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Burgemeester mist kopje koffie
EMMEN - Burgemeester Eric
van Oosterhout van Emmen
mist momenteel dingen als een
kopje koffie drinken bij 50-plussocieteit Cho. Dat schrijft hij in
zijn coronadagboek.

Leerling Finn Bürmann hijst de vlag.

Vlag in top op nieuwbouw
Esdal College in Emmen
EMMEN - De nieuwbouw van
het Esdal College in Emmen
heeft onlangs het hoogste punt
bereikt. Dat werd gevierd met
het hijsen van een vlag.
De eer om de vlag te hijsen, was
aan Finn Bürmann, eersteklasser van het Esdal Vakcollege
Emmen. Hij zal les krijgen in het
nieuwe schoolgebouw.
Ondanks de coronacrisis is het
projectteam in staat geweest de
planning van dit project op sche-

ma te houden. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de
locatie waar voorheen theater
De Muzeval stond. De school met
een oppervlakte van 3900 vierkante meter zal plek bieden aan
ongeveer 250 leerlingen. De verwachting is dat de nieuwe school
aan het eind van dit kalenderjaar haar deuren opent. Er komt
een nieuw, modern en stoer gebouw waar alle opleidingen van
het Esdal Vakcollege Emmen op
een eigentijdse manier worden
vormgegeven.

‘Bij een bakje koffie
hoort sfeer en een gesprek’
,,Het lijkt zo’n typisch Nederlandse traditie. Bij elk bezoek is
een van de eerste vragen: ‘koffie?’. Het lijkt zo gewoon. Eerst
even een bakje koffie. En hoe
vaak combineerden we niet een
uitje met een bezoekje aan een
terrasje: even aanleggen. Zo’n
heel goede cappuccino op een
zonnig terras met lekkere stoelen. Hoeveel mensen missen nu
dat bakje koffie? Misschien gaat
het niet eens zozeer om de koffie, of thee. Die kun je thuis ook
nog wel maken. Maar bij een
bakje koffie hoort sfeer en een
gesprek. En dan niet alleen een
gesprek met huisgenoten, die je
nu wel heel vaak ziet. Maar juist
met andere mensen’’, schrijft de
burgervader.
Ook in de kaartjes-actie van de
burgemeester, hij verstuurt
sinds een paar weken kaartjes
om mensen die dat nodig hebben een hart onder de riem te
steken, komt dit heel vaak terug.
,,Mensen die een kaartje aanvragen voor een ander, melden
vaak dat het erg wordt gemist.
Het kopje koffie in het dorpshuis, de sociëteit of bij de voetbalclub. Ik denk aan die oude
mevrouw van 94. Ze loopt niet
meer zo best, maar voor de rest
‘doet alles het nog’. Drie keer in
de week gaat ze naar het buurthuis voor een babbeltje en een
kopje koffie van een euro. Soms
neemt ze er twee. En nu moet ze
ineens thuis blijven. Ze krijgt
wel wat eten, letterlijk voor de
deur. Maar wat mist ze het loopje, het gesprek en die lekkere
bak koffie. Ook bij de 50plus-societeit Cho staat de koffie-automaat werkeloos te wachten. Ik
mag er graag komen, al is het
maar omdat ik lid ben voor 5 euro per jaar. Ik betaal in termijnen... Vele oudjes, iets ouder
dan ik, gaan er vrijwel elke dag
heen. Men kent elkaar door en
door. Soms is er muziek. Soms is
er wat lekkers. Maar altijd is er
warmte, interesse voor elkaar en
koffie. Cho is nu noodgedwongen gesloten. De lieve beheerders Joop en Jane komen iedere
dag in het paviljoen om de vogels te verzorgen en te kijken of
alles nog in orde is. Ze schrijven
mij: ‘Veel ouderen staan voor de
ramen te kijken, meestal gaan
wij even naar buiten voor een

praatje op afstand’. Met Pasen
kregen de trouwe leden een chocolade-paashaas. Jane heeft opgetreden bij het verzorgingste-

huis en geregeld bellen ze mensen. Dan horen ze dat sommige
oude mensen liever buiten risico
lopen dan binnen verpieteren.
Tja. Laten we hopen dat Cho en
al die andere plaatsen snel weer
open kunnen. Want vereenzaming is wel een van de beroerdste gevolgen van deze nare ziekte’’, besluit de burgervader.

Keet in brand
in Veenoord
VEENOORD - Een bouwkeet
aan de Middenweg in Veenoord is vrijdagmorgen door
brand in de as gelegd. Omstanders zagen dat de keet in
brand stond en probeerden
eerst zelf het vuur te blussen.
Daarna arriveerde de brandweer, maar de spuitgasten
konden niets meer uitrichten.
Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Clowns bezoeken
Zorgvilla Veenoord

Het briljanten paar Fons en Jopie van den Berkt (foto Bennie Wolbers).

Emmenaren 65 jaar getrouwd
EMMEN - Fons van den Berkt
en Jopie Verlaan uit Emmen
hebben gisteren hun 65-jarig huwelijksjubileum gevierd. Het
paar is destijds in het gemeentehuis van Bussum in het huwelijk
getreden.
Fons van den Berkt werd geboren in een kruideniersgezin in
Bussum als eennalaatste in een
rijtje van een zus en vijf broers.
Na de lagere school volgde hij
een bakkers- en banketbakkersopleiding. Hij kwam daarna in
dienst bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschap als invalkok op de afdeling jeugdzorg.
Nadat hun eerste zoon René acht

maanden oud was, verhuisde het
gezin van den Berkt naar Aalden-Zweeloo waar Van den
Berkt een vaste aanstelling
kreeg als kok. Daar werd ook
zoon Ron geboren, de huidige
exploitant van de Bruna in de
Rietlanden. René kreeg een
baan bij de marechaussee. Jopie
Verlaan werd als oudste in een
gezin van vier meisje en vier jongens geboren. De jongste werd
geboren toen ze al 17 jaar was.
Vader verdiende de kost als timmerman en Jopie begon na de lagere school aanvankelijk bij
haar moeder in de huishouding
te werken maar kreeg op een bepaald moment een baan in een

laboratorium in Bussum. Na de
verhuizing in 1956 naar Aalden
werd ze huisvrouw. Na 62 jaar in
Aalden te hebben gewoond, verhuisde het paar vorig jaar naar
een appartement aan het Valkenveld in De Rietlanden waar
zij het prima naar hun zin hebben. Het echtpaar is nog redelijk
goed ter been en vermaakt zich
vooral met legpuzzels, boeken lezen (én luisteren) en wandelen.
Door de huidige omstandigheden zal er zeker op een later tijdstip nog een etentje worden georganiseerd met Rene en Gea en
Ron en Maron en de zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

