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

Weg vrij voor drijvend
zonnepark in Beilen
BEILEN - De gemeenteMid-
den-Drenthe heeft de vergun-
ning verleend voor het drijven-
de zonnepark op de zandwin-
plas bij deMussels in Beilen.
Op de plas van Beugel Infrast-
ructuur Beilen plaatst GroenLe-
ven bijna 40.000 zonnepanelen.

Het nieuwe zonnepark levert vol-
doende stroom om de behoefte
van een derde van alle huishou-
dens in Midden-Drenthe te dek-
ken.
Wethouder Jan Schipper: ,,De
gemeente vindt het belangrijk dat
inwoners mee kunnen profiteren
van een zonnepark en dat er zorg-
vuldig wordt omgesprongen met
de ruimte.Wij streven bij de aan-
leg van een zonnepark naar lokaal
eigendom of het storten van een
bedrag in een gebiedsfonds. Op
deze manier hebben inwoners
direct of indirect profijt van een
zonneparkbij hen in debuurt.Het
zonnepark dat GroenLeven ont-
wikkelt bij De Mussels voldoet
aan deze eis. Wij werken dus ook
graag mee aan dit initiatief.”
FrankOomen,hoofd grootschalige
projecten bij GroenLeven: ,,Door
zandwinplassen te combineren
met zonnepanelen wordt de inzet
van andere bruikbare oppervlakte
voor duurzame energie vermeden.
Dit sluit aan bij de filosofie van
GroenLeven: zonne-energie creë-

ren als dubbelfunctie op daken,
parkeerplaatsen, vuilstorten,
industrieterreinen en dus water.
Dit project is daar een geweldig
voorbeeld van.”
Mede-initiatiefnemer Erik Kijl-
stra over het project: ,,Beugel
Infrastructuur, dat gespecialiseerd
is in het bouwrijp maken van
grond en de aanleg en het onder-
houd van wegen, heeft duurzaam-
heid hoog opde agenda staan.Met
de aanleg van het zonnepark kan
de zandwinplas van waarde blij-
ven op lange termijn.”
Roelf Schuiling, bedrijfsleider:
,,We zullen ook zonnepanelen
plaatsen op onze bedrijfshal. Zo
zetten we als onderneming in de
gemeente Midden-Drenthe een
stap vooruit in de verduurzaming
van ons eigen energieverbruik.”
Het zonnepark vanGroenLeven in
Beilen heeft een totaal vermogen
van ruim 16 megawatt. Daarmee
wekt het voldoende groene stroom
op voor zo’n 5.000 huishoudens.
Naar verwachting zullen de eerste
werkzaamheden nog dit jaar star-
ten. Projectmanager Marike
Hoekstra van GroenLeven: ,,We
zijn verheugd dat we na de reali-
satie van het drijvend zonnepark
in Tynaarlo, nu ook in Beilen een
zonnepark kunnen realiseren. Zo
leveren we samen met Beugel
Infrastructuur opnieuw een con-
crete bijdrage aan de energiedoel-
stellingen in Drenthe.”

De Milieustraat in Beilen. De gemeente kijkt of het aangevoerde
afval hergebruikt kan worden als grondstof (foto gemeente Mid-
den-Drenthe).

Midden-Drenthe wil afval
Milieustraat hergebruiken
BEILEN - Kan het afval dat
naar de Milieustraat in Beilen
wordt gebracht, als grondstof
worden hergebruikt door cir-
culaire ondernemers? Om ant-
woord te krijgen op die vraag
start de gemeente Midden-
Drenthe binnenkort een
onderzoek.

Samen met bedrijven wordt geke-
ken naar de mogelijkheid tot het
realiseren van een grondstoffen-
hub bij de Milieustraat.

Wethouder Erjen Derks: ,,Bij de
Milieustraat worden door veel
inwoners goede afvalstromen
ingeleverd. Het zou fantastisch
zijn wanneer dit afval als grond-
stof door ondernemers wordt her-
gebruikt om nieuwe producten te
maken. Door een onderzoek wil-
len we de mogelijkheden inventa-

riseren en bekijken of dit haal-
baar is.’’
Om te kijken of het afval dat
wordt gebracht nog beter ver-
werkt kan worden, doet onder-
zoeks- en adviesbureau IPR Nor-
mag voor de gemeente Midden-
Drenthe een onderzoek. Hierbij
wordenbestaande initiatieven van
ondernemers op het gebied van
circulaire grondstofverwerking
geïnventariseerd, maar wordt er
ook gekeken naar nieuwe moge-
lijkheden om een grondstoffen-
hub te realiseren.
Voor het onderzoek heeft het IPR
Normag een enquête opgesteld.
Deze is te vinden opwww.midden-
drenthe.nl en in te vullen tot en
met 15 juni. De enquête is
bedoeld voor ondernemers, onder-
wijsinstellingen en andere initia-
tieven op het gebied van een cir-
culaire economie in Midden-
Drenthe en omgeving.

Midden-Drenthe houdt
1,9 miljoen euro over
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente Midden-Drenthe
heeft vorig jaar 1,9 miljoen
euro overgehouden. Onder
meer de verkoop van het pand
aan deVeenhoopsweg in Smil-
de en lagere uitgaven volgens
deWetWerk en Bijstand
waren van invloed.

Het college wil 240.000 euro van
het overschot gebruiken voor de
uitvoering van de duurzaamheids-
visie.Ruim 430.000 euro gaat naar
de algemene reserves. De rest van
het overschot gaat naar andere
bestemmingen.
,,Het is mooi dat onze jaarreke-
ning een positief saldo laat zien”,
aldus wethouder Jan Schipper.
,,Midden-Drenthe staat er finan-
cieel gezond voor. Tegelijkertijd
maken we natuurlijk onzekere tij-
den door. We weten nog niet pre-
cies wat de effecten van het coro-
navirus op onze financiën gaan
zijn en wat het rijk daar nog
tegenover stelt. Een andere onze-
kere factor blijft toch het sociaal

domein. We zijn volop bezig met
verschillende pilots op het gebied
van Jeugdzorg en WMO om - met
behoud van goede zorg voor onze
inwoners - zoveel mogelijk grip te
houden op de uitgaven. Maar we
hebben als Midden-Drenthe ook
nog een financiële buffer omeven-
tuele tegenvallers op te vangen.”
Uit de jaarrekening blijkt ook dat
er flinke stappen zijn gezet in de
voorbereidingenvoor debouwvan
de nieuwe school voor voortgezet
onderwijs. Dankzij een extra bij-
drage van de gemeente kan er str-
aks ook techniekonderwijs gege-
ven wordt. Er werd gestart met de
renovatie van de Harm Smeenge-
school, de eerste kavels in Lievin-
gerveld werden verkocht, de laat-
ste fase van de verkeersmaatrege-
len in Westerbork zijn begonnen
en de voorbereidingen voor het
zonnepark Leemdijk zijn zo goed
als afgerond. De jaarrekening
staat op woensdag 10 juni op de
agenda van de commissie Alge-
meen Bestuur. De gemeenteraad
buigt zich in de vergadering van
25 juni over de jaarrekening.

