emmen

SCHOONEBEEK - Het is niet de meest geschikte tijd voor de overname van een sportschool.
Toch heeft de uit Syrië afkomstige Ibrahim
Hadla de stap gewaagd en is hij sinds kort eigenaar van een sportschool aan de Nieuw Amsterdamseweg 70 in Schoonebeek. Hij zet de
oude sportschool Fit in Balance voort onder de
naam Multi Gym. Omdat Hadla barst van de
energie heeft hij, na een eerste fikse verbouwing, nu voor zijn klanten een outdoor-pro-

EMMEN - Het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft de bezoekersreling verruimd.

Wildlands vraagt
financiële hulp van
abonnementhouders

Gemeente Emmen: ’Doe
geen folie om bomen’
EMMEN - De gemeente Emmen
constateert steeds vaker dat er
mensen plastic huishoudfolie
om boomstammen wikkelen om
de eikenprocessierups te lijf te
gaan. Men vindt dit geen goed

sproken van start gaat.
Het theater heeft inmiddels vijftig voorstellingen afgeblazen.
Hiervoor waren 17.000 kaartjes
gekocht. Minder dan tien mensen hebben hun geld tot nu toe
teruggevraagd, hetgeen het ATLAS wat meer financiële armslag geeft.

Bezoekersregeling
Scheper verruimd

voor iedereen.
Er waren vele honderden goede inzendingen. Het lot heeft
Hoezen als winnaar aangewezen. Hij/zij krijgt een diner
voor twee, aangeboden door
Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant Da Xin, gevestigd
aan de Ermerweg 85 in Emmen.

Gratis storten
en compost halen
EMMEN - Een aanhangwagen vol groenafval afleveren en diezelfde aanhanger gratis laten vullen met compost? Dat kan vrijdag en
zaterdag bij groenverwerker BOV Recycling aan de Kapitein
Grantstraat in Emmen. Vrijdag is de groenverwerker open van zeven tot vijf uur en zaterdag van negen tot en met drie uur. ,,Een
bezoekje aan BOV is eind deze week dus niet alleen goed voor de
tuin, ook de portemonnee profiteert mee’’, aldus bedrijfsleider Bleart Durmishaj. Een ander voordeel van een bezoek aan het bedrijf
is het ontbreken van wachttijden. Bovendien hoeft de bezoeker
voor het laden van het compost de auto niet eens uit. De medewerkers van BOV Recycling aan de Kapitein Grantstraat nemen dit
graag voor hun rekening.
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bron van nieuws in gegarandeerd 52.500 huishoudens in de gehele
gemeente Emmen.
Kantoor:
K. Doormanstraat 1, 7825 VS Emmen, geopend
8.30-9.30 uur op ma. en woe. t/m vrij.
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KLEINTJES
Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

U kunt uw advertentie ook
mailen naar: zuidenvelder@
noordpers.nl o.v.v. gratis
kleintje. Voor gratis kleintjes gelden spelregels. Kijk
voor de spelregels in onze
krant!

Bloembollen 20% korting;
3 geraniums t 5,-; 30
perkplantjes t 5,50; vaste
planten v.a. t 1,25; vruchtbomen v.a. t 8,99; rozen v.a.
t 2,99; klimop v.a. t 0,99.
Zie
meer op www.tuincentrumwiebewesstra.nl, Slinke 6
Haulerwijk 0516 - 421 448.
Wegens
omstandigheden
airco mobiel merk Sencys, 1
jaar. Tel. 0591 - 512 676.
Union herenfiets met 7 versnellingen + slot. Vaste prijs
t 50,-. Tel. 06 - 3636 6289.
Gratis afhalen: ca. 200 tegels
30x30 4 cm dik. Prinsenlaan
20-1. Tel. 06 - 2034 3045.
Zware zilveren jeu de boules
balles; mooi schaakspel. Tel.
06 - 2128 8000.
Miniatuurflesjes; wollen dekens; aanhanger voor 2 crossmoteren. Tel. 06 - 5096 8255.
2 Zits stoffen bank met iets
lagere rugleuning i.g.s. t 30,Tel. 06 - 2349 1951.
Glazen salontafel met ondertafel 135x70x50 igs t 20,Nw. vrouwenponcho franje
en mouw t 15,- 06-23379686
30 Streekromans t 20,-;
1 printer HP z.g.a.n. t 10,-.
Tel. 0591 - 612 500.

Aanbieding personeel
Schildersbedrijf Fenix.
Voor al uw schilderwerkzaamheden binnen en buiten t 22,50 per uur of prijs
in overleg. T. 06 - 2647 8240

Dierenverzorging
Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtverzorging. Info: 06 -1245 9399.

Huis en tuin
TerraGroen reinigt uw exterieur! O.a. osmose glasbewassing en reiniging van
dak gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impregneren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spinbehandelingen. www.terragroen.nl. Tel. 06 - 1040 8190.
GRATIS
KLEINTJES
kunt u doorbellen
op woensdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur.
Tel. 088 - 700 7190
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Emmen
Actualiteiten
Officiële
mededelingen
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 bezwaartermijnen verwijzen wij u naar de gemeente Emmen. Voor een completer overzicht van officiële mededelingen kan de website
www.gemeente.emmen.nl geraadpleegd worden.
Aanvragen
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
aanvragen voor omgevingsvergunningen ontvangen (de datum
van ontvangst van de aanvraag
is eerst genoemd):

G

G

G

Emmen
G 22 april 020, Noorderstraat 25,
het verwijderen van een luifel
en etalages en waar nodig de
luifelwand herstellen (1180892020)
G 23 april 2020, Waanderweg
188, het bouwen van een opslagloods (119966-2020)
G 23 april 2020, Waanderweg
188, het tijdelijk plaatsen van
een woonunit (119905-2020)
Emmer-Compascuum
G 26 april 2020, Eerste Groenedijk
ZZ 31, het bouwen van een
overkapping (122147-2020)
Erica
G 26 april 2020, Ericasestraat 10,
het wijzigen van de kap van
een woning (122127-2020)
Nieuw-Amsterdam
G 24 april 2020, Bedrijvenweg 8,
het uitbreiden van parkeerplekken en creëren van een waterberging (120795-2020)
Nieuw-Dordrecht
G 23 april 2020, naast Oosterwijk
OZ 49 en achter Oosterwijk OZ
5, het kappen van 2 bomen
(119736-2020)

G

G

Schoonebeek
G 27 april 2020, Waterbies 12, het
tijdelijk plaatsen van een stacaravan (122250-2020)
Weiteveen
G 22 april 2020, Zuidersloot 61,
het brandveilig gebruiken van
een kinderopvang (1243952020)
Zwartemeer
G 24 april 2020, Verlengde van
Echtenskanaal NZ 41, het uitbreiden van een woning
(120172-2020)
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere
procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de beslistermijn met zes weken verlengd
van de volgende aanvragen voor
omgevingsvergunningen (de datum van ontvangst van de aanvraag is eerst genoemd):
Nieuw-Schoonebeek
G 19 maart 2020, Europaweg 163,
het bouwen van een woning
(81924-2020)
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):
Barger-Compascuum
G 1 mei 2020, nabij Limietweg
136, het kappen van een boom
(116038-2020)
Emmen
G 30 april 2020, Hoofdstraat 93,
herinrichting van de begane
grond en het bouwen van 2
studio’s op de 1e verdieping
(34285-2020)
G 28 april 2020, Koolmees 50, het

