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De Veldenkrant
Huis-aan-huis nieuwsblad in de regio Midden Drenthe

Ik Ben Drents Ondernemer
krijgt corona-uitbreiding
DRENTHE - De provincie
Drenthe breidt het onderne-
mersloket Ik Ben Drents
Ondernemer flink uit. Er wordt
extra informatie en persoon-
lijk advies gegeven, zodat
ondernemers optimaal
gebruik kunnen maken van de
corona-steunmaatregelen die
beschikbaar zijn.

Veel ondernemers ervaren nega-
tieve effecten van de maatregelen
rondom het coronavirus. Om hen
te helpen wordt het ondernemer-
sloket Ik Ben Drents Ondernemer
tijdelijk uitgebreid. De provincie
Drenthe stelt hiervoor een bedrag
van 135.000 euro beschikbaar.
Gedeputeerde Henk Brink: ,,Het
is crisistijd en dat merken onder-
nemers direct in hun portemon-
nee.Maar ook als we de crisis ach-
ter de rug hebben, blijven de
effecten voor hen nog voelbaar.
Dat beseffen we als provincie
maar al te goed. Daarom bieden
wij op deze manier een helpende
hand. We hebben ervoor gekozen
om de functie van Ik Ben Drents
Ondernemer uit te breiden, omdat
de ondernemers in het MKB en
ZZP’ers dit loket al goed weten te
vinden. Hiermee kunnen we hen
in deze moeilijke tijd vanuit één
informatiepunt extra hulp bie-
den.”
Omondernemers deweg tewijzen
in landelijke, regionale en lokale
corona-regelingen biedt Ik Ben
Drents Ondernemer actuele infor-
matie aan op de website

www.ikbendrentsondernemer.nl
en via sociale media. Ook organi-
seren de adviseurs online vragen-
uurtjes en webinars. Verder bie-
den de adviseursmaatwerk-advies
bij actuele vragen, zoals wat te
doen bij het wegvallen van inkom-
sten als gevolg van massale annu-
leringen en het op korte termijn
uitblijven van orders of het juist
niet kunnen afleveren van goede-
ren. Ik Ben Drents Ondernemer is
bovendien langer bereikbaar: op
werkdagen tot 21.00 uur.
Verder gaat veel aandacht uit
naar hulp bij de digitale bedrijfs-
voering. Om in deze crisis de
zaken toch zoveelmogelijk door te
laten gaan, bieden verscheidene
ondernemers digitaal hun dien-
sten aan: de adviseur biedt e-con-
sulten, de horecaondernemer laat
klanten online afhaalmaaltijden
bestellen enzovoort. Dit vraagt om
digitale vaardigheden, die niet
alle ondernemers voldoende
beheersen. Ik Ben Drents Onder-
nemer wil onder meer een Digi-
taal Hulp Team oprichten met
onder andere Drentse onderwijs-
instellingen om de ondernemers
te ondersteunen bij het opzetten
van online-diensten.

Ik Ben Drents Ondernemer is
werkdagen telefonisch bereikbaar
tot 21.00 uur via (0592) 365 515.
Mailen kan ook en wel naar
info@ikbendrentsondernemer.nl.
Op www.ikbendrentsondernemer
.nl vinden ondernemers actuele
informatie over regelingen en
hulplijnen.

Er wordt weer meer beregend om de gewassen in goede conditie
te houden (fotoWDODelta).

Grondwaterstanden nog
normaal, maar dalen snel
MIDDEN-DRENTHE - De
grondwaterstanden in deze
regio zijn op dit moment nog
redelijk normaal, maar ze
dalen snel. Dat laat hetWater-
schap Drents Overijsselse
Delta (WDODelta) weten.
Na een nat begin van het jaar met
vooral veel regen in februari, viel
er sinds half maart geen neerslag
van betekenis meer. Dat heeft
direct invloed op de grondwaters-
tanden binnen het werkgebied
van WDODelta. Deze dalen nu
snel. Het waterschap ziet de mel-
dingen en vergunningaanvragen
voor het beregenen vanuit sloten,
weteringen en kanalen toenemen.
In de regio Midden-Drenthe zijn
de grondwaterstanden laag tot

normaal voor de tijd van het jaar.
Zuidelijker is de grondwaterstand
over het algemeen nat tot normaal
voor deze tijd, maar ook hier
dalen de grondwaterstanden nu
de regen al een tijdje uitblijft.
Vooral de hoger gelegen zand-
gronden, zoals de Sallandse Heu-
velrug, de stuwwallen rond Havel-
te en Steenwijk en het Drents Pla-
teau, laten zakkende grondwaters-
tanden zien.
Het droge weer blijft aanhouden.
Ook voor de komende dagen
wordt er geen neerslag van bete-
kenis verwacht. Daarom heeft het
waterschap de waterpeilen in slo-
ten, weteringen en kanalen opge-
zet totmaximum-peil enwordt het
water vastgehoudenwaar dat kan.
Ook voert het waterschap water
aan om de waterpeilen op goed
niveau te houden. Hier en daar
benut WDODelta al ongeveer 40
procent van de aanvoercapaciteit.

Maand van de Vrijheid
definitief afgeblazen
DRENTHE - Het Nationaal
Comité 4 en 5 mei heeft beslo-
ten om de nationale campagne
in dit lustrumjaar definitief af
te blazen. Dat betekent dat de
landelijke Maand van deVrij-
heid ook in Drenthe in 2020
niet doorgaat en niet verscho-
ven wordt naar 2021.

Hetzelfde geldt voor het onder-
deel de Vrijheid-express: die zal
niet rijden. Al eerder werd duide-
lijk dat de Bevrijdingsfestivals dit
jaar worden afgelast. De speciale
editie van dit feestelijke evene-
ment op 5 mei in Assen, komt
daarmee ook te vervallen.

Lees verder op pagina 7

Politie grijpt in
bij feest jeugd
in Klatering
KLATERING - De politie heeft
zaterdag ingegrepen bij een
feestje van jongeren in Klate-
ring. Een grote groep jeugd had
zich hier verzameld en overtrad
daarmee de regels om de ver-
spreiding van corona tegen te
gaan. Feesten zijn niet toege-
staan.
Toen de politie arriveerde, koos
een groot aantal jongeren het
hazepad. Een kleine groep bleef
staan. De agenten maakten dui-
delijk dat ze met iedereen wil-
den spreken en dat ze het in dat
geval bij een waarschuwing zou-
den laten. Daarop meldden zich
alle jongeren enwerd het belang
van de coronaregels duidelijk
gemaakt.Volgens afspraak bleef
het bij een officiële waarschu-
wing. Bij de eerstvolgende keer
dat de jongeren ergens bij
betrokken zijn, krijgen zij een
bekeuring. De ouders zijn op de
hoogte gesteld van het incident.
Deze bijeenkomst is uiteraard
direct beëindigd.Verloskundigen zijn

