
WOENSDAG 8 APRIL 2020 12 PAGINA’S waarin opgenomen De Börker en De Beiler 23e JAARGANG, NUMMER 7

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

Dorpsquiz ‘Thuus
Blievn’ in Bovensmilde
BOVENSMILDE - Oranje Feest
Vereniging Bovensmilde organi-
seert jaarlijks een dorpsquiz.
Met teams van tien tot twintig
personen betekent dit vier uur
puzzelen en opdrachten uitvoe-
ren, gevolgd door een afsluiten-
de avond met spellen en gezel-
ligheid. Nu organiseert men
echter alvast een quiz voor de
thuisblijvers vanwege het coro-
navirus. 

Ook dit najaar zal de Oranje Feest
Vereniging zeker weer een dorps-
quiz organiseren. Aangezien er
momenteel geen samenkomsten
en evenementen georganiseerd
mogen worden, is besloten, andere
evenementen te organiseren waar
de deelnemers de deur niet voor
uit hoeven. ,,Zo kunnen we toch
zorgen voor vermaak en brengen
we de mensen samen”, aldus het
bestuur. Een van die activiteiten is
de “Thuus blievn”-editie van de
Dorpsquiz.
In teams beantwoorden de deelne-
mers vanuit de eigen huiskamer
vragen en voeren thuis opdrach-
ten uit, in verschillende catego-
rieën. Daarvoor kunnen de deel-

nemers hun computer, tablet en
mobiel gebruiken.

Meedoen is simpel
Voor deze editie vormen de deel-
nemers allereerst een team van
maximaal tien personen. Daarvoor
zoeken ze dorpsgenoten en gezins-
leden die mee willen doen, niet
noodzakelijk leden van de Oranje
Feest Vereniging Boven smilde.
Teams kunnen opgeven worden
via dorpsquiz2.ofvbo vensmilde.nl.
Daar vinden de deelnemers ook
informatie en hulp over hoe de
website te gebruiken.
Elke week, startend vanaf week
15, wordt op die site een online
mini-dorpsquiz gehouden. Op de
woensdag van elke week (de eer-
ste is dus 8 april) wordt om 12.00
uur een nieuwe verzameling vra-
gen online gezet. Deze kunnen
met het team beantwoord worden
tot zondag 18.00 uur. Daarna ziet
men de scores van het eigen en de
andere teams. 
Op de woensdag daarna gaat de
volgende mini-dorpsquiz van start.
Dat gaat vier weken door tot eind
april (week 18). Aan het einde van
deze periode is er een prijswin-
naar. Na de serie van vier mini-
quizzen wordt op basis van desitu-
atie rond het virus bekeken of en
hoe er verder wordt gegaan.
Voor het beantwoorden van de
vragen en het uitvoeren van de
opdrachten, hoeven de deelne-
mers het huis niet te verlaten.
,,Aangezien we al een aantal
weken in quarantaine zitten en dit
ook nog een aantal weken gaat
duren is dit spel de kans om via de
telefoon, whatapp of mail contact
te onderhouden met je teamgeno-
ten. Vraag dus ook personen voor
je team waarvan je weet dat ze
zich tijdens deze crisis eenzaam
voelen. Als vereniging hopen we
dat dit spel bijdraagt bij het ver-
minderen van sociale isolatie”,
aldus het bestuur. 

Nynke Rikkers schreef het boek ‘Dag mijn allerliefste...’.
Foto: Guido Rikkers.

’Dag mijn allerliefste…’
BEILEN - Nynke Rikkers uit
Beilen heeft een handleiding
over verlies- en rouwverwer-
king bij kinderen geschreven
met als titel Dag mijn allerlief-
ste...
Iedereen krijgt in zijn of haar
leven te maken met verlies of met
de dood. Soms al op heel jonge
leeftijd. Dag mijn allerliefste… is
een makkelijk en toegankelijke
handleiding geschreven door
Nynke Rikkers om volwassenen
handvatten te geven kinderen tot
ongeveer 12 jaar te begeleiden bij
verlies- en rouwverwerking.
,,Rouwen is uniek en persoonlijk”,
legt Rikkers uit. ,,Welk beeld een
kind van de dood heeft en hoe de
omgeving het best kan reageren
als het kind in zijn directe omge-
ving te maken krijgt met het ver-
lies of overlijden van een geliefde,
is onder meer afhankelijk van de
leeftijd van het kind. Hier gaan
we in deze handleiding uitgebreid
op in. Als ouder, leerkracht of
andere professional is het belang-

rijk om te weten hoe je kinderen
goed kan ondersteunen bij verlies
of rouw. Al ben je er nooit klaar
voor als je kind of je leerling te
maken krijgt met de dood, kennis
over een aantal zaken en tips kun-
nen wel zorgen dat je je wat beter
voorbereid voelt.”

Uit ervaring
,,Dat was ook mijn drijfveer om
deze handleiding te schrijven”,
vertelt Nynke Rikkers. ,,Mijn moe-
der overleed toen ik nog jong was.
Ik ken het gevoel van wanhoop en
weet uit ervaring dat ook je omge-
ving het moeilijk vindt om met de
situatie om te gaan. De verwach-
ting is vaak dat het gevoel weg-
gaat, maar het gevoel van verlies
blijft. Je moet alleen leren
omgaan met het gemis. Als een
kind te maken krijgt met verlies
of overlijden dan is het heel
belangrijk dat zij goed begeleid
en op gevangen worden. Dat
maakt dat ze later als volwassene
steviger in hun schoenen staan.” 

Waterschap zet eerste 
stap van ’sloten-marathon’ 
SMILDE - Met het vijzelen
van een watergang vlakbij
Oranje heeft Waterschap
Drents Overijsselse Delta
(WDODelta) de eerste stap
gezet in de uitvoering van een
‘sloten-marathon’. Deelgebied
Smilde is hiermee de eerste
regio waar de schop de grond
in is gegaan voor het program-
ma Waterschapszorg. 

Over vier jaar eindigt het water-
schap in deelgebied nummer 25 in
Deventer. Het is een omvangrijke
klus, gericht op een nieuwe inde-
ling van 1.200 kilometer watergan-
gen. Met deze nieuwe indeling
wordt een deel van de watergan-
gen ingedeeld in een nieuwe cate-
gorie. De categorie bepaalt wie
verantwoordelijk is voor het
beheer en onderhoud: het water-
schap of de eigenaar van het
naastliggende perceel.

Vijzelen 
Met de inzet van een vijzelmachine
startte WDODelta met het op pro-
fiel brengen van bijna 1,5 kilome-
ter watergang. ,,Voor een goede
water aan- en afvoer moet deze
sloot het juiste profiel hebben”,
licht bestuurder Hans Pereboom
toe. ,,Ook is dit onderhoud nodig
om met machines de sloot goed te
kunnen onderhouden. Omdat dit
een belangrijke watergang is in het
regionale watersysteem -en nu ook
meer wateraanvoercapaciteit krijgt
- onderhouden we als waterschap
de sloot zelf.” 

Waterschapszorg
Onder de noemer Waterschaps-
zorg heeft het waterschap nieuwe
criteria vastgesteld waarmee de
watergangen in drie verschillende
categorieën worden ingedeeld.

