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Ook dit keer zijn vliegers in al-
lerlei vormen en maten te be-
wonderen, waaronder een kat
met zes jongen en een dieren-
tuin. Er is een vliegerschool aan-
wezig en er zijn diverse demon-
straties en recordpogingen. Ver-
der is er een uitgebreid randpro-
gramma met kunst, Jinky’s Mik-
mak Theatershow en schmink-
clowns. In een speciale goede
doelen-tent zijn een grabbelton
en het rad van fortuin aanwezig. 
Net als in voorgaande jaren is er
ook dit keer veel ruimte voor
muziek. Op vrijdag is er een
avond met countrymuziek en za-
terdagavond Ierse folk met een
vuurwerkshow op het podium
aan het water. Zondagmiddag
volgt een grote veiling voor het
goede doel.

Hoogterecord
Veel belangstelling zal ongetwij-
feld uitgaan naar de poging een
nieuw hoogterecord te vestigen.
Dit gebeurt zowel op zaterdag
als zondag. Het streven is de
vlieger tot boven de 1000 meter
in de lucht te brengen. De maxi-
male hoogte die in de vergun-
ning is toegestaan, is 1100 meter. 
Het spektakel wordt vrijdag om
19.30 uur officieel geopend door
burgemeester Eric van Ooster-
hout. 
Het festivalterrein bij de Grote

EMMEN - Bij de Grote Rietplas
in Emmen  vindt van 21 tot en
met 23 augustus de 32e editie
van het Vliegerfestival plaats.
Het kleurrijke spektakel kent
dit keer als centraal thema ‘75
Jaar Vliegeren in vrijheid’.

Rietplas is zeer ruim, waardoor
de coronarichtlijnen goed kun-
nen worden nageleefd. Wel
heeft de organisatie afgezien van

de vlieger knutsel-workshop
voor kinderen. In plaats daarvan
wordt een kleurwedstrijd gehou-
den, waarmee mooie vliegers
zijn te winnen. Het festival is te
bezoeken op vrijdag van 17.00
tot 22.00 uur, zaterdag van 10.00
tot 22.00 uur en zondag van
10.00 tot 18.00 uur.

Roelof en Diny Steenbergen openen de nieuwe expositieruimte (foto Henk van Wieren).

32e Vliegerfestival in Emmen

Vernieuwde Nabershof open

EMMEN - In Emmen is woens-
dag de nieuwe expositieruimte
van de Nabershof geopend. Dat
gebeurde door Roelof en Diny
Steenbergen van ’t Volk van
Grada. Zij zijn nauw betrokken
bij het project. 

Voorafgaand aan de openings-

handeling hield Jan Feringa, se-
cretaris van ’t Volk van Grada,
een toespraak waarin de tot-
standkoming van de uitbreiding
werd belicht. De nieuwe exposi-
tieruimte kon worden gereali-
seerd met hulp van Geopark De
Hondsrug. Er is een permanente
tentoonstelling te zien, waarin

Van 21 tot en met 23 
augustus bij Rietplas

EMMER-COMPASCUUM - De brandweer in
Emmer-Compascuum heeft vorige week woens-
dag een geslaagde demonstratieavond georga-
niseerd. Doel was het werven van nieuwe vrij-
willigers. De belangstellenden konden onder
andere de hoogwerker van het korps ervaren.
Bij toerbeurt ging het in de gondelbak naar
een hoogte van dertig meter (foto), waar een

erg fraai uitzicht over Emmer-Compascuum
wachtte. Behalve de hoogwerker waren er nog
twee demo-onderdelen. Getoond werd hoe de
hulpverlening bij een auto-ongeval verloopt en
wat het verschil is tussen het blussen met hoge
en lage druk. Er was voor de bezoekers ook ge-
legenheid om dit zelf te proberen (foto Brand-
weer Emmer-Compascuum). 

Brandweer Compas demonstreert
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Siebe Niemeijer na 40
dienstjaren met pensioen

EMMEN - Niemeijer Installatie-
techniek in Emmen heeft don-
derdag afscheid genomen van
Siebe Niemeijer. Het hoofd van
de buitendienst werd na 40
dienstjaren uitgezwaaid.

Niemeijer werd ’s morgens om
zeven uur bij zijn huis verrast

door het voltallige personeel van
Niemeijer. In een versierde be-
drijfsbus werd hij door Ruud
Klopstra naar de zaak gereden.
Alle andere bedrijfsauto’s volg-
den in colonne en trokken on-
danks het tijdstip flink wat aan-
dacht.
Siebe Niemeijer is werkzaam ge-
weest bij het installatiebedrijf
sinds 1 mei 1980. Hij gaat nu ge-
nieten van een welverdiend pen-
sioen. Aan het einde van zijn
laatste werkdag, de laatste dag
voor de vakantie, had Niemeijer
nog één taak te vervullen. In de
loop van de middag reikte hij
aan alle medewerkers nog een
goed gevulde emmer met barbe-
cuepakket uit. Dat gebeurde ge-
heel coronaproof door middel
van een drive-through voor de
zaak langs. De traditionele bar-
becue, die normaal bij Nieme-
ijer Installatietechniek de va-
kantie inluidt, vond dit jaar geen
doorgang vanwege de coronare-
gels. 
Na deze laatste werkdag kan Sie-
be Niemeijer zich nu gaan bezig-
houden met zijn hobby’s, fietsen
en werken op de boerderij bij
zijn dochter en schoonzoon. 
Niemeijer Installatietechniek, al
40 jaar een begrip in het Noor-
den, was eigendom van Ruud
Klopstra. Sinds 1 januari van dit
jaar is het bedrijf overgenomen
door de nieuwe eigenaren Fred
Niemeijer en Hans Huberts, die
beiden al meer dan 20 jaar werk-
zaam zijn bij de onderneming. 

Siebe Niemeijer voorziet zijn collega’s van een goed gevulde em-
mer met barbecuepakket.

Dit beeld is in augustus weer te zien bij de Grote Rietplas. 

Orgelconcert Henk
de Vries in Grote Kerk
EMMEN - In de Grote Kerk in
Emmen wordt tot en met 29 au-
gustus iedere zaterdag een or-
gelconcert gegeven. De aanvang
is telkens om 15.00 uur. Op 25
juli is het de beurt aan Henk de
Vries.

