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grootte. Tegelijk wordt de lay-
out opgefrist en komt er een ge-
bruiksvriendelijke online-uitga-
ve. 

De Zuidenvelder is straks ook
volledig digitaal te lezen. Uitge-
ver NoordPers investeert hier-
voor in nieuwe techniek, die ga-
randeert dat het nieuws en de
advertenties altijd optimaal wor-
den gepresenteerd. Of de lezer
nu kiest voor papier of een gro-
ter of kleiner beeldscherm als
medium, de inhoud van de krant
is altijd goed toegankelijk. Hier-
mee wordt bereikt dat de lezer
maximaal gebruiksgemak er-
vaart en dat adverteerders een
optimaal kanaal krijgen om hun
reclameboodschap bekend te
maken. 
De Zuidenvelder op tabloidfor-
maat wordt een stuk handzamer.
Tegelijk krijgt de krant een
nieuwe, frisse lay-out die het le-
zen nog prettiger maakt. Exclu-
sief nieuws en advertenties wor-
den volgens een uitgekiend op-
maaksysteem afgewisseld, waar-
door ook de reclameboodschap-
pen maximale aandacht krijgen.
Hiermee worden de belangen
van de adverteerders van de
krant optimaal gediend. Net als
nu hebben zij de keuze uit diver-
se advertentieformaten en -uit-
voeringen, waardoor een recla-
meboodschap of -campagne al-
tijd volledig naar wens kan wor-
den opgezet. Dankzij de toepas-
sing van efficiënte nieuwe tech-
nieken geldt een prijsstelling die
onverminderd scherp is.
Wie naast de papieren uitgave
ook de online-publicatie wil in-
zetten om z’n klanten te berei-
ken, krijgt een schat aan nieuwe
mogelijkheden. Ook hier geldt
dat er diverse advertentieforma-
ten- en uitvoeringen beschikbaar
zijn. De digitale versie van De
Zuidenvelder is te vinden op
www.zuidenvelder.info. Hier is
altijd het allerlaatste nieuws uit
eigen regio te vinden en er zijn
koppelingen met andere digitale
kanalen zoals Facebook en Twit-
ter. De online-uitgave zal hier-

EMMEN - Huis-aan-huis nieuws-
blad De Zuidenvelder krijgt een
nieuw gezicht. De krant ver-
schijnt vanaf volgende week op
het zogenaamde tabloidformaat,
de helft van de huidige pagina-

door over een even grote aan-
trekkingskracht beschikken als
z’n papieren tegenhanger. 
De vernieuwing van De Zuiden-

velder betekent dat het bereik
straks groter zal zijn dan ooit.
Dat is een mijlpaal en dus biedt
de uitgever z’n klanten de ko-
mende tijd de kans om te pro-
fiteren. Ter introductie gelden
voor adverteerders aantrekkelij-
ke aanbiedingen. Alle informa-
tie hierover is te krijgen bij de
media-adviseurs. 

‘Toer langs de boer’ gaat langs schilderachtige plekken in Zuidoost-Drenthe (foto Arjen Snijder).

Zuidenvelder wordt vernieuwd

Nieuw: ‘Toer langs de boer’
EMMEN - Zuidoost-Drenthe is
een nieuwe fietsroute rijker:
‘Toer langs de boer’. De tocht
heeft een lengte van 41 kilome-
ter en doorkruist de mooie om-
geving van Emmen en Coevor-
den. Sinds vrijdag kan de route
gereden worden. 

De officiële presentatie van de
nieuwe route was vrijdag. Wet-
houders Steven Stegen (gemeen-
te Coevorden) en Robert Kleine
(gemeente Emmen) presenteer-
den de tocht met een filmpje op
YouTube. 
‘Toer langs de boer’ neemt de

fietser mee naar vroeger én naar
nu. Langs sporen van prehistori-
sche landbouw, oude en nieuwe
boerderijen, door het esdorpen-
landschap, langs beekdalen, hei-
develden en ruilverkavelingsge-
bieden. De route is ontwikkeld
in nauwe samenwerking met De
Hondsrug UNESCO Global Geo-
park.

De fietstocht start bij de expedi-
tie poort ‘Boeren op de Honds-
rug’ in De Nabershof in Emmen.
In deze museumboerderij kan
eerst de nieuwe expositie over
de ontstaansgeschiedenis van

Vanaf volgende week nieuwe
lay-out en op tabloidformaat 

EMMEN  - De avondwandelvierdaagse van
woonzorgcentrum De Holdert in Emmen, in
samenwerking met de Alzheimer Stichting Ne-
derland, is vorige week prima verlopen. Er wa-
ren vier routes in en om Emmen uitgezet.
Maandagavond werd de eerste route afgewerkt

met ongeveer vijftig deelnemers en dat aantal
vertrok ook dinsdagavond voor een mooie rou-
te die de deelnemers onder meer door het Ren-
senpark voerde. Ook de rest van de week was
de belangstelling groot. Foto: Bennie Wolbers.

Vierdaagse Holdert populair

De Zuidenvelder
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van Zuidoost-Drenthe. Door de uitgebreide aandacht voor het
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E-mail: zuidenvelder@noordpers.nl
Telefoon: 088 - 700 71 90
Website: www.zuidenvelder.info. Volg De Zuidenvelder 

ook op Facebook en Twitter.
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Sylvia Schenderling toont
werk in Emmer-Compas
EMMER-COMPASCUUM - Syl-
via Schenderling exposeert van-
af 8 augustus schilderijen in Ga-
lerie Beeldbrengers in Emmer-
Compascuum.