Met Waterschapszorg bekijkt het
waterschap welke watergangen
belangrijk zijn voor het regionale
watersysteem en welke voor indi-
viduele percelen. Dit is gebaseerd
op de hoeveelheid water die onder
normale omstandigheden   wordt
aan- of afgevoerd. Door alle water-
gangen opnieuw in te delen, wij-
zigt voor bepaalde sloten diegene
die het onderhoud uitvoert. Smil-
de is het eerste deelgebied waar
met direct betrokkenen is bespro-
ken wie welke sloot onderhoud.
Pereboom: “Soms betekent dit dat
een aanliggende eigenaar het
onderhoud moet doen, wat voor-
heen door het waterschap werd
gedaan. En ook andersom is het
geval. Dan neemt het waterschap
het onderhoud over. Dat is niet
direct in dit gebied aan de hand,
maar bij volgende gebieden wel.”

Marathon
De veranderingen worden de

komende vier jaar doorgevoerd,
onderverdeeld in totaal 25 deelge-
bieden. ,,Dit is toch wel een mara-
thonklus hoor”, zegt Pereboom.
,,We gaan van Assen naar Deven-
ter en van Kampen naar Hooge-
veen. Smilde is als het ware de
eerste stap van deze sloten-mara-
thon. Een belangrijke stap. We wil-
len water zo goed mogelijk aan- en
afvoeren. Op die manier kunnen
verschillende functies in een
gebied zo optimaal mogelijk wor-
den bediend. Bijvoorbeeld land-
bouw of natuur.” 
Voor de aanpassingen zijn soms
fysieke maatregelen nodig, zoals
rasters verzetten, hekken plaat-
sen, watergangen verruimen en
toegangsdammen verwijderen of
plaatsen. Op plekken waar WDO-
Delta maatregelen uitvoert, kan
het misschien ook andere knel-
punten oplossen. Hierover gaat
het waterschap in gesprek met
grondeigenaren en pachters.

Stoplochtsessies even op ’oranje’
BEILEN - De Inzendtermijn Stop-
lochtsessies wordt verschoven
naar 1 augustus van dit jaar.  De
Stoplochtsessies is een project van
het Huus van de Taol. Hierbij wor-
den muziekteksten-schrijvers uit-
gedaagd om een heel kort liedje in
het Drents te maken. De inzend-
termijn was tot 1 april, maar wordt
verruimd naar 1 augustus. De
reden is dat de selectiegroep pas
na de coronacrisis weer bij elkaar
komt. Deze groep bepaalt welke
liedjes goed genoeg zijn om te
worden opgenomen.
Het Huus van de Taol roept dan
ook alle zangers, zangeressen, klei-

ne koortjes en bands op om een
keer een heel kort liedje in het
Drents te maken. Kort is de tijd
die men gemiddeld normaal
gesproken voor een stoplicht stil
staat: van 20 seconden tot maxi-
maal een minuut. Elk genre is wel-
kom. Een jury kiest tien liedjes.
Deze worden vereeuwigd in een
live-clip, die uitgezonden wordt bij
RTV Drenthe. Het lied moet in
een akoestische setting gespeeld
kunnen worden door maximaal 5
mensen. Bij het Huus van de Taol
is begeleiding bij het schrijven of
hulp voor de muzikale ondersteu-
ning.
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Elektrische deelauto’s
in de Smildes mogelijk
SMILDE - EnergieCoöperatie
Duurzame Smildes e.o. heeft
een peiling gehouden naar de
belangstelling voor elektrische
deelauto’s in de Smildes.
Negen Smildegers hebben
daarbij hun belangstelling
getoond voor elektrische deel-
auto’s: vijf in Bovensmilde en
vier in Smilde. 

Een van de belangstellenden
heeft op dit moment geen auto,
vijf belangstellenden hebben één
auto in het huishouden en drie
belangstellenden hebben twee of
meer auto’s in het huishou-
den. Beschikbaarheid van de deel-
auto is door de meeste belangstel-
lenden als voorwaarde genoemd,
daarna financiële aantrekkelijk-
heid, gevolgd door nabijheid. Eén
belangstellende voegt als voor-
waarde toe dat de deelauto ook
schoon moet zijn. De ervaringen
van elders leren dat er minimaal
twee deelauto’s in een dorp nodig
zijn, om voldoende beschikbaar-
heid te kunnen realiseren voor de
deelnemers. Het kan gaan om
mensen die op vaste dagen in de

week een auto nodig hebben voor
bijvoorbeeld woon-werkverkeer.
Maar het kan ook gaan om men-
sen die incidenteel maar wel
regelmatig een (tweede) auto
nodig hebben. Om twee deelauto’s
in een dorp financieel rond te krij-
gen zijn zo’n 6 tot 10 deelnemers
nodig. Zoveel (potentiële) deelne-
mers zijn er op dit moment dus
nog niet in de Smildes. Ener gie Co -
operatie Duurzame Smildes e.o.
beschouwt dit als een uitdaging en
onderzoekt de mogelijkheden om
toch een project met deelauto’s te
starten in de Smildes. Gedacht
wordt onder andere aan een proef-
project zodat belangstellenden
concreet kennis kunnen maken
met het fenomeen elektrische
deelauto. Vanwege het coronavi-
rus is er minder behoefte aan ver-
voer voor woon-werk of sociale
bezoekjes. EnergieCoöperatie
Duurzame Smildes e.o. verwacht
daarom pas na de zomer met een
project te kunnen starten. Men
kan zich nog steeds als belangstel-
lende melden via deel-
auto.in.de.smil des@outlook.com.  

Bakker Jordy Schepers levert zondag paasontbijtjes. 

Lekker vers paasontbijtje
thuis in Midden-Drenthe
WESTERBORK/BEILEN -
Echte bakker Jordy Schepers
verzorgt op eerste paasdag
weer een heerlijk paasontbijt -
je. Er zijn twee varianten: voor
twee en voor vier personen. De
bezorging vindt eerste paasdag
tussen acht en tien uur plaats,
een ideaal moment voor een
lekker vers ontbijtje.
,,Dit doen we al een aantal jaren”,
legt Jordy Schepers uit. ,,Altijd op
eerste paasdag en dit jaar komt het
helemaal van pas omdat veel men-
sen thuis zitten vanwege de coron-

acrisis. We leveren alles uit eigen
oven en supervers, zoals paashan-
tjes, koffiebroodjes, pistoletjes en
een paasstol. Daarnaast zitten er
onder andere gekookte eitjes bij,
melk, jus d’orange, beleg en jam.
Een heerlijk moment om de paas-
dagen te beginnen. En ook niet te
duur. Voor twee personen betaalt
men 29,50 euro en voor vier perso-
nen 49,50. En dat is inclusief bezor-
ging in de hele gemeente Midden-
Drenthe.”

Zie ook de advertentie in deze edi-
tie. 

Paasvuren 
gaan niet door
MIDDEN-DRENTHE - De paasvu-
ren in Drenthe gaan dit jaar niet
door. Dat heeft het Regionaal
Beleidsteam besloten. In dit team
werken de twaalf Drentse burge-
meesters samen. 

Midden-Drenthe
Zomer Cup afgelast
MIDDEN-DRENTHE - De Mid-
den-Drenthe Zomer Cup editie
2020 is afgelast. De organisatie
van het voetbaltoernooi heeft dit
eind vorige week bekend
gemaakt. ,,Door alle ontwikkelin-
gen en maatregelingen met
betrekking tot het coronavirus
zijn ook wij genoodzaakt actie te
ondernemen. Het kan namelijk
zo zijn dat de KNVB de voetbal-
competitie zal opschuiven. Het
toernooi zal niet meer plaatsvin-
den in 2020’’, aldus de organisa-
tie. Wel is voor de editie 2021
alvast een datum vastgelegd: vrij-
dag 11 en zaterdag 12 juni.