Het concert van De Vries staat
in het teken van Vrede en Vrij-
heid. Hij speelt werken van Hän-
del, waaronder ‘Music for the
Royal Fireworks’. Deze composi-
tie werd speciaal geschreven
voor de Vrede van Aken (18 ok-
tober 1748). In deze bewerking
hoort het publiek de melodie
van de tenor, in dit stuk de ver-
kondiger van het Evangelie,
boodschapper van vrede.
Verder laat de organist enkele
werken horen van Fanny Men-
delssohn, zus van Felix Mendels-
sohn. Terwijl haar broer alle
vrijheid kreeg zijn talent te ont-
wikkelen en carrière te maken,
moest Fanny zich tevreden stel-
len met een leven als echtgeno-
te, huisvrouw en moeder.
De organist eindigt met een im-
provisatie: vrij om te handelen
naar eigen gevoel, maar gebon-
den aan de grenzen van het or-
gel. 
In verband met de coronaregels
is het aantal plaatsen in de kerk
beperkt. Kaarten à 5 euro moe-
ten van tevoren gereserveerd en
betaald worden via www.grote -

kerk cultureel.nl. Er is geen
kaart verkoop in de kerk. Tijdens
de orgelconcerten is de tentoon-
stelling in de kerk niet te bezich-
tigen.

het verhaal van boeren op de
Hondsrug wordt verteld. De be-
zoeker leert hoe de mens stand
heeft gehouden in dit gebied,
van de prehistorie tot nu. Ook
het theehuis in het complex is
met hulp van vrijwilligers geren-
oveerd. 

De Nabershof is eigendom van ’t
Volk van Grada. De Saksische
boerderij aan de Odoornerstraat
stamt uit 1681 en is de oudste
boerderij van Emmen.
In verband met de coronaregels
was de opening kleinschalig. Het
bestuur van de Drentse vereni-
ging hoopt de opening op een la-
ter tijdstip nog een keer over te
doen, dan op een meer feestelij-
ke wijze.

Tibetaanse kunst te
zien in Rensenpark
EMMEN - In het Rensenpark in
Emmen is de komende tijd werk
te zien van 35 Tibetaanse kun-
stenaars. De expositie is te be-
zoeken in het Museum voor He-
dendaagse Tibetaanse Kunst.

Veel van de kunstenaars wonen
in Tibet en zijn gelieerd aan
Bhotsun’s Artist Space in Lhasa,
de hoofdstad van Tibet.  Voor
deze kunstenaars is het de eerste
keer dat zij hun werk buiten Ti-
bet tonen. Een aantal andere
kunstenaars woont in India, Ne -
pal, Bhutan, Europa en de Ver-
enigde Staten, omdat zij of hun
ouders uit hun geboorteland ver-
trokken zijn. 
De heimwee naar hun geboorte-
land en cultuur is duidelijk zicht-
baar in de kunstwerken. Van-
daar de titel van de tentoonstel-
ling: ‘Nostalgia over the Edges,
Tibet Art Now 3.0’.  Dat 3.0 slaat
op de derde expositie van Tibe-
taanse kunstenaars in tien jaar
tijd in Nederland. De eerste
twee waren in Amsterdam in
2009 en 2015. De tentoonstelling
in Emmen is door zijn omvang
de grootste expositie van Tibe-
taanse kunst ooit in Nederland.
De tentoonstelling is geopend
van 24 juli tot en met 27 septem-
ber, wekelijks van vrijdag tot en
met  zondag van 11.00 tot 17.00
uur.

Een van de kunstwerken die te zien is: ‘Golden Buddha’ van
Phurbu.

Meer zelfdodingen
in Drenthe
EMMEN - Het aantal zelfdodin-
gen in de provincie Drenthe is
vorig jaar gestegen. In 2017 be-
roofden 80 Drenten zichzelf van
het leven. Een jaar later waren
dat er 50. Dit aantal liep vorig
jaar op naar 59. Drenthe is na
Zeeland de provincie met rela-
tief de meeste zelfdodingen.
In 2019 overleden 1811 inwoners
van Nederland aan zelfdoding:
1232 mannen en 579 vrouwen.
Onder vrouwen waren er 11 pro-
cent minder zelfdodingen dan in
2018. Onder mannen nam het
aantal met 5 procent toe. Statis-
ticus Herry Thole zocht het alle-
maal uit.

Politie gaat
vaker controleren
in Klijndijk
KLIJNDIJK - De politie gaat de
komende tijd geregeld snel-
heidscontroles uitvoeren op de
Melkweg en Hoofdweg in Klijn-
dijk. Er wordt op deze locaties
vaak te hard gereden en dat is
aanleiding om in actie te komen.
De controles worden niet van te-
voren aangekondigd en kunnen
volgens de politie op elke wille-
keurige dag en tijd plaatsvinden. 
Vorig week maandag werd op
snelheid gecontroleerd op de
Melkweg. Van de 172 passeren-
de voertuigen reden er 36 te
hard. De hoogst gemeten snel-
heid was 86 kilometer per uur.

Drenthe herdenkt
verkeersslachtoffers
EMMEN - In de provincie
Drenthe worden woensdag 16
september verkeersslacht-
offers herdacht. Het is dan ED-
WARD-dag, oftewel European
Day Without A Road Death. 

Dit is een dag waarop ver-
keersslachtoffers worden her-
dacht, maar ook een dag om
aandacht te vragen, zodat
nieuwe slachtoffers kunnen
worden voorkomen.
De provincie Drenthe en de
gemeente Emmen ondersteu-
nen samen het project ED-
WARD. Op 16 september
staan er in het centrum van
Emmen 27 lege stoelen. Deze
stoelen staan symbool voor de
dodelijke verkeerslachtoffers
die het afgelopen jaar in de
provincie zijn gevallen.

Met EDWARD-dag wil de ge-
meente Emmen graag extra
bewustzijn creëren in de sa-
menleving voor de verkeers-
veiligheid. Een bewustzijn dat
niet alleen op 16 september
voor extra oplettendheid in het
verkeer zorgt, maar elke dag
opnieuw. Alleen samen kun-
nen we er namelijk voor zor-
gen dat het verkeer veiliger
wordt en er geen slachtoffers
meer vallen.

Misschien voelen nabestaan-
den zich verbonden bij project
EDWARD. Als zij vragen heb-
ben of betrokken willen wor-
den bij de uitvoering van dit
project, kunnen zij contact op-
nemen met de gemeente Em-
men via 14 0591 of gemeen-
te@emmen.nl.
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� Vlak naast het drukke centrum van Emmen, achter het ziekenhuis, liggen de
Emmerdennen.

Wandeling door Emmerdennen
EMMEN - Staatsbosbeheer organi-
seert zondag 2 augustus een zomer-
wandeling door de Emmerdennen. 

Vlak naast het drukke centrum van
Emmen, achter het ziekenhuis, liggen
de Emmerdennen: een oase van rust.
Klein Zwitserland, noemen ze het in de
buurt. Het is een fraai bos met oude
zandduinen. Het Haantjeduin vormt
met zijn 27 meter boven NAP één van
de hoogste toppen van de Hondsrug. 