weer welkom in WZA
ASSEN - Zwangere vrouwen
die in hetWilhelmina Zieken-
huis Assen (WZA) willen
bevallen, kunnen vanaf deze
week weer hun eigen verlos-
kundige meenemen. Door de
coronacrisis was dit enige
weken niet mogelijk.
Deze eerstelijns verloskundigen
konden de afgelopen weken niet
bij de bevallingen van hun cliën-
ten in een ziekenhuis aanwezig
zijn. ,,Dat had te maken met het
zoveel mogelijk beperken van het
aantal mensen in ons ziekenhuis.
Ook de schaarste aan bescher-
mingsmiddelen, zoals mondkap-
jes, speelde een rol”, legt Marco
Timmer, leidinggevende van de
poli’s Gynaecologie, Kind en Ver-
loskunde, uit. ,,Bovendien komen
verloskundigen doorgaans op heel
veel plekken. Nu we weer ruimer
in de mogelijkheden zitten, kun-
nen we ze gelukkig weer welkom
heten in ons ziekenhuis.”
Nienke Bakker is tijdens deze
corona-periode regiocoördinator
van de eerstelijns verloskundigen.
,,We begrepen het wel, maar von-
den het heel jammer dat we poli-
klinische bevallingen niet meer
konden begeleiden”, zegt zij. ,,Wij
zijn ontzettend blij dat er weer

vrije keuze is voor wat betreft de
locatie van de bevalling. Voor de
zwangeren is het ook heel erg fijn
dat zij een vertrouwd iemand kun-
nen meenemen tijdens hun poli-
klinische bevalling.”
Zwangere vrouwen konden wél
bevallen in het WZA, maar dan
onder begeleiding van een verlos-
kundige van het WZA. Dat de
regeling is teruggedraaid, is een
regionaal besluit. Ook in andere
ziekenhuizen zijn eerstelijns ver-
loskundigen veelal weer welkom.
Het WZA is een veilige omgeving

om in te bevallen. Timmer: ,,We
hebben alle voorzorgsmaatregelen
getroffen om besmetting met het
coronavirus te voorkomend. Zo
zijn er gescheiden routes door het
ziekenhuis voor patiënten met of
zonder covid-19.” De vrouwen en
hun partner of begeleider komen
door de triagetent in het zieken-
huis. ,,Mochten de zwangere vrou-
wen en hun partner wél klachten
hebben die op corona wijzen, dan
krijgen ze voldoende bescher-
mingsmiddelen om veilig in het
WZA te kunnen bevallen.”

Zwangere vrouwen die in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen
(WZA) willen bevallen, kunnen vanaf deze week weer hun eigen
verloskundige meenemen.
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De nieuwe rotonde bij afslag 30 van de A28 bij Beilen is open.

Rotonde bij afslag 30
van A28 Beilen open
BEILEN - De nieuwe rotonde
bij afslag 30 van deA28 bij
Beilen is onlangs open gegaan.

Wethouder Anique Snijders laat
trots weten: ,,Geweldig dat het
verkeer nu gebruik kan maken
van de rotonde bij de Jumbo. Dat
betekent dat de verkeersveilig-
heid op die plek een stuk verbe-
tert. Ik heb veel waardering voor
iedereen die, ondanks de corona-
crisis,hardheeft gewerkt omdit te
realiseren.’’

Van de rotonde kan het verkeer
nu dus al een tijd gebruik maken.
Aan de verdere inrichting van het
gebied wordt gewerkt. Hiervoor
was een wegafsluiting noodzake-
lijk die tot afgelopenvrijdagduur-
de. Deweg vande nieuwe rotonde
tot de rotonde bij de Gamma was
in beide richtingen afgesloten.
Verwacht wordt dat alle werk-
zaamheden medio mei gereed
zijn.
De voortgang van dewerkzaamhe-
den is te volgen op de website
www.middendrenthe.nl.

Digitale collecte
van Kinderhulp
MIDDEN-DRENTHE - Nationaal
Fonds Kinderhulp gaat dit jaar
digitaal collecteren.
De collectanten van het fonds
waren klaar om deze week weer
langs de deuren te gaan om geld
op te halen voor kinderen in
armoede.Wegens het coronavirus
is de collecte echter opgeschort.
Een flinke klap voor Nationaal
Fonds Kinderhulp, omdat juist nu
de behoefte aan school- en speel-
materiaal groot is.
Omde financiële schade te beper-
ken, wordt nu digitaal gecollec-
teerd. Iedereen kan een bus aan-
maken en tot enmet 25 april digi-
taal collecteren.
Meer informatie over Kinderhulp
en de collecte is te vinden op
www. kinderhulp.nl.

Midden-Drenthe
op laag pitje
op Koningsdag
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente Midden-Drenthe draait
opKoningsdag,maandag 27 april,
met een minimale bezetting.
Daarom is het niet mogelijk om
voor deze dag een afspraak te
maken. Ook is de gemeente die
dag telefonisch niet bereikbaar.
DeMilieustraat is op Koningsdag,
net als andere maandagen, geslo-
ten.Verder wordt er op maandag
27 april geen grof vuil opgehaald.
Dit is verschoven naar dinsdag 28
april.

Juridisch Loket
verlaagt beltarief
MIDDEN-DRENTHE - Het Juri-
disch Loket verlaagt tijdelijk de
belkosten voor 0900-8020 van
0,25 naar 0,10 cent per minuut.
Het Juridisch Loket geeft eerste
hulp bij juridische vragen, con-
flicten en geschillen. Door het
coronavirus zijn de vestigingen
van het Juridisch Loket gesloten
voor bezoekers, waardoor het
Juridisch Loket alleen per tele-
foon of e-mail bereikbaar is. Om
juridische hulp voor iedereen toe-
gankelijk te houden, is het belta-
rief van het 0900-8020 nummer
verlaagd.

Voorlopig geen
woonhuizen voor
arbeidsmigranten
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeenteraad van Midden-
Drenthe heeft besloten om het
beleid voor de huisvesting van
arbeidsmigranten gedeeltelijk
te bevriezen. Dat betekent dat
er voor arbeidsmigranten voor-
lopig geen woonhuizen beschik-
baar komen in de gemeente.
Op de woningmarkt in Midden-
Drenthe is een krapte ontstaan.
Vooral woningen in de lagere
prijsklasse zijn schaars gewor-
den. Met de bevriezing wordt
voorkomen dat de komende
periode nog meer woningen
aan de woningmarkt worden
onttrokken.
Het gemeentebestuur zegt zich
te realiseren dat een goede
huisvesting van arbeidsmigran-
ten belangrijk is. Daarom is de
bevriezing tijdelijk. Het huidi-
ge beleid wordt geëvalueerd en
daarna geactualiseerd. Daarbij
wordt beoordeeld of de huisves-
ting van arbeidsmigranten in
woonhuizen weer wordt toege-
staan.

