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Ondernemers krijgen hulp
EMMEN - Ondernemersorganisatie Ondernemend Emmen en
het UWV gaan zich samen inzetten om ondernemers te helpen
die, al dan niet tijdelijk, in deze

Initiatief van Ondernemend
Emmen en UWV
periode te maken hebben of
krijgen met een teveel of juist
een tekort aan personeel.

Deze drie modellen hebben geen last van hoogtevrees.

Modeshow op hoog
niveau in hartje Emmen
EMMEN - De nieuwste mode
showen op 60 meter hoog? In
Emmen Centrum is dat zaterdag
gebeurd.
De in aanbouw zijnde Hondsrugtoren was toen dé locatie voor de
‘modeshow op hoog niveau’. Op
hoog niveau dankzij de hoogte
en op hoog niveau dankzij de
fraaie kleding die in Emmen
Centrum te vinden is.
Vooraf was er bij de modellen
een enorme vorm van spanning
merkbaar: hoe gaan we dan naar
boven, hoe gaan we de mode laten zien, dat waren vragen die
enorm leefden. Naar boven konden ze met de bouwlift. Die is
stabieler dan menigeen had verwacht en eenmaal boven wachtte het fraaie groene uitzicht over
Emmen en Emmen Centrum.

Camerateam
De modeshow vond plaats zonder publiek maar wel met een
compleet camerateam. Het team
filmde met meerdere camera’s
en een drone om de hoogte goed
zichtbaar te maken en de mode
van alle hoeken te laten schitteren. Ook was er een fotograaf
van de partij. De zomermode
werd op hoogte ingeflitst en dat
leverde een fraai resultaat op.
De foto’s en video’s zijn binnenkort te vinden op de Facebookpagina van Het Oude Centrum
en Emmen Centrum
De organisatie lag in handen van
Het Oude Centrum met medewerking van Emmen Vlinderstad. Voorzitter van Het Oude
Centrum, Willem Meijer, blikt

met grote tevredenheid terug.
,,Het was een spannend project
maar ik ben blij dat het op deze
manier heeft mogen slagen. Natuurlijk gaat onze dank ook uit
naar de bouwer Akor en opdrachtgever Peter van Dijk projects & investments voor het beschikbaar stellen van de locatie.’’

Beide organisaties hebben daarover afgelopen dagen afspraken
gemaakt voor de regio Emmen.
Doel is om ondernemers die aankloppen bij Ondernemend Emmen of het UWV binnen 24 uur
van behulpzame antwoorden te
voorzien, of acties in te zetten.
,,Je moet er in dit soort situaties
op tijd bij zijn”, zegt Herman
Idema, directeur van Ondernemend Emmen en aanjager van
de samenwerking. ,,Er zijn sectoren waarin, dat zien we echt, een
tekort of juist een dreigend overschot aan personeel is. Hoe ga je
hier als werkgever mee om?
Weet je de juiste wegen te bewandelen? Weet je wat de mogelijkheden zijn? Je ziet dat ondernemers er tegenop zien om contact te leggen met het UWV.
Want bij wie moet ik zijn, krijgt
ik wel snel een reactie en heb ik
daar wat aan?. Dat zijn vragen
die dan naar boven komen.
Daarover hebben we als Ondernemend Emmen goede afspraken gemaakt met het UWV. We
hebben voor de ondernemers
rechtstreekse contactpersonen
beschikbaar. Die hebben we op
onze website staan. En er is ook
een rechtstreeks mailadres van
Ondernemend Emmen bij het
UWV. Maar bellen kan natuurlijk ook.”

Twaalf verdachten gepakt
voor diefstal crossmotoren
EMMEN - De politie heeft de afgelopen tijd twaalf verdachten
aangehouden in verband met
diefstal van crossmotoren begin
dit jaar. De doorbraak in de
zaak kwam toen in Emmen
meerdere mensen betrapt werden.
In januari en februari werden er
diverse crossmotoren gestolen
uit garages en schuren in de gemeenten Assen en Aa en Hunze.
Ook verdwenen er gewone motoren. De politie is daarop een
groot onderzoek gestart waardoor zij een aantal mannen op
het spoor kwam.
Eind maart werden drie verdachten aangehouden, nadat zij
in Emmen gestolen motoren uit
een bus gooiden. Uit nader onderzoek bleek dit verband te
houden met de diefstallen van
de crossmotoren in januari en februari. Later werden er nog negen verdachten aangehouden.
De politie heeft vervolgens ver-

Idema benadrukt dat de samenwerking ook is opgezet om ervoor te zorgen dat mensen die teveel worden in een bedrijf, door

tijdige acties van werkgever en
het UWV zoveel mogelijk direct
naar ander werk kunnen worden
begeleid. ,,Van werk naar werk
begeleiden dus, zodat ze niet in
een uitkering terechtkomen.
Wanneer we dat kunnen realiseren, hebben we een doel bereikt.’’

Arend Akkerman 100 jaar jong

EMMEN - Kersverse ouders
kunnen weer geboorte-aangifte doen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Dat kan
op werkdagen tussen 11.00 en
12.00 uur. Er wordt hier uitsluitend op afspraak gewerkt
door de gemeente Emmen.
Het geboorteloket was de afgelopen maanden vanwege de
corona-uitbraak gesloten. Uiteraard kunnen kersverse ouders ook gewoon aangifte
doen in het gemeentehuis.

