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voor het verruimen van de be-
zoekregeling is dat de locatie
vrij moet zijn van corona. Als dit
het geval is, kan er één keer in
de week één vaste bezoeker op
bezoek komen als de bewo-
ner/cliënt bezoek wil ontvangen.
Het bezoek duurt maximaal een
uur per keer. Het bezoek wordt
ingepland van maandag tot en
met vrijdag tijdens kantooruren.
Het contact via ontmoetingsra-
men en videobellen blijft ook ge-
woon mogelijk voor familie. Alle
bewoners, cliënten, eerste con-
tactpersonen en/of wettelijk ver-
tegenwoordigers zijn op de hoog-
te gebracht van de voorwaarden
voor het verruimen van de be-
zoekregeling en de gedrags- en
huisregels die een veilig bezoek

EMMEN - Bezoekers zijn sinds
gisteren weer welkom op de lo-
caties voor wonen en zorg van
Treant.

Een van de randvoorwaarden
mogelijk maken.
Om het bezoek veilig te laten
verlopen, worden bezoekers bij
binnenkomst gescreend. Hun

temperatuur wordt opgenomen
en ze beantwoorden vragen over
hun gezondheid. Ook het legiti-
matiebewijs van bezoekers kan
gecontroleerd worden. Als een
bezoeker milde verkoudheids-
klachten heeft (zoals niezen,
koorts hoger dan 38 graden of
veel hoesten), dan wordt het be-
zoek afgeblazen.

Er meldden zich meteen bezoekers op de morgen van de opening van Wildlands.

Bezoek mag weer bij Treant

Wildlands opent deuren weer
EMMEN - Adventure Zoo Wild-
lands in Emmen heeft gisteren
de deuren weer geopend.

Tim de Zwarte, abonnementhou-
der en voorzitter van de klank-
bordgroep van de dierentuin,
knipte het lint voor de entree
door en heropende daarmee offi-

cieel het park. Met een muzikaal
welkom van de folkband Rapal-
je op het Kompasplein genoten
de eerste bezoekers weer van
een bezoek aan het dierenpark.
De bezoekers zullen tijdens hun
bezoek een aantal vernieuwin-
gen zien in het park, zoals de
Jungle Arena met nieuwe tribu-

EMMEN - Zanger Justin Ripassa heeft vorige week zijn nieuwe cd
overhandigd aan burgemeester Eric van Oosterhout van de ge-
meente Emmen (foto: Bennie Wolbers). Ripassa deed dat in aan-
wezigheid van zijn producer Jeff Zwart. De overhandiging vond
met inachtneming van de coronaregels plaats op het gemeentehuis
van Emmen. Van Oosterhout had hier aan voorafgaand al de bij-
behorende clip gezien. Het is de derde CD van de talentvolle zanger
uit Emmen. 

Eén keer per week
één vaste bezoeker

ZWARTEMEER - In Zwartemeer wordt eind
dit jaar begonnen met de bouw van nieuwe
woningen. Het gaat om zes koopwoningen en
acht sociale huurwoningen in bestemmings-

plan het Kniepveen. Meer tekst en uitleg wordt
binnenkort tijdens een presentatie gegeven. De
tekening bij dit artikel toont de seniorenwonin-
gen die in Zwartemeer zullen verrijzen.

Woningbouw in Zwartemeer
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ne, het verblijf voor gordeldie-
ren en extra beplanting uit Costa
Rica. Souvenirshop De Expedi-
tie heeft een totaal nieuwe uit-
straling gekregen en het aantal
rookplekken in het park is terug-
gebracht naar vijf aangewezen,
afgeschermde locaties. 
Directeur Erik van Engelen is
blij dat het park na bijna tachtig
sluitingsdagen weer open kan.
,,We zagen veel blije bezoekers
tijdens de testdagen en het park
ligt er mooi bij. Fijn dat we men-
sen weer kunnen laten genieten
van onze dieren en de natuur,
dat hebben veel mensen gemist.
Met een ruim opgezet park van
23 hectare groot kunnen we ie-
dereen voldoende ruimte bie-
den.”

Oefenlocatie voor
Emmer roeivereniging
EMMEN - Roeivereniging
DRV34 in Emmen heeft een
oefenlocatie toegewezen ge-
kregen door de gemeente Em-
men nabij de kanobaan in de
Grote Rietplas.

DRV34 is een club in oprich-
ting, die er naar streeft nog dit
jaar met de sportieve activitei-
ten te starten. De gemeente
Emmen juicht de komst van de
roeivereniging toe en heeft be-
halve een oefenlocatie ook een
zeecontainer ter beschikking
gesteld, die gebruikt kan wor-
den voor de opslag van mate-
rialen. 

Het bestuur van de club is in-
middels in gesprek met ver-
schillende aanbieders van bo-
ten. Deze zullen worden over-
genomen van andere roeiver-
enigingen, met name ARC (As-
ser Roeivereniging), RV Nauti-
lus Rotterdam en de Hooge-
veense Roeivereniging De
Compagnie. Verder zijn een lo-
go en roeikleding ontworpen.
De KNRB heeft deze ontwer-
pen inmiddels goedgekeurd.
De vereniging hoopt nog dit
jaar aan wedstrijden te kun-
nen deelnemen, maar dat
hangt ook af van de ontwikke-
lingen rond het coronavirus. 

Nieuwe fietspaden
Bargerveen open
ZWARTEMEER - De nieuwe fietspaden rond de schaapskooi in het
Bargerveen (foto) zijn onlangs opengesteld voor gebruik. Het gaat
om de paden naar de schaapskooi, over De Lijn en over de Vossen-
dijk richting Zwartemeer. Het fietspad tussen de Zuidersloot en de
Stheemanstraat blijft nog een paar weken dicht. Het fietspad langs
de Nederlands-Duitse grens zal nog afgesloten zijn tot eind dit jaar.
Voor alle fietspaden in het Bargerveen geldt dat ze alleen bedoeld
zijn voor fietsen, dus niet voor bromfietsen of snorfietsen.

Blauwalg gevonden
in zwemplassen
EMMEN - In zwemplas Barger-
hoek in Nieuw-Amsterdam en
bij de Grote Rietplas (locatie
Rietstrand) in Emmen is vorige
week blauwalg gevonden. 
In het water is een te hoge con-
centratie blauwalgen gemeten.
De provincie Drenthe en Water-
schap Vechtstromen waarschu-
wen daarom niet te gaan zwem-
men in de plassen. Er zijn waar-
schuwingsborden geplaatst. 
Blauwalgen kunnen irritaties
aan de ogen en huid, hoofdpijn
en maag- en darmklachten ver-

oorzaken. De kwaliteit van de
overige officiële zwemplassen in
Drenthe is op dit moment vol-
doende. Hier kan gerust worden
gezwommen. Daarbij dient wel
rekening te worden gehouden
met de coronamaatregelen.
Houd 1,5 meter afstand van el-
kaar, zowel in als bij het water.
Vermijd drukte, ga zonodig naar
een minder drukke zwemlocatie.   
De meest actuele informatie
over de kwaliteit van het water
in zwemplassen is te vinden op
www.zwemwater.nl.

Flink meer
faillissementen
in regio Emmen
EMMEN - Het aantal faillisse-
menten in de regio Emmen is
de afgelopen tijd sterk geste-
gen. Dat heeft alles te maken
met de Coronacrisis.
In 2018 en ook vorig jaar be-
droeg het aantal faillissemen-
ten in deze regio tot en met
april 18. Dit jaar staat de tel-
ler op 60, waarbij er in januari
en februari nog de normale
aantallen van 5 en 11 kon wor-
den genoteerd. In maart volg-
de een forse stijging naar 25
en  in april naar 19. De ver-
wachting is dat deze trend zal
aanhouden zolang de Corona-
crisis niet vermindert. 
De cijfers zijn verzameld door
statisticus Herry Thole uit
Emmer-Compascuum. 