Liefde op eerste gezicht voor
Hendrik en Grietje de Vries

Klazienaveen-Noord
G 29 april 2020, Scholtenskanaal
OZ 95, het tijdelijk plaatsen van
een stacaravan (met instandhoudingstermijn van 1 jaar)
(324143-2019)
Nieuw-Amsterdam
G 1 mei 2020, nabij Verlengde
Wilhelmsweg, het kappen van
een boom (107467-2020)

Nieuw-Weerdinge
G 29 april 2020, Zegge 4 t/m 10
(even), het bouwen van 4 bungalows (22238-2020)
Schoonebeek
G 30 april 2020, Europaweg 1, het
gewijzigd uitvoeren van de onder zaak 78698-2018 verleende
omgevingsvergunning, betreffende het vergroten van een
kelder in de vergunde melkstal
(65212-2020)

Op dit moment hanteert de gemeente Emmen andere openingstijden vanwege corona. De gemeentewinkels (en het geboorteloket) zijn tijdelijk gesloten en het gemeentehuis is op donderdagavond dicht. Daarnaast zijn er binnenkort ook weer feestdagen.
Het gemeentehuis is dan ook gesloten. Het gaat om de onderstaande dagen. U kunt dus geen afspraken maken voor die dag of
producten ophalen.
G
G
G

Hendrik de Vries en Grietje De Vries-Heuvelman hebben zondag hun zestigjarig huwelijksjubileum anders
gevierd dan gepland was (foto: Bennie Wolbers).
NIEUW-AMSTERDAM - Hendrik de Vries en Grietje de
Vries-Heuvelman hebben zondag hun zestigjarig huwelijksjubileum anders gevierd
dan gepland was.
Er zou een feest worden gehouden in het Van Gogh-centrum in
Nieuw-Amsterdam, maar dat
moest vanwege de corona-maatregelen worden afgeblazen.
Grietje Heuvelman werd op 7 februari 1938 in Klazienaveen geboren en groeide op als middelste in een gezin tussen haar zusjes Alie en Hennie. Na de lagere
school volgde huishoudschool
Tabitha en daarna ging ze aan
het werk in de Ford-schoenenfabriek. Tot haar trouwen werkte zij
daarna zes jaar op de AKU als
werkster/serveerster. Na een verkering/verlovingstijd van drie jaar
trouwde Grietje met Hendrik de
Vries, die op 11 maart 1935 in

Nieuw-Amsterdam werd geboren in een gezin van 8 kinderen.
Hij heeft 5 zussen en 2 broers. Na
de lagere school ging hij werken
in het veen en bij de boer. Na zijn
diensttijd kreeg hij een baan op
de AKU, maar De Vries wist na
twee jaar al dat hij dit niet zijn hele leven wilde blijven doen. Hij
solliciteerde bij de NAM en werd
aangenomen, maar moest wel
naar het Westen en was daar
drie jaar in de kost. Na zijn trouwen kregen Hendrik en Grietje
een woning van de NAM in Rijswijk en volgde een opleiding
voor landmeetkundige. Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Joldert,
Gerda en Ieke. Zij zorgden voor 7
kleinkinderen. Hendrik en Grietje
troffen elkaar toen Hendrik met
zijn vrienden Marten, Henk en
Tom aan het fietsen was en onderweg een paar meiden zagen
die aan het badminton waren.
Hendrik: ,,Wij bleven even staan

voor een praatje en Grietje kreeg
direct mijn aandacht. Toen wij
uitgenodigd werden voor een
kopje koffie was het direct raak.”
Haar zusje Hennie was ook een
beetje medeverantwoordelijk,
want zij pushte Grietje met de
woorden: ,,Die middelste, dat
smallegie, is precies wat veur
die.”
Enkele dagen later gingen Hendrik en Grietje samen naar de
speedwaywedstrijden. Ze zijn tot
op de dag van vandaag nog
steeds gek met elkaar. Ze wandelen samen en doen veel vrijwilligerswerk, Grietje in de Oldersheem met sjoelen en handwerken op de dementieafdeling en
Hendrik verricht veel hand en
spandiensten bij de gereformeerde kerk in Nieuw-Amsterdam.
Een andere hobby van hem is
met de videocamera op pad
gaan en dan zelf alle opnames
monteren.

Boekingen voor zomervakantie
in provincie Drenthe nemen toe

Emmen
G 11 maart 2020, Nieuw-Amsterdamsestraat 140, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem t.b.v. een bedrijfsgebouw (74222-2020)
Schoonebeek
G 4 maart 2020, Europaweg 1,
het veranderen van een melkveehouderij (66170-2020)

Veel Drentse campinghouders hopen dit beeld komend zomer veelvuldig te zien.

Officiële
mededelingen

Meer informatie op
www.gemeente.emmen.nl

EMMEN - Jongeren tot 18 jaar kunnen niet alleen weer sporten in
de buitenlucht, ook culturele activiteiten zijn weer toegestaan.
De Drentse gemeenten hebben een protocol vastgesteld met
richtlijnen voor aanbieders van deze culturele activiteiten. ,,Naast
school en sport moesten veel kinderen en jongeren ook hun culturele activiteiten missen. Met dit protocol kunnen zij nu ook weer
genieten van hun dansles, de scouting of bijvoorbeeld musical
les. Dit draagt bij aan de ontspanning en culturele ontwikkeling
van kinderen”, aldus Mieke Damsma, voorzitter van de portefeuille Onderwijs en Cultuur binnen de VDG en burgemeester van gemeente Midden-Drenthe. ,,Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden en richtlijnen. Aanbieders moeten zich hieraan houden, zodat culturele activiteiten weer veilig en verantwoord opgestart kunnen worden”
De strekking van het protocol is:
G Buiten oefenen of spelen mag, binnen niet;
G Oefenen en spelen is toegestaan, wedstrijden mogen niet;
G Aanbieders moeten hun activiteiten in de openbare ruimte
vooraf melden bij de gemeenten.
Na melding kan de aanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
G Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand
houden bij de activiteit, voor kinderen tot en met 12 geldt dit
niet;
G Hygiënemaatregelen blijven gelden: vaak handen wassen,
thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;
G Kantines, pauzeruimtes, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
G Aanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat er toezicht is.
Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te vinden waarmee culturele
activiteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen aanbieders terecht bij hun gemeente.