A37 gaat flink op de schop
EMMEN - Rijkswaterstaat voert
vanaf donderdag tot en met 7
november groot onderhoud uit
aan de snelweg A37 tussen
knooppunt Holsloot en de Duitse grens. Dit onderhoud heeft
betrekking op beide rijbanen en
is nodig om de weg ook de komende jaren in goede conditie
te houden.
Het werk wordt in delen uitgevoerd waarbij steeds 1 rijbaan
over een lengte van ongeveer 5
kilometer wordt afgesloten. Het
verkeer wordt daarbij via de andere rijbaan geleid, waarbij er
voor elke richting slechts 1 rijstrook beschikbaar is. Als gevolg
hiervan dienen weggebruikers
rekening te houden met een lan-

gere reistijd. Het werk wordt uitgevoerd in twee fasen. De eerste
fase start donderdagochtend en
duurt tot en met vrijdag 24 juli.
De tweede fase start maandagochtend 10 augustus en duurt tot
en met zaterdagmiddag 7 november. Het werk wordt vervolgens opgedeeld in delen van ongeveer 5 kilometer lengte op 1
van beide rijbanen, waaraan 2
tot 4 weken gewerkt. Het verkeer wordt daarbij over de andere rijbaan geleid waarbij er voor
elke richting slechts 1 rijstrook
beschikbaar is.
Tijdens de werkzaamheden worden op- en afritten afgesloten
voor het verkeer. Gele borden
geven ter plaatse informatie
over de werkzaamheden en de

omleidingsroutes. Bij ongunstige
weersomstandigheden kunnen
de werkzaamheden worden uitgesteld.

VEENOORD - De clowns Sjoemel en Kweetnie hebben donderdagmiddag een bezoek gebracht aan de Zorgvilla in Veenoord.
De cliënten genoten met volle
teugen van de capriolen die de
clowns uithaalden met onder
meer waterpistolen en plumeaus. Het was voor de bewoners van de villa een mooie afleiding in coronatijd. De clowns
zijn werkzaam voor Stichting
Dichterbij-Clown die mooie momenten verzorgt voor mensen
met een ziekte of beperking.

Hardrijders op
de bon in Emmen
EMMEN - De politie heeft zaterdag in de wijk de Rietlanden inEmmen drie motorrijders op de
bon geslingerd voor forse snelheidsovertredingen. Diverse inwoner van de wijk hadden over
scheurende motoren geklaagd.
De politie besloot een snelheidscontrole uit te voeren en dat leverde drie forse overtredingen
op. De zondaars reden in de
woonwijk maar liefst 103, 97 en
91 kilometer per uur. De topscorer kon meteen zijn rijbewijs inleveren. De andere twee hardrijders kregen een forse bekeuring.

Het verkeer zal enkele maanden hinder ondervingen van de
werkzaamheden aan de A37.

Familie Assen 60 jaar getrouwd
BARGER-OOSTERVELD - Gradus Assen (86)
en Mieke Assen-Winters (85) zijn komende
donderdag 60 jaar getrouwd. Gradus Assen is
geboren in Barger-Oosterveld aan de Splitting
in een boerengezin met 12 kinderen. Mieke
Winters zag net over de grens in Fehndorf het
levenslicht in een gezin van negen kinderen.
Als kind is Winters met haar familie naar Nederland gekomen. Tijdens een toneelavond in
de Flinthoek hebben ze elkaar voor het eerst
ontmoet en het was liefde op het eerste gezicht.
Na een verkeringstijd van vijf jaar zijn ze op
14 mei 1960 getrouwd. Het was een bijzonder
feest, want ze stapten samen met Mieke’s broer
en Gradus’s zus, Truus Assen en Willem Win-

ters, in het huwelijksbootje. Gradus Assen verdiende als bouwvakker de kost. Zijn vrouw
heeft in die tijd jaren in een hotel gewerkt, totdat er kinderen kwamen. Ze hebben gedurende
hun huwelijk veel samen opgetrokken en zijn
altijd in Barger-Oosterveld blijven wonen. De
familie Asen heeft vier kinderen en vier kleinkinderen. Hun jongste kind, Erwin, is op 41-jarige leeftijd overleden. Gradus Assen had eigenlijk altijd maar één hobby en dat was voetbal
bij SVBO. Ook is hij nog altijd druk in de tuin.
De hobby van zijn vrouw is haar gezin. Tot op
de dag van vandaag haalt zij veel voldoening
uit het huishouden. Gradus en Mieke zijn nog
steeds uitermate gelukkig met elkaar.
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Tafeltennisclub vindt met
Decokay nieuwe sponsor

Grondruil maakt bouw sporthal
in Emmer-Compascuum mogelijk
EMMER-COMPASCUUM - Een
grondruil heeft ervoor gezorgd
dat de bouw van een nieuwe
sporthal op het Abeln-terrein in
Emmer-Compascuum werkelijkheid gaat worden. Over het plan
wordt al jaren gepraat.
Met de eigenaar van het laatste
perceel van drie aaneensluitende stukken grond aan Hoofdkanaal Westzijde is een grondruil
overeengekomen. Hiermee beheert de gemeente een groot
stuk grond waarop onder andere
een nieuwe sporthal wordt gebouwd. De gemeente Emmen
ruilt de grond in Emmer-Compascuum tegen een stuk grond in
de wijk Emmerhout.
Wethouder René van der Weide
is blij dat de ruil gelukt is. ,,Een
nieuwe inrichting van dit gebied
dat al enige tijd braak ligt, is een
wens van het dorp. Bovendien
geeft de bouw van woningen en
winkels aan de zijde van het kanaal een stevige kwaliteitsimpuls. Deze grondruil is een win-

winsituatie voor alle partijen.”
Op de locatie in Emmerhout
worden energieneutrale woningen gebouwd, die bijdragen aan
de doelstelling van de wijk Emmerhout om in 2027 energieneutraal te zijn.
In juni 2016 nam de gemeenteraad een motie aan om een nieuwe sporthal te bouwen in Emmer-Compascuum ter vervanging van sporthal De Klabbe. In
februari 2018 zijn drie naast elkaar gelegen percelen aan
Hoofdkanaal WZ aangewezen
als nieuwe locatie. Plaatselijk is
deze grond bekend als terrein
Abeln. Twee van de drie percelen waren in bezit van de gemeente. De gemeente is na de
ruil eigenaar van alle benodigde
percelen in Emmer-Compascuum en kan de volgende fase in
met de bouw van de nieuwe
sporthal en omgeving.
,,Nu kunnen we samen met de
inwoners van Emmer-Compascuum aan de slag gaan en zijn
we dichterbij een nieuwe invul-

ling voor dit gebied”, aldus Van
der Weide.
De sporthal maakt deel uit van
een nog in te richten gebied. Na
het tekenen van de overeenkomst wordt het traject voor de
inrichting van dit gebied gestart.
Naast de sporthal ziet de gemeente goede kansen om op het
resterende deel van het perceel
woningen en (eventueel) andere
centrumfuncties (bijvoorbeeld
winkels) te realiseren. Naar verwachting is de bouwer van beide
ontwikkelingen (sporthal en resterende deel van het perceel) in
september bekend. Het streven
is om voor september te starten
met de bouw van onder meer de
sporthal. De oplevering vindt
dan medio 2022 plaats.
Binnenkort kunnen inwoners
van Emmer-Compascuum verder meedenken over de invulling van het gebied. Door het coronavirus gaat dat niet met een
fysieke bijeenkomst, maar op
andere manieren. Hoe dat gaat,
wordt later bekend.

