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

WZA maakt zelf mondkapjes
ASSEN - Het Wilhelmina Zie-
kenhuis Assen (WZA) heeft
een oplossing voor de schaars-
te aan mondkapjes: het zieken-
huis maakt ze zelf. 
Nico Dobbinga is medewerker ste-
riele hulpmiddelen en kreeg een
goed idee. Hij ging een paar avon-
den thuis knutselen en nu kan de
Centrale Sterilisatie Afdeling zelf
mondkapjes maken. ,,We maken
normaal gesproken instrumen-
tensets voor de OK”, vertelt
Nicholas. ,,Die verpakken we in
vellen polypropyleen en dat steri-

liseren we. Dat blijft een half jaar
steriel.” Dit bracht Marjan Wes-
sels, leidinggevende CSA, op een
idee: ,,Dat papier is ook een bar-
rière tegen micro-organismen.
Daar zouden we  mondmaskers
van kunnen maken!”
Het bleek dat de bestaande mond-
maskers ook vervaardigd zijn uit
polypropyleen. Nico maakte wat
proefmodellen, zocht naar de
beste manier van vouwen en uit-
eindelijk kwam daar een goed
model uit. Hij overlegde met de
afdeling Infectiepreventie, liet het
model door collega's testen en

stuurde een model naar de RIVM.
,,Het leek hen een goed alterna-
tief. Het is gelijkwaardig aan een
chirurgisch mondmasker, dus
geschikt voor op de OK, op poli’s,
voor huisartsen of in onze eigen
triagetent die we voor de deur
hebben staan.”
Technische Zaken zorgde voor de
mallen en medewerkers van de
sterilisatieafdeling maken nu de
mondkapjes. Uit vellen van 120
bij 120 centimeter maken ze er
zesendertig. Materialen zijn er
vooralsnog voldoende. De afdeling
is nu een plan aan het opzetten
hoe de mondkapjes het beste op
grotere schaal geproduceerd kun-
nen worden. De werkplaats? Het
restaurant dat toch leeg staat!

Nico Dobbinga maakt een aantal mondkapjes en zorgt dat het
WZA niet in de problemen komt (foto Janine Hoekstein).

Tijdens de schouw worden onder meer holen opgespoord, die de
dijk kunnen verzwakken. 

Voorjaarsdijkinspectie
waterschap iets eerder 
MIDDEN-DRENTHE - Water-
schap Drents Overijsselse Delta
(WDODelta) is begonnen met
de jaarlijkse inspectie van de
dijken. Dat is twee weken eer-
der dan gebruikelijk. 

Door de vele regen en de zachte
winter is de begroeiing op de dij-
ken relatief lang voor de tijd van
het jaar. Bij te lang gewas zijn
schades en kwetsbare plekken
minder goed te zien. 
Ieder jaar controleert het water-
schap zowel in het voor- als najaar
de dijken op beschadigingen. In
het voorjaar wordt bekeken hoe
de dijken de winterperiode heb-

ben doorstaan, in het najaar hoe
ze de winterperiode ingaan. Zo
kunnen eventuele schades op tijd
worden hersteld. Naast de condi-
tie van de dijken wordt ook beke-
ken of (delen van) de dijken goed
zijn onderhouden door particulie-
re eigenaren en andere onder-
houdsplichtigen. 
Alle onderhoudsplichtigen en
eigenaren van dijken, moeten aan
een aantal eisen voldoen. Zijn de
aanwezige begroeiingen, de gras-
mat en de oeverbegroeiingen bij-
voorbeeld goed onderhouden?
Daarnaast mogen op de dijken
geen distels, ridderzuring en ande-
re ongewenste kruiden groeien en
wordt gecontroleerd of zand, hout,
afval en overige voorwerpen zijn
verwijderd. Ook het egaliseren
van molshopen en het verwijde-
ren van wortels van opkomende
begroeiing van bomen en struiken
horen in dit rijtje thuis. Daarnaast
is het voor de conditie van de dij-
ken belangrijk dat wild, mollen en
ander gedierte dat schade kan
veroorzaken, wordt bestreden. Zij
kunnen zwakke plekken veroorza-
ken. Voor het overgrote deel voert
het waterschap deze werkzaamhe-
den zelf uit, omdat het eigenaar is
van de meeste dijken in het werk-
gebied.  

Woonzorgcentra
voorlopig op slot 
MIDDEN-DRENTHE - De
woonzorgcentra in Nederland
houden de deuren voor bezoe-
kers voorlopig gesloten. Deze
nieuwe maatregel in de strijd
tegen het coronavirus is eind
vorige week van kracht gewor-
den. 

Een uitzondering geldt wan-
neer een bewoner zich in de
stervensfase bevindt. Het zorg-
team van het woonzorgcentrum
bespreekt dan met de familie
wat de mogelijkheden en wen-
sen zijn tot contact.

Om er toch voor te zorgen dat
bewoners in contact blijven met
familie wordt er per locatie
bekeken wat de mogelijkheden
zijn. Dit kan natuurlijk met
behulp van de telefoon, maar
ook via beeldbellen met behulp
van een smartphone of iPad.
Voor vragen kan familie contact
opnemen met de locatie waar
hun familielid woonachtig is.

Buurtbussen rijden niet
MIDDEN-DRENTHE - De
buurtbussen in Groningen en
Drenthe rijden momenteel
niet in verband met de uit-
braak van het coronavirus in
Nederland. 
De buurtbssen worden gereden

door veel chauffeurs van 65 jaar
en ouder, de leeftijdsgroep die
grote risico’s loopt in geval van
een besmetting. Daar komt bij dat
het aantal passagiers flink
afneemt doordat scholen sluiten
en waar dat kan mensen thuis wer-
ken.
Het RIVM heeft benadrukt dat
mensen boven de pensioengerech-
tigde leeftijd geen gebruik moe-
ten maken van het openbaar ver-
voer. Het risico op besmetting
wordt groter als deze groep als
chauffeur rijdt op de buurtbussen.
De buurtbussen hebben daarom
besloten het advies van het RIVM
op te volgen.
Voor abonnementhouders geldt
dat de geldigheid van het abonne-
ment verschuift met de periode
dat er niet gereden is. Meer infor-
matie is te vinden op de websites
www.qbuzz.nl/gd/actueel en
www.publiekvervoer.nl.