GL Emmen wil dat gemeente
stopt met gebruik Xentari

Meldingen Activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
de volgende meldingen op
grond van het Activiteitenbesluit
zijn ontvangen (datum van ontvangst is eerst genoemd):

Emmen
G 30 april 2020, Noorderplein 90,
MediaMarkt Emmen op 21 mei
2020 en 1 juni 2020 (1232732020)

Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei 2020)
2e Pinksterdag (maandag 1 juni 2020)
De dag na Hemelvaartsdag (vrijdag 22 mei 2020)

Ook culturele activiteiten
voor jongeren in
buitenlucht toegestaan

Zwartemeer
G 1 mei 2020, nabij Eemslandweg 21, het kappen van een
boom (113382-2020)
G 30 april 2020, Bonkveen 16, het
bouwen van een woning
(74479-2020)

Verleende ontheffing Winkeltijdenwet
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Emmen heeft de volgende ontheffing Winkeltijdenwet verleend:

Afsluiting Vaartweg
Nieuw-Amsterdam

Dicht met de feestdagen

Emmer-Compascuum
G 30 april 2020, Kievit 1, het bouwen van een woning (909192020)
Erica
G 29 april 2019, Beekweg 24, het
plaatsen van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie/omkasting (311088-2019)
G 1 mei 2020, nabij Peelstraat 67,
het kappen van een boom
(107437-2020)

Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Een deel van de Vaartweg in Nieuw-Amsterdam wordt opnieuw
geasfalteerd. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen
voeren, wordt de weg (voor een deel) afgesloten van 25 mei t/m 1
juli. Tijdens deze afsluiting wordt het verkeer zoveel mogelijk omgeleid. Dit wordt aangegeven met gele borden. De start en duur
van de werkzaamheden kunnen veranderen door slecht weer of
eventuele veranderingen in de planning. U moet de borden volgen zolang deze daar geplaatst zijn.

uitbreiden van een woning
(60216-2020)
6 mei 2020, Oude Meerdijk 64
B, het bouwen van een woning
(89929-2020)
28 april 2020, Ravelijn 106, het
realiseren van een kleinschalige woonvorm (58680-2020)
1 mei 2020, nabij Sint Gerardusstraat 226, het kappen van 1
boom (107416-2020)
28 april 2020, Spitaalzoom 56,
het bouwen van een woning
(106200-2020)
30 april 2020, Toermalijndreef
96, het plaatsen van een
schuurtje (69664-2020)

Nieuw-Dordrecht
G 1 mei 2020, achter Oosterwijk
OZ 50, het kappen van een
boom (113358-2020)

Nieuw-Weerdinge
G 23 april 2020, Weerdingerkanaal NZ 206, het bouwen van
een woning met B & B en
plaatsen van een woonunit
(120328-2020)

Wekelijkse publicatie,
redactie De Zuidenvelder

EMMEN - Het aantal boekingen voor een zomervakantie
in de provincie Drenthe
neemt de afgelopen weken
flink toe. Vooral campings en
bungalowparken profiteren
van de toegenomen vraag.
Premier Rutte kondigde vorige
week de eerste versoepelingen
aan voor de toeristische sector.
De helft van de ondernemers zag
snel daarna een stijging in het
aantal boekingen voor de zomer,
blijkt uit de Corona Monitor van
Marketing Drenthe. Dit was vooral merkbaar bij de bungalowparken en campings, hier zagen zeven op de tien een stijging in de
aanvragen. Toch verwachten
veel ondernemers deze zomer
niet ineens meer gasten te ontvangen dan vorig jaar. Dit komt
onder meer doordat op veel la-

gere capaciteit wordt gedraaid.
Gemiddeld verwacht een ondernemer rond de zomervakantie
slechts 60 procent van het normale aantal gasten te kunnen
ontvangen. Dit heeft te maken
met de 1,5-meterrichtlijnen waar
men aan moet voldoen.
De eerste positieve signalen gelden niet voor de hele sector. De
financiële impact van de coronacrisis op de vrijetijdssector was
in de afgelopen weken nog even
groot, zo niet groter, dan de periode hiervoor. Marketing Drenthe berekende dat de coronacrisis
in maart en april zo’n 4 miljoen
euro verlies per dag betekende
voor de sector. Vooral dagrecreatieve bedrijven, zoals eet- en
drinkgelegenheden, hebben het
op dit moment nog erg zwaar.
Driekwart van de deze ondernemingen zijn nog gesloten. ,,Bin-

nen de verblijfsaccommodaties
hebben de groepsaccommodaties het erg moeilijk”, zegt Miranda Horstman, marktonderzoeker
bij Marketing Drenthe. ,,Tweederde van deze ondernemers
had in april geen gasten en verwacht ook in mei vrijwel geen
gasten te mogen of kunnen ontvangen. Bovendien is niet duidelijk wanneer zij wel weer gasten
mogen ontvangen en aan welke
richtlijnen zij moeten voldoen.”
Hotels en B&B verwachten pas
tegen het najaar weer een wat
betere bezetting te krijgen. ,,Dit
type accommodaties trekt met
name stellen, die vaker in het
voor- of in het najaar komen. Degenen die in het voorjaar niet zijn
geweest, zullen nu hun vakantie
verschuiven naar het najaar is de
verwachting”, aldus Horstman.

EMMEN - De fractie van GroenLinks wil dat de gemeente Emmen
stopt met het gebruik van het gif Xentari in de strijd tegen de eikenprocessierups.
,,Dit is een ramp voor de biodiversiteit omdat het middel meer
doodt dan alleen de jeukrups”, zegt Bernadette van der Woude.
In de commissievergadering heeft GroenLinks het gebruik van
het middel aan de orde gesteld.
De gemeente Emmen is volop bezig met het spuiten en wethouder Van de Weide is niet van plan deze werkzaamheden op te
schorten. ,,Natuurlijk is het goed dat de gemeente actief is om te
zorgen dat we allemaal minder last hebben van de rups. Het klinkt
ook goed, een biologisch bestrijdingsmiddel, maar het betekent
alleen dat het biologisch afbreekbaar is, net als beweerd wordt
van RoundUp. Het gif doodt bovendien niet alleen de eikenprocessierups maar ook alle andere rupsen. Bespuiting met nematoden is een andere methode om de eikenprocessierups te bestrijden. Hierbij worden de rupsen besmet met bacteriën waardoor ze
stoppen met eten en afsterven. Deze methode zorgt niet voor
doorvergiftiging bij vogels en vleermuizen die de vergiftigde rupsen en insecten eten’’, aldus Van der Woude.
In winkelstraten, bij sportvelden en scholen is het nodig dat de eikenprocessierupsen worden geruimd, stelt GroenLinks. Van der
Woude: ,,Maar voor andere gebieden kan de afweging worden
gemaakt tussen spuiten met Xentari, en daarmee de biodiversiteit
ernstig aantasten, of een alternatief kiezen. Spuiten met nematoden komt dan in aanmerking. Wegzuigen kan worden toegepast
of het wordt, op plaatsen waar dat kan, gelaten bij een advies. Er
mag überhaupt niet met Xentari gewerkt worden indien soorten
van de Wet Natuurbescherming worden aangetast. De Vlinderstichting maakt beheerkaarten waarop te zien is in welke gebieden soorten van deze wet voorkomen. Ook de imkers maken zich
zorgen over het gebruik van Xentari. Vergelijk het gebruik van
Xentari met Roundup. Dat was eerst ook niet gevaarlijk, zeiden ze.
De zorg gaat vooral naar de wilde bijen die sowieso al erg onder
druk staan en vooral in bermen een onderkomen zoeken. In een
brief wijzen de imkers erop dat organisaties als Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, Natuurmonumenten en
zelfs Staatsbosbeheer het niet eens zijn met het bestrijden met
het gif Xentari. In de afweging kan ook de overlast die de brandharen geven worden meegewogen. Vaak krijgen mensen een
paar dagen jeuk. Dat is niet fijn, maar overkomelijk. Erger kan een
allergische reactie zijn, dat is waar. Mensen die daar last van hebben, zullen in de periode van mei tot uiterlijk half juli voorzichtig
moeten zijn. Dat betekent niet met blote benen in het gras lopen
en niet zelf nesten proberen weg te halen. Op een boom met een
nest moet een melding worden geplaatst. Wij vragen de gemeente met klem om te stoppen met het gebruik van Xentari en te zoeken naar alternatieven die de biodiversiteit beter in stand houden
en vlinders, vogels en bijen beschermen.’’
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Het kan weer: spullen
brengen bij De WAAR

