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plek waar de Statenweg en de
Land schapslaan in Emmen el-
kaar kruisen.

Op dit kruispunt hebben de af-
gelopen vijf jaar talloze ongeval-
len plaatsgevonden. Er stonden
al onderhoudswerkzaamheden
aan het asfalt van de Statenweg
gepland. Voor de werkzaamhe-
den wordt nu een aannemer ge-
zocht, waarna de aanleg van het
nieuwe voorrangsplein na de zo-
mervakantie kan beginnen.
Uit de ongevallenanalyse van de
gemeente Emmen blijkt dat de
afgelopen vijf jaar op de krui-
sing Statenweg/Landschaplaan
de meeste ongevallen van Drent-
he gebeuren. Dat komt onder
meer omdat er veel verkeer via
het kruispunt de Landschaplaan
op rijdt. Dit is de weg naar het
grote parkeerterrein achter win-
kelcentrum Angelslo. Ook keren
veel automobilisten op het kruis-
punt als ze het parkeerterrein
aan de voorkant van het winkel-
centrum verlaten. Dit maakt het
huidige kruispunt onoverzichte-
lijk. 
Wethouder René van der Weide
kan niet wachten om met de re-
constructie te kunnen beginnen.
,,Ik ben blij dat we deze kruising
eindelijk aanpakken. Door de
aanleg van een voorrangsplein
wordt de situatie overzichtelij-
ker en kunnen we ongelukken
voorkomen. Door gelijktijdig het
regulier onderhoud van de Sta-
tenweg te doen, kunnen we de
weg in een keer aanpakken.”
Een voorrangsplein is een vorm
van een rotonde met kenmerken
van een voorrangskruispunt.
Hiermee wordt de kruising over-
zichtelijker en verbetert de
doorstroming van het verkeer. In
de Landschaplaan komt een uit-

EMMEN - De gemeente Emmen
neemt het gevaarlijkste kruis-
punt van de provincie Drenthe
onder handen. Er wordt een
voorrangsplein aangelegd op de

ritconstructie. Dit remt het auto-
verkeer en beschermt daarmee
overstekende fietsers en voet-
gangers. Alle andere zijstraten
van de Statenweg hebben inmid-

dels al zo’n uitritconstructie.
De aanleg van het voorrangs-
plein kost 400.000 euro, waarvan
de provincie de helft bijdraagt
in het kader van de aanpak van
verkeersonveilige locaties. De
andere helft wordt betaald uit
bestaande budgetten en restan-
ten uit andere verkeersprojec-
ten in Angelslo.

De passagierstreinstellen zijn voorzien van doorzichtige afscheidingen (foto: Bennie Wolbers).

Aanpak berucht kruispunt

Smalspoormuseum weer open
ERICA - Het Industrieel Smal-
spoormuseum in Erica heeft af-
gelopen weekend de deuren
weer geopend. Dat gebeurt ui-
teraard volledig volgens de coro-
naregels.

De bezoekers moeten kaarten
reserveren, zodat er een plan-
ning kon worden gemaakt van
het aantal bezoekers en de ge-
plande rondritten. In het hele
museumgebouw gelden regels
voor wat betreft de hygiëne. De

banken in de personenwagons
van de treinen worden met folie-
schermen afgescheiden en voor
de verschillende museumzalen
en horeca gelden maximale be-
zoekersaantallen. 

De heropening van het smal-
spoormuseum ging overigens ge-
paard met een primeur. Voor het
eerst maakte een Swingeltrein
met passagiers een tochtje over-
het museumspoor. Deze locomo-
tief, die in 1975 door de firma

Emmen pakt gevaarlijkste
kruispunt van Drenthe aan

VEENOORD - In een bovenwoning aan de
Roosenveltstraat in Veenoord heeft in de nacht
van zaterdag op zondag een flinke brand ge-
woed. Al snel na de melding ging het om een
uitslaande brand. In het appartementencom-
plex zitten acht woningen. Alle bewoners moes-
ten midden in de nacht halsoverkop hun huis

verlaten. Vier bovenwoningen raakten zwaar
beschadigd door de brand en zijn onbewoon-
baar verklaard. Nadere inspectie moet uitwij-
zen hoe groot de schade aan de rest van de wo-
ningen is.  Bij de brand raakte niemand ge-
wond. Over de oorzaak van de brand is nog
niets bekend (foto: GinoPress). 

Flinke brand in Veenoord
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Gratis les bij Loods13
EMMEN - De deuren van theaterschool Loods13 in Emmen gaan
na de zomervakantie weer open. Voor iedereen die nog twijfelt of
deze lessen iets voor hem of haar zijn, is er nu de kans om een gra-
tis proefles te volgen. Dinsdag 16 juni kunnen jongeren en volwas-
senen proeven aan het volgen van een theaterles. Dit is helemaal
gratis en verplicht tot niets. De reguliere lessen gaan in augustus
van start. Alle lessen en evenementen van Loods13 worden georga-
niseerd binnen de dan geldende coronaregels. De proefles voor jon-
geren van twaalf tot achttien jaar duurt van 16.30 tot 18.30 uur.
Volwassenen zijn om 19.00 uur welkom. Aanmelden kan tot 14 ju-
ni via info@loods13.nl. Foto: Reyer Boxem. 

Swingels in Leverkusen is ge-
bouwd, vond aanvankelijk zijn
weg naar Bosbad Hoeven. Nadat
de huidige eigenaar Molencaten
twee jaar geleden een plaats
zocht waar het goed bewaard
kon worden, kwam men in Erica
terecht. Voor het smalspoor is
dit een stuk uniek mobiel erf-
goed waarvan er in Nederland
geen tweede te vinden is. Na een
hele grote renovatie is het trein-
tje nu klaar om te rijden. Het
eerste ritje voerde over een spe-
ciale spoorbrug die door de vrij-
willigers van het smalspoor van
de schroothoop werd gered toen
het Veenmuseum in Barger-
Compascuum het niet meer no-
dig had. 

Veenvaart neemt fors af
EMMER-COMPASCUUM - De Veenvaart komt dit jaar heel lang-
zaam op gang. De afgelopen twee maanden zijn er slechts 27 boten
geteld. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 213. Een
jaar eerder stopt de teller bij 306. De terugval wordt uiteraard ver-
oorzaakt door de corona-uitbraak. Statisticus Herry Thole telde de
bootjes bij de sluis in Emmer-Compascuum. Foto: Veenvaart.nl.

Zeeschildpad WILDLANDS
verhuist naar Oostenrijk
EMMEN - Een van de vier groe-
ne zeeschildpadden uit het grote
zeeaquarium van WILDLANDS
Adventure Zoo in Emmen is ver-
huisd naar een dierenpark in
Oostenrijk. Het vrouwelijke dier
zal daar voorlopig nog alleen in
een aquarium met legstrand
gaan leven.

De verhuizing verliep zeer vlot.
Met vier duikers werd Hapje,
herkenbaar aan een inkeping
aan de zijkant van haar rug-
schild, op het strand van het bas-
sin getrokken. Na een korte con-
trole door de dierenarts, werd de
bijna 140 kilogram wegende da-
me daarna met transportkist en
al door het dak van Animazia ge-
hesen. Ook dat ging zonder pro-
blemen, waarna de reis naar

Oostenrijk kon beginnen. 

De vier schildpadden, één man
en drie vrouwtjes, leefden al 43
jaar bij elkaar in Emmen. Inmid-
dels is het viertal een stuk groter
dan toen ze arriveerden en flink
gegroeid. Toen de vraag van het
aquarium in Oostenrijk kwam,
was de beslissing voor het trans-
port van deze dame snel geno-
men. Zo gaat niet alleen het ver-
huisde vrouwtje er op vooruit,
maar krijgen ook de drie zee-
schildpadden in Emmen meer
ruimte. 
Met deze diersoort wordt niet ge-
fokt in gevangenschap. Opvang-
centra wereldwijd zitten al over-
vol met zeeschildpadden die niet
meer uitgezet kunnen worden in
het wild.