Schenderling, woonachtig in Em-
men, had al vroeg belangstelling
voor kunst. Haar vader maakte
kunstzinnige interieurobjecten
uit smeedijzer. Ze is gaan schil-
deren toen zij verhuisde uit Den
Haag en de rust in Drenthe
vond. 
Schenderling heeft cursussen en
masterclasses gevolgd, maar is
hoofdzakelijk autodidact. Eigen-
wijs als ze is, wil ze haar inspira-
tie en ideeën vormgeven vanuit
haar hart en intuïtie. Eerst ont-
stonden de abstracte schilderij-
en zoals de serie ‘Memories from
Atlantis’. Later ging ze experi-
menteren met intuïtieve portret-
ten met gemengde technieken. 
De expositie wordt op zaterdag 8
augustus om 14.00 uur geopend.
De kunstenaresse zal dan aanwe-
zig zijn om iets over haar werk te
vertellen. Buiten is gelegenheid
om te zitten. Belangstellenden

zijn van harte welkom, maar wel
na aanmelding via e-mail beeld-
brengers@gmail.com.
De expositie is te zien tot en met
27 september. Galerie Beeld-
brengers is elke zaterdag en zon-
dag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Het adres is Oosterdiep WZ 7A.

Een van de werken van Syl-
via Schenderling. 

het gebied worden bezocht.
Daarna worden al fietsend bij-
zondere locaties bezocht zoals
het kerkje van Van Gogh, hune-
bed de Papeloze Kerk, het meer-
tje de Kibbelkoele en molen Al-
bertdina.
Ook is het mogelijk een kijkje te
nemen bij twee boerenbedrijven
in Noord-Sleen. Dit zijn Hilhorst
en Weitkamp aan de Hullen 8 en
9. Wanneer de beachvlag ‘Wel-
kom’ buiten staat is de boer tele-
fonisch bereikbaar (nummer
staat op het bord bij de locatie)
om een rondleiding op het be-
drijf te geven.
De folder met de routebeschrij-
ving is op te halen bij de Tourist
Info-kantoren (TIP’s) in de omge-
ving. Een pdf van deze folder
kan gedownload worden via
www.dehondsrug.nl/routes/toerl
angsdeboer.

Het YouTube filmpje waarmee
de nieuwe fietsroute officieel ge-
presenteerd werd, is te zien op
https://youtu.be/YDnx_fUQL2k.

De nieuwe fietsroute start bij museumboerderij De Nabershof in
Emmen (foto Arjen Snijder).

Zomeravondwandeling
door bossen Hondsrug
DROUWEN - Staatsbosbeheer
organiseert in augustus meer-
dere zomeravondwandelingen
over de Hondsrug. Het vertrek
is in Drouwen. 

Het is prachtig wandelen als
de dag ten einde loopt en
avond over de bossen valt. Tij-
dens de zwoele zomeravond-
wandeling kunnen de deelne-
mers de overgang beleven van
dag naar de nacht. De tocht
gaat door het bos, maar ook
langs heidevelden en verstilde
vennetjes. De gids van Staats-
bosbeheer laat onderweg de
mooiste plekjes zien.

De wandeling is ruim vijf kilo-
meter lang en biedt volop kans
ook nachtdieren te horen of te
zien. Vleermuizen en reeën

zijn veel aan te treffen in het
gebied. De kans is groot dat
ook de bosuil zich laat horen. 

De wandelingen duren onge-
veer anderhalf uur en zijn op
woensdag 5, 19 en 26 augustus.
Het vertrek is om 20.00 uur bij
het Buitencentrum van het
Boomkroonpad in Drouwen.
De kosten zijn  8 euro voor vol-
wassenen en 5 euro voor kin-
deren tot en met 12 jaar. De
minimum leeftijd om mee te
kunnen, is 6 jaar. De organisa-
tie raadt aan stevige wandel-
schoenen en bedekkende kle-
ding te dragen, dit in verband
met muggen en teken. Aan-
melden is nodig en kan op
www. staatsbosbe-
heer.nl/natuurgebie -
den/hondsrug.

Vlindermarkt wordt aangepast
voor extra corona-veiligheid
EMMEN - De Vlindermarkt in
Emmen, iedere dinsdag tot en
met 25 augustus in het centrum,
trekt weer veel publiek. Daarom
wordt een aantal aanpassingen
doorgevoerd om alles corona-

proof te kunnen laten verlopen. 

De gemeente en organisator Vi-
talis hebben geconstateerd dat
er de afgelopen keer ‘een paar
knelpunten’ zijn ontstaan. Men-
sen konden onvoldoende doorlo-
pen. Wethouder Jisse Otter: ,,Op
die plekken was het drukker dan
gewenst en kwam de 1,5 meter
in gedrang. Vitalis gaat hier en
daar de kramen iets anders neer-
zetten en wij zorgen dat de hore-
caterrassen op een aantal plaat-
sen iets kleiner worden. Hier-
mee maken we de paden op
drukke plekken breder, bijvoor-
beeld in de Hoofdstraat bij de
Hema en op het Marktplein. Dit
is aanvullend op de eerdere af-
spraken over waarschuwingsbor-
den, het omroepen van bood-
schappen, het weren van fietsers
van de markt en de mogelijkhe-
den tot desinfectie en handen
wassen. Maatregelen die we ook

bij de normale weekmarkt tref-
fen.” Om alles goed te laten ver-
lopen, houdt de gemeente voort-
durend de vinger aan de pols.
,,We willen allemaal dat de vlin-
dermarkt een plek is en blijft
waar iedereen met plezier en
veilig kan rondlopen. Daarom
bespreken we met de organisa-
tor regelmatig of het goed ver-
loopt en bespreken we vragen en
opmerkingen van inwoners’’, al-
dus Otter. De wethouder wijst
erop dat de vlindermarkt duide-
lijk in een behoefte voorziet. ,,In-
woners zijn blij dat zij eropuit
kunnen en het draagt bij aan
een levendige centrum. ”
Volgens de gemeente is het vol-
doende afstand houden een
kwestie van eigen verantwoorde-
lijkheid. ,,Als je ziet dat het druk
is, maak dan eerst een ommetje.
Als je iets vroeger of later komt,
is het vaak rustiger’’, aldus het
advies van Otter.

Drentse attracties doen
gooi naar uitjes-titel
EMMEN - Twaalf uitjes zijn in
de race voor de titel ‘Leukste
uitje van Drenthe 2021’. 