Dit plan ligt al sinds 2018 klaar voor de locatie in Emmer-Compascuum (afbeelding: gemeente Emmen).

EMMEN - Hoewel het tafeltennis als binnensport door de corona-uitbraak nog altijd stil ligt,
heeft het bestuur van de TTC
Emmen wel een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Decokay gaat
de komende jaren het tafeltennis in Emmen ondersteunen.

Individueel werken aan een performance, documentaire of voorstelling in eigen regie, het kan tijdens het tussenjaar van Loods13.

Loods13 start tussenjaar
EMMEN - Individueel werken
aan een performance, documentaire of voorstelling in eigen regie: het tussenjaar van Loods13
leek van meet af aan al afgestemd te zijn op de 1,5 metermaatschappij. Geen wonder dus
dat het gewoon door kan gaan.
De inschrijving is geopend.
Tijdens het theater tussenjaar
van Loods13 worden de leerlingen een jaar lang gecoacht in het
maken van een performance,
een voorstelling, een film en een
stuk waar ze zelf in spelen.
,,Deelnemen aan ons tussenjaar
betekent heel zelfstandig moeten en kunnen werken”, vertelt
Eva Wortmann, artistiek directeur van Loods13. ,,We geven onze leerlingen een sleutel van het
pand zodat ze kunnen komen en
gaan wanneer ze willen. We begeleiden ze gedurende het hele
schooljaar in hun maakproces en
ze volgen lessen van theater- en
filmmakers.”
Voor het volgen van de lessen en
het maken van een eigen voorstelling duikt Wortmann samen
met een leerlingen in de regels
van het RIVM en de gemeente
Emmen en wat dit voor invloed
heeft op het werk- en maakpro-

ces. ,,We houden ons strikt aan
de maatregelen in verband met
het virus, dat geldt voor onze
voorstellingen, lessen en ook hoe
wij nu met z’n allen het pand
gaan gebruiken.”
Maar, corona of niet, het tussenjaar gaat sowieso door. Dat is
goed nieuws voor iedereen die
het examen erop heeft zitten, of
zondermeer geslaagd is bevonden, en wil weten wat hij of zij
als maker in huis heeft. ,,Omdat
je zo zelfstandig werkt, kan ons
tussenjaar ook best confronterend zijn”, licht Wortmann toe.
,,En dat is eigenlijk goed. Je
wordt op jezelf teruggeworpen
en daardoor komt je eigen creatieve kracht bovendrijven.”
Niet dat het tussenjaar een eenzame bedoening is, in tegendeel.
Tijdens voorgaande lichtingen
werden vriendschappen voor het
leven gekweekt. ,,Je bent onderdeel van een groep waar binnen
iedereen tegen dezelfde uitdagingen aanloopt, dat schept een
enorme band”, aldus Wortmann.
Belangstellenden zijn maandag
8 juni welkom op een informatie-avond in het theater van
Loods13 in het Rensenpark in
Emmen. Aanmelden kan via info@loods13.nl.

De speciaalzaak in verf, behang,
vloeren, raamdecoratie en zonwering, met vestigingen in Emmen en Klazienaveen, ziet er een
kans in om de naamsbekendheid
te vergroten. Decokay is in beeld
gekomen na de fusie tussen
Thuisdeco van Harrie en Lucretia Hoogeveen en Decokay. De
familie Hoogeveen is al jaren
heel actief betrokken bij het tafeltennis. Dochter Fleur Hoogeveen vertegenwoordigde Nederland vorige jaar nog bij de Europese jeugdkampioenschappen in
het Tsjechische Ostrava. Ze wist
zich bij de beste 32 deelnemers
te slaan.
Omdat de kleuren van het logo
van Decokay en het logo van de
TTC Emmen hetzelfde zijn, geel,
zwart, wit, hoeft er in dat opzicht

weinig veranderd te worden bij
de tafeltennisvereniging. De
kleuren zullen in het nieuwe logo van de TTC Decokay Emmen
hetzelfde blijven. Wel komt er
een nieuwe design dat recht
doet aan de naamsverandering.
Met het binnenhalen van de
nieuwe sponsor zijn de zorgen
over de toekomst van de tafeltennisvereniging vanwege de coronamaatregelen
afgenomen.
Het is namelijk lastig om contributie te innen van de leden nu
er geen tafeltennisactiviteiten
mogelijk zijn. De overigens financieel gezonde tafeltennisclub
krijgt dankzij de nieuwe sponsor
extra middelen om de tafeltennissport (en daarmee uiteraard
de naamsbekendheid van Decokay) beter te promoten. Er zijn
plannen om het tafeltennismateriaal verder te verbeteren. Verder zijn er al contacten gelegd
met het boegbeeld van Nederlandse tafeltennis, vijfvoudig
Europees kampioen Bettine
Vriesekoop, om het nieuwe tafeltennisseizoen met een clinic te
openen.

Wolf gezien op meer
plaatsen in Drenthe
EMMEN - Er is opnieuw melding
gemaakt van een wolf in Drenthe. Het dier is op verschillende
plaatsen in de provincie gesignaleerd. Op de website Wolf in
Drenthe is informatie over wolven te vinden en staan tips voor
wat te doen als men een wolf tegenkomt. Ook staat hier waar
melding van schade gedaan kan
worden.
Om schapenhouders hun dieren
te kunnen laten beschermen tegen de wolf, hebben Gedeputeerde Staten onlangs besloten
50.000 euro beschikbaar te stellen. Daarvoor komt er een regeling. Met de deelnemers van de

wolvenwerkgroep maakt de provincie op korte termijn afspraken hoe deze regeling zo snel
mogelijk in werking kan treden.
Schapenhouders kunnen met
een bijdrage van de provincie
bijvoorbeeld wolfwerende rasters aanleggen. De noodrasters
die de provincie uitleent, zijn
momenteel allemaal in gebruik.
Daarom schaft de provincie binnenkort extra exemplaren aan.
De provincie gaat samen met
een gebiedscommissie in oprichting de komende tijd verder werken aan een aanpak voor preventie van schapen tegen aanvallen van wolven.
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Officiële
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Wekelijkse publicatie,
redactie De Zuidenvelder