Met de anderhalve meter-subsidie wil de provincie de vrijetijds-
sector helpen.

Steun van provincie
voor vrijetijdssector
DRENTHE - De provincie
Drenthe heeft vrijdag het
‘Snelloket Covid-19 voor de
vrijetijdssector’ geopend.Via
dit snelloket kunnen onderne-
mers uit de vrijetijdssector
(horeca, dag- en verblijfsrecre-

atie) een subsidie aanvragen
voor het treffen van 1,5 meter-
maatregelen in verband met
de coronacrisis. De provincie
stelt hiervoor 1 miljoen euro
beschikbaar.

Lees verder op pagina 3

Drenthe gaat
voor natuurlijk
tuinieren
DRENTHE - Drenthe loopt
warm voor natuurlijk tuinie-
ren. Dat blijkt uit de tiendaag-
se onkruidchallenge die van 8
tot en met 17 mei is gehou-
den.

Via de Facebookpagina Onze
Drentsche Aa gaf onkruidcoach
Cindy de Jonge elke dag een tip
voor tuinieren zonder bestrij-
dingsmiddelen. De tips in de
vorm van korte filmpjes bereik-
ten ruim 111.000 mensen. Ook
vond er een digitaal tuinspreek-
uur plaats en deelden tuinierders
hun beste groene tuintip in ruil
voor een vlinderstruik. Uit het
grote bereik en de vele enthou-
siaste reacties is op te maken dat
natuurlijk tuinieren leeft in
Drenthe.
Elke dag wordt het water uit de
Drentsche Aa door meer dan
200.000 mensen gedronken. Hoe-
wel drinkwaterbedrijven de tech-
nische middelen in huis hebben
om water te zuiveren tot veilig en
schoon drinkwater, is ook een
schone bron van groot belang.
Immers: wat niet in het water
terecht komt, hoeft er ook niet
uitgehaald te worden. En hoe
ingewikkelder en tijdrovender
het zuiveringsproces is, des te
hoger zijn de productiekosten en
uiteindelijk de prijs van kraanwa-
ter.
Wie de tiendaagse onkruidchal-
lenge heeft gemist, kan alle tips
terugkijken op onzedrentsche-
aa.nl/drentsche-aa-in-beeld en op
www.facebook.com/onzedrentsch
eaa.
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,,De coronacrisis heeft grote
impact op de vrijetijdssector,
die van groot economisch
belang is voor onze provincie.
Met het snelloket willen we
ondernemers een steuntje in de
rug bieden. We horen van
ondernemers dat een goede
ontvangst van zowel inwoners
als gasten van buiten Drenthe
vraagt om de nodige aanpassin-
gen in hun bedrijf en bedrijfs-
voering. Ons doel is om zoveel
mogelijk ondernemers te hel-
pen, zodat iedereen in Drenthe
op een veilige manier gebruik
kan maken van toeristische en
horecavoorzieningen”, aldus
gedeputeerde Brink.
Via het snelloket kunnen
ondernemers maximaal 50 pro-
cent subsidie ontvangen op de
gemaakte kosten voor de aan-
passingen, met een minimum
bijdrage van 1000 euro tot een
maximum van 2500 euro. Ze
dienen hiervoor een aanvraag-
formulier in te vullen en een
overzicht bij te voegen van de
kosten die ze maken of hebben
gemaakt. Ook ondernemers die
sinds de persconferentie van 6
mei al maatregelen hebben
getroffen en kosten hebben
gemaakt, kunnen een beroep
doen op de regeling.
Meer informatie over het snel-
loket is te vinden via
w w w . p r o v i n -
cie.drenthe.nl/corona.
Marketing Drenthe heeft becij-
ferd dat de sector dagelijks 4
miljoen euro misloopt als dag-
recreanten en verblijfstoeristen
niet meer komen en dat zes op
de tien bedrijven in die situatie
moeten vrezen voor een faillis-
sement. Het nieuwe snelloket
moet helpen om de schade
zoveel mogelijk te beperken.

Bij trailrun gaat het vooral om
natuurbeleving en minder om
presteren (foto Martin Knegt).

Plan moet trailruns
coronaproof maken
DWINGELOO - De organisatie
van RunForestRun doet er
alles aan om toestemming te
krijgen voor het laten door-
gaan van haar trailruns in
Drenthe. Er is een plan ont-
wikkeld waardoor de natuurlo-
pen coronaproof moeten kun-
nen plaatsvinden, dus met vol-
doende onderlinge afstand.
Een van de lopen is in het
Dwingelderveld.

Bij de lopen gaat het vooral om
natuurbeleving en niet om de
prestatie. De organisatie van deze
trailruns is in handen vanAdam&
Events uit Gieten. Dit bureau
heeft een opzet uitgedokterd
waarbij de gemiddeld vijfhonderd
deelnemers veilig kunnen deelne-
men. Het plan is voorgelegd aan
de betrokken gemeenten.
Winfried Bats vanAdam&Events
legt uit hoe het plan eruit ziet. ,,De
deelnemers komenom te genieten
van de natuur.Het is eigenlijk een
wandelevenement maar dan iets
vlotter. Al jaren kun je alleen
vooraf online aanmelden, kennen
we amper wachtrijen bij het aan-
melden, werken we niet met mas-
sale startgroepen, trekken we
nagenoeg geen publiek en laten
we ongeveer iedere twee secon-
den een deelnemer vertrekken.
Ons plan is erop gebaseerd dat de
deelnemer bij het vooraf online
inschrijven aangeeft in welk
tempo hij of zij loopt. Dit bepaalt
tevens de startvolgorde. De deel-
nemers starten om de vijftien
seconden en er is geen publiek’’,
aldus Bats.
Het bedrijf heeft het plan tot in
detail uitgewerkt met procedures
voor het parkeren en gedragsre-
gels zoals voor het inhalen onder-
weg op de smallere paden. Bats

voorziet geen problemen met
andere gebruikers. ,,Ik loopnuook
hard in het bos en daar moeten
mensen elkaar ook latenpasseren,
wat prima gaat. Wij organiseren
onze evenementen altijd op zater-
dag omdat zondag de bossen druk-
ker bezochtworden en straks gaan
de terrassen weer open, wordt er
weer gewinkeld op zaterdag dus
de toename van anti-vervelings
wandelingen in de bossen gaan
echt wel weer afnemen want uit-
eindelijk zijn mensen gewoonte-
dieren. Daarbij komt dat de mees-
te wandelaars de reguliere paden
kiezen dichtbij de parkeerplaat-
sen en wij lopen veel verder weg
en over de minder gebaande
paden waar het rustig is.’’
De gemeenten zijn volgens Bats
enthousiast over de plannen,maar
formele toestemming is nog niet
gegeven.