Nieuwe cd Ripassa
voor Van Oosterhout Snelle subsidie

voor Drentse 
coronakunst
DRENTHE - De provincie Dren -
the heeft een ‘Snelloket’ geo-
pend voor subsidie aan nieuwe
cultuurprojecten die het gevolg
zijn van de Coronacrisis. Profes-
sionals en amateurs kunnen mi-
nimaal 1.000 en maximaal 2.500
euro krijgen.

Gedeputeerde Cees Bijl: ,,Het
college van Gedeputeerde Sta-
ten wil Drenten helpen om deze
tijd door te komen. Dat geldt
ook voor Drentse cultuurmakers
die door een gebrek aan op-
drachten, tentoonstellingen en
optredens financiële leegte zien
ontstaan. Met het Snelloket ho-
pen we kunstenaars uit te dagen
om met goede voorstellen te ko-
men.”

De projecten moeten in vorm of
thema een link hebben met de
Corona-crisis. Ook moeten zij
voldoen aan de daarvoor gelden-
de RIVM-richtlijnen. ,,Deze bij-
zondere tijd vraagt om een nieu-
we manier van kunst maken. Dit
biedt ook kansen. Kunstenaars
kunnen helpen reflecteren op de
samenleving, inwoners betrek-
ken bij cultuurprojecten en
nieuwe perspectieven bieden”,
gelooft Cees Bijl. Als voorbeel-
den noemt hij muziekprojecten,
een drive-in expositie of online
portrettenserie.

Het loket is sinds vorige week
geopend. In totaal is er 50.000
euro beschikbaar. Aanvragers
moeten in Drenthe gevestigd
zijn en een korte projectbe-
schrijving met begroting indie-
nen. De provincie zegt toe het
bedrag bij geschiktheid van het
project binnen twee weken over
te maken. Meer informatie is te
vinden op www.provincie.dren -
the.nl/co ro na.
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Actualiteiten Wekelijkse publicatie, 

redactie De Zuidenvelder

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

Officiële
mededelingen

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
� 30 april 2020, langs de Derks-

straat, het kappen van 4 bomen
(126080-2020)

� 30 april 2020, Griendzoom 14,
het bouwen van een woning
(125557-2020)

� 30 april 2020, langs de Hoofd-
straat en langs de Noorder-
straat, het kappen van 7 bomen
(126131-2020)

� 30 april 2020, langs de Hoofd-
straat tussen nummers 77 en
106, het kappen van een boom
(125988-2020)

� 30 april 2020, Kerkuil 37, het
verplaatsen van een garage-
deur (124913-2020)

� 1 mei 2020, knooppunt Em-
men-West N34/N391, het tijde-
lijk toepassen van een overklui-
zing (127452-2020)

� 30 april 2020, Rietgoornzoom
24 en 25, het bouwen van een
2-onder-1-kapwoning (125800-
2020)

Emmer-Compascuum 
� 30 april 2020, Lijsterbeslaan 10,

het uitbreiden van een woning
(125586-2020)

Klazienaveen 
� 29 april 2020, nabij Van Ech-

tenskanaal NZ 35, het kappen
van een boom (123996-2020)

Nieuw-Dordrecht 
� 15 april 2020, Vastenow 81, het

bouwen van een stal en het re-
aliseren van een B & B (125704-
2020)

Nieuw-Schoonebeek 
� 29 april 2020, Europaweg 121,

het bouwen van een woning
(124459-2020)

Schoonebeek 
� 30 april 2020, Kooikerlaan 33,

het plaatsen van een dakkapel
(125206-2020)

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

Barger-Compascuum 
� 7 april 2020, Koetsier 7, het tij-

delijk plaatsen van een woonu-
nit (107073-2020)

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 
� 8 mei 2020, Vossepad 10, het

bouwen van een bijgebouw
(80525-2020)

Emmer-Compascuum 
� 8 mei 2020, Hoofdkanaal WZ

21, het vestigen van een nagel-
salon aan huis (77586-2020)

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

Emmen
� 12 maart 2020, Hoofdstraat 55,

het vestigen van horeca
(76525-2020)

Verleende ontheffing 
Winkeltijdenwet 
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Emmen heeft de volgende ont-
heffing Winkeltijdenwet ver-
leend: 

Emmen 
� 11 mei 2020, Wilhelminastraat

74, Scapino Emmen op 1 juni
2020 (131970-2020) 

Klazienaveen 
� 7 mei 2020, Langestraat 138,

Scapino Klazienaveen op 1 juni
2020 (130614-2020)

Verleende ontheffing geluid-
hinder APV
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Emmen heeft de volgende ont-
heffing geluidhinder op grond
van de APV verleend:

Emmen
� 8 mei 2020, de ontheffing ge-

luidhinder is verleend voor (on-
derhouds)werkzaamheden aan
de snelweg A37 in de periode
van 18 mei 2020 tot en met 4
november 2020 (130348-2020)

Verkeersbesluit 
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:

� De Bargies te Emmen
� Elzenlaan te Emmer-Compas-

cuum
� De Kap te Klazienaveen
� Kruiwerk te Klazienaveen

U deze verkeersbesluiten bekij-
ken bij het KlantContactCentrum
van de gemeente Emmen. U
kunt het ook digitaal bekijken via
www.staatscourant.nl. Wilt u
meer informatie hierover? Neem
dan contact op met team Ver-
gunningen Leefomgeving via te-
lefoonnummer 14 0591. 

Klaverakker 
in Schoonebeek
Het college van burgemeester en
wethouders delen mee dat in de
raadsvergadering van 30 april
2020 de raad heeft besloten om
het doodlopende deel van de
Klaverakker (vanaf de Vlasak-
ker) te Schoonebeek aan het
openbaar verkeer te onttrekken.  

Het raadsbesluit  is voor ieder-
een in te zien bij het KlantCon-
tactCentrum van de gemeente
Emmen. De stukken kunnen wor-
den ingezien van maandag tot
en met vrijdag van 8.30 tot 16.30
uur.

Zwembaden deels weer open
Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Raadsvergadering 28 mei 
Ook deze maand vergadert de gemeenteraad van de gemeente
Emmen. De vergadering is op donderdag 28 mei en begint om
19.30 uur. In verband met het coronavirus is deze vergadering
zonder publiek. 
De vergadering wordt (zoals gebruikelijk) live uitgezonden. U kunt
de vergadering live volgen via de website van de gemeenteraad
van de gemeente Emmen (www.gemeenteraademmen.nl). Daar
vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Bloeiende akkerranden
voor schoner slootwater
DRENTHE - In Drenthe en Oost-Groningen is onlangs 400 kilome-
ter aan akkerranden ingezaaid met een mix van bloemen en gras-
sen. Behalve voor natuurschoon zorgt dit voor schoner water in
de sloten. 
De boeren die hun akkerranden deze speciale behandeling geven,
doen mee aan het project Meer kennis, minder gewasbescher-
mingsmiddelen. Met bloemen en grassen aan de akkerranden
vergroten de boeren de biodiversiteit en brengen ze het gebruik
van chemische gewasbeschermingsmiddelen omlaag. Aan het
project doen meer dan 100 boeren mee. Ze zijn lid van de Agrari-
sche Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en Agrarische
Natuur Drenthe (AND). De akkerranden liggen met name op per-
celen met aardappels, graan of bieten langs sloten.
Met het inzaaien van  akkerranden willen de boeren voorkomen
dat gewasbeschermingsmiddelen in het water komen. Akkerran-
den dragen daar op twee manieren aan bij. Ze vormen een buffer
tussen sloot en akker én ze zorgen voor nuttige insecten. Deze
nuttige insecten dragen bij aan een natuurlijke plaagbestrijding,
waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt hoe-
ven te worden. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Bij de
ANOG, waar het project al wat langer loopt, zijn er deelnemers
die afgelopen jaren minder of zelfs helemaal geen middelen om
insecten te bestrijden hebben gebruikt. 