Het gaat om Attractiepark
Drouwenerzand, Outdoor
Klimpark Grolloo, Speel- en
IJsboerderij De Drentse Koe
in Ruinerwold, Herinnerings-
kamp Westerbork, het Drents
Museum in Assen,    Buiten-
centrum Boomkroonpad in
Drouwen,  Sprookjeshof in
Zuidlaren, Kabouterland Ex-

loo, het Nationaal Gevangenis-
mu seum Veenhuizen, Geopark
De Hondsrug in Borger, Plopsa
Indoor Coevorden en Urban
Jump & Playground Emmen.
Een vakjury heeft de top-12
vastgesteld. Nu is het aan de
leden van de ANWB. Zij kun-
nen hun stem uitbrengen via
de site www.anwb. nl/verkie -
zing. Wie de winnaars zijn
wordt begin volgend jaar be-
kend gemaakt.

Bob Zomertour 
komt naar Emmen 

EMMEN - De Bob Zomertour
doet vrijdag 31 juli Emmen aan.
De tour is een initiatief van Vei-
lig Verkeer Nederland waarbij
mensen hun favoriete ‘Bob’ kun-
nen bedanken. 

De Bob Zomertour maakt ge-
bruik van een speciale Bob-bus

en Bob-bakfiets die overal in het
land geparkeerd worden. De
exacte locatie in Emmen wordt
nog bekend gemaakt. Er wordt
een speciale stand opgebouwd,
waar iedereen een bedanktekst-
je kan schrijven voor mensen
die iemand als Bob (Bewust on-
beschonken bestuurder) hebben
thuisgebracht. Alle bedankjes
verschijnen op het Instagramac-
count @Bedanktbob. De deelne-
mers maken kans op een gratis
rit met een Bob-privé chauf feur.  
Veilig Verkeer Nederland vindt
dat het thema rijden onder in-
vloed blijvend aandacht ver-
dient. Een op de vijf verkeers-
slachtoffers is het directe gevolg
van alcohol in het verkeer. Met
de Bob Zomertour wordt hier
aandacht voor gevraagd. Dren -
the is de eerste provincie waar
wordt rondgereden. Hierna volgt
de rest van Nederland.

De Bob-campagne is een geza-
menlijk initiatief van het minis-
terie van Infrastructuur en Wa-
terstaat, Veilig Verkeer Neder-
land (VVN) en importeurs en
producenten van bier, wijn en
gedistilleerde dranken.

De speciale Bob-bus die naar Emmen komt. 

Grote Rietplas
krijgt strand
voor honden
EMMEN - Bij de Grote Riet-
plas in Emmen wordt een plek
ingericht waar hondenbezit-
ters hun viervoeter kunnen la-
ten zwemmen. De gemeente
Emmen treft voorbereidingen
voor zo’n hondenstrand. 

De Grote Rietplas moet een
fijne plek zijn voor omwonen-
den, gebruikers en dieren. De
gemeente vindt dat daarom
een hondenzwemplek niet
mag ontbreken. In overleg
met de werkgroep ‘Hond en
Grote Rietplas’ wordt is ge-
zocht naar een goede locatie
voor dit speciale honden-
strand. Dit kan niet op één
van de officiële zwemwaterlo-
caties, Watersportstrand, Riet-
strand en Parelstrand. Hier
mogen geen honden (en ook
geen paarden) komen tussen 1
mei en 1 oktober. 
Inmiddels is een plek uitgeko-
zen aan de westzijde van de
plas, in de buurt van het Wa-
tersportstrand. Hoe het hon-
denstrand er precies uit gaat
zien, is nog onderwerp van ge-
sprek. 
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bijzondere plekken, zoals ver-
schillende gevangenissen, het
Hospitaalcomplex en de Elektri-
citeitscentrale. Met veel foto’s
van vroeger, audio en videofrag-
menten, interessante weetjes en
leuke quizvragen. De wandeling
is gratis beschikbaar via de
IZI.travel app.
In Frederiksoord kan het land-
schap verkend worden op de
fiets of wandelend, maar ook
met de speciale Kolonietram. In
juli en augustus rijdt de tram ie-
dere dinsdag, donderdag en zon-
dag. Onderweg is er van alles te
zien, onder andere de kolonie-
huisjes, het koloniekerkje, de
Bosbouwschool, Huis Wester-
beek, het Postkantoor en Loge-
ment. De tour duurt ongeveer
een uur en wordt begeleid door
een gids. Tickets zijn af te halen
bij de balie. Reserveren is niet
nodig.

FREDERIKSOORD - Het Ge-
vangenismuseum in Veenhuizen
en museum De Proefkolonie in
Frederiksoord zijn deze zomer-
vakantie coronaproof te bezoe-
ken. Beide attracties werken
met een reserveringssysteem
voor bezoekers, zodat de drukte
gedoseerd kan worden en alles
veilig blijft.

Dat de voorzorgsmaatregelen ge-
waardeerd worden, blijkt uit een
corona-enquête die het Gevange-
nismuseum de afgelopen weken
onder bezoekers heeft afgeno-
men. De bezoekers gaven aan
zich veilig te voelen in het muse-
um. Behalve binnen is er ook
buiten de musea van alles te
doen en ook daar wordt corona-
proof geopereerd. 
Het deel van Drenthe waar bei-
de musea zijn gevestigd, draagt
de naam Koloniën van Welda-
digheid. Het gebied werd in de
19e eeuw ontwikkeld als in het
kader van de armoedebestrij-
ding. Zwervers en andere hulp-
behoevenden zouden hier een
beter bestaan kunnen krijgen
door te werken in de bosbouw en
op boerenbedrijven. De verhui-
zing naar het gebied werd ook
als strafmaatregel toegepast. Tot
op de dag van vandaag vervullen
de voormalige Koloniën sociale,
justitiële en welzijnsfuncties, en
doen mensen er aan land- en
bosbouw. Dit is terug te zien in
het landschap.
Het Gevangenismuseum heeft
deze zomer de Wandelroute
Veenhuizen ontwikkeld, ge-
schikt voor op de smartphone of
tablet. In de directe omgeving
van het museum is veel terug te
vinden van de geschiedenis. De
wandeling voert langs een aantal

Sannie en Tienus Post met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen (foto Bennie Wolbers).

