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Engel op Rolder kerktoren
verrast tot in Amerika

Achttien personen van Woonzorgcentrum Dekelhem in Gieten zijn besmet met het coronavirus. (foto: Henry Koops)

Corona-uitbraak in Dekelhem Gieten
GIETEN - In verzorgingshuis
Dekelhem in Gieten zijn 18 personen besmet met het coronavirus.
Het gaat om elf bewoners en
zeven
personeelsleden.
De
besmettingen zijn op één afdeling
geconstateerd. Icare heeft de
afdeling volledig afgesloten.
Dekelhem is een woonzorgvoorziening die zelfstandig wonen met
zorg biedt aan ouderen die door
hun hoge zorgvraag niet meer
thuis kunnen wonen. Het woonzorgcentrum in Gieten heeft 44
appartementen. Er is 24 uur per
dag en zeven dagen per week professionele zorg aanwezig. De eerste positief geteste gevallen werden voor de kerstdagen geconstateerd. De eerste contactpersonen
van de bewoners zijn direct middels een brief geïnformeerd.
,,Op dit moment is het hoogste
veiligheidsniveau van kracht”,
zegt woordvoerder Eline Wagteveld. ,,Daarnaast testen we ruimhartig. Dit doen we altijd in overleg met de GGD en de specialist
ouderengeneeskunde. Op basis
van het onderzoek van het UNO-

UMCG weten we inmiddels dat de
meest kwetsbare bewoners relatief laat zichtbare verschijnselen
krijgen van COVID-19. Het ruimhartig testen helpt daarbij. Zo
kunnen we zo snel mogelijk mensen signaleren die geen verschijnselen hebben, maar die toch positief blijken en het virus wel zouden kunnen verspreiden.”
Dekelhem treft volgens Wagteveld
de gebruikelijke maatregelen om
verdere besmettingen te voorkomen. Het verzorgingshuis gaat
grotendeels op slot. Het personeel
draagt naast de medische mondkapjes, die ze altijd dragen, persoonlijke beschermingsmiddelen
bij bewoners die in quarantaine

zijn. Bewoners mogen niet meer
naar buiten. Bezoek is nog wel
mogelijk, maar dan onder strikte
voorwaarden. Bewoners mogen
maximaal een persoon per dag
zien. Mocht een bewoners zich in
een stervensfase bevinden dan is
er meer bezoek mogelijk. Dit gaat
in overleg met de arts of zorgmedewerker.
In verband met de privacy van
bewoners en medewerkers kan
Wagteveld niet aangeven hoe de
uitbraak heeft kunnen plaatsvinden. ,,Gegeven de hoge besmettingsdruk op dit moment in de
regio is de bron bovendien moeilijk te herleiden.”

ROLDE - ,,Het is zo mooi dat het
gelukt is om mensen met kerst te
verbinden. Dat je samen kijkt
naar je eigen dorp en dat er daarna zoveel over gesproken is; prachtig!” Aan het woord is Jan Bos. De
dominee uit Rolde preekte dit
jaar in de kerstnacht vanwege
corona niet in zijn eigen Jacobuskerk, maar regelde met de Rolder
Post en vele anderen een onlineuitzending die wereldwijd bekeken werd door zo’n 6000 mensen.

kennen. En de engel op de torenspits heeft veel mensen verrast. Ik
weet zeker dat velen nu even naar
boven kijken als ze langs de kerk
rijden”, aldus dominee Bos.
‘Een engel boven Rolde’ is nog
terug te kijken via Rolderpost.nl.

In zijn kerstgedachten, die werden
opgenomen in de schaapskooi van
Balloo, speelde de engel die als
windvaan op de toren van de kerk
staat een grote rol.
De online-uitzending ‘Een engel
boven Rolde’ werd op Kerstavond
door ongeveer tweeduizend mensen live bekeken. Gedurende de
kerstdagen kwamen daar nog duizenden kijkers bij. Opvallend was
dat er ook veel gekeken werd buiten Drenthe en zelfs in het buitenland. In Amerika, Guatemala en
Portugal werd genoten van de bijzondere uitzending waaraan veel
muzikaal talent uit Rolde meewerkte. De organisatie kreeg heel
veel positieve reacties na afloop.
Kijkers reageerden via mail, app
en in de chat tijdens de uitzending. ,,Men liet weten saamhorigheid te ervaren. Het programma
was bedoeld om te verbinden met
kerst en dat is gelukt. Waardevol is
ook dat in de voorbereiding veel
dorpsgenoten elkaar hebben leren

AA EN HUNZE – De politie heeft
signalen ontvangen dat er weer
zogenaamde ‘Pannenverkopers’
actief zijn in Drenthe. ,,Deze lui
vragen vaak veel te veel geld voor
de waar die de koper ontvangt en
richt zich met name op oudere
mensen”, waarschuwt de politie.
,,Wees goed bewust van de aankoop. En bij twijfel niet kopen en
de verkopers wegsturen.”

Het Gebiedsfonds wordt gevuld
door de initiatiefnemers van het
windpark (Raedthuys DDM B.V.,
Windpark Oostermoer Exploitatie
B.V. en Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V) en de betrokken overheden: het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeenten.
De initiatiefnemers storten 15
jaar een bijdrage; de overheden
10 jaar.

GASSELTERNIJVEEN - Een automobilist heeft zondagmiddag de macht
over het stuur van zijn auto verloren en kwam via de berm in een tuin van
een woonhuis aan de Gasselterweg in Gasselternijveen terecht. Volgens een
omstander reed de auto over de Ingenieur W.I.C. van Veelenweg en verloor
daar de macht over het stuur. De man en vrouw konden zelf uit de auto
komen. Ze zijn voor naderonderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Een
rijstrook van de Ingenieur W.I.C. van Veelenweg was tijdelijk afgesloten voor
het verkeer. (foto: Van Oost Media)

Aanhanger met
scheef wiel
GIETERVEEN – De politie kreeg
vorige week maandag een melding dat een bestuurder over de
N33 reed met een aanhanger die
een scheef wiel had. Agenten hebben de combinatie bij Gieterveen
van de weg gehaald. De bestuurder mocht niet verder rijden en
kreeg een bekeuring.

‘Omwonenden windpark
mogen geld Gebiedsfonds
verdelen’
AA EN HUNZE - Windpark De
Drentse Monden en Oostermoer
willen omwonenden vragen hoe
zij het geld willen verdelen dat de
initiatiefnemers de komende vijftien jaar storten in het Gebiedsfonds storten.