Kinderopvanglocaties
over in andere handen
VEENOORD/NIEUW-AM-
STERDAM - Het schoolbe-
stuur Viviani neemt per 1 sep-
tember twee kinderopvanglo-
caties over van Kinderopvang
Noord Nederland (KONN). Het
gaat om de locatie Duimelot in
Veenoord en de buitenschool-
se opvang Duimelot in Nieuw-
Amsterdam. 

Suzanne Titsing, interim-direc-
teur van KONN regio Emmen,
legt uit waarom hiertoe beslo-
ten is. ,,Wij zijn blij dat we in
goed overleg tot deze overna-
me zijn gekomen. Er is een ho-
ge standaard aan kwaliteit op
dit moment en die kwaliteit
wil Viviani zeker behouden.” 
Viviani is de overkoepelende
organisatie voor christelijk ba-
sisonderwijs in de gemeente
Emmen. Op de vijftien aange-

sloten scholen krijgen de leer-
lingen in een veilige omgeving
onderwijs dat past bij hun ont-
wikkeling. Viviani ziet in de
nauwe samenwerking tussen
opvang en onderwijs een grote
kans om de ontwikkeling van
kinderen te stimuleren en ou-
ders te helpen om werk en
zorg te combineren. Het aan-
bod van het schoolbestuur Vi-
viani voor christelijk basison-
derwijs wordt zo nog comple-
ter en dat komt de kinderen
ten goede.
Kindcentrum De Bron in
Nieuw- Amsterdam krijgt door
deze stap steeds meer vorm. In
de samenwerking biedt een
hecht team van professionals,
specialisten en ondersteuners
een veilige plek waar elk kind
zich optimaal kan ontwikke-
len. 

Van Dijk proeft
haring op markt
EMMEN - Projectontwikkelaar
Peter van Dijk zal vrijdagmor-
gen om tien uur op de waren-
markt in Emmen de eerste nieu-
we haring gaan proeven. Nor-
maal gesproken gebeurt zoiets in
deze tijd van het jaar op haring-
party’s, maar die zijn vanwege
de corona-uitbraak afgelast. On-
der het genot van korenwijn en
begeleid met orgelmuziek van
Joris ten Have zal Van Dijk bij
de viskramen van Ziegerink,
Lindeman en de Emmer Vishan-
del de Hollandse Nieuwe proe-
ven.

AA weer van start
EMMEN - De werkgroep Ano-
nieme Alcoholisten (AA) heeft
vorige week de wekelijkse bij-
eenkomsten hervat. Ze wor-
den gehouden aan de Van
Schaikweg 42. Mensen die
meer alcohol drinken dan ze
lief is en hulp willen, kunnen
zich hier melden. Meer infor-
matie staat op www.AA-Em-
men.nl. Ook kan men bellen
met 06 - 444 43012.

Nieuw-Amsterdam
nog hartveiliger
NIEUW-AMSTERDAM - De ge-
vel van Coop-supermarkt Hebels
aan de Vaart Zuidzijde in
Nieuw-Amsterdag is sinds vrij-
dag voorzien van een AED. Met
deze Automatische Externe De-
fibrillator kan het leven worden
gered van mensen die getroffen
zijn door een hartstilstand. De
AED kon worden geplaatst
dankzij een spaaractie van de su-
permarktketen. 

Emmerschans
ligt het hoogst
EMMEN - Emmerschans ligt het
hoogst in de gemeente Emmen
en Parc Sandur het laagst. Emer-
schans ligt bijna 28 meter boven
NAP. Daarna volgen Barger-Oos -
terveld met 23,6 meter en Weer-
dinge met 22,6 meter. De hoge
ligging heeft te maken met de
aanwezigheid van de Hondsrug
die door Drente loopt en in Em-
men eindigt. Parc Sandur ligt
slechts 10,6 boven NAP. Daarna
volgt Nieuw-Weerdinge met 12,1
meter. Statisticus Herry Thole
zocht het allemaal uit.
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mededelingen

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

Emmen 
� 13 mei 2020, Langiusdijk 4, het

bouwen van een woning
(136274-2020)

� 18 mei 2020, Lunekehaar 11,
het bouwen van een woning
(140175-2020)

� 13 mei 2020, Statenweg 55, het
vervangen van handelsreclame
(135748-2020)

Klazienaveen 
� 17 mei 2020, Kloostermanswijk

WZ 58, het uitbreiden van een
woning (139736-2020)

� 12 mei 2020, Veenhoeksweg
21, het vestigen van een kapsa-
lon aan huis (134515-2020)

Nieuw-Amsterdam 
� 15 mei 2020, Wijkstraat 64, het

uitbreiden van een woning
(139255-2020)

Nieuw-Schoonebeek
� 17 mei 2020, Europaweg 309,

het aanleggen van een in-/uitrit
(139715-2020)

Nieuw-Weerdinge 
� 14 mei 2020, Weerdingerkanaal

NZ 206, het tijdelijk plaatsen
van een woonunit (137713-
2020)

Schoonebeek 
� 15 mei 2020, Flintenpad 3, het

verbouwen van een woning
(139594-2020)

� 14 mei 2020, Industrieweg 4,
het opnieuw inrichten van een
industrieterrein (138021-2020)

Zwartemeer
� 14 mei 2020, Kniepveen 37, het

bouwen van een woning
(137161-2020)

� 15 mei 2020, Mollemastraat 10,
het uitbreiden van een woning
(139160-2020)

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

Emmen
� 20 mei 2020, Beeldentuin 9, het

bouwen van een woning
(102863-2020)

� 19 mei 2020, Beeldentuin 10,
het bouwen van een woning
(102135-2020)

� 15 mei 2020, Boermarkeweg
60, het plaatsen van een 2e tria-
getent (met een instandhou-
dingstermijn van 2 maanden,
ingaande de datum van be-
kendmaking) (116649-2020)

� 25 mei 2020, Rondweg 97, het
plaatsen van een fietsenstalling
(67716-2020)

� 25 mei 2020, Rotstuin 14 en 18,
het bouwen van 2 woningen
(103540-2020)

� 20 mei 2020, Rozentuin 24 en
25, het bouwen van een wo-
ning (102138-2020)

� 19 mei 2020, Rozentuin 26, het
bouwen van een woning
(102136-2020)

� 20 mei 2020, Schansstraat 145,
het bouwen van een opslag-
loods (66628-2020)

Erica 
� 20 mei 2020, Kerkweg 79, het

uitbreiden van een woning
(73385-2020)

Klazienaveen 
� 20 mei 2020, Brugstraat 34, het

aanbouwen van een zijbeuk
(38501-2020)

� 20 mei 2020, Oude Dordsedijk
7, het uitbreiden van een wo-
ning (91174-2020)

� 18 mei 2020, nabij Van Ech-
tenskanaal NZ 35, het kappen

van een boom (123996-2020)

Nieuw-Amsterdam 
� 18 mei 2020, Herendijk 49, het

renoveren van een woning
(53228-2020) 

Nieuw-Dordrecht 
� 18 mei 2020, naast Oosterwijk

OZ 49 en achter Oosterwijk OZ
50, het kappen van 2 bomen
(119736-2020)

Zwartemeer 
� 20 mei 2020, Eemslandweg

112, het bouwen van een wo-
ning (110252-2020)

Geweigerde omgevingsver-
gunningen reguliere procedu-
re
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen gewei-
gerd (de datum van bekendma-
king is eerst genoemd):

Klazienaveen 
� 19 mei 2020, Brugstraat 120,

voor kamerverhuur (legalisatie
van bestaande kamerverhuur)
(337664-2019)

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

Emmen
� 28 februari 2020, Dalipassage

10, het starten van een café
(62235-2020)

Veenoord
� 11 september 2019, Bedrijven-

weg 18, het oprichten van een
metaalconstructiebedrijf
(245446-2019)

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij
de volgende verkeersbesluiten
heeft genomen. Dit doet zij van-
wege de Algemene wet be-
stuursrecht. Het gaat hierbij om
het aanleggen van een gereser-
veerde gehandicaptenparkeer-
plaatsen  op kenteken dichtbij
een gebouw aan de:

� Zweelerbrink te Emmen
� Melde te Klazienaveen

Na de bekendmaking kunt u deze
verkeersbesluiten  zes weken
lang bekijken bij het KlantCon-
tactCentrum van de gemeente
Emmen. U kunt het ook digitaal
bekijken via www.staatscou -
rant.nl. Wilt u meer informatie
hierover? Neem dan contact op
met team Vergunningen Leef-
omgeving via telefoonnummer
14 0591. 