De afgelopen tijd is er in Drenthe en Oost-Groningen 400 kilome-
ter aan akkerranden ingezaaid met bloemen en grassen. 

Selectie Drentsch
Peil XL 2020 bekend
EMMEN -  Het showcasefestival Drentsch Peil XL heeft een kers-
verse selectie gepresenteerd met negen nieuwe namen die mee-
doen met de aankomende editie. 
Tijdens deze vierde editie van Drentsch Peil XL hebben 24 acts
zich ingeschreven. De negen geselecteerde acts zijn: Lisa Ploeger
(singer-songwriter), Mr. Knowhow (rockband), Drizzamatic (hip-
hop), Tamar (singer songwriter Nederlands), DANYTHA (alterna-
tieve hiphop), Christy Boer (singersongwriter rock/ pop), Martije
(pop/blues/ jazz/ folk Drents), Ragg’n (heide punk/ pretpunk) en In-
sane De lirium (hardrock/metal). Om zich te kunnen selecteren,
moesten deze acts eigen werk spelen en, in het geval van bands,
minstens voor 50 procent bestaan uit leden die in Drenthe woon-
achtig zijn. Het festival biedt veelbelovende acts in allerlei ver-
schillende genres de gelegenheid om hun talent verder te ontwik-
kelen. 
Tijdens Drentsch Peil Xl krijgen de muzikanten begeleiding in de
vorm van bijeenkomsten met professionals in de muziekwereld.
Daarnaast krijgt de groep feedback van professionals. De drie
meest indrukwekkende acts worden tot slot uitgenodigd voor Hit
the North en spelen via dit talentontwikkelingsproject op onder
andere Eurosonic en diverse andere festivals. De drie professio-
nals die de acts gaan beoordelen, zijn Heleen Roosdorp, Ruud
Gielen en Mike Warrink. Eerdere deelnemers waren Hannah Mae,
Isa Zwart, The Heck, Nadua, Mary Confurius, Daisy Bellis en nog
vele anderen. Het evenement wordt onder meer mogelijk ge-
maakt door de gemeente Emmen.

Boodschappenservice
Langzaamaan versoepelen de regels in verband met het corona-
virus. Normaal gesproken zijn deze pagina’s bedoeld voor nieuws
en actualiteiten van de gemeente Emmen. Maar zo lang als het
coronavirus onze dagelijkse gang van zaken bepaalt, besteden we
graag aandacht aan mooie initiatieven die in deze tijd zijn opgeko-
men. 

Dorpenzorg heeft een boodschappen aan huis service opgericht.
Zij verzorgen met vrijwilligers boodschappen aan inwoners die
hun huis niet uit kunnen of durven. Mail naar info@dorpenzorg.nl
of bel met: 0591-714724. Op dit moment kunt u Dorpenzorg vra-
gen voor de Monden, Bargeres, Emmermeer, Angelslo en Em-
merhout. Misschien wordt dit binnenkort uitgebreid.

EMMEN - De drie gemeente-
lijke zwembaden zijn op
maandag 18 mei deels weer
open gegaan voor gasten.
Het gaat om het Aquarena in
Emmen, Neptunus in Klazie-
naveen en De Slagen in
Schoonebeek. 

Verenigingszwemmen, trim-
zwemmen en zwemlessen vanaf
niveau 3 mogen eerst beginnen.
Ook moeten ze reserveren. We
gaan werken volgens het proto-
col ‘Verantwoord zwemmen’ wat
het RIVM heeft goedgekeurd.

Veiligheid en gezondheid 
“We gaan voorzichtig weer be-

ginnen”, zegt Arnold Brijan, ma-
nager van het Aquarena. “Veilig-
heid en gezondheid voor onze
gasten en mijn collega’s is het
belangrijkste uitgangspunt!
Daarom starten we met vereni-
gingszwemmen, trimzwemmen
en zwemlessen vanaf niveau 3.
Bij dit niveau hoeft de instructeur
niet meer bij de kinderen in het
water. We gaan het monitoren
en als het goed gaat, willen we
ook weer snel opschalen. Maar
wel allemaal binnen het proto-
col.”

Allemaal aanpassen
Het is aanpassen voor iedereen.
We verwachten van onze gasten

dat zij hun zwemkleding thuis
aantrekken en ook na het zwem-
men meteen weer weggaan zon-
der douchen. De horeca voorals-
nog gesloten. Het trimzwemmen
doen we in een ‘treintjesvorm’,
dus achter elkaar zwemmen en
niet inhalen. 

Bezoekers moeten telefonisch
een zwemplek reserveren om al-
tijd aan de 1,5 meter norm te
kunnen voldoen. Er zijn looprou-
tes om elkaar niet tegen te ko-
men, staat op allerlei plekken
desinfecterende spray, enz.
Maar ook hier geldt: voelt u zich
niet lekker, hoesterig of koortsig?
Blijf thuis!

Het is logisch dat mensen
zelfgraag iets willent doen
om de eikenprocessierups te
bestrijden. De onderstaande
dingen worden nadrukkelijk
afgeraden.

Plastic huishoudfolie om de
stam
De eitjes liggen boven in de
boom. De rupsen eten ook de
bladeren bovenin. De rups hoeft
dus niet over de stam te lo-
pen. Huishoudfolie om de stam
van eikenbomen is dan geen
goed idee. Sommige eitjes (en
dus rupsen) komen wel vanaf de
grond, maar dan komen rupsen
eerder vast te zitten waardoor ze
moeilijk weg te zuigen door be-
strijders.

Plakkend tape om de stam
We zien soms ook plakstrippen
rond de bomen (duktape omge-
keerd). De rups loopt dus nauwe-
lijks over de stam, maar andere,
nuttige insecten juist wel. Hier-
door plakken juist natuurlijke vij-
anden van de eikenprocessie-
rups aan de boom. 

Nesten verbranden
In een stresssituatie (zoals vuur)
werpt de eikenprocessierups zijn
vervelende brandharen juist van
zich af. De haren waaien al
weg, voordat de vlam erbij is.
Hierdoor verbrandt u uiteindelijk
alleen de rups en juist niet de ha-
ren. 

Wat dan wel? 
Er zijn nu veel te veel rupsen en
(in verhouding) te weinig natuur-
lijk vijanden. Heeft u een tuin?
Dan kunt ook u natuurlijke vijan-
den aantrekken naar uw tuin. Be-
tegel uw tuin niet helemaal. Zorg

juist voor veel verschillende
bloemen, struiken en bomen, zo-
als de kamperfoelie, de vlinders-
truik of laatbloeiende, bes-dra-

gende heesters. Ook kunt u zelf
een vogelkastje maken. Op ge-
meente.emmen.nl/rups vindt u
ook allemaal tips. 

Eikenprocessierups: wat 
kunt u wel en niet doen?