HEMELVAARTSDAG
Donderdag 21 mei 12.00 tot 17.00 uur
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!

Lentevoordeel bij
Schippers Meubelen
EMMEN - Buiten schijnt de lentezon, binnen kun je het gezellig
maken. Zeker met de woonproducten van Schippers Meubelen.

Voorjaarsvoordeel bij
Grando Keukens & Bad
EMMEN - Grando Keukens &
Bad levert al sinds 1965 betaalbaar keuken- en baddesign. Samen bespreken we uw wensen
en is er altijd een keuken of
badkamer in uw smaak. Een uitgebreide collectie, uitstekende
service en deze maand een aantrekkelijke actie: 20 procent
Voorjaarsvoordeel + een Inductie kookplaat of Regendoucheset cadeau!
Bezoek deze maand de showroom en maak gebruik van de
voorjaarsdeals bij aankoop van
een keuken en/of badkamer. Bij
aankoop van een keuken profiteert u van 20 procent korting en
ontvangt u een inductie kookplaat cadeau*.
In veel nieuwbouwwoningen is
een gasaansluiting niet meer toegestaan/aanwezig en voor bestaande woningen worden de
prijzen voor gas verhoogd. Een
inductie kookplaat is een uitstekend alternatief en heeft naast
een moderne uitstraling nog
meer voordelen zoals veiligheid,
energiezuinigheid en is gemakkelijk schoon te maken.
Bij de aanschaf van een badkamer profiteert u wederom van 20
procent korting en ontvangt u
een Regendoucheset cadeau!*.
Maak uw badkamerdroom waar
met extra luxe en breid uw badkamer gemakkelijk uit met een
heerlijke regendouche. Een regendouche zorgt voor een ont-

WIJ ZIJN
WEER OPEN!
KOM LANGS IN ONS
COMPLEET VERNIEUWDE
SHOWROOM
WOONBOULEVARD EMMEN
CORNELIS HOUTMANSTRAAT 41B

spannen gevoel waardoor uw
badkamer verandert in een kleine wellness ruimte.
In onze showroom doet u grandioze ideeën op en komen uw
woonwensen tot leven. Uiteraard nemen onze adviseurs uitgebreid de tijd om naar u te luisteren. Uw wensen worden vertaald naar een realistische 3D tekening, met een advies op maat.
Laat u inspireren! Vraag het gratis Grando Inspiratie Magazine
aan op grando.nl, boordevol stijltips en trends. Kom snel naar
een van de showrooms van Grando Keukens & Bad, kijk op grando.nl voor de dichtstbijzijnde
vestiging.
*Vraag naar de actievoorwaarden
in de showroom.

Bij binnenkomst in onze ruime
vide zie je rechts ons zitconcept
Modulmaster. Hierbij heb je
met elementen veel mogelijkheden om je eigen ideale bank samen te stellen.
Verder rechts van de receptie
onze comfort & relaxstudio, met
een overzichtelijke presentatie
van vele relaxfauteuils van diverse merken. Alle mogelijke
opties kun je bij ons op je gemak
uitproberen.
Daar achter het bekende Italiaanse merk Natuzzi met leren
banken, bijpassende fauteuils,
bijzettafels en karpetten.
Onze geheel vernieuwde afdeling landelijk wonen biedt lifestyle en romantische meubelen
in landelijke stijl. Sofa’s, loungebanken en hoekbanken waar je
na een dag hard werken heerlijk
in neer kunt ploffen. Grote
kloostertafels met comfortabele
stoelen om urenlang aan te tafe-

Voor alle koopzondagen
en actuele openingstijden ga
naar schipperswoonwereld.nl

Wie spullen over heeft, kan terecht bij De WAAR. Het kan
gaan om bijvoorbeeld meubels,
kleding, serviesgoed, textiel,
boeken, gereedschap, speelgoed,
fietsen, curiosa, tassen, sportartikelen enzovoort.
De WAAR heeft nu ook de Coronaproof inboedelservice. Dit is
een uitkomst als iemand een woning heeft die leeg moet. Hiervoor staat een formulier op
www.dewaar.nl dat kan worden
ingevuld. Als alles akkoord is zal
samen een datum afgesproken
worden waarop de bus van De
WAAR bij u geplaatst wordt met
daarin beschikbare hulpmiddelen. U kunt daarmee zelf de spullen uit uw woning in de bus
plaatsen. De WAAR haalt de volle bus weer op en regelt de rest.