Houd de buurt schoon

Dit is een overzicht van de officiële mededelingen die de gemeente
Emmen heeft gepubliceerd. De Zuidenvelder geeft deze informatie
(onder voorbehoud van druk- en zetfouten) hier weer uit het oogpunt
van publieksservice. Dit is dus geen gemeentelijke publicatie en er
kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor inzage- en bezwaartermijnen verwijzen wij u naar de gemeente Emmen. Voor een completer overzicht van officiële mededelingen kan de website
www.gemeente.emmen.nl geraadpleegd worden.
Aanvragen
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
aanvragen voor omgevingsvergunningen ontvangen (de datum
van ontvangst van de aanvraag
is eerst genoemd):
Barger-Compascuum
G 20 april 2020, nabij Limietweg
136, het kappen van een boom
(116038-2020)
Emmen
G 21 april 2020, Boermarkeweg
60, het plaatsen van een 2e triagetent (116649-2020)
G 17 april 2020, Eendenveld 52,
het bouwen van een volière
(114035-2020)
G 17 april 2020, Jacob Le Mairestraat 12, het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw
(114004-2020)
G 13 april 2020, Peyserhof 13, het
uitbreiden van een woning
(109795-2020)
G 20 april 2020, Meidoorn 22 t/m
32 (even), Sleedoorn 12 t/m 18
(even) en Hagedoorn 17 t/m 77
(oneven), het realiseren van 14
woningen (116230-2020)
G 15 april 2020, Vleerackers 37,
het wijzigen van de tenaamstelling van een kamerverhuurvergunning (112643-2020)
Klazienaveen
G 21 april 2020, Poolcirkel 23, het
plaatsen van een kozijn
(117264-2020)
G 15 april 2020, Zuiderkruis 19,
het plaatsen van een zendmast
(112868-2020)
Nieuw-Dordrecht
G 16 april 2020, achter Oosterwijk
OZ 50, het kappen van een
boom (113358-2020)
Veenoord
G 16 april 2020, Ermermarkeweg
14 A, het toepassen van emissiearme technieken t.b.v.
pluimveestallen (113380-2020)
Zwartemeer
G 16 april 2020, nabij Eemslandweg 21, het kappen van een
boom (113382-2020)
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere
procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de beslistermijn met zes weken verlengd
van de volgende aanvragen voor
omgevingsvergunningen (de datum van ontvangst van de aanvraag is eerst genoemd):
Emmen
G 13 april 2020, Peyserhof 13, het
uitbreiden van een woning
(109795-2020)
G 28 februari 2020, Noordeind 97,
het verbouwen van een kapsalon tot 3 studio’s (60200-2020)
Klazienaveen
G 24 februari 2020, Van Echtenskanaal NZ 190, het tijdelijk opslaan van plastic bloempotten

en trays (52713-2020)
Nieuw-Amsterdam
25 februari 2020, Herendijk 49,
het vervangen van kozijnen
(53228-2020)

Geldzaken op orde

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):

G Wijzer in Geldzaken
Naast allerlei tips, vindt u op deze website hoe u in 5 stappen uw
inkomsten en uitgaven op een rij zet.
G Geldfit.nl
Geldfit helpt u om uw geldzaken fit te houden. Of om ze fit te krijgen. Doe de test en krijg advies over uw financiële situatie.
G Nibud.nl
Op deze website vindt u een stappenplan dat op een rij zet hoe u
ervoor staat en wat u kunt doen.

G

Emmen
G 21 april 2020, Burgemeester
Tijmesstraat 13, het vestigen
van een B & B (81526-2020)
G 17 april 2020, Cornelis Houtmanstraat 33 en 37, het veranderen van de lozingssituatie.
Het besluit heeft ook betrekking
op goedkeuring van de bijbehorende milieurisicoanalyse
(274223-2019)
G 21 april 2020, Ermerweg 94, het
bouwen van een woning
(301486-2019)
G 23 april 2020, Spitaalzoom 55,
het bouwen van een woning
(74239-2020)
Schoonebeek
G 21 april 2020, Kooikerlaan 19,
het bouwen van een carport
(955-2020)
Nieuw-Weerdinge
G 22 april 2020, Zegge 16 t/m 30
(even), het bouwen van 8 starterswoningen twee-onder-eenkap (29789-2020)
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen verleend na een uitgebreide voorbereidingsprocedure (de datum
van bekendmaking is eerst genoemd):
Emmen
G 6 mei 2020, Geuzingerbrink 74,
brandveilig gebruik van het
bouwwerk (lokaal als Voorschool in het Kardinaal Alfrink
schoolgebouw) (11066-2020)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Emmen (Weerdinge), Dorpsstraat 70’
Van 7 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 kunt u het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning ‘Emmen
(Weerdinge), Dorpsstraat 70’ met
bijbehorende stukken bekijken
bij het Klant Contact Centrum in
het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning ook digitaal bekijken via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(plannummer: NL.IMRO.0114.
Zaak2019337563-V501).

Heeft u door de coronacrisis plotseling veel minder inkomen? Kijk
dan eens op een van onderstaande websites met tips die u helpen om je geldzaken fit te houden:

Sinds het uitbreken van het
coronavirus is er een heel
nieuw probleem ontstaan. Ineens laten mensen meer en
meer op straat of in de natuur beschermingsmaterialen
achter, zoals plastic handschoenen en mondkapjes.
NederlandSchoon en Plastic
Soup Foundation trekken
daarom aan de bel en roepen
op om deze beschermingsmiddelen direct na gebruik in
de afvalbak te gooien.
Wat kunt u doen?
De overheid adviseert iedereen
om 1,5 meter afstand te houden
van elkaar. Een frisse neus halen

mag wel, maar niet in groepen.
U kunt dus wel zwerfafval opruimen, maar dan alleen of met uw
gezin. Volg hierbij de volgende
regels:
G Raak geen zwerfafval aan zonder handschoen (van latex of
rubber) en/of grijper.
G Gooi het zwerfafval en uw gebruikte handschoenen weg.
G Blijf uit de buurt van kwetsbare
mensen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.
G Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles.
Wat kunnen winkeliers doen?
Hoewel het nu een stuk minder

druk is in de winkelcentra, moeten we samen gebruikte beschermingsmaterialen ook in uw winkelcentrum voorkomen. Helpt u
mee? Zo kunt u het zwerfafval
(etenswaren, verpakkingen of andere materialen) in een straal
van minimaal 25 meter rond uw
winkel opruimen. De gemeente
kan als het nodig is een gratis veger en blik komen brengen (met
lange handvatten). Ook kunt u
via webshop.supportervanschoon.nl een gratis opschoonpakket met handschoenen en afvalzakken bestellen als het gebied dat u schoonhoudt op de
kaart intekent.