Stibat-pluim voor
Smildeger familie
SMILDE - De familie Klok uit
Smilde heeft een Pluim van
Stibat verdiend. De prijs, een
cadeaubon van 25 euro, werd
in de wacht gesleept door mee
te doen aan de landelijke cam-
pagne Lege batterijen? Lever ze
in en WIN! van Stibat.

Door lege batterijen in te leveren,
maakt men elke maand kans op
mooie prijzen. De prijzen die ver-
loot worden zijn honderd Pluim
cadeaubonnen van 25 euro, drie
reischeques van 400 euro en een
reischeque ter waarde van maar
liefst 1000 euro. Meedoen kan
door tien lege batterijen in een
zakje te doen en dit samen met

naam, adres, e-mailadres en tele-
foonnummer in te leveren bij één
van de ruim 25.000 inleverpunten
van Stibat. Deze zijn te vinden bij
onder andere supermarkten,
bouwmarkten en drogisterijen.
Elke maand is er een trekking uit
de door Stibat opgehaalde zakjes
met batterijen. Meer info over de
actie én de bekendmaking van de
prijswinnaars is te vinden op de
website www.legebatterijen.nl.
Stibat zamelt zo veel mogelijk bat-
terijen in voor recycling. Lege bat-
terijen krijgen een nieuw leven,
bijvoorbeeld als kaasschaaf,
zaklampof fiets.Bovendienkomen
stoffen die schadelijk kunnen zijn
voor het milieu, niet in de bodem
terecht.

Extra maatregelen
op Milieustraat
BEILEN - Op de Milieustraat in Beilen zijn extra maatregelen
genomen omde dienstverlening ook in deze coronatijd zo goed als
mogelijk te kunnen voortzetten. Zo worden gedoseerd klanten
toegelaten, maximaal drie ladingen tegelijk. Wie vragen heeft,
bijvoorbeeld over het scheiden van afval kan zich melden bij de
informatiebalie op het bordes. Er wordt op toegezien dat de
onderlinge afstand van anderhalve meter inacht wordt geno-
men. Men dient de instructies van de beheerders op te volgen.
Door deze extra maatregelen zijn de wachttijden langer dan
gebruikelijk. De gemeente Midden-Drenthe heeft haar burgers
daarom opgeroepen alleen naar de Milieustraat te komen als dit
echt noodzakelijk is (foto gemeente Midden-Drenthe).

Werk aan de weg op
N371 bij Bovensmilde
BOVENSMILDE - Op de N371
tussen Bovensmilde en de
Kloosterveenrotonde en in de
wijk Kloosterveen in Assen
vinden de komende tijd onder-
houdswerkzaamheden plaats.

De wegwerkers gaan aan de slag
tussen dinsdag 28 april en zondag
10 mei. Op de N371 en het naast-
gelegen fietspad wordt nieuw
asfalt aangebracht. Ook de Profes-
soir Prakkeweg, Kloosterweg en
Vesterotonde in de wijk Klooster-
veen worden voorzien van nieuw
asfalt. Daarnaast krijgt de Kloos-
terbrug in de wijk groot onder-
houd. De provincie Drenthe en de
gemeente Assen bundelen de
werkzaamheden om de verkeers-
hinder zo kort mogelijk te laten
duren.
Vanwege de werkzaamheden aan
de N371 is de weg van dinsdag 28
april 6.00 uur tot en met zaterdag
2 mei 16.00 uur afgesloten vanaf
de bebouwde kom van Boven-
smilde tot de Kloosterveenroton-
de. Doorgaand verkeer dat komt
vanaf Veenhuizen en Norg wordt
omgeleid via de N373 over Donde-

ren enVries (A28) naarAssen.Het
verkeer vanuit het zuiden en
vanaf de N381 wordt omgeleid via
Beilen (A28) naar Assen. De wijk
Kloosterveen en bedrijven en
woningen aan de N371 blijven
bereikbaar. De Koelenweg, Nor-
gervaart en Kanaalweg worden
afgesloten voor doorgaand ver-
keer. Er staan verkeersregelaars
bij de afzethekken omhet verkeer
te begeleiden.

Kloosterveen
Om nieuw asfalt aan te kunnen
brengen op de Professor Prakke-
weg, Kloosterweg enVesterotonde
zijn deze wegen van dinsdag 28
april tot enmet vrijdag 1mei afge-
sloten. Bestemmingsverkeer kan
gebruik maken van de route via
deAletta Jacobsweg en Hildegard
van Bingenweg. De omleiding
wordt met gele borden aangege-
ven.
Vanaf dinsdag 28 april tot en met
zondag 10 mei wordt de oude slijt-
laag op de Kloosterbrug vervan-
gen.Verder worden de brugdelen
en het bewegingswerk opgeknapt
of vervangen. Tijdens deze werk-
zaamheden is de Kloosterbrug
afgesloten voor (vracht) auto’s en
busverkeer. Het verkeer naar
Kloosterveen wordt omgeleid via
de Europaweg West en de Maria
Montessoriweg. Fietsers en voet-
gangers kunnen in deweek van 28
april tot 1 mei gewoon gebruik
maken van de Kloosterbrug. In de
week van 1 mei tot en met 10 mei
is de brug tussen 18.00 uur en
22.00 uur ook voor fietsers en voet-
gangers gestremd. Zij worden dan
omgeleid via de Asserwijkbrug.
Ook is er in deze week géén brug-
bediening voor het scheepvaart-
verkeer.
Meer informatie over de werk-
zaamheden en kaartjes met de
stremmingen en omleidingsroutes
zijn te vinden op www.pro-
vincie.drenthe.nl/n371.

Drenthe houdt
5,4 miljoen over
DRENTHE - De provincie Dren-
the heeft het jaar 2019 afgesloten
met een positief saldo van 5,4mil-
joen euro. Dat blijkt uit de Jaar-
stukken 2019,die dinsdag 14 april
naar Provinciale Staten zijn ver-
zonden.
Het resultaat is nagenoeg gelijk
aandat vanhet jaar ervoor. Gede-
puteerde Staten stellen voor uit
het rekeningresultaat middelen
beschikbaar te stellen om meer
ambtenaren een vaste aanstelling
te geven en voor het vitaliseren
van vakantieparken in Drenthe.
Hierna blijft er 3,7 miljoen euro
over om toe te voegen aan de
reserves.
Hoewel de jaarstukken zelf niet
verschillen van andere jaren,
realiseert het college zich ten
volle dat de behandeling van deze
stukken wel heel anders zal zijn.
De jaarstukken zijn geagendeerd
voor de digitale statenvergade-
ring van eind mei.