Auto rijdt tuin in in
Gasselternijveen

‘Pannenverkopers
wegsturen’

De initiatiefnemers kwamen er
eerder niet uit met de Omgevingsadviesraad in Aa en Hunze om
invulling te geven aan de besteding van het Gebiedsfonds. Deze
OAR wordt gevormd door vertegenwoordigers van Bewonersplatform, Verenigingen Dorpsbelangen (Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond) en WindNee. De initiatiefnemers vragen nu omwonenden uit de gemeenten Aa en
Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal hun mening te geven over het

deel dat het windpark stort. Die
bijdrage van de initiatiefnemers
zal gedurende 15 jaar 0,50 euro
per MWh bedragen, hetgeen naar
verwachting (afhankelijk van de
daadwerkelijk geproduceerde
elektriciteit) een bedrag van ruim
300.000 euro per jaar zal betekenen. Over een periode van 15 jaar
zal de bijdrage van het windpark
naar verwachting dus ongeveer 4,5
tot 5 miljoen euro bedragen.
,,Ook voor het geld dat de initiatiefnemers van het windpark
inbrengen in het Gebiedsfonds zal
moeten worden vastgelegd aan
welke doelen dit zal worden
besteed. Het zijn de buren van het
windpark die dit bepalen en niet
de overheden of de initiatiefnemers”, zegt communicatieadviseur Elzo Springer van het windpark. ,,Alle inwoners van het
gebied rond het windpark kunnen
tot en met 31 januari 2021 aangeven aan welk doel het geld naar
hun mening moet worden besteed.
Het resultaat van die peiling
geven de initiatiefnemers door
aan het onafhankelijk bestuur van
het te vormen Gebiedsfonds.”
Meer informatie over het Gebiedsfonds en de enquête is te vinden
op de drentsemondenoostermoer.nl/gebiedsfonds
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Kerstbox voor ouderen
GASSELTERNIJVEEN – Het
Nationaal Ouderenfonds is al
zeventien jaar bezig met organiseren van kerstdiners voor ouderen.

Dit uitje, dat voor velen een waardevolle en gezellige ontmoeting is,
kon dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan. Maar met de

Carla IJntema heeft enkel inwoners van Gasselternijveen blij gemaakt met
een kerstbox van het Nationaal Ouderenfonds. (eigen foto)

feestelijke kerstbox biedt het
Nationaal Ouderenfonds een mooi
alternatief.
Dorpscoöperatie de Brug heeft de
deelnemers van de Huiskamer in
Gasselternijveen aangemeld voor
een kerstbox en heeft ze aan huis
bezorgd. Ook kregen deze mensen
een attentie van Impuls om in
deze sobere kerstdagen een lichtpuntje te brengen. De deelnemers
waren blij verrast. In de box zat
van alles om kerst thuis zo gezellig
mogelijk te maken. Iets lekkers,
een cadeautje, een persoonlijk
geschreven kerstkaart en een uitnodiging voor een speciale online
kerstshow.
Een
vrijwillige
chauffeur van de dorpscoöperatie
reed op de Spil-Express en samen
met Carla IJntema, de activiteitenbegeleidster van de Huiskamer, konden zij op veilige afstand
de box bezorgen en maakten ze
een praatje op afstand om op deze
manier de ouderen een hart onder
de riem te steken. Dit gebeurde op
een ludieke manier. IJntema zat
op de rug van een sneeuwman en
belde zo aan. Met kerstmuziek op
de achtergrond via de megafoon
op de bus bood ze de pakketjes
aan.
De bus was geheel aangekleed in
kerstsfeer compleet met dennentakken en twee levensgrote kerstmannen. Tussen de adressen door
reed de bus heel langzaam door de
straten met gezellige kerstmuziek
en een mooie kerstgroet aan alle
inwoners van Gasselternijveen
namens de dorpscoöperatie en
Welzijnsorganisatie Impuls.

Kerstman bezoekt
bewoners ’t Maandhoes
GASSELTE – Er zijn momenteel, vanwege de lockdown in verband met het
coronavirus geen activiteiten in woonvoorziening ’t Maandhoes in Gasselte.
Het is er stil. Daar bracht de dorpsomroeper verandering in. Hij ging vorige
week dinsdag naar ’t Maandhoes. Al van veraf waren de kerstliederen uit de
speaker te horen. De kerstman stapte bij elke woning uit en wenste iedere
bewoner persoonlijk fijne feestdagen en een goed en gezond 2021. Ook kregen
de bewoners een klein presentje van Impuls. De aanwezigheid van de kerstman en de gezelligheid daaromheen, bezorgden een glimlach op de gezichten
van de bewoners. (eigen foto)
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Gemeente neemt afscheid
van Bethlehemkerk Gieten
GIETEN – De laatste kerkdienst
in de Bethlehemkerk in Gieten
vond afgelopen zondag plaats. De
kerk wordt overgenomen door Via
Trox en het pand krijgt een andere bestemming. Het gebouw was
lange tijd de uitvalsbasis van de
Gereformeerde gemeente in Gieten. Tijdens de afscheidsdienst
werd er niet alleen afscheid genomen van een gebouw, maar was er
ook een terugblik van persoonlijke herinneringen en gevoelens.
Tot 1945 woonden er in Gieten
enkele gereformeerde gezinnen
en deze gezinnen behoorden bij
de Gereformeerde kerk van Gasselternijveen, waar ze ook naar de
kerk gingen. Na 1945 vestigden er
steeds meer gereformeerde gezinnen in Gieten en kregen de gereformeerden de wens om een eigen
kerk op te richten. In 1953 werd
een bakkerij annex winkel en
woonhuis (Schoolstraat 23) in Gieten gekocht. Van de oorspronkelijke bakkerij werd een kerkzaal
gemaakt, de woning een kosterswoning en de winkel werd verhuurd. De kerk viel onder Gasselternijveen en was een evangelisatiepost en er werd een evangeliste
benoemd. Ans Scholtens was jaren
evangeliste en onder haar bezielende leiding werd er veel evangelisatiewerk verricht zoals de zondagsschool en clubwerk, waar ook
veel niet kerkelijke kinderen naar
toe gingen. De ochtenddiensten
werden eerst in Gasselternijveen
gehouden en de middagdienst in
de kerk aan de Schoolstraat. Vanaf
1975 werden beide diensten aan
de Schoolstraat gevierd. De kerk
werd te klein, mede door de vele
vakantiegangers die er zomers
kwamen. De kerk werd dan ook in
1977 uitgebreid. De kerkelijke
gemeente groeide verder en in
1979 werd deze gemeente een
zelfstandige kerk in de classis
Assen. Te klein voor een eigen predikant te beroepen en met ver-

schillende gastpredikanten is
jarenlang invulling aan de diensten gegeven.
Voor de naam van de nieuwe kerk
werd een prijsvraag uitgezet. Er
kwamen vijf reacties binnen en de
Bethlehemkerk won, verwijzend
naar de geboorteplaats van Jezus.
Bethlehem betekent in het
Hebreeuws ‘Broodhuis’ en dat gaf
een link naar de voormalige bakkerij.
In 1960 werd de evangelisatievrouwenclub en ook een evangelisatiecommissie opgericht. En er
werd door vijftien vrijwilligers de
Elisabethbode verspreid.
In 1986 ging de koster verhuizen,
de winkel stond leeg en alles was
aan renovatie toe. Besloten werd
om het voorste gedeelte te slopen
en hier werd een nieuwe kerkzaal
gebouwd. De voormalige kerkzaal
werd verbouwd tot vergaderruimte. Met heel veel zelf werkzaamheden en veel giften van leden is
dit gelukt.
De laatste verbouwing dateert van
ongeveer 15 jaar terug. Toen is er
een aparte ruimte voor de jeugd
gemaakt (de Kajuit), nieuwe toiletten en een grote keuken. Met
deze nieuwe keuken zijn veel
maaltijden bereid voor het zogenaamde maaltijdproject. Op deze
manier was het mogelijk dat kerkelijke en ook niet kerkelijke Gietenaren periodiek samen met
elkaar van een warme maaltijd
konden genieten.
De toekomst van de gereformeerde gemeente ligt bij de Dorpskerk
in Gieten. De Gereformeerde kerk
in Gieten is op 22 april 2018 gefuseerd met de Nederlandse Hervormde kerk en zijn samen verder
gegaan onder de naam Protestantse kerk Gieten. Vervolgens heeft
een zogenaamde strategische
gebouwendiscussie plaatsgevonden en besloten is om het verenigingsgebouw/pastorie aan de Eexterweg en de Bethlehemkerk aan
de Schoolstaat te verkopen. Beide