Ontwerpbestemmingsplan
‘Emmer-Compascuum, tus-
sen Spindel en Hoofdkanaal
WZ’
Van 3 juni 2020 tot en met 14 juli
2020 kunt u het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Emmer-Compas-
cuum, tussen Spindel en Hoofd-
kanaal WZ’ (identificatienummer
‘NL.IMRO.0114.2019004-B501)
met bijbehorende stukken bekij-
ken bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis, Raad-
huisplein 1 in Emmen. U kunt het
ontwerpbestemmingsplan ook
digitaal bekijken via www.ruim -
telijkeplannen.nl.  
Dit plan zorgt ervoor dat tussen
de straten Spindel en Hoofdka-
naal WZ te Emmer-Compas-
cuum een sporthal, appartemen-
ten en centrumvoorzieningen zo-
als winkels, restaurants en kanto-
ren gebouwd kunnen worden.
Hierdoor wordt een braakliggend
gebied in het centrum van Em-
mer-Compascuum opgevuld
met gebouwen.

’Versoepelen maatregelen
lijkt op adventskalender’

Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Bioplasticfabrikant in Emmen
krijgt ruim twee ton subsidie
EMMEN - De provincie stelt ruim 50.000 euro beschikbaar aan het
Emmense bedrijf Senbis voor de ontwikkeling van een nieuw
soort bioplastic dat én afbreekbaar én sterker is dan tot nu toe ge-
maakt wordt. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland doet
daar nog 180.000 euro bij uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling bij. 

Deze innovatieve ontwikkeling draagt bij aan een verdere ver-
groening van de Drentse chemiesector. Senbis ontwikkelt allerlei
producten op basis van bioplastics. Directeur Gerard Nijhoving:
,,We merken nu dat we tegen grenzen aanlopen omdat de huidi-
ge bioplastics vaak niet sterk genoeg zijn. Als het ons lukt om zo’n
type bioplastic te ontwikkelen, dan is dat revolutionair. We zijn
dankbaar voor de ondersteuning die we van de provincie en het
SNN krijgen bij onze investering in deze ontwikkeling.” 
Gedeputeerde Henk Brink vult aan: ,,Het is prachtig dat een
Drents bedrijf als Senbis hier een oplossing voor wil ontwikkelen.
Wij juichen dit soort initiatieven zeker toe. We willen immers met
elkaar de plastic afvalberg zoveel mogelijk tegengaan.” De toe-
kenning van de subsidie vindt definitief plaats na toetsing op wet-
en regelgeving door het SNN.
De provincie zet al langere tijd in op een groene economische
groei en groene arbeidsplaatsen. Ook in de onlangs vastgestelde
Economische Koers Drenthe 2020-2023 is dit een belangrijk uit-
gangspunt. ,,Het creëren van nieuwe banen en ook het in stand
houden van bestaande werkgelegenheid is een belangrijk speer-
punt van de provincie. En helemaal in deze coronatijd”, aldus
Brink.
De provinciebestuurder ziet hier ook een belangrijke rol wegge-
legd voor het Emmense chemiecluster. ,,Het is een cluster met
veel innovatieve bedrijven. Met name op het gebied van bioplas-
tics en circulariteit van plastics vinden er mooie ontwikkelingen
plaats, waarbij diverse Drentse bedrijven betrokken zijn’’, aldus
Brink.
Met dit initiatief wordt ook de positie van Chemport Europe ver-
der versterkt.Dat is een strategische alliantie tussen de chemie-
clusters in Emmen en de Eemshaven. Beide clusters vullen elkaar
aan. Brink: ,,Ik hecht grote waarde aan de samenwerking tussen
beide clusters. Gezamenlijk maken ze het mogelijk dat Noord-Ne-
derland zich internationaal onderscheidt als dé groene chemiere-
gio van Europa. Er vinden op dit ogenblik in Drenthe vele innova-
ties plaats op het gebied van hergebruik zonder waardeverlies.”

Emmen gaat weer
jeugdlintjes uitreiken
EMMEN - De gemeente Emmen gaat vrijdag 20 november weer
jeugdlintjes uitreiken. Men is daarom op zoek naar jonge helden.

De Emmense jeugdlintjes zijn een jaarlijkse prijs voor kinderen en
jongeren van zes tot en met achttien jaar die zich op een bijzonde-
re manier hebben ingezet voor anderen. De gemeente Emmen
waardeert het dat kinderen en jongeren zich belangeloos inzetten
voor anderen. Door de lintjes uit te reiken, wil de gemeente jon-
geren in het zonnetje zetten. Omdat ze dit verdiend hebben. Op
20 November is het de Internationale Dag van de Rechten van het
Kind. Op deze dag laat de gemeente extra zien dat kinderen mee
mogen denken en praten over dingen die voor hen van belang
zijn.
Kinderen of jongeren die in 2019 of 2020 iets bijzonders voor ie-
mand anders hebben gedaan kunnen voor 1 oktober voorgedra-
gen worden door middel van een e-mail naar gemeen-
te@emmen.nl onder vermelding van Jeugdlintje. Jongeren ko-
men in aanmerking als zij tussen de 6 en de 18 jaar oud zijn en in
de gemeente Emmen wonen. De jonge helden krijgen een mooi
aandenken en een cadeaubon.

Jongerencentrum 
Schoonebeek snel weer dicht
SCHOONEBEEK - Jongerencentrum Goeroe in Schoonebeek
heeft niet heel lang kunnen genieten van de heropening na de co-
rona-uitbraak. Omdat men zich niet aan de voorschriften en re-
gels van het RIVM kon houden, werd het gebouw aan de Hanken-
hofweg zaterdag weer gesloten. Volgens het bestuur is het voor
de vrijwilligers onmogelijk om zich aan de regels te houden.
,,Daarbij hebben meerdere bezoekers geen respect getoond voor
de vrijwilligers en de regels. Omdat onze vrijwilligers belangrijk
zijn voor ons en hun veiligheid bovenaan staat, hebben wij beslo-
ten om Goeroe tot nader order te sluiten.”

EMMEN - Het versoepelen
van de coronamaatregelen
doet burgemeester Eric van
Oosterhout denken aan de
adventskalender die hij vroe-
ger in de dagen voor Kerst
kreeg.

 ,,Elke dag mocht je een luikje van
die kalender open doen’’, schrijft
de burgervader in zijn dagboek.
,,Dan zag je een kerstbal, stalletje
en als je geluk had een sterretje.
Later kopieerde een of andere lo-
terij dit kerkelijke gebruik door
krasloten achter een luikje te
doen. Het versoepelen van de
corona-maatregelen lijkt hier wel
een beetje op. Elke week mogen
we een luikje opendoen. Scholen
open, weer voetballen, weer
baantjes zwemmen en nu zelfs
de horeca. Op tweede pinkster-
dag was het stralend weer. De
horeca had gevraagd om eerder
wat te mogen oefenen. Dat werd
niet toegestaan. We gingen me-
teen voor het echie.’’