U betaalt een vast bedrag voor
de ontruiming, gebruik van materiaal en het afvoeren van spullen die ook de WAAR niet meer
kan gebruiken.
Bent u niet in de gelegenheid om
uw spullen te brengen, dan kan
De WAAR uw spullen ook halen.
Bel dan met de inzameltelefoon,
(0591) 633867. We maken met u
een afspraak wanneer het u en
ons het beste uitkomt en uw
spullen worden gehaald.
Brengt u uw spullen naar De
WAAR, dan krijgt u een KORTINGBON. De bon geeft recht op
een korting van 10% op 1 artikel
naar keuze. (uitgezonderd fiftyfifty artikelen).
De WAAR is in 2020 elke 1e en
3e zondag van de maand geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
De WAAR, Kringloop PLUS winkel en trendy woonwarenhuis.
Abel Tasmanstraat 23, Emmen,
telefoon: 0591-633867, e-mail:
info@dewaar.nl, www.dewaar.nl.

len.
Op de eerste verdieping links
presenteren wij BKS meubelen.
Deze firma ontwerpt en fabriceert massief eiken eetkamertafels, eetkamerstoelen, bartafels,
salontafels, dressoirs, wandtafels
en hoektafels. Standaard of op
maat.
Boven aan de rechterkant tref je
de afdeling modern & design.
Hier wordt een spannende mix
gecreëerd van hoogwaardige
materialen als leer, hout, rvs en
luxe stoffen. Industrieel vormgegeven maatwerk meubelen van
uitmuntende kwaliteit die zich
kenmerken door strakke lijnen
en minimalistische vormgeving.
Ook in een vrij klassiek interieur
komen deze meubelen tot hun
recht.
Schippers Meubelen, een bezoek
meer dan waard!
Schippers Meubelen,
C. Houtmanstraat 43,
EMMEN

In Home: warm,
stoer en industrieel
Een vrolijke noot, een industrieel detail, een romantische
look of een kleurrijk statement.
Dit is wat de woondecoraties
van Schippers Woonwereld willen uitstralen en met de naam
In Home voor de afdeling woonaccessoires is het nog completer
geworden.

Loungebank San Remo, prijs vanaf t 1.495.-

EMMEN - Er kunnen weer
bruikbare spullen worden gebracht bij Kringloop De WAAR.
Dit kan op werkdagen tussen
10.00 en 17.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 16.30 uur.

Accessoires maken de inrichting
af en zijn de finishing touch voor
ieder interieur. Het zijn geweldige hulpmiddelen om het interieur snel en voordelig een compleet andere uitstraling te geven. Hieronder een greep uit onze collectie, Riverdale, Blond

Amsterdam, PTMD, Coco Maison en By Boo.
Zowel Riverdale als Blond Amsterdam, PTMD, Coco Maison
maken al enkele jaren deel uit
van onze collectie. By Boo is een
uniek en compleet home deco
merk, met items in verschillende
smaakstijlen en volgens de laatste trends. Hierdoor vind je altijd wel iets wat in uw huis past.
Hierbij moet u denken aan
woonaccessoires, wanddecoratie,
vloerkleden, kussens, verlichting
en kleinmeubelen. Ook kunt u
bij ons terecht voor een zeer ruime collectie sierkussens en
wanddecoratie.

Nieuwsgierig? Kom dan langs bij
onze afdeling In Home bij Schippers Woonwereld. Ook kunnen
wij u adviseren met het samenstellen van een goed passend geheel. U bent van harte welkom.
Wij zijn te vinden aan de Cornelis Houtmanstraat 45, 7825 VH
Emmen. 0591-554853.
Tot snel, Team Schippers Woonwereld.

Cornelis Houtmanstraat 43, 7825 VH Emmen, Tel. (0591) 634 040

Schippers landelijk wonen
EMMEN - Schippers heeft
sindskort een geheel nieuwe
afdeling: Landelijk Wonen.
Deze afdeling biedt lifestyle
en romantische meubelen in
landelijke stijl. Gecapitonneerde sofa’s, loungebanken
en hoekbanken waar je na
een dag hard werken heerlijk
in neer kunt ploffen. Grote
boomstamtafels met comfortabele stoelen om urenlang aan
te tafelen. Stoere fauteuils

waarin je heerlijk kunt wegzakken met een spannend
boek en een goed glas wijn.
Bijpassende vloerkleden, accessoires en decoratieve kussens maken het geheel af.
Comfortabel, warm, rustig, natuurlijk, sfeervol. Met de juiste ingrediënten waan je je in
een heerlijke, cozy omgeving
en daar hoef je niet eens voor
op het platteland te wonen.

In Home woonaccessoires bij Schippers Woonwereld: een complete verassing.

2 - Dinsdag 18 september 2018

Versmaakdag Emmen succes

Cross Geopark
Hondsrug zet in
op oktober
BORGER - De mensen van Unesco Geopark Hondsrug in Borger
hopen dat ze, ondanks alle corona-maatregelen die nu nog gelden, zaterdag 24 oktober van
start kunnen gaan met het
crosscircuit. Men gaat daarbij
uit van een positief scenario dat
vanaf de zomer de beperkende
maatregelen rondom de coronacrisis zullen worden afgebouwd
en dat vanaf september weer
buitenevenementen
kunnen
plaatsvinden. Het Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit zal
dan zoals gepland in de huidige
opzet door kunnen gaan. Maar
natuurlijk kan men daarvoor nu
nog geen enkele garantie geven.
Als men groen licht krijgt staan
er crosses gepland op 24 oktober, 22 november, 27 december,
10 januari, 6 februari en 20
maart. Men neemt 1 oktober een
definitieve beslissing over het
doorgaan van de crossen.

EMMEN - De eerste Versmaakdag in Emmen is donderdag een
suces geworden.

Eric Blaauwe (Sligro), Hans ten Cate (kok), Leonie Pluyter, Janwillem Naaldenberg en Jacco Lassche
zijn blij met het succes van de Versmaakdag.

4,5 miljoen voor projecten in Zuidoost-Drenthe
EMMEN - De Regio Deal Zuiden Oost-Drenthe heeft ruim 4,5
miljoen euro toegekend aan projecten in dit gebied.
Kinderen interesseren voor wetenschap en techniek, huishoudens met een kleine portemonnee ondersteunen bij het energiezuinig maken van hun woning, inwoners helpen om de
zorg voor elkaar te kunnen orga-
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niseren. Dit is een greep uit de
projecten die worden gesteund.
Alle projecten hebben tot doel
om de brede welvaart in de regio
te vergroten.
Het gaat om initiatieven op het
gebied van werken, wonen en
welzijn, waar samen met onder
andere ondernemers, zorgverleners, scholen en woningcorporaties aan wordt gewerkt. Henk
Jumelet, voorzitter van de stuur-

groep Regio Deal Zuid- en OostDrenthe: ,,We zijn eind 2019
goed van start gegaan met de
eerste projecten. Er zijn al
mooie resultaten geboekt voor
de regio. Zo zijn de eerste studenten gestart met de flexibele
opleiding HBO-Verpleegkunde.
Ook zijn er mooie lokale projecten, waar we experimenteren
met nieuwe manieren van werken om hier als regio van te kun-

nen leren. In het project Kinderen eerst zijn huisartsen gestart
met een andere aanpak om ouders en kinderen met vragen
over bijvoorbeeld opgroeien en
gedragsproblemen eerder en anders te kunnen helpen. Door te
leren van elkaar en samen te
werken, kunnen we het verschil
maken en bouwen aan een sterke toekomst voor deze prachtige
regio.”