Pia Mulder draagt het gedicht Helpende handen voor tijdens de laatste
dienst in de Bethlehemkerk in Gieten. (eigen foto)

gebouwen zijn nu verkocht. Dit
betekent dat de diensten vanaf nu
allemaal in de Dorpskerk plaatsvinden. ,,In deze kerk willen we
samen christen in Gieten zijn”,
aldus Biense van Spronsen, voorzitter van het Kerkbeheer.
Zondag werd afscheid genomen
van een gebouw, maar de persoonlijke herinneringen en gevoelens
blijven. ,,Ruim 60 jaar samen kerken aan de Schoolstraat, vele vergaderingen, evangelisatievrouwenclubs, catechisaties, tientallen
jaren club werk, vele maaltijden
voor alleenstaanden bereid, diverse verbouwingen met bloed, zweet
en tranen gebouwd en verbouwd.
Maar ook trouw- en rouwdiensten,
kinderen die hier zijn gedoopt.
Maar ook leden die jarenlang met
passie en veel inzet gebouwenbeheer hebben gedaan of koster van
deze kerk zijn geweest of een
organist die bijvoorbeeld 50 jaar
op het kerkorgel heeft gespeeld.
Iedereen heeft zijn persoonlijke
eigen herinneringen en gevoelens”, blikt Van Spronsen terug.
,,Ook zijn veel projecten samen
opgepakt: zoals het kerstverhaal
op het Balloërveld, clubweekenden voor jeugd, opvoeren van
musicals en het organiseren van
bijzondere diensten. Samenhorigheid stond hoog in het vaandel.
Met pijn in ons hart hebben we de
Bethlehemkerk verkocht. Het is
meer dan het verkopen van een
gebouw. Afscheid van een gebouw
wordt genomen en de herinneringen houden we vast. Deze herinneringen zijn ons verleden en houden we vast en geven ons kracht
voor de toekomst.” Via Trox wordt
29 december de nieuwe eigenaar
van het pand aan Schoolstaat 23 in
Gieten. Via Trox is een zorgorganisatie van professionals met verschillende expertise en ervaring.
Zij helpen gezinnen met kinderen
waar problemen spelen op diverse
gebieden en werken nauw samen
met het hele gezin en het (informele) netwerk.

Crowdfundactie voor
slachtoffers brand
GASTEREN – Woonboerderij De
Koningskuil van de familie Metz
aan het Oosteinde in Gasteren
werd vorige week zaterdag door
brand verwoest. Met lede ogen
moesten de eigenaren toekijken
hoe in twee uur tijd werd verwoest
wat ze in twee jaar tijd hadden
opgebouwd. Het vuur greep ver-

woestend om zich heen. Het zwartgeblakerde fundament werd
wegens instortingsgevaar gesloopt. Een kat kwam om bij de
brand.
De zus van de eigenaar besloot na
de ramp iets te doen voor het
gezin met drie jonge kinderen.
,,Mijn broer is een trotse hardwerkende man die zichzelf heeft opgewerkt om zijn dromen en idealen
te realiseren. Hij is een zelfstandig
ondernemer die werkzaam is in de
bouw. Naast zijn toch al drukke
werkzaamheden, werkte hij elk
vrij moment aan het opknappen
van de woonboerderij. Nu het
einde in zicht leek te zijn en de
laatste slaapkamertjes voor zijn
dochters waren afgetimmerd en
de omheining om het erf was
geplaatst voor de honden, werd de
grootste nachtmerrie werkelijkheid. Hij belde me zaterdag na de
brand in shock op en vertelde mij
het nieuws. De klap was groot,
aangezien ik weet wat hij ervoor
gedaan en gelaten heeft om dit te
bereiken”, laat zus Emily weten
op de site One2Give. ,,Ik wil helpen om mijn broer en zijn gezin
weer op weg te helpen. Om ze perspectief te geven op nieuw mogelijkheden. Waar ze nu het meeste
mee geholpen zouden zijn, is een
tijdelijke woonruimte op hun erf
om opnieuw te beginnen met bouwen aan een permanente woning.
Maar ook financiële ruimte, zodat
ze er bij wederopbouw hopelijk
niet opnieuw twee jaar over hoeven te doen.” Meer informatie
over de crowdfundactie is te vinden op crowdfundingprojecten/na-twee-jaar-zwoegen-vandroom-naar-nachtmerrie/.

Veel kerkdiensten gaan tijdens
deze harde lockdown niet door.
Sommige diensten worden uitgezonden of opgenomen. Informatie
hiervoor is verkrijgbaar bij de
eigen gemeente.
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Drents geld voor
groei en innovatie
DRENTHE - De provincie Drenthe vindt het belangrijk om
juist in deze tijd ondersteuning te bieden aan het Drentse
bedrijfsleven. Om die reden is voor de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer 3.0 een bedrag van 675.000 euro
beschikbaar gesteld. Hiermee faciliteert de provincie de groei
van ondernemers en versterkt daarmee de Drentse economie
en de regionale werkgelegenheid. Het zorgt ervoor dat het
bedrijfsleven kan investeren en fungeert daardoor als een
vliegwiel van de Drentse economie.
Gedeputeerde Henk Brink: ,,Vanwege de impact van de coronacrisis
en een markt die zich constant ontwikkelt, moeten ondernemers hun
bedrijfsvoering continu aanpassen. Als provincie hebben we belang
bij een sterk MKB, een netwerk van ondernemers dat werkgelegenheid creëert en innoveert. Deze regeling draagt daaraan bij en biedt
ondernemers de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen.”
De vouchers zijn de afgelopen jaren veelvuldig aangevraagd en zijn
bedoeld voor ZZP’ers en MKB’ers die zich bezighouden met de volgende thema’s: agribusiness, groene chemie, circulaire economie,
energie, digitalisering, HighTech Systems & Materials (HTSM), logistiek en gezondheids- en vrijetijdseconomie.
Drentse ondernemers gebruiken de voucher om te groeien, te innoveren en voor het vinden van een nieuwe afzetmarkt. Honderden
bedrijven in Drenthe hebben gebruik gemaakt van de vouchers om
specifieke kennis in te huren voor bijvoorbeeld bedrijfsadvies, het
maken van marketingplannen en prototype-ontwikkeling. Reden
genoeg om opnieuw vouchers te gaan gebruiken.