40 Mille voor
Molenstichting
DRENTHE - Molenstichting
Drenthe krijgt 40.000 euro van de
provincie voor aanpassingen bij
haar molens. De stichting wil een
‘betere beleving en benutting van
molens’ realiseren. Daarvoor wor-
den er informatieborden
geplaatst, komt er meer digitale
informatie en komen er zitplek-
ken en oplaadpunten bij de
molens.Voor het uitvoeren vandit
plan ontvangt de stichting de 40
mille.
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Rick Huizingh,winnaar van de sloganprijsvraag van de gemeen-
te Midden-Drenthe.

Beste zwerfvuilslogan
is van Rick Huizingh
MIDDEN-DRENTHE - ‘Schoon
Midden-Drenthe: dat doen we
met elkaar!’ is gekozen tot
beste slogan voor een zwerfaf-
valvrij Midden-Drenthe. De
spreuk werd bedacht door
Rick Huizingh uit Beilen.

Uit maar liefst 60 ingestuurde slo-
gans is de slogan van Rick Hui-
zingh uit Beilen als beste slogan
uit de bus gekomen. Volgens de
jury komt uit de slogan goed naar
voren dat iedereen verantwoorde-
lijk is voor een schone leefomge-
ving.
De winnaar ontving zijn prijs, een
bos bloemen en een cadeaubon,
door de coronasituatie thuis. Wet-
houder Erjen Derks: ,,We wilden
de prijswinnaar toch snel laten
weten dat hij de winnende slogan
had bedacht en daar hoort natuur-

lijk een prijs bij. Uiteraard komt
de persoonlijke felicitatie op een
later moment. En de slogan van
Rick? Deze slaat precies de spij-
ker op z’n kop.Wij zijn met elkaar
verantwoordelijk voor het terug-
dringen van het zwerfafval in onze
mooie gemeente. Ik vind het dan
ook geweldig om te zien dat zoveel
mensen gehoor hebben gegeven
aan de oproep om een slogan te
bedenken.”
Huizingh was uiteraard blij ver-
rast. ,,Erg leuk dat ik heb gewon-
nen! Ik vind een schone omgeving
erg belangrijk. Niet alleen voor
het straatbeeld maar ook voor het
milieu. Ik hoop dat de campagne
met deze nieuwe slogan heel veel
inwoners aanspreekt en dat we
met elkaar de verantwoordelijk-
heid nemen om Midden-Drenthe
schoon te maken en te houden!’’,
aldus Rick Huizingh.

Kinderactiviteiten LTO
MIDDEN-DRENTHE - LTO
Noord heeft drie creatieve
activiteiten op touw gezet voor
kinderen die momenteel niet
naar hun basisschool kunnen.
Voor de jongste kinderen gaat
het gaat om een kleurplaten-
actie en de iets oudere scholie-
ren kunnen een verrekijker
knutselen of een vlog maken.

Het coronavirus maakt het op dit
moment voor Nederlandse boeren
en tuinders onmogelijk om kinde-
ren en hun schoolklassen te ont-
vangen op de boerderij en in de

kas. Toch wil de agrarische sector
graag in contact blijven met de
kinderen om zo te vertellen over
wat er op het erf allemaal speelt.
DeLTO’s hebben hier gezamenlijk
iets op gevonden.
Er zijn drie creatieve activiteiten
bedacht: een (boeren)kleurplaat,
het instructie voor het knutselen
van een verrekijker en het maken
van een vlog waarin kinderen
elkaar meenemen in hun eigen
wereld. Aan welke opdracht kin-
deren mee kunnen doen hangt af
van hun leeftijd en wat zij leuk
vinden. LTONoord-voorzitter Dirk
Bruins: ,,Met de vlogwedstrijd

brengen wij kinderen met elkaar
in verbinding. Niet alleen leuk,
maar ook nuttig. Door beelden uit
de stad en van het platteland met
elkaar te delen, leren kinderen
erg veel van elkaar.”
Naast het feit dat kinderen
elkaars kennis kunnen verbreden,
valt er ook iets te winnen. Zo wor-
den onder dewinnaars rondleidin-
gen verloot bij boeren en tuinders.
Ook kunnen kinderen onder ande-
re een professionele vloguitrus-
ting winnen. Deelnemen kan via
www. lto.nl/watisjouwuitzicht. Op
1mei worden de winnaars bekend
gemaakt.

Corona leidt tot innovatie:
jeugdtheater per telefoon
MIDDEN-DRENTHE - Drents
JeugdTheater Garage TDI
speelt vanaf deze week de
interactieve telefoontheater-
voorstelling Dag Nacht op Zol-
der. Het is een spannend,
interactief hoorspel voor
iedereen vanaf 6 jaar. De voor-
stelling wordt live door twee
acteurs gespeeld en via de
telefoon kan - op afspraak -
worden meegeluisterd.
Dag Nacht op Zolder gaat over
bang zijn in het donker en de

kracht van fantasie. De voorstel-
ling is ook geschikt voor scholen
die met de hele klas willen inbel-
len. Hiervoor kan gereserveerd
worden via www.garagetdi.nl.
In de voorstelling gaat Joost voor
het eerst logeren bij zijn beste
vriend Philip. Philip woont in een
grote boerderij en de twee slapen
op de donkere hooizolder. Maar
dan wordt het toch allemaal een
beetje eng. Joost en Philip bele-
ven in Dag Nacht op Zolder een
meeslepend avontuur. Over hoe je
als je niets ziet, juist van alles

kunt zien.Een spannend én humo-
ristisch, interactief hoorspel, over
bang zijn in het donker en de
kracht van fantasie.

Innovatief
Met deze innovatieve voorstelling
hoopt het theatergezelschapGara-
ge TDI toch een deel van haar
publiek te kunnen bereiken, nu
het op ditmoment nietmogelijk is
ommet voorstellingen naar kinde-
ren toe te gaan op scholen en in
theaters. Daarnaast is het een
manier om in deze moeilijke tijd
het onderwerp ‘angst’ op een luch-
tige manier bespreekbaar te
makenbij kinderen.Na afloop van
de voorstelling kunnen kinderen
zelf doorspelen met diverse doe-
activiteiten gekoppeld aan de
voorstelling via de website van
GarageTDI.
Dag Nacht op Zolder is ontwik-
keld naar het idee van het Itali-
aanse theatergezelschap Campsi-
rago Residenza, afkomstig uit de
zwaar getroffen regio Lombardije.
Voormei stond oorspronkelijk een
uitwisseling gepland tussen Gara-
ge TDI en Campsirago Residenza.
GarageTDI is een huis voor jeugd-
en jongerentheater in Drenthe,
waar alle expertise op het gebied
van theater voor deze doelgroe-
pen aanwezig is. Kijk op
www.garagetdi.nl voor meer infor-
matie.Joost en Philip beleven een spannend avontuur op de hooizolder.