Bibliotheken blijven dicht
MIDDEN-DRENTHE - De Drentse bibliotheken blijven in ieder
geval tot 6 april gesloten. Dit is een direct gevolg van de maatrege-
len tegen het coronavirus. Ook de bibliotheken op school en dien-
sten en activiteiten rondom Boekstart in de kinderopvang worden
opgeschort tot 6 april. Alle evenementen en activiteiten op deze
locaties vinden eveneens geen doorgang.

De bibliotheekorganisatie realiseert zich dat juist in deze tijd het
lezen van boeken een heel welkome afleiding kan zijn. Er wordt
dan ook verwezen naar www.bibliothekendrenthe.nl. Via deze web-
site is informatie te vinden over digitaal lezen en luisterboeken. 
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Aanmeld-website voor 
herintreders in de zorg
MIDDEN-DRENTHE - In ver-
band met de corona-epidemie
is er momenteel grote behoef-
te aan extra zorgpersoneel.
Gepensioneerde en andere
professionals die niet meer in
de zorg werken, kunnen zich
melden als ze tijdelijk terug
willen keren. Zij kunnen zich
aanmelden op www.ex -
trahandenvoordezorg.nl.

Ook zorg- en welzijnsorganisaties
die door de coronacrisis staan te
springen om extra medewerkers,
kunnen op deze website terecht.
Het digitale aanmeldpunt is inge-
steld door een breed samenwer-
kingsverband van brancheorgani-
saties, vakbonden, regionale werk-
geversorganisaties (waaronder
ZorgpleinNoord), beroepsvereni-
gingen, private initiatieven en het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS).

De afgelopen dagen kwamen er
her en der zo’n 7000 aanmeldin-
gen binnen van ex-zorgmedewer-
kers die graag zouden willen hel-
pen, nu er overuren worden
gemaakt in de zorg. Via de centra-
le database die geopend is, wordt
vraag en aanbod zo goed als moge-
lijk gematcht. Een coördinatie-
team zorgt ervoor dat mensen
terecht komen op de plekken waar
ze het hardst nodig zijn en ze het
meest kunnen betekenen. Hierbij
wordt uiteraard gelet op oplei-
dingsniveau, ervaring, maar ook
op het besmettingsrisico dat men-
sen van buiten de organisatie met
zich mee kunnen brengen. 
Het ministerie van VWS heeft
bekend gemaakt dat verpleegkun-
digen en artsen van wie de BIG-
registratie minder dan twee jaar
verlopen is, toch gewoon aan de
slag mogen. Ook wordt de ver-
plichting tot herregistratie tot
nader order opgeschort.

Aanmelding Groene
Anjer Prijs geopend
MIDDEN-DRENTHE - Bij het
Prins Bernhard Cultuurfonds
Drenthe kunnen weer kandi-
daten worden voorgedragen
voor de Groene Anjer Prijs
2020. Deze prijs bestaat uit
een bedrag van 3000 euro. De
uitreiking is op 25 juni.

De Groene Anjer Prijs is gericht
op vrijwilligersgroepen die zich
inzetten voor natuur, landschap en
biodiversiteit in Drenthe, voor het
behoud van de schoonheid van de
provincie Drenthe. Met de Groene
Anjer Prijs wil Cultuurfonds
Drenthe duurzame initiatieven
onder de aandacht brengen, nieu-
we vrijwilligersgroepen inspireren
en hen aanmoedigen om ook een
groen initiatief te beginnen. Naast

de hoofdprijs van 3000 euro zijn er
een tweede en derde prijs ter
grootte van elk 1000 euro. 
De prijs gaat naar een niet-com-
merciële organisatie die een
opvallende impuls heeft gegeven
aan behoud en ontwikkeling van
de Drentse natuur of naar relaties
met een grote betekenisvoor edu-
catie, milieu, duurzaamheid, ruim-
telijke kwaliteit of monumentaal
erfgoed.
Kandidaten kunnen tot 20 april
met motivatie worden aangemeld
via een voordrachtformulier dat te
vinden is op www.cultuur fonds .nl.
Op 11 mei maakt de jury drie
genomineerden bekend. Zij kun-
nen vervolgens tot uiterlijk 1 juni
een beschrijving of verbeelding
van plannen en ambities inleve-
ren.

‘Rustende koeienhoeder aan oever van door bomen omzoomde
waterkant’. Een ongedateerd schilderij van Julius van de Sande
Bakhuyzen (Den Haag 1835-1925). Een van de doeken op de ten-
toonstelling Barbizon van het Noorden die pas na 6 april weer te
zien zijn. 

Drents Museum past
expositieschema aan
ASSEN - Het Drents Museum
wijzigt het tentoonstellingspro-
gramma vanwege het coronavi-
rus. De tentoonstelling Barbi-
zon van het Noorden wordt ver-
lengd en In de ban van de Ara-
rat uitgesteld.

In lijn met de richtlijnen van het
RIVM is het Drents Museum geslo-
ten tot en met 6 april. Dit geldt ook
voor de tentoonstellingsruimte
KINK. Alle evenementen en
publieksactiviteiten van het muse-
um zijn tot en met deze datum
geannuleerd. Ook wordt het ten-
toonstellingsprogramma aange-

past. De tentoonstelling Barbizon
van het Noorden – De ontdekking
van het Drentse landschap 1850-
1950 is verlengd tot en met 13 sep-
tember en In de ban van de Ararat
– Schatten uit het oude Armenië
wordt verplaatst naar het voorjaar
van 2021.
Volgens de huidige planning pre-
senteert het Drents Museum vanaf
11 oktober tot en met 28 maart
2021 de grote overzichtstentoon-
stelling Viva la Frida! waarin de
fameuze collectie schilderijen en
tekeningen van Museo Dolores
Olmedo te zien is in combinatie
met Frida’s persoonlijke bezittin-
gen van Museo Frida Kahlo. 