Om 17.30 uur stipt zat Emmen
met de iPad en laptop op het
aanrecht en de dunschillers in
de aanslag klaar om met de ingrediënten uit de versbox aan de
slag te gaan. Hans ten Cate
kookte een verrassende Aziatische schotel met kip, asperges
en peultjes en gaf ondertussen
instructies over de bereiding van
zijn recept. De deelnemers konden thuis meekoken en hetzelfde gerecht thuis bereiden. Via
de live-chat op Facebook en via
de ZO!34 app (ook op tv te volgen) kan er onderling ook nog
gecommuniceerd worden. Dat
zorgde soms voor hilarische momenten.
Versmaak.nl is het antwoord op
smaak, vermaak en saamhorigheid. In tijden van crisis is er
dringende behoefte aan beleving en tijdverdrijf. Mensen willen vermaakt worden en daarbij
ook graag actief bezig zijn. De
saamhorigheid was nog nooit zo
groot ondanks de gedwongen social distancing. Via dit concept
denken de initiatiefnemers een
steentje bij te dragen aan de
saamhorigheid en educatief én
smakelijk vermaak te bieden.
De versbox is verkrijgbaar in
klein en groot formaat, geschikt
voor 2 of 4 personen. De boxen
zijn te bestellen via versmaak.nl.
De versboxen zijn bij de Sligro
in Emmen af te halen of kunnen
tegen een kleine vergoeding
worden thuisbezorgd.
Versmaak is méér dan een box

met een recept en ingrediënten.
Het is samenzijn en communiceren op alle nu beschikbare multimediakanalen.
Versmaak.nl
zorgt ervoor dat iedere week een
lokale ondernemer zijn kunsten
op beeld vertoont en de ontvangers van deze versbox dit gerecht direct zelf kunnen maken
aan de hand van deze video. Emmenaren bereiden gezamenlijk,
ieder in hun eigen huis, de gerechten die chef-koks via een

stream stap voor stap uitleggen. De volgende versmaakdag,
die donderdag wordt gehouden,
is het de beurt aan chef-kok Roderik Seubers van restaurant De
Gaffel in Valthe. Hij gaat een
Franse ratatouille met rib-eye
bereiden. Voor de vegetarische
liefhebbers is er een variant met
geitenkaas te bestellen. Versmaak is een initatief van Janwillem Naaldenberg, Jacco Lassche en Leonie Pluyter.

Veel belangstelling
voor gratis Zinnig
EMMEN - Nadat bekend was
gemaakt dat het Huus van de
Taol de speciale editie van het
blad Zinnig ging weggeven,
kwamen meteen de eerste aanmeldingen binnen. De belangstelling was enorm. In de dagen
rond 5 mei zijn de bijna duizend
tijdschriften met als thema Vrij
bij vele instellingen en belangstellenden in Drenthe bezorgd.
Elke twee maanden verschijnt
het Drentse tijdschrift Zinnig.
Het tweede nummer van dit jaar
heeft als thema Vrij vanwege de
herdenking van 75 jaar bevrijding en ook 75 jaar vrijheid. Het
Huus van de Taol had duizend
extra bladen laten afdrukken
om weg te geven bij de diverse
plaatselijke herdenkingen en
feesten in Drenthe. Het coronavirus heeft een streep door de

festiviteiten gezet. En daarmee
was er ook geen plek meer om
Zinnig uit te delen.
Het Huus van de Taol is met een
ander idee gekomen: de bladen
weggeven aan tehuizen, instellingen en (oorlogs-)belangstellenden. De vaak wat oudere bewoners kunnen veelal geen visite ontvangen. Laat de Zinnig dat
dan zijn, dacht men. Tehuizen
van Norg tot Coevorden, van
Zuidwolde tot Gasselternijveen
en van Dwingeloo tot Emmen
hebben het tijdschrift mogen
ontvangen. Met daarin onder
meer verhalen over het onderduikmuseum in Nieuwlande, het
internationaal eetcafé in Ruinen
met gevluchte Syrische vrouwen, verhalen van de schrijfwedstrijd ‘vrij?’ en oude foto’s van
bevrijding en vrijheid.
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Center Parcs Parc Sandur Emmen gaat weer open
EMMEN - Na negen weken
sluiting opent Center Parcs
Parc Sandur in Emmen woensdag de deuren weer. Dat geldt
ook voor Center Parks Het
Meerdal in Limburg. Eind deze maand volgen de meeste
andere parken van het bedrijf.
Veiligheid voor gasten en medewerkers staat hierbij voorop. In alle vakantieparken
wordt volledig op basis van de
overheids- en RIVM-richtlijnen gewerkt, er zijn verschillende aanpassingen gedaan en
diverse nieuwe activiteiten
aan het programma toegevoegd. Om aan te tonen dat in
de vakantieparken de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op de juiste manier zijn
toegepast, laat Center Parcs
haar parken als eerste in Nederland onafhankelijk toetsen
door certificatie-instelling Kiwa.
Center Parcs De Huttenheugte
in Drenthe, Het Heijderbos in
Limburg, De Eemhof in Flevoland, Port Zélande in Zuid-Holland, De Kempervennen in
Noord-Brabant en Limburgse
Peel in Limburg gaan 29 mei
weer open. Op vrijdag 5 juni
opent ook Park Zandvoort.
De beslissing om de parken op-

NL-Alert komt
ook op NSvertrekborden
EMMEN - De overheid zendt
maandag 8 juni rond 12.00
uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.
Het NL-Alert controlebericht
ontvangt men op de mobiele
telefoon. Daarnaast is het controlebericht te zien op steeds
meer digitale reclameschermen en digitale vertrekborden
van bus, tram en metro en
vanaf nu ook op digitale vertrekborden van de NS.
Met het NL-Alert controlebericht kan men ervaren hoe het
is om een NL-Alert te ontvangen. Ziet men een NL-Alert?
Lees meteen het bericht, kom
in actie en help anderen.

Center Parcs Parc Sandur in Emmen.
nieuw te openen, is ingegeven
door de versoepeling van de coronarestricties van de overheid.
,,In de afgelopen maanden was
het vanwege de ingrijpende

maatregelen niet mogelijk om
onze parken te exploiteren. We
zijn erg blij dat we de deuren
van onze parken kunnen openen
en onze gasten weer kunnen ver-

welkomen voor een welverdiende vakantie. Zij kunnen in onze
ruime parken genieten van een
onbezorgde tijd met elkaar: midden in de natuur en met de bele-

samen. In de huidige situatie
staat Center Parcs meer dan
ooit garant voor een omgeving
die dit op een veilige manier
mogelijk maakt.”
Gasten merken tijdens hun
verblijf een aantal veranderingen in het aanbod. De Aqua
Mundo is open, waarbij gasten
zich binnen een aantal voorwaarden kunnen vermaken in
de glijbanen en de verschillende zwembaden. Er wordt gewerkt met tijdsloten, zodat alle gasten tijdens hun verblijf
kunnen genieten van het subtropisch zwemparadijs. Giethoorn: ,,We stemmen het aanbod steeds opnieuw af op veranderende omstandigheden.
Onze gasten kunnen, naast de
Aqua Mundo, nu al gebruikmaken van onder andere het
Cycle Center, Kids Haven, minigolf, kidsfarm, een aantal
buitensportactiviteiten, buitenspeeltuinen, winkels en de
supermarkt. Daarnaast kan er
bij de restaurants worden afgehaald. Vanaf juni gaan we
naar verwachting meer buitensportactiviteiten en aanvullende familieactiviteiten bieden.
Ook openen onze restaurants
dan weer de deuren binnen de
gestelde regels.”