Walk4Energy bij
Emmen afgeblazen

Burgemeester Eric van Oosterhout doet Arend Akkerman even zijn ambtsketen om. De eeuweling
was zo even burgervader van Emmen (foto: Bennie Wolbers).
KLAZIENAVEEN - Arend Akkerman heeft zondag in verzorgingshuis De Dillehof in Klazienaveen zijn honderdste verjaar-

dag gevierd.
De eeuweling kreeg in De Dillehof onder anderen bezoek van

schillende doorzoekingen gedaan in woningen, schuren en
garages. In een pand in Assen
werd een groot aantal onderdelen van crossmotoren aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat
er nog meer motoronderdelen op
de illegale markt zijn gebracht.
De twaalf aangehouden verdachten komen uit Assen, Delfzijl en
de gemeente Tynaarlo. Hun leeftijd varieert van 19 tot en met 51
jaar. Vijf hoofdverdachten zitten
nog vast.
De politie heeft het vermoeden
dat enkele verdachten uit deze
groep ook verantwoordelijk gehouden kan worden voor diefstallen van elektrische fietsen en
scooters en vormen van heling
die de afgelopen maanden in de
hele provincie hebben plaatsgevonden. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het verband
tussen deze verdachten en andere lopende zaken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Caner Cavlan keert
terug bij FC Emmen
EMMEN - Na één seizoen bij Austria Wien gespeeld te hebben,
keert Caner Cavlan terug bij FC Emmen. De 28-jarige Nederlandse
Turk tekent een contract voor een seizoen met een optie op een
tweede jaar. Cavlan begon zijn loopbaan bij De Graafschap, waar
hij in 2015 een transfer naar Heerenveen verdiende. Van 2016 tot
2018 speelde hij bij twee Turkse clubs. Nadat FC Emmen in 2018
naar de eredivisie promoveerde, tekende Cavlan in Emmen. De
linksback maakte in het eerste seizopen van de roodwitten in de
eredivisie meteen indruk. Hij speelde alle 34 wedstrijden en liet
daarin vier doelpunten en zeven assists noteren. ,,Ik heb er nooit
een geheim van gemaakt dat ik een terugkeer bij FC Emmen wel
zag zitten”, vertelt de speler. ,,Op De Oude Meerdijk heb ik het
enorm naar mijn zin gehad en ik heb contact gehouden met de
spelers en andere mensen van de club. En dan is een plus een twee.”
Foto: FC Emmen.

Fühler betrokken bij
scouting FC Emmen
EMMEN - Grads Fühler, voormalig hoofdscout van FC Groningen, gaat het scoutingapparaat van FC Emmen van adviezen voorzien.

Yvonne Sterkenburgh erelid UNIDO
EMMER-COMPASCUUM - Leidster Yvonne
Sterkenburgh-Exel (rechts op de foto) is donderdagmorgen benoemd tot erelid van de beweeggroep van UNIDO in Emmer-Compas-

cuum. Sterkenburgh wordt door de leden geprezen voor haar inzet en het enthousiasme.
Het erelidmaatschap werd gevierd met koffie
met gebak.

Geboorte-aangifte
weer mogelijk in
Scheperziekenhuis

Het scoutingapparaat wordt aangestuurd door clubvoorzitter Ronald Lubbers en bestaat verder
uit Jordy Fühler, de zoon van
Grads, en voormalig Veendamtrainer Jan Korte.
Grads Fühler, die in het verleden ook voor FC Emmen heeft

gespeeld, is een grote naam in
de scoutingwereld. Hij ontdekte
voor FC Groniningen onder anderen Luis Suarez en Dusan Tadic. Ook was hij betrokken bij
het aankopen van Virgil van
Dijk, Tim Matavz, Bruno Silva
en Andreas Granqvist. Fühler is
na zijn vertrek bij Groningen onder meer scout geweest voor het
Italiaanse Udinese en het Engelse Watford. Hij was dit seizoen
ook betrokken bij de overgang
van Sergio Peña en Miguel Araujo naar FC Emmen.

burgemeester Eric van Oosterhout. Hij bracht de felicitaties
namens het Emmer gemeentebestuur over. Maar een groot gedeelte van het gesprek ging over
FC Emmen en Feijenoord, de
clubs waar beiden groot fan van
zijn.
Naast schriftelijke felicitaties
van de Koning en de Commissaris van de Koning in Drenthe
had de Emmer burgervader
naast een boeket bloemen en
een boek over FC Emmen ook
de officiële ingelijste geboorteakte van Akkerman meegenomen.
Het geheim om 100 te worden, is
volgens Akkerman simpel: elke
avond één blanke borrel en alle
dagen werken. ,,Want aan dat
laatste is nog nooit iemand overleden’’, aldus de eeuweling.
Het bijna 72-jarige huwelijk met
zijn vrouw Geesje ziet Akkerman als een zegen en een stevige
basis om heel oud te worden.
Door omstandigheden woont het
paar niet meer samen, maar ze
zien elkaar elke dag.
Arend Akkerman werd als oudste geboren in een gezin met nog
drie zussen en drie broers. Na de
lagere school ging hij werken bij
de boer. De eerste 10 jaar bij
boer Drenth in Klazienaveen en
daarna 10 jaar op de boerderij
van Hospers in Erica. Daarna
solliciteerde hij bij de AKU en
werkte hij daar 30 jaar in de
vier-ploegendienst. Dat leverde
hem een gouden horloge met inscriptie op. Het huwelijk leverde
een zoon en dochter op. Wiecher
en Gea zorgden op hun beurt
voor 4 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.
Reizen was een grote hobby van
de familie Akkerman. Later
kwam daar voor de eeuweling
biljarten bij.