Cursus hardlopen voor
beginners in Westerbork
WESTERBORK - Wie wil begin-
nen met hardlopen krijgt nu de
kans in Westerbork. De plaatse-
lijke loopgroep start begin mei
met beginnerslessen in groeps-
verband. Ook mensen die al eens
eerder zijn begonnen met hardlo-
pen zijn van harte welkom om
mee te doen.

De eerste les is op maandag-
avond 11 mei. Om 19.30 uur
wordt gestart vanaf de Perken-
slag in Westerbork. Gecertificeer-

de trainers begeleiden de groep
tijdens 10 lessen. Dit is niet gra-
tis. Meer informatie is te krijgen
bij Leen van Zwol, bereikbaar via
e-mail penningmeester@ loop -
groepwesterbork.nl. Er geldt een
minimale leeftijd van 18 jaar. Na
de beginnerscursus zijn de deel-
nemers in staat om in ieder geval
5 tot 8 kilometer te hardlopen.
Wie na de 10 lessen doorgaat,
heeft keuze uit trainingen op de
maandagavond (duurloop) en de
woensdagavond (interval). 

Manouk voorleeskampioen 
gemeente Midden-Drenthe
BEILEN - Manouk Zwiers van
IKC Harm Smeenge in Beilen
is de nieuwe voorleeskam-
pioen van de gemeente Mid-
den-Drenthe. Zij las voor uit
het boek Kapsalon Romy van
Tamara Bos. 

Op dinsdag 10 maart streden vijf-
tien voorleeskampioenen van vijf-
tien basisscholen uit de gemeente
Midden-Drenthe om de titel Voor-
leeskampioen 2020. Deze gemeen-
telijke voorronde van de Nationa-
le Voorleeswedstrijd werd gehou-
den in de Bibliotheek Beilen. De

presentatie was in handen van
Minou Otten en Hetty Kiers. Zij
wisten met hun ontspannen
manier van presenteren de span-
ning bij de deelnemers goed te
beperken. De jury bestond uit wet-
houder Derks van Midden-Drent-
he), mevrouw H. Schipper (eige-
naar van boekhandel Het Log-
boek) en bibliotheekmedewerker
mevrouw Y. Stiksma. De winnaars
van de gemeentelijke wedstrijden
gaan door naar de provinciale
finale, die gepland staat voor
woensdag 15 april in Hofpoort in
Coevorden. De beste voorlezer uit
Drenthe gaat door naar de lande-
lijke finale in Amstelveen. De
Nationale Voorleeswedstrijd is
een wedstrijd voor kinderen van
de twee hoogste groepen van de
basisschool en wordt dit jaar voor
de zesentwintigste keer gehou-
den. De organisatie van de
gemeentelijke en provinciale ron-
des is in handen van de Drentse
bibliotheken en Biblionet Drent-
he. Deze organisaties willen hier-
mee op een leuke manier aan-
dacht vragen voor lezen, leesbe-
vordering en het kinderboek. De deelnemers aan de voorleeswedstrijd in Beilen. 

Bijeenkomst over
duurzaamheid MKB
SMILDE - De EnergieCoöpe-
ratie Duurzame Smildes heeft
onlangs in samenwerking met
de Ondernemersvereniging
Smilde en de gemeente Mid-
den Drenthe een bijeenkomst
georganiseerd voor Smildeger
MKB over duurzaamheid. 

Presentaties van Jeroen Annema
van de Regionale Uitvoerings-
dienst en besparingsadviseur Otto
Krediet belichtten heel concrete
besparingsmogelijkheden voor
ondernemers. De EnergieCoöpe-
ratie Duurzame Smildes had een
concreet aanbod voor een infra-
roodscan. Smildeger MKB’ers die
hiervoor interesse hebben kunnen
een mailtje sturen naar ecduurza-
mesmildes@gmail.com. Middels
een rondleiding door de nieuwe
stallen die onlangs in gebruik zijn
genomen kregen deelnemers een
kijkje in de keuken bij een moder-
ne, groot melkveebedrijf. Een
gezellige borrel sloot de bijeen-
komst af. De energie coöperatie
hoopt met deze middag verduur-
zaming van het smildeger

bedrijfsleven een bescheiden
impuls gegeven te hebben. Tim-
mermans Melkveehouderij was
bereid gevonden als gastheer op
te treden. 

In gesprek met
Renate Snoeijing
BEILEN - Renate Snoeijing,
sinds vorig jaar directeur van
het Huus van de Taol, wordt zon-
dagmiddag 17 mei geïnter-
viewd door Helene Westerik.
Het openbare vraaggesprek
vindt plaats in vrijzinnig cen-
trum De Stroming aan de  Weij -
erdstraat 9 in Beilen. De aan-
vang is 15.00 uur. 
Wat beweegt en inspireert
Snoeijing bij wat ze doet en nog
wil gaan doen? Wat is het
belang van ‘thuis zijn’? Deze en
andere vragen komen aan bod
tijdens het vraaggesprek, dat in
het Drents plaatsvind. Er is ook
muziek en na afloop een hapje
en een drankje.
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Amy Bishop in actie op de Skills Heroes 2020. 

Leerling-schilder uit
Dwingeloo wint op NK
DWINGELOO - Leerling-schil-
der Amy Bishop uit Dwinge loo
is winnaar geworden van  Skills
Heroes 2020. 