De gids zorgt dat het een interessante
ontdekkingstocht wordt. Hij vertelt
niet alleen over het ontstaan van de
Emmerdennen, maar ook over de bo-
men en de dieren in het bos.

De wandeling start om 13.00 uur en
duurt anderhalf tot twe uur. De kosten
bedragen 6 euro voor volwassenen en 3
euro voor kinderen tot en met twaalf
jaar. Aanmelden is verplicht en kan via
www.staatsbosbe heer.nl/ hondsrug.

EMMEN - De trossen zijn afgelopen
weekend meteen los gegaan in de ver-
nieuwde haven van Parc Sandur in
Emmen. Aan de grote steiger bij de
Rietplas is het  goed toeven. Men kan
er genieten van een lekker drankje en
muzikale optredens. Zaterdag speelde
Lisa Ploeger en zondag Kelvin Hars-
kamp voor een vol terras. Er is vol-

doende ruimte om iedereen veilig te
kunnen laten zitten. Komend week-
end zijn er weer optredens. Zaterdag
is er van 19.00 tot en met 22.00 uur
een lounge-dj van PLDS sounds. Zon-
dag brengt het duo Kim & Dyan van-
af 15.00 uur popsongs. De toegang is
gratis. Foto: Wiebe Veenstra.

Muziek in haven Parc Sandur

EMMEN - Studenten International
Tourism Management van NHL Sten-
den, met een vestiging in Emmen, heb-
ben de Visitor Management-challenge
gewonnen met de AR-game GemQuest

Visitor Management, het reguleren van
bezoekers, is een nog urgentere uitda-
ging geworden door de corona-pande-
mie. Om veilig toerisme in Nederland
weer mogelijk te maken met social dis-
tancing als een van de belangrijkste
randvoorwaarden, ontwikkelde de
UNWTO Students League Nederland
een challenge rondom Visitor Manage-
ment. De challenge daagde studenten
uit om in drie weken tijd baanbreken-
de innovaties en ideeën voor de toeris-
me-indu-trie in Nederland te ontwikke-
len om bezoekersstromen in steden en
regio’s te managen. De app GemQuest
kwam als winnaar uit de bus.
Annemiek Schuitema, student Interna-
tional Tourism Management, reageert
namens het winnende team: ,,De UNW-
TO Students League is een uitgelezen
kans om onze opgedane kennis in de
praktijk te brengen. We hebben kun-
nen aantonen dat we out-of-the-box
kunnen denken en binnen drie weken
met gezamenlijke creativiteit een ruw
idee om kunnen zetten in een haalbaar
businessplan. We zijn erg dankbaar dat
we via NHL Stenden zo’n kans krijgen.
We zijn erg trots op wat we als team
hebben bereikt.”
GemQuest is een zogenaamde augmen-
ted reality-game waarmee gebruikers
geanimeerde ‘hidden gems’ kunnen
vinden via de camera op hun telefoon.
Door de GemQuest-app te openen
wordt de locatie van de gebruiker her-
kend en de camerafunctie op een heat-

map geeft realtime informatie over de
drukte op een bestemming. De zoge-
naamde ‘hidden gems’ in de buurt van
de gebruiker worden als groen (wat
‘niet druk’ betekent) gemarkeerd op de
kaart. Het bezoeken van een ‘gem’ le-
vert punten op die ingewisseld kunnen
worden voor digitale vouchers om te
besteden bij lokale attracties of hore-
ca. Bovendien geeft de game suggesties
voor activiteiten als de gebruiker in
een drukke omgeving verblijft. Het
wordt aangeraden dat het beheer en
onderhoud van de app ondergebracht
wordt bij een centrale organisatie. El-
ke functionaliteit is verder uitgewerkt
in een implementatieplan. ,,Gebaseerd
op het wereldwijd succesvolle spel
Pokémon Go, combineert GemQuest
het aspect van entertainment met Visi-
tor Management als een toekomstbe-
stendig hulpmiddel dat niet alleen in
corona-tijd gebruikt kan worden’’, al-
dus de Stenden-studenten.
De jury is enthousiast. ,,Dit is out-of-
the-box denken. De app probeert gas-
ten te verleiden. De app is zowel prak-
tisch als theoretisch en in de uitwer-
king goed onderbouwd. De manier
waarop nagedacht is over het positief
beïnvloeden van menselijk gedrag, is
innovatief. Daarnaast is de oplossing
via de juiste kanalen direct te imple-
menteren. 
Het winnende team bestaande uit Nina
Bittner, Johanna Tyska, Annemiek
Schuitema, Jan Hoffmann, Lea Richter
en Bonne Noorman won een sponsor-
prijs vanuit Kennisnetwerk Destinatie
Nederland en vanuit UNWTO een pro-
fessionele privilege met toegang tot
een internationaal netwerk in de pu-
blieke en private sector.

Studenten Stenden
winnen prijs met game

Cursus Drents voor toerist
DRENTHE - Het Huus van de Taol
gaat vakantiegangers online een
stoomcursus Drents aanbieden. Vol-
gens de streektaalorganisatie kunnen
toeristen hierdoor nog meer plezier be-
leven aan hun bezoek aan Drenthe. 

Deze zomer gaan er meer mensen dan
ooit op vakantie in eigen land. Vooral
de provincie Dren the is in trek. De
Drentse streektaalorganisatie springt
hierop in door het aanbieden van ‘een
heel klein beetie Drents voor toeris-
ten’. Arja Olthof, streektaalfunctiona-

ris: ,,Normaliter verdiep je je vooraf
even in de cultuur van je vakantiebe-
stemming. Daar hoort ook de taal bij.’’
Op de vernieuwde website van het
Huus van de Taol wordt aandacht be-
steed aan de basisbeginselen: hoe
werkt het met groeten, waarom
spreekt een Drent nooit iemand aan
met u in zijn eigen taal? En wanneer
een Drent ‘Ik zeg ja nee’ zegt, blijkt hij
helemaal niet zo besluiteloos te zijn als
een niet-Drent zou kunnen vermoeden.
De stoomcursus Drents op Reis staat op
www.huusvande taol.nl/drentsopreis.
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DRENTHE - De zogenaamde Knapzakroutes,
wandeltochten door de mooiste delen van Drent-
he, zijn gedigitaliseerd. Iedereen kan ze downlo-
aden. 