Het nest van een eikenprocessierups in een boom.

De gemeentelijke zwembaden in Emmen zijn - met beperkingen - weer open.

Steeds meer inwoners kiezen
ervoor om bekendmakingen
over hun buurt of wijk digitaal
te ontvangen. Denk hierbij aan
vergunningen, (bouw)plannen
en regelgeving zoals de ver-
bouwing van een huis of een
terrasvergunning. Inmiddels
hebben al meer dan 110.000
mensen een abonnement op

de e-mailservice ‘Over uw buurt’
van Overheid.nl.

Via de gratis service 'Over uw
buurt' ontvangt u informatie over
uw buurt via de mail. Dit kan ook
via nieuwe app voor uw
smartphone of tablet. U bent niet
dan meer afhankelijk de ge-
meenteberichten in het huis-aan-

huisblad. U kunt de app down-
loaden voor Apple (iOS), And-
roid en Windows. Wilt u emails
ontvangen dan kunt u zich in-
schrijven via overuwbuurt.
overheid.nl. Daar kunt u zelf
bepalen welk type berichten u
wilt ontvangen en binnen wel-
ke afstand om hun huis.   

Bekendmakingen per mail?
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Drenthe wil
Enexis 11,9 
miljoen lenen
DRENTHE - De provincie Dren the gaat Enexis 11,9
miljoen euro lenen voor uitbreiding van het energie-
netwerk.

Enexis moet de komende tien jaar naar verwachting
1,9 miljard euro investeren om voldoende capaciteit
te hebben voor het toenemende aanbod van wind- en
zonne-energie. Voor deze investering vraagt Enexis
haar aandeelhouders een lening van in totaal 500 mil-
joen. Drenthe heeft 2,37 procent van de aandelen van
Enexis.  

Door deel te nemen aan deze lening, draagt de pro-
vincie Dren the bij aan de uitvoering van het Klimaat-
akkoord. Met de aandeelhouderslening hoeft Enexis
geen duurdere leningen op de kapitaalmarkt af te
sluiten. Bijkomend voordeel voor de provincie is dat
het lenen aan Enexis meer rente oplevert dan het zo-
geheten schatkistbankieren.   
Het is nog niet bekend wanneer welke investering in
Drenthe uitgevoerd gaat worden. Volgens de provin-
cie is uit de plannen van Enexis wel af te leiden dat
de investeringen in Drenthe ‘bovengemiddeld’ zullen
zijn.
Enexis heeft ook gemeentelijke aandeelhouders. Als
die niet bereid zijn te participeren in de lening, zal
het provinciale aandeel kunnen stijgen tot 15,7 mil-
joen euro. Provinciale Staten wordt op 1 juni ge-
vraagd groen licht te geven voor de lening.

De deelnemers aan de cursus leren de basis van het toneelspelen (foto: Reyer Boxem).

Proeven aan theater bij Loods13
EMMEN - Mensen die be-
nieuwd zijn of toneelspelen iets
voor ze is, kunnen bij theater-
school Loods13 in Emmen bin-
nenkort proeven aan het
theater.

Vanaf 2 juni krijgt men dan vier
avonden les in alle aspecten van
het theaterspelen. En als dat
heel goed bevalt, kan men zich
meteen opgeven voor de regulie-
re lessen die na de zomervakan-
tie van start gaan. 
Eva Wortmann, artistiek direc-
teur van Loods13, vindt dat ie-
dereen theater zou moeten mo-
gen spelen. ,,Theatermaken sti-
muleert je doorzettingsvermo-
gen, het maakt je zelfverzeker-
der, het leert je samenwerken

en samenspelen, geeft je het lef
jezelf te laten zien en laat je op
verschillende manieren kijken
naar situaties en oplossingen.
En: theater spelen is natuurlijk
ook gewoon leuk.’’

In de vier lessen die de deelne-
mers tijdens de proeverij krij-
gen, maken ze kennis met fysiek
spel, spelen met tekst en dialo-
gen, improvisatie, kortom de ba-
sis van het toneelspelen. Ieder-
een kan meedoen.

Drenthe steekt geld in
digitale winkelstraten
DRENTHE - De provincie Dren -
the investeert 135.000 euro in
de ontwikkeling van Drentse di-
gitale winkelstraten.

Door de coronamaatregelen valt
voor veel winkeliers en hore-
caondernemers een groot deel
van de normale inkomsten weg.
Daartegenover stijgen juist de
online aankopen. Om de lokale
ondernemers in Drenthe te on-
dersteunen, investeert de pro-
vincie Drenthe 135.000 euro in
het opzetten of verder uitbou-
wen van digitale winkelstraten.
Dit kan een gezamenlijke websi-
te, webshop of ander platform
zijn. Hier ‘openen’ aanbieders
per dorp of stad een online win-
kel waardoor hun klanten lokaal
inkopen kunnen blijven doen. 
De provincie geeft elke Drentse
gemeente een subsidiebedrag
van 10.000 tot 15.000 euro, zodat
zij hiermee de lokale onderne-
mers(verenigingen) kunnen on-
dersteunen.
Gedeputeerde Henk Brink: ,,Om
toch omzet te draaien is het voor
lokale ondernemers van belang
om op een andere manier hun
producten aan te bieden. De

noodzaak om te digitaliseren is
dan ook groot. We zien op een
aantal plekken al initiatieven
ontstaan voor het opzetten van
digitale winkelstraten, zoals in
Assen en Roden. Met deze bij-
drage hoop ik dat anderen dit
voorbeeld zullen volgen. Én dat
de Drentse inwoners daar dan
ook gebruik van maken, want:
wees loyaal, koop lokaal!”
Uit onderzoek blijkt dat er mo-
menteel in de winkelstraten in
Drenthe slechts zo’n 20 tot 40
procent van het aantal bezoe-
kers komt ten opzichte van de
periode voor de coronacrisis.
Ook wordt geschat dat er in een
anderhalve-meter-maatschappij
op de drukste momenten minder
mensen terecht kunnen in de
winkelstraten. Digitale verkoop-
kanalen zijn volgens de provin-
cie ook om die reden belangrijk.

Naast deze investering in digita-
le winkelstraten, ondersteunt de
provincie de Drentse onderne-
mers met het platform Ik Ben
Drents Ondernemer. Daar kun-
nen individuele winkeliers on-
dersteuning krijgen bij het op-
zetten van online diensten.  

CDA Drenthe zet
Agnes Mulder op één
DRENTHE - Het CDA in Dren -
the wil dat kamerlid Agnes Mul-
der ook na de komende verkie-
zingen in het parlement actief
kan blijven. De partij heeft het
hoofdbestuur laten weten dat
Mulder een hoge positie ver-
dient op de kieslijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen in
2021.