Begin maart stond Leeuwarden in
het teken van Skills the Finals, het
NK van meer dan 50 verschillende
beroepen in het (v)mbo. De 20-jari-
ge Amy Bishop uit Dwingeloo zit
op de Schildersvakopleiding Assen
en is als leerling gezel schilder
werkzaam bij Eggink Schilders in
Dieverbrug/Wes ter bork.
Vorig jaar won ze de door het
Drenthe College georganiseerde
schildersvakwedstrijd en kwalifi-
ceerde zich hiermee voor de finale

van Skills Heroes (mbo). Tijdens
deze finale moest Amy in 12 uur
laten zien dat ze kwalitatief hoog-
waardig schilderwerk kan uitvoe-
ren, het aanbrengen van wandbe-
kleding beheerst, het tekenen  en
penselen in de vingers heeft en
creatief is in het ontwerpen en uit-
voeren van decoratieve technie-
ken.
Amy mag zich nu een jaar lang de
beste schildersvakvrouw van
Nederland noemen. Van 16 tot en
met 20 september mag ze daarom
deelnemen aan de Europese Kam-
pioenschappen in Graz. Uiteraard
zijn ze op school en bij Eggink
Schilders reuze trots op deze pres-
tatie van Amy.

De bibliotheken in Drenthe zijn gesloten. Daarom worden reser-
vering nu aan huis afgeleverd. 

Bibliotheek bezorgt
reservering nu thuis
MIDDEN-DRENTHE - De
bibliotheken van Biblionet
Drenthe zijn gestart met een
bijzondere service voor hun
klanten: medewerkers van
bibliotheken stappen op de
fiets of in de auto om de mate-
rialen bij de klanten thuis te
bezorgen.

Omdat de bibliotheken tot en met
6 april gesloten zijn, kunnen veel
klanten hun gereserveerde mate-
rialen niet meer ophalen. Deze
klanten zijn door de bibliotheek
telefonisch benaderd om een afle-
vermoment af te stemmen.
Naast de bestaande reserveringen
doen de bibliotheken er alles aan
om de collectie zo veel mogelijk

beschikbaar te maken. Daarom
kunnen klanten ook gewoon nieu-
we reserveringen doen. Dit is
alleen van toepassing op boeken
die reeds binnen de eigen biblio-
theek aanwezig zijn. Ook deze
titels worden aan de deur gele-
verd. Tot die tijd kunnen klanten
gebruik maken van de overige
(online) diensten. De fysieke deu-
ren van de bibliotheek zijn dan
wel tijdelijk gesloten, maar online
is de organisatie 24/7 open. Hier
kan men e-books lezen, luisteren
naar luisterboeken, leren voor de
auto-theorie of gebruik maken
van de andere diensten die de
bibliotheek beschikbaar stelt. Op
www.biblio the kendrenthe.nl is
een actueel overzicht van alle
diensten te vinden. 

Sport Drenthe komt met coronactief.nl
MIDDEN-DRENTHE - Sport
Drenthe heeft een website
gelanceerd met allerlei
beweegtips. Op coronactief.nl
worden dagelijks filmpjes en
tips geplaatst om in beweging
te blijven nu veel dingen stil
liggen vanwege het coronavi-
rus.

Omdadt mensen gedwongen thuis
zitten, niet op de sportclub terecht

kunnen en kinderen niet naar
school mogen, is coronactief.nl in
het leven geroepen. SportDrenthe
geeft hier informatie over beweeg-
lessen voor ouderen, challenges
voor de jeugd, wandel- en fietsrou-
tes.
Volgensde richtlijnen moet onder-
ling afstand in acht worden geno-
men, maar naar buiten gaan mag
wel. Op de website staan ook ach-
tergrondartikelen over het corona-
virus en hoe hiermee rekening te

houden. Er zijn tips voor het
gebruik van goede apps en er wor-
den activiteiten en initiatieven op
geplaatst van anderen, zoals chal-
lenges van de lokale sportvereni-
gingen. Wie een initiatief heeft
dat past op de pagina, kan deze bij
Sport Drenthe melden. ,,Samen
kunnen we zorgen dat we in bewe-
ging blijven. Hoe fitter we samen
zijn hoe beter we het virus te lijf
kunnen’’, aldus de verklaring van
Sport Drenthe. 

Inwoonster Beilen ontvangt een pluim
BEILEN - Mevrouw Bazuin uit
Beilen is in de prijzen gevallen
door mee te doen aan de lan-
delijke campagne Lege batte-
rijen? Lever ze in en WIN! van
Stibat. Ze won een Pluim-
cadeaubon van 25 euro.

Door lege batterijen in te leveren,
maakt men elke maand kans op
mooie prijzen. Ze worden door
middel van loting toegekend. Het
gaat maandelijks om honderd
Pluim-cadeaubonnen van 25 euro,

drie reischeques van 400 euro en
een reischeque ter waarde van
maar liefst 1000 euro. 
Meedoen is eenvoudig. Men doet
tien lege batterijen in een zakje,
samen met naam, adres, e-mail-
adres en telefoonnummer. Dit
moet worden ingeleverd bij één
van de ruim 25.000 inleverpunten
van Stibat. Deze zijn te vinden bij
onder andere supermarkten,
bouwmarkten en drogisterijen.
Elke maand is er een trekking uit
de door Stibat opgehaalde zakjes
met batterijen.

Stibat zamelt zo veel mogelijk bat-
terijen in voor recycling. Lege bat-
terijen krijgen een nieuw leven,
bijvoorbeeld als kaasschaaf,
zaklamp of fiets. 
Met de Pluim-cadeaubon kiest de
ontvanger zelf een cadeau uit de
honderden bestedingsmogelijkhe-
den, bestaande uit belevenissen,
producten en goede doelen. Om
zelf van te genieten of samen met
vrienden en familie. Naar een
attractiepark of museum bijvoor-
beeld. Een workshop volgen of
een dagje naar de sauna. 

Nieuws
UIT DE
REGIO

Midden-Drenthe vergadert
zonder publiek
MIDDEN-DRENTHE - De gemeenteraad van Midden-Drenthe
vergadert morgen in het gemeentehuis in Beilen. In verband met
de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gebeurt dit
zonder publiek.
De vergadering is wel openbaar. Via www.mid dendrenthe.nl kan
men de stukken raadplegen en de live-uitzending volgen. De ver-
gadering start om 19.30 uur. 
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Drents Archief zet oude foto’s Drents dorp online
LINDE - Het Drents Archief
heeft een omvangrijke en nog
niet eerder getoonde collectie
glasnegatieven van fotograaf
Willem de Vries uit Linde ver-
vroegd in haar beeldbank
gezet. De meer dan duizend
foto’s tellende collectie geeft
een prachtig inkijkje in een
Drentse dorp in de eerste helft
van de twintigste eeuw. 