In totaal zijn er 63 verschillende routes. Knap-
zakroutes gaan niet over de bekende paden,
maar laten de wandelaar de meest bijzondere
plekjes in Drenthe zien. De gemiddelde lengte is
zo’n 15 kilometer, meestal op te splitsen in kor-
tere lussen. Vorig jaar is een begin gemaakt om
de Knapzakroutes te digitaliseren. Inmiddels
staat de eerste serie online op knapzakrou-
tes.nl/bokd. 
In 1983 werd de eerste Knapzakroute uitge-
bracht. Het gaat om een initiatief van de Brede

Overleggroep Kleine Dorpen, in samenwerking
met dorpsbelangenorganisaties, een historicus,
geoloog, bioloog en archeoloog. Er inmiddels 63
van deze wandelgidsen verschenen voor volwas-
senen en 2 voor kinderen. Dit zijn de zogenaam-
de Kinderknapzakroutes over het Hijkerveld en
rond Orvelte. De gidsen zijn rijk voorzien van
achtergrondinformatie over het landschap en de
geschiedenis.
Omdat wandelaars steeds meer gebruik maken
van digitale routes en lopen via GPS én omdat
routewijzigingen veel eenvoudiger zijn door te
voeren, is besloten om de Knapzakroutes te digi-
taliseren. Inmiddels staat een aantal Knapzak-
routes online en zullen er voor het eind van dit
jaar zo’n 30 routes gedigitaliseerd zijn.

Knapzakroutes gedigitaliseerd
� De knapzakroutes brengen de wandelaar op de mooiste plekjes van Drenthe. 

van dit museum kan rekenen op
een bijdrage van 8.000 euro. De
Historische Vereniging van
Nieuw-Buinen en Buinerveen en
de bibliotheek van Nieuw-Bui-
nen onderbouwen met dit pro-
jectplan de ambitie om een his-
torisch informatiecentrum te re-
aliseren in MFA Noorderbreed-
te. De glascollectie en activitei-
ten van de historische vereni-
ging zullen samen met de biblio-
theek op een actuele manier
worden gehuisvest.
Stichting Be-Wonder, Roodpa-
leis kan rekenen op een bijdrage
van 7.500 euro voor de theater-
voorstelling ‘Mijn liefde is een
koorts’ waarvan de première in
mei is. Dit intergenerationele,
multiculturele en multidiscipli-
naire project heeft tot doel men-
sen in de samenleving dichter
bij elkaar te brengen via kunst
en cultuur met oral history (het
delen van verhalen via inter-
views vastgelegd op videocame-
ra) als basis. 
Stichting Garage TDI kan reke-
nen op een bijdrage van 2.000
euro voor het mobiele theater-
productie/openluchtspel Het
TDI-Drive-In-Theater, dat tot het
eind van dit jaar in Assen wordt
gehouden. TDI heeft ieder jaar
een vol inspirerend zomerpro-
gramma. Er worden trainingswe-
ken georganiseerd op een cam-
ping in Gasselte, waar iedere

EMMEN - Het bestuur van het
Prins Bernhard Cultuurfonds
Drenthe heeft in de eerste helft
van dit jaar ruim 160.000 euro
beschikbaar gesteld voor de on-
dersteuning van 69 projecten op
het gebied van cultuur en na-
tuurbeheer in Drenthe. Deze
projecten zijn initiatieven van
stichtingen en verenigingen van
amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt
aan de hand van landelijke richt-
lijnen. Bijdragen worden be-
schikbaar gesteld voor bijzonde-
re activiteiten van en voor ama-
teurs en vrijwilligers. 
De coronacrisis is een over-
machtssituatie die een groot aan-
tal initiatiefnemers in de cultuur
en natuur sectoren hard treft.
Het bestuur van de afdeling
Drenthe heeft zich bij een aantal
projecten genereus opgesteld
door wat extra bijdragen toe te
kennen,  zodat onze kunst en cul-
tuurwereld actief blijft in deze
coronatijd.
Christelijk Mannenkoor Valeri-
us uit Emmen kan 2.000 euro te-
gemoet zien. Dit geld is bestemd
voor het organiseren van een ju-
bileumconcert ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van het
koor.
Verder springt de bijdrage voor
het Glasmuseum in Nieuw-Bui-
nen in het oog. De herinrichting

Festival Kört&Goed werd vorig jaar gewonnen door toneelvereniging Crescendo uit Gieterveen (foto:
Anneke Bloema).

Cultuurfonds Drenthe steunt
projecten met 160.000 euro
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Officiële
mededelingen

Aanvragen
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester
en wethouders heeft de volgen-
de aanvragen voor omgevings-
vergunningen ontvangen (de da-
tum van ontvangst van de aan-
vraag is eerst genoemd):

Barger-Compascuum
� 25 juni 2020, nabij Limietweg

139, het kappen van een boom
(180432-2020)

Emmen
� 25 juni 2020, Houtsnip 4, het

plaatsen van een tuinhuisje
(180241-2020)

� 26 juni 2020, Kapelstraat 136
t/m 188 (even) + 188A, 188B en
188C, het bouwen van een
woontoren met parkeergarage
(182206-2020)

� 30 juni 2020, Monetpassage
57, het plaatsen van lichtrecla-
me (184874-2020)

� 26 juni 2020, nabij Oranjeka-
naal NZ - kruising Abel Tas-
manstraat, het kappen van een
boom (181850-2020)

� 26 juni 2020, Sint Gerardus-
straat 144, het bouwen van een
bijgebouw (182348-2020)

� 30 juni 2020, Veste 16, het bou-
wen van een woning (184505-
2020)

� 25 juni 2020, Wilhelminastraat
47, het plaatsen van handelsre-
clame (180108-2020)

Emmer-Compascuum
� 25 juni 2020, Kwartel 49 en 51,

het bouwen van een twee-on-
der-een-kap woning (181807-
2020)

� 24 juni 2020, Verlengde Schol-
tenskanaal OZ 23, het realise-
ren van een mono mestvergis-
tingsinstallatie (179032-2020)

� 26 juni 2020, nabij Westelijke
Doorsnee NZ 16, het kappen
van een boom (181843-2020)

Erica
� 25 juni 2020, langs Verlengde

Vaart NZ, het kappen van een
boom (180040-2020)

� 26 juni 2020, Verlengde Vaart
ZZ 138, het uitbreiden van een
garage/berging (181858-2020)

Klazienaveen
� 30 juni 2020, Herderstraat 63,

het aanpassen van een voorge-
vel (184040-2020)

� 29 juni 2020, Van Echtenska-
naal NZ 186, het plaatsen van
een erker en luifel (183270-
2020)

Nieuw-Amsterdam
� 25 juni 2020, langs Dommers-

kanaal NZ tegenover Schoone-
bekerstraat, het kappen van
een boom (180082-2020)

Nieuw-Schoonebeek
� 26 juni 2020, Europaweg 43 A,

het aanvragen van een milieu-
toets voor een veehouderij
(182133-2020)

� 26 juni 2020, Europaweg 259
A, het aanvragen van een mi-
lieutoets voor een veehouderij
(182132-2020)

Nieuw-Weerdinge 
� 30 juni 2020, Weerdingerkanaal

NZ 40, het vestigen van een
kapsalon (184748-2020)