Paashaas in Schoonloo
SCHOONLOO -Wat is Pasen
zonder paashaas? Ondanks de
crisis vonden ze in Schoonloo
dat er toch aandacht moest
worden besteed aan de paas-
vrolijkheid. En dus kwam de
paashaas in het dorp.

Normaalworden in Schoonloomet
Pasen eieren gezocht op De Eier-
berg en is er neutieschieten bij
café-restaurant Hegeman.Dit jaar
golden er echter RIVM-regels en
moest iets anders bedachtworden.
Ieder huishouden mocht op eerste
paasdag eenmandje aan de straat
zetten zodat de paashaas hierin
eitjes kon achterlaten. Op deze
manier werd de 1,5 meter-regel
goed nageleefd. De mandjes lie-
ten zien dat er de afgelopen tijd
flink geknutseld is door veel inwo-
ners. Er waren mandjes met bloe-
men, mandjes met kaartjes en
zelfs met eten en drinken voor de
paashaas.Tevens kon de kinderen
uit het dorp een kleurplaat in het
mandje doen.De allermooiste was
aan het einde van de dag goed
voor een attentie.
De paashaas arriveerde met
beschermende handschoentjes

aan, begeleid door luide muziek.
Bepakt met geverfde, kleurrijke
eieren en chocolade eieren werd
een rondgang door het hele dorp
gemaakt. Families stonden met
een glimlach voor het raam of op
hun eigen oprit. Zo was er toch
saamhorigheid in Schoonloo met

Pasen. De allermooiste tekening
was vande zussenNikky en Jessie.
Geheel volgens de paasgedachte
waren ze aan het werk gegaan.
,,Alleen samen, samen gekleurd
volgend jaar hopelijk weer samen
met z’n allen”, zo schreven ze op
de kleurplaat.

Een van de fraaie mandjes die in Schoonloo langs de weg stonden.

De Ark in Beilen.Hier kunnen de producten voor de voedselbank
worden ingeleverd.

Inzamelingsactie in
Beilen voor voedselbank
BEILEN - Het Interkerkelijk
Diaconaal PlatformMidden-
Drenthe (IDP) is een inzame-
lingsactie gestart om produc-
ten bijeen te brengen voor de
voedselbank in Beilen.

Eerder startte een soortgelijke
actie in Westerbork, eveneens
bedoeld voor de voedselbank die
gevestigd is in Beilen.
Twee keer per week kunnen pro-
ducten worden ingeleverd in
gebouwDeArk aan deAcacialaan
2 in Beilen.Dit kan iedere dinsdag
en zaterdag, op beide dagen van
16.00 tot 17.00 uur. Er is voorkeur
voor houdbare producten, zoals

bijvoorbeeld groenten in pot of
blik, blikken vlees, vis, aardappel-
puree,mix of saus voor pasta, rijst,
vloeibare boter, bak- en braadolie,
houdbare zuivel, koffie (pak 250
gram), koffiemelk, thee, suiker of
schenkstroop, houdbaar broodbe-
leg, tandpasta, zeep en zeeppro-
ducten. De producten komen in
De Ark in kratten en gaan daarna
naar de voedselbank. Deze instel-
ling is elke maandag geopend
vanaf 8.30 uur.
Het IDP wil in deze coronatijd
klaar staan voor de mensen die
voor hun eerste levensbehoeften
afhankelijk zijn van de voedsel-
bank. De kerken overwegen ook
na de crisis te blijven inzamelen.
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De buurtbussen inGroningen enDrenthe rijden zeker niet tot 1 juni.

Buurtbussen rijden
zeker niet tot 1 juni
MIDDEN-DRENTHE - In
Drenthe en Groningen rijden
tot 1 juni geen buurtbussen.
Door de corona-crisis liggen
deze diensten al enige tijd stil,
maar nu is besloten deze maat-
regel te verlengen tot in elk
geval 1 juni.

Buurtbussen worden gecoördi-
neerddoor de verschillendebuurt-
busverenigingen. Het gaat om 8-
persoonsbusjes die vooral ingezet
worden om ouderen, studenten en
scholieren naar hun bestemming
te brengen.
De busjes worden gereden door

vrijwilligers en dat zijn vaak oude-
ren. Het gezondheidsrisico als
gevolg van een mogelijke corona-
besmetting is voor deze groep vrij-
willigers te groot. Ook is het vrij-
wel niet mogelijk om 1,5 meter
afstand te houden.Bovendien is er
momenteel weinig vraag naar
buurtbusvervoer.

De dienstregeling is in ieder geval
tot 1 juni opgeschort. Of de buurt-
en stadsbussen na 1 juni wel weer
gaan rijden is nog onduidelijk.Dit
is afhankelijk van de ontwikkelin-
gen de komende periode en de
maatregelen die het kabinet eind
april neemt.

De provincie trekt geld uit om schapen te beschermen tegen de wolf.

Geld voor bescherming schapen tegen de wolf
MIDDEN-DRENTHE - De pro-
vincie Drenthe trekt 50.000
euro uit voor preventieve
maatregelen waarmee scha-
penhouders hun dieren kun-
nen beschermen tegen wolven.

Gedeputeerde Staten reageert
hiermee op de aanbevelingen dor
de deelnemers aan de Drentse
Wolventafel op 11 februari.
Samen met de schapenhouders

wil het college de komende tijd
werken aan een totaalaanpak.
Gedeputeerde Henk Jumelet:
,,Wij hebben goed geluisterd naar
de zorgen en behoeften die leven
onder de schapenhouders. We
begrijpen deze zorgen, en hebben
tegelijkertijd te maken met de
komst van de wolf als beschermde
diersoort. Er is nog geen gevestig-
de wolf in Drenthe, toch willen we
van start met een zogenaamde

voorlopersregeling. Daarmee
komen we tegemoet aan de drin-
gende vraag om financiële onder-
steuning voor schapenhouders,die
onder andere wolfwerende rasters
willen aanschaffen. En we doen
ook samen met de schapenhoude-
rij ervaring opmet het nemen van
preventieve beschermende maat-
regelen.”
Het college heeft besloten een
gebiedscommissie op te richten
die de voorlopersregeling gaat uit-
voeren. De commissie in oprich-
ting kan direct aan de slag en
wordt vóór de zomer definitief
ingesteld. Zij heeft een adviseren-
de rol naar de schapenhouders die
met preventieve maatregelen wil-
len beginnen. Ook gaan zij samen
met de provincie bepalen in welk
gebied de financiële middelen bij
voorkeur worden ingezet. In een
later stadium gaat de commissie
zich samenmetdeprovincie bezig-
houden met het voorbereiden van
een totaalaanpak die gaat spelen
wanneer een gevestigde wolf in
Drenthe is vastgesteld.