Willem de Vries, van 1910 tot 1944
hoofd van de Openbare Lagere
School in Linde, portretteerde de
inwoners en het dagelijks leven in
het dorp zeer uitvoerig. Het
Drents Archief was van plan om in
de loop van dit jaar deze bijzonde-
re collectie in de schijnwerpers te
zetten. Omdat het archief de deu-
ren moest sluiten vanwege de
maatregelen omtrent het corona-
virus is deze publicatie vervroegd.
De gehele fotocollectie is te bekij-
ken via www. drents-
 archief.nl/beeld. Door in het zoek-
veld DA211* in te typen, worden
alle beschikbare foto’s gevonden.
Via het winkelwagen-icoontje is
een foto te downloa den.

Dorpsgenoten die de schaatsen
onderbinden tijdens een koude
winter, de vondst van het eerste
kievitsei, de jeugd poserend voor
het paasvuur en zomerse uitstap-
jes op de fiets: Willem de Vries
legde alle seizoenen in en om
Linde vast. De foto’s tonen hoe in
een kwart eeuw het straatbeeld
verandert en de jeugd opgroeit.
Wat meteen opvalt in de collectie
zijn de foto’s van twee meisjes -
vermoedelijk een tweeling - die
met identieke jurkjes en grote
strikken in het haar meerdere
keren op de gevoelige plaat wer-
den vastgelegd.  

Oudste selfie?
Kenmerkend voor de amateur-
fotografie uit de eerste helft van
twintigste eeuw is het (vaak onge-
streken) laken of gordijntje dat
steevast achter de geportretteer-
den hing. Werd een foto afgedrukt,
dan werd deze netjes langs de ran-
den van het lakentje afgesneden
om zo professioneel mogelijk te
lijken. Op de originele glasnega-
tieven in de beeldbank is de ach-
tergrond - een schuur, een erf of
tuin - nog wel te zien. Een enkele

keer zien we fotograaf Willem de
Vries zelf voor het gekreukte
lakentje zitten. Met serieuze blik
kijkt hij de camera in, op dezelfde
wijze als waarop hij zijn dorpsge-
noten vastlegt. Het zou de oudste
selfie van Drenthe kunnen zijn.

Naast dorpsgezichten, inwoners en
activiteiten bestaat een klein deel
van de collectie uit foto’s van een
stenenverzameling. De Vries en
collega-schoolhoofd in Nieuwer-
oord, K. van der Kley, deelden een
passie voor geologie. Ze verzamel-
den beide stenen en De Vries foto-
grafeerde ze zeer gedetailleerd.

Conservator Mark Goslinga van
het Drents Archief spreekt van
een unieke collectie: ,,De foto’s,
daterend van omstreeks 1910 tot
1940, geven een prachtig beeld
van een kleine dorpsgemeenschap
in het zuiden van Drenthe. Niet
alleen dorpen zijn vastgelegd,
maar juist ook hun bewoners, hun
werk en hun vermaak. Dit is vaak
de bijzondere meerwaarde van
het werk van een amateur-foto-
graaf, die heel dicht bij de mensen
staat.”

Drentse literatuur
Willem de Vries (1884-1945) was
naast schoolhoofd en fotograaf
ook van grote betekenis voor de
Drentse literatuur. Hij was
bevriend met onderzoekers en
schrijvers zoals Jan Poortman en
Lucas Jonker. Het boek Harm, de
boer van ’t Hoogelaand van laatst-
genoemde, is naar verluid geba-
seerd op de verhalen van het
schoolhoofd. Door gesprekken
met De Vries werd Jonker geïn spi-
reerd om een vervolg te schrijven
op zijn eerste boek, Harm
Boer’nlèv’n an de Riest, dat bekend
staat als de eerste Drentstalige
roman. Willem de Vries werd op 7
april 1945, vlak voor de bevrij-
ding, door een Duitse militair
doodgeschoten. Het verhaal gaat
dat hij wat doof was en op de fiets
een Duits bevel niet heeft
gehoord.
De uitgebreide collectie foto’s van
Willem de Vries uit Linde werd
twee jaar geleden door zijn
kleindochter geschonken aan het
Drents Archief met als doel om de
foto’s beschikbaar te stellen voor
de samenleving. Vervolgens is de
collectie glasnegatieven gedigita-

liseerd, beschreven en nu dus vrij-
gegeven in de beeldbank. 

Vier mannen staan met hun motoren op het school-
plein van de Openbare Lagere School in Linde

Arbeiders poseren voor de foto tijdens de bouw van
bakkerij Hartholt aan de Linderweg te Linde.

Bakker Albert Meppelink kneedt het brooddeeg in zijn
bakkerij te Linde.

Foto van twee meisjes, vermoe-
delijk een tweeling, met iden-
tieke jurkjes en strikken in het
haar.

Dienstverlening gemeente
Midden-Drenthe aangepast
MIDDEN-DRENTHE - De
gemeente Midden-Drenthe
heeft de dienstverlening aan-
gepast in verband met corona-
epidemie. 

De gemeentewinkel in Beilen
werkt voorlopig alleen op
afspraak. Zonder afspraak wordt
men niet geholpen. Gedurende de
openingstijden is de gemeente-

winkel wel telefonisch bereikbaar.
Op donderdagavond is de
Gemeentewinkel voorlopig geslo-
ten. Men kan een afspraak maken
door te bellen met (0593) 53 9222.
Voor sommige producten kan ook
online een afspraak gemaakt wor-
den via de website www.midden -
dren the.nl/afspraak.

De gemeentewinkel in Smilde is
gesloten. Dat geldt ook voor het
gemeentearchief, de sporthallen,
gym zalen en zwembaden.