Strijden tegen eikenprocessierups
EMMEN - De gemeente Emmen is gisteren de strijd aangegaan met de eikenprocessierups.
Het diertje zorgt sinds een paar
jaar voor flink wat overlast. Dat
komt voornamelijk door de
brandharen van de rups. Mensen
kunnen hier jeuk en huiduitslag
van krijgen.
De gemeente Emmen is gisteren
begonnen met het bespuiten van
een aantal bomen. Dat gebeurt
met een speciale tractor en werkt
als volgt. De rupsen eten het

blad, worden ziek en gaan vervolgens dood. Het spuiten doet
men vooral in landelijke gebieden waar weinig andere insecten
zijn. Op die manier ontstaan er
vrije stroken, waardoor de overlast in de stedelijke gebieden
minder groot wordt.
De gemeente houdt scherp in de
gaten wanneer de eikenprocessierups zijn brandharen krijgt. Dit
is waarschijnlijk eind mei, begin
juni. Zodra de haren verschijnen,
gaat een gespecialiseerd bedrijf
de nesten opzuigen. Dat gebeurt
dit jaar met meer ploegen en ge-

durende een langere periode. Op
deze manier probeert de gemeente de overlast beter te beheersen.
Ook wil men meer natuurlijke vijanden van de rups verwelkomen. Dit doet men door kruidige
bloemen en planten te zaaien.
Ook maait de gemeente op sommige plekken minder vaak of helemaal niet. Daarnaast hebben
dorps- en wijkverenigingen vogelkastjes opgehangen zodat onder meer de koolmees er gaat
broeden en zich zal voeden met
de rups.

Gemeente is bereikbaar

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Drenthe verstrekt jaarlijks vele
bijdragen aan verenigingen en
stichtingen voor allerlei activiteiten op het gebied van cultuur en
natuurbehoud in Drenthe. Zo
heeft het cultuurfonds het afgelopen jaar ook in de gemeente Emmen diverse kleine en grote projecten ondersteund. In totaal
werd in Drenthe een bedrag van
circa 416.000 euro uitgekeerd.
Behalve via de Anjeractie komt
dit geld beschikbaar door loterijen en legaten.
Door de situatie rondom het coronavirus mag er niet fysiek gecollecteerd worden. Mobiel collecteren is een goed alternatief.

Provincie lobbyt bij Rijk
voor steun voor dorpshuizen
EMMEN - Samen met Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland doet de
provincie Drenthe een dringende oproep aan het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat om dorpshuizen en wijkcentra financieel te ondersteunen, als gevolg van de coronacrisis. Hiermee ondersteunen de provincies de lobby vanuit de Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK).
Dorpshuizen, wijkcentra en andere ontmoetingsplekken zijn heel
waardevol voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Ze zijn een
anker voor de inwoners, maar ook voor tal van vrijwilligers en beheerders. Door de coronacrisis zijn dorpshuizen en wijkcentra gesloten. Dit heeft grote gevolgen voor deze ontmoetingsplekken en
de sociale functie die zij vervullen. Door het wegvallen van de opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties kampen deze accommodaties met een forse omzetdaling terwijl de
vaste lasten blijven doorlopen.
Voor het voortbestaan van deze belangrijke voorzieningen voor
de leefbaarheid in dorpen en wijken is financiële ondersteuning
noodzakelijk. Daarom ondersteunen de acht provincies, veelal
mede gesteund door de gemeenten, de oproep van de LVKK aan
het ministerie om deze organisaties op te nemen in de regeling
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19
(TOGS). Tot nu toe zijn dorpshuizen en wijkcentra hiervan uitgesloten, op basis van SBI-codering.
Gedeputeerde Hans Kuipers: ..Samen met de zeven andere provincies, maakt Drenthe zich hard voor de verruiming van de regeling TOGS. Dorpshuizen en wijkcentra zijn de dragers van ons
platteland. Gesteund door de Drentse gemeenten in VDG-verband, staan we als college van Gedeputeerde Staten vierkant achter deze oproep.”

Provincie schort inning huur op
DRENTHE - In verband met de coronacrisis heeft de provincie
Drenthe besloten huurders van provinciaal vastgoed de mogelijk
te geven tot opschorting van de huur voor een periode van drie
maanden (van april tot en met juni). Huurders van provinciaal
vastgoed die hiervan gebruik willen maken, kunnen contact opnemen. De provincie komt hiermee tegemoet aan meerdere oproepen vanuit ondernemers en organisaties, het Rijk en belangenorganisaties.

De omgevingsvergunning heeft
betrekking op de nieuwbouw
van een woning op een perceel
aan de Dorpsstraat in Emmen
(Weerdinge).

Geld Anjeractie gaat
volledig naar de clubs

In 2020 bestaat het Prins Bernhard Cultuurfonds 80 jaar en
vindt de 75e Anjeractie plaats. Er
wordt geld ingezameld met een
speciale digitale jubileumcollecte
van vrijdag 22 tot en met zaterdag 30 mei. Verenigingen kunnen delen in de feestvreugde. Zij
mogen deze keer niet de helft
maar alles, dus 100 procent van
de opbrengst, houden voor de
eigen clubkas.

Antwoord op
ondernemersvragen
Hallo ondernemer! Heb je een ondernemersvraag? En vind je het
antwoord niet op internet of in je directe netwerk? Maak dan gebruik van het ondernemersspreekuur. Een gratis 24/7 beschikbare
service van ondernemers voor ondernemers. Fiscalisten, juristen
en specialisten van de TOZO geven advies. Ga naar de website
www.growingemmen.nl/ondernemersspreekuur en stel je vraag.
Ook organiseren ze regelmatig webinars en kan je eerdere webinars terugkijken.

www.gemeente.emmen.nl

EMMEN - Het Prins Bernhard
Cultuurfonds schuift dit jaar
100 procent van de opbrengst van de Anjeractie
door naar de aangesloten verenigingen. Normaal is dat de
helft.

Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Drenthe wil nieuwe
economische koers

De dienstverlening van de gemeente Emmen gaat zo goed als mogelijk door, ook in coronatijd.
Ondanks alle maatregelen
rondom het coronavirus, probeert de gemeente Emmen
zo goed mogelijk van dienst
te zijn. Om u en de medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, worden de richtlijnen van de Rijksoverheid, het
RIVM en de Veiligheidsregio
Drenthe gevolgd.
Contact met de gemeente
De gemeente vraagt u vriendelijk
om altijd eerst via e-mail, social
media of per telefoon contact op
te nemen. Bij heel zaken is hulp
mogelijk, zonder dat u naar het
gemeentehuis hoeft te komen.
Het gemeentehuis is open voor
spoedafspraken, maar de ge-

meentewinkels in Schoonebeek,
Klazienaveen en Emmer-Compascuum en het geboorteloket in
het Scheperziekenhuis zijn tijdelijk dicht.
Afspraken
Kunt u uw afspraak uitstellen tot
na 19 mei? Doe dat dan. Ook als
u al een afspraak heeft staan.
Kunt u uw afspraak niet uitstellen
tot na 19 mei? Houd u dan aan
deze regels:
G Bent u verkouden of heeft u
keelpijn of koorts, neem dan telefonisch contact met ons op.
G Kom alleen met de mensen die
nodig zijn voor de afspraak.
G Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en onze mede-

G
G

werkers.
Betaal zoveel mogelijk met pin.
Leg formulieren, foto’s of identiteitsbewijzen op de balie, zodat u elkaar niet aanraakt.