Musea in Veenhuizen en
Frederiksoord coronaproof

Dit is een selectie 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 be-
zwaartermijnen verwijzen wij u naar de gemeente Emmen. Voor een
completer 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 volgen-
de aanvragen voor omgevings-
vergunningen ontvangen (de da-
tum van ontvangst van de aan-
vraag is eerst genoemd):

Emmen
� 4 juli 2020, Anna Paulownalaan

26, het plaatsen van een over-
kapping (190339-2020)

� 2 juli 2020, Bargerkampenweg
19, het verbouwen van een
woning (189074-2020)

� 4 juli 2020, Kruisstraat 5, het
vestigen van een pedicure
praktijk aan huis (190329-2020)

� 1 juli 2020, Lunekehaar 1, het
bouwen van een woning
(186068-2020)

� 3 juli 2020, Oosterveldsestraat
161, het verbouwen van een
woning (189984-2020)

� 6 juli 2020, Oude Meerdijk 56,
het bouwen van een woning
(190819-2020)

� 3 juli 2020, Poelsnip 9, het ver-
bouwen van een garage
(190286-2020)

� 3 juli 2020, Willem Barentsz-
straat 5, het realiseren van een
bedrijfshal en magazijnsluis
(189561-2020)

Erica
� 1 juli 2020, Griendtsveenstraat

41, het vervangen van dakpan-
nen (187738-2020)

Klazienaveen
� 6 juli 2020, Brugstraat 118, het

verbouwen van een woning
(190543-2020)

Nieuw-Amsterdam 
� 2 juli 2020, Vaart ZZ 87, het wij-

zigen van het bestemmings-
plan van maatschappelijk naar
wonen vrijstaand (187775-
2020)

� 4 juni 2020, Vaartweg 30, het
tijdelijk plaatsen van een
woonunit (190713-2020)

Nieuw-Schoonebeek
� 6 juli 2020, Europaweg 79, het

aanleggen van een inrit
(198450-2020)

Nieuw-Weerdinge 
� 2 juli 2020, Weerdingerkanaal

NZ 243, het plaatsen van een
schutting (188392-2020)

Zwartemeer 
� 2 juli 2020, Eemslandweg 113,

het bouwen van een woning
(188438-2020)

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

Emmen
� 6 mei 2020, Columbusstraat

25, het herbouwen van 2 stal-
lingen (129562-2020)

� 27 mei 2020, Wilhelminastraat
44, het herinrichten van een
winkelruimte tot 3 apparte-
menten (151249-2020)

Emmer-Compascuum 
� 10 maart 2020, Lange Kavel 30

en 32, het bouwen van een ge-
schakelde woning (71270-2020)

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

Emmen
� 7 juli 2020, Griendzoom 14, het

bouwen van een woning
(125557-2020)

� 7 juli 2020, Hoofdstraat 63 C,
het verbouwen van een wo-
ning (132265-2020)

� 9 juli 2020, Meijerswegje 28,
het plaatsen van zonnepanelen
(171951-2020)

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

� 9 juli 2020, Weerdingerstraat
182, het wijzigen van een trafo-
station (104290-2020)

� 13 juli 2020, Wilhelminastraat
101 & 103 , het realiseren van
22 appartementen (339431-
2019)

� 7 juli 2020, Wolferinghaar 3,
het bouwen van een woning
(155376-2020)

Klazienaveen 
� 9 juli 2020, Langestraat 168,

het renoveren van een voorge-
vel (154259-2020)

Nieuw-Amsterdam
� 7  juli 2020, Vaart NZ 59, het

bouwen van een loods (42253-
2020)

Nieuw-Schoonebeek 
� 7 juli 2020, Europaweg 121, het

bouwen van een woning
(124459-2020)

Nieuw-Weerdinge 
� 7 juli 2020, Weerdingerkanaal

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

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

Zwartemeer 
� 21 juli 2020, Verlengde van

Echtenskanaal NZ 2, het op-
richten en in werking hebben
van een recreatie- en horeca-
bedrijf waar (recreatieve) sport
en spel leidend zijn, inclusief
het bouwen van een schuur,
het legaliseren van de situering
van het hoofdgebouw, een be-
drijfswoning en een molen van
een attractie toestel (38560-
2018)

Besluit intrekken omgevings-
vergunningen uitgebreide
procedure
Het college van burgemeester
en wethouders heeft onder-
staande omgevingsvergunnin-
gen gedeeltelijk ingetrokken (de
datum van bekendmaking is
eerst genoemd):

Emmen 
� 21 juli 2020, Emmalaan 8, het

opslaan en afleveren van LPG
bij een tankstation (6846-2020)

Maatwerkvoorschriften Acti-
viteitenbesluit reguliere pro-
cedure
Het college van burgemeester
en wethouders heeft maatwerk-
voorschriften in het kader van
het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer (het
Activiteitenbesluit) opgelegd (de
datum van bekendmaking is
eerst genoemd):

Emmen
� 7 juli 2020, Nijverheidsstraat

16, het maatwerkvoorschrift
geeft een nadere aanvulling op
de geluidsvoorschriften uit het
Activiteitenbesluit (201090-
2020) 

Klazienaveen 
� 9 juli 2020, Brugstraat 157, ont-

heffing voor het plaatsen van
een vetafscheider bij een af-
haal- en bezorgpizzeria
(169115-2020)

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders
hebben besloten tot:

� Het reserveren van parkeer-
plaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen nabij
Weytackers 23 te Emmen
(zaaknummer 198871-2020).

� Het reserveren van parkeer-
plaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen nabij
Middenhaag 351 te Emmen
(zaaknummer 206240-2020).

� Het reserveren van parkeer-
plaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen nabij
Laan van de Bork 362 te Em-
men (zaaknummer 207313-
2020).

Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.
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Sannie en Tienus Post
zijn al zestig jaar een paar

EMMEN - Sannie en Tienus
Post in Emmen hebben donder-
dag hun 60-jarig huwelijksfeest
gevierd. Dat leidde tot een be-
zoek van wethouder Jisse Otter,
die hen namens de gemeente
kwam feliciteren.