EMMEN - De vierde editie van
sponsorwandeltocht Walk4Energy, die zondag 4 oktober in de
omgeving van Emmen zou worden gehouden is afgelast. Uiteraard komt dat door de coronauitbraak. De opbrengst van het
evenement zou weer gaan naar
Stichting Energy4Kids, die zich
inzet voor kinderen met een stofwisselingsziekte. Volgend jaar
waagt men een nieuwe poging.

Maximaal 100
kaarten voor
festival Emmen
EMMEN - In de Grote Kerk in
Emmen wordt zaterdag 5 september het popfestival The Spy
And The Butcher gehouden.
Vanwege de coronaregels is er
slechts plaats voor 100 personen.
Er wordt ‘s middags opgetreden
door Same Old, Aafke Romeijn,
PAX The Humanoid en Moonradio. ‘s Avonds wordt het podium
bevolkt door Isa Zwart (met
band), Froukje, The Heck, EUT
en Personal Trainer. Meer informatie over het festival en de
kaartverkoop is te vinden op thebakeshop.nl.

Veenvaart trekt aan
ERICA - Het aantal boten dat in
mei de sluis in het Oosterdiep
van de Veenvaart heeft aangedaan, was erg magertjes. Er werden 27 boten geteld. Vorig jaar
waren dat er 157 en een jaar eerder zelfs 258. De corona-pandemie is hier uiteraard de oorzaak
van.
In juni ging het een stuk beter.
Toen werden er 286 boten geteld. Vorig jaar waren dat er 361.
De eerste week van juli haalde
een score van 105 schepen. Dat
zijn er zelfs 5 meer dan in 2019.
Statisticus Herry Thole houdt de
tellingen bij.

De Zuidenvelder
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van Zuidoost-Drenthe. Door de uitgebreide aandacht voor het
streekgebeuren en het zeer ruime verspreidingsgebied heeft De
Zuidenvelder grote attentiewaarde. Iedere dinsdag een welkome
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.
E-mail:
zuidenvelder@noordpers.nl
Telefoon:
088 - 700 71 90
Website:
www.zuidenvelder.info. Volg De Zuidenvelder
ook op Facebook en Twitter.
Verschijning: Iedere dinsdag, sluitingstijd maandag 12.00 uur
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Jolanda Oost-Menzen, telefoon privé 06-22446810
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Adv.tarief:
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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):
Barger-Compascuum
G 18 juni 2020, Pastoor Vroomstraat 26, het wijzigen van het
bestemmingsplan (1742642020)
Emmen
G 18 juni 2020, Boermarkeweg
60, het plaatsen van twee triagetenten (173346-2020)
G 18 juni 2020, Meijerswegje 28,
het plaatsen van zonnepanelen
(171951-2020)
G 17-06-2020, Sint Gerardusstraat
76, het bouwen van een woning en het kappen van 2 bomen (171161-2020)
Emmen/Emmer-Compascuum
G 19 juni 2020, tussen trafostation en energiepark Pottendijk,
het aanleggen van een kabeltracé (173487-2020)
Erica
G 17 juni 2020, Ericasestraat 8,
het vestigen van een B & B
(173021-2020)
Nieuw-Amsterdam
G 22 juni 2020, Bedrijvenweg 8,
het plaatsen van handelsreclame (176520-2020)
Nieuw-Dordrecht
G 18 juni 2020, Boekweitveld 114,
het bouwen van een garage
(173565-2020)
Schoonebeek
G 23 juni 2020, Waterbies 12, het
bouwen van een woning
(177918-2020)
Zandpol
G 23 juni 2020, Stieltjeskanaal 14,
het plaatsen van 2 recreatiewoningen (177672-2020)
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):
Emmen
G 6 juni 2020, Tweede Bokslootweg 13, het bouwen van een
bedrijfspand (160518-2020)
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester
en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):
Emmen
G 23-06-2020, nabij A.L. Lesturgeonstraat 2, het kappen van een
boom (144987-2020)
G 25 juni 2020, Keursdijk 5, het
bouwen van een woning
(133533-2020)
G 28 juni 2020, Spitaalzoom 53,
het bouwen van een woning
(73387-2020)
G 24 juni 2020, Statenweg 55, het
vervangen van handelsreclame
(135748-2020)
G 23 juni 2020, Wolferinghaar 3,
het tijdelijk plaatsen van een
woonunit (met instandhoudingstermijn van maximaal 1
jaar) (170531-2020)
Emmer-Compascuum
G 24 juni 2020, Kijlweg 4, het
bouwen van een bedrijfshal
(82035-2020 )
Erica
G 23-06-2020, nabij Verlengde
Vaart ZZ, het kappen van een
boom (145036-2020)
Nieuw-Amsterdam
G 23-06-2020, nabij Herendijk 31,
het kappen van een boom
(144988-2020)
G 24 juni 2020, Ringlaan 105, het

uitbreiden van een woning
(74104-2020)
Schoonebeek
25 juni 2020, Europaweg 112,
het wijzigen van dakbedekking
van het voorhuis (79065-2020)
G 25 juni 2020, Flintenpad 3, het
verbouwen van een woning
(139594-2020)
G 23 juni 2020, Kooikerlaan 33,
het plaatsen van een dakkapel
(125206-2020)
G

Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester
en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunningen geweigerd (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):
Klazienaveen
G 23 juni 2020, Zuiderkruis 19,
het plaatsen van een zendmast
(112868-2020)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide
procedure
Het college van burgemeester
en wethouders wil het volgende
besluiten (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):
Emmen
G 7 juli 2020, Columbusstraat 32,
uitbreiding verwerking van
AEEA (131054-2020)
G 7 juli 2020, Vredenveld 78,
brandveilig gebruik van het
bouwwerk (het verschaffen
van dagverblijf aan meer dan
10 personen jonger dan 12
jaar) (102310-2020)
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van burgemeester
en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend na een uitgebreide voorbereidingsprocedure (de datum
van bekendmaking is eerst genoemd):
Emmen
G 7 juli 2020, Oude Zuidbargerstraat 1, brandveilig gebruik
van het bouwwerk (voor het
bedrijfsmatig of in het kader
van bedrijfsmatige verzorging
nachtverblijf verschaffen aan
meer dan 10 personen) (311072020)
G 7 juli 2020, Vredenveld 78,
brandveilig gebruik van het
bouwwerk (het verschaffen
van dagverblijf aan meer dan
10 personen jonger dan 12
jaar) (37845-2020)
G 7 juli 2020, Weerdingerstraat
204, brandveilig gebruik van
het bouwwerk (verschaffen
van nachtverblijf in het kader
van bedrijfsmatige verzorging
aan meer dan 10 personen)
(42281-2020)

Airport Eelde
noteert groei in
aantal vluchten
EELDE - Groningen Airport Eelde kijkt met tevredenheid terug op de maand juni. Het was
voor het vliegveld de drukte maand sinds jaren,
ondanks dat de passagiersvluchten nog niet werden uitgevoerd wegens het coronavirus. Het
aantal vliegbewegingen in de maand juni is met
bijna 50 procent gegroeid ten opzichte van vorig
jaar.

Burgemeester Eric van Oosterhout had naast de onderscheiding
een bloemetje meegenomen voor Tiny Bos-Fuhler (foto: gemeente
Emmen).

Lintje voor Bos-Fuhler
BARGER-OOSTERVELD - Tiny
Bos-Fuhler uit Barger-Oosterveld is woensdagmiddag door
burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen verrast met
een koninklijke onderscheiding.
Bos kreeg het lintje voor ruim 50
jaar vrijwilligerswerk in BargerOosterveld. Dat gebeurde in De
Barnstee na de jaarvergadering
van de seniorenvereniging. Bos
mag zich nu Lid in de Orde van
Oranje-Nassau noemen. Ze was
jarenlang bestuurslid bij De
Barnstee en is dat nog steeds bij
de seniorenvereniging BargerOosterveld en omstreken.
Het vrijwilligerswerk van Bos
kent een lang verleden. Vanaf
1965 is ze bestuurslid. Tot 2010
was zij het gezicht van De Barnstee. Daar deed ze niet alleen bestuurstaken, maar werkte ze ook

De grote stijging zit voornamelijk in het aantal
lesvluchten. Er zijn ruim 2800 lesbewegingen
uitgevoerd in de maand juni, terwijl dat er vorig
jaar rond dezelfde tijd rond de 800 waren. Ook
het aantal privé-vluchten was met meer dan
1200 groter dan juni vorig jaar.
De groei valt te herleiden uit de fusie van de
KLM Flight Academy en MartinAir Flight Academy. De volledige vloot van MartinAir is sinds
mei dit jaar gevestigd op Groningen Airport Eelde.

actief mee. Zo verzorgde ze bij
jubilea, verjaardagen en andere
feesten de bediening, de afwas
en de schoonmaakwerkzaamheden. In 1995 werd ze bestuurslid
bij seniorenvereniging BargerOosterveld. Daar verzorgt ze activiteiten voor senioren, zoals de
spellenmiddag, de paasmiddag,
het jaarlijkse uitje, gezellige
middagen en de kerstmiddag.
Daarnaast regelde ze spellen, de
catering, de muziek en prijzen
voor de verloting en het vervoer
voor het jaarlijkse uitje.
Verder zette zij zich in voor de
Dorpskrant van Barger-Oosterveld, organiseerde ze activiteiten als de lampionnen en palmpasenoptocht, regelde ze het ophalen van het oud papier voor de
St. Gerardusschool en was ze
leidster bij de jeugd van de wandelvereniging.

Buurtbemiddeling
kan uitkomst bieden
EMMEN - Een fijne band met
de buren is prettig, maar soms
wordt deze band op de proef gesteld. Als dit uit de hand dreigt
te lopen, kan buurtbemiddeling
een rol spelen.
Geluidoverlast door spelende
buurtkinderen of door de buren
die steeds ruzie hebben. De katten van de buurvrouw doen
steeds hun behoefte in jouw tuin
of de jongeren gooien hun sigarettenpeuken bij jou in de voortuin. Als zo’n situatie lang duurt,
kan dit zorgen voor onrust en
frustratie en leiden tot conflicten. Als men er zelf niet meer uit
komt, kan buurtbemiddeling ondersteuning bieden. De medewerkers van deze instantie gaan
eerst met beide partijen in gesprek, zodat het verhaal van beide kanten belicht wordt. Ook zal
er gekeken worden of de situatie
geschikt is voor buurtbemiddeling of dat er iets anders nodig is.
Buurtbemiddeling kan het contact tussen buren verbeteren,
maar de buurtbemiddelaar is
geen rechter. Men helpt alleen
om een gesprek goed te laten
verlopen en iedereen aan het