Buitendienst medewerkers
De buitendienst medewerkers
zijn, waar het kan, nog wel aan
het werk, maar ook zij houden
zich aan de nieuwe regels. Ze
houden afstand en blijven thuis
bij milde klachten. Normaal gesproken bellen ze aan als de
werkzaamheden bij u in de buurt
beginnen of klaar zijn, maar dat
doen ze nu niet meer. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

DRENTHE - De provincie Drenthe wil een nieuwe economische
koers gaan varen. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een
plan gepresenteerd. Tot en met 2023 krijgen vooral de digitalisering en verduurzaming van de economie aandacht.
Digitale ontwikkelingen zorgen voor grote veranderingen in alle
sectoren van de Drentse economie. Van landbouw tot groene
chemie en industrie, van zorg tot logistiek en energie. De provincie wil Drentse bedrijven en inwoners stimuleren om de kansen
die de digitale transitie biedt optimaal te benutten. Daarbij is het
van belang dat het onderwijs- en kennisaanbod kwalitatief en
kwantitatief goed op de vraag van het Drentse bedrijfsleven aansluit. Het onderwijsaanbod moet bovendien gericht zijn op talentontwikkeling en het behouden van jongeren voor de regio.
De huidige tijd vraagt ook om een transitie naar een duurzamere
economie. Deze ontwikkeling biedt volgens de provincie volop
kansen voor het Drentse bedrijfsleven in uiteenlopende sectoren.
De provincie wil bedrijven stimuleren om duurzamer te gaan produceren, door minder gebruik te maken van fossiele grondstoffen. Ook zet de provincie in op een meer circulaire economie, bijvoorbeeld in de bouw en het recyclen van plastic. De energietransitie moet op deze manier kansen bieden voor ondernemers. Gedeputeerde Staten noemen met name nieuwe toepassingen van
waterstof.
Na de zomer zullen Provinciale Staten de nieuwe economische
koers bespreken.
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Het kan weer: spullen
brengen bij de WAAR
EMMEN - Met ingang van deze
week kunnen er weer bruikbare
spullen worden gebracht bij de
WAAR. Dit kan op werkdagen
tussen 10.00 en 17.00 uur en op
zaterdag tussen 10.00 en 16.30
uur.

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!

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

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

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

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

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

In Home: warm,
stoer en industrieel

In Home woonaccessoires bij Schippers Woonwereld: een complete verassing.
Een vrolijke noot, een industrieel detail, een romantische
look of een kleurrijk statement.
Dit is wat de woondecoraties
van Schippers Woonwereld willen uitstralen en met de naam
In Home voor de afdeling woonaccessoires is het nog completer
geworden.
Accessoires maken de inrichting
af en zijn de finishing touch voor
ieder interieur. Het zijn geweldige hulpmiddelen om het interieur snel en voordelig een compleet andere uitstraling te geven. Hieronder een greep uit onze collectie, Riverdale, Blond
Amsterdam, PTMD, Coco Maison en By Boo.
Zowel Riverdale als Blond Amsterdam, PTMD, Coco Maison
maken al enkele jaren deel uit
van onze collectie. By Boo is een

uniek en compleet home deco
merk, met items in verschillende
smaakstijlen en volgens de laatste trends. Hierdoor vind je altijd wel iets wat in uw huis past.
Hierbij moet u denken aan
woonaccessoires, wanddecoratie,
vloerkleden, kussens, verlichting
en kleinmeubelen. Ook kunt u
bij ons terecht voor een zeer ruime collectie sierkussens en
wanddecoratie.
Nieuwsgierig? Kom dan langs bij
onze afdeling In Home bij Schippers Woonwereld. Ook kunnen
wij u adviseren met het samenstellen van een goed passend geheel. U bent van harte welkom.
Wij zijn te vinden aan de Cornelis Houtmanstraat 45, 7825 VH
Emmen. 0591-554853.
Tot snel, Team Schippers Woonwereld.

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

Tijdelijk kan de WAAR geen
losse spullen bij u ophalen. Wel
is er de Coronaproof inboedelservice. Dit is een uitkomst als
iemand een woning heeft die
leeg moet. Hiervoor staat een
formulier op dewaar.nl dat kan
worden ingevuld. Als alles akkoord is zal samen een datum afgesproken worden waarop de
bus van de WAAR bij u geplaatst wordt met daarin beschikbare hulpmiddelen. U kunt
daarmee zelf de spullen uit uw
woning in de bus plaatsen.
De WAAR haalt de volle bus
weer op en regelt de rest. U betaalt een vast bedrag voor de
ontruiming, gebruik van materiaal en het afvoeren van spullen

die ook de WAAR niet meer kan
gebruiken.
Voor een bezorging geldt dat de
WAAR de producten tijdelijk
brengt tot aan je voordeur. Dit
geldt tevens voor een appartement met lift. Er wordt aangebeld, de klant wordt begroet,
maar zonder dat er handen worden geschud. Dit om direct persoonlijk contact zoveel mogelijk
te vermijden.
Brengt u uw spullen naar De
WAAR, dan krijgt u een KORTINGBON. De bon geeft recht op
een korting van 10% op 1 artikel
naar keuze. (uitgezonderd fiftyfifty artikelen).
De WAAR is in 2020 elke 1e en
3e zondag van de maand geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
De WAAR, Kringloop PLUS winkel en trendy woonwarenhuis.
Abel Tasmanstraat 23, Emmen,
telefoon: 0591-633867, e-mail:
info@dewaar.nl, www.dewaar.nl.
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Veiligheidszorg en Ben Kwijt ook op pad in coronatijd Manifestatie Into
EMMEN - Veiligheidszorg
Drenthe en Ben Kwijt zijn ook
in coronatijd op pad. Men verrast mensen met felicitaties en
steunbetuigingen.

driedaags verblijf in haar eigen huis werd ze via het
scherm door haar moeder en
zusjes met een mooie boodschap verrast.

De coronacrisis brengt veel
mensen in een isolatie door allerlei beperking in de omgangsregelingen. Dat is ook
het geval bij bewoners van
verzorgingstehuizen en zorgboerderijen. Ben Kwijt is namens de gemeenten Emmen,
Coevorden en Borger-Odoorn
het aanspreekpunt voor gevonden en verloren voorwerpen.
Veiligheidszorg Drenthe voert
deze werkzaamheden onder
normale omstandigheden uit
en heeft ook tot taak mensen
op te leiden voor regulier
werk. Doordat ook voor hun
het werk bijna stil ligt, is men
op zoek gegaan naar een actie
waarmee isolatie van mensen
op een simpele manier kon
worden doorbroken. Onder leiding van Harrie Hams is Ben
Kwijt de afgelopen tijd op pad
met een groot mobiel LEDscherm waarop een boodschap
met eventueel foto’s kunnen
worden gezet voor mensen die
aan huis gekluisterd zijn of in
een verzorgingstehuis of andere zorginstellingen verblijven.
Het scherm stond bijvoorbeeld
op de Penningkruid in Weite-

Het scherm van Ben Kwijt
werd ook opgesteld voor Gerrit en Ellie Gortmaker. Ellie
Gortmaker is herstellende van
een polsbreuk en dat was voor
de kinderen Jan, Catrienus en
Anja aanleiding om haar op
deze manier een hart onder de
riem te steken.