De ervaren politica uit Assen zet
zich sinds 2012 in voor de belan-
gen van de regio en krijgt van
het Drentse CDA-bestuur het
vertrouwen voor een nieuwe ter-
mijn. Voorzitter Robert Kleine:
,,Agnes heeft de afgelopen perio-
de laten zien een goed Tweede
Kamerlid te zijn met hart voor
Drenthe en overige regio’s. Het
bestuur van Drenthe ziet deze in-
houdelijk sterke politica dan ook
graag nog een periode in de
Tweede Kamer.” 
In de Tweede Kamer voert Ag-
nes Mulder zij het woord over
klimaat, duurzaamheid en mijn-

bouw en is zij voorzitter van de
commissie Infrastructuur en Wa-
terstaat. De afgelopen jaren
heeft de politica zich onder meer
sterk gemaakt voor de positie
van inwoners die schade onder-
vinden van mijnbouw in Gronin-
gen en ook in Drenthe. Ook op
het punt van de klimaatambities
heeft ze een duidelijk standpunt:
,,Voor Drenthe liggen er kansen
op het gebied van duurzaamheid
door in te zetten op waterstof in
de industrie, mobiliteit en wo-
ningbouw. Ook inzetten op
maakindustrie in deze Corona-
tijd is voor onze werkgelegen-
heid in Drenthe een mooie kans.
Ik waardeer het vertrouwen dat
het bestuur in mij uitspreekt.
We staan aan de vooravond van
grote investeringen in onze sa-
menleving en ik zal mijn uiterste
best doen om de Drentse econo-
mie en daarmee onze banen bo-
ven aan de agenda te krijgen en
te houden in Den Haag”, aldus
het CDA-kamerlid.

Agnes Mulder (foto CDA).
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Emmen plaatst extra laadpalen
EMMEN - In Emmen zijn de af-
gelopen maanden op verschil-
lende locaties extra laadpalen
geplaatst. In totaal gaat het om

20 nieuwe laadpalen voor alge-
meen gebruik. Het 20e exem-
plaar werd onlangs in gebruik
gesteld.

Het is de bedoeling dat er in to-
taal 1000 extra laadpalen komen
in de provincies Groningen en
Dren the. Hieraan wordt sinds
vorig jaar gewerkt. De gemeente
Emmen staat op de lijst voor in
totaal 93 extra laadpalen. De pa-
len zijn door iedereen te gebrui-
ken en op deze manier wil Em-
men bijdragen aan de omslag
naar elektrisch rijden.

,,Verkeer en vervoer is ongeveer
11 procent van het totale ener-
gieverbruik in de gemeente Em-
men. We kunnen mensen niet
helpen bij het aanschaffen van
een elektrische auto. Wat we wel
kunnen doen is faciliteiten bie-
den voor gebruikers van deze au-
to’s, zodat we het elektrisch rij-
den wel meer kunnen stimule-
ren. Dit is één van de manieren
waarop wij proberen het ener-
gieverbruik door verkeer en ver-
voer te verlagen”, aldus wethou-
der René van der Weide. 

Dekkend netwerk
De gemeente Emmen streeft er-
naar om een dekkend netwerk
van openbare laadmogelijkhe-
den te realiseren. In elke kern
met meer dan 1.000 inwoners
moet er straks een mogelijkheid
zijn om een elektrisch voertuig
op te laden. Dit heeft geleid tot
de plaatsing van vier extra pa-
len. Ook komen er oplaadpalen
bij voorzieningen waar veel be-
zoekers komen zoals winkelcen-
tra en sporthallen. Dit heeft in-
middels geleid tot de plaatsing
van zeven extra palen. Tenslotte
wordt bewoners en forensen die
een elektrische auto hebben of
concrete plannen om er één aan
te schaffen, de mogelijkheid ge-
boden een laadpaal aan te vra-
gen nabij hun woning of werk-
plek. Hiervoor zijn al negen pa-
len geplaatst. Aanvragen hier-
voor kunnen worden ingediend
via www.openbaarladen.nl.

In de gemeente Emmen zijn inmiddels 20 extra laadpalen ge-
plaatst.

Nieuwe olifantenstier
voor Wildlands Emmen
EMMEN - Wildlands Adventure
Zoo heeft een nieuwe olifanten-
stier. Het is de 22-jarige Timber
die vorige week vanuit Dier-
gaarde Blijdorp in Rotterdam
verhuisd is naar Emmen.

De megaverhuizing op de dag
voor Hemelvaart verliep goed.
De 6100 kilo wegende olifant
ging in Rotterdam zonder pro-
blemen de transportkist in. De
rit naar Emmen ging vlot en
rond het eind van de middag ar-
riveerde het zware transport bij
Wildlands. Daar liep de manne-
tjesolifant al vrij snel de stal in
om kennis te maken met zijn
nieuwe verblijf, waar hij zijn
eerste nacht rustig en alleen
heeft doorgebracht. Inmiddels
heeft Timber kennisgemaakt
met de rest van de olifanten. De
totale olifantenkudde van Em-
men bestaat nu uit tien dieren.   
Omdat mannelijke olifanten in
dierentuinen niet zelf van kudde
naar kudde kunnen trekken, be-
staat er een fokprogramma, een
EEP. Dit programma is een mid-
del om de populatie genetisch
gezond te houden. Alle bij de
EAZA aangesloten dierentuinen
werken via de EEP samen, om
op deze manier inteelt te voorko-

men. Alle olifanten in het stam-
boek zijn genetisch met elkaar
gekoppeld, waardoor er fokpa-
ren gevormd kunnen worden die
niet aan elkaar verwant zijn. Zo
kan de genetische variatie van
Aziatische olifanten in de die-
rentuinen zo groot mogelijk ge-
houden worden. Voor de Aziati-
sche olifanten coördineert Dier-
gaarde Blijdorp het internatio-
nale fokprogramma.
Timber neemt in Emmen de
plek in van olifantenstier Me-
kong, die naar een dierenpark in
Zwitserland is vertrokken. Het
was de bedoeling dat Mekong
het jongste vrouwtje (Swe Zin)
in de familiegroep van Wild-
lands zou gaan dekken. Hij heeft
echter in al z’n jaren in Emmen
geen enkele interesse in haar ge-
toond. Wel zorgde hij voor nage-
slacht bij de andere twee dames.
Gehoopt wordt dat Timber wel
belangstelling heeft voor Swe
Zin en dat zij samen kunnen zor-
gen voor nageslacht. 
Timber, die op 13 februari 1998
in Blijdorp is geboren, heeft vol-
gens zijn verzorgers een prettig
karakter. In Blijdorp heeft hij
zich als dekstier al bewezen,
want hij heeft de afgelopen ja-
ren al vier jongen verwekt.Olifantenstier Timber in Wildlands.  

PvdA Drenthe wil
Corona-pakketten
DRENTHE - De provincie Dren -
the overweeg Corona-pakketten
te gaan verstrekken aan vrijwil-
ligersorganisaties, dorpshuizen
en voedselbanken. De pakketten
bevatten onder meer stickers,
linten en informatiekaarten. 
Het plan voor de Corona-pakket-
ten is vorige week ingediend in
het Drents Parlement door de
PvdA-fractie en daar goed ont-
vangen. Gesproken werd over de
gevolgen van de Corona-crisis en
hoe de provincie daarmee om-
gaat. Er was brede waardering
voor alle inspanningen die wor-

den geleverd om de crisis te lijf
te gaan. Daarbij pleitte PvdA-
fractievoorzitter Hendrikus Loof
voor de vestrekking van de Coro-
na-pakketten aan vrijwilligersor-
ganisaties, dorpshuizen en voed-
selbanken. Loof: ,,Dit zijn de or-
ganisaties die we in deze tijd
zeer hard nodig hebben. Met de
Coronapakketten kunnen we
hen ontzorgen zodat zij dat niet
ook nog allemaal zelf moeten
gaan regelen en bekostigen.’’
Gedeputeerde Kuipers heeft po-
sitief gereageerd op het voorstel
van de PvdA.



2 - Dinsdag 18 september 2018 Dinsdag 26 mei 2020 - 7De Zuidenvelder



8 - Dinsdag 26 mei 2020 Dinsdag 18 september 2018 - XXDe Zuidenvelder

Coronabeperkingen
worden versoepeld
DRENTHE - De coronabeper-
kingen worden volgens plan per
1 juni versoepeld. Dat is vorige
week door het kabinet bekend
gemaakt. Onder andere de hore-
ca mag weer open  en de basis-
scholen zullen vanaf 8 juni weer
volledig gaan draaien.