Drenthe wil in 2050
energieneutraal zijn
MIDDEN-DRENTHE - De pro-
vincie wil dat in 2030 veertig
procent van het energiever-
bruik in Drenthe duurzaam is.
In 2050 zou de provincie volle-
dig energieneutraal moeten
zijn. Er moet dan net zoveel
duurzaame energie worden
opgewekt als dat er verbruikt
wordt.

Dit voornemen blijkt uit Samen
doorpakken, de beleidsnota waar-
in de provincie de energieplannen
voor de periode 2020-2023 ont-
vouwt. ,,We hebben elkaar nodig
om in 2050 in Drenthe net zoveel
energie op te kunnen wekken als
dat we gebruiken voor het wonen,
leven en werken. Door samen op
te trekken, ieder vanuit zijn eigen
evenredige bijdrage, kunnen we
met vele kleine stappen uiteinde-
lijk de grote stap zetten naar een
energieneutrale provincie”, aldus
gedeputeerdeTjisse Stelpstra.
Om dit toekomstbeeld realiteit te
kunnen maken, bekijkt de provin-
cie samenmet netbeheerders naar

de mogelijkheden voor nieuwe
hoogspanningsinfrastructuur,
schakelstations en energiehubs.
Het leidingennet moet namelijk
berekend zijn op een veel hogere
teruglevering door mensen met
zonnepanelen en windmolens.
Ook wordt gekeken naar het her-
gebruik van het huidige gasleidin-
gennet voor waterstof, een brand-
baargas dat ook gemakkelijk kan
worden omgezet in elektriciteit.
Om de productie van duurzame
energie te stimuleren, zal de pro-
vincie de komende vier jaar
ondersteuning bieden aan dorps-
en wijkinitiatieven op dit gebied.
Het Drents Energieloket en het
platform Ik Ben Drents Onderne-
mer spelen hierin een voorname
rol. Daarnaast wil de provincie de
nadruk leggen op relatief makke-
lijk uit te voeren maatregelen.
,,Niet iedereen hoeft direct een
isolerende schil om het huis te
plaatsen of een warmtepomp aan
te schaffen’’, aldus Stelpstra.
,,Radiatorfolie plaatsen of contact
opnemenmet een Energiecoach is
ook al een mooie eerste stap in de
goede richting.”

De provincie wil dat in 2030 veertig procent van het energiever-
bruik in Drenthe duurzaam is. Zonnepanelen en windenergie
spelen hierbij een belangrijke rol.

Meer overlast door drones
MIDDEN-DRENTHE - Bij de
politie zijn de afgelopen tijd
opvellend meer meldingen van
overlast door drones binnenge-
komen.
Doordat nu veel mensen thuis zit-
ten word er meer gevlogen en zijn
er ook meer mensen die overlast
ondervinden. De een is aan het
vliegen en wil wellicht iets tegen
de verveling doen terwijl de buren
van twee of drie huizen verderop
dit dan weer als inbreuk op hun
privacy ervaren.
,,Dit is allemaal heel begrijpelijk
in deze tijden en veelal zijn er bij
de dronepiloten ook geen verkeer-
de bedoelingen bij.Toch blijkt dat
een aantal dronepiloten niet altijd
weetwat ze nouwel en nietmogen
met een drone’’, aldus de ervaring
van de politie.
Op de website van de rijksover-
heid staat informatie over het vlie-
gen met drones. ,,Alles wordt dui-
delijk uitgelegd met eventuele

doorverwijzingen naar wat uitge-
breidere teksten. Wilt u meer
wetenover dedo’s endont’s bij het
vliegen met een drone? Kijk dan

op de site www. rijksover-
heid.nl/onderwerpen/ drone’’,
aldus de mededeling van de poli-
tie.

Bij de politie zijn de afgelopen tijd duidelijk meer meldingen bin-
nengekomen van overlast door drones (foto PolitieMidden-Drenthe).

Natuurbegraafplaats Mepperdennen open
MEPPEN - Natuurbegraaf-
plaats Mepperdennen bij Mep-
pen is vorige week in alle rust
geopend. De geplande festivi-
teiten moesten vanwege de
uitbraak van het coronavirus
worden uitgesteld.

De natuurbegraafplaats is voorlo-
pig alleen opwerkdagen geopend.
Vanaf 11 mei is het kleine ont-
vangsthuis ook in het weekend
dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
open voor het publiek. In enkele
maanden tijd verrees midden in

het bos een ecologisch gebouwd
huis van hout. Dit sfeervolle ont-
vangsthuis doet dienst als infor-
matiecentrum en is geschikt voor
een intieme plechtigheidmet klei-
ne groepen. De eerste begrafenis-
sen hebben al plaatsgevonden.
Bij natuurbegraven kiezen men-
sen zelf hun eigen laatste rust-
plaats. Dankzij de eeuwigdurende
grafrust hebben nabestaanden
geen zorgen over verlengen en
kunnen ze altijd terecht in de
natuur om het graf te bezoeken.
Over belangstellingheeftMepper-

dennen niet te klagen.
Gastheer Michael Donker: ,,We
merken dat mensen in deze tijd
meer bezig zijn met dit onder-
werp. Via onze website vragen
mensen informatie aan, maar we
zien ook veel wandelaars. Geluk-
kig houdt iedereen zich keurig aan
de RIVM-regels.”
Mepperdennen is bedoeld als
troostrijke plek, waar de natuur
alle ruimte krijgt. Het is een van
de stilste plekken inDrenthe.Er is
jong bos, vogels zingen voluit en
waardplanten zoals brandnetel en
hondsdraf zijn belangrijk voor de
vele soorten vlinders.Met een spe-
ciaal natuurbeheerplan hoopt de
begraafplaats ook zeldzame soor-
ten aan te trekken.
In verband met het coronavirus
zijn de geplande open dagen en
rondleidingen komen te vervallen.
Het is wel mogelijk om op indivi-
duele basis een afspraak te
maken, uiteraard binnen de richt-
lijnen van de RIVM. Tussen zons-
opgang en zonsondergang zijn
mensen welkom om te gedenken
of te wandelen. De officiële ope-
ning is uitgesteld naar een
moment in het najaar. Michael
Donker: ,,Momenteel is er gewoon
nog teveel onduidelijkheid om
hier een precieze datum voor te
prikken.”
Meer info over de natuurbegraaf-
plaats is te vinden op www.mep-
perdennen.org of bel met 0591-
230020.Natuurbegraafplaats Mepperdennen is een oase van rust.
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De provincie Drenthe vindt het
afblazen van de Maand van de
Vrijheid begrijpelijk, maar
zeer spijtig. ,,Er is door heel
veel mensen met grote inzet
gewerkt om Vrede, Vrijheid en
Verbinding onder de aandacht
te brengen. De draaiboeken
voor verschillende prachtige
projecten en activiteiten liggen
klaar.