Dini en Henk Harms vierden dankzij het scherm toch een beetje samen hun 58-jarig huwelijksjubileum (foto: Harrie Harms).
veen waar Dini en Henk Harms Klazienaveen. Door het scherm Later op de dag werd de Emmer
hun 58-jarig huwelijksjubileum werd het toch nog een beetje wijk Angelslo Naomi van Lith
vierden, maar dit niet samen een feestje. Dinie Harms was met een bezoekje vereerd. Zij
konden doen. Henk Harm ver- dolblij met de grote foto van verbleef zes weken in een verblijft momenteel namelijk in haar en haar man die erop te zorgingsboerderij en mocht geen
verpleeghuis De Weegbree in zien was.
bezoek ontvangen. Tijdens een

Om het coronavirus buiten de
deur te houden, zijn de bewoners van verzorgingscentrum
De Horst in Emmen al wekenlang afgesloten van hun familie en vrienden. Dat is een verdrietige situatie, helemaal als
je je verjaardag viert. De familie en vriendinnen van Rolanda Meijer wilden daarom
iets speciaals doen op haar
verjaardag. Ben Kwijt verscheen met de videowagen
voor de tuin van de huiskamer
van Meijer om namens haar
familie en vriendinnen een
speciale boodschap over te
brengen. Ondertussen schalde
You'll never walk alone door de
speakers. Want samen staan
we sterk, zelfs in de meest eenzame en moeilijke tijden, was
de onderliggende boodschap.

Nature uitgesteld

De beeldende kunstmanifestatie Into Nature zou deze zomer duizenden liefhebbers naar het Bargerveen getrokken hebben (foto:
Heleen Haijtema).
EMMEN - De beeldende kunstmanifestatie Into Nature kan dit
jaar niet plaatsvinden. Vanwege
de coronacrisis is het deze zomer niet mogelijk om een volwaardige editie in het Bargerveen bij Emmen te organiseren.
Binnenkort komt de organisatie
met een nieuwe datum voor de
opening.
,,De voorbereidingen liepen ondanks alle maatregelen volgens
plan”, aldus zakelijk leider

WILDLANDS gaat weer open
EMMEN - WILDLANDS Adventure Zoo in Emmen opent maandag 25 mei weer de deuren voor
het publiek. De directie van het
park heeft na overleg met de
Veiligheidsregio en burgemeester Eric van Oosterhout toestemming gekregen om weer gasten
te ontvangen.
Dierenparken zien er prachtig
uit in deze tijd van het jaar. Alles groeit en bloeit en het is dé
tijd van veel jonge dieren. Het
dierenpark staat dan ook te popelen om bezoekers weer een

leuke dag uit te kunnen bieden.
Samen met de Club van Elf van
Nederlandses
dagattracaties
heeft de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD)
het protocol Veilig Samen Uit opgesteld. Het protocol biedt drie
garanties omtrent de anderhalve
meter afstand tussen huishoudens, goede informatievoorziening en extra hygiënemaatregelen. Veilig Samen Uit zal, in afstemming met de veiligheidsregio’s gerealiseerd worden in de
dierentuinen.
Natuurlijk is Wildlands ver-

Treant start met
digitale consulten
EMMEN - Zorgverleners van
Treant kunnen vanaf deze week
beeldbellen met hun patiënten.
Ook is de module eConsult, bedoeld voor medisch berichtenverkeer binnen het patiëntenportaal, onlangs in gebruik genomen.
Dit zijn twee digitale communicatiemiddelen waarmee veilig
en simpel informatie tussen arts
en patiënt kan worden uitgewisseld. Videobellen via FaceTalk
en eConsult in mijnTreant zijn,
naast het telefonisch consult,
wettelijk toegestane, veilige alternatieven voor een consult op
een ziekenhuislocatie.
Marjan van der Pol is als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de poliklinieken: ,,Een positief effect van de
coronacrisis is dat we deze tech-

Drenthina
begroet drie
nieuwkomers

nologische ontwikkelingen versneld hebben ingevoerd. Dat
maakt dat we nu vernieuwende
concepten aanbieden om poliklinische consulten te laten plaatsvinden, waarbij de patiënt het
ziekenhuis niet hoeft te bezoeken. De ervaringen tot nu toe
zijn goed.’’
Voor veel patiënten is het prettig om niet naar het ziekenhuis
toe te hoeven komen als het niet
echt noodzakelijk is. Ook al
heeft Treant met de screeningstenten bij de drie ziekenhuislocaties veel aandacht voor veiligheid, toch heeft het vermijden
van grote groepen mensen de
voorkeur om verspreiding van
het corona-virus tegen te gaan.
Voor FaceTalk kan de patiënt de
gratis app downloaden, bijvoorbeeld op een mobiele telefoon of
een tablet. eConsult wordt al gebruikt via www.mijnTreant.nl en
is vanaf eind volgende week ook
beschikbaar via de mijnTreantapp.

heugd dat zij weer gasten kan
gaan verwelkomen in het park,
maar men realiseert zich ook dat
het voor bezoekers wel enig aanpassingsvermogen vraagt. Voor
de officiële heropening zullen er
nog testdagen plaatsvinden, onder andere met abonnementhouders. Vanaf nu worden de voorbereidingen in versneld tempo
doorgezet zodat Wildlands over
twee weken gereed is met alle
nodige maatregelen.
,,We zijn blij dat we de deuren
weer mogen openen. Iedereen
heeft nu meer dan ooit dagrecreatie nodig na weken thuis te
zijn geweest. Maar we blijven
ons bewust van de bijzondere
omstandigheden waaronder dit
gebeurt”, aldus directeur Erik
van Engelen.
De verkoop van kaartjes zal uitsluitend online plaatsvinden.
Mensen moeten dus vooraf een
plaats reserveren. Het maximum
aantal toegelaten gasten per dag
zal sterk gereduceerd worden
om aan de anderhalve meter afstand tussen huishoudens te
kunnen voldoen. ,,Voor de reguliere gasten is het misschien
even wennen omdat het park er
op sommige plaatsen iets anders
uitziet. Het vraagt net als bij de
supermarkten soms wat aanpassingsvermogen. Getraind personeel is zichtbaar aanwezig om
uitleg te geven. De communicatie is duidelijk, met speciaal op
de situatie toegespitste routes.
Daarnaast zijn extra hygiënemaatregelen getroffen. Contactpunten worden vaker schoongemaakt en centrale desinfectiepunten zijn aanwezig. WILDLANDS is er klaar voor weer
gasten te ontvangen. Wij verheugen ons erop onze bezoekers
weer een heerlijk dagje uit te
kunnen bieden”, aldus Van Engelen.

De dieren in WILDLANDS mogen zich over twee weken weer op belangstelling van de bezoekers verheugen.