KLAZIENAVEEN - Kringloopwinkel het Buurthuuske in Klazianaveen kan een doorstart maken. Het bedrijf opent op 1 juni
de deuren weer.
Op 24 maart zijn stichting Buurtsupport Emmen en Buurtsupport BV in staat van faillissement gesteld. Onderdeel van de
activiteiten van Buurtsupport
was het exploiteren van de
kringloopwinkel. Nadat er afspraken zijn gemaakt tussen de
curator en de door werknemers
van het Buurhuuske opgerichte
stichting Buurthuuske kan de
winkel weer open.
Dat is goed nieuws voor Klazienaveen en omgeving. Bij het
Buurthuuske kan men onder
meer terecht voor kleding, meubels, huishoudelijke artikelen en

boeken. Het Buurthuuske is een
kringloopwinkel met een sociale
doelstelling. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij het bedrijf een re-integratietraject volgen. Vanuit leerwerkbedrijf Menso zijn er momenteel zo’n 25 deelnemers ondergebracht die de mogelijkheid
krijgen allerlei nieuwe werknemersvaardigheden op te doen in
een fysieke werkomgeving. Menso is dan ook content dat deze
werkontwikkelplekken behouden blijven.
Naast dat het Buurthuuske een
kringloopwinkel is, is het ook
een belangrijke sociale ontmoetingsplek voor ouderen uit de
omgeving. Dat het bedrijf weer
open gaat, is voor deze mensen
mooi nieuws. Ook blijft een stukje werkgelegenheid behouden.
Drie werknemers van Buurtsupport treden in dienst van de
nieuwe stichting. Doelstelling is
om vanuit de nieuwe stichting
extra activiteiten te gaan verrichten en een samenwerkingsverband aan te gaan met Staatsbosbeheer. Met de curator is afgesproken dat de medewerkers
dit jaar assisteren bij het onderhouden van de paden van enkele
volkstuincomplexen.

Hennepkwekerij
in Schoonebeek

BARGER-OOSTERVELD - In een samenleving geraakt door het
coronavirus gaat de katholieke liturgie, ook zonder kerkgangers,
door. Zondag gaat bisschop mgr. Dr. C.F.M. van den Hout voor in
de viering, in een voor het publiek gesloten, H. Gerardus Majellakerk in Barger-Oosterveld.
Deze viering wordt rechtstreeks
uitgezonden door KRO-NCRV
om 10.00 uur op NPO2. Waar
EMMEN - De jaarlijkse
koren niet kunnen zingen
herdenking van gesneuvelwordt de viering muzikaal onde Indië-militaire in Emdersteund door organist Anton
men zal dit keer zonder
Lukassen en als zangers Ard
publiek plaatsvinden. De
Lukassen en Alex van den Henplechtigheid is op woensde. Zij zingen onder meer de
dag 27 mei, zoals gebruivaste gezangen uit de Mis ‘in
kelijk bij het monument
honora st. Eligii’ van J. Veraan de Wilhelminastraat
mulst. Tijdens de offerande zin(foto). De herdenking
gen de mannen de schitterende
wordt georganiseerd ter
hymne van het jaar van de
ere van de dertig gesneuBarmhartigheid ‘Misericordes
velde militairen uit Zuidsicut Pater!’.
oost-Drenthe die in het
voormalige Nederlands-Indië gesneuveld zijn in de
periode 1945 - 1962. Namens de nabestaanden en
de stichting die het monument beheert, zal een
krans gelegd worden. Hierna worden de dertig naEMMEN - Drenthe is vorig
men van de gesneuvelde
jaar de provincie met de laagmannen opgelezen en
ste gemiddelde temperatuur
wordt een minuut stilte in
geweest. Het werd er gemidacht genomen.
deld 10,6 graden. Dat is net
iets kouder dan buurman Groningen (10,7). Friesland kwam
tot een gemiddelde van 10.8
graden. Zeeland is met een gemiddelde van 11,6 graden het
warmst. Statisticus Herry Thole analyseerde voor zijn onderzoek data van het KNMI.

SCHOONEBEEK - De politie
heeft woensdagmiddag een inval gedaan in een hennepkwekerij die was gevestigd in een
pand op het industrieterrein
in Schoonebeek. In het gebouw werden 220 hennepplanten aangetroffen. Een 60-jarige man die zich in het gebouwd bevond, is aangehouden. De kwekerij is ontmanteld. Alle kweekapparatuur is
in beslag genomen.

EMMEN - Refik Kaplan is per 1
juli benoemd tot lid raad van bestuur en chief medical officer bij
Treant Zorggroep. Kaplan heeft
een brede ervaring als bestuurder en medisch specialist. Sinds
2008 is hij als cardioloog verbonden aan Saxenburgh. Hij heeft
daar tevens zijn sporen verdiend
als voorzitter van de medische
staf en medisch manager. Sinds
2017 was hij naast zijn werk als
cardioloog lid van de raad van
bestuur van Saxenburgh.
De raad van bestuur van Treant
Zorggroep bestaat vanaf 1 juli
naast Refik Kaplan uit Ron Akkerman en bestuursvoorzitter
Paula Nelissen.

Ron Staal
naar Emmen
EMMEN - Zanger en pianist
Roon Staal heeft corona-proofconcerten gepland in zijn zomer
tour. Vrijdag 5 juni komt de 40jarige musicus langs in de Grote
Kerk te Emmen om 19.00 uur en
21.00 uur. Vanaf juni zijn concerten met maximaal 30 personen en 1,5 meter tussen de zitplaatsen weer toegestaan door
de overheid.

Emmenaren
maken boek

Buurthuuske Klazienaveen
kan een doorstart maken

Bisschop Van den Hout
gaat voor in tv-mis

EMMEN - Het door de Emmenaren Jorien de Vries (1989) en
Jessica Mencke (1974) gemaakte
prentenboek Wurmpie is vrijdag
gepresenteerd. In het boek gaat
Wurmpie op zoek naar een
nieuw huisje. De dames hopen
dat veel kinderen plezier aan het
boek gaan beleven. Voor beide
dames is het hun boekdebuut.

Meer geld voor
Hunebedcentrum
in Borger

In Aquarena in Emmen kan sinds gisteren weer gezwommen worden (foto: gemeente Emmen).