Dat weekend passeerde een
groep uitgelaten jongelui het
huis van Van Oosterhout. ,,Hee,

hier woont de burgemeester, rie-
pen ze uit. Ik hoor het vaker. Ze
hebben zin in een leuke middag.
In het centrum is het al vroeg
druk. Opmerkelijk voor een
Tweede Pinksterdag waarop de
winkels merendeels dicht zijn. In
WILDLANDS lopen alweer meer
dan 3000 mensen. Op het plein

beleven talloze kinderen veel ple-
zier aan de fonteintjes. En de ter-
rassen lopen langzaam vol. Ik
maak een rondje, zonder ergens
plaats te willen nemen. Als ik elk
biertje had opgedronken dat ik
kreeg aangeboden, had ik ’s mid-
dags niet meer op de racefiets
kunnen zitten. Ik heb normaal al
niet veel last van veel chagrijnig
volk. Maar nu lijkt iedereen net
wat vrolijker. ‘Goh, wat hebben
we dit gemist’, zegt een man, ter-
wijl hij in zo’n lekkere schuim-
kraag hapt. Het is mooi voor het
café-publiek. Maar het is nog
veel belangrijker voor de horeca-
ondernemers. Zij hebben in de
afgelopen nagelbijtend moeten
zien hoe hun omzet werd bevro-
ren. Vervolgens moesten ze heel
veel moeite doen om de zaak co-
rona-proof te krijgen. En nu is el-
ke consumptie op het uitgedun-
de terras meegenomen. Voor zo-
ver ik het kan zien, houdt ieder-
een zich netjes aan de regels. La-
ten we dat zo houden. Dan heb-
ben we nog lang plezier van el-
kaar en van de terrasjes’’, besluit
de burgemeester. 

EMMEN - Veel groep 8-leer-
lingen dreigen dit schooljaar,
vanwege de coronacrisis,
geen praktisch verkeersexa-
men te kunnen doen. Voor
deze leerlingen heeft Veilig
Verkeer Nederland een een-
malig alternatief bedacht.
Het gaat om de praktijktoets
thuis. 

De toets is gericht op de route
naar de nieuwe school voor
voortgezet onderwijs. Wanneer
kinderen deze route de komende
weken met hun ouders oefenen,
kunnen zij nog dit schooljaar hun
verkeersdiploma in ontvangst
nemen. ,,Verkeer is een praktijk-
vak. De verkeerskennis is belang-
rijk, maar de echte verkeerserva-
ring doet men op in de praktijk.
Daarom is het praktisch ver-
keersexamen een onlosmakelijk
onderdeel van het nationaal VVN
Verkeersexamen. Het is dus be-
langrijk dat kinderen ook in deze
coronatijd de kans krijgen om
toch die belangrijke ervaring  op
te doen”, aldus Rob Stomphorst,
woordvoerder van Veilig Verkeer
Nederland.
Voordat kinderen de route van
huis naar de nieuwe school gaan
fietsen, doen zij eerst de online
digitale fietscheck aan de hand
van een handige VVN-app. Ver-
volgens oefenen de kinderen de
nieuwe schoolroute samen met
hun ouders zodat zij weten waar
zij op moeten letten. Wanneer
kinderen dit hebben gedaan, ne-
men kinderen met hun ouders
de punten op het werkblad door
om te zien waar op gelet wordt
tijdens het fietsen van de route.
Deze punten staan op het werk-
blad dat ouders via school krij-
gen. Daarna fietsen de kinderen
de route als praktijktoets, terwijl
hun ouders achter hen aan fiet-
sen om te kijken hoe het gaat. Na
afloop hiervan kunnen kinderen
met hun ouders bespreken hoe
het is verlopen en of zij er klaar

voor zijn om zelfstandig de route
naar de nieuwe school te fietsen.
In overleg met de school kunnen
kinderen voor het einde van dit
schooljaar hun verkeersdiploma
in ontvangst nemen.  
Naast de verkeerslessen op
school doen kinderen verkeersin-
zicht vooral op door zelf deel te
nemen aan het verkeer als voet-
ganger en fietser. Veilig Verkeer
Nederland roept ouders dan ook
op om de kinderen zoveel moge-
lijk te voet of met de fiets naar
school te begeleiden en hier zo
jong mogelijk mee te beginnen.
Daarnaast is het goede voor-
beeld geven van groot belang.
Hierbij kan gedacht worden aan
het gezamenlijk afspraken ma-
ken over het ongestoord deelne-
men aan het verkeer, ook wel
MONO genoemd, en het wach-
ten voor het rode voetgangers-
licht.
Uit onderzoek van Veilig Verkeer
Nederland blijkt dat ouders het
spannend vinden om hun kinde-
ren letterlijk en figuurlijk los te la-
ten in het verkeer. Want wanneer
kun je je kind ‘loslaten’ in het ver-
keer? Momenten die ouders

spannend vinden zijn zelfstandig
naar school laten gaan en voor
het eerst alleen door het donker
laten fietsen. Rob Stomphorst:
,,Juist door met je kind veel te
gaan fietsen, zie je hoe je kind re-
ageert in het verkeer. Je ontdekt
wat je kind al kan en waarmee je
nog kunt helpen. Dat is een goe-
de reden moment om dit ook in
de zomervakantie te doen als
voorbereiding op de nieuwe rou-
te naar de school voor voortge-
zet onderwijs. Als de scholen
weer beginnen, is er altijd een
toename van fietsongevallen te
betreuren en dat moeten we
voorkomen.’’
Kinderen zijn nog volop in ont-
wikkeling, zowel lichamelijk als
mentaal. De fietsvaardigheid
neemt tot ongeveer 14 jaar toe,
waarbij tot het tiende jaar de
grootste verbeteringen worden
waargenomen. Hoe meer kinde-
ren fietsen, hoe groter hun vaar-
digheid. Kinderen leren van
voorbeeldgedrag en door te er-
varen. Veelvuldig oefenen in de
praktijk is daarom belangrijk
voor het aanleren van een veilig
verkeersgedrag. 

Veilig Verkeer lanceert toets
voor nieuwe route naar school

Burgemeester Eric van Ooster-
hout (foto gemeente Emmen).

Veilig Verkeer Nederland komt met een praktisch verkeersexamen
voor thuis. 

Steun voor pilot nieuwkomers
EMMEN - Iedereen doet mee
en iedereen doet ertoe. Dat
geldt voor alle inwoners van
Drenthe, ook voor nieuwko-
mers. Uit landelijk onderzoek
blijkt dat deze mensen moei-
lijk kunnen wennen aan hun
nieuwe woon- en leefomge-
ving, waardoor ze aan de zij-
lijn blijven staan. 

Om de positie van deze groep
nieuwkomers te verbeteren, zijn
de gemeenten Aa en Hunze, As-
sen en Tynaarlo een pilot gestart.
De proeft is bedoeld om nieuw-
komers beter te begeleiden, zo-
dat ze zich thuis gaan voelen en
ook echt mee kunnen doen in de
Drentse samenleving. Binnen de-
ze pilot wordt deze groep nieuw-
komers gestimuleerd om actief

deel te nemen aan onder andere
taal- en werkstages en vrijwilli-
gerswerk. Op deze manier wordt
een netwerk opgebouwd in de
eigen leefomgeving en zullen
nieuwkomers eerder mee gaan
doen in de Drentse samenleving.
Minister Koolmees heeft in juni
2018 aangekondigd dat er een
nieuwe wet inburgering moet
komen omdat uit onderzoek
blijkt dat resultaten binnen de
huidige wet slecht zijn. Gemeen-
ten krijgen onder deze nieuwe
wet weer de regie op de inburge-
ring. De  drie gemeenten hebben
de handen in een geslagen en
gaan nu al gezamenlijk aan de
slag om de positie van de huidi-
ge nieuwkomers fors te verbete-
ren door een aantal maatregelen.
De uitkomsten van de pilot wor-

den gedeeld met de andere ne-
gen Drentse gemeenten. De pilot
eindigt zodra de nieuwe wet is
vastgesteld.
Gedeputeerde Hans Kuipers is
blij met het initiatief: ,,Het is ont-
zettend belangrijk dat iedereen
de mogelijkheid krijgt om zich te
ontwikkelen. Er komt heel veel af
op mensen die hier een nieuw le-
ven willen opbouwen. Naast het
leren van een nieuwe taal is het
ook vaak een hele cultuurom-
slag. Deze pilot kan bijdragen dat
deze mensen niet meer aan de
zijlijn staan, maar straks echt
mee kunnen doen.’’
De provincie wil een impuls ge-
ven aan werk, burgerkracht, gelij-
ke kansen en armoede en stelt
voor deze pilot 250.000 euro be-
schikbaar. 
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Steengoede actie bij
Grando Keukens & Bad
EMMEN - Grando Keukens & Bad levert al sinds 1965 betaal-
baar keuken- en baddesign. Samen met de klant bespreken de
medewerkers de wensen. Men vindt altijjd een keuken of bad-
kamer naar iemands smaak.