Sannie (80) en Tienus (82) trof-

fen elkaar ooit bij de Dordse-
brug. Tienus was er samen met
zijn vriend Lute Moes (later be-
kend geworden als zanger Bobby
Klein), Sannie samen met haar
vriendin Jantje Goeree. Het ging
direct goed, zowel voor Tienus
als Lute want die trouwde later
met Jantje.
Na twee jaar verkering werd het
huwelijk gesloten en betrok het
paar een salonwagen achter het
ouderlijk huis van Tienus in
Noordbarge. Inmiddels woont
het paar al 53 jaar aan de Laar-
wout in Angelslo. Zij kregen met
Anne en Zwaantje een zoon en
dochter, die op hun beurt voor
drie kleinkinderen zorgden. In-
middels zijn er ook drie achter-
kleinkinderen. Het diamanten
feest is gezamenlijk gevierd, ge-
heel volgens de RIVM-regels,
met een etentje op het Golfpark
in Parc Sandur. 
Sannie ten Heuvelhof werd ge-
boren in Zwartemeer als vijfde
in een gezin met nog vijf broers
en zeven zusters. Na de lagere
school moest er thuis worden ge-
werkt, totdat ze aan het werk
kon op de Heemaf in Zwarte-
meer. Toen nummer zes op
komst was in het gezin, moest

Sannie weer thuis aan het werk.
Naast thuiswerken waren de
tochten met de wandelvereni-
ging haar belangrijkste bezighe-
den. 
Tienus Post kwam ter wereld in
Noordbarge in een veenarbei-
dersgezin als derde tussen nog
twee broers en een zus. Na het
doorlopen van de lagere school
werd hij ‘pieterolieboer’ en ging
hij nkranten rondbrengen. In
1953 werd Tienus straatmaker
bij de firma Hemmen. Zijn eer-
ste werkdag was in Nieuw-Weer-
dinge waar de stenen toen nog
per schip aangevoerd werden.
Na 40 dienstjaren bij Hemmen
ging hij in 1955 met vervroegd
pensioen. Tienus was in zijn jon-
gere jaren erg sportief. Hij
mocht vroeger graag biljarten en
als keeper verdedigde hij tot aan
zijn 45e onder anderen het doel
bij vv Emmen, Sc Erica en vv
Dalen. 

Vervelen doet het tweetal zich
niet, want met de tuin en in de
auto rondtoeren is de dag snel
gevuld. Het paar geniet verder
van de kinderen en kleinkinde-
ren, maar ook nog steeds van el-
kaar. 

In Frederiksoord kan de om-
geving verkend worden met de
Kolonietram.

Dansen bracht diamanten
paar Hoezen bij elkaar
EMMEN -  Joop Hoezen en An-
nie Meijer hebben donderdag
hun diamanten huwelijksfeest
gevierd. Namens de gemeente
ging wethouder Jisse Otter op
bezoek bij het Emmer echtpaar
om hen te feliciteren. 

Jan Hoezen komt van oorsprong
uit Barger-Oosterveld, weder-
helft Annie uit Klazienaveen. Ze
gaven elkaar zestig jaar geleden
het jawoord in het gemeentehuis
van Emmen. 
De eerste vlinders in de buik
kregen Jan en Annie toen ze el-
kaar tegenkwamen tijdens een
dansavond in Hotel van Dijk in
Klazienaveen. De vonk sloeg he-
lemaal over bij een volgende af-
spraak om te gaan dansen in
Café De Flinthoek in Barger-
Oosterveld. Het gevolg was dat
Jan daarna menig tochtje op de
fiets naar Klazienaveen moest

maken om Annie thuis te bren-
gen.  
Annie (84) werd in Klazienaveen
als oudste geboren in een gezin
met nog een broer en twee zus-
sen. Na de lagere school en Huis-
houdschool Tabitha in Klaziena-
veen ging Annie werken in de
Ford Schoenenfabriek in haar
woonplaats. Na haar huwelijk
bleef ze nog anderhalf jaar wer-
ken op de fabriek, maar toen
werd ze fulltime huisvrouw.
Daar kwam later ook de zorg
voor de beide zonen Harrie en
Martin bij. Inmiddels zijn er ook
vijf kleinkinderen, drie jongens
en twee meisjes.
Jan Hoezen (85) zag het levens-
licht in Barger-Oosterveld, waar
zijn ouder een loonbedrijf had-
den. Hij had twee zussen en drie
broers. Na de lagere school volg-
de Jan een opleiding tot metse-
laar. Hij begon bij Bouwbedrijf

Het diamanten paar, samen met wethouder Jisse Otter en de zonen Harrie en Martin (foto Bennie
Wolbers).

Lubbers, maar vertrok enige tijd
later naar Bouwbedrijf Hans
Gerdes. Jarenlang werkte hij
daarvoor op meerdere bouw-
plaatsen in Duitsland. Jan was
ook nog korte tijd als voetballer
actief in lagere elftallen bij
BLES, de voorloper van SVBO in
Barger-Oosterveld. 
Jan en Annie hadden samen één
grote hobby en dat was met de
caravan naar de camping in Har-
denberg. Hier hebben ze tiental-
len jaren vertoefd. Het paar
woont inmiddels al weer zes jaar
met veel plezier in een aanleun-
woning bij woonzorgcentrum De
Holdert. 
Het feest is door de coronaregels
even uitgesteld tot november,
maar dan gaat het paar met de
kinderen en kleinkinderen een
aantal dagen naar het Sauer-
land. Donderdag bleef het bij
een kopje koffie en een gebakje.

Minder ambtenaren
bij gemeente Emmen
EMMEN - Het personeelsbe-
stand van de gemeente Emmen
blijft krimpen. Al jaren is sprake
van een daling van het aantal
ambtenaren. Op 1 januari waren
het er nog 938.
In 2019 dook het aantal Emmer
ambtenaren voor het eerste
sinds jaren onder de 1000. Het
aantal kwam uit op 966, flink
minder dan bijvoorbeeld in 2011
toen er nog 1256 medewerkers
op de loonlijst stonden. Daarna
zette onder invloed van bezuini-

gingen, automatisering en reor-
ganisaties de daling in. In 2014
had Emmen nog 1176 ambtena-
ren en een jaar later nog 1037.
Op 1 januari van dit jaar dus nog
938.
De gestage daling heeft ook een
keerzijde, want het komt nu va-
ker voor dat er te weinig perso-
neel is. In dat geval moeten ex-
tern krachten worden ingehuurd
die uiteraard geld kosten. 
De cijfers werden verzameld
door statisticus Herry Thole.
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Reeënsafari op de Hondsrug
DROUWEN - Staatsbosbeheer
organiseert de komende zater-
dagen reeën safari’s in de bos-
wachterij Gieten-Borger. 