Inschrijven voor
MOEK verlengd
BEILEN - In verband met de hui-
dige situatie rondom het corona-
virus  is de termijn voor het indie-
nen van de plannen voor MOEK
verlengd tot 30 september 2020.
De termijn zou aflopen op 20
april. Dorpen, buurten, wijken,
straten etcetera kunnen voor
deze prijsvraag plannen indienen
die hun omgeving leefbaarder en
mooier maakt. Er is maar liefst
30.000 euro beschikbaar aan prij-
zengeld. Ook de datum van de
prijsuitreiking is gewijzigd. Deze
vindt nu plaats op zaterdag 24
oktober. 
Meer informatie over onder ande-
re het indienen van een aanvraag,
de voorwaarden voor MOEK is te
vinden op de website:
www.middendrenthe.nl/moek. 

Walnotenbomen
voor Bovensmilde
BOVENSMILDE - Energie-
Cooperatie Duurzame Smilde
en Duurzaam Bovensmilde
hebben zaterdag gezamenlijk
vier walnoten geplant. Dit is
mede mogelijk gemaakt door
Landschapsbeheer Drenthe.
Lokaties zijn afgestemd met de
gemeente. Er zijn er twee op de
BrinkBaru (zie foto) en twee op
een grasveldje aan de Boer-
heem geplaatst. Voor de locatie
aan de Boerheem (grenzend
aan zandpad naar de Hoofd-
weg) wordt de mogelijkheid
van een voedselbosje met meer
fruitbomen en struiken ver-
kend. 

JeeWee voor uw PC 
WESTERBORK - Het komt
geregeld voor dat mensen niet
optimaal kunnen genieten van
hun supersnelle glasvezelver-
binding. Ze klagen over traag
internet, de beeldkwaliteit van
de televisie of haperende wifi. 
In de meeste gevallen is niets mis
met de internetaansluiting en
hebben de problemen een andere
oorzaak. In deze gevallen biedt
het bedrijf JeeWee voor uw PC uit
Westerbork uitkomst.
Het signaal komt goed binnen,
maar daarna gaat het ergens mis.
Daarbij kan men denken aan de
plaats van het modem, het
gebruik van verkeerde kabels of
storende signalen die de wifi in de
weg zitten.
Sommige mensen kunnen met wat
hulp van het bedrijf of een handi-
ge buurman de problemen zelf
oplossen, maar niet iedereen is
handig genoeg om dat zelf even te
fiksen. 
Om veelvoorkomende problemen

met wifi of computers snel op te
kunnen lossen, is Sterk Midden-
Drenthe een samenwerking aan-
gegaan met JeeWee voor uw PC.
Heeft men een probleem met de
computer, wifi of televisie en komt
men er zelf niet uit, dan kan Jan
Willem Bruining van JeeWee het
probleem in de meeste gevallen
oplossen en de storing verhelpen.
Bij internetproblemen heeft Jee-
Wee korte lijnen met de providers
en met Sterk Midden-Dren the.
Daardoor kan er snel geschakeld
worden en kunnen storingen in de
meeste gevallen snel verholpen
worden.
De service van Jeewee kost 40
euro per uur en de klant betaalt
dat alleen als het probleem ook
wordt opgelost. Iemand kan
terecht bij Jeewee als er proble-
men zijn met  pc, tablet, telefoon,
laptop of internetverbinding. Ook
storingen op de televisie kan Jee-
Wee in veel gevallen verhelpen.
JeeWee is te bereiken op telefoon-
nummer 0593-232116.

Uitzendingen vanuit Stefanuskerk
WESTERBORK - Nu veel men-
sen door het coronavirus
beperkt zijn in de contacten
zijn er tweemaal maal per week,
vanuit de Stefanuskerk, uitzen-
dingen met beeld naar het
Derkshoes en zonder beeld via
www.kerkom roep.nl. Dat vindt
plaats op zaterdag van 15.00 tot
16.00 uur en op dinsdag van
10.30 tot 11.30 uur. 
Op de zaterdag zijn er verhalen
afgewisseld met muziek en de
dinsdag heeft een meer religi-
euze invulling. Zaterdag 28
maart nam Albert Kuper achter
de microfoon plaats, dinsdag 31
maart was dat Melle Leffers
met Arian van der Mark Mark
achter het orgel. 
Zaterdag 4 april gaven Albert
Kuper en Marianne van Willens-

waard acte de presence en dins-
dag 7 april presenteerde Corrie
van de Noort een muzikaal pro-
gramma presenteren. 

Albert Kuper op de kansel.
Foto: Erik van Willenswaard

Niet ’Op Fietse
naar grote hoogte’
WIJSTER - Drenthe Beweegt is
genoodzaakt om het evenement
Op Fietse naar grote hoogte, dat
gepland stond op Wereldfietsdag,
3 juni, te annuleren. Hiermee gaat
volgens de organisatie een kans
verloren om iedereen de mogelijk-
heid te bieden een unieke fietser-
varing te laten beleven op de Col
du Vam in Wijster. Dit geldt niet
alleen voor sportliefhebbers maar
voor echt iedereen, ook voor men-
sen met een beperking.
Een nieuwe datum is nog niet
bekend. Na een geslaagde eerste
editie van vorig jaar is de intentie
er zeker om dit evenement
opnieuw te organiseren. 
In het licht van de maatregelen
die zijn genomen om tot 1 juni
geen publieke evenementen te
organiseren heeft men als organi-
satie besloten nu al een keuze te
maken. Veel van de deelnemers
zouden nu al beginnen met het
voorbereiden voor deze fietstocht,
wat nu lastig is. Bovendien is een

groot deel van de deelnemers
gekenmerkt als een risico groep en
de organisatie wil in geen geval de
kans veroorzaken dat un gezond-
heid op welke manier dan ook in
gevaar wordt gebracht. 

Evenementen
afgelast
WESTERBORK - In verband met
de afgekondigde maatregelen
rondom het voorkomen van ver-
spreiding van het coronavirus is
besloten om de volgende evene-
menten in Westerbork af te gelas-
ten: eiergooien op 13 april, Börker
Jaarmarkt op 26 april, toertocht
op 27 april, Börker vlooienmarkt
op 21 mei en Börker boekenmarkt
op 30 mei. 
In de resterende maanden wordt
bekeken of men deze evenemen-
ten alsnog kan organiseren.
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Zweeloo in oorlogstijd
ZWEELOO -  Het boek Wel
gebogen maar niet gebroken,
Zweeloo een Drentse gemeente
in oorlogstijd vanMarcel Zan-
tingh is begin deze maand ver-
schenen.