Grando heeft een uitgebreide collectie, uitstekende service en
deze maand een aantrekkelijke actie: een stenen werkblad of
wand- en vloertegels cadeau.
De showroom van het bedrijf is uitgerust met de mooiste keu-
kens en badkamers, waarin de nieuwste apparatuur is verwerkt.
De bezoekers kunnen zich hier laten verrassen en inspireren
waardoor hun woonwensen tot leven zullen komen. Uiteraard ne-
men de adviseurs van Grando uitgebreid de tijd om naar de
klant te luisteren. De wensen worden vertaald naar een realisti-
sche 3D-tekening. Men krijgt een persoonlijk advies op maat.
Bij aankoop van een keuken krijgt men een graniet of composiet
werkblad cadeau. Een stenen werkblad geeft een luxe uitstraling
aan een keuken. Bovendien is een stenen werkblad stijlvol, maar
daarnaast ook zeer praktisch. Een keukenwerkblad moet tenslot-
te duurzaam en gemakkelijk te onderhouden zijn.
Bij de aanschaf van een badkamer ontvangt men deze maand
wand- en vloertegels cadeau. Het juiste formaat en de kleur van
de tegels bepalen de sfeer in een badkamer. Men heeft bij Gran-
do keuze uit een ruime collectie. De adviseurs kijken graag sa-
men met de klant naar het totaalplaatje. Mensen die thuis al in-
spiratie willen opdoen, kunnen op grando.nl het gratis Grando In-
spiratie Magazine aanvragen.

Oosting blijft bij Vitesse
EMMEN - Joseph Oosting uit Emmen heef zijn contract als trai-
ner bij eredivisieclub Vitesse met twee jaar verlengd. Hij wordt
komend seizoen een van de assistenten van Thomas Letsch, de
nieuwe Duitse hoofdtrainer van de Arnhemmers.  Oosting voet-
balde in het verleden onder meer bij FC Emmen en BV Veeen-
dan en stortte zich na zijn actieve loopbaan op het trainingsvak.
Zo had hij onder meer de amateurclubs ACV in Assen en WKE
uit Emmen onder zijn hoede en was hij assistent-trainer bij FC
Emmen. Sinds een aantal seizoenen is hij werkzaam bij Vitesse.
Afgelopen seizoen was Oosting na het ontslag vanLeonid Sloetski
een paar weken hoofdtrainer van de geelzwarten.

Wandel- en comfortschoen
centraal bij Bijl Schoenen
EMMER-COMPASCUUM -
Wandel- en comfortschoenen
staan deze hele week extra in de
schijnwerpers bij Bijl Schoenen
in Emmer-Compascuum.

En dat is logisch vindt Klaas Bijl.
,,Het nieuwe normaal is een ge-
zondere levensstijl. Dagelijks
minstens een half uur lopen,
daar kan geen pil tegenop. Hart
en longen worden er sterker van
en het geheugen wordt beter.
Daarnaast is wandelen goed
voor het humeur, zeker als men
met iemand samen loopt.’’

Daarom heeft het bedrijf een
week lang extra aandacht voor
wandel- en comfortschoenen.
Mensen die hier advies over wil-
len en een persoonlijke afspraak
willen maken, kunnen bellen
met 0591-351787. 
Vrijdag organiseert Bijl Schoe-
nen een speciale Lomer-wandel-
dag. Hier kan men een antwoord
krijgen op alle wandelvragen.
Tussen 11.00 en 16.00 uur kun-
nen alle modellen van deze Itali-
aanse schoenenfabrikant wor-
den uitgeprobeerd op een speci-
aal parcours.

,,Dit is een zwaar jaar, maar in
moeilijke tijden zetten mensen
vaak hun prioriteiten opnieuw
op een rijtje. Dit jaar zijn we al-
lemaal anders naar de wereld
gaan kijken: wat is het belang-
rijkst voor ons en hoe kunnen
we dat realiseren. Soms is het ge-
woon beter om even naar buiten
te gaan, een frisse neus te halen,
je hoofd leeg te maken en jezelf
er aan te herinneren wat echt
belangrijk is’’, aldus Bijl. 

Zie ook de advertentie elders in
deze editie.

Wilde narcis terug
in Kloosterbosje
SCHOONEBEEK - In samenwer-
king met een groep inwoners
van Schoonebeek, Landschaps-
beheer Drenthe en waterschap
Vechtstromen is vorige week de
wilde narcis teruggebracht naar
het Kloosterbosje in Schoone-
beek. 

Naar verluidt heeft men deze
bollensoort ooit vanuit het bos
naar de erven in het dorp ge-
haald. Nu was het tijd om hem
terug te brengen naar zijn ‘thuis-
basis’. De herintroductie is on-
derdeel van het project Drentse
Paosbloem.
De wilde narcis is een stinsen-
plant die van oorsprong in veel
Drentse beekdalen en op boe-
renerven voorkwam. Om ver-
schillende redenen verdween de
plant op zijn oorspronkelijke
groeiplaatsen en daarom is
Landschapsbeheer Drenthe in
samenwerking met de provincie
het project Drentse Paosbloem

gestart. 
Het Kloosterbosje ligt landin-
waarts aan het Schoonebeker-
diep in Schoonebeek. De bollen
die in het bos zijn geplant, zijn
afkomstig van een erf in het
dorp. Op dit erf bevinden zich
vele duizenden wilde narcissen,
maar die dreigen door werk-
zaamheden verloren te gaan. De
Bewonersgroep Schoonebeek,
die zich bezighoudt met de be-
scherming van de wilde narcis in
het gebied, heeft met toestem-
ming van de eigenaar de bollen
uitgestoken en gezorgd voor de
herintroductie. Dankzij de inzet
van de bewoners worden de bol-
len voor de toekomst veilig ge-
steld.
Het project Drentse Paosbloem
wordt mogelijk gemaakt dankzij
de financiële bijdrage van de
provincie en de Nationale Post-
code Loterij. Waterschap Vecht -
stromen is eigenaar van het
Kloosterbosje.De rentree van de wilde narcis begint in Schoonebeek.

Bloemen voor De Weegbree
KLAZIENAVEEN - Statenlid Harry Omlo heeft vorige week na-
mens Forum Voor Democratie afdeling Drenthe vijftig bossen bloe-
men aangeboden aan verpleeghuis De Weegbree in Klazienaveen.
In De Weegbree verblijven voornamelijk ouderen met problemen
die voortkomen uit een vorm van dementie. De Weegbree is ver-
bonden met woonzorglocatie De Dillehof en is onderdeel van Zorg-
groep Tangenborgh. De bloemen werden met enthousiasme en
dankbaarheid aangenomen door de medewerkers van De Weeg-
bree. De bloemen zijn verdeeld onder de verschillende ruimtes van
het gebouw. De politicus wil met de bloemen de bewoners en de me-
dewerkers van de zorginstelling een hart onder de riem steken.
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EMMEN - De 22-jarige olifantenstier Timber
heeft vorige week, precies twee weken na zijn
aankomst in WILDLANDS Adventure Zoo Em-
men, het 12-jarige vrouwtje Swe Zin gedekt. 