Provincie Drenthe draagt
bij aan vrijetijdssector
DRENTHE - Om het toeristisch-recreatieve aanbod in
Drenthe te versterken en zo de
bestedingen en werkgelegenheid te vergroten draagt de
provincie bij aan diverse projecten in de vrijetijdssector. De
projecten worden in 2021 uitgevoerd door ondernemers,
gemeenten en diverse organisaties. In totaal stelt de provincie 320.000 euro beschikbaar
voor negen projecten.
Voor het project Poort tot De
Onlanden ontvangt Natuurmonumenten een bijdrage van 75.000
euro. Natuurmonumenten en de
horeca van De Onlanderij willen
in het kader van dit project de huidige gebouwen en locatie aan de
Madijk verbouwen en ontwikkelen tot de toegangspoort voor
natuurgebied De Onlanden. Hiermee creëert Natuurmonumenten
een locatie met een kijkboerderij,
een informatiecentrum en uitgebreide horeca en speelnatuur. De
locatie functioneert nu als horecaen speelgelegenheid. Met de uitbreiding zal De poort tot De Onlanden de Kop van Drenthe nog toegankelijker en aantrekkelijker
maken voor bezoekers, bijvoorbeeld vanuit Groningen.
Om fietsers en wandelaars prettig
te kunnen laten pauzeren tijdens
hun fiets- of wandeltocht door de
provincie gaat het Recreatieschap
Drenthe bestaande bankjes
opknappen en waar nodig nieuwe
bankjes toevoegen. Het Recreatieschap krijgt hiervoor een bijdrage
van 75.000 euro.
Staatsbosbeheer ontvangt een bijdrage van 45.000 euro voor het
opknappen van het Pad van Theodoor. Het houten klim- en klauterpad in Orvelte dat erg in trek is bij
kinderen krijgt nieuwe speeltoestellen en informatieborden. Ook
de brug over de sloot in het pad
wordt vervangen. Met de opknapbeurt kunnen kinderen en hun
ouders de komende 10 tot 15 jaar
blijven genieten van het speelpad.
De andere projecten die een bijdrage ontvangen zijn:
•
een gezamenlijke aanpak voor de marketing van de 7
Koloniën van Weldadigheid op
weg naar Werelderfgoed van Marketing Drenthe;
•
het (digitaal) ontsluiten

van diverse routes van en door Het
Drentse Landschap voor een
breed publiek via Drenthe.nl;
•
het stimuleren van bestedingen door het Dwingelderveld
beter met Dwingeloo te verbinden
van Stichting Denktank Dwingeloo;
•
de ontwikkeling van een
beleefkaart met alle attracties in
en rond Bargerveen door Stichting
Marketing
Regio
Emmen
(SMRE);
•
de doorontwikkeling van
werksessies en tools om de gastvrijheid en gastgerichtheid van
ondernemers te vergroten van
bureau MINT;
•
het opzetten van een landelijke Data Alliantie door Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) om
in het kader van het landelijke
Perspectief 2030 beter inzicht verkrijgen in data over toerisme van,
naar en in Drenthe.

Prugeltie mooiste
Drentse woord
DRENTHE - Het mooiste Drentse
woord van 2020 is ‘prugeltie’.
Streektaolorganisatie het Huus
van de Taol hef samen met RTV
Drenthe ok dit jaor weer naor het
mooiste woord oet oeze streektaol
zöcht. En dat was veur veul liefhebbers van het Drents reden um
een woord in te sturen: umdebij
450 reacties kwamen der binnen
tussen 4 en 11 december.
Van alle inzendingen kwamen
vief woorden het vaakst binnen:
dommiet, kladde, mieghummel,
prugeltie en fedusie. Nao een
spannende verkiezingsweek met
meer as 1000 stemmen leek
mieghummel de beste kaorten te
hebben. Toch hef het woord prugeltie een eindspurt trökken en is
daormet de winnaar van de titel
‘Mooiste Drentse Woord van
2020’.
En dat woord is al vaak te zien in
oeze provincie: der bint veul
gastolders, dagverblieven en peuterspeulzalen die dizze naam
hebt. Niet vrömd, want een prugeltie is een klein (ondeugend)
kind.

35.000 woningen erbij in
regio Groningen-Assen
REGIO - Waar worden de
komende 20 jaar woningen
gebouwd in de regio Groningen-Assen en welke gevolgen
heeft dat voor bereikbaarheid
en de kwaliteit van het landschap? Een verstedelijkingsstrategie moet deze vragen in
goede banen leiden. De afgelopen maanden zijn met de provincies en gemeenten in de
regio de uitgangspunten voor
de strategie besproken. Minister Ollongren van BZK heeft
groen licht gegeven voor de
verdere uitwerking van de strategie.
De
verstedelijkingsstrategie
vloeit voort uit de Woondeal die
de gemeente Groningen in december 2019 met minister Ollongren
sloot. In de Woondeal zijn afspraken gemaakt over het versnellen
van de woningbouw in de gemeente Groningen: in 20 jaar tijd
komen er 35.000 woningen bij. De

Collecte van
Hersenstichting
AA EN HUNZE - In de eerste
week van februari wordt de 25e
Hersenstichting collecteweek
gehouden. Ruim 4 miljoen mensen hebben een hersenaandoening, denk aan dementie, parkinson, een beroerte, depressie
of hersenletsel na een ongeluk.
En het aantal mensen met een
hersenaandoening zal tot 2040
explosief stijgen. De Hersenstichting zet alles op alles voor
gezonde hersenen voor iedereen. De organiseert investeert
in veelbelovende en baanbrekende oplossingen om hersenaandoeningen te voorkomen, af
te remmen of te genezen. De
Hersenstichting is op zoek naar
collectanten Meer informatie is
te vinden op hersenstichting.nl
of verkrijgbaar via collecte@hersenstichting.nl Tijdens
kantooruren is het mogelijk om
te bellen tel. 070 – 360 48 16.

minister stelde toen als voorwaarde dat de gemeente, samen met de
regiopartners, een integrale langetermijnstrategie voor wonen, werken, bereikbaarheid en leven zou
opstellen. Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen (RGA) pakte deze
handschoen op. Alle betrokkenen
bij de verstedelijkingsstrategie
zijn al in deze organisatie vertegenwoordigd.
Het stedenbouwkundig adviesbureau De Zwarte Hond heeft,
ondersteund door de adviesbureaus KAW en PAU, de uitgangspunten voor de strategie opgesteld en het proces begeleid. Ambtenaren, bestuurders en raads- en
Statenleden hebben input geleverd tijdens de eerste twee fases.
Dat heeft geresulteerd in de
'Koers Verstedelijkingsstrategie'.
Deze koers zet allereerst in op de
versterking van bestaand stedelijk gebied. Daarmee worden de
negatieve effecten op de groene

Voor kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen. Dat
zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair
en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal
vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en
buurthuizen. Het Rijk stelde 24
miljoen euro beschikbaar aan de
provincies voor het opzetten van

In de derde fase die nu ingaat, zal
een 'voorkeursvariant' voor verstedelijking worden gemaakt.Vragen
die in deze fase aan de orde
komen, zijn: Waar zitten eventueel
knelpunten in de ontwikkeling of
waar liggen kansen voor nieuwe
locaties? Het proces is erop
gericht om rond de Tweede
Kamerverkiezingen
(voorjaar
2021) een eerste antwoord op deze
vragen te hebben. Met die informatie kunnen RGA-bestuurders
de knelpunten en de kansen binnen de regio bij het Rijk over het
voetlicht brengen. De uiteindelijke verstedelijkingsstrategie zal
bestaan uit een voorkeursvariant
en een ontwikkelpad met een
financieringsstrategie. Over dit
pakket zal een akkoord met het
Rijk worden gesloten.