Historicus en auteur Marcel Zan-
tingh groeide op met het verhaal
dat zijn overgrootvader en diens
zoon tijdens de Tweede Wereld-
oorlog een paar Amerikaanse pilo-
ten hadden helpen ontsnappen
aan de Duitsers. Hun bommen-
werper was even buiten het dorp
Zweeloo neergestort. Helaas was
er in de familie maar weinig
bekend over deze en andere
gebeurtenissen in en om Zweeloo
in die tijd. Dit was voor Zantingh
aanleiding om zich verder te ver-
diepen in de oorlogsgeschiedenis
van deze regio. 
,,In snel tempo begonnen de
onzen zich terug te trekken. Tel-

kens passeerden groepen wielrij-
ders, die zich westwaarts spoed-
den. Dan even een moment van
strijd. Plotseling, op een wegkrui-
sing, stootten beide partijen op
elkaar, Duitschers uit het Noor-
den, Nederlanders uit het Zuiden,
allen op fietsen. Enkele geweer-
schoten knalden; geweerkogels
vlogen door het dorp; een ruit
vloog kletterend in stukken. Heel
kort duurde de schermutseling
maar. Er viel een doode, enkele
gewonden; er werden wat krijgs-
gevangenen gemaakt. En daarna
keerde de rust weer, onwezenlijk,
maar volkomen”, aldus Antonie
Kleijn, destijds burgemeester van
Zweeloo.
Wel gebogen maar niet gebroken
schetst een overzichtelijk beeld
van de periode 1940-1945 in de
gemeente Zweeloo en omstreken.
Gebeurtenissen die niet eerder in
boeken of artikelen zijn vastge-
legd, worden in het boek beschre-
ven. Interviews met inwoners zijn
gebruikt om leemten op te vullen
en het boek een persoonlijke tint
te geven. Ook dit zijn verhalen die
vaak niet eerder zijn vastgelegd.
Het boek begint bij de Duitse
inval op 10 mei 1940. Vervolgens
wordt stilgestaan bij het verzet in
Zweeloo en omstreken, de lucht-
oorlog, de bevrijding en het dage-
lijks leven van de Zweeloër bevol-
king. Het verhaal wordt onder-
steund door uniek foto- en beeld-
materiaal.
,,Begin april leefden we erg in
spanning wat de komende dagen
brengen zullen. Tot we op de mor-
gen van 7 april hoorden zeggen:
‘Hier Radio Oranje. Landgenoten,
het klokkengelui van onze verlos-
sing is ingezet. De tijd is aange-
broken, dat we uit de klauwen van
het Duitse monster verlost zullen
worden. De Algehele Bevrijding is

nabij. De Duitse legers worden
vernield!’ We werden er stil van.
Er werd onder elkaar over gespro-
ken. De een zei: ‘In dit alles kan
ook veel propaganda schuilen’ en
de ander zei: ‘Neen, zo is het niet,
de Minister President zelf heeft
het gezegd.’ Maar van dag tot dag
wijst alles er op, dat het einde snel
nadert”, aldus Jan Meijering uit
Zweeloo destijds.
Historicus Marcel Zantingh is
geboren in Aalden, in de voormali-
ge gemeente Zweeloo. Sinds enige
jaren is hij werkzaam op het
gebied van het opsporen van niet-
ontplofte explosieven uit de Twee-
de Wereldoorlog, zodat grote
bouwprojecten veilig kunnen wor-
den uitgevoerd. Hierdoor wist
Zantingh zich te specialiseren in
het uitvoeren van historisch
onderzoek naar de Tweede
Wereldoorlog. In de afgelopen
jaren heeft hij onderzoek verricht
in archieven in binnen- en buiten-
land, waarbij veel nieuwe infor-
matie over Zweeloo en omstreken
boven water is gekomen.
Het boekt telt 280 pagina’s, kost
24,95 euro en is uitgegeven door
Koninkijke van Gorcum (ISBN:
9789023257110).

Over Zweeloo in de oorlog
schreef Marcel Zantingh een boek.

Voorlopig uitstel
’Smilleger Roet’
SMILDE - In overleg met de
regisseur en de productieleider,
heeft de Werkgroep Smilleger
Roet  besloten, de geplande uit-
voeringen in mei voorlopig uit
te stellen. De voorbereidingen
staan al enige tijd helemaal stil.
De voorbereidingstijd, tot half
mei, is veel te kort. 

Op de foto een moesappel- en
pruimenboom op de Brinkba-
ru in Bovensmilde.

NLdoet alsnog in Smilde
SMILDE - De gezamenlijke
NLdoet-actie van Duurzaam
Bovensmilde en Energie-
Cooperatie Duurzame Smildes
is niet doorgegaan. 
Maar nu zijn de fruitbomen alsnog
geplant door enkele vrijwilligers.
Dat gebeurde in aangepaste vorm:
er is individueel gewerkt door vrij-
willigers in verband met de vereis-
te ‘social distance’ om het risico
van besmetting te beperken. In
het najaar worden enkele wal-
nootbomen geplant. Er werd eerst
een moesappel en een pruimen-
soort geplant op de Brinkbaru in
Bovensmilde.

Er worden ook nog een Groninger
Kroon en een pruimenboom
geplant bij de basisscholen van
Bovensmilde.

Philip Wildevuur online op zolder aan het judoën.

Judoka’s verenigen zich
door coronavirus online
BEILEN - Zoals iedereen het
coronavirus treft, treft het ook
de judoka’s in het Noorden.
Vele sporters trainen wel een
aantal uurtjes in de week, niet
alleen lekker judoën maar ook
de sociale contacten op de
judomat maakt deel uit van
het leven van vele judoka’s.

Daarom hebben twee enthousias-
te judoka’s Mirjam Torenbeek 2de
Dan judo (Friesland) en Philip
Wildevuur 2de Dan judo (Drent-
he) een online-judotraining
bedacht. Hun missie is om de ver-
binding met elkaar te houden
middels judo. Elke woensdag-
avond wordt er door een gastdo-
cent  uit Nederland lesgegeven en
zondagochtend wordt er getraind
door Peter Baas, 6de Dan judo.
Hij geeft het technische deel van
de training; zijn vele jaren van
ervaring heeft hem ook doen
besluiten om dit project online te
ondersteunen. Hij is de man met
ervaring met les geven en een
grote bindende factor in judoënd
Noor- Nederland.
Na een aantal brainstormsessies is
er bedacht dat Torenbeek de war-
ming-up geeft en een judoleraar
de technische training en vervol-
gens de cooling down, en dat kan
alleen: op zolder, in de huiskamer
of ergens in huis waar een klein
plekje is om te bewegen. Eigenlijk
is de deelnemer niet alleen want
hij of zij ziet de judoleraar en de
med- judoka’s op het scherm, die
ook keihard meetrainen.
De twee initiatiefnemers werden
verrast door de spontane mede-
werking van meerdere judotrai-
ners; het is inmiddels zelfs opge-
pakt door judoka’s uit Zeeland.
Iedereen is razend enthousiast
over dit project om toch judo-fit te
blijven en met elkaar in contact te
blijven.
Het project is een privé-initiatief

en is dus niet gerelateerd aan een
sport- of judoschool, iedereen
vanaf 16 jaar is welkom die de
judosport een warm hart toe-
draagt en serieus wil blijven
judoën in deze bijzondere situ-
atie.

Voedselpakketten
in Bovensmilde
anders ingezameld
BOVENSMILDE - Vanwege de
coronocrisis heeft de Voedsel-
bank geen pakketten kunnen
leveren. Voor de adressen in
Bovensmilde heeft de diaconie,
via Joop Kant,  gezorgd dat er
op deze adressen wél een pak-
ket is bezorgd. Komende weken
gaat de Voedselbank ‘gewoon’
weer pakketten verzorgen.