Daarom overwegen we om in
2021 een Drentse Week van de
Vrijheid te houden. De bevrij-
ding van Coevorden die begin
april 1945 de opmaat was voor
de bevrijding van de hele pro-
vincie, zou daarvoor een mooie
start kunnen zijn”, aldus pro-
jectleider Gerrit Kamstra.Vóór
de zomer zal hierover met ver-
schillende partijen en deDrent-
se gemeenten overleg worden
gevoerd.

Onder meer de sierteelt krijgt
extra steun.

LTO is positief over
extra noodsteun telers
MIDDEN-DRENTHE - LTO
Nederland is positief over de
extra steunmaatregelen die
het kabinet neemt voor de
sierteelt, voedingstuinbouw en
fritesaardappeltelers. Dit zijn
sectoren die hard zijn geraakt
door de coronacrisis.
,,Grote groepen boeren en tuin-
ders kunnen geen kant op met
hun producten. Het is vaak niet
mogelijk om de bloemen, planten
en voedsel waar veel in is geïnves-
teerd, zomaar een paar maanden
op te slaan. De sector staat dus
voor een unieke uitdaging en de
algemene economische maatrege-
len van het kabinet bieden niet
altijd een oplossing”, aldus Marc
Calon, voorzitter van LTO Neder-

land. ,,Deze aanvullende maatre-
gel voor de sierteelt, tuinbouw en
fritesaardappeltelers is dus zeer
welkom. Minister Schouten heeft
hiermee oog voor de verschrikke-
lijke impact die de crisis op onze
leden heeft. Tegelijkertijd blijft
de harde realiteit dat de proble-
men voor veel bedrijven van zo’n
omvang zijn, dat ze hier nog niet
mee zijn opgelost.”
LTO Nederland staat sinds het
begin van de coronacrisis in nauw
contact met het kabinet om pro-
blemen in de hardst getroffen
land- en tuinbouwsectoren te
bespreken. Het wegvallen van de
afzet door wereldwijde lock-
downs, horecasluitingen en han-
delsproblemen zorgt voor grote,
directe problemen in de sierteelt,
delen van de voedingstuinbouw
en bij fritesaardappeltelers. De
verwachte directe kosten voor
aardappeltelers bedragen 167 tot
217miljoen en ettelijkemiljarden
voor de sierteelt- en voedingstuin-
bouw. Uit een eerste inventarisa-
tie van LTO Nederland bleek dat
de verwachte schade voor boeren
en tuinders op demiddellange ter-
mijn tot 5 miljard kan oplopen.
Voor nieuwe steunmaatregelen
maakt het kabinet respectievelijk
50 en 600 miljoen vrij om aardap-
peltelers en ondernemers in de
sierteelt en de voedingstuinbouw
te compenseren. Bij de uitwerking
en uitvoering zal meer duidelijk
moeten worden over wat dit con-
creet gaat betekenen voor onder-
nemers in nood. De maatregelen
zijn een aanvulling op andere eco-
nomische noodsteun, zoals de
loonkostenregeling NOW.

Direct-contact-knop bij
Icare Ledenvereniging
MIDDEN-DRENTHE - Icare
Ledenvereniging, ook actief in
Midden-Drenthe, lanceert de
Direct-contact-knop. Dit appa-
raatje helpt bij eenzaamheid
en de dagelijkse bezigheden.

Door de coronamaatregelen zijn
veel mensen aan huis gekluisterd.
Vooral zelfstandig wonende oude-
ren voelen zich hierdoor somber,
zijn eenzaam en zittenmet vragen
of hebben hulp nodig bij de dage-
lijkse bezigheden. Voor die men-
sen stelt Icare Ledenvereniging de
Direct-contact-knop beschikbaar.
Een nieuw apparaatje waarmee
men met één druk op de knop
direct een van de ledenadviseurs
aan de lijn krijgt. De ledenadvi-
seur denkt mee en adviseert over
ondersteuning. Bijvoorbeeld op
het gebied van maaltijdservice,
boodschappen, apotheek. De lede-
nadviseur weet raad, kent de weg
in de zorg en lokale omgeving en
zoekt naar een passende oplos-
sing.
De knop werkt eenvoudig en kan
overal in huis gebruikt worden.De
ledenadviseur is op werkdagen
bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur.
Daarna kan de knop worden door-
geschakeld naar naasten. De knop
is gratis voor leden. Aanvragen
kan via 088 – 383 20 00 of leden-
vereniging.nl/contactknop.

Ook introduceert de ledenvereni-
ging binnenkort de Ring-deurbel.
Een ideale oplossing nu men
anderhalve meter afstand moet
houden. Met deze slimme bel kan
men via de app op de telefoon kij-
ken wie er voor de deur staat. Ook
wanneer iemand niet thuis is.Men
kan met elkaar videobellen en zo
op afstand contact hebben. De bel
is niet gratis.

Vanwege het coronavirus zijn alle
evenementen en bijeenkomsten
van de ledenvereniging tot 1 juni
geannuleerd of uitgesteld. Wel
kan men door (beeld)bellen con-
tact hebbenmet de ledenadviseur.
Bijvoorbeeld voor de voorberei-
ding van een keukentafelgesprek
met de gemeente. Tijdens dit
gesprek bereidt men samen met
de ledenadviseur het gesprek met
de wmo-consulent van de gemeen-
te voor om zo beslagen ten ijs te
komen.

De Direct-contact-knop van
Icare Ledenvereniging.

Tijdschrift ‘Zinnig’ gratis voor senioren
BEILEN - Huus van de Taol
gaat gratis het Drentstalige
tijdschrift Zinnig uitdelen in
wooncentra voor senioren.
Het gaat om een themanum-
mer over 75 jaar vrijheid.

De instellingen die hiervoor
belangstelling hebben, kunnen
zich melden bij Huus van de

Taol. Er zijn 1000 exemplaren
extra gedrukt. De bedoeling was
om deze te verdelen tijdens de
diverse bevrijdingsfestiviteiten,
maar nu deze niet doorgaan
zoekt het Huus van de Taol naar
een andere bestemming.
Het blad Zinnig komt zes keer
per jaar uit. Het themanummer
over vrijheid is een speciale,
extra dikke editie met veel ver-

halen en gedichten over bevrij-
ding en vrijheid. Ook zijn er
foto’s van 75 jaar geleden en van
nu aan te treffen. Instellingen
die een aantal exemplaren wil-
len ontvangen, kunnen een e-
mail sturen naar
info@huusvandetaol.nl. Bij te
grote belangstelling worden de
tijdschriften evenredig over de
provincie verdeeld.

FIT Boys verwacht
geen financiële
problemen
BEILEN -Voetbalvereniging
FIT Boys verwacht niet in
financiële problemen te
komen door de coronacrisis.
Dat zegt voorzitter Johan Boer
in een verklaring op de websi-
te van de club. Boer doet ook
een sociale oproep aan de
leden: ,,Blijf verbonden waar
dat kan!’’