woord te laten.
Iedereen kan te maken krijgen
met ergernissen of ruzie met de
buren. Vaak beginnen irritaties
klein. Men ergert zich aan de buren door bijvoorbeeld harde muziek, stank, hondengeblaf of een
verkeerd geparkeerde auto.
Vaak leidt een gesprek tot een
oplossing, maar dat lukt niet altijd. Als de relatie met de buren
verslechtert en dit dreigt te escaleren, kan buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Na bemiddeling verbetert het contact tussen buren vaak aanzienlijk.
Buurtbemiddeling is te bereiken
op buurtbemiddeling@sednaemmen.nl of 06-12813261.

Jalving exposeert
in kerk Odoorn
ODOORN - Janny Jalving (Klijndijk, 1923) exposeert vanaf zaterdag tot 19 september schilderijen en tekeningen in de hervormde kerk aan de Valtherweg
1 in Odoorn. Bezoekers zijn op
woensdag en zaterdag van 14.00
tot 16.00 uur welkom.

200 Drentse glascontainers krijgen de komende tijd een fikse schoonmaakbeurt.

Team EMCO laat Drentse
glascontainers weer glimmen
EMMEN - Een speciaal team
van de EMCO-groep, het werkleerbedrijf voor Zuidoost-Drenthe, gaat vanaf deze week een
groot deel van alle glascontainers in de provincie Drenthe onderhouden. Dat gebeurt onder
supervisie van ondernemersorganisatie Ondernemend Emmen
en de eigenaar van de containers, recyclingbedrijf Suez uit
Emmen.
Het bedrijf heeft verspreid over
heel Drenthe een kleine 200 van
de bekende groene glasbakken
staan in wijken en bij winkelcentra. De EMCO-groep zet voor deze klus een speciaal team in,
voorzien van de modernste
schoonmaakapparatuur. Uiteraard gebeurt alles geheel milieuverantwoord. Met het schoonmaken van de glasbakken voor

Begin dit jaar vonden in Assen,
Emmen en Hoogeveen de voorrondes plaats van Business Voice
Drenthe, de pitchwedstrijd voor
start-ups en (startende) ondernemers. Na een grondige selectie
kregen uiteindelijk twintig kandidaten daar de kans om met
hun business-idee een van de zes
finaleplaatsen te bemachtigen.
Toen begin maart de finalisten
bekend waren en de voorbereidingen op de finale startten,
kwam daar het coronavirus om
de hoek zetten. De finale moest
uitgesteld worden, waarna het

Dierenspeciaalzaak Blik in
Erica na facelift heropend
ERICA - Dierenspeciaalzaak Blik aan de Verlengde Vaart NZ 63 in Erica heeft de afsluiting
van de flinke facelift, die het bedrijf onlangs
heeft ondergaan, zaterdag gevierd met een feestelijke heropening. De publieke belangstelling
was groot en de reacties over het resultaat van
de verbouwing waren lovend. ,,We hebben dan
ook geen halve maatregelen genomen’’, vertelt
eigenaar Klaas Blik (foto). ,,Vernieuwd zijn onder meer de vloer, de kozijnen en de elektra.
Daarnaast is het pand voorzien van nieuwe
isolatie en vloerverwarming. Mooi, super, groot
en ruim zijn woorden die ik van mijn klanten

heb gehoord. Dat doet mij goed. Ook de uitbreiding van het assortiment, we verkopen nu
meer soorten voer, valt bij de klanten in de
smaak. Dat is mooi, want daar doe je het tenslotte allemaal voor.’’ Het bedrijf is gestopt met
het speelgoed en richt zich voortaan uitsluitend op dier, tuin en hengelsport. Ook is men
DHL-servicepunt en DPD-servicepunt voor het
verzenden en ontvangen van pakketjes. De heropening gaat gepaard met tal van aanbiedingen. Die blijven, zolang de voorraad strekt,
voorlopig gelden.

mend Emmen en zocht een oplossing voor het schoonhouden
van hun glasbakken. Die vraag
kwam destijds bij ons op tafel en
we hebben een oplossing bedacht. Tot volle tevredenheid
van alle partijen’’, zegt Herman
G. Idema, directeur van Ondernemend Emmen.
Ondernemend Emmen is de
grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland met
meer dan 300 leden met samen
zo’n 16.000 arbeidsplaatsen. Ondernemend Emmen is dé belangenbehartiger voor ondernemers in Emmen.

Finale Business Voice
Drenthe op 8 september
ASSEN - De nieuwe datum voor
de finale van Business Voice
Drenthe is bekend. Op dinsdag 8
september mogen de zes overgebleven kandidaten eindelijk het
podium betreden en hun business idee pitchen aan een volle
zaal en vakkundige jury.