Hesjes voor sportclubs
in Midden-Drenthe
MIDDEN-DRENTHE - Team
Gezond in Midden-Drenthe
heeft speciale hesjes laten
maken, die verenigingen moe-
ten helpen bij het sporten vol-
gens het anderhalve meter-
protocol.

Sinds kort mogen ook volwasse-
nen weer in groepen buiten spor-
ten. Maar het is daarbij wel
belangrijk dat er voldoende
afstand wordt gehouden. De hes-
jes kunnen hierbij helpen en de
eerste verenigingen hebben ze
inmiddels in ontvangst genomen.
De hesjes met de tekst ‘Houd
a.u.b. 1,5 meter afstand’ zorgen
ervoor dat de toezichthouders bij
sportactiviteiten duidelijk her-
kenbaar zijn. Daarnaast is het
voor met name kinderen een han-
dig geheugensteuntje, omdat zij
tijdens het sporten vaak helemaal
opgaan in het spel en daarbij nog
wel eens vergeten om die 1,5
meter afstand te bewaren ten
opzichte van hun trainer.
Wethouder Erjen Derks is enthou-
siast over het initiatief: ,,Dat vol-
wassenen nu ook weer buiten
mogen sporten ismooi,maar het is
wel belangrijk dat dit op een veili-
ge manier gebeurt. Team Gezond
in Midden-Drenthe probeert ver-
enigingen hierbij zoveel mogelijk
te helpen. Deze hesjes zijn daar-
van een mooi voorbeeld.”
HV Beilen is één van de vereni-

gingen die de hesjes heeft aange-
vraagd. Want ook de handballers
zijn weer gaan trainen. Niet bin-
nen, want binnensporten is nog
niet toegestaan, maar zij trainen
nu buiten op het beachveld aan de
Hoefslag in Beilen. Hilda Steen,
bestuurslid van HV Beilen, is blij
met de locatie achter de manege.
,,We zijn blij dat we een alterna-
tief hebben gevonden. Op deze
manier kunnen de leden sinds 12
mei toch weer trainen.”
Wethouder Erjen Derks vindt het
mooi om te zien dat veel vereni-
gingen, die normaal binnen spor-
ten, nu creatief omgaan met de
mogelijkheden om buiten activi-
teiten aan te bieden. ,,Je ziet dat
veel verenigingen druk bezig zijn
om te kijken hoe ze hun sportaan-
bod vorm kunnen geven. Hierbij
komt er veel op hen af, maar uit-
eindelijk slagen ze daar vaak wel
in. Zo heeft Team Gezond in Mid-
den-Drenthe bijvoorbeeld ook
hesjes uitgedeeld aan dans-, gym-
en turnvereniging SSSSmilde.Die
hebben de lessen ook naar buiten
verplaatst. Het is allemaal mis-
schien een beetje behelpen, maar
op deze manier kunnen ze wel
weer op een veilige manier in
actie komen en dat is het belang-
rijkste”.
Per vereniging stelt Team Gezond
in Midden-Drenthe een aantal
hesjes beschikbaar. Deze kunnen
aangevraagd worden via con-
tact@gezondinmiddendrenthe.nl.

HV Beilen bestuurslid Hilda Steen (links) krijgt de hesjes over-
handigd vanwethouder ErjenDerks (midden) enDirkOtten van
Team Gezond in Midden-Drenthe (rechts) (foto gemeente Mid-
den-Drenthe).

Nieuwe glascontainers
bij supers in Beilen
BEILEN - De glascontainers
bij de Jumbo en Aldi aan de
Ventweg Zuid in Beilen zullen
worden vervangen.

Op de parkeerplaats bij de beide
supermarkten staan sinds 2010
vier ondergrondse glascontainers
met elk een inhoud van 3,5 kubie-
ke meter. Daarnaast zijn er sinds
enkele jaren twee bovengrondse
containers. De ondergrondse glas-
containers zijn eigendom van de

gemeente, de bovengrondse con-
tainers worden gehuurd. De
ondergrondse containers zijn aan
vervanging toe.Voor de gemeente
is dat treden om alle glascontai-
ners ineens te vervangen en tege-
lijk de capaciteit te vergroten. Er
komen vijf ondergrondse glascon-
tainers met elk een inhoud van 5
kubieke meter. Volgens de
gemeente wordt hierdoor het
straatbeeld een stuk netter. De
operatie gaat 45.000 euro kosten.

GroenLinks wil jonge
vluchtelingen opvangen
MIDDEN-DRENTHE - Groen-
Links Midden-Drenthe heeft
er bij het college op aange-
drongen om een aantal alleen-
staande kinderen uit Griekse
vluchtelingenkampen op te
vangen. Het verzoek is afgewe-
zen, omdat dit tegen het
beleid van de rijksoverheid
ingaat.

GroenLinks Midden-Drenthe wil
gehoor geven aan de noodkreet

van dertien hulporganisaties en
kerken. Zij wijzen op de situatie
op de Griekse eilanden, waar dui-
zenden mensen opeengepakt zit-
ten zonder warm water, hygiëne
en medische zorg. Daarbovenop
komt nu ook nog het coronavirus.
De organisaties hebben staatsse-
cretaris Broekers-Knol opgeroe-
pen om 500 alleenstaande kinde-
ren inNederland op te vangen. ,,In
totaal zijn er in de Griekse kam-
pen 2.500 alleenstaande kinderen.
Duitsland is bereid een deel op te
vangen, net als Frankrijk, Finland,
Portugal, Kroatië en Luxemburg.
Maar het Nederlandse kabinet
geeft niet thuis’’, aldus Henk van
der Beek, fractielid van Groen-
Links Midden-Drenthe. Hij zegt
dat zijn partij het ‘ronduit teleur-
stellend’ vindt dat Midden-Drent-
he het rijksbeleid wil blijven vol-
gen. ,,Veel Nederlandse gemeen-
ten zijn het niet eens met de hard-
vochtige kabinetskoers. Inmiddels
zijn 71 gemeenten bereid deze
kinderen een veilige plek te bie-
den en hebben ze de oproep rich-
ting kabinet ondersteund.’’