Ook de spreekuren van de sociaal
raadsvrouw komen tot 6 april te
vervallen. De sociaal raadsvrouw
houdt wel telefonisch spreekuur
van maandag tot en met donder-
dag van 9.00 tot 11.00 uur, daar-
naast op maandag, dinsdag en
donderdag van 13.00 tot 14.00 uur.
De milieustraat is geopend vol-
gens de normale openingstijden.
Wel gelden er extra maatregelen
om dienstverlening aan te kunnen
blijven bieden.
Zo worden klanten gedoseerd toe-
gelasten: maximaal 3 ladingen.
Wie vragen heeft over bijvoor-
beeld het scheiden van afval, kan
terecht bij de informatiebalie op
het bordes.
Wel is het zaak minimaal ander-
halve meter afstand van elkaar te
houden en men dient de instruc-
ties van de beheerders op te vol-
gen. Door deze extra maatregelen
zijn de wachttijden langer dan
normaal. De gemeente vraagt
daarom alleen te komen indien dit
echt noodzakelijk is. De afvalinza-
meling gaat gewoon door.  

Fransje Piepelaar, getekend
door Sanne Bruinsma.

Fransje Piepelaar 
ziet het levenslicht
BEILEN - Huus van de Taol
en Het Drentse Boek heb-
ben samen Van Fransje Pie-
pelaar die in een hond ging

wonen uitgegeven. Het kin-
dervoorleesboek is geschre-
ven door Leny Hamminga
met tekeningen van Sanne
Bruinsma.

Het gebeurt niet heel vaak dat
Huus van de Taol zelf een kin-
derboek uitgeeft. En dan ook
nog eens in het Nederlands met
Drentse dialogen. Het verhaal is
bedacht door schrijfster Leny
Hamminga uit Taarlo. Illustrator
Sanne Bruinsma uit Assen heeft
de fantasie van de schrijfster tot
leven gebracht in prachtige
tekeningen. Het is een lees- en
voorleesboek geworden voor
kinderen tot een jaar of tien. 
Fransje is een muisje uit een
groot gezin. Al vrij snel komen
er meer broertjes en zusjes en
verlaat Fransje het nest. Kinde-
ren gaan mee op ontdekkings-
tocht in de wereld van Fransje
Piepelaar.
Voor Het Drentse Boek is het
een nieuwe combinatie voor een
kinderboek: een Nederlandse
tekst waarin de moesies Drèents
spreekt. De uitgeverij hoopt dat
op deze manier meer mensen in
aanraking zullen komen met het
Drents en dat zij een grotere
waardering voor het Drents krij-
gen. Streektaalorganisatie Huus
van de Taol is voorstander van
meertaligheid en dit boek past
daar prima bij. Alle voorlees-
vrijwilligers van het Huus krij-
gen het boek als bedankje
cadeau.

Vrijheidsfestiviteiten
door provincie afgelast
MIDDEN-DRENTHE - De pro-
vincie Drenthe heeft verschil-
lende festiviteiten rondom 75
jaar vrijheid afgelast in ver-
band met de uitbraak van het
coronavirus. 

Besloten is de openingsbijeen-
komst van Drenthe viert 75 jaar
Vrijheid in Coevorden op zaterdag
4 april te annuleren. Het is voor
alle betrokkenen een teleurstel-

ling. Er is maandenlang hard
gewerkt aan dit evenement, maar
op dit moment is het belangrijk
om elk risico op besmetting met
het coronavirus te vermijden. 
De Maand van de Vrijheid, waarin
onder meer de Vrijheid-express
door Drenthe zou rijden, kan
onder de huidige omstandigheden
eveneens geen doorgang vinden.
De provincie onderzoekt of een
deel van de geplande lustrumvie-
ringen in het kader van 75 jaar
vrijheid verplaatst kan worden
naar later dit jaar. Grote evene-
menten in Drenthe, zoals de her-
denking van de bevrijding van
Kamp Westerbork op 12 april en
het vrijheidsconcert van NNO op
17 april, gaan niet door. Ook de
tentoonstelling van de 100 oor-
logsfoto’s in de Tweede Kamer is
tot nader orde uitgesteld. Afgelo-
pen maanden werd, ook in Drent-
he, gezocht naar de meest aan-
sprekende oorlogsfoto’s van
Nederland. Deze zouden vanaf 30
maart te zien zijn in de Tweede
Kamer. De expositie wordt moge-
lijk verplaatst naar later dit jaar.

Nieuws
UIT DE
REGIO
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De bussen in Groningen en Drenthe rijden tot en met 6 april volgens de zaterdagdienstregeling.

Bussen rijden volgens
zaterdagdienstregeling
MIDDEN-DRENTHE - De bus-
sen in Groningen en Drenthe
rijden tot en met maandag 6
april op werkdagen volgens de
zaterdagdienstregeling. In de
ochtendspits zijn er wel extra
ritten voor het woonwerkver-
keer. De maatregel houdt ver-
band met de uitbraak van het
coronavirus. 

Door overschakeling op de zater-
dagdienstregeling op werkdagen
rijden er minder bussen in Gro-
ningen en Drenthe. Ook komt het
voor  dat ze niet de hele route rij-

den of later vertrekken. 
Buslijnen starten volgens de zater-
dagdienstregeling later dan op
werkdagen. Qbuzz en het OV-
bureau hebben op veel lijnen
extra vroege ritten ingepland om
zo veel mogelijk reizigers op tijd
op hun bestemmingen te laten
komen. Bij het bepalen van waar
extra ritten nodig zijn, is goed
gekeken naar de bereikbaarheid
van ziekenhuizen in Drenthe en
Groningen. Het is immers van cru-
ciaal belang dat medewerkers van
ziekenhuizen, maar ook medewer-
kers in vitale sectoren, op tijd op
hun werk kunnen komen.

Een overzicht van alle extra ritten
is beschikbaar op de website van
Qbuzz (www.qbuzz.nl/gd). 