Veenoord
G 7 juli 2020, Eikenlaan 17,
brandveilig gebruik van het
bouwwerk (het verschaffen
van dagverblijf aan meer dan
10 personen jonger dan 12
jaar) (66352-2020)
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Emmen, Westerstraat
naast nr. 82 tot 88’
De gemeenteraad van Emmen
heeft op 25 juni 2020 het bestemmingsplan “Emmen, Westerstraat naast nr. 82 tot 88” met
planidentificatienummer
NL.IMRO.0114.2019010-B701
vastgesteld. Het plan voorziet in
de realisatie van een appartementencomplex met daarin 29
appartementen en maximaal 250
m2 aan commerciële ruimte
(kantoren) op de begane grond.
Van 8 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit en
de onderliggende stukken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt
het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende
stukken ook digitaal bekijken via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Suez is enkele jaren geleden gestart vanuit de toenmalige ondernemersorganisatie VPB-Emmen en het inmiddels opgeheven werkervaringsbedrijf Buurtsupport.
,,Als Ondernemend Emmen vinden we het een deel van onze
taak om mensen met een zekere
afstand tot de arbeidsmarkt een
steun in de rug te geven. Daarom zoeken we voor hen naar nuttige projecten die een zichtbaar
resultaat hebben. Zoals het
schoonmaken van de glasbakken
van Suez in de hele provincie.
Dit bedrijf is lid van Onderne-

wachten was op een nieuwe datum.
Dat moment is daar, want sinds
de richtlijnen zijn versoepeld is
het duidelijk dat de finale van
Business Voice Drenthe alsnog
kan doorgaan. De finalisten krijgen daardoor de kans om hun
business idee live te pitchen aan
een vijfkoppige jury, die (à la
The Voice of Holland) het verhaal alleen kan horen. Is een jurylid overtuigd, dan mag er gedraaid worden en dingt de kandidaat mee naar de felbegeerde
titel. De finale vindt plaats op 8
september 2020 bij DNK in Assen. Degene die aan het eind van
de avond de beste pitch heeft gegeven, mag zichzelf winnaar van
Business Voice Drenthe noemen
en wint naast een geldbedrag
van duizend euro een uitgebreid
prijzenpakket.

Drentse organisaties
naar Toeristisch Huis
DWINGELOO - Recreatieschap
Drenthe, Marketing Drenthe en
Vitale Vakantie Parken Drenthe
gaan onder één dak wonen. Per
1 januari wordt een gedeelte
van het voormalige Planetron
aan de Drift in Dwingeloo ingericht als zogenaamd Toeristisch
Huis.
Door samen op één locatie te
gaan werken, wordt de samenwerking tussen deze partijen
nog verder geïntensiveerd en
kunnen efficiencyvoordelen behaald worden. Ook kan het Toeristisch Huis gaan dienen als
trefpunt voor andere organisaties, personen en bedrijven die
gerelateerd zijn aan de sector recreatie en toerisme.

,,Na een zoektocht van een klein
jaar zijn we uiteindelijk bij het
voormalig Planetron in Dwingeloo uitgekomen. Alles in deze
omgeving ademt toerisme en recreatie en dat zal inspirerend
werken”, aldus Robert Kleine,
voorzitter van het Recreatieschap Drenthe. Gedeputeerde
Henk Brink beaamt dit. ,,Al langere tijd leeft bij ons de wens
voor het realiseren van een plek,
waar partijen die werken voor
deze sector een gezamenlijk onderkomen hebben.” Het pand
wordt verduurzaamd, zodat het
een eigentijds onderkomen
wordt. Marketing Drenthe en Vitale Vakantieparken zijn nu nog
gehuisvest in Assen, het Recreatieschap Drenthe in Diever.
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Tibetaanse meditaties
op camping Tijdloos
EMMEN/ERM - Tashi Norbu,
Tibetaans kunstenaar, oprichter
en directeur van het Museum
van Hedendaagse Kunst in het
Rensenpark in Emmen, is uitgenodigd om meditaties te doen
op pop-up camping Tijdloos op
het Ermerstrand. Tot half augustus zal hij daar iedere woensdag
en zaterdag aanwezig zijn.
De kunstenaar studeerde Tibetaans filosofie en kunst op de
school van de Tibetaanse geestelijk leider in ballingschap, de
Dalai Lama, in Dharamsala in India. Later kwam hij naar Europa. Naast zijn kunstenaarschap,
is Tashi Norbu tijdens het Tibetaans Nieuwjaar, afgelopen februari, ingewijd als Tibetaanse
monnik onder de naam Venerable Karma Choeying Tashi (of
kortweg Ven Tashi).
Tijdloos is een popup-camping
op het Ermerstrand, die tot 17
augustus geopend is. De organisator ID&T, landelijk bekend
van grote evenementen en popfestivals, noemt Tijdloos een
‘avontuurlijke en wonderlijke
campingvakantie vol creativiteit
en vrijheid, de grootste chill out
van 2020’. Bezoekers kunnen,
volgens het bedrijf, met kunstenaars, vrije geesten en paradijsvogels het creatieve hart sneller
laten kloppen.
Tijdens de lockdown ten gevolge
van de coronacrisis, heeft Tashi
Norbu internationale online cursussen gegeven. Maar het gaf

hem ook mogelijkheden tot verdieping als monnik. Vooral zijn
online meditaties bij zonsondergang voor vrede en harmonie
trokken tienduizenden belangstellenden over de hele wereld
via United Nations of Tibet op
Facebook.
Vaak trok hij om te mediteren
naar de waterkant, naar zee en
naar de Drentse hunebedden.
Vooral zijn meditatie bij het hunebed bij het Schietbaanbosje in
Emmen was gedenkwaardig met
een bereik van 69.400 mensen.
Tijdens Tijdloos is het voor het
eerst mogelijk om twee keer per
week live de meditaties met Tashi Norbu mee te maken.
Ook de drie meter hoge Urban
Buddha, gemaakt van afvalhout
tijdens het Emmen Goes Eco-festival, staat nu op het Ermerstrand en zal tijdens de vijf weken van Tijdloos in het water
drijven. De Urban Buddha heeft
ruim een jaar geleden zes maanden op het expositie-eiland in
het Rensenpark gestaan.
In het Tibetmuseum in het Rensenpark wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van
een grote tentoonstelling van
ruim 30 Tibetaanse kunstenaars.
Tibet Art Now 3.0 Nostalgia over
the Edges is, na eerdere, kleinere exposities in Amsterdam, de
grootste overzichttentoonstelling
van Tibetaanse kunstenaars ter
wereld. De expositie is te bezichtigen vanaf eind deze maand.