4 -Woensdag 3 juni 2020 DE VELDENKRANT

’s Avonds veel vragen over gezondheid kind
BEILEN - Opvallend veel
jonge ouders hebben behoefte
aan een mogelijkheid om bui-
ten kantooruren vragen te
stellen over de gezondheid van
hun kind. Dat meldt Zorgcen-
trale Noord (ZCN) in Beilen.

ZCN verzorgt sinds 1 mei de 24/7
bereikbaarheid voor organisaties
die actief zijn in de jeugdgezond-

heidszorg (JGZ) in Nederland.
Ouders van jonge kinderen kun-
nen nu 24 uur per dag, zeven
dagen per week, hun vraag stellen
via de chat of telefoon. Ze krijgen
gelijk antwoord of advies. Tijdens
kantoortijden beantwoorden JGZ-
verpleegkundigen de vragen, bui-
ten kantoortijd doen de verpleeg-
kundig zorgcentralisten van ZCN
in Beilen dat.

De mogelijkheid om dag en nacht
en ook in het weekend vragen te
kunnen stellen, blijkt in een dui-
delijke behoefte te voorzien.Al in
de eerste weken kwamen er bui-
ten kantoortijd enkele honderden
vragen binnen. Via de telefoon,
maar ook via chat en een beveilig-
deWhatsApp.
,,We zien dat we met deze 24/7
bereikbaarheid veel ouders kun-
nen helpen’’, vertelt Brechtje Pat-
huis van ZCN. ,,Ze vinden het fijn
om op hun eigen moment en op
een door hen gewenste manier
een vraag te kunnen stellen.Veel
vragen gaan over baby’s die
ontroostbaar zijn, over obstipatie,
voeding en krampjes. Onze ver-
pleegkundig zorgcentralisten
beantwoorden de vragen, groot en
klein. Of denken mee met een
oplossing. Wanneer het nodig is
verwijzen ze door. Bijvoorbeeld
voor een afspraak op het consulta-
tiebureau of toch naar de huis-
arts.’’
Opvallend veel ouders stellen hun
vragen via de chat of WhatsApp.
,,Het past bij de tijd van nu en bij
de online samenleving waarin we
ons begeven. Fijn dat we ouders
ook op dezemanier een luisterend
oor kunnen bieden en ze kunnen
adviseren en geruststellen’’, aldus
Pathuis.

Jonge ouders vinden het prettig om ook buiten kantooruren vra-
gen te kunnen stellen over de gezondheid van hun kind.

De papierknipkunst van het museum inWesterbork is voorlopig
niet te bewonderen.

Papierknipkunstmuseum
in Westerbork blijft dicht
WESTERBORK - Het museum
van Papierknipkunst inWes-
terbork blijft de komende tijd
nog gesloten.
De versoepeling van de coronare-
gels maakt het voor musea sinds 1
juni mogelijk om de deuren - met
beperkingen - weer te openen.Dat
het museum in Westerbork hier
geen gebruik van maakt, heeft te
makenmet de leeftijd van de vrij-
willigers die bij het museum zijn
betrokken.
,,Het Platform Drentse Musea
schrijft voor dat mensen boven de
70 jaar in de risicogroep vallen en
dat het niet wenselijk is dat deze
vrijwilligers ingezet worden bij
werkzaamheden in een museum.
Het merendeel van de vrijwilli-
gers van het museum van Papier-
knipkunst is boven de 70.Vandaar
dat het bestuur heeft besloten het
museum niet te openen’’, aldus de
verklaring die is uitgegeven.
De kosten van het museum gaan
wel door en er zijn geen inkom-
sten.Het museum had het voor de
corona-uitbrak al moeilijk om het
hoofd boven water te houden en
nu wordt het nog moeilijker. Daar-

om vraagt het bestuur aan een
ieder die het museum een warm
hart toedraagt en graag wil dat
hetmuseum blijft bestaan omeen
bijdrage over te maken op reke-
ningnummer NL 87 RABO 0369
4320 10 ten name van Knipkunst-
museum Westerbork.

Miniwebconcerten
CultuurPodium
Bovensmilde
BOVENSMILDE - CultuurPodium
Bovensmilde is gestart met de
organisatie van miniwebconcer-
ten die viaYoutube worden uitge-
zonden.
Door de coronabeperkingen kun-
nen er momenteel geen concer-
ten georganiseerd worden in de
Waterstaatskerk. Als alternatief
komt de culturele organisatie nu
met miniwebconcerten. Het eer-
ste is afgelopen hemelvaartsdag
opgenomen in de kerk. De link is
te vinden op de Facebookpagina
van CultuurPodium Bovensmilde.

Op digi-tour door de Drentse natuur
DRENTHE - De drie Nationale
Parken in Drenthe hebben
zondag 24 mei deelgenomen
aan de 21e Europese Dag van
het Nationaal Park. Tijdens dit
evenement worden jaarlijks
vele duizenden bezoekers ont-
vangen.Vanwege het coronavi-
rus gebeurt dat dit keer
online.

Drenthe telt drie Nationale Par-
ken: de DrentscheAa, het Drents -
Friese Wold en het Dwingelder-
veld. In deze coronatijd stellen zij
hun poorten online open voor
bezoekers. Er wordt een digitale
tour door elk park aangeboden.
Daarnaast is er de Nationale Par-
ken Quiz, waarbij iedereen de
leukste dingen kan ontdekken
over bijzondere landschappen.