De verruiming komt overeen
met de ‘routekaart’ die eerder al
door het kabinet geschetst is. De
nieuwe versoepelingen zijn de
volgende:

Groepen
- Buiten mogen mensen bij el-
kaar komen als zij 1,5 meter af-
stand tot elkaar bewaren.
- In alle gebouwen die publiek
toegankelijk zijn, mogen maxi-
maal 30 mensen bij elkaar ko-
men, exclusief personeel. Wel
geldt ook hier de 1,5 meter af-
stand tot elkaar.
- Thuis blijft het dringende ad-
vies om voor bezoekers 1,5 me-
ter afstand aan te houden, zowel
binnen als in de tuin en op het
balkon.

Horeca
Op 1 juni vanaf 12.00 uur mogen
de restaurants en cafés open on-
der de volgende voorwaarden:
- een maximum van 30 gasten
(dus exclusief personeel);
- bezoekers moeten reserveren;
- iedereen houdt 1,5 meter af-
stand (behalve mensen uit het-
zelfde huishouden);
- in een checkgesprek vooraf tus-
sen ondernemer en klant wordt
ingeschat of een bezoek risico’s
oplevert.

Op terrassen geldt geen maxi-
mum aantal personen. Wel moet
iedereen aan een tafel zitten en
1,5 meter afstand tot elkaar hou-
den (behalve mensen uit hetzelf-
de huishouden).

Onderwijs
- Voortgezet onderwijs gaat op 2
juni open. Scholen nemen maat-
regelen zodat 1,5 meter afstand
kan worden gehouden. Dat bete-
kent in de praktijk dat niet alle
leerlingen tegelijk op school
kunnen zijn. Voor het Noorden
is niet zeker of de scholen ook
daadwerkelijk weer opstarten.
Omdat de zomervakantie in deze
regio vroeg is, kan het zijn dat er
wordt afgezien van klassikaal on-
derwijs.  
- Voortgezet speciaal onderwijs
gaat ook op 2 juni open voor alle
leerlingen. Ook hier nemen scho-
len maatregelen zodat 1,5 meter
afstand kan worden gehouden.
Dit vergt maatwerk en zal in dit
type onderwijs niet altijd moge-
lijk zijn.
- Op 8 juni gaat het basisonder-

wijs weer voor 100 procent open,
tenzij uit lopende onderzoeken
blijkt dat dit niet verantwoord
is.
De buitenschoolse opvang volgt
het onderwijs en zal ook per 8 ju-
ni weer open gaan. Kinderen
worden dan weer opgevangen op
hun vaste dagen die zijn afge-
sproken in het contract.
- Vanaf 8 juni is de noodopvang
(avond/nacht/weekend) alleen
nog beschikbaar (tot 1 juli) voor
kinderen van ouders die werken
in de zorg . 
- Op 15 juni gaan het middelbaar
beroepsonderwijs en het hoger
onderwijs (hbo en universitei-
ten) weer beperkt starten met
toetsing, tentamens, praktijkles-
sen en begeleiding van kwetsba-
re studenten op de instelling.

Culturele instellingen
Hiervoor geldt per 1 juni vanaf
12.00 uur het volgende:
- Film-, theater- en concertzalen
mogen open onder voorwaarden:
een maximum van 30 mensen in
het publiek;
- bezoekers moeten vooraf reser-
veren;
- een checkgesprek vooraf om te
bepalen of een bezoek risico’s
oplevert;
- iedereen houdt 1,5 meter af-
stand tot elkaar.

Musea en monumenten mogen
open als bezoekers vooraf kaart-
jes kopen en een checkgesprek
voeren. Het maximale aantal be-
zoekers is gebouwafhankelijk.
Er moet 1,5 meter afstand wor-
den gehouden.
Muziekscholen en centra voor de
kunsten kunnen open. Er geldt
een maximumaantal van 30 per-
sonen per gebouw, die 1,5 meter
afstand moeten houden.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is alleen
bedoeld voor noodzakelijke rei-
zen. In tram, (water)bus, metro
en trein is met ingang van 1 juni
voor reizigers van 13 jaar en ou-
der het dragen van een niet-me-
disch mondkapje verplicht. Dit
geldt niet voor stations, haltes en
perrons; daar is een mondkapje
niet verplicht. Iedereen houdt
hier 1,5 meter afstand tot ande-
ren. Reizigers die na 1 juni geen
mondkapje dragen, kunnen een
boete van 95 euro krijgen.

Verpleeghuizen
Op één locatie per GGD-regio
werd bezoek aan verpleeghuizen
beperkt en onder strenge voor-
waarden toegelaten. Sinds giste-
ren is dit uitgebreid naar meer
locaties. Het perspectief is dat
vanaf 15 juni de bezoekregeling
landelijk wordt aangepast.

Per 1 juni mogen onder meer de terrassen weer open. Wel geldt
de anderhalve meter-regel.

Livestream Mariaprocessie 
in Emmer-Compascuum
EMMER-COMPASCUUM - De
jaarlijkse Mariaprocessie in Em-
mer-Compascuum is dit keer al-
leen via een livestream te vol-
gen. De viering vindt traditio-
neel plaats op tweede pinkster-
dag.

De processie naar de kapel van
Maria Hertogin van Drenthe is
sinds vele jaren een begrip. Ie-
der jaar komen hier honderden
bedevaartgangers op af. Dit jaar
is er geen openbare viering van-

wege de situatie rondom het co-
ronavirus. 
Er is op tweede pinksterdag van-
af 15.00 uur wel een livestream
van het Marialof en een kleine
processie in en bij de Sint Wille-
haduskerk in Emmer-Compas-
cuum. Bisschop Van den Hout
zal, samen met meerdere pasto-
res, voorgaan in deze viering. 
Wie hiervan getuige wil zijn, dan
de uitzending volgen op het You-
Tube-kanaal van de Parochie
Maria Hertogin van Drenthe.  

Aly de Blaauw en Henk
Wolf al 65 jaar een paar
EMMEN - Henk Wolf en Aly de
Blaauw uit Emmen hebben zon-
dag hun 65-jarig huwelijksjubi-
leum gevierd.

Het paar had een mooie feeste-
lijke dag gepland, maar het coro-
navirus gooide roet in het eten. 
Aly de Blaauw werd op 11 ja -
nuari 1934 in Emmer-Compas-
cuum als één na oudste geboren
in een gezin met acht kinderen,
vier jongens en vier meisjes. Na
de lagere school bleef ze thuis
om haar moeder te helpen in de
huishouding. Op haar 18e ging
ze aan het werk op de AKU,
waar ze drie jaar werkzaam was

in de tweeploegendienst. Op 16-
jarige leeftijd kreeg zij verke-
ring met Henk Wolf die op 18 ju-
ni 1933 in Noordbarge het le-
venslicht zag in een gezin met
nog twee zussen en een broer die
in 1946 is gesneuveld in Indone-
sië. Wolf werd na de lagere
school een gediplomeerde schil-
der en wist ook nog een midden-
standsdiploma te halen. On-
danks deze vakdiploma’s ging
Henk in de drieploegendienst op
de ENKA in Emmen werken.
Dat beviel hem prima, want hij
wist het maar liefst 35 jaar vol te
houden. 
De eerste ontmoeting tussen

Henk Wolf en Aly de Blaauw (foto: Bennie Wolbers).