Voor velen is bekend dat er op
de eerste zondag van de maand,
goederen worden meegenomen
naar de kerkdienst in de Water-
staatskerk. Deze artikelen wor-
den vervolgens naar de voedsel-
bank in Smilde gebracht.
Omdat er geen diensten wor-
den gehouden en men iedereen
wel de gelegenheid willen
geven om levensmidde-
len/artikelen te brengen voor
hen voor wie dat broodnodig is,
kunnen er na afgelopen zondag
ook op  3 mei etenswaren en
goederen ten bate van de Voed-
selbank gebracht worden bij
Joop Kant, Wollegras 21. (tele-
foon 412943) Eventueel wil hij
de goederen ook komen halen,
wanneer    dat niet gebracht kan
worden.  De garage staat dan
open van 10.30- 15.00 uur. Er
zijn bananendozen waarin de
goederen gelegd kunnen wor-
den.



Woensdag 8 april 2020 - 5DE  VELDENKRANT



6 - Woensdag 8 april 2020 DE  VELDENKRANT



Woensdag 8 april 2020 - 7DE  VELDENKRANT



8 - Woensdag 8 april 2020 DE  VELDENKRANT

Buurkracht 
verbindt buren 
BEILEN - Stichting Buurkracht is
gestart met de actie Allemaal
Buren. Via deze actie kunnen fami-
lie en vrienden hun dierbaren, die
ondersteuning nodig hebben maar
niet bij ze in de buurt wonen, tóch
helpen. Hoe? Door de buur van
een hulpbehoevende dierbare in te
zetten. Om bijvoorbeeld de hond
uit te laten, medicijnen te halen of
boodschappen te doen. Zo kan de
familie in kwestie, ondanks de
afstand en beperkingen, toch een
oogje in het zeil houden. De actie is
voor iedereen in Nederland via een
computer, tablet of smartphone
toegankelijk. Door heel het land
zijn er al acties aangemaakt. 

Roel Woudstra van Stichting Buur-
kracht: ,,Een paar weken geleden
leek er nog weinig aan de hand en
nu staat onze wereld door het coro-
navirus op zijn kop. Ondertussen
laten Nederlanders zien hoe zeer
ze zich bekommeren om hun mede-
mens. Ze kijken naar elkaar om,
doen elkaars boodschappen en hel-
pen hun buurtgenoten alsof het
hun eigen familie is. Vanuit Buur-
kracht willen we de kracht die
buren nu overal laten zien, onder-
steunen en bundelen. In Neder-
land zijn overal buurkrachtnetwer-
ken. Als je die met elkaar verbindt,
kunnen buren elkaar ook over
grote afstanden helpen. Daarom
hebben we deze actie opgezet.” 
Er zijn in totaal al in ruim 60 plaat-
sen meer dan 80 Allemaal Buren-
acties gestart, waar familie en
vrienden gebruik van kunnen
maken. De actuele lijst van plaat-
sen en buurten is te vinden op
www.buurkracht.nl/allemaal-
buren. Buren die hun hulp juist
willen aanbieden door hun eigen
Allemaal Burenactie in de buurt te
starten, kunnen hier ook terecht.

Bedrijfsleven
krijgt hulp van
waterschappen 
MIDDEN-DRENTHE - Ook de
waterschappen in Nederland wil-
len een bijdrage leveren om
bedrijven door de coronacrisis te
loodsen. Als ondernemers de
waterschapsbelastingen niet kun-
nen betalen vanwege de crisis,
krijgen ze uitstel. Het uitstel
geldt voorlopig voor bepaalde
tijd, meestal voor een periode van
drie tot zes maanden. Dat hebben
de Unie van Waterschappen,
MKB-Nederland en VNO-NCW
bekend gemaakt.
Meerdere waterschappen zetten
ook de invordering van belastin-
gen stil en betalen facturen
direct, ruim voor de vervaldatum.
Daarnaast zetten waterschappen
alles op alles om de opdrachtver-
lening en vergunningverlening
aan bedrijven door te laten gaan,
zodat het werk in de grond-, weg-
en waterbouw kan doordraaien.

Streep door
Avondvierdaagse
in Westerbork
WESTERBORK - Naar aanleiding
van de problematiek rondom het
coronavirus gaat de
Avond4daagse in Westerbork die
gehouden zou worden van 11 tot
en met 14 mei niet door. ,,Wij
betreuren dit als organisatoren
ten zeerste. De avondvierdaagse
Westerbork is voor alle kinderen,
de ouders, de scholen en alle
andere betrokkenen ieder jaar
een evenement waar naar uitge-
keken wordt. Wij hopen dan ook
jullie allemaal te kunnen verwel-
komen bij de avondvierdaagse
Westerbork 2021”, aldus de orga-
nisatie.

Lianne van het WZA.

Coronacheck bij WZA
ASSEN -  Het Wilhemina Zie-
kenhuis in Assen (WZA) is
OLVG Coronacheck gestart.
Dat is een gratis app voor
inwoners van Drenthe die
gezondheidsproblemen heb-
ben die mogelijk door het
coronavirus worden veroor-
zaakt. Het enige wat de
gebruiker hoeft te doen is
enkele vragen beantwoorden
op zijn gezondheid. Een
medisch team beoordeelt de
antwoorden en onderneemt
daarop actie.

Mensen kunnen zich aanmelden
via de website www.wza.nl/co rona -
check, waarna ze de gratis app
kunnen downloaden. In die app
vullen ze in of ze last hebben van
keelpijn, neusverkoudheid, kort-
ademigheid, hoesten en wat hun
temperatuur is. Een medisch team
bekijkt alle binnenkomende gege-
vens. Als daaruit blijkt dat iemand
mogelijk het coronavirus heeft,
wordt binnen 24 uur contact met
diegene opgenomen.
Inwoners van Drenthe kunnen
zich sinds maandag 30 maart aan-
melden. Dan krijgen zij binnen 48
uur een reactie daarop. Het WZA
gaat patiënten die de app Beter-
Dichtbij al gebruiken, tippen voor

het gebruik van de OLVG corona
check.
De app moet de druk op de huis-
artsen en de spoedeisende hulpen
doen afnemen, want die worden
nu platgebeld met vragen over
corona. De coronacheck is een
aanvulling op de gewone zorg. Als
mensen zich ernstig zorgen maken
over hun gezondheid, dan moeten
zij met hun huisarts bellen. Het
coronacheck-team van het WZA
kijkt alleen naar wat iemand
heeft ingevuld in de app en kan
niet in patiëntendossiers kijken.
Het project is een initiatief van
OLVG in Amsterdam en Luscii.
Naast het Wilhelmina Ziekenhuis
Assen hebben ook het UMC
Utrecht en het Canisius-Wilhelmi-
na Ziekenhuis in Nijmegen zich
aangesloten. Alleen in Amsterdam
en omgeving heeft de corona-app
al ruim 40.000 gebruikers.
Op basis van de ervaring in
Amsterdam is de verwachting dat
het grootste deel van de gebrui-
kers alleen vragen heeft, of milde
klachten. Patiënten die op basis
van symptomen en callcentrum-
contact mogelijk een corona-infec-
tie hebben, krijgen het advies
thuis te blijven en klachten te blij-
ven monitoren. Patiënten die ern-
stiger klachten hebben, krijgen
het advies zelf contact met de
huisarts op te nemen.