De deelnemers kunnen speuren
naar reeën terwijl ze rustig door
de bossen van de Hondsrug fiet-
sen. De tocht start bij Buitencen-
trum Boomkroonpad in Drou-
wen. Onderweg vertelt een gids
ook over de ‘verborgen schatten
van boswachterij’.
Het ree is van oorsprong een
dagdier. Door de vele verstorin-
gen door de mens is hij verwor-
den tot nachtdier. Ze zijn dan
ook het meest actief vlak na
zonsopkomst of in de avondsche-
mer. Op plaatsen waar reeën in
alle rust kunnen leven, zijn ze
ook overdag goed te zien. 
Tijdens de fietstocht gaan de
deelnemers ’s avonds  op pad om
reeën te spotten. Ook als ze zich
niet laten zien, zijn er wel diver-
se sporen in het veld zichtbaar.
Voorbeelden zijn veegsporen,
looproutes en vraatsporen. Ook
produceren ze een bijzonder ge-
luid, dat nog het meest wegheeft
van blaffen. Wie eenmaal gewe-

zen is op de sporen, kijkt voor-
taan op een andere manier naar
de natuur.
De safari’s zijn op 1, 8 en 15 au-
gustus, telkens van 19.30 tot
21.30 uur. Het vertrek is bij Bui-
tencentrum Boomkroonpad aan
de Steenhopenweg 4 in Drou-
wen. De kosten zijn 8, euro voor

Staatsbosbeheer organiseert de komende zaterdagen reeën safa -
ri’s.

een volwassene en 5 euro voor
kinderen van 6 tot en met 12
jaar. Aanmelden is noodzakelijk
en kan via www.staatsbos -
beheer.nl/natuurgebieden/
hondsrug/buitencentra. Deelne-
mers wordt aangeraden donkere
kleding te dragen en een verre-
kijker mee te nemen.

Taxateur Arie Molendijk
komt naar Fletcher Hotel
EMMEN - Taxateur Arie Molen-
dijk komt dinsdag 4 augustus
naar het Fletcher Hotel in Em-
men. Hij zal er de waarde van
oude geschriften en drukwerken
bepalen. 

Er zit geld in zeldzame boeken
zoals (staten)bijbels, oude (hand -
ingekleurde) atlassen, geïllus-
treerde werken, handschriften,
reisboeken, oude brieven, foto’s,
ansichtkaarten en prenten. Wie
iets dergelijks in bezit heeft, kan
langsgaan bij Molendijk voor
een taxatie. 

Arie Molendijk komt uit Rotter-
dam. Zijn faam als taxateur gaat
echter veel verder. Zelfs in Ca-
nada, de Verenigde Staten en
Australië is Molendijk actief als
taxateur. Op 1 december 2018
vierde hij een bijzonder jubi-
leum in de Oude Pelgrimvaders-
kerk in Delfshaven. Hij had op
dat moment ruim 2000 taxatie-
dagen op zijn naam staan. 
Al jaren werkt Molendijk samen
met de Vrije Universiteit, de Ko-
ninklijke Bibliotheek en andere
bibliotheken en overheidsinstel-
lingen. Regelmatig wordt hij ge-

Taxateur Arie Molendijk komt naar Emmen. 

vraagd bibliotheken te taxeren
voorafgaand aan een veiling.
Twee jaar geleden was hij te
gast in het Plantijn Moretus Mu-
seum in Antwerpen met twee an-
dere experts om boeken van het
publiek te taxeren.
,,De taxaties die ik verricht, zijn
gebaseerd op recente opbreng-
sten van vergelijkbaar materiaal
op veilingen. De taxaties vinden
alleen plaats op mijn taxatieda-
gen, dus niet door middel van fo-
to’s, telefoon of per e-mail’’, al-
dus Molendijk. 
Hij werkt niet voor niets. De kos-
ten voor een taxatie zijn 5 euro
voor één tot tien boeken. De
taxatiekosten van grotere collec-
ties, die meer tijd in beslag ne-
men, variëren van 25 tot 50 euro.
In het Fletcher Hotel in Emmen,
Van Schaikweg 55, is Molendijk
van 13.00 tot 15.30 uur aanwezig.
Een afspraak is niet nodig. 
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EMMEN - FC Emmen heeft zich versterkt met
de negentienjarige Fransman Lucas Barnadou
(foto). Hij komt over van de jeugd van Paris
Saint-Germain. De Fransman, een middenvel-
der, heeft voor twee jaar getekend bij FC Em-
men. Barnadou heeft zin in het Drentse avon-
tuur. ,,Ik kijk ernaar uit om volgende week

met de spelersgroep aan de voorbereiding te be-
ginnen. Het is voor mij een mooie kans om me-
zelf te laten zien op het hoogste niveau, bij een
warme club. Ik heb gehoord dat de sfeer hier
geweldig is. Ik kan niet wachten om hier wed-
strijden te spelen.” (foto FC Emmen)

Speler PSG naar FC Emmen

waaronder een 17-jarig verblijf
in het buitenland, ben ik weer
terug in mijn geboorteplaats.
Hier woon ik in een oud boerde-
rijtje waar tevens mijn atelier is
gevestigd. Ik heb mijn hele le-
ven al geschilderd, maar ik
dacht dat iedereen dat deed. Pas
in 2015 vertelde een vriendin
mij dat ik kunstenaar was en dat
ik iets met mijn schilderkunst

KLAZIENAVEEN - Lia van
Elffenbrinck uit Nieuw-Schoone-
beek exposeert momenteel haar
schilderijen in de centrale hal
van het Gezondheidscentrum
aan het Van Echtenskanaal
noordzijde in Klazienaveen.