Henk en Aly ontstond nadat
Henk met een vriend aan het
fietsen was en ze Aly onderweg
tegen kwamen. Er was direct
een vonk die Henk aanspoorde
om haar gewoon te volgen en kij-
ken waar zij woonde. Dat dit he-
lemaal een fietstocht naar Em-
mer- Compascuum werd, had hij
er graag voor over want het klik-
te direct. Na een verkeringstijd
van vijf jaar trouwden de twee
en kregen ze drie dochters, Tine-
ke, Anja en Henriëtte. Het paar
mag graag fietsen en mocht ook
graag op vakantie gaan in Ne-
derland, maar ook over de grens
tot zelfs Amerika. 

Emmen zoekt mensen
die een lintje verdienen
EMMEN - De gemeente Emmen
is op zoek naar inwoners die een
koninklijke onderscheiding ver-
dienen. Nieuwe voordrachten
zijn mogelijk tot 1 juli. 

Op 24 april hebben burgemees-
ters in het hele land inwoners te-
lefonisch laten weten dat zij la-
ter dit jaar een Koninklijke On-
derscheiding krijgen. Ook burge-
meester Eric van Oosterhout van
de gemeente Emmen deed een
belronde en verraste negen in-
woners. De gemeente gelooft dat
er meer inwoners zijn die voor
een lintje in aanmerking komen.
Bijvoorbeeld omdat ze al vele ja-
ren vrijwilligerswerk doen of
iets bijzonders hebben gedaan
voor anderen. 
Wie iemand kent die een lintje
verdient, kan deze persoon voor-

dragen. Informatie over de voor-
waarden en een aanvraagformu-
lier zijn te vinden op gemeen-
te.emmen.nl/lintje. De gemeente
adviseert vooraf contact op te
nemen om samen in te schatten
of een onderscheiding haalbaar
is. Ook kan dan worden bespro-
ken wat er allemaal moet gebeu-
ren. Het aanvragen van een lin-
tje is niet moeilijk, maar het is
wel even wat werk en het kost
best veel tijd. Aanvragen voor
de volgende lintjesregen in
april, moeten voor 1 juli zijn in-
gediend.

Voor meer informatie kan con-
tact gezocht worden met Loes
van Dijk via l.vandijk@em men.
nl. Als naam en telefoonnummer
worden vermeld, dan neemt zij
contact op.

Nationaal Park Drentsche Aa is het best bewaarde beekdallandschap van West-Europa.

Op digi-tour door de natuur
DRENTHE - De drie Nationale
Parken in Drenthe hebben zon-
dag deelgenomen aan de 21e
Europese Dag van het Nationaal
Park. Tijdens dit evenement
worden jaarlijks vele duizenden
bezoekers ontvangen. Vanwege
het coronavirus gebeurt dat dit
keer online.

Drenthe telt drie Nationale Par-
ken: de Drentsche Aa, het
Drents -Friese Wold en het
Dwingelderveld. In deze corona-
tijd stellen zij hun poorten on-
line open voor bezoekers. Er
wordt een digitale tour door elk
park aangeboden. Daarnaast is
er de Nationale Parken Quiz,

waarbij iedereen de leukste din-
gen kan ontdekken over bijzon-
dere landschappen. Heel een-
voudig thuis, vanuit de luie stoel.
De bezoekers hebben bovendien
het voordeel dat ze heel gemak-
kelijk kunnen wisselen van na-
tuurgebied. Een muisklik is vol-
doende om van de Drentsche Aa
te verhuizen naar bijvoorbeeld
de Veluwe of het Nationaal Park
Schiermonnikoog.
Een overzicht van alle excursies
staat op de website van IVN Na-
tuureducatie. Natuurlijk zijn de
excursies van de Nationale Par-
ken ook te bekijken via de eigen
websites en de social media ka-
nalen van de Nationale Parken,

zoals twitter via #natuurdoetje-
goed.
In Nationaal Park Drents-Friese
Wold kan de bezoekers nog gren-
zeloos genieten van bos, heide,
stuifzand en stilte. In Nationaal
Park Dwingelderveld beleeft
men de grote natte stille heide,
de weidsheid, stilte en duister-
nis. En ten oosten van Assen ligt
het best bewaarde beekdalland-
schap van West-Europa: Natio-
naal Park Drentsche Aa, waar
waardevolle natuur en cultuur-
historie hand in hand gaan. Via
de filmpjes en de quiz kan ieder-
een kennis maken met deze bij-
zondere natuurgebieden binnen
één provincie. 

Onderzoek Skills4Future
naar bijscholingsbehoefte
EMMEN - Skills4Future gaat
een enquête  houden onder de
maakbedrijven in de regio Em-
men. De rondvraag moet duide-
lijk maken welke technische bij-
scholing van medewerkers in de
nabije toekomst nodig is.

Skills4Future is een programma
dat is opgezet door het bedrijfs-
leven, onderwijs en overheden
in de zogenaamde Dutch Tech-
Zone. Deze  omvat de gemeen-
ten Emmen, Coevorden, Harden-
berg, Aa & Hunze, Hoogeveen
en Borger-Odoorn. Het doel is te
zorgen dat het technisch middel-
baar beroepsonderwijs in deze
regio aansluit bij de behoefte
van het bedrijfsleven. Tegelijk
moeten daarmee innovatie en
samenwerking gestimuleerd
worden.

Skills4Future verwacht dat er na
de coronacrisis kansen ontstaan
voor de regionale maakindus-
trie, omdat er meer producten
vanwege de leveringszekerheid
in eigen land geproduceerd zul-
len worden. ,,De wereld veran-
dert. Dit kan leiden tot meer re-
gionale productie en toeleve-
ring, mits we slim en duurzaam
produceren’’, aldus Niek Weh-
kamp van Skill4Future. Het
technisch onderwijs moet de op-
leidingen leveren die bij deze
ontwikkelingen passen, zodat
het bedrijfsleven in staat is deze
nieuwe kansen te grijpen.
Ook de rijksoverheid hecht veel
belang aan een Nederlandse
maakindustrie die duurzaam en
innovatief is en de afhankelik-
heid van het verre buitenland
vermindert. Daarom is besloten
tot en met 2023 financiële mid-
delen beschikbaar te stellen
voor Skills 4Future vanuit de Re-
giodeal Zuid- en Oost-Drenthe.
,,Dat we geld krijgen is prachtig
nieuws”, zegt Enno van der
Werff, voorzitter van Skills4 Fu -
ture en lid van het college van
bestuur van het Alfa-college.
,,We kunnen nu echt vaart ma-
ken, nadat we de afgelopen
maanden al met een aantal acti-
viteiten voor bedrijven en onder-
wijs zijn gestart.” Hij noemt als
voorbeeld een serie ontmoetin-
gen getiteld  Tussen de machines,
waarbij ondernemers en onder-
wijsontwikkelaars elkaar op de
werkvloer ontmoeten en wensen
en verlangens rond technische
opleidingen inventariseren. Het
Alfa-college en  Drenthe College
zijn de trekkers van Skills4 -
Future, in nauwe samenwerking
met hogeschool NHL-Stenden. 

Skills4Future brengt onderwijsontwikkelaars en het bedrijfsle-
ven met elkaar in contact, ook op de werkvloer. 

Ruimere bezoekregeling
in Drenthe niet ineens
DRENTHE - Mensen in ver-
pleeg- en verzorgingsinstellin-
gen mogen vanaf 25 mei weer
bezoek krijgen. De coronabe-
perkingen op dit punt worden
versoepeld. De Drentse instel-
lingen hebben echter laten we-
ten de verruiming niet ineens
maar gefaseerd door te willen
voeren.