� 26 juni 2020, nabij Weerdinger-
kanaal NZ 125, het kappen van
een boom (181859-2020)

� 26 juni 2020, Zegge 48, het
bouwen van een woning
(182945-2020)

Roswinkel 
� 30 juni 2020, Boetseweg 22,

het vestigen van een B & B
(184601-2020)

Schoonebeek
� 25 juni 2020, Oldenhuis Grata-

maweg, het kappen van een
boom (180054-2020)

� 23 juni 2020, Waterbies 10, het
bouwen van een woning
(178249-2020)

Veenoord
� 26 juni 2020, nabij Van Gogh-

straat 7, het kappen van een
boom (181842-2020)

Zwartemeer
� 26 juni 2020, nabij Eemsland-

weg 17, het kappen van een
boom (181835-2020)

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

Klazienaveen 
� 11 mei 2020, Dordsedijk 472,

het verbouwen van een wo-
ning (133894-2020) 

Nieuw-Weerdinge 
� 23 april 2020, Weerdingerka-

naal NZ 206, het bouwen van
een woning met B & B
(120328-2020)

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

Emmen 
� 30 juni 2020, Achter de Smidse

12, het plaatsen van een car-
port (160163-2020) 

� 4 juli 2020, Beeldentuin 4, het
bouwen van een woning
(166076-2020)

� 1 juli 2020, Boermarkeweg 60,
het plaatsen van twee tijdelijke
triagetenten (met instandhou-
dingstermijn van maximaal 6
maanden) (173346-2020)

� 30 juni 2020, Bruntingerbrink
80, het vervangen van een ko-
zijn (154242-2020) 

� 4 juli 2020, Kruidentuin 33, het
bouwen van een woning
(166075-2020)

� 2 juli 2020, Langiusdijk 4, het
bouwen van een woning
(136274-2020)

� 1 juli 2020, Lunekehaar 11, het
bouwen van een woning
(146127-2020) 

Emmer-Compascuum
� 2 juli 2020, Lijsterbeslaan 10,

het uitbreiden van een woning
(125586-2020)

� 7 juli 2020, Merel 6 A, het bou-
wen van een woning (152625-
2020)

� 6 juli 2020, Merel 6 B, het bou-
wen van een woning (152591-
2020)

� 30 juni 2020, Wissenweg 5, het
bouwen van een werktuigen-
berging (133918-2020) 

Nieuw-Schoonebeek
� 30 juni 2020, Europaweg 143

A, het bouwen van een opslag-
gebouw (66325-2020) 

Nieuw-Weerdinge 
� 1 juli 2020, Siepelveenwijk ZZ

144, het vestigen van een na-
tuurgeneeskunde praktijk aan
huis (163276-2020) 

Zwartemeer
� 16 juni 2020, De Zwaai 63, het

realiseren van een kapsalon
aan huis (158839-2020) 

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunningen uitgebreide
procedure
Het college van burgemeester
en wethouders wil het volgende
besluiten (de datum van bekend-
making is eerst genoemd):

Emmen 
� 14 juli 2020, Phileas Foggstraat

26 A, het gedeeltelijk verande-
ren/ vervangen van een ver-
kooppunt voor motorbrand-
stoffen, een luifel en het bou-
wen van een prijzenbord
(71777-2017)

Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.
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Schrijfwedstrijd Huus van de
Taol levert negen eenakters op
EMMEN - De Drentse streek-
taalorganisatie Huus van de
 Taol heeft afgelopen wintersei-
zoen een eenakterschrijfcursus
georganiseerd. De belangstel-
ling was zo groot dat het negen
nieuwe stukken heeft opgele-
verd.

Onder leiding van docent Hans
Brans is een groep van 14 cursis-
ten aan de slag gegaan. De laat-
ste gemeenschappelijke afslui-
ting is door de coronacrisis niet
meer gelukt. Maar het schrijven
van de laatste opdracht is wel ge-
slaagd. Negen cursisten hebben
een nieuwe Drentstalige eenak-
ter geschreven. Die zijn nu te le-
zen op de site huusvandetaol.nl.
Ook zijn daar een paar fraaie
‘anfieterfilmpies’ van de stuk-
ken te zien. 
Een aantal van de schrijvers is

verbonden aan een toneelvereni-
ging. Een mooi gevolg van de
cursus is dat de toneelclubs voor
het komend seizoen een nieuw
stuk op de planken kunnen bren-
gen. En dat is wat het Huus van
de Taol graag wilde bereiken.
Een aantal van de nieuwe stuk-
ken blijft niet in een la liggen
maar wordt echt uitgevoerd.
Voor drie stukken is nu afge-
sproken dat ze bij de eigen to-
neelclubs in première zullen
gaan. Andere clubs mogen daar-
na pas met deze eenakter aan de

gang. Het Huus van de Taol or-
ganiseert om het jaar het eenak-
terfestival Kört&Goed. Om de
editie 2021 een extra impuls te
geven heeft de streektaalorgani-
satie de eenakterschrijfcursus
gehouden. Of het festival in
maart door kan gaan, wordt eind
augustus bepaald. Bekeken
wordt of de coronaregels wel sa-
mengaan met het organiseren
van een een akterfestival. Als het
wel doorgaat, dan kunnen to-
neelclubs in september inschrij-
ven voor het festival.

dag vanuit het niets verschillende voorstellingen
worden gemaakt. Ook wordt er gespeeld op festi-
vals.
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
in Nederland kan rekenen op een bijdrage van
3.000 euro voor de publicatie Wandelen op de
Braak, twee eeuwen cultuur- en natuurbeleving
die op 1 oktober verschijnt. In 2020 is het 100
jaar geleden dat het landgoed De Braak eigen-
dom werd van Natuurmonumenten. Dit vormt de
aanleiding voor een publieksboek over het nog
altijd zeer geliefde landgoed, gelegen onder de
rook van de stad Groningen. De Braak kent een
veelzijdige geschiedenis, die meer omvat dan
slechts de historische ontwikkeling van het land-
goed. Het gaat ook over het cultuurhistorische
landschap, waarin het landgoed gesticht werd.
Daar komt de vaak onderbelichtte periode van
de twintigste eeuw bij. 

NHL Stenden haalt
miljoenen binnen
voor uitwisselingen
EMMEN - NHL Stenden Hoge-
school, met een vestiging in Em-
men, maakt samen met zeven
andere Europese onderwijsin-
stellingen onderdeel uit van het
RUN-EU consortium. Samen
haalden zij een Europese subsi-
die van 5 miljoen euro binnen
om studenten en docenten meer
internationale mogelijkheden te
bieden. 