Vervoer plannen, boeken
en betalen via app
DRENTHE - Inwoners van
Drenthe en Groningen kunnen
binnenkort gebruikmaken van
een gebruiksvriendelijke reisdienst in de vorm van een app.
Bijvoorbeeld om een deelfiets
of deelauto te reserveren, een
reis met bus of trein te boeken
en te betalen, of een compleet
reisadvies van deur tot deur te
krijgen, met een combinatie
van verschillende soorten vervoer. Arriva Nederland krijgt
van de provincies Drenthe en
Groningen de opdracht om
deze app te ontwikkelen.
Drenthe en Groningen zijn samen
één van de zeven pilotgebieden in
Nederland voor het landelijke
project ‘Mobility as a Service’
(MaaS). Dat project is bedoeld om
duurzaam reizen te stimuleren en
het mobiliteitssysteem in Neder-

Hulp bij verduurzaming
maatschappelijk vastgoed
DRENTHE - De provincie
Drenthe ontvangt een Rijksbijdrage van 1,8 miljoen euro om
kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het
verduurzamen van hun gebouwen. Hiervoor zet de provincie
een zogeheten ontzorgingsprogramma op. Vanaf 2021 kunnen
kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren binnen dit programma gebruik maken van
kennis en capaciteit van experts
bij het verduurzamen van hun
gebouwen. Zo krijgen ze advies
en ondersteuning op maat.

kwaliteiten van de regio klein
gehouden en zijn de positieve
effecten van kwaliteitsverbetering van bebouwd gebied in steden en dorpen het grootst.

een ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Alle provincies maken gebruik van de bijdrage en bepalen zelf hoe ze dit opzetten. De provincie Drenthe gaat nu
aan de slag met de invulling hiervan. Iedere provincie geeft daar
een eigen draai aan en maakt zelf
ook de keuze welke kleine vastgoedeigenaren zij binnen het programma wil gaan ontzorgen.
Alle vastgoedeigenaren kunnen
ook terecht bij het Kennis en innovatieplatform
verduurzaming
maatschappelijk vastgoed. Hier
vinden ze bijvoorbeeld informatie
over
portefeuilleroutekaarten,
rekentools en praktijkvoorbeelden. Het programma loopt tot 1
januari 2024.

land te verbeteren. In Drenthe en
Groningen gebeurt dat onder de
noemer de ‘reiziger centraal’,
waarbij de nadruk ligt op het eenvoudig kunnen gebruiken van de
app. Een belangrijke voorwaarde
is dat de reisdienst toegankelijk is
en bruikbare adviezen geeft voor
iedereen, ook voor mensen in een
rolstoel of slechtzienden.
Arriva heeft twee jaar de tijd om
haar al bestaande MaaS-app ‘ViaGo’ verder te ontwikkelen en uit
te breiden naar alle vormen van
vervoer. Bijvoorbeeld voor het
reserveren van een deelfiets of
een deelauto vanaf de plek waar
bus of trein niet verder gaat. Maar
ook voor het boeken en betalen
van een plaats in een (buurt)bus
of een (hub)taxi die reizigers van
huis haalt en naar een ov-hub
brengt, van waaruit lijndiensten
naar alle grote plaatsen rijden.
De pilot start op 1 december 2020.
Arriva heeft tot eind 2022 de tijd
om de dienst verder te ontwikkelen en te testen. Naar verwachting
zijn de specifieke toepassingen
voor Groningen en Drenthe over
een half jaar beschikbaar Arriva
ontwikkelt de app voor de regio
Groningen en Drenthe maar
gebruikers reizen met dezelfde
app ook naar Amsterdam of Limburg. In deze pilot werken de provincies Drenthe en Groningen
samen met OV Bureau Groningen
Drenthe, Publiek Vervoer Groningen Drenthe en het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
Subsidieaanvraag van de Vereniging Drentse Gemeenten voor een
Voorlichtingscampagne
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INGEZONDEN

Voor plaatsing in deze
rubriek komen uitsluitend
brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en
adres bij de redaktie bekend
zijn. De redaktie behoudt zich
het recht voor inzendingen te
weigeren of te bekorten.

Geluidswal N33
De gemeente Aa en Hunze laat na
de behandeling van de Najaarsrapportage een incidentele meevaller van 1.464.567 euro opnemen in de Vrije Algemene Reserve (VAR).
Al jaren sinds de verdubbeling
van de wegen N34 en N33 is er
nog geen oplossing voor het
lawaai van de N33 vanaf de rotonde tot en met de Albrechttunnel
in Gieten. Diverse instanties zijn
het erover eens dat het lawaai
onacceptabel is. Dat er maatregelen en oplossingen zijn is eenieder wel duidelijk. Blijft: wie
betaald de rekening?! Het Rijk,
de Provincie Drenthe of de
Gemeente Aa en Hunze?
Uiteindelijk was de Gemeente Aa
en Hunze bereid hiervoor de knip
te trekken. Hiervoor was een
bedrag opgenomen/gereserveerd.
Er kwam een kink in de kabel en
het bedrag werd hoger (dit was
onder andere een btw-kwestie) en
voor het onderhoud was een langdurig meerjarig contract afgesloten.
Dit houdt in dat de gemeente niet
op eigen houtje maatregelen mag
nemen maar dit in overleg moet
doen met de externe partij, die
zoals geschreven het onderhoud
van de N33 in beheer heeft. Tot op
de dag van vandaag is er niets
aangedaan.
Het gevolg is dat de wijk aan de
N33 gelegen minder in trek is
voor kopers van woningen, ook
geïnteresseerden voor de nieuwe
woningen die gerealiseerd moeten worden op het voormalige
hertenkamp zijn terughoudend.
Nu blijkt, dat er een behoorlijk
bedrag is wat men van plan is af
te laten vloeien in de Vrije Algemene Reserve. Laat de Gemeente
Aa en Hunze nu ook de problematiek van de N33 maar eens
oplossen, het geld is er immers.
Geert Jan Meertens
Gieten

Prugeltie mooiste
Drentse woord
DRENTHE - Het mooiste Drentse
woord van 2020 is ‘prugeltie’.
Streektaolorganisatie het Huus
van de Taol hef samen met RTV
Drenthe ok dit jaor weer naor het
mooiste woord oet oeze streektaol
zöcht. En dat was veur veul liefhebbers van het Drents reden um
een woord in te sturen: umdebij
450 reacties kwamen der binnen
tussen 4 en 11 december.
Van alle inzendingen kwamen
vief woorden het vaakst binnen:
dommiet, kladde, mieghummel,
prugeltie en fedusie. Nao een
spannende verkiezingsweek met
meer as 1000 stemmen leek
mieghummel de beste kaorten te
hebben. Toch hef het woord prugeltie een eindspurt trökken en is
daormet de winnaar van de titel
‘Mooiste Drentse Woord van
2020’.
En dat woord is al vaak te zien in
oeze provincie: der bint veul
gastolders, dagverblieven en peuterspeulzalen die dizze naam
hebt. Niet vrömd, want een prugeltie is een klein (ondeugend)
kind.