Nationale Molendag
2020 gaat niet door
BEILEN - De Hollandsche
Molen en het Gilde van Vrij-
willige Molenaars hebben
besloten de Nationale Molen-
dag die op 9 en 10 mei zou
plaatsvinden, af te gelasten. 
De organisaties volgen hiermee
het besluit van de regerering om
alle samenkomsten, ongeacht de
omvang, tot 1 juni te verbieden.
De regering wil met deze maatre-
gel de verspreiding van het coro-
navirus zoveel mogelijk inperken.
Het evenement wordt ook niet
verplaatst naar een later moment
in het jaar. Op 12 en 13 september
vindt namelijk al Open Monumen-
tendag plaats. 
De organisaties vinden het erg
jammer dat het jaarlijkse lande-
lijke molenevenement geen door-
gang kan vinden. ,,We willen
Nederland graag ontvangen op
onze prachtige molens en dit cul-
tureel erfgoed een mooi podium
geven en jong en oud kennis laten
maken met het ambacht van mole-
naar. Daarnaast is het besluit een

teleurstelling voor de vele mole-
naars en vrijwilligers die zich
ieder jaar verheugen op Nationale
Molendag. Een groot aantal van
hen is al druk bezig met de voor-
bereidingen. Voor De Hollandsche
Molen staat echter de gezondheid,
juist van deze vrijwilligers en
natuurlijk van het publiek voorop.
Wij hebben vanaf het begin van
de corona-crisis de richtlijnen van
de overheid gevolgd en ook nu
houden we ons hieraan”, zegt
Nicole Bakker, directeur van De
Hollandsche Molen. 

Erik Kopp, voorzitter van Het
Gilde van Vrijwillige Molenaars
sluit zich hierbij aan: ,,Het is niet
nodig gezondheidsrisco’s te lopen
in verband met het belang van de
instandhouding van de molens.”
Ons land kent ook beroepsmole-
naars, onder wie zo’n 40 korenmo-
lenaars verenigd in het Ambachte-
lijk Korenmolenaars Gilde. Hun
molens zijn -in een aantal gevallen
en onder strikte voorzorgsmaatre-
gelen- beperkt geopend. 

Aangepast vergaderen
van gemeentepolitiek 
BEILEN - Gezien de maatrege-
len om het coronavirus in te
dammen vindt de gemeente
Midden-Drenthe  het niet
gewenst om fysieke bijeen-
komsten -indien niet strikt
noodzakelijk- te houden.

Er worden momenteel afspraken
gemaakt om de bestuurlijke
bespreking van onderwerpen zo

goed als mogelijk te continueren.
Daarbij gaat het om voorberei-
ding van besluitvorming zoals die
in de commissies plaatsvindt.
Daarvoor zijn in hoofdlijnen de
volgende afspraken gemaakt:
gecombineerde commissieverga-
dering, vergadermoment en agen-
dapunt(en) staan op de website
van de gemeente, inspraak door
inwoners kan (vooraf) digitaal en
dat wordt gedeeld met de commis-
sie. De eerste termijn wordt via de
mail uitgewisseld tussen de frac-
ties en de samenvatting van de
standpunten gedeeld op de websi-
te. De tweede termijn gebeurt
door digitaal overleg tussen de
woordvoerders

Alles hangt af van de landelijke
maatregelen en digitale mogelijk-
heden ten aanzien van het uitzen-
den van dit digitaal overleg. De
website biedt actuele informatie.
Als gevolg van de aangescherpte
maatregelen is de geplande raads-
vergadering van 26 maart uitge-
steld. Op dit moment is voor for-
mele besluitvorming door de raad,
de fysieke aanwezigheid van mini-
maal  12 raadsleden noodzakelijk.
Mocht de raad weer bijeen
komen, dan wordt dat op de web-
site gemeld.
Gezien de korte termijn van voor-
bereiding is het niet mogelijk deze
aankondiging tijdig te publiceren. 

Wereldwinkel dicht
WESTERBORK - In verband met
de aangegeven regels met betrek-
king tot het Coronavirus is de
Wereldwinkel Westerbork tot
nadere datum gesloten. Er kun-
nen tijdens deze sluitingsperiode
geen boeken ingeleverd worden
voor De Boekenbeurs.

Geen Repair Café
WESTERBORK - Repair Cafés in
Nederland mogen tot 1 juni geen
repareerbijeenkomsten organise-
ren. Dat volgt uit nieuwe, strenge-
re maatregelen die de Nederland-
se regering heeft bekendgemaakt
om het coronavirus onder contro-
le te krijgen.

Drenthe doneert gul
tablets aan het WZA
ASSEN - Door de coronamaat-
regelen krijgen ziekenhuispa-
tiënten minder bezoek dan
anders. Daarom deed Suzanne
Kruizinga, lid raad van
bestuur van het Wilhelmina
Ziekenhuis Assen (WZA), een
succesvolle oproep voor het
leveren van tablets. Drenthe
rea geerde massaal.
Met een tablet kunnen patiënten
en familie beeldbellen en op die
manier met elkaar in contact blij-
ven. ,,Het is hartverwarmend om
te zien hoe er op de oproep is gere-
ageerd”, zegt Suzanne Kruizinga.
,,Contact met familieleden en
vrienden is ontzettend belangrijk
voor onze patiënten. Met die
tablets maken we dat ook moge-
lijk voor mensen die zelf wat min-
der digitaal vaardig zijn.” 
Sinds vrijdag zijn de tablets in
gebruik op alle verpleegafdelin-
gen van het WZA. De eerste beeld-
contacten tussen patiënten en hun
naasten zijn al gelegd.
Veel bedrijven en particulieren
reageerden op de oproep. In totaal

zijn er ruim driehonderd tablets
aangeboden. Binnen het WZA is
vervolgens gekeken welk aanbod
het beste aansloot bij de moge-
lijkheden van het WZA. Zo moe-
ten de tablets gemakkelijk en vei-
lig zijn in het gebruik, en ze moe-
ten goed gereinigd kunnen wor-
den.
Gertjan van Dijk van Multisleep
BV is een van de aanbieders. Hij
doneerde 30 tablets die sinds vrij-
dag in gebruik zijn op de ver-
pleegafdelingen. ,,Wij leveren
koppelbedden en longarts Sander
de Hosson is een arts die deze bed-
den erg promoot”, zegt hij. ,,Het
doneren van tablets is voor ons
een manier om iets terug te doen
voor het WZA.”
Omdat het aanbod van tablets zo
groot is, heeft het WZA de aanbie-
ders gevraagd of de tablets door-
gegeven mogen worden aan ande-
re zorginstellingen in de regio.
,,Ook daar werd positief op gere-
ageerd. Het is heel mooi dat alle
aangeboden tablets op deze
manier goed terecht komen”, zegt
Suzanne Kruizinga.

Kinderhulp collecteert digitaal
BEILEN - Duizenden collec-
tanten maakten zich klaar om
van 20 tot en met 25 april
langs de deuren te gaan om
geld op te halen voor kinderen
in armoede. Wegens het coro-
navirus dat Nederland in de
greep houdt, is de collecte ech-
ter opgeschort. 