Heel eenvoudig thuis, vanuit de
luie stoel. De bezoekers hebben
bovendien het voordeel dat ze
heel gemakkelijk kunnen wisse-
len van natuurgebied. Een muis-
klik is voldoende omvandeDrent-
scheAa te verhuizen naar bijvoor-
beeld deVeluwe of het Nationaal
Park Schiermonnikoog.
Een overzicht van alle excursies
staat op de website van IVN
Natuureducatie. Natuurlijk zijn
de excursies van deNationale Par-
ken ook te bekijken via de eigen
websites en de social media kana-
len van de Nationale Parken, zoals
twitter via #natuurdoetjegoed.
In Nationaal Park Drents-Friese
Wold kan de bezoekers nog gren-
zeloos genieten van bos, heide,
stuifzand en stilte. In Nationaal
Park Dwingelderveld beleeft men
de grote natte stille heide, de
weidsheid, stilte en duisternis. En
ten oosten van Assen ligt het best
bewaarde beekdallandschap van
West-Europa: Nationaal Park
Drentsche Aa, waar waardevolle
natuur en cultuurhistorie hand in
hand gaan. Via de filmpjes en de
quiz kan iedereen kennis maken
met deze bijzondere natuurgebie-
den binnen één provincie.

Nationaal Park Drentsche Aa is het best bewaarde beekdalland-
schap vanWest-Europa.

Appartementen en
kantoren in Villa Maria
SMILDE - Het voormalige
gemeentehuis van Smilde,
Villa Maria, wordt een statig
kantoorgebouw in combinatie
met appartementen.
Eind vorig jaar besloot de
gemeente het pand in Smilde te
verkopen. Een beoordelingscom-
missie van het bewonersplatform
Smilde en raadsleden hebben de
plannen van verschillende poten-
tiële kopers getoetst.Het plan van
de lokale ondernemers Timmer-
mans en Snijders kwam als beste
uit de bus. Zij kopen Villa Maria
voor 500.000 euro en gaan het ver-

bouwen tot kantoorruimte, een
aantal luxe appartementen voor
ouderen en een aantal apparte-
menten voor starters.
,,Het was voor ons belangrijk dat
het gebouw een functie zou krij-
gen die past in het dorp”, aldus
wethouder Erjen Derks. ,,Met
deze invulling houdt het pand z’n
karakter en krijgt het een mooie
combinatie van werken en wonen
voor verschillende doelgroepen.”
Dekopers gaannu aande slagmet
de verdere uitwerking van de
plannen. Op basis daarvan kan
een planning voor de verbouwing
worden gemaakt.

De hoofdrolspelers voor Villa Maria: (vanaf links) Meine Timmer-
mans, Jeroen Snijder,WimTimmermans en wethouder Erjen Derks.

Nu extra subsidie voor
woningisolatie
MIDDEN-DRENTHE -
Woningbezitters kunnen
sinds 1 juni tijdelijk gebruik
maken van een verhoogde
subsidie voor goede isolatie
van hun woning.Met die tij-
delijke verhoging krijgt een
huiseigenaar ongeveer 30
procent van de kosten terug.

Door de verruiming is woningiso-
latie nu nog voordeliger. Een
investering in spouwmuurisola-
tie plus vloerisolatie verdient
zich nu met de subsidie binnen
drie jaar terug, zo heeft voorlich-
tingsorganisatie Milieu Centraal
uitgerkend.
De subsidie Energiebesparing
EigenHuis bestaat sinds septem-

ber 2019 en is onderdeel van het
klimaatakkoord. De subsidie is
normaal 20 procent van de kos-
ten. Maar tussen 1 juni en 31
december 2020 krijgt een
woningeigenaar tijdelijk onge-
veer 30 procent terug op de kos-
ten. Het kabinet wil huiseigena-
ren enVerenigingen van Eigena-
ren in deze onzekere tijden zo
extra helpen bij het verduurza-
men van hun woning.

,,Een goed geïsoleerde woning is
de basis voor aardgasvrij
wonen”, aldus Milieu Centraal.
,,Isoleren leidt tot forse energie-
besparing en daarmee tot kli-
maatwinst. Goede isolatie is ook
een voorwaarde voor het toepas-
sen van elektrische warmtepom-

pen en warmtenetten met lage
temperatuur.”
Veel oudere woningen zijn deels
al geïsoleerd, maar er valt nog
veel te verbeteren. Bij oudere
huizen ontbreekt vaak gevel- en
vloerisolatie. Dakisolatie komt
vaak voor, maar de isolatiewaar-
de is meestal matig. Veel ramen
hebben het matig isolerende
dubbel glas, maar geen hoogren-
dementsglas (HR++ glas).
De subsidie is bedoeld voor eige-
naren die zelf in hun huis wonen.
Ze kunnen subsidie aanvragen
als ze twee of meer isolatiemaat-
regelen nemen. Maatregelen die
voor subsidie in aanmerking
komen zijn onder meer isolatie
van dak, gevel, vloer en hoogren-
dementsglas.
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GGD Drenthe heeft de testcapaciteit rond het coronavirus flink
uitgebreid.

GGD Drenthe breidt
testcapaciteit flink uit
DRENTHE - GGD Drenthe
heeft de capaciteit uitgebreid
en kan nu iedereen met klach-
ten testen op corona. Ook is de
bezetting voor het doen van
bron- en contactonderzoek ver-
groot.

Hoe groot de vraag naar testen zal
zijn moet blijken. In Drenthe is de
besmettingsgraad relatief laag.Bij
geconstateerde besmettingen
staat GGD Drenthe klaar om het
virus in te dammen.

Op dit moment is de vraag naar
testen bij GGD Drenthe zo’n 50
per dag. De GGD staat klaar voor
zeker 200 testen per dag en kan
verder opschalen als dat nodig is.
Dit naast de testen die in zieken-
huizen, bij huisartsen en in zorgin-
stellingen worden uitgevoerd. Bij
elke positieve uitslag doet GGD
bron- en contactonderzoek. Voor
het testen en het bron- en contact-
onderzoek staan nu veertig pro-
fessionals klaar. Indien nodig kan

de capaciteit verder worden uitge-
breid.
Na iedere positieve test neemt
GGD Drenthe zo snel mogelijk
(binnen 24 uur) contact op met de
besmette persoon,die dan in quar-
antaine gaat. Er wordt besproken
wat de mogelijke bron van
besmetting is en met wie er nauw
contact is geweest.Wanneer nodig
worden zij ook getest. Als de uit-
slag positief is wordt ook hen
gevraagd in quarantaine te gaan.
Dit is belangrijk om zicht te hou-
den op het verloop van het virus
en om een verdere uitbraak te
voorkomen.
Iedereenmet ziekteverschijnselen
van COVID-19 (hoesten en/of
neusverkouden en/of koorts) kan
zich aanmelden voor een test bij
de GGD.Op www.ggddrenthe.nl is
de meest actuele informatie
beschikbaar over het aanmelden
en de werkwijze. GGD Drenthe
benadrukt dat mensen alleen op
afspraak naar de teststraat bij
GGD Drenthe in Assen kunnen
komen.