De eikenprocessierups zorgde ook voor overlast in de Broekstreek. (eigen foto)

Werkgroep goed bezig in
de Broekstreek
DE BROEKSTREEK - Net als op
veel andere plaatsen in Nederland
heeft de eikenprocessierups ook
in de dorpen Amen, Ekehaar,
Eldersloo, Eleveld en Geelbroek
de afgelopen jaren voor overlast
gezorgd. Om op een natuurlijke
wijze te proberen om de overlast
zo veel mogelijk te beperken is
een groepje enthousiaste Broekstrekers aan de slag gegaan met
het maken van nestkasten. Nestkasten voor de gevleugelde vrienden die rupsen op hun menu hebben staan.
In het voorjaar is begonnen met
het maken van de nestkastjes en
het ophangen daarvan in een deel
van De Broekstreek. Iets meer dan
100 nestkasten zijn opgehangen
aan de eiken die De Broekstreek
rijk is. ,,Er is dit jaar niet of nauwelijks sprake geweest van processierupsen op onze Broekstreek,
op een paar kleine uitbraakjes na.
Dit komt naar alle waarschijnlijkheid voor een groot deel door de
vogels. Geconcludeerd mag worden dat deze vorm van bestrijding
wel degelijk succesvol is”, zegt
Stefanie Fokkema, Secretaris
Stichting Dorpsbelangen De
Broekstreek.
Dit najaar zijn de nestkasten
schoongemaakt en is gekeken
naar het gebruik van de nestkasten. ,,Aan de hand van deze bevindingen kunnen we opmaken dat,

net als de huizenmarkt in de grotemensenwereld, het met de populariteit van deze nieuwe vogelwoonwijk wel goed zit. Aan de
Hemmenweg in Ekehaar een
bezettingsgraad van 87 procent, in
Eldersloo 80 procent en in Amen
zelfs 100 procent behuisde nestkasten. Kool- en pimpelmees
waren de eerste bewoners, maar
ook de bonte en grauwe vliegenvanger en de boomkruiper zagen
deze nieuwe adressen wel zitten.
Drie kastjes moesten vervangen
worden omdat een specht het niet
kon laten om hier zijn snavel in te
zetten”, vertelt Fokkema.
Ondertussen wordt er al weer
gewerkt aan de bouw van nieuwe
nestkasten om ook de rest van de
Broekstreek te voorzien van nestkasten aan de bomen. ,,De vrijwilligers zijn heel enthousiast, maar
ook andere Broekstrekers tonen
initiatief door middel van het zelf
plaatsen van nestkasten en/of het
aanleveren van materialen voor
de bouw van de vogelbehuizing.
En ook dankzij bijdragen van de
Rabobank via RaboClubSupport,
de Gemeente Aa en Hunze en
donaties van particulieren kan de
werkgroep verder met het bestrijden van de eikenprocessierups in
de Broekstreek”, aldus de secretaris die iedereen dankt die een bijdrage heeft geleverd aan deze
mooie eerste resultaten.

Actie van gezamenlijke
reclameborden succes
ANNEN - De nieuwe organisatie van de sponsoring van de
reclameborden in de sporthal in Annen die vorig jaar werd
opgezet, is een succes. De vrijwilligers van de sportverenigingen die dit samen hebben opgepakt, zijn heel tevreden over de
samenwerking en een groep nieuwe sponsoren (intussen meer
dan 20) heeft zich na een wervingsactie aangesloten. De ondernemers die meedoen sponsoren met hun bord nu meerdere verenigingen, terwijl ze één jaarlijkse factuur krijgen, als hun bord
er eenmaal hangt. De verenigingen zetten de actie graag voort.
De binnengekomen sponsorgelden komen ten goede aan de Sportvereniging (SV Annen), de Handbalvereniging (HVA) en de Badmintonvereniging (BCAO). ,,Als dank voor de steun, juist in het afgelopen
moeilijke jaar, hebben de verenigingen de sponsoren een eindejaarskaart gestuurd met een foto van de wand met borden in de sporthal
zoals deze nu is. Herindeling door verdeelschotten tussen de borden
te plaatsen staat voor het nieuwe jaar op het programma. Er is nog
ruimte voor nieuwe ondernemers om hun bedrijf te presenteren
tegen een jaarlijkse vergoeding per bord”, aldus Marinette Boersma
die ook bereikbaar is voor informatie via telefoonnumer 06-36184778.

Claudia Barkhof wint
prijs van Lichtjesroute
ROLDE – Claudia Barkhof uit Rolde heeft de prijs gewonnen die verbonden
was aan de puzzel van de Lichtroute langs de agrarische bedrijven in Rolde
en omstreken. De juiste oplossing van de puzzel was: ,smakelijke kerstdagen’.
Barkhof werd uit de goede inzenders getrokken en won een mand met veel
lekkers van Landwinkel Goense. Ze ontving de mand uit handen van organisator Jannie Warringa. (eigen foto)
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2020 stond in het teken corona
AA EN HUNZE – Het jaar 2020
stond in het teken van het coronavirus. De pandemie begon in
Azië en bereikte in maart ook
de gemeente Aa en Hunze. De
uitbraak van corona zette de
hele wereld op de kop en het
einde is nog niet in zicht.
Het virus kwam ons land binnen
vanuit de wintersportgebieden en
vooral het zuiden werd door het vieren van carnaval getroffen. Er
waren in het Noorden wel positief
geteste gevallen, maar hier was
niet zo’n brandhaard als in de zuidelijke provincies. Ic’s liepen vol
met COVID-19-patiënten en de
werkdruk voor het zorgpersoneel
nam enorm toe. Het kabinet moest
ingrijpen.
De maatregelen hadden gevolgen
voor het hele land. De ‘anderhalvelmetersamenleving’ werd een normaal begrip. De eerste ‘intelligente’ lockdown was een feit. Ouderen
in verzorgingstehuizen mochten
geen bezoek ontvangen. Scholen
moesten sluiten en leerlingen kregen online les. Bedrijven gingen
dicht. Thuiswerken werd de norm.
En waar sommige branches het
heel moeilijk kregen, ging het
andere bedrijfstakken voor de
wind. Evenementen werden afgeblazen en sportcompetities werden
stilgelegd.
De zomer bracht versoepelingen

met zich mee. En dat zorgde ervoor
dat de reislust van de mensen ook
weer toe nam. Drenthe werd een
populaire reisbestemming en ook
Aa en Hunze ontving veel toeristen. Er werden weer activiteiten
ontplooid er ontstonden zelfs nieuwe evenementen.
Na de zomer nam het aantal
besmettingen weer toe. En kwam
het reproductiegetal weer boven de
1. Ook Aa en Hunze werd niet
gespaard en het aantal positief
geteste inwoners nam ook hier toe.
De mondkapjesplicht werd ingevoerd. De anderhalve meter
afstand bleek lastig vol te houden,
het dragen van het mondkapje en
het handen ontsmetten bleek niet
afdoende. Inmiddels zitten we in de
tweede lockdown, dit keer een
harde. En is het virus gemuteerd.
Het aantal positief geteste inwoners in Aa en Hunze is dit jaar
opgelopen tot 529. De afgelopen
week zijn er 74 bijgekomen en dat
zijn er 18 dan vorige week. Volgens
de informatie van de GGD is er in
2020 één inwoner van Aa en Hunze
aan het virus overleden en zouden
er drie inwoners in het ziekenhuis
hebben gelegen.
We zijn nog niet van het virus af. De
gevolgen zijn enorm. Mensen werden ernstig ziek of overleden door
het virus. Medewerkers in de zorg
lopen op hun tandvlees. Reguliere
zorg wordt uitgesteld. Onderne-