Dat is goed nieuws voor de dierentuin omdat dit
inhoudt dat de stier en het vrouwtje elkaar inte-
ressant vinden. Of de dekking ook meteen
vruchten afwerpt, is pas over twee jaar bekend.
Olifanten zijn namelijk tussen de 18 en 24 maan-
den drachtig. Timber nam twee weken geleden
de plek in van de olifantenstier Mekong. Me-
kong toonde in de vier jaar dat hij in WILD-
LANDS rondliep geen enkele interesse in Swe
Zin. Het krijgen van een jong is belangrijk voor
haar gezondheid en de rangorde binnen de
groep, maar ook voor het fokprogramma noodza-
kelijk. Dit fokprogramma is dan ook de reden

dat Timber op 20 mei van Rotterdam naar Em-
men is verhuisd.
Omdat mannelijke olifanten in dierentuinen niet
zelf van kudde naar kudde kunnen trekken, be-
staat er een fokprogramma. Dit programma is
een middel om de populatie genetisch gezond te
houden. Alle aangesloten dierentuinen werken
via dit fokprogramma samen, om op deze manier
inteelt te voorkomen. Alle olifanten in het stam-
boek zijn genetisch aan elkaar gekoppeld, waar-
door er fokparen gevormd kunnen worden die
niet aan elkaar verwant zijn. Zo kan de geneti-
sche variatie van Aziatische olifanten in de die-
rentuinen zo groot mogelijk gehouden worden.
Voor de Aziatische olifanten coördineert Dier-
gaarde Blijdorp in Rotterdam het internationale
fokprogramma.

Snelle dekking van olifant Timber

� Wat Mekong niet wilde, deed Timber wel. Hij dekte Swe Zin.

nenlandse toerist te wijzen op
de mogelijkheden om nu, in de
zomervakantie of later dit jaar
in Drenthe vakantie te vieren. 

Dat gebeurt veilig en verant-

EMMEN - Met onder andere
een commercial op Ster & Cul-
tuur is Marketing Drenthe vori-
ge week gestart met de campag-
ne Reserveer alvast je plekje. De
campagne heeft als doel de bin-

In Drenthe heeft men alle ruimte om te genieten, is een van de speerpunten van de campagne.

Drenthe start landelijke 
campagne met tv-commercial

Expositie Landschappen in Rensenpark verlengd
EMMEN - De openluchtten-
toonstelling Landschappen in
het Rensenpark wordt ver-
lengd tot 1 september. Er zijn
werken te zien van Saskia
Boelsums. Zij is Kunstenaar
van het jaar 2020. 

Het Rensenpark bevindt zich
in het centrum van Emmen en
is iedere dag geopend van 9 tot
21.00 uur. De tentoonstelling is
georganiseerd door stichting
Pentafoor met financiële steun
van de gemeente Emmen. 
Boelsums heeft speciaal voor
deze tentoonstelling 42 foto’s
geselecteerd. De foto’s zijn uit-
vergroot  tot een  formaat van
maar liefst twee bij twee me-
ter. De hoogwaardige druk-
techniek en afwerking  doen
recht aan haar bijzondere ma-
nier van kijken en werken. 
Boelsums woont en werkt in
Nieuw-Schoonebeek. Ze expo-
seert haar werk over de hele
wereld en heeft verschillende
nationale en internationale
prijzen gewonnen. De land-
schapsfoto’s van Boelsums la-
ten de schoonheid van het

landschap zien, de bleke weer-
kaatsing van maanlicht op een
bevroren plas, de goudgele
gloed van een graanveld aan
het eind van de zomer, een
haast transparant-groene golf
in een grijze onstuimige zee. 
Boelsums ziet zichzelf als beel-
dend kunstenaar met een foto-
toestel en voelt zich sterk ver-
bonden met de Hollandse tra-
ditie van landschapsschilders,
zoals Van Gogh, Maris en Van
Ruisdael. In haar foto’s maakt
ze haar beleving van het land-
schap zicht- en voelbaar voor
de toeschouwer. 
Over de expositie in Emmen
zegt ze: ,,Ik vind het heel erg
leuk om juist in de gemeente
waar ik werk en woon een keu-
ze uit mijn werk te laten zien.
De laatste expositie in Emmen
was in 2015 vlak nadat ik de
Emmense Oeuvre Cultuurprijs
had gewonnen. Dat is dus al-
weer vijf jaar geleden. Daar-
om heb ik van harte meege-
werkt aan het initiatief van
Stichting Pentafoor om een
openluchtexpositie te organi-
seren in het Rensenpark.” Enkele werken van Saskia Boelsums in het Rensenpark.

Promotie voor elf
arbiters HZO Drenthe 
EMMEN - Elf scheidsrechters
van COVS HZO Drenthe fluiten
komend seizoen op een hoger ni-
veau. Dat heeft de KNVB be-
kend gemaakt.

HZOD-voorzitter Theo Hein is
blij dat een behoorlijk aantal
scheidsrechters de stap omhoog
kan maken. ,,Uiteraard speelden
er de afgelopen periode andere
zaken een rol van betekenis,
maar het is wel fijn dat we het
seizoen op deze wijze kunnen af-
sluiten. Omdat er plaatsen be-
schikbaar kwamen in hogere
groepen heeft de KNVB besloten
om deze op te vullen. Dat is voor
de arbitrage een goede ontwik-
keling.” 
Hein wijst onder meer op het
ontwikkelingstraject van zijn
vereniging, dat opnieuw succes-
vol is gebleken. ,,Het doel is om
scheidsrechters intensief te be-
geleiden en klaar te stomen voor
een hoger niveau. Ook de activi-
teiten en themabijeenkomsten
van de KNVB dragen bij aan ver-
hoging van de kwaliteit van de
arbitrage.” 

HZOD hoopt medio augustus de
verenigingsactiviteiten volgens
de geldende richtlijnen weer op
te kunnen starten. Inmiddels
zijn de reguliere trainingsavon-
den weer hervat met inachtne-
ming van de RIVM-richtlijnen. 
De volgende leden van COVS
HZO Drenthe zijn met ingang
van het seizoen 2020-2021 in een
hogere groep geplaatst: Jens
Rutgers, Jan de Jong, Mika As-
sen, Elwin Langenberg, Erik
Wieringa, Stefan Aalders, Danny
de Haas, Frank Hollander, Marc
Noorda, Herman van de Belt en
D. Compagne.

Huus van de Taol
presenteert nieuw
Drents lesmateriaal
EMMEN - Op de website wies -
neus.nl van streektaalorganisa-
tie Huus van de Taol is een
nieuw thema toegevoegd. Het
thema Op Reis was al vol in ont-
wikkeling toen de coronacrisis
begon, toch is besloten dit thema
wél uit te brengen. 

,,Op reis gaan is niet alleen de
grens oversteken, maar ook ken-
nismaken met nieuwe, andere
dingen. Wat is er mooier dan een
taal te ontdekken, of in gedach-
ten tóch even die schoolreis te
maken? En Vie-va-vekaansie vie-
ren kan ook in de achtertuin of
in het park”, vindt Arja Olthof,
streektaalfunctionaris bij het
Huus van de Taol. 

Na de thema’s Sunterklaos en
Vrijheid is Op Reis het derde the-
ma waar leerkrachten, ouders en
kinderen materiaal kunnen ont-
dekken om spelenderwijs met
het Drents bezig te zijn. Marij
Rahder heeft ook voor dit thema
illustraties gemaakt bij de ver-
halen, liedjes en spelletjes. 