CDA Drenthe zet Agnes Mulder op één
DRENTHE - Het CDA in
Drenthe wil dat kamerlid
Agnes Mulder ook na de
komende verkiezingen in het
parlement actief kan blijven.
De partij heeft het hoofdbe-
stuur laten weten dat Mulder
een hoge positie verdient op
de kieslijst voor de Tweede
Kamerverkiezingen in 2021.

De ervaren politica uit Assen zet
zich sinds 2012 in voor de belan-
gen van de regio en krijgt van het
Drentse CDA-bestuur het vertrou-
wen voor een nieuwe termijn.
Voorzitter Robert Kleine: ,,Agnes
heeft de afgelopen periode laten
zien een goedTweede Kamerlid te
zijn met hart voor Drenthe en ove-
rige regio’s. Het bestuur van
Drenthe ziet deze inhoudelijk
sterke politica dan ook graag nog

een periode in deTweede Kamer.”
In de Tweede Kamer voert Agnes
Mulder zij hetwoord over klimaat,
duurzaamheid en mijnbouw en is
zij voorzitter van de commissie
Infrastructuur en Waterstaat. De
afgelopen jaren heeft de politica
zich onder meer sterk gemaakt
voor de positie van inwoners die
schade ondervinden van mijn-
bouw in Groningen en ook in
Drenthe. Ook op het punt van de
klimaatambities heeft ze een dui-
delijk standpunt: ,,Voor Drenthe
liggen er kansen op het gebied
van duurzaamheid door in te zet-
ten op waterstof in de industrie,
mobiliteit en woningbouw. Ook
inzetten op maakindustrie in deze
Coronatijd is voor onze werkgele-
genheid in Drenthe een mooie
kans”, aldus Mulder.
,,Ik waardeer het vertrouwen dat
het bestuur in mij uitspreekt. We

staan aan de vooravond van grote
investeringen in onze samenle-
ving en ik zal mijn uiterste best
doen om de Drentse economie en
daarmee onze banenboven aande
agenda te krijgen en te houden in
DenHaag”, aldus het CDA-kamer-
lid.

Agnes Mulder (foto CDA).

Ruimere bezoekregeling
in Drenthe niet ineens
DRENTHE - Mensen in ver-
pleeg- en verzorgingsinstellin-
gen mogen sinds vorige week
weer bezoek krijgen. De coron-
abeperkingen op dit punt zijn
versoepeld. De Drentse instel-
lingen hebben echter laten
weten de verruiming niet
ineens maar gefaseerd door te
voeren.

De ruimere bezoekregeling is van
kracht mits de betreffende instel-
ling vrij is van corona. Elke bewo-
ner mag dan weer één vaste
bezoeker ontvangen. Voor de ver-
pleeg- en verzorgingsinstellingen
in Drenthe kwam de verruiming

echter sneller dan verwacht. De
besturen waren er vanuit gegaan
dat de verruiming betrekking zou
hebben op één of twee extra loca-
ties.
,,De verruiming wordt nu in een
positieve stroomversnelling
gebracht. Dit betreft een behoor-
lijke organisatorische klus die we
graag met elkaar willen klaren
maar hier in gaat ‘veiligheid’
boven alles’’, aldus de gezamenlij-
ke besturen van de verpleeg- en
verzorgingsinstellingen in Drent-
he. ,,Dit maakt dat het open stel-
len van alle Drentse locaties op
uiterlijk 15 juni haalbaar is’’, zo is
medegedeeld.
De Drentse instellingen pakken

de versoepeling van de bezoekre-
geling gefaseerd aan. Tussen nu
en 15 juni gaan geleidelijk diverse
locaties weer open. ,,De fasering
zal verschillen per instelling en
locatie en we vragen ieders begrip
voor het tijdspad dat elke instel-
ling uit zet’’, aldus de gezamenlij-
ke besturen. In de uitgegeven ver-
klaring wordt ook ‘nadrukkelijk’
vermeld dat ‘het eerder of later
open gaan niets zegt over in hoe-
verre de organisatie op orde is’.
,,Elke instelling heeft het cliënt-
en medewerkersbelang voorop
staan en doet haar uiterste best
om verruiming tijdig en verant-
woord mogelijk te maken’’, aldus
de verklaring.

Drenthe wil
Enexis 11,9 mil-
joen lenen
DRENTHE - De provincie
Drenthe gaat Enexis 11,9
miljoen euro lenen voor uit-
breiding van het energienet-
werk.

Enexis moet de komende tien
jaar naar verwachting 1,9 mil-
jard euro investeren om vol-
doende capaciteit te hebben
voor het toenemende aanbod
van wind- en zonne-energie.
Voor deze investering vraagt
Enexis haar aandeelhouders
een lening van in totaal 500mil-
joen. Drenthe heeft 2,37 pro-
cent van de aandelen van
Enexis. Door deel te nemen
aan deze lening, draagt de pro-
vincie Drenthe bij aan de uit-
voering van het Klimaatak-
koord. Met de aandeelhouders-
lening hoeft Enexis geen duur-
dere leningen op de kapitaal-
markt af te sluiten. Bijkomend
voordeel voor de provincie is
dat het lenen aan Enexis meer
rente oplevert dan het zogehe-
ten schatkistbankieren. Het is
nog niet bekendwanneer welke
investering in Drenthe uitge-
voerd gaat worden. Volgens de
provincie is uit de plannen van
Enexis wel af te leiden dat de
investeringen in Drenthe
‘bovengemiddeld’ zullen zijn.
Enexis heeft ook gemeentelijke
aandeelhouders. Als die niet
bereid zijn te participeren in de
lening, zal het provinciale aan-
deel kunnen stijgen tot 15,7
miljoen euro.

De gemeente Midden-Drenthe wil 140 hectare aan zonneparken
realiseren.

Midden-Drenthe krijgt
140 hectare zonnepark
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente Midden-Drenthe wil
op haar grondgebied 140 hec-
tare aan zonneparken realise-
ren. Daarmee kan de volledige
elektriciteitsbehoefte van de
inwoners worden gedekt.