Tashi Norbu bij de Urban Buddha.

Hersenstichting zamelt
80.000 euro in Drenthe in
EMMEN - De collecte van de
Hersenstichting heeft landelijk
weer meer dan 1,5 miljoen euro
opgebracht. In Drenthe hebben
1341 vrijwilligers gecollecteerd
voor de Hersenstichting. Zij hebben samen ruim 80.000 euro opgehaald.
De opbrengst wordt ingezet voor
gezonde hersenen voor iedereen.
De Hersenstichting wil dat bereiken door te investeren in onderzoek, voorlichting en het verbeteren van de patiëntenzorg.
,,We zijn onze collectanten en organisatoren heel dankbaar”, aldus directeur-bestuurder Merel
Heimens Visser. ,,Deze opbrengst hebben we alleen maar
kunnen bereiken met de hulp
van al deze vrijwilligers.”

Enkele werkstukken van Marjan Witte.

Glaseiland houdt open huis
EMMEN - Marjan Witte van
Glaseiland stelt in de weekenden van 18 en 19 en 25 en 26 juli haar atelier en tuin aan de
Drieteenspecht 1 in Emmen
open voor belangstellenden.
Witte is glaskunstenares en de
herinneringen en indrukken die
zij heeft opgedaan op Texel vormen haar grootste inspiratiebron. De zee, het strand en de
duinen keren als een rode draad
en op verrassende wijze terug in
haar werk.
Witte woont al jaren niet meer
op Texel, maar het eilandgevoel
blijft door haar aderen stromen.
In haar werk herkennen mensen
het eiland en dat roept bij velen
hét ultieme vakantiegevoel op.
Witte maakt veelzijdige en
kleurrijke glasobjecten voor binnen en buiten, van minuscuul
verfijnt tot groter werk en van
serieuze zaken tot ‘Happy moments’, objecten met een knipoog om blij van te worden. ,,Het
glas reflecteert het gevoel van
het eiland. Hierdoor geeft mijn
werk voor mij iets vertrouwds,
een gevoel van vrijheid, de vrijheid om iedere dag weer iets
moois te mogen maken’’, aldus
de Emmense.
Witte werkt veel met glaspoe-

der. Dat zijn glaskorrels in verschillende kleuren en verschillende grofheden. Ze strooit het
gemalen glas op een glasplaat.
Zo creëert ze in vele poederlagen, opgebouwde gedetailleerde
afbeeldingen. Door deze strooitechniek lijkt het werk te zijn
geschilderd en moet men vaak
meerdere keren kijken om te
zien dat er geen schildertechniek is gebruikt. Met deze specialisatie geeft Witte haar werk

een extra dimensie en heeft ze
zich weten te onderscheiden binnen de glaskunst.
In haar Atelier Glaseiland ontwerpt en maakt ze glasobjecten,
Witte geeft glasworkshops en
ook kinderfeestjes behoren tot
de mogelijkheden. Bezoekers
zijn beide weekenden van 11.00
tot 16.00 uur welkom. Het atelier
is ook op afspraak geopend (0650450124).

Het is voor het 22e jaar op rij dat
de totale opbrengst hoger is dan
het jaar daarvoor. De opbrengst
wordt ingezet voor gezonde hersenen voor iedereen. ,,Dat is
noodzakelijk, want 1 op de 4
mensen heeft een hersenaandoening. En dat worden er in de toekomst helaas alleen maar meer”,
aldus Heimens Visser. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het
aantal mensen dat lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson, of een beroerte krijgt, tot
2040 explosief zal stijgen. ,,Dat
heeft een enorme impact op de
samenleving”, aldus Heimens
Visser. ,,Het is mooi dat we met
deze opbrengst weer stappen

Dorpskrant Klazienaveen 30 jaar
KLAZIENAVEEN De Dorpskrant Klazienaveen bestaat dertig jaar. Om dit te vieren zal het
maandblad de komende tijd extra aandacht besteden aan lezers die de leeftijd van dertig
jaar hebben en dus even oud
zijn als krant.
In een oplage van ruim 10.000
exemplaren valt krant maandelijks huis-aan-huis op de deurmat van inwoners van NieuwSchoonebeek, Weiteveen, Barger-Oosterveen, Klazienaveen,
Zwartemeer, Oranjedorp, Barger-Compascuum, Klazienaveen-