Van Elffenbrinck is geboren en
getogen in Nieuw-Schoonebeek.
,,Na 31 jaar te zijn weggeweest

Lia van Elffenbrinck schildert zowel abstract als figuratief.

Lia van Elffenbrinck
exposeert in Klazienaveen

Wandelexcursie door boswachterij Gees
GEES - Staatsbosbeheer orga-
niseert op 5 en 19 augustus
wandelexcursies door bos-
wachterij Gees. De boswachter
fungeert hierbij als gids. Bos-
wachterij Gees is een fraai na-
tuurgebied met veel zichtbare
sporen uit het verleden.

Boswachterij Gees is aange-
legd in de jaren dertig van de
vorige eeuw en is een van de
rustigere bosgebieden in
Drenthe. Het loofbos van de
boswachterij wordt doorbro-
ken door verschillende vennen
en een aantal heidevelden.
Doordat het gebied hoger ligt
dan het omringende land zijn
er vanaf de oostkant van de
boswachterij schitterende uit-
zichten over de lager gelegen
graslanden. Sporen uit het ver-
leden zijn nog goed zichtbaar,
van pingo (een bolvormige
heuvel) tot grafheuvels.
De excursie is geschikt voor
mensen vanaf zes jaar. De
deelnemers leren en ontdek-
ken van alles over de geschie-

denis, bomen en de dieren van
het bos. De wandelingen star-
ten om 10.00 uur en duren an-
derhalf uur. De kosten bedra-
gen 6 euro voor volwassenen.
Kinderen tot en met twaalf
jaar betalen de helft. Aanmel-
den is verplicht en kan via
www.staatsbosbe heer. nl/gees.
Vanwege de coronamaatrege-
len kunnen er slechts vijftien
mensen mee. Men start op de
parkeerplaats ter hoogte van
de Tilweg 72 in Gees.
Naast de zomerwandeling in
boswachterij Gees worden er
deze zomer door Staatsbosbe-
heer Emmen-Sleen nog tal van
andere activiteiten georgani-
seerd. In iedere boswachterij
kan men met een gids mee op
ontdekkingstocht. Op 2 augus-
tus in de Emmerdennen, op 9
augustus in het Sleenerzand
en op 12 augustus in het Valt-
herbos.

� Boswachterij Gees is een
van de rustigere bosgebieden
in Drenthe.

Roy Pruisscher geeft
concert in Grote Kerk

EMMEN - Roy Pruisscher geeft
zaterdag een orgelconcert in de
Grote Kerk van Emmen. Dit
concert is onderdeel van de
reeks zomerorgelconcerten en
begint om 15.00 uur. Er worden
Engelse composities gespeeld.

Pruisscher (29) is als organist
verbonden aan de gemeente die
z’n diensten houdt in de Grote
Kerk. ,,Een flink aantal zonda-
gen per jaar ben ik achter de
klavieren van dit orgel te vin-
den. Het is dus een soort thuis-
wedstrijd”, aldus Pruisscher.
Toch is een concert anders: ,,Er
staan geen liederen en gezangen
op het programma, maar mu-
ziekstukken die door anderen
zijn gecomponeerd. Daarbij zit
ook muziek die is geschreven
voor de kroning van een Engelse
koning.”
Op het programma staan werken
van allemaal Engelse componis-
ten, zoals Howells, Elgar en Wal-
ton. ,,Ik heb een voorliefde voor
Engelse muziek”, zegt Pruis-
scher. ,,Op sommige plekken is
het heerlijk bombastisch en kun
je het hele orgel opentrekken.
Bij andere stukken waan je je op
het engelse platteland door de
prachtige melodieën.”  
Pruisscher is voor de Christen -
Unie lid van Provinciale Staten
in Drenthe. Daar zet hij zich on-
der andere in voor mobiliteit en
cultuur. ,,Als organist kijk ik na-
tuurlijk ook naar het gebouw
waarin een orgel staat. In Drent-
he hebben we prachtige monu-
mentale gebouwen. Daar moe-
ten we zuinig op zijn.”
In verband met de coronamaat-
regelen is er een beperkt aantal
plaatsen in de Grote Kerk. Kaar-
ten dienen van tevoren gereser-
veerd en betaald te worden via
www.grotekerkcultureel.nl . Er
is geen kaartverkoop in de kerk.
Tijdens de orgelconcerten is de
tentoonstelling in de kerk niet te
bezichtigen. 

Speelplaatsen met
water weer open
EMMEN - De waterspeelplaat-
sen in Emmerhout, Angelslo,
Bargeres en Emmermeer zijn
eind vorige week weer open ge-
gaan. De heropening was moge-
lijk omdat de gemeente Emmen
de regels voor waterspeelplaat-
sen heeft versoepeld. Voordat
groen licht gegeven werd, zijn al-
le waterspeelplaatsen eerst
schoongemaakt. Om de veilig-
heid te waarborgen is het be-
langrijk dat het water direct weg
kan stromen. De gemeente wijst
er daarom op dat geen spullen
zoals ballen of doppen voor de
afvoer terecht moeten komen. 

Roy Pruisscher.

moest doen. Voor mij was het
een eye-opener. Daarom was ik
altijd anders dan anderen, daar-
om was ik zo bont gekleurd. Ik
houd er namelijk van dat alles in
mijn leven kleurrijk is. Niet al-
leen als ik schilder, maar altijd,
net als bloemen in de tuin. In
mijn huis heeft elke kamer een
andere kleur. Kleuren helpen
me om te leven en laten me le-
ven. Ik schilder zowel abstract
als figuratief en vooral kleurrijk.
Ik gebruik acryl- en olieverf,
maar ook  gouache. Naast het
schilderen geef ik ook works-
hops. Verder maak ik ook schil-
derijen in opdracht, maak muur-
schilderingen bij mensen thuis
of in de tuin en kan men bij mij
terecht voor kleuradvies en inte-
rieurdesign. Dit niet alleen voor
de inrichting van iemands huis
of bedrijf, maar ook bij theater-
stukken of als decoratie bij fees-
ten.” Bijna helft Nederlanders

bezorgd over de droogte
EMMEN -   Bijna de helft van
de Nederlanders maakt zich zor-
gen over problemen door water-
tekort. Dat blijkt uit onderzoek
van de Unie van Waterschap-
pen.