Zonne-energie speelt een belang-
rijke rol als het gaat om duur-
zaamheid. Zonnepanelen op
daken en het aanleggen van klei-
ne zonneparken leveren een
goede bijdrage, maar zijn onvol-
doende omde totale elektriciteits-
behoefte van Midden-Drenthe te
dekken. Uitgerekend is dat hier-
voor 140 hectare aan zonneparken
nodig is.
Bij de gemeente zijn al veel aan-
vragen voor de aanleg van zon-
neparken binnengekomen. Er is

zelfs meer vraag dan ruimte en
dus moet er een keuze gemaakt
worden. Hiervoor zal een zoge-
naamde tender worden uitge-
schreven.Wethouder JanSchipper
ziet dit proces met vertrouwen
tegemoet: ,,De tender voor groot-
schalige opwekking van zonne-
energie geeft ons de gelegenheid
om een zo optimaal mogelijke
combinatie te zoeken tussen
goede ruimtelijke ordening, parti-
cipatie en draagvlak. Naast een
goede landschappelijke inpassing,
streven wij ook naar 50 procent
lokaal eigendom van de zonnepar-
ken.Onze inwoners spelen dus str-
aks ook een belangrijke rol in
deze vorm van energie-opwek-
king.’’
Op 11 juni wordt het uitschrijven
van een tender besproken in de
commissie Ruimte en Groen.
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Wandelen over Natuurbegraafplaats Mepperdennen:

‘Hier voelt het vertrouwd’
MEPPEN -Wie denkt aan een
begraafplaats, denkt meestal
niet aan ‘wandelen’, ‘natuur’
en ‘genieten’. Toch zijn dat wel
de woorden die passen bij
Natuurbegraafplaats Mepper-
dennen. Sinds kort is er een
wandelroute over de natuurbe-
graafplaats. ,,Veel mensen ver-
bazen zich erover, maar ze
ervaren echt dat de natuur
hen omarmt. De route is een
mooie aanvulling op onze
rondleidingen”, vertelt mede-
werker Alice Reukema.
Verleden, heden en toekomst
komen samen op Natuurbegraaf-
plaats Mepperdennen. Alice Reu-
kema: ,,In demiddeleeuwenkozen
onze voorouders ervoor om zich
hier vlakbij te vestigen. Dat werd
het mooie esdorp Meppen.Van de
veertiende tot en met de twintig-
ste eeuw was Meppen omringd
door woeste grond, op twee essen
na. In de jaren vijftig vormden
boeren een deel van die woeste
grond om tot akkerbouwgrond.En
twintig jaar geledenplantten ze er
bos. Dat bos is nu een natuurbe-
graafplaats geworden. Door de

eeuwigdurende grafrust kan het
bos zich stapsgewijs ontwikkelen
tot een volwaardig, divers bos met
hoge natuurwaarden voor mens,
dier en plant.”

Eeuwigdurend
Natuurbegraven is een oeroude en
pure vorm van begraven, bena-
drukt Alice. ,,Kijk maar naar de
vele grafheuvels en hunebedden
in Drenthe. Die monumenten zijn
er al duizenden jaren.” Natuurbe-
graven sluit daar op een heel van-
zelfsprekende manier op aan. ,,De
natuur zorgt daarvoor. Maar ook
de eeuwigdurende grafrust; wij
ruimen geen graven. Nu niet en in
de toekomst ook niet, dat is alle-
maal vastgelegd.”

Vertrouwd
Ook wie later op Natuurbegraaf-
plaats Mepperdennen begraven
wil worden, kan daar nu al een
plek reserveren. Alice: ,,We mer-
ken dat veel mensen dat prettig
vinden. Ze bekijken de natuurbe-
graafplaats niet alleen, maar vóe-
len ook.Twee weken geleden nog,
een man en een vrouw kwamen
langs.‘O,hetmaakt ons niet zoveel
uit waar we komen te liggen’, zei-

den ze eerst. Maar dat bleek wel
uit te maken.Op de ene plek voel-
de het toch anders danopde ande-
re plek. En zo kwamen ze tot een
passende keuze,bij een grove den.
‘Hier, hier voelt het vertrouwd.’ Ze
verbaasden zich erover dat hun
gevoel zo’n grote rol speelde. Mij
verbaast het niet meer, ik zie het
bijna elke keer gebeuren. Prach-
tig, hoe mens en natuur elkaar
aanvullen.”

Rondleiding
Iedereen die wil kennismaken
met de natuurbegraafplaats, kan
een afspraak maken voor een per-
soonlijke rondleiding. Alice: ,,Dan
gaan we lopend of met de e-car
door het gebied. Om te kijken, te
luisteren en, zoals gezegd, om te
voelen. Onderweg vertellen we
over het gebied en natuurlijk
geven we antwoord op vragen.”
Voor wie liever zelf op pad gaat, is
er een beschreven wandeling.
,,Het is een mooie route van zo’n
drie kilometer. We hebben ook
kortere routes. In de omschrijving
staat achtergrondinformatie. En
bij het ontvangsthuis zijnmijn col-
lega’s en ik aanwezig om vragen te
beantwoorden.”

‘Wandelen’, ‘natuur’ en ‘genieten’. Dat zijn de woorden die pas-
sen bij Natuurbegraafplaats Mepperdennen (foto Natuurbe-
graafplaats Mepperdennen).

De CS Vincent van Gogh in Beilen is sinds gisteren weer open
voor leerlingen.

Scholen CS Vincent
van Gogh weer open
BEILEN - CSVincent van
Gogh heeft gisteren de deuren
weer geopend voor leerlingen.

De afgelopen maanden is door
scholen in het hele land onderwijs
op afstand gegeven. De basisscho-
len zijn al een tijdje weer open en
vanaf 2 juni mogen ook de mid-
delbare scholen weer opstarten.
Niet alle scholen kiezen ervoor om
dit te doen, maar CS Vincent van
Gogh heeft besloten dat de voor-
delen toch zwaarderwegen dan de
nadelen.
Alice Vellinga, voorzitter College
van Bestuur, legt uit: ,,De zomer-
vakantie begint inderdaad vroeg
dit jaar. Toch hebben we bij Vin-
cent samen besloten dat deze
periode ons juist kan voorberei-
den op de periode ná de zomerva-
kantie. We hebben nu een paar
weken om te kijken hoe onderwijs
op anderhalvemeter afstand geor-

ganiseerd kan worden en waar de
uitdagingen en kansen liggen.
Deze kennis kunnenwe gebruiken
om het onderwijs na de zomerva-
kantie zo optimaal mogelijk in te
richten. Daarnaast vinden we het
ook gewoon heel belangrijk dat
we onze leerlingen weer kunnen
zien.En ook dat ze elkaar ontmoe-
ten. Juist op deze leeftijd is dat zo
belangrijk.”
De deuren van de drie locaties van
CSVincent van Gogh - waaronder
de school in Beilen - zijn weer
open, maar het onderwijs ziet er
wel anders uit dan de leerlingen
gewend zijn. Niet alle leerlingen
kunnen tegelijkertijd aanwezig
zijn in de school, anders is het
onmogelijk om anderhalve meter
afstand te houden. Dit betekent
dat er met een schema gewerkt
wordt en dat ook het onderwijs op
afstand blijft zoals dat nu ook al
gebeurt.