Noord en Nieuw-Dordrecht. Een
kleine groep medewerkers zorgt
voor dorpsgebonden artikelen
met veel achtergrondinformatie.
Het nieuws komt met name uit
Klazienaveen, maar ook berichten uit de andere dorpen halen
de krant.
Als belangrijke nevenactiviteit
organiseerde de krant tien jaar
lang de Sportverkiezing van Klazienaveen. Ook zette de krant de
de verkiezing van Klazienavener
van de Eeuw op touw. Uiteindelijk koos de bevolking van Klazienaveen hiervoor De Veenarbeider. In 2009 werd dit gevolgd

door de plaatsing van een bronzen beeld in het centrum van
Klazienaveen.
De inwoners van Klazienaveen
en omliggende dorpen weten de
redactie van de Dorpskrant Klazienaveen altijd te vinden wanneer het gaat om activiteiten,
evenementen, jubilea en andere
onderwerpen. Ook onder de
raadsleden van de gemeente
Emmen is de krant populair. Om
nog eens duidelijk te maken dat
veel Klazienaveners met de
krant zijn opgegroeid, wordt in
komende edities een aantal 30jarigen aan het woord gelaten.

kunnen zetten naar oplossingen
voor hersenaandoeningen en
een beter leven voor iedereen
met een hersenaandoening en
hun naasten.”
De collecte van de Hersenstichting vond dit jaar plaats in de
laatste week van januari. Er liepen toen 19.000 vrijwilligers
langs de deuren. De collecte van
2021 staat gepland van 1 februari t/m 6 februari. Nieuwe collectanten kunnen zich het hele jaar
aanmelden via www.hersenstichting.nl.

212.000 Drenten
maken
donorkeuze
DRENTHE - De nieuwe donorwet in Nederland is op 1 juli van
kracht geworden. Meer dan de
helft van de volwassen Nederlanders heeft zijn keuze ingevuld. Op 28 juni stonden er ruim
7,3 miljoen mensen in het register, waarvan bijna 212.000 Drenten.
Voor de geregistreerde Drenten
geldt dat 54,7 procent toestemming geeft voor het doneren van
organen en weefsels. In totaal
34,7 procent geeft aan juist geen
donor te willen worden. Een
kleine groep, 10,6 procent, laat
deze keuze over aan familie of
een andere bekende.
Volwassenen die nog een keuze
moeten invullen in het Donorregister, ontvangen de komende
tijd een brief met de vraag dit
alsnog te toen. Voor heel Nederland gaat het om bijna 7 miljoen
brieven. Daarom gebeurt dit
stap voor stap. Inwoners van
Drenthe ontvangen in februari
en maart de brief. Wie zes weken na ontvangst van de eerste
brief niets invult, krijgt een
tweede brief. Wie ook dan binnen zes weken geen actie onderneemt, komt met ‘geen bezwaar
tegen orgaandonatie’ in het Donorregister te staan en ontvangt
hier een brief over. De keuze
kan altijd gewijzigd worden.
Meer informatie is te vinden op
donorregister.nl.

Bibliotheek komt
met gratis
online cursussen
EMMEN - De bibliotheken in Nederland bieden tot het einde van het jaar 28 gratis online trainingen aan. Het gaat om
cursussen waarmee mensen zich ‘individueel kunnen ontwikkelen’.
Er is een brede keuze aan voor zowel persoonlijke als professionele vaardigheden. Een greep uit het aanbod: timemanagement, communicatie, productiviteit, digitale vaardigheden en talen. Verder omvat het aanbod cursussen digitale fotografie, yoga en mindfulness, sporten en bewegen, gezond
eten, een cursus geluk en meer.
Iedere Nederlander heeft gratis toegang tot de online trainingen en kan deze tot het einde van het jaar volgen. Een
lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig. Aanmelden
kan via de website van de plaatselijke bibliotheek.

Wouter Marinus
op stage bij Roda
EMMEN - FC Emmen-speler Wouter Marinus gaat komend
seizoen mogelijk voor Roda JC uit Kerkrade spelen. De 25jarige middenvelder is momenteel op stage bij de Limburgers. Marinus deed zondag mee in een oefenduel dat Roda
JC tegen de amateurs van Alfa Sport speelde. De eerstedivisionist trok met 15-0 aan het langste eind en Marinus maakte een doelpunt.
De speler streek twee jaar geleden na een vertrek bij PEC
Zwolle bij Emmen neer. Marinus wist aan de Oude Meerdijk
nooit een vaste waarde te worden. Het afgelopen seizoen
kwam hij, mede vanwege een knieblessure en een kaakbreuk, slechts drie keer als invaller binnen de lijnen.

Steeds meer auto’s met kapot licht
EMMEN - In Emmen en omgeving had vijf jaar geleden in
de maand juni nog geen 2 procent van de auto’s een defect
voorlicht. Dit jaar is dat percentage opgelopen naar 3,5. Dat
is een stijging van 70 procent.
Ook is er een verband met de lengte van de dag. Zomers zijn
er meer auto’s met een defecte voorlamp (2,3 procent) dan
in de winter (1,4 procent). Dat komt omdat in de winter de
dagen korter zijn en een kapotte lamp dan eerder opvalt.
Statisticus Herry Thole doet veelvuldig tellingen van kapotte autolampen. Hij zocht het allemaal uit.

Smalspoor
MuseumErica
vaker open
ERICA - Het Industrieel Smalspoor Museum Erica gaat mee in
de versoepeling van de coronamaatregelen. Sinds deze week
opent men ook zondag de deuren.
Het museum is nu van donderdag tot en met zondag van 10.00
tot 16.30 uur geopend.
Reserveren is nog steeds verplicht. Dit kan via de website
www.smalspoorcentrum.nl.
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