Naast dit nieuwe thema word
ook bestaand materiaal uit de
lesbundel Krummels gedigitali-
seerd. Krummels zijn losse ver-
haaltjes, gedichtjes en liedjes
voor kinderen in de basisschool-
leeftijd. Bij alle onderdelen is
ook audiomateriaal beschikbaar,
zodat liedjes en verhalen geluis-
terd kunnen worden. Het mate-
riaal op wiesneus.nl past goed in
een digitale leeromgeving en is
erg geschikt om samen met
(klein)kinderen te ontdekken.
De site is de vinden via de nieu-
we website van het Huus van de
Taol of op www.wiesneus.nl.

woord, want in Drenthe heeft
men alle ruimte om te genieten,
is een van de speerpunten van
de campagne. In de eerste we-
ken van de coronacrisis heeft
Marketing Drenthe al haar cam-
pagnes stopgezet. De focus ver-
schoof naar de provincie zicht-
baar houden bij potentiële gas-
ten, zonder mensen actief op te
roepen naar Drenthe te komen.
In lijn met de versoepelingen
werden de campagnes vorige
maand weer opgepakt. Met de
boodschap Droom nu alvast over
straks was Drenthe in mei zicht-
baar in abri’s in Amsterdam en
landelijke dagbladen. ,,De in-
steek was toen onze doelgroep
alvast weer lekker te maken
voor Drenthe. Nu de maatrege-
len verder versoepeld zijn en we
in eigen land op vakantie kun-
nen, roepen we mensen weer ac-
tief op naar Drenthe te komen’’,
aldus Astrid Crum van Marke-
ting Drenthe.

Daar waar Droom nu alvast over
straks heel specifiek gericht was
op stellen, is deze campagne ook
voor gezinnen met kinderen. De
campagne Reserveer alvast je
plekje is groots opgepakt met
onder andere een tv-commercial
op Ster & Cultuur, wederom een
abri campagne in Amsterdam,
advertenties in diverse dagbla-
den en magazines en een online
campagne. Op www.drenthe.nl/ -
wel kom  vindt men tips en inspi-
ratie voor een bezoek aan Drent-
he. Deze campagne loopt tot 17
juni. Daarna volgt weer een
nieuwe campagne.

Treantprijs voor Ludwig
EMMEN - Yvonne Ludwig is de
winnaar van de tweede Treant
Wetenschapsprijs.

Ludwig is physican assistant pa-
thologie. Om patiënten op korte
termijn zekerheid te kunnen ge-
ven, heeft ze in haar onderzoek
gekeken of sneldiagnostiek toe
te passen is bij een vermoeden
van prostaatkanker. Iedereen
binnen Treant die wetenschap-
pelijk onderzoek heeft gedaan,
mocht meedingen naar de prijs.
Door deze prijs in het leven te
roepen, hoopt de zorginstelling
medewerkers te prikkelen om
innovatief bezig te zijn. Ook wil
Treant collega’s graag de ruimte
geven om zich te ontwikkelen.
Een van de belangrijkste onder-
delen van een snelle diagnose is
het proces op de afdeling patho-
logie. Normaal gesproken duurt
dit proces vijf werkdagen. Om
sneldiagnostiek uit te voeren,
moest dit proces sterk worden
ingekort, maar dit mocht niet
ten koste gaan van de kwaliteit
en daarmee de betrouwbaarheid
van de diagnose. In het onder-
zoek van Ludwig is dit getest
door de versnelde procedure te
vergelijken met de reguliere
procedure. Het bleek dat de
kleuringen die nodig zijn voor
een betrouwbare diagnose bij
beide procedures van dezelfde
kwaliteit zijn. Sneldiagnostiek is
dus toe te passen op patiënten
waarbij vermoed wordt dat ze
pros taatkanker hebben. Dit
zorgt ervoor dat patiënten bin-
nen twee dagen weten of ze wel
of geen prostaatkanker hebben,
in plaats van binnen een aantal
weken. Patiënten eerder zeker-
heid kunnen geven is belangrijk.
Een snelle diagnose kan veel
voordelen opleveren voor zowel
de patiënt als het behandelend
ziekenhuis.

In totaal kwamen er elf inzendin-
gen binnen voor de Treant We-
tenschapsprijs. Ludwig won
naast een wisselbokaal een be-
drag van 500 euro. De prijs
wordt normaal gesproken uitge-
reikt tijdens een wetenschap-
smiddag. Dat kon vanwege de
corona-uitbraak niet doorgaan,
maar dat mocht de pret voor de
winnares niet drukken.

Yvonne Ludwig is trots op de
prijs.

Theater Emmen voor
het laatst decor videoclip
EMMEN - Het ATLAS Theater
in Emmen is donderdag voor
het laatst het decor geweest
voor een videoclip over hoop in
coronatijd.

Het gaat om opnames voor de
nieuwe single van oud-TROS ra-
dio-dj Eddy Willemsen. Het
nummer heet Fool Goin’ Home.
De videoclip werd gemaakt in

een leeg theater. ,,Ik wil met de
videoclip vastleggen hoe corona
onze leefwereld tot nu heeft be-
paald’’, zegt Willemsen. In de
clip wordt ook verwezen naar
het postcoronatijdperk waarbij
de zalen weer goed gevuld zijn
met theaterpubliek. ,,Corona
heeft veel mensen geraakt en

In de clip wordt ook verwezen naar het postcoronatijdperk waarbij de zalen weer goed gevuld zijn
met theaterpubliek. 

doen beseffen dat ze kwetsbaar
en soms alleen zijn’’, aldus Wil-
lemsen. ,,Ik wil mensen een hart
onder de riem steken met deze
single.’’

Willemsen liet  Fool Goin’ Home
masteren in de Abbey Road Stu-
dio's in Londen, waar The Beat-

les hun platen opnamen. Als
multi-instrumentalist heeft hij
de single spoor voor spoor zelf
ingespeeld en gezongen. Voor de
videoclip maakte hij ook opna-
mes op een verlaten Rotterdam
The Hague Airport. De single en
videoclip worden deze zomer ge-
lanceerd.

CBK Emmen weer open
EMMEN - Het Centrum Beel-
dende Kunst Emmen heeft nu
de corona-richtlijnen soepeler
zijn geworden de deuren weer
geopend.

Men ontvangt inmiddels weer
bezoekers in De Fabriek en van-
af juli opent de vestiging Ren-
senpark de deuren weer. Bezoe-
kers moeten reserveren via de
website, e-mail of telefonisch. Er
mogen maximaal dertig bezoe-
kers binnen zijn.
In De Fabriek is tot en met zon-
dag 28 juni de expositie Toe-
komstdenken te zien.  Tachtig
beeldend kunstenaars uit Drent-
he tonen hier hun werk rond de
kunstwerken van gerenommeer-
de kunstenaars, zogenaamde
boegbeelden. Deze boegbeelden
zijn Loes Heebink, Peter Veen,
Kitty Boon, Joop Striker, Maria

Berkhout, Rudy Simon, Patrick
Mangnus, Marieke de Jong,
TAMTAM Objekt theater en Su-
sanne Maria Wolf. Toekomst-
denken is een grensoverschrij-
dend beeldend kunstproject dat
tegelijkertijd in Drenthe en
Overijssel plaatsvindt.

Ook tot 28 juni, en ook in De Fa-
briek, tonen 59 Noord-Neder-
landse keramisten hun werk met
de expositie Heilige Huisjes. Er is
werk te zien van Anneke Aan-
geenbrug, Annet Alferink-Wil -
mink, Saskia van Aubel, Thea de
Badts-van der Broek, Gina Bi -
lyam, Petra Blom, Jan Boer, Mar-
rie de Boer, Yvonne Boerema,
Inge Boerlage, Koos Boermans,
Tiny Bouter-Snijders, Irene van
Breest Smallenburg, Leo Broos,
Maaike Buisman, Paula Deute-
kom, Froukje Dijkstra, Wout
van Doornik, An dré te Dorst-

horst,  Jeanne te Dorsthorst-Mul-
der, Annemiek Eradus, Sietske
Feitsma, Marieke Geerlings, Ag-
nes B.M. Groot Koerkamp, An-
net Hamster, Riek Hendriksen,
Geo Hultink, Jook de Jong, Inge
Jonkers-Sandmann, René Kai-
ser, Els Klarenbeek, Tjabel
Klok, Joke Koorn, Hermine
Kracht-Arends, Caroline Kuiper,
Joanna Lubbelinkhof, Gerrie Lu-
lof, Mineke Meijer, Gerard Mo-
lenaar, Bard Peskens, Lia van
Rhijn, Bep Rijkens, Janny
Scheerhoorn, Hannah van Schel-
ven, Ilse Scholten, Pieter J.
Schreuders, Carla Schrieken,
Ria Stockmann-Hutten, Annita
Swaerts, Dineke Taal, Cobi Teu-
nis-Evenboer, Dick Tillema, Wy-
bren Veenstra, Alexandra Vene-
man-Thomas, Liesbeth Visser-
Heesakkers, Lia Vriend, Joke
van der Wal, Persheng Warzan-
degan en Koos Zwiers.