Dat is een flinke klap voor Natio-
naal Fonds Kinderhulp, omdat dit
juist de gezinnen raakt die finan-
cieel krap zitten. Kinderhulp
beraadt zich nog op alternatieven
samen met de andere fondsen en
Stichting Collecteplan en is een
digitale collecte gestart.
Jan Wezendonk, directeur van
Kinderhulp:,,Het is de juiste
keuze voor het welzijn van alle
mensen in Nederland, ook al is de
jaarlijkse huis-aan-huiscollecte
voor Kinderhulp heel belangrijk.”
Tijdens de collecteweek in april
halen de collectanten gemiddeld
700.000 euro op. Met dit geld kan
Kinderhulp simpele, vaak vanzelf-
sprekende dingen tóch mogelijk
maken voor kinderen die het thuis
niet breed hebben.

,In deze roerige tijden is ons fonds
misschien wel harder nodig dan
ooit”, spreekt Jan Wezendonk
bezorgd. Hardwerkende ouders
die hun baan (dreigen te) verlie-
zen, gezinnen die 24/7 op elkaar
aangewezen zijn en kinderen die
thuis hun schoolwerk moeten
doen. Het is voor iedereen een
stressvolle tijd die vraagt om aan-
passingsvermogen. Des te meer
geldt dat voor gezinnen die leven
rond het wettelijk minimum inko-
men. Er wordt dan ook niet min-
der beroep gedaan op Kinderhulp.
Jan Wezendonk: ,,We zien een stij-
gende tendens in aanvragen voor
school- en spelmateriaal en doen
er alles aan om hierin te kunnen
voorzien. Om zo de druk en stress
die deze gezinnen ervaren iets te
kunnen verlichten.”
De collecte is niet het enige dat
niet doorgaat. Diverse activiteiten,
in het kader van het 60-jarig
bestaan van Kinderhulp, zijn tot
nader order opgeschort, zoals de
jubileumcampagne en de
Held&run, de eerste editie van een
sponsorloop voor Kinderhulp. Alle
betrokkenen worden nader geïnfor-
meerd over mogelijke nieuwe data. 
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Termijn subsidieaanvragen
door corona verlengd tot 1 juni
BEILEN - De gemeente Mid-
den-Drenthe heeft de termijn
voor subsidieaanvragen aange-
past. Sinds 5 maart is het
mogelijk om voor 2020 nog
één keer een subsidieaanvraag
te doen voor culturele initia-
tieven, ideeën, projecten en/of
evenementen. 

Deze aanvraagtermijn zou aflopen
op 9 april  maar door de huidige
situatie rondom het coronavirus is
besloten de termijn te verlengen
tot 1 juni a.s. De gemeente Mid-
den-Drenthe wil er op deze
manier voor zorgen dat er (hope-
lijk) vanaf dit najaar weer met
volle teugen genoten kan worden
van alles wat cultureel Midden-
Drenthe te bieden heeft.
Midden-Drenthe mag zich sinds
april 2019 tot het najaar van 2020
dé culturele gemeente van Dren -
the noemen. Met in de afgelopen
maanden 32 kleinere en grotere
evenementen waar ruim 11.000
bezoekers op af kwamen, kan
gesteld worden dat het heeft
gezorgd voor nieuwe culturele
energie. Wethouder Dennis Bouw-
man is blij met dit effect:
,,Ondanks de huidige onzekere
situatie willen wij deze energie en
het enthousiasme graag behou-

den. Wij zijn ontzettend trots op
alle culturele verenigingen en
activiteiten in onze gemeente en
roepen dan ook iedereen op die
een mooi cultureel idee heeft de
subsidie aan te vragen.” 
Er is de afgelopen maanden al een
breed cultureel aanbod ontstaan
uit eigen, lokale initiatieven.
Ondanks de beperkingen en onze-
kerheid waar wij nu mee te maken
hebben, wil de gemeente Midden-
Drenthe dit enthousiasme graag
vasthouden. ,,Juist in dit soort tij-
den kan cultuur mensen verbin-
den en kunnen mooie, originele
initiatieven ontstaan”, aldus wet-
houder Bouwman.
Op www.cultureelmiddendren -
the.nl is het aanvraagformulier te
vinden. Het aanvraagformulier
moet volledig ingevuld worden en
tezamen met een toegelichte
begroting en eventueel een pro-
jectplan opgestuurd worden naar
culturelegemeente@middendren -
the.nl. Dit kan tot 1 juni. De aan-
vragers krijgen na deze datum zo
spoedig mogelijk bericht over het
wel of niet (deels) toekennen van
de aangevraagde subsidie.
Meer informatie over Cultureel
Midden-Drenthe en het culturele
programma voor de komende
maanden is te vinden op www.cul -
tureelmid den drenthe.nl.

Een screenshot van de website van de school.

CS Vincent van Gogh
lanceert nieuwe website
BEILEN - Door vele medewer-
kers, maar ook leerlingen van
CS Vincent van Gogh, is de
afgelopen maanden hard
gewerkt aan een nieuwe,
moderne website. Maandag 30
maart was het zo ver en ging
de website live. 
Deze dag is tevens de geboortedag
van de naamgever van de school,
de beroemde schilder Vincent van
Gogh. De livegang van de website
is natuurlijk een feestelijk
moment, want er werd gevierd dat
een nieuwe site met mooie vorm-
geving en overzichtelijke informa-
tie voor leerlingen, ouders en

medewerkers nu echt in gebruik
genomen kon worden. 
Ook om een andere reden was het
een toch wel heel bijzonder
moment voor de livegang. In ver-
band met het coronavirus en de
maatregelen die getroffen zijn,
was het lastig om een feestelijke
livegang te plannen. Een bijeen-
komst met alle leerlingen, mede-
werkers, relaties en andere geïnte-
resseerden was geen optie. Toch is
vanuit CS Vincent van Gogh beslo-
ten om de livegang prioriteit te
geven; dan maar wat minder fees-
telijk. Juist op dit moment heeft
iedereen behoefte aan een duide-
lijke en overzichtelijke website
met actuele informatie. 
Ondanks het toch wat bijzondere
moment voor een lancering van
een website, is CS Vincent van
Gogh heel blij met de nieuwe web-
site en de livegang. 

Investeringsprogramma van
52,5 miljoen voor Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - De pro-
vincie Drenthe wil de komen-
de jaren 52,5 miljoen euro
investeren in vijf verschillende
hoofdthema’s. Dat blijkt uit de
Investeringsagenda 2020-2023,
die het college van GS naar
Provinciale Staten heeft
gestuurd.

Het pakket aan investeringen
moet de Drentse samenleving en
economie perspectief bieden voor
de langere termijn. De plannen
waren al in voorbereiding en heb-

ben niets te maken met de coron-
acrisis. De Investeringsagenda
2020-2023 is op een bijzondere
manier tot stand gekomen. Het
college heeft alle statenfracties
gevraagd om met suggesties te
komen voor investeringen. Dat
leverde 73 ideeën op, die in geza-
menlijkheid zijn besproken en
ook door de fracties van een waar-
dering zijn voorzien. Vrijwel alle
voorstellen die door een meerder-
heid positief zijn gewaardeerd,
zijn voor het college uitvoerbaar.
Daarbij zijn 42 suggesties in meer
of mindere mate recht streeks in

de investeringsagenda opgeno-
men. Voor 12 voorstellen geldt dat
ze prima passen in bestaand
beleid en uitvoering mogelijk is
zonder een beroep te doen op het
budget van de investeringsagen-
da. De vijf hoofdthemas zijn Stad
en Platteland, Regionale Econo-
mie, Mobiliteit en Bereikbaar-
heid, Klimaat en Energie, en
Levendig en Sociaal. Het is de
bedoeling Provinciale Staten op
22 april groen licht geven voor de
Investeringsagenda. Daarna zal
het college per thema uitgewerkte
voorstellen voorleggen.