68 procent van de Nederlanders
geeft verder aan weleens last te
hebben gehad van problemen
door de droogte. Mensen die zich
zorgen maken over de droogte
denken daarbij vooral aan de ge-
volgen voor de natuur, mislukte
oogsten en uitdroging van dij-
ken. Ook na een regenachtige
start van de zomervakanties
kampen de natuur en de land-
bouw nog altijd met de droogte.
Dit is niet voor het eerst. De af-
gelopen jaren waren extreem
droog. 
Dirk-Siert Schoonman, bestuurs-
lid van de Unie van Waterschap-
pen: ,,De zorgen die Nederlan-

ders hebben over de droogte zijn
terecht. De droge zomers van
2018 en 2019 hebben zichtbaar
gemaakt dat klimaatverande-
ring bittere realiteit is in Neder-
land. Ook deze zomer maken
veel waterschapsmedewerkers
weer overuren om de problemen
door de droogte zo beperkt mo-
gelijk te houden.” 
Bijna de helft van de onder-
vraagden verwacht vaker over-
last te gaan ervaren door water-
tekort en 44 procent is bereid
zelf maatregelen te treffen om
schade te voorkomen. Hierbij
geeft driekwart de voorkeur
voor het installeren van een re-
genton. De aanleg van meer
groen wordt genoemd door ruim
60 procent. 
Gemeenten en waterschappen
willen de verstening van stede-
lijk gebied tegengaan door ver-
groening van straten en tuinen
te stimuleren. Alle kleine beet-
jes helpen om water beter op te
slaan en vast te houden voor dro-
ge tijden. De waterschappen jui-
chen het gebruik van regenton-
nen dan ook toe. Ook het vervan-

gen van tegels in de tuin voor
planten is een goede maatregel
om droogteproblemen te voorko-
men. 
Schoonman: ,,Het weer in Neder-
land is steeds extremer gewor-
den. We zien hevigere hoosbui-
en, maar ook steeds langere pe-
rioden van droogte. Om de ge-
volgen hiervan te beperken,
moet Nederland klimaatbesten-
diger worden. Dat moet op lan-
delijk niveau gebeuren. Er zijn
grote investeringen nodig om
het land anders in te richten,
maar ook op kleine schaal kun-
nen kleine ingrepen helpen. Te-
gel eruit, groen 
erin bijvoorbeeld.”

Rabobank voor
miljoen opgelicht
DRENTHE - De politie doet on-
derzoek naar een geval van op-
lichting voor een bedrag van een
miljoen euro. De gedupeerde
partij is de Rabobank die een
ondernemerskrediet van bijna
een miljoen euro heeft verstrekt
aan het bedrijf Wubaru voor de
ontwikkeling van innovatieve
verwarmingssystemen. Bij de
aanvraag zouden onjuiste gege-
vens zijn verstrekt en daarom is
nu aangifte gedaan van oplich-
ting en valsheid in geschrifte.
De politie doet onderzoek naar
de juistheid en volledigheid van
de verstrekte informatie door
het bedrijf ten tijde van de aan-
vraag. In verband met dit onder-
zoek zijn de afgelopen tijd door-
zoekingen gedaan op locaties in
Groningen en Drenthe om de ad-
ministratie in te kunnen zien.
Daarnaast is beslag gelegd op
drie auto’s, een motor, een boot
en ander vermogen. Momenteel
is de financiële recherche bezig
met het afnemen van getuigen-
verklaringen en wordt onder-
zocht of er mogelijk meer slacht-
offers zijn. Er zijn nog geen ver-
dachten aangehouden.  

Automobilist
geeft gas, 390
euro boete
EMMEN - In Emmen heeft
een automobilist een boete
van 390 euro gekregen, omdat
hij onnodig geluid maakte
door extra gas te geven.
De overtreding werd donder-
dag geconstateerd bij een ver-
keerscontrole op de Hondsrug-
weg. Er werd gepost in de om-
geving van de Hondsrugtun-
nel. 
Behalve de lawaaizondaar was
er een bestuurder die passeer-
de met een snelheid van 105
kilometer per uur. De wegpi-
raat kon zijn rijbewijs inleve-
ren. 
De controle duurde slechts
een half uur. De politie is van
plan hier vaker van dergelijke
korte controles te houden. Dat
zal zijn ‘op onregelmatige tij-
den’, zo laat de politie weten.

Pancra: concertserie
in Grote Kerk Emmen
EMMEN - Onder de naam Pan-
cra start volgende maand een
reeks van drie concerten in de
Grote Kerk in Emmen.

De Stichting Grote Kerk Cultu-
reel heeft juist in deze corona-
tijd het initiatief genomen voor
deze concertreeks omdat het
voor de meeste artiesten nog
steeds niet mogelijk is om op te
treden. In de kerk kan dit, met
inachtingneming van de regels,
redelijk goed.
Cultureel kosters Henk Folkerts
en Joukje Dijkstra zijn hier ver-
volgens mee aan de slag gegaan
en hebben een concertserie we-
ten samen te stellen. De serie
start vrijdag 14 augustus met
een concert van Isa Zwart die be-
geleid zal worden door Geosy
Kleefman zanger-gitarist bij de
inmiddels opgeheven band Toy-
car Taxi. 
21 augustus beklimt Justin Ri-
passa samen met Sara Johanna
het podium. De reeks wordt op
28 augustus beëindigt door Leon
Moorman met Rowdy Prins.
Er worden telkens twee concer-
ten per avond gegeven. De aan-

vangstijden zijn 19.30 en 21.15
uur. De entreeprijs bedraagt
12,50 euro. Dat is inclusief een
drankje. Meer informatie is te
vinden op www.grotekerkcultu -
reel.nl.

Isa Zwart opent de concertserie in de Grote Kerk (eigen foto).
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