Volgens Boer wordt achter de
schermen hard gewerkt om te zor-
gen dat er straks weer kan wor-
den gevoetbald. Ook financieel
verwacht de preses dat zijn club
zal overleven. ,,De nodige inkom-
stenbronnen vallen weg. De kan-
tine-inkomsten maar ook de
inkomsten uit diverse acties die
de vereniging het hele jaar door
houdt. Maar FIT Boys heeft zoals
het nu lijkt voldoende vet op de
botten en kan iets lijden.’’
Vanuit de overheid en de KNVB
zijn er een aantal regelingen
getroffen omondernemers en ver-
enigingen te compenseren. Het
bestuur van FIT Boys is momen-
teel bezig te onderzoeken voor
welke regelingen de club in aan-
merking komt. Ook wordt een
nadrukkelijk oproep richting de
leden gedaan: ,,Kom je in finan-
ciële problemen, trek dan aan de
bel dan zoekenwe een oplossing.’’
Men kan hiervoor contact opne-
men door een e-mail te sturen
naar penningmeester@fitboys.nl.
Uit de verklaring van voorzitter
Boer blijkt dat FIT Boys zich wel
zorgen maakt over zijn sponsors,
met name de middenstand van
Beilen. ,,Zij hebben het zwaar en
dus doet FIT Boys een nadrukke-
lijke oproep om lokaal te kopen in
deze zware tijden’’, aldus Boer op
de website.

De club benadrukt dat ieders
gezondheid nu het allerbelang-
rijkste is en hoopt in augustus de
sportieve activiteiten weer te
kunnen hervatten.

Koeien laten grazen in de wei
blijft vergunningvrij (foto
Milieudefensie).

Koe in de wei
blijft vergunningvrij
DRENTHE - Boeren die hun
koeien in de wei laten grazen,
hebben daar geen aparte ver-
gunning voor nodig. Hierover
was onduidelijkheid ontstaan
door de aangescherpte regels
over stikstofemmissie.

Gedeputeerde Henk Jumelet:
,,Het beweiden van weilanden
door vee is al sinds jaar endag een
normaal onderdeel van de
bedrijfsvoering in de veehouderij.
De Nederlandse samenleving
hecht er dan ook aan, dat er vee in
het landschap aanwezig en zicht-
baar blijft. Beweiden is ook in ter-
men van stikstofemissie gunstiger
dan het compleet op stal houden
van het vee, waarbij urine en
vaste mest vermengd raken in de
stal. In dat proces komt er stikstof
vrij.”
Deminister en de provincies rede-
neren dat boeren in hun stalver-
gunning al een vergunning heb-
ben voor het houden van hun die-

ren, inclusief de uitstoot die daar-
bij vrijkomt. In lijnmet het advies
van de Commissie Remkes stellen
de provincies zich op het stand-
punt dat beweiden daardoor niet
kan leiden totmeer uitstoot dan al
in de stalvergunning is beoor-
deeld. Een afzonderlijke vergun-
ning volgens de Wet Natuurbe-
scherming voor het beweiden is
dan ook niet nodig.

Extra coronageld voor
kleine dorpen Drenthe
DRENTHE - De provincie
Drenthe stelt 17.000 euro
beschikbaar voor de Brede
Overleggroep Kleine Dorpen
Drenthe (BOKD).Met het geld
worden sociale corona-initia-
tieven in de kleine dorpen
ondersteund.
Het coronavirus houdt ook Dren-
the, in zijn greep. Ontmoeting,
sociale activiteiten en burenhulp
zijn nu meer dan ooit belangrijk
voor de leefbaarheid in de dorpen
in Drenthe. Dit staat onder druk
door de corona-maatregelen.
Dorpshuizen zijn gesloten en
sociale ontmoeting en activiteiten
vinden niet meer plaats. In ver-
schillende dorpen ontstaan initia-
tieven om elkaar samen door deze
crisis te helpen, zoals het opzetten
van een boodschappendienst of
een telefoonnummer voor hulp-
vragen. Het blijven onderhouden
van contact met de (kwetsbare)
dorpsbewoners is essentieel op dit
moment.

De BOKD kan met het extra geld
van de provincie dorpshuizen hel-
pen bij het aanvragen van midde-
len vanuit de noodfondsen, zoals
de Stimuleringsregeling E-Health
Thuis (SET) van het ministerie
van VWS. Met deze regeling kun-
nen digitale hulpmiddelen voor
ouderen worden aangeschaft die
elkaar nu niet live kunnen ont-
moeten.

Gedeputeerde Hans Kuipers is
trots op de initiatieven die in
Drenthe ontstaan in deze crisis-
tijd: ,,In Drenthe steken we elkaar
een helpende hand toe, naober-
schap zit in onze natuur. Ik vind
het erg mooi om te zien hoe we
elkaar door deze crisis heenwillen
helpen. Het College ondersteunt
hetwerk vandeBOKD indeze tijd
dan ook van harte. Sociale contac-
ten zijn juist nu belangrijk voor
een ieder en in het bijzonder voor
kwetsbare inwoners. Want: alleen
samen, komen we door deze cri-
sis.”

Reguliere zorg Treant
wordt weer opgestart
HOOGEVEEN - In de zieken-
huizen van Treant is de coro-
nadruk zodanig verminderd
dat de reguliere zorg weer kan
worden opgestart.
Treant speelde in de afgelopen
weken maximaal in op de extra
zorgvraag die corona vroeg. Zowel
de drie ziekenhuizen als de zeven-
tien zorgcentra van de organisatie
hebben alle zeilen bij moeten zet-

ten.Veel niet-dringende afspraken
enoperatieswerdenuitgesteld.Dit
was nodig om zorgpersoneel en
vooral ook de schaarse persoonlij-
ke beschermingsmiddelen (bril-
len, mondkapjes en schorten) vrij
te spelen voor de coronazorg. Het
gebrek aan die spullen was ook de
reden dat de bezoekregelingen
moesten worden aangepast. Ook
ontstonden andere contactvormen
die prima werkten, zoals telefo-
nisch contact tussen dokter en
patiënt. Het was allemaal geen
overbodige luxe,wantTreant heeft
vele tientallen coronapatiënten
per dag uit de regio en van ver
daarbuiten een plek moeten
geven. Ook al heeftTreant de han-
den nog steeds vol aan de corona-
zorg, er ontstaat nu ookweer ruim-
te om weer veilig te beginnen met
alle afsprakendiemoestenworden
afgezegd. Met iedereen wiens
afspraak door corona afgezegd
moest worden, wordt in de komen-
de weken contact opgenomen.
Mocht het coronavirus in deze
regio toch weer versneld om zich
heen grijpen, dan wordt dit uiter-
aard weer anders.
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