mers staat het water aan de lippen.
Ouderen en jongeren vereenzamen. Sociale contacten staan op
een laag pitje en een knuffel geven
is er niet bij.
Er gloort enige hoop omdat we
begin volgend jaar kunnen starten
met vaccineren. De hoop is dat het
vaccin aanslaat en dat we in de loop
van 2021 ons ‘normale’ leven weer
op kunnen pakken.
Traditioneel wordt aan het eind van
het jaar terugkeken op het afgelopen jaar. Er is door het coronavirus
zoveel gebeurd in 2020 dat moeilijk
is samen te vatten. Daarom kijken
we In De Schakel van deze week
met Loek en Geesje Bardie uit
Schoonloo terug op wat het coronavirus voor hen heeft betekend. De
redactie van deze krant heeft daarnaast een jaaroverzicht gemaakt
met hoogte- en dieptepunten van
het jaar ‘zonder corona’, deze vindt
u volgende week in de krant, want
ondanks dat de pandemie ons in de
greep hield is er veel gebeurd.
Hopelijk krijgen we volgend jaar
voldoende grip op het virus en kan
de anderhalvemetersamenleving
de geschiedenisboeken in. Een
nieuw jaar biedt ook weer kansen
en veranderingen. De Schakel zal
volgend jaar ook een vernieuwing
ondergaan, maar daarover volgt
begin volgend jaar meer. De redactie wenst de lezers een voorspoedig
en vooral gezond 2021 toe.

COVID-19-patiënten Loek en Geesje Bardie:

‘We mogen ons gelukkig prijzen
dat het goed is afgelopen’
SCHOONLOO – Loek (71) en
Geesje (70) Bardie zitten gezellig
samen in de huiskamer van hun
woning in Schoonloo. Het gaat
goed met ze, maar enkele maanden geleden was de situatie
anders en veel zorgelijker. Ze
waren besmet met het coronavirus en moesten zelfs in het ziekenhuis opgenomen worden. Een
situatie die er behoorlijk heeft
ingehakt. Het echtpaar is momenteel bijna klachtenvrij. ,,We
mogen ons gelukkig prijzen dat
het zo is afgelopen, maar het had
ook heel anders af kunnen
lopen”, aldus de inwoners van
Schoonloo.

Benauwd
Om te weten waar ze aan toe waren,
hebben ze zich laten testen. En de
uitslag bleek positief. ,,Na een dag of
vijf, zes heb je vaak een omslagpunt.
Het leek toen wat beter te gaan. Het
leek erop dat we erdoor kwamen,
maar dezelfde dag nam de koorts
weer toe. We waren erg moe, de spierpijn nam toe, we moesten weer heel
erg veel hoesten en we kregen bijna
geen lucht meer. Zondag 11 oktober
ging het heel erg slecht met mij. Ik
vond het prettig om even naar buiten
te gaan om frisse lucht in te ademen.
Dat was erg lekker. Maar ik werd
steeds benauwder. Je wordt bang dat
je helemaal geen adem meer kan
krijgen. Op een gegeven moment wil
het niet langer meer en moest er een
dokter komen”, zegt Geesje.

Tekst en foto: Henry Koops
Het echtpaar uit Schoonloo werd
eind september besmet. ,,Onze oudste zoon Dennis moest voor zijn werk
naar Twente. In het weekend na zijn
bezoek aan Twente hebben we met
Dennis en Anton, onze andere zoon,
in de auto gezeten. De mondkapjes
waren nog niet verplicht. De volgende dag gaf Dennis aan dat hij zich
niet lekker voelde.
Hij gaf aan dat hij zich zou laten testen. Hier waren toen nog niet zo heel
veel besmettingen. Die waren er in
Twente wel. Daar had je op sommige
plaatsen een echte brandhaard. Dennis kreeg ook een telefoontje, dat
mensen met wie hij in contact was
geweest positief waren getest. En bij
de uitslag van zijn eigen test bleek
ook hij positief te zijn”, vertelt Geesje.
Klachten
Het echtpaar Bardie moest in quarantaine. ,,We hadden geen klachten.
Maar in het weekend begonnen we
beiden te hoesten en kregen we
koorts, erg hoge koorts. Ik had ook
overal erge spierpijn en mijn smaak
en geur waren weg”, vertelt Geesje.
Loek raakte ook zijn smaak en geur
kwijt. ,,Ik was verder heel erg hees
en had moeite met mijn stem.”

Rep en roer
De huisartsenpost werd gebeld om
een afspraak te maken. ,,We mochten
niet langs komen. Ze kwamen wel bij
ons langs. Even later stond er een
ambulance voor de deur. Mijn zuurstofopname lag onder de 90 procent
en men vond dat ik naar het ziekenhuis moest. Dat was aan de ene kant
een opluchting, dat je het gevoel had
dat er wat ging gebeuren. Aan de
andere kant schoten er beelden door
mijn hoofd van lange files van ambulances bij het ziekenhuis en dat er
geen plek meer voor mij zou zijn”,
vertelt de vrouw des huizes. Haar
man was niet ziek genoeg en moest
dus thuisblijven. ,,Dat is wel een bitter moment. Het was sowieso een
rare situatie. De hele buurt was in
rep en roer. Schoonloo is dan natuurlijk ook maar een klein dorp. Het
maakte allemaal erg veel indruk.
Door het coronavirus heb je je gevoelens toch op een andere plek dan je
anders hebt.”
Remdesivir
Geesje Bardie ging met de ziekenauto naar Wilhelmina Ziekenhuis
Assen. ,,Je moet dan allerlei testen
ondergaan en scans laten maken.
Het duurt een uurtje of vier voordat
je op de afdeling bent”, legt Loek uit.

Geesje vult aan: ,,Je wordt aan het
zuurstof gelegd en krijgt een spuit
met medicijnen. Het ging direct een
stuk gemakkelijker. Je kreeg weer
zuurstof en had het gevoel dat je
weer kon ademhalen. Ook word je
aan het infuus gelegd waarmee je
remdesivir, een virusremmer, toegediend kreeg. Ook kreeg je een dikke
pil, dexamethason. Deze middelen
werden in het begin van de uitbraak
nog niet gebruikt. Ik knapte snel
weer op en kreeg ook mijn geur en
smaak weer terug.” (De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseerde later om geen gebruik meer
te maken van het virusremmende
remdesivir bij coronapatiënten die in
het ziekenhuis zijn opgenomen. Volgens de WHO heeft het middel ,,geen
belangrijk effect" op de gezondheid
van patiënten, hoe ziek ze ook zijn,
red.)
COVID-19-afdeling
De gezondheidssituatie van Loek
ging ook achteruit en ook hij moest
opgenomen worden op de speciale
COVID-19-afdeling van WZA. ,,Dan
lig je ineens naast elkaar in het ziekenhuis. Dat is een heel rare gewaarwording”, aldus Loek. De afdeling is
volgens het echtpaar een geïmproviseerde afdeling in het ziekenhuis.
,,Het leek allemaal zeer provisorisch
ingericht. Je had een gang die als een
soort tunnel werd gebruikt. Deze was
afgeschermd en daar mochten alleen
maar mensen komen die daarvoor
bevoegd waren. Ze moesten speciale
beschermende pakken aan. Die
waren erg warm. Wij hadden het al
warm, maar voor het personeel was
het helemaal geen doen. Ze hadden
ook geen fijne werkplek. Ze verbleven tussen de etensrekken en kasten
met bedlinnen. De patiënten verbleven op de kamers en je had de wc en
een ruimte om te douchen. Veel
materialen waren niet beschikbaar.
Simpele dingen zoals pleisters en
injectienaalden waren er niet. Men
moest naar andere afdelingen bellen
om dit te bestellen. Die werden dan
vervolgens in de ‘tunnel’ gelegd. En
konden daar worden weggehaald.