De ruimere bezoekregeling
mag op 25 mei worden inge-
voerd mits de betreffende in-
stelling vrij is van corona. El-
ke bewoner mag dan weer één
vaste bezoeker ontvangen.
Voor de Drentse verpleeg- en
verzorgingsinstellingen komt
de verruiming echter sneller
dan verwacht. De besturen wa-
ren er vanuit gegaan dat de
verruiming betrekking zou
hebben op één of twee extra
locaties.

Stroomversnelling
,,De verruiming wordt nu in
een positieve stroomversnel-
ling gebracht. Dit betreft een
behoorlijke organisatorische
klus die we graag met elkaar
willen klaren maar hier in

gaat ‘veiligheid’ boven alles’’,
aldus de gezamenlijke bestu-
ren van de verpleeg- en verzor-
gingsinstellingen in Drenthe.
,,Dit maakt dat het open stel-
len van alle Drentse locaties
op uiterlijk 15 juni haalbaar
is’’, zo is medegedeeld.

Gefaseerd
De Drentse instellingen pak-
ken de versoepeling van de be-
zoekregeling gefaseerd aan.
Tussen  25 mei en 15 juni gaan
geleidelijk diverse locaties
weer open. ,,De fasering zal
verschillen per instelling en lo-
catie en we vragen ieders be-
grip voor het tijdspad dat elke
instelling uit zet’’, aldus de ge-
zamenlijke besturen. In de uit-
gegeven verklaring wordt ook
‘nadrukkelijk’ vermeld dat
‘het eerder of later open gaan
niets zegt over in hoeverre de
organisatie op orde is’. ,,Elke
instelling heeft het cliënt- en
medewerkersbelang voorop
staan en doet haar uiterste
best om verruiming tijdig en
verantwoord mogelijk te ma-
ken’’, aldus de verklaring.

Voor de lintjesregen in april 2021 kunnen tot 1 juli aanvragen
worden ingediend. 

Stenden beperkt open
EMMEN - De vestigingen van
NHL Stenden - ook die in Em-
men - gaan op 15 juni weer open
voor toetsen en praktijkonder-
wijs. In verband met de ander-
halve meter-regel is er echter
maar ruimte voor zo’n 10 pro-
cent van de studenten en docen-
ten. 
Bestuursvoorzitter Erica Scha-
per spreekt van ‘een voorzichti-
ge eerste stap’. ,,De ruimte die
we krijgen, gaan we met name
gebruiken om niet meer in te ha-
len studieachterstanden te voor-
komen. Bijvoorbeeld bij studen-
ten die dit studiejaar willen af-
studeren”, zo laat ze weten.
In maart kondigde NHL Stenden
aan in ieder geval tot 1 juni al-
leen online onderwijs te verzor-
gen. Die datum verschuift nu
naar 15 juni. Studenten en me-
dewerkers mogen op uitnodiging
naar de hogeschool komen voor
een toets of praktijkonderwijs.

De planning zal zodanig zijn dat
studenten de spitsdrukte in het
openbaar vervoer kunnen ver-
mijden.

Computers bieb
weer beschikbaar
EMMEN - De publiekscompu-
ters van de bibliotheken in Em-
men, Nieuw-Amsterdam, Klazie-
naveen en Emmer-Compascuum
zijn in beperkte mate weer toe-
gankelijk. Het gebruik van de
computers was lange tijd niet
mogelijk vanwege de coronacri-
sis. Nu de overheid de landelijke
maatregelen versoepelt, kan dit
wel weer. Er gelden nog wel be-
perkingen op het gebruik van de
publiekscomputers. Zo zijn er in
verband met de 1,5 meter af-
standsregel minder pc’s beschik-
baar en is het dragen van hand-
schoenen tijdens het gebruik
verplicht. De handschoenen lig-
gen naast de computers en die-
nen na gebruik in de afvalbak
gegooid te worden. Daarnaast
wordt er aan de klanten ge-
vraagd om de toetsenborden en
muizen met schoonmaakdoekjes
te reinigen. Ook is de tijd voor
het gebruik beperkt (afhanke-
lijk van de vestiging een half uur
of anderhalf uur). 
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Wildlands ontvangt eerste
Drentse afstandsmeter
EMMEN - Gedeputeerde Henk
Brink heeft zondag de eerste
Drentse afstandsmeter aan Erik
van Engelen, directeur van
Wildlands in Emmen, overhan-
digd. 

De afstandsmeter is een typisch
Drentse sticker die bedrijven
kunnen gebruiken om hun gas-
ten te attenderen op de 1,5 me-
terregel. ,,Het is goed te zien dat
steeds meer bedrijven weer
open gaan. Dit kan alleen als we
ons met z’n allen houden aan de
regels. De bedrijven hebben de
verantwoordelijkheid hun gas-
ten hierop te wijzen. Dit doen we
in Drenthe natuurlijk graag op
een hartelijke manier. Met deze
stickers hopen we dat bezoekers
een glimlach op het gezicht krij-
gen, ondanks alle restricties”, al-
dus de gedeputeerde.
Op de stickers zijn afbeeldingen
te zien van een Drents schaap of

een hunebed. Zij symboliseren
de afstand die de bezoekers van
elkaar moeten bewaren. De stic -
kers worden de komende tijd

door Marketing Drenthe ver-
spreid onder het toeristisch re-
creatief bedrijfsleven in Dren -
the. 

Gedeputeerde Henk Brink (rechts) en Wildlands-directeur Erik
van Engelen tonen de sticker.

FC Emmen verrast De Trans
EMMEN - Bij De Trans
in Nooitgedacht en Em-
men zijn vorige week
blije gezichten van cliën-
ten te zien geweest. Ze
werden namelijk verrast
door een bezoek van de
FC Emmen-spelersbus sa-
men met mascotte SIBI.
Ook kregen de cliënten al-
lerlei cadeaus. ,,Het was
een geslaagde dag”, aldus
Hennie Dijkema, vrijwil-
ligerscoördinator van De
Trans. ,,Voor onze cliën-
ten kunnen veel activitei-
ten niet doorgaan vanwe-
ge het coronavirus, dus
deze mooie actie was een
leuke afleiding.” In sa-
menwerking met Stich-
ting Naoberschap United
en de NAM uit Assen was
geregeld dat mascotte SI-
BI cadeaus kon geven
aan de cliënten. Dit deed
hij op een veilige afstand. 

Emmenaren
debuteren met
prentenboek
EMMEN - Van de hand van
Jorien de Vries (1989) uit Em-
men is onlangs het prenten-
boek Wurmpie - Op zoek naar
een muzikaal huis verschenen.
De illustraties in het boek zijn
gemaakt door Jessica Mencke
(1974), eveneens woonachtig
in Emmen. Beiden werkten ze
nog nooit eerder aan een boek
en Wurmpie is dus hun de-
buut als auteur en illustratri-
ce. De Vries beschrijft hoe
Wurmpie op zoek gaat naar
een nieuw huisje, nadat hij
zijn oude houten huisje hele-
maal heeft opgesmikkeld.
Hierbij wordt een koppeling
gemaakt tussen woonplekken
en muziekinstrumenten. Het
fantasierijke verhaal geeft de
jonge lezer inzicht in verschil-
lende muziekinstrumenten en
hun klanken. Het boek is ver-
schenen bij Uitgeverij Boek-
scout en verkrijgbaar in de
boekhandel.
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