Qbuzz en het OV-bureau hopen
dat met inzet van de extra ritten
reizigers op tijd hun bestemming
kunnen bereiken. Mochten reizi-
gers desondanks problemen erva-
ren bij het bereiken van hun
bestemming, dan kunnen zij con-
tact opnemen met de klantenser-
vice van Qbuzz. Dit kan bijvoor-
beeld via chat en het contactfor-
mulier op www.qbuzz.nl/gd, telefo-
nisch via 0900 - 728 99 65 en via
whatsapp 06 – 57 47 4275.

Nieuw: Bosatlas over 
Tweede Wereldoorlog
MIDDEN-DRENTHE - De
omvangrijke Bosatlasfamilie is
uitgebreid: sinds vorige week
is De Bosatlas van de Tweede
Wereldoorlog verkrijgbaar.
Heldere kaarten, gedetailleer-
de infographics en authentiek
fotomateriaal laten de Tweede
Wereldoorlog op een nieuwe
manier zien. 

Niet alleen de aanloop en de oor-
logsperiode komen aan bod, maar
ook de doorwerking in politiek en
maatschappij tot op de dag van
vandaag. De Bosatlas vertelt hier-
mee op de eigen kenmerkende
wijze het verhaal over 75 jaar vrij-
heid en strijd tegen onvrijheid. De
atlas is tot stand gekomen in
samenwerking met Nationaal
Comité 4 en 5 mei.
Uniek is het brede perspectief van
De Bosatlas van de Tweede
Wereldoorlog. Naast het vanuit
diverse invalshoeken uitlichten
van de vijf oorlogsjaren, laat de
atlas ook zien hoe opkomende ide-
ologieën in het interbellum, de
periode tussen de Eerste en Twee-
de Wereldoorlog, de voedingsbo-
dem leggen voor het grote con-
flict. En hoe sterk de oorlog ook na
1945 doorwerkt in de wereldpoli-
tiek. Met een herschikking van de
politieke wereldkaart, de oprich-
ting van de Verenigde Naties,
dekolonisatie-oorlogen, de Koude
Oorlog en vredesmissies. Anno nu
zijn de effecten nog altijd waar-
neembaar. De Bosatlas sluit af met

een overzicht van vrijheid en
onvrijheid in de huidige wereld en
toont daarmee aan hoe bijzonder
75 jaar leven in vrijheid in Neder-
land is.
De atlas brengt in compacte
beeldverhalen zowel grote militai-
re veldslagen als het leven van
alledag in beeld. Verhalen over de
Duitse inval, vervolging, collabora-
tie, verzet en de bevrijding. Als
ook over de oorlog in Nederlands-
Indië en de Japanse bezetting. En
over vredesmissies, Srebrenica,
internationale samenwerking,
politieke, economische en indivi-
duele (on)vrijheid, herdenken en
vieren. Aandacht is er voor onder
een breed publiek bekende onder-
werpen, zoals de inname van goe-
deren zoals fietsen en klokken

door de bezetter, de talloze restric-
ties die de Joden kregen opgelegd
en de naoorlogse berechting van
collaborateurs. Ook belicht de
atlas thema’s die een stuk minder
bekend zijn. Om een uitkering te
behouden, werkten veel Nederlan-
ders vóór het uitbreken van de
oorlog in Duitsland en zag de Dui-
venbrigade erop toe dat duiven
niet langer uitvlogen. Het Katten-
burgtransport - waarvan een zeld-
zaam reisverslag is teruggevonden
- geeft een indringend beeld van
de deportatie van Joden. De laat-
ste Europese veldslag van de
Tweede Wereldoorlog vond plaats
op Texel, tussen Georgiërs en Duit-
sers. De Bosatlas van de Tweede
Wereldoorlog is verkrijgbaar voor
39,95 euro.

Met compacte beeldverhalen informeert de Bosatlas over de Twee-
de Wereldoorlog en de periode daarvoor en erna. 

Artiesten uitgedaagd om
in het Drents te zingen
BEILEN - Bij de streektaalor-
ganisatie van Drenthe hebben
ze wat nieuws: de Stoplocht-
sessies. Zangers, zangeressen,
kleine koortjes en bands wor-
den uitgedaagd om de stap
naar streektaalmuziek te zet-
ten. Ook al is het maar voor
heel eventjes. 

Voor de tijd dat iemand gemid-
deld normaal gesproken voor een
stoplicht stil staat: van 20 secon-
den tot maximaal een minuut.
,,Durf jij in het Drents te zingen?
Als geen ander weet je -als muzi-
kant- wat taal met muziek doet.
Als je gewend bent om in het
Nederlands of Engels te zingen, is
dit dé uitdaging voor jou: schrijf
een nieuw Drents lied van maxi-

maal één minuut, het genre is
helemaal jouw eigen keuze. Een
jury kiest tien liedjes. Deze wor-
den vereeuwigd in een live-clip,
die uitgezonden wordt bij RTV
Drenthe”, aldus het Huus voor de
Taol. Het lied moet in een akoesti-
sche setting gespeeld kunnen wor-
den door maximaal 5 mensen. 
,,Vind je schrijven in de streektaal
lastig? Of heb je geen begelei-
ding? Geen probleem: bij het
Huus van de Taol ben je welkom
voor begeleiding bij het schrijven
of voor muzikale ondersteuning”,
zo laat men weten.

Vóór 1 april 2020 dient een demo
ingezonden te worden via
info@huusvandetaol.nl. Meer info
is te vinden op www.huus van  -
detaol.nl/ stoplochtsessies.

Het betonnen beeld
van Nico Beuving,
gemaakt van een

spijkerbroek en
andere attributen. 

Winnaars van HVGB-
kunstprijsvraag bekend 
BEILEN - De Historische Ver-
eniging Gemeente Beilen
(HVGB) heeft vorig jaar een
wedstrijd uitgeschreven ter
gelegenheid van het 30-jarig
bestaan. De opdracht aan de
deelnemers was een treffend
kunstwerk te maken van iets
uit de voormalige gemeente
Beilen, dat ook minstens 30
jaar oud is. Onlangs zijn de
prijswinnaars bekend
gemaakt. 