Erica Schaper, voorzitter van het
College van Bestuur van NHL
Stenden, is erg blij met de subsi-
die. ,,We vinden internationale
ervaring ontzettend belangrijk,
voor onze studenten, medewer-
kers én ondernemers. Met de
subsidie creëren we samen met
onze partnerscholen nieuwe mo-
gelijkheden. We gaan ons inzet-
ten voor de moeilijk oplosbare
problemen waar onze regio’s
voor staan, zoals vergrijzing,
leefbaarheid en circulariteit.” 

De subsidie die de acht hoge-
scholen samen binnenhaalden is
de zogeheten Erasmus+ subsi-
die, die zich richt op ontwikke-
lingsmogelijkheden voor ieder-
een. De subsidie wordt toege-

kend aan projecten die de ken-
nis van studenten en onderwijs-
personeel vergroten door ze in-
ternationale ervaring op te laten
doen. Bijvoorbeeld in de vorm
van een onderzoeksproject waar
studenten van scholen uit ver-
schillende landen aan deelne-
men. Of via stages of deelname
aan programma’s die samen met
externe partners worden aange-
boden.

NHL Stenden werkt vanuit de
zogeheten quadruple helix,
waarbij onderwijs, bedrijfsle-
ven, lokaal bestuur en sociale en
culturele instellingen intensief
samenwerken en de blik van de
regio verbreden. Schaper: ,,Door
krachten te bundelen in het
RUN-EU consortium, kunnen we
een flinke bijdrage leveren aan
regionale thema’s zoals leefbaar-
heid, vergrijzing en braindrain.
Met de Erasmus+ subsidie wisse-
len we niet alleen kennis uit,
maar zorgen we ook voor waar-
devolle internationale ontmoe-
tingen. Dit helpt ons om scherp
te blijven en met andere ogen
naar uitdagende vraagstukken
uit onze regio’s te kijken.”

Gymnasiast Esdal College
slaagt met vier profielen
EMMEN - Maarten de Jong,
leerling uit 6 gymnasium van
het Esdal College in Emmen, is
geslaagd met vier profielen.
Normaal is dat er maar één. 

De succesvolle gymnasiast legt
uit: ,,In principe koos ik in de
derde klas voor een pakket met
drie profielen, namelijk Natuur
& Gezondheid, Natuur & Tech-
niek en Economie & Maatschap-
pij. Tot de zesde klas wist ik niet
dat ik ook Cultuur & Maatschap-
pij deed. Waarom ik hiervoor
koos is simpel: ik wist nog hele-
maal niet wat ik wilde gaan stu-
deren. Om te voorkomen dat er
een opleiding zou zijn die ik niet
zou mogen doen, omdat ik be-
paalde vakken niet in mijn pak-
ket zou hebben gehad, ben ik
voor de ruimste keus aan profie-
len gegaan.’’
Het was niet alleen maar hard
werken, want leren komt Maar-
ten wel een beetje aanwaaien.
,,Voor vakken, zoals geschiede-
nis en biologie hoef ik de stof
maar twee of drie keer door te
lezen om een voldoende te ha-
len. Ik maakte in de bovenbouw
alleen huiswerk voor de vakken
Latijn, wiskunde en economie.
Enkel omdat ik me het meest
voor deze vakken interesseerde.
Ik maakte af en toe een samen-
vatting, maar ik leerde vooral

door te lezen en te begrijpen. Ik
heb hard gewerkt voor de vier
profielen, maar mijn ‘leerknob-
bel’ hielp wel”, aldus de Esdal-
leerling die naast het halen van
hoge cijfers naar eigen zeggen
ook nog genoeg tijd vond om ‘te
relaxen’. Zo ontdekte hij tijdens
de ‘lockdown’ dat hij ook koken
heel leuk vindt.

Maarten verhuist nu naar Gro-
ningen, waar hij Econometrics &
Operational Research gaat stu-
deren aan de Rijksuniversiteit
Groningen.

Maarten de Jong.
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EMMEN - Het G-voetbalteam van FC Emmen
(foto) heeft twee nieuwe spelers mogen begroe-
ten. Het gaat om Danick Hekhuis (16) en Mike
Spiekman (15). Beide spelers zijn gescout bij
vv Bargeres. Ze blijven ook bij Bargeres spelen,

maar kunnen via FC Emmen meer trainen en
meer wedstrijden spelen. Samen met de huidi-
ge selectie, bestaande uit twaalf spelers, gaan
zij FC Emmen komend seizoen vertegenwoor-
digen in de Bijzondere Eredivisie.

Nieuwe spelers voor G-team

zonder hoogveen en andere
planten en diersoorten.
In verband met de coronamaat-
regelen is er een beperkt deelne-
mersaantal en is aanmelding
verplicht. Tevens is de pittige
wandeling niet geschikt voor
kleine kinderen en mensen die
minder ter been zijn. Overlast
van insecten is aanwezig, dus
dichte kleding en schoeisel is
aan te raden.  
Beginpunt van de wandeling is
Het Veenland aan de Kamer-
lingswijk 83 oz in Zwartemeer.
Dit is letterlijk aan het einde
van de Kamerlingswijk, nog iets
voorbij de kerk bij de kleine ro-
tonde. Het uitstapje duurt van
19.30 tot 21.30 uur. De kosten
zijn 4 euro. Kinderen tot veer-
tien jaar mogen gratis mee. Aan-
melden kan via e.bloeming@
staats  bosbeheer.nl of 06 - 531 99
389.

ZWARTEMEER - Natuurpark
Moor-Veenland organiseert zon-
dag, in samenwerking met
Staatsbosbeheer, een wandelex-
cursie naar het Land van Koop-
man bij Zwartemeer. Dat is een
bijzondere plek in natuurgebied
Bargerveen.

Anders dan in het pure hoog-
veen staan daar vele wilgen, die
door de natte omstandigheden
een veilig onderkomen voor vele
vogels vormen. In sommige ja-
ren is het niet alleen een van de
belangrijkste en grootste spreeu-
wenslaapplaatsen van Neder-
land maar komen er tegen de
schemering tevens honderden
boerenzwaluwen naar de wilgen
en rietkragen om te overnach-
ten. Bij goede omstandigheden
en met wat geluk is dat een waar
spektakel. Uiteraard vertelt de
gids ook van alles over het bij- Invallende spreeuwen boven het Bargerveen (foto: meetingnature.nl) .

Wandelexcursie naar
het Land van Koopman

Meer comfort bij borstonderzoek Treant

neemt de radioloog stukjes weef-
sel uit de borst (biopt) dat wordt

EMMEN - Zorggroep Treant
beschikt sinds kort over appa-
ratuur die meer comfort biedt
bij een borstonderzoek. Ook
zijn er 80 procent minder biop-
ten nodig bij borstkanker-
weefselonderzoek. Dit is mo-
gelijk dankzij het nieuwe
mammografie-apparaat met
ingebouwd biopsiesysteem. 