Het waren geen ideale omstandigheden om in te werken, maar het personeel wilde alles voor je doen. Ze
waren erg zorgzaam.”
Heftig
Geesje verbleef uiteindelijk vijf
dagen in het ziekenhuis en Loek
zeven dagen. ,,Het geeft je voldoende tijd om te prakkiseren. Hoe loopt
dit af? Je hoort ook allerlei enge verhalen van de verpleegkundigen en
van andere patiënten. Je ziet mensen die bijna geen adem meer krijgen. Je hoort het personeel praten
over mensen die op de ic liggen. In
sommige gevallen ook radeloos. Op
de buik draaien helpt niet meer, wat
moeten we nu doen? Het is allemaal
erg confronterend”, vertelt Geesje.
Loek vult aan: ,,Later kwamen ook
de patiënten uit andere regio’s, zoals
uit Brabant en Rotterdam. Dat was
ook heftig. Sommige patiënten
waren er erg aan toe. Een moment
van afscheid nemen is er niet bij,
omdat ze niet eens merken dat hun
hand wordt vastgehouden. De familie verblijft in Hotel Van der Valk in
Assen en probeert informatie te ontvangen vanuit het ziekenhuis. Je
hoort personeel overleggen over wie
contact opneemt met de familie over
de situatie van de patiënt. Heel heftig allemaal. Gelukkig is ons dat allemaal bespaard gebleven.”
Anholt
Toen de zuurstofopname weer boven
de 95 uitkwam, mochten de COVID19-patiënten het ziekenhuis verlaten
en ze werden opgenomen in verzorgingstehuis Anholt om te revalideren. Geesje verbleef daar zeven
dagen en Loek elf dagen. Ook daar
was op de bovenverdieping een speciale COVID-19-afdeling ingericht.
,,Hier was de verzorging ook erg
goed. Ik ben echter niet zo van het
vertroetelen en was daarom weer
snel in de benen, maar nog wel aan
het zuurstof. We mochten daar één
keer per dag van éen persoon
bezoek ontvangen. We hebben toch
de mensen zoveel mogelijk afgeraden om langs te komen. Als we iets
nodig hadden, mochten ze het brengen. Je wilt de ziekte niet verspreiden en alle risico’s voorkomen. Dennis en Anton waren natuurlijk al wel
positief getest. Dennis is wel ziek
geweest en Anton heeft helemaal
geen last gehad. Maar we hebben de
bezoekjes zoveel mogelijk beperkt’,
zegt Geesje.
Ziektebeeld
Dat het ziektebeeld verschilt van
persoon tot persoon hebben de Bardies zelf ervaren. ,,In Anholt werd
een jonge meid binnengebracht en
die was me toch ziek... In het ziekenhuis lag een vrouw van 100 jaar uit
Norg, van dat verzorgingstehuis dat
zo ernstig is getroffen. Ze maakte
van die rochelende geluiden, waardoor je dacht dat ze erin bleef. Maar
ze kwam er weer bovenop. Maar drie
andere mensen hebben het niet
gered en zijn overleden. Dat doet
wel wat met je. Dat gaat je niet in de
koude kleren zitten”, aldus Loek.
Zijn vrouw vult aan. ,,Je wil er allemaal geen getuige van zijn. Maar je
hebt niets te willen.”
Schade
Geesje mocht Anholt als eerste verlaten. ,,Loek moest blijven. Dat was
weer een bittere pil. Je komt dan
alleen in huis. Dat is een vreemde
gewaarwording. Het was niet gemak-

kelijk. Je probeert je gewone leven
weer op te pakken. Je wordt wel
beperkt in je bewegingsvrijheid.
Het is net alsof je het stempel
‘besmet’ opgeplakt hebt gekregen.
Als je mensen tegenkomt nemen ze
geen anderhalve meter afstand,
maar gaan ze op vijf meter afstand
van je staan. Heel raar. In het begin
had ik nog veel prikkels in de benen
en als ik een eindje had gelopen was
het net of ik pudding in de benen
had. Maar het ging daarna met rasse
schreden beter. Het is nu ongeveer
acht weken geleden. Het is nog even
afwachten welke schade we hebben
opgelopen”, zegt Geesje die al onder
controle van de longarts stond en
blijft. Loek geeft aan nog wel moe te
zijn. ,,Ik voel me verder goed, alleen
mijn stem laat me nog weleens in de
steek als ik veel praat. Ik ben
onlangs nog op controle geweest bij
de longarts. Het was allemaal goed.
Ik hoef niet weer terug te komen.”
Goed afgelopen
Het echtpaar is blij dat het allemaal
goed is afgelopen. ,,We hebben altijd
hard gewerkt op De Deelderij. De
camping met appartementen hebben we twee jaar geleden van de
hand gedaan. We hebben met pijn in
ons hart afstand gedaan. We konden
dit huis, hier in Schoonloo, kopen.
Dat was een lot uit de loterij. Je hebt
afscheid genomen van je werkzame
leven en je wilt dan genieten. En
dan overkomt je dit. Ik ben hartstikke blij dat het zo is afgelopen. Het
had veel anders gekund. Ik heb nu
iedere morgen van die gelukzalige
momenten dat ik opgelucht en blij
ben dat het voor ons goed is afgelopen. Dan schiet ik helemaal vol,
want ik besef dat het voor ons ook
heel anders had kunnen zijn”, aldus
Geesje.
Toch overkomen
Het echtpaar beseft dat ze nog niet
immuun is voor het virus. ,,Het betekent niet dat we de hele dag binnen
zitten. Zo wil ik niet leven. We houden ons netjes aan de regels. We
gaan wat minder naar de buren en
gaan niet expres bij iemand op visite. We zoeken het niet op. We zijn erg
voorzichtig. We doen al weet ik hoe
lang mee in de Staatsloterij en hebben nog iets gewonnen. We dachten
dat dit ons niet kon overkomen,
maar het is ons toch gebeurd.”
Verantwoording
Het echtpaar Bardie kijkt dan ook
met afgrijzen naar de beelden op
telvisie. ,,Als je de drukte met Black
Friday ziet en de drukte op Schiphol... Onvoorstelbaar. Het wordt tijd
dat de mensen hun verantwoording
nemen. Dan maar even geen Kerstmis of carbidschieten. Ik heb die
drie mensen die zijn overleden nog
op het netvlies staan. Dat willen we
toch niet? We kunnen best een keer
zonder het knallen van de champagnekurken en het afschieten van
vuurwerk. Iedereen heeft wel iets
waar hij of zij plezier aan beleeft,
maar kunnen we echt niet een keertje overslaan? Dat moet toch kunnen”, zegt Loek. Geesje besluit met
de woorden: ,,Het virus zie je niet,
maar is overal. Het is ongrijpbaar en
onzichtbaar. Houd je aan de regels
en houd vol!”
Geesje en Loek Bardie: ,,Het virus
zie je niet, maar is overal. Het is
ongrijpbaar en onzichtbaar. Houd je
aan de regels en houd vol!”
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