Verlaging snelheid geeft 
woningbouw meer ruimte
BEILEN - De snelheidsverla-
ging naar 100 kilometer per
uur die sinds 16 maart geldt
op rijkssnelwegen, creëert
meer ruimte voor de bouw van
woningen in Drenthe. 
Langzamer rijden is een van de
oplossingen om de stikstofuitstoot
op Natura2000-gebieden naar
beneden te brengen en tegelijker-
tijd economische ontwikkelingen
mogelijk te maken. 

De provincie Drenthe start de
behandeling van aanvragen voor
natuurvergunningen zo snel moge-
lijk om de woningbouw op gang te
brengen.

Via een nieuw landelijk stikstofre-
gistratiesysteem (SRSS) wordt
door het Ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit
stikstofruimte toegekend aan
woningbouwprojecten en zeven
aangewezen infrastructuurprojec-
ten uit het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Trans-
port (MIRT). De provincies zijn
verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring en de daarbij behorende ver-
gunningprocedures. In Drenthe is

het registratiesysteem alleen
bestemd voor woningbouwprojec-
ten, omdat hier geen MIRT-pro-
ject is aangewezen.

Woningbouwprojecten met een
stikstofdepositie van 0,00
mol/ha/jaar zijn nog steeds moge-
lijk zonder een vergunning vol-
gens de Wet natuurbescherming,
maar voor grotere woningbouw-
projecten ontstaat met het stik-
stofregistratiesysteem meer ruim-
te.

Gedeputeerde Hans Kuipers: ,,Uit
een rondvraag bij de Drentse
gemeenten blijkt dat zij voor
maximaal 4.000 woningen een
aanvraag voor een natuurvergun-
ning verwachten in 2020. Wij ver-
wachten met de beschikbare
depositieruimte door de snel-
heidsverlaging een groot deel van
alle vergunningen te kunnen ver-
lenen voor de aangeleverde
woningbouwprojecten. Soms met
hulp van aanvullende lokale maat-
regelen, zoals duurzamer bouwen
of elektrische bouwvoertuigen.”
Dit is echter geen oplossing voor
het landelijke stikstofprobleem.
Het is van belang dat er op korte

termijn meer landelijke maatre-
gelen worden getroffen om de
stikstofneerslag terug te brengen.
Sinds 24 maart kunnen aanvragen
die een beroep doen op het lande-
lijke stikstofregistratiesysteem
worden ingediend. Aanvragen die
aan de voorwaarden voldoen wor-
den op volgorde van binnenkomst
geprioriteerd en behandeld. De
eerste zes weken vormen hierop
een uitzondering. In deze periode
krijgen de aanvragen voor woon-
deals (landelijke versnellingspro-
jecten) en -na twee weken- ook
voor grote woningbouwprojecten
(meer dan 100 woningen) priori-
teit. Voor Drenthe, waar geen
woondeal-projecten zijn, betekent
het dat aanvragen vanaf 7 april in
behandeling kunnen worden
genomen. De provincie Drenthe
werkt in de Drentse aanpak stik-
stof nauw samen met landbouw-
en natuurpartijen, gemeenten,
waterschappen, VNO-NCW, MKB-
Noord, Bouwend NL en Transport
en logistiek NL (TLN) en andere
sectoren. Drenthe zet in op drie
sporen: beleidsregels, generieke
maatregelen die landelijk worden
genomen en een gebiedsgerichte
aanpak op maat.

Textielcontainers
in april nog open
BEILEN - Voor textielinzame-
laar Sympany geldt dat gedu-
rende de coronacrisis er nu let-
terlijk geen kledingstuk meer
de deur uit gaat. Toch kiest men
er voor om de textielcontainers
in ieder geval voor de maand
april open te houden.
De druk op de capaciteit is ech-
ter enorm. Veel inwoners grij-
pen het voorjaarsseizoen aan
om de kledingkast eens goed op
te ruimen.
Door de coronacrisis lijkt daar
bovendien extra tijd voor vrij te
zijn gekomen. Met elk kleding -
stuk dat in de containers
terechtkomt is Sympany norma-
liter blij, maar nu even wat min-
der. Al het ingezamelde textiel
moet men opslaan omdat er
wereldwijd geen afzet is. Lang-
durige opslag van textiel, zal de
kwaliteit er niet beter op
maken en mogelijk zelfs
onbruikbaar. Daarom doet men
een beroep p de inwoners om
overbodige kleding voorlopig
thuis te laten, geen zakken
naast een overvolle container te
zetten en geen textiel bij het
huishoudafval te doen.
,,Wij geloven dat we deze perio-
de doorkomen door continu
naar de beste en meest duurza-
me oplossingen te zoeken
samen met inwoners en
gemeenten. Zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn waarbij wij
het textiel weer goed kunnen
verwerken, zullen wij dit
meteen melden. Dank voor het
begrip!”, aldus Sympany.

Aan De Andere Kant 
verplaatst naar zomer 2021
WESTERBORK - Theatervoor-
stelling Aan De Andere Kant,
over de Moluks-Nederlandse
geschiedenis, moet uitwijken
naar de zomer van 2021. De
grote locatietheatervoorstel-
ling, die in juni en juli van dit
jaar op het terrein van voor-
malig Kamp Westerbork zou
worden gespeeld, kan door de
coronacrisis dit jaar geen door-
gang vinden.

De organisatie en overkoepelende
Stichting Gedeelde Verhalen heb-
ben in overleg met Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork beslo-
ten om de voorstelling uit te stel-
len naar 2021. In dat jaar is het
zeventig jaar geleden dat de eer-
ste Molukse gezinnen naar Neder-
land kwamen.
Vanwege het besmettingsgevaar
van het coronavirus en de daarte-
gen door de overheid genomen
maatregelen kunnen de meer dan
zeventig spelers en muzikanten
van Aan De Andere Kantde
komende maanden niet repete-
ren. Ook is het nog moeilijk te
voorspellen of er in de beoogde
speelperiode alweer grote groe-
pen mensen bij elkaar mogen

komen. Aan de Andere Kant zou
gedurende een aantal weken toe-
schouwers bijeen brengen op het
terrein van voormalig Kamp Wes-
terbork, waar na de Tweede
Wereldoorlog bijna twintig jaar
lang Molukse gezinnen woonden.
Het theaterproject is een herken-
bare en ontroerende zoektocht
naar de relatief onbekende
geschiedenis van Molukkers en
Nederlanders. Na succesvolle
voorstellingen in 2018 en 2019 zal
het drieluik in 2021 afsluiten met
een bijzondere voorstelling op de
locatie die tussen 1951 en 1971
‘Schattenberg’ heette. Het is de
eerste keer dat Molukkers en
Nederlanders op deze historische
locatie samen een theatervoorstel-
ling over hun gezamenlijke verle-
den en toekomst spelen.

Voortgang
In de aanloop naar de voorstellin-
gen van 2021 werkt de organisatie
van Aan De Andere Kant aan een
breder verdiepingsprogramma
door nog meer verhalen te verza-
melen rond de Moluks-Nederland-
se geschiedenis. Ook het educatie-
project, in samenwerking met
diverse middelbare scholen, wordt
voortgezet.

Aan De Andere Kant wordt doorgeschoven naar 2021.
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