Speciale diensten
in Pand 88
EMMEN - In Pand 88 in Emmer-
hout worden zondag speciale
diensten gehouden. Internatio-
naal evangelist Edwin Jonkhout
zal spreken en tijdens de dien-
sten is er gelegenheid om in te
bellen als men gebed nodig
heeft. De diensten beginnen om
11.00 uur en 18.00 uur en zijn te
volgen via een stream op
www.dedeuremmen.nl. Het in-
belnummer is 06-43417771.

Aantal overleden
Emmenaren in
april vrij hoog
EMMEN - In de gemeente Em-
men zijn in april 119 mensen
overleden. Dat blijkt uit gege-
vens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Het sterftecij-
fer ligt ruim 20 procent hoger
dan vorige jaren. Toen waren er
in april gemiddeld 92 sterfgeval-
len. Het verschil zou verklaard
kunnen worden door de corona-
uitbraak vermoedt statisticus
Herry Thole.
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Staatsbosbeheer zoekt
hulp voor beheerseenheid
EMMEN - De beheerseenheid
Emmen-Sleen van Staatsbosbe-
heer is op zoek naar vrijwilli-
gers.

Men zoekt mensen die de bos-
wachters willen ondersteunen
bij het verzorgen van rondleidin-
gen en het inventariseren en mo-
nitoren van flora en fauna. Bos-
wachterij Emmen-Sleen ligt voor
het grootste gedeelte op de
Drentse Hondsrug. Het land-
schap van de Hondsrug UNES-
CO Global Geopark is niet alleen
enorm gevarieerd, maar ligt ook
vol met sporen uit het verleden.
Voor het begeleiden van wande-
lexcursies, met de nadruk op be-
leving voor het hele gezin, zoekt
men gidsen die het leuk vinden
om deze excursies te begelei-
den.Van de kandidaten wordt
verwacht dat ze kennis hebben
van broedvogels, vlinders, libel-
len, planten, reptielen en amfi-

bieën. Men moet secuur kunnen
werken en bereid zijn om regel-
matig, zelfstandig een gebied te
inventariseren

De boswachterij Emmen en
Sleen vertegenwoordigt een ge-
bied van 5500 hectare en is inge-
deeld in de deelgebieden Em-
men, Sleen en Witteveen, Gees
& Geeserstroom en De Witten.
Het overgrote deel van het ge-
bied is bos, maar er zijn ook
mooie heideterreinen, hoogveen-
vennen een hoogveencomplex
en langgerekte landschapsele-
menten. Geeserstroom is een ge-
bied met een status aparte in de
beheereenheid. Dit beekdal  is
10 jaar geleden omgevormd.
Daarnaast zijn er vele cultuur-
historische monumenten in het
gebied, die zorgvuldig beheerd
worden. Meer informatie is te
vinden op www.staatsbosbeheer.
nl vrijwilligers.

ATLAS Theater start met
exclusieve voorstellingen
EMMEN - Het ATLAS Theater
in Emmen start donderdag met
exclusieve voorstellingen.

De afgelopen weken heeft het
team van het ATLAS Theater
hard gewerkt om een exclusief
programma samen te stellen, in
samenwerking met de artiesten
Rob en Emiel.
Elke donderdag tot en met zon-
dag in juni is iedereen welkom
om te genieten van theater. ,,On-
ze bezoekers kijken er naar uit

om het theater weer te bezoeken
en wij hebben deze kans aange-
grepen om ze die mogelijkheid
weer te geven”, zegt Machteld
van der Werf, directeur van het
ATLAS Theater. 
Rob en Emiel, bekroond tot de
beste mentalisten ter wereld en
bekend van tientallen televisiep-
rogramma’s, hebben twee voor-
stellingen gemaakt die meerde-
re keren per dag te zien zijn in
het theater. Het gaat om een fa-
milievoorstelling vol spectaculai-

Rob en Emiel hebben twee voorstellingen gemaakt die meerdere
keren per dag te zien zijn in het ATLAS Theater.

re trucs en een avondvoorstel-
ling met een bijzondere mix van
cabaret, magie, stand-up comedy
en kleinkunst.

Om de bezoekers veilig te kun-
nen ontvangen, zorgt het theater
voor aanpaste looproutes, extra
hygiënemaatregelen en een an-
dere zaalindeling met voldoende

afstand. ,,We maken er iets bij-
zonders van”, zegt Van der Werf.
,,We creëren een intieme setting
waarbij we een zeer select gezel-
schap een onvergetelijke en ex-
clusieve theateravond kunnen
aanbieden. Dat is een unieke er-
varing, omdat men dicht op het
toneel zit en meer interactie
heeft met de artiesten.”

Fietsnetwerk Drenthe
na 15 jaar vernieuwd
EMMEN - Het fietsknooppun-
tennetwerk is vernieuwd. Na 15
jaar is deze vernieuwing afgelo-
pen winter doorgevoerd. Met
deze fietsknooppunten komt
men nog steeds langs de mooiste
en bijzonderste plekken in
Drenthe. 

Recreatieschap Drenthe heeft
ervoor gezorgd dat de fiets-
knooppunten verbeterd zijn zo-
dat ze beter aansluiten op de ho-

reca om zo tijdens het fietsen
makkelijker op een terras neer
te kunnen strijken of een sani-
taire stop te maken. Meer infor-
matie over het vernieuwde net-
werk is te vinden op www.dren -
the.nl.
Er zijn twee kaarten beschik-
baar: Noord- en Oost-Drenthe en
Noord- en West-Drenthe. De
nieuwe routekaarten zijn ver-
krijgbaar bij de Tourist Info-kan-
toren van Magisch Drenthe. 

MIDLIVE
komt met 
eerste single
EMMEN - De band MIDLIVE
uit Emmen heeft zijn eerste
single uitgebracht. 

De formatie speelt al een aan-
tal jaren covers op feesten en
festivals. MIDLIVE bestaat uit
Marc Feringa (toetsen en
zang), Bert Hoezen (gitaar en
zang), Theo Moes (drums/ -
percussie) en Norman Hess
(basgitaar). 

Tijdens de lockdown na de
uitbraak van corona werd er
niet samen gerepeteerd en
moesten de leden van MIDLI-
VE hun muzikale meters thuis
maken. Het idee om een eigen
nummer te schrijven was een
lang gekoesterde wens van Fe-
ringa en de lockdown gaf hem
tijd én inspiratie om zijn
droom waar te maken. In de
afgelopen weken hebben de
muzikanten samen de tracks
ingespeeld. Om het allemaal
compleet te maken heeft He-
art workx een videoclip opge-
nomen. 
Het nummer 2020 is geba-
seerd op de afgelopen corona-
periode en vertelt over de stil-
le lege straten, gesloten win-
kels en eenzame ouderen.

Krakersbeweging
actief in Emmen?
EMMEN - Mevrouw D. Huitema uit Emmen verblijdde de redac-
tie deze week met een aparte foto. ,,Tijdens het uitlaten van de
hond kwam ik deze situatie tegen en schoot mij gelijk een vergelij-
king met de krakersbeweging te binnen’’, was haar commentaar.
Dat vraagt natuurlijk om uitleg. Huitema: ,,De koolmeesjes zijn
uit het vogelhuisje vertrokken. Het huisje staat dus leeg en wordt
nu in bezit genomen door een nest eikenprocessierupsen.’’ 
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