Ontvangsthuis
De beschrijving van de wandel-
route ligt voor u klaar in het
ontvangsthuis en is ook
beschikbaar voor uw telefoon
(natuurbegraafplaatsmepper-
dennen.nl/route).
Het team van Natuurbegraaf-
plaats Mepperdennen bestaat
uit Alice, Michael, Dina en Jan-
tje. Het ontvangsthuis is iedere
dag geopend, van 9.00 tot 17.00
uur. Een persoonlijke rondlei-
ding is ook mogelijk, belt u
gerust voor een afspraak.
Natuurbegraafplaats Mepper-
dennen, Zwarte Hurenweg 1,
Meppen, 0591-230020
info@mepperdennen.org
www.natuurbegraafplaatsmep-
perdennen.nl

Wat bezaten mijn
voorouders?
DRENTHE - Het Drents Archief
heeft de historische akten van
de notarissen in Drenthe online
gezet. Daardoor kan iedereen
nu vanuit huis nakijken wat bij-
voorbeeld zijn of haar voorou-
ders aan bezit hadden.
Wie meer wil weten over de
geschiedenis van zijn dorp of stad
hoeft zich komende tijd niet te
vervelen. Op de website van het
Drents Archief zijn nu (bijna) alle
Drentse notariële akten uit de 19e
eeuw te bekijken en gratis te
downloaden. Onderzoekers kun-
nen zo op het spoor komen van de
verkoop van een huis, de beschrij-
ving van een inboedel of een
huwelijkscontract.
Akten van scheiding en deling van
een boedel, boedelinventarissen,
huwelijksvoorwaarden en testa-
menten komen het meest voor.
Ook voor contracten van plaats-

vervanging voor de militaire
dienst ging men naar de notaris.
Je wilde immers niet dat degene
die jouw dienstplicht vervulde er
zomaar vandoor ging.Verder wer-
den de verkoop en verhuur van
onroerendgoeden schuldbekente-
nissen notarieel vastgelegd.
Een probleem bij een onderzoek
naar notariële akten, is het trace-
ren van de notaris bij wie men
voor het opmaken van een akte
heeft aangeklopt. Iedereen was
(en is nog steeds) vrij in de keuze
van een notaris. In principe kon
men dus overal in Nederland een
notaris in de arm nemen. Geluk-
kig ging men meestal naar een
notaris niet al te ver uit de buurt,
maar lang niet altijd in de eigen
woonplaats. In de dorpsgemeen-
schappen hadden boeren name-
lijk niet altijd het volle vertrou-
wen in de zwijgplicht van de
meestal van elders afkomstige

notabele plaats-
genoot.
Een klein deel van de
notariële akten is op
naam doorzoekbaar
via alledrenten.nl .
Voor de overige akten
geldt dat ze digitaal
te raadplegen zijn op
drentsarchief.nl. In
het Nieuws op die
website is te lezen
hoe het werkt.

Het Drents
Archief heeft
de Drentse
notarisakten uit
de 19e eeuw
online gezet.

Appelhof Smilde bijna klaar
SMILDE - DeAppelhof in
Smilde nadert z’n voltooiing.
Het Fruit Gilde Smilde legt
momenteel de laatste hand
aan het herstel van de boom-
gaard.

De historische Appelhof van her-
berg de Oude Veenhoop ligt aan
de Molenwijk, bijna op de hoek
van de Elzenlaan en Veenhoops-
weg. In 2017 zijn door het Fruit
Gilde Smilde plannen gemaakt
om het gebied tot buurtboom-
gaard te maken. Dankzij de inzet

van enthousiaste vrijwilligers,
schoolkinderen, de gemeente en
donateurs is de klus nu bijna
geklaard.
Er zijn circa vijftig vruchtbomen
geplant, waaronder historische
fruitboomrassen als de Sterappel,
de Rode van Boskoop, de Drentse
Bellefleur, de Notarisappel en de
Groninger Kroon. Ook de de
Zwijndrechtse Wijnpeer is pre-
sent.Verder is er een akkertje bes-
senstruiken aangelegd met rode-,
zwarte-, blauwe-, witte- en kruis-
bessen. Er is een bijenhotel
geplaatst en een akkertje met

wilde bloemen ingezaaid om de
insecten te lokken, die zorg dra-
gen voor de bestuiving van de
fruitbomen. Zonder insecten,
komen er immers geen vruchten.
Voor de bezoekers zijn banken
geplaatst en er is een beukenhaag
aangelegd.
Uitgangspunt is dat de vruchtbo-
men op een duurzame en biologi-
sche wijze worden onderhouden.
Een goede balans tussen de
vruchtbomen en de natuur vindt
het Fruit Gilde Smilde erg belang-
rijk. Er wordt alleen organische
mest en compost gebruikt. Om de
bomen te beschermen tegen onge-
wenste gasten, zoals dewintervlin-
der en luizen, zijn er potjes met
stro opgehangen om oorwormen
te lokken die op hun beurt de lui-
zen opeten. In de omgeving van de
Appelhof zijn mezenkastjes opge-
hangen, om een rupsenplaag te
voorkomen. Ook is schapenwol
rond de bomen aangebracht, om
de opkruipende wintervlinder
tegen te houden.
De Appelhof is toegankelijk voor
iedereen met respect voor alles
wat groeit en bloeit. Wie zich wil
inzetten als vrijwilliger, kan zich
melden bij Annie Idema, telefoon
0592-413564. Nu de aanleg van de
boomgaard vrijwel voltooid is, ver-
schuift de aandacht naar het
samen oogsten, jam maken en
snoeien. De ingang van de Appel-
hof is aan de Veenhoopsweg tus-
sen de huisnummers 62 en 64.Vrijwilligers bezig in buurtboomgaard de Appelhof.
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