Het maken van röntgenfoto’s
van de borsten met een mam-
mografie-apparaat (mammo-
graaf) wordt door veel vrou-
wen als onaangenaam ervaren.
Om het comfort voor de pa-
tiënt tijdens het borstonder-
zoek te vergroten, is de nieuwe
mammograaf uitgerust met
(borst)gevormde compressie-
platen, zogenaamde paddles.
Deze nieuwe paddles volgen
de vorm van de borst beter. De
nieuwe paddles zijn niet voor
iedereen geschikt: tijdens het
onderzoek worden de meest
geschikte gekozen, afhankelijk
van de vorm en grootte van de
borst. 
Soms zijn kalkspatjes zicht-
baar op een röntgenfoto. Als
die mogelijk kwaadaardig zijn,

nomen met behulp van het nieu-
we ingebouwde biopsiesysteem

onderzocht onder de microscoop.
In dat geval wordt een biopt ge-

van de mammograaf. Hierdoor
hoeven bij verdachte afwijkin-
gen in de borst minder stukjes
weefsel weggehaald te wor-
den. 
Radioloog Margot Willemse is
erg blij met de nieuwe appara-
tuur: ,,Hiermee kunnen we
kleine afwijkingen in de borst
heel nauwkeurig aanprikken
en direct zien of het gezochte
weefsel in het biopt zit. We
hoeven per patiënt minder
biopten te nemen en het on-
derzoek gaat sneller. Dat is na-
tuurlijk prettig voor de patiënt
en bovendien is er minder
kans op complicaties zoals een
nabloeding.’’
Voor diagnostiek bij een ver-
moeden van borstkanker en
behandeling van borstkanker
kunnen patiënten binnen Tre-
ant terecht bij het gespeciali-
seerde Mammacentrum in
Hoogeveen. Na behandeling
kunnen patiënten voor hun
jaarlijkse controle terecht bij
het in borstkanker-gespeciali-
seerde radiologieteam. Dit kan
op de ziekenhuislocaties van
Treant in Hoogeveen en Stads-
kanaal.

De paddles van de mammograaf worden verwisseld (foto: Bianca Verhoef).

Olifant in Wildlands
verliest onvoldragen kalf
EMMEN - Olifantenkoe Ma Yay
Yee uit Wildlands Adventure
Zoo Emmen is vorige week haar
onvoldragen jong verloren. 

De olifantenverzorgers ontdek-
ten dit ’s ochtends. De dame was
ruim een jaar op weg en dus hal-
verwege de dracht. Olifanten
hebben een draagtijd van ge-
middeld 22 maanden. De vader
was dan ook niet de in mei gear-
riveerde stier Timber, maar zijn
voorganger Mekong.
De miskraam komt niet hele-
maal onverwacht: zo’n twee we-
ken eerder vertoonde Ma Yay
Yee al tekenen van ongemak en
verloor zij bloed. Waarom de
dracht is afgebroken, is nog niet
bekend. 
Op dit moment gaat het lichame-

lijk goed met de moeder, al is de
olifantenkudde duidelijk in
rouw. De andere dames en de
jongen houden haar goed in de
gaten en zodra Ma Yay Yee een
brul geeft, snellen zij toe. De
dierverzorgers zullen haar de ko-
mende tijd ook goed in de gaten
houden, omdat zij op dit moment
ook minder eetlust heeft.
In Wildlands wordt nog een oli-
fantenkalf verwacht in het voor-
jaar van 2021, want ook de leid-
ster van de kudde, Mingalar Oo,
is drachtig van Mekong. 

Aandeel van
duurzame energie
wordt overschat
EMMEN - De opwekking van
duurzame energie in Nederland
staat nog steeds in de kinder-
schoenen. De gemiddelde Ne-
derlander denkt dat het aandeel
zonne-energie tegenwoordig on-
geveer 17 procent bedraagt, ter-
wijl dat in werkelijkheid nog
geen 1 procent is. 

Ook als het gaat om windenergie
en biomassa is er sprake van for-
se overschatting. Dit blijkt uit
een nieuw onderzoek van de Ne-
derlandse Vereniging Duurzame
Energie (NVDE). ,,Als je over-
schat hoeveel er is, onderschat
je hoeveel er nog nodig is”, zegt
Olof van der Gaag, directeur NV-
DE. ,,Het is makkelijker om te-
gen oplossingen te zijn of extra
eisen te stellen, als je denkt dat
we al heel ver zijn. Maar de ur-
gentie is veel groter dan mensen
denken. Er is nog veel meer
werk aan de winkel en we heb-
ben echt alle technieken nodig.”
Het NVDE-onderzoek toont ook
aan dat Nederlandsers duurza-
me energieopwekking belang-
rijk vinden. Ruim zestig procent
van de ondervraagden wil dat de
heropbouw van de economie na
corona groen verloopt en dus ge-
koppeld wordt aan duurzaam-
heid. Zij vinden dat er duur-
zaamheidseisen moeten worden
gesteld aan bedrijven die over-
heidssteun krijgen.

De Nederlander zelf ook actief
bezig met duurzaamheid, zo
blijkt uit het onderzoek. Twee-
derde van de woningeigenaren
gaat meer of evenveel verduur-
zamen in eigen huis door corona.
Deze cijfers zijn gunstiger dan
die in vergelijkbare onderzoe-
ken enkele maanden geleden. Er
zijn ook aspecten uit de corona-
tijd die men wil behouden. Zo
geven vrijwel alle ondervraag-
den aan te willen blijven genie-
ten van het groen en de natuur
dichtbij. Van de mensen voor
wie thuiswerken mogelijk is, wil
78 procent dit regelmatig blijven
doen.

Expositie Saskia
Boelsums verlengd
en verplaatst
NIEUW-SCHOONEBEEK -  De
expositie Landscape revisited
van Saskia Boelsums uit Nieuw-
Schoonebeek is verlengd en ver-
plaatst naar de hoofdlocatie van
het Drents Museum.

De veertig landschapsfoto’s zijn
tot 12 oktober te zien in de Ab-
dijkerk van het Drents Museum
in Assen. De foto’s van Boelsums
trekken veel bezoekers en wor-
den door publiek hoog gewaar-
deerd. Bijna alle tentoongestel-
de werken zijn in Drenthe ge-
maakt. Saskia Boelsums, Kunste-
naar van het jaar 2020, maakt
schilderachtige landschapsfoto’s
die de schoonheid van het land-
schap en de wolkenpartijen
sterk benadrukken.