Zwembaden deels weer open
EMMEN - De drie gemeentelijke zwembaden in Emmen hebben gisteren deels weer de deuren geopend. Het gaat om Aquarena in Emmen, Neptunus in
Klazienaveen en De Slagen in
Schoonebeek.
Verenigingszwemmen,
trimzwemmen en zwemlessen vanaf
niveau 3 mogen eerst beginnen.
Bij dit niveau hoeft de instructeur niet meer bij de kinderen in
het water. De zwembaden gaan
werken volgens het protocol Verantwoord Zwemmen dat is goedgekeurd door het RIVM.
,,We gaan voorzichtig beginnen”,
zegt Arnold Brijan, manager van
het Aquarena. ,,Veiligheid en gezondheid voor onze gasten en
mijn collega’s is het belangrijkste uitgangspunt. Daarom starten we met beperkte groepen.
We gaan het monitoren en als

Indië-herdenking zonder publiek

Provincie
Drenthe is
het koudst

ving die zij van Center Parcs gewend zijn”, vertelt Mark Giethoorn, directeur van Center
Parcs Nederland.
Op verschillende plekken op de
parken worden de 1,5 meter afstand en de overige benodigde
voorzorgsmaatregelen onder de
aandacht gebracht. Het personeel van Center Parcs wordt
speciaal getraind om te kunnen
toezien op de veiligheid en zo
nodig aanwijzingen te geven.
Hierdoor kan het verblijf voor
iedereen veilig plaatsvinden.
Andere veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die worden
ingevoerd zijn een 100 procent
digitale check-in en desinfecteringmogelijkheden op verschillende plaatsen. Daarnaast worden er speciale looproutes aangebracht.
,,Onze prioriteit is altijd de veiligheid en gezondheid van onze
gasten, medewerkers en partners’’, zegt Giethoorn. ,,Het is
daarom onze plicht om alle
noodzakelijke
beschermende
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het heropenen van onze parken op de
meest veilige manier gebeurt.
De missie van Center Parcs is
om familiebanden aan te halen
en samen met dierbaren te genieten van de natuur en de tijd

Refik Kaplan in
bestuur Treant

het goed gaat, willen we ook
weer snel opschalen. Maar wel
allemaal binnen het protocol.”
Het is aanpassen voor iedereen.
Trimzwemmers moeten bijvoorbeeld telefonisch een zwemplek
reserveren om altijd aan de 1,5meternorm te kunnen voldoen.
Verwacht wordt dat gasten de
zwemkleding thuis aantrekken
en ook na het zwemmen meteen
weggaan zonder te douchen. De
horeca is vooralsnog gesloten.
Het trimzwemmen gebeurt in
‘treintjesvorm’. Dat betekent
achter elkaar zwemmen en niet
inhalen. Er zijn looproutes om

elkaar niet tegen te komen en er
staat op allerlei plekken desinfecterende spray. ,,Wel wordt
benadrukt dat als gasten zich
niet lekker voelen, hoesterig of
koortsig zijn, zij hun verantwoordelijkheid nemen en nog even
wachten met te komen zwemmen. Ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen en regels willen we wel graag dat onze gasten
net als voor het coronatijdperk
plezier bij ons hebben”, aldus
Brijan. ,,En dat kan, mits we samen, dus gasten en medewerkers, ons gezond verstand blijven gebruiken.’’

BORGER - Het Hunebedcentrum in Borger krijgt de komende jaren meer subsidiegeld van
de gemeente Borger-Odoorn.
Het centrum ontvangt vanaf volgend jaar vier jaar lang geen
100.000 maar 135.000 euro. Dat
heeft de gemeenteraad besloten.
Dit jaar krijgt het Hunebedcentrum bovendien een extra bijdrage van 25.000 euro. Ook zal
de gemeente borg staan voor
een lening van 925.000 euro.
Het centrum kampt door verschillende oorzaken met financiële problemen. Met de extra
bijdrage hoopt men die op te
kunnen lossen. Directeur Harrie
Wolters laat echter weten dat de
gevolgen van de coronacrisis nog
niet in kaart zijn gebracht. Die
schade bedraagt volgens hem inmiddels enkele tonnen.
Het centrum trekt jaarlijks ongeveer 90.000 bezoekers. Men
ontvangt ook jaarlijks een bijdrage van 100.000 euro van de
provincie. Het is de bedoeling
dat deze subsidie de komende
vier jaar met 35.000 euro zal
worden verhoogd. De politiek
moet hier echter nog mee akkoord gaan.

Emmense event-organisatoren
worden verrast met versbox
EMMEN - De organisatoren
van de verschillende evenemeten in Emmen zijn vorige week
verrast met ene versbox.
De 4Mijl, de Gouden Pijl, het
Hello Festival, het Barrel Food
Truck Fest en het Drenthe Loopfestijn. Zomaar een greep uit de
evenementen die de Emmense
zomer elk jaar kleur geven,

Bibliotheek Emmen
opent deuren weer
EMMEN - De bibliotheek in het
centrum van Emmen is sinds
donderdag weer geopend. De
vestigingen in Klazienaveen,
Nieuw-Amsterdam en EmmerCompascuum openen woensdag
de deuren. ,,Wij zijn blij dat we
weer open zijn, ook al zijn het
nog kleine stapjes. Het gaat
eerst alleen om boeken te lenen
of terug te brengen. We hebben
alles zo ingericht dat het veilig is
voor de klanten en de medewerkers’’, vertelt Marchien Brons,
directeur-bestuurder van de bibliotheek in Emmen.
Dit houdt onder meer in dat er
slechts een beperkt aantal personen tegelijkertijd in de bibliotheek aanwezig mag zijn, gebruik van een mandje is verplicht en kinderen onder 12 jaar
mogen alleen onder begeleiding
naar binnen.

Daniëlle Idema van het bedrijf Bij Daan Events neemt een van
de boxen in ontvangst.
maar die door de coronamaatregelen dit jaar niet door kunnen
gaan. Om deze smaakmakers
van de regio een blijk van waardering te geven, hebben medewerkers van Stichting Marketing
Regio Emmen, bekend van Emmen. Maak het mee!, vorige week
een versbox van Versmaak bij
tientallen event-organisatoren
langsgebracht.
De UITagenda van de gemeente
Emmen barst normaal gesproken uit z’n voegen, maar is de komende maanden vrijwel leeg.
Een evenement organiseren
gaat niet vanzelf, weet ook regiomarketeer Daniëlle van der Ark.
,,Daar gaat maanden en soms jaren voorbereiding aan vooraf.

Met deze actie willen we laten
zien dat we met de organisaties
achter de evenementen meeleven en ook nu aan ze denken.”
In de versbox van Versmaak,
een nieuw initiatief van meerdere Emmense ondernemers, zitten verschillende verse ingrediënten om thuis een restaurantwaardige maaltijd te maken.
Een regionale chef-kok laat via
een livestream zien hoe men de
maaltijd bereidt. ,,Lekker eten
verbindt mensen. Op deze manier hopen we het gevoel van
saamhorigheid te versterken en
mensen een gezellige avond te
bezorgen, want in Emmen maken we het samen”, aldus Van
der Ark.
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