Atlastheater decor clip
EMMEN - Het Atlastheater in
Emmen is vandaag het decor geweest voor een videoclip over
hoop in het eenzame coronatijdperk. Het gaat om opnames voor
de nieuwe single van oud-TROS

Gewonde bij
botsing Boerdijk
in Veenoord
VEENOORD - Op de Boerdijk
in Veenoord zijn vrijdagavond
twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden is hierbij ernstig gewond geraakt. De man zat bekneld en is door de brandweer
bevrijd. Hij is daarna per ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

EMMEN - De eerste selectie van
voetbalclub Drenthina uit Emmen krijgt komend seizoen versterking van drie spelers. Oude
bekenden Bernard Bakker en
Maikel Arling komen na een
jaar bij vv Emmen te hebben gespeeld terug op het oude nest.
De andere nieuwkomer is Max
Vestering. Hij heeft een verleden bij DZOH en SVBO en komt
nu de groen-witten versterken.
Vestering treedt hiermee in de
voetsporen van zijn vader Erik
en zijn oom Jos. De familie Vestering is van oudsher een echte
Drenthina-familie.

Het coronavirus maakt in één
klap duidelijk hoe belangrijk
longen voor leven zijn. Het Longfonds strijdt voor 1,2 miljoen
mensen met een longziekte én
voor iedereen die blijvende longschade overhoudt aan het coronavirus. Op longfonds.nl is te
vinden hoe een bijdrage kan
worden overgemaakt.

De videoclip werd gemaakt in
een leeg theater. ,,Ik wilde met
de videoclip vastleggen hoe corona onze leefwereld bepaalt’’,
zegt Willemsen.
De single Fool Goin' Home staat
symbool voor eenzaamheid tijdens een ramp en de hoop op
een nieuwe toekomst. ,,Corona
heeft veel mensen geraakt en
doen beseffen dat ze kwetsbaar
en soms alleen zijn’’, aldus Wil-

lemsen. ,,Ik wil mensen een hart
onder de riem steken met deze
single.’’
Willemsen liet Fool Goin' Home
masteren in de Abbey Road Studio's in Londen, waar The Beatles hun platen opnamen. Als
multi-instrumentalist heeft hij
de single spoor voor spoor zelf
ingespeeld en gezongen. Voor de
videoclip maakte hij ook opnames op een verlaten Rotterdam
The Hague Airport. De single en
videoclip worden gelanceerd op
1 juni.

Nieuwe datum
Matthäus Passion
SLEEN - Stichting Culturele
Dorpen Zuidenveld heeft in samenwerking met Collegium Musicum Traiectum uit Utrecht een
nieuwe datum vastgesteld voor
de uitvoering van de Matthäus
Passion van Johan Sebastiaan
Bach in de dorpskerk van Sleen.
Zondag 14 maart waagt men een
nieuwe poging (aanvang 15.00
uur). De uitvoering van het stuk
werd vorig jaar afgelast vanwege de corona-uitbraak.
Sinds de oprichting in 2015 stelt
Collegium Musicum Traiectum
zich ten doel werken uit de Barok en het begin van de Klassieke periode op authentieke wijze
en op hoog niveau uit te voeren.
Dat is ook de reden waarom juist
deze groep is gevraagd. Het is
voor de uitvoerenden hartverwarmend te zien dat het publiek
begrip heeft voor de bijzondere
positie van culturele organisaties en de gekochte kaarten vasthoudt voor volgend jaar.

Twee gewonden
in Schoonebeek
SCHOONEBEEK - Bij een aanrijding op de Beekweg bij
Schoonebeek zijn in de nacht
van zaterdag op zondag twee
mensen gewond geraakt. De auto van het tweetal botste tegen
een boom. De auto raakte hierbij zwaar beschadigd. De inzittenden zijn per ambulance naar
het ziekenhuis overgebracht.

Collecte Longfonds
EMMEN - De collecteweek van
het Longfonds wordt tot en met
zaterdag gehouden. Dit jaar gaat
men vanwege het coronavirus
niet langs de deuren, maar collecteert men online. Met de opbrengst maakt men doorslaggevend longonderzoek mogelijk.
Dat is nu meer dan ooit nodig.

radio-dj Eddy Willemsen, Fool
Goin' Home.

Luisa Redenbacher. ,,Veel werken van internationale topkunstenaars zijn in de laatste fase
van het maakproces en dit zou
het moment moeten zijn waarop
ze verschijnen in het landschap.
Het is echter niet verantwoord
om binnenkort open te gaan
voor publiek en zonder publiek
geen Into Nature.’’
Het Bargerveen is een uitgestrekt natuurgebied en er waren
op veel plekken dan ook mogelijkheden om bezoekers binnen
de 1,5 metermaatregelen wandelend en fietsend op pad te sturen. Redenbacher: ,,Een goede
doorstroom van publiek, waarbij
veiligheid en gezondheid van
medewerkers en bezoekers voorop staan, is van cruciaal belang.
We willen dit altijd kunnen garanderen, ook op piekmomenten. We merkten dat veel mensen uit het hele land ernaar uit
keken om Into Nature en het
Bargerveen te bezoeken deze zomer. Daarom hebben we samen
met de provincie en de gemeente Emmen alles op alles gezet om
toch een aangepaste editie te realiseren. De risico’s voor de gezondheid van onze vrijwilligers
en het publiek zijn echter te
groot en daarom hebben we besloten om de opening in ieder geval uit te stellen tot volgend
voorjaar.”
Op deze manier wil de organisatie een volwaardige en veilige
editie organiseren, waarbij het
publiek een totaalbelevenis
krijgt met het hoofdprogramma
in het Bargerveen en een uitgebreid aanvullend programma in
het Rensenpark in Emmen. Men
kijkt op dit moment wel naar de
mogelijkheden om deze zomer
alvast een sneak preview te geven van het programma. Into Nature is een initiatief van de samenwerkende kunstinstellingen
het Drents Museum en Stichting
Kunst & Cultuur.

FC Emmen weer in training
EMMEN - De selectie van FC Emmen heeft de
training nu de coronamaatregelen versoepeld
zijn vorige week hervat. De afgelopen weken
trainden de spelers vooral individueel om de
conditie op peil te houden, maar dat is nu verleden tijd. De komende weken zullen de trainingen in groepjes plaatsvinden. Daarna volgt
een vakantieperiode van vier weken. Trainer

Dick Lukkien hoopt dat er dan ook meer bekend is over de start van de nieuwe competitie.
Op de foto van Bennie Wolbers zijn de spelers
Keziah Veendorp, Michael de Leeuw, Stefan
van de Lei, Anco Jansen, Sergio Pena, Michael
Chacon en Glenn Bijl, die in de belangstelling
zou staan van PSV, te zien.

Botsing in Emmen
EMMEN - Op de Statenweg in
Emmen heeft zich vrijdagmiddag een aanrijding tussen een
scooter en een auto voorgedaan.
Op de scooter zaten twee dames.
Een van hen raakte gewond en is
per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder
van de auto bleef ongedeerd.
Volgens de politie is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval.
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