Saskia Boelsums noemt zichzelf
‘beeldend kunstenaar met een
fototoestel’. Haar landschappen
met dramatische luchten worden
vaak vergeleken met die van de
Hollandse Meesters. Er zit span-
ning in de werken, zoals de ble-
ke weerkaatsing van maanlicht
op een bevroren plas, de goudge-
le gloed van een graanveld aan
het eind van de zomer en een
haast transparant-groene golf in
een grijze onstuimige zee. De
rust en de dynamische natuur
van het Drentse landschap zijn
een grote inspiratiebron voor de
kunstenares.

Het museum is van dinsdag tot
en met zondag van 11.00 tot
17.00 uur geopend. Kaarten
moeten geserveerd worden.

MS Fonds zoekt
collectanten
EMMEN - Het MS Fonds is in
Emmen op zoek naar collectan-
ten voor de landelijke inzame-
lingsactie die van 16 tot en met
21 november wordt gehouden.
MS is de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen. Het
is een ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel. Doordat er iets mis is
in het afweersysteem, wordt de
laag om de zenuwen aangevallen
en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de herse-
nen niet (goed) door, waardoor
verlammingsverschijnselen op-
treden. In Nederland hebben
17.000 mensen MS en elk jaar
komen hier zo’n 1.000 mensen
bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e
levensjaar. Het MS Fonds inves-
teert de opbrengst van de collec-
te in onderzoek naar de ziekte.
Voor meer informatie en aan-
melding kan men terecht op
www.nationaalms fonds.nl.

 Bedrijven gezocht voor
Duits-Nederlandse prijs
EMMEN - De Duits-Nederland-
se Handelskamer (DNHK) is op
zoek naar ondernemingen en
projecten die innovatief, grens-
overschrijdend en succesvol zijn.
Zij kunnen in aanmerking ko-
men voor de prestigieuze Duits-
Nederlandse Prijs voor de Eco-
nomie 2020. 

Er wordt gezocht naar bedrijven
of projecten die met succes nieu-

we producten, processen of dien-
sten op de markt hebben ge-
bracht. Niet alleen in eigen land,
maar ook in het buurland. Eer-
dere winnaars zijn onder andere
het waterstofproject Super Surf,
de online supermarkt Picnic en
het softwarebedrijf SendCloud. 
De DNHK rijkt de prijs voor de
dertiende keer uit. Door de ja-
ren heen hebben meer dan 450
ondernemers een poging gedaan
te winnen. ,,We willen de voorlo-
pers in de Duits-Nederlandse
markt graag de aandacht geven
die ze verdienen en innovatie sti-
muleren. Daarom hebben we in
2008 de Prijs voor de Economie
in het leven geroepen”, aldus
Günter Gülker, directeur van de
DNHK. 
De media-aandacht in zowel
Duitsland als Nederland vormt
een belangrijke reden om deel

te nemen aan de verkiezing. Bo-
vendien krijgen de kandidaten
toegang tot een netwerk van po-
tentiële investeerders en part-
ners. Tijdens de feestelijke uit-
reiking kunnen de finalisten hun
onderneming bovendien aan
meer dan honderd beslissers uit
de politiek en het bedrijfsleven
presenteren.  
Kandidaten kunnen zich online
aanmelden (www.dnhk.org/prijs -
vo o r deeconomie) of een mail
sturen aan info@dnhk.org. In-
schrijven kan tot en met 20 sep-
tember. De DNHK-jury zal de fi-
nalisten selecteren. Via een on-
line stemprocedure beslissen on-
dernemers uit beide landen uit-
eindelijk welke finalist de Prijs
voor de Economie 2020 krijgt.
De winnaar wordt op feestelijke
wijze bekendgemaakt op 3 no-
vember in Den Haag. 

Stadswandelingen
in Coevorden 
zijn populair
COEVORDEN - In Coevorden
worden deze zomer extra stads-
wandelingen georganiseerd. Be-
halve op woensdag zijn er nu ook
tochten op maandag en zater-
dag. 

Bij het Toeristische Informatie
Punt (TIP) in Coevorden is veel
vraag naar de stadswandelingen.
In overleg met stadsgids Lam-
bert Hans is daarom besloten om
naast de vaste woensdag ook op
maandag en zaterdag te wande-
len. Groepen kunnen op af-
spraak terecht.
De stadsgids vertelt onderweg
boeiende verhalen over histo-
risch Coevorden. Zo is er aan-
dacht voor onder andere het kas-
teel, de Vlijt, het weeshuis, de
hervormde kerk, het Van
Heutszpark, de synagoge en de
fraaie gevels van Coevorden. 
Wie mee wil wandelen, dient
zich voor 12.00 uur aan te mel-
den bij TIP Coevorden, telefoon
0524 525150. De kosten van de
stadswandeling zijn 5 euro per
persoon. Het vertrek is om 13.30
uur bij TIP Coevorden aan de
Haven 4. Uiteraard moeten de
de coronarichtlijen nageleefd
worden. Dat betekent anderhal-
ve meter afstand en thuisblijven
bij gezondheidsklachten. 
Meer informatie is te vinden op
www.magischdrenthe.nl.

Jongeren in Drenthe
roken en drinken minder
DRENTHE - De leefstijl van de
jongeren in Drenthe is verbe-
terd. Er wordt minder gerookt
en gedronken. Dat blijkt uit de
Gezondheidsmonitor Jeugd van
GGD Drenthe.

Het onderzoek werd in het na-
jaar van 2019 gehouden in sa-
menwerking met het RIVM.
Ruim 5300 jongeren uit klas 2 en
4 in Drenthe kregen vragen
voorgelegd. Daarbij bleek ook
dat jongeren minder aan binge-
drinken doen. Binge-drinken be-
tekent dat er vijf of meer drank-
jes worden gedronken bij één
gelegenheid. Het onderzoek
toont aan dat de Drentse jongere
het beter doet dan landelijk,
want daar is geen afname van ro-
ken en drinken bij jongeren
zichtbaar. 
Het onderzoek keek ook naar
stressgevoelens bij jongeren.

Drentse jongeren ervaren over
het algemeen veel stress door
school, de situatie thuis of ‘door
alles wat ze moeten doen’. Ze
gaan volgens de onderzoekers
goed om met de stress, maar de
toenemende mentale druk is wel
iets waaraan scholen en gemeen-
ten volgens de onderzoekers
meer aandacht moeten beste-
den. Opvallend is het feit dat er

grote verschillen zijn in gezond-
heid en leefstijl tussen de oplei-
dingsniveaus. Vergeleken met
jongeren met een VMBO-oplei-
ding hebben leeftijdsgenoten
met een HAVO- of VWO-oplei-
ding vaker een goede gezond-
heid. Ook houden ze er een ge-
zondere leefstijl op na.
De Gezondheidsmonitor vindt ie-
dere vier jaar plaats.

Nieuws
uit de regio
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