De inzendingen waren divers en
verrassend. Er zijn drie prijswin-
naars aangewezen in evenveel
categorieën.
In de categorie Penseel/pen ging
de prijs naar Harry Prins. Hij
maakte op een authentieke, zwar-
te leistenen dakpan van de voor-
malige hervormde Stefanuskerk
aan de Torenlaan een penseelte-
kening in kleur, naar een ansicht-
kaart van rond 1900. 
In de categorie Object won Nico
Beuving met een betonnen beeld
gemaakt van een spijkerbroek en
andere attributen. De maker werd
geïnspireerd door de vondst van
‘de Goudschat van Beilen’. Deze
werd in 1955 gevonden in de buurt

van Wijster door de heren Barkhof
en Beuving, die vader van de win-
naar. Deze goudschat is al jaren te
bezichtigen in het Drents Museum
in Assen en het betreft gouden
voorwerpen uit de Laat-Romeinse
Tijd.
In de categorie Schrift stuurde
Aleida Dries een winnend lied in.
Dit is een lofzang op Beilen over
de liefde voor Beilen in de 19-de
eeuw. Dit lied kan worden gezon-
gen op de muziek van Roller Coa -
ster van Danny Vera dat eind vorig
jaar nieuw binnenkwam op plaats
4 in de Top 2000. 

De winnende penseeltekening van de Stefanuskerk van Harry Prins.
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Het Nationaal Monument Westerbork. 

Nationaal Monument
Westerbork in top 100
HOOGHALEN - Nationaal
Monument Westerbork is
opgenomen in de top 100 van
de naoorlogse Kunst in de
Openbare Ruimte. Dit heeft
BK-informatie, het vakblad
voor beeldende kunstenaars,
bekend gemaakt. 

Naast Nationaal Monument Wes-
terbork staan ook de voormalige
Rijksluchtvaartschool in Eelde,
Broken Circle and Spiral Hill in
Emmen, De Sluiswachter in Zand-
pol, Velden van Nevel in Hooge-
veen, Kapkar/BB-N34 in Borger en
Mannes in Assen in de top 100. De
zeven Drentse kunstwerken kun-
nen dus worden gerekend tot de
meest betekenisvolle van Drent-
he. 

Het Nationaal Monument Wester-
bork is in 1970 gemaakt door
Ralph Prins. Het is een iconisch
werk bij kamp Westerbork, dat in
zijn soberheid de hel van de Holo-
caust blijvend in herinnering
roept. Het monument bestaat uit
een negentig meter lange rails, die
aan het uiteinde omhoog krult en
daarmee de wanhoop uitdrukt van
de in dit doorgangskamp geïnter-
neerden.

De top 100 Kunst in de openbare
ruimte kwam tot stand ter gele-
genheid van het 40-jarig bestaan
van BK-informatie, het vakblad
voor beeldend kunstenaars. Een
speciale werkgroep benoemde
100 sleutelwerken vanaf 1945 tot
heden. Op www.sleutelwerken.nl
worden alle 100 werken getoond.

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 eind
vorige week 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.

Applausactie in buurt
Dwingeloo slaat aan
DWINGELOO - Buurtbewoners van Achter de Hoven in Dwin-
geloo hebben vorige week gehoor gegeven aan de oproep te
applaudiseren voor medewerkers in de zorg. Vanwege het corona-
virus werken zij momenteel onder hoogspanning. Eén van de
bewoners deed een
oproep deel te nemen
aan de applausactie.
Dat gebeurde via een
brief in de bus, via
Whatsapp-groep voor
buurtpreventie, Face-
book en een bord (foto)
langs de weg richting de
Brink. Aan de oproep
werd door veel buurtbe-
woners gehoor gegeven.
Eerst meldde zich één
iemand op het grasveld
in de buurt, daarna drie
en tenslotte waren er
om 20.00 uur dertien
personen die hun uiter-
ste best deden om hoor-
baar te klappen. ,,Een
goed resultaat voor deze
kleine buurt, waar in
deze tijd echt een beetje
op elkaar gelet wordt”,
aldus een van de initia-
tiefnemers. 

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 ontwikkelingen en
maatregelingen met betrekking
tot het coronavirus zijn ook wij
genoodzaakt actie te onderne-
men. Het kan namelijk zo zijn dat
de KNVB de voetbalcompetitie
zal opschuiven. Het toernooi zal
niet meer plaatsvinden in 2020’’,
aldus de organisatie. Wel is voor
de editie 2021 alvast een datum
vastgelegd: vrijdag 11 en zaterdag
12 juni.

GroenLinks breekt vergeefs
lans voor grote windmolens
MIDDEN-DRENTHE - Groen-
Links Midden-Drenthe heeft
tevergeefs een lans gebroken
voor de komst van grote wind-
molens naar deze gemeente.
Het pleidooi dergelijke molens
niet op voorhand af te wijzen,
kreeg onvoldoende politieke
steun.

,,Is het wel verstandig om de hele
gemeente te beleggen met zon-
neparken en kleine windmolens
en de inzet van grote windmolens
volledig uit te sluiten?’’, aldus de
vraag van Henk van der Beek
namens GroenLinks eerder deze
maand in de commissievergade-
ring Ruimte en Groen, waar de

gemeentelijke duurzaamheidsvi-
sie werd besproken. ,,Groen Links
kiest voor zonnepanelen op de
daken. Daarmee alleen komen we
er niet, dus zijn er ook zonnepar-
ken nodig op geschikte plekken.
Tot zover volgen we de visie van
het college. Voor het inzetten van
windenergie hebben wij een heel
andere visie, want we willen even-
zeer kijken naar enkele grote
windmolens, mits er draagvlak is
in de omgeving’’, aldus Van der
Beek. 

Het college kiest nadrukkelijk
voor kleine, 23 meter hoge wind-
molens. Grote windmolens wor-
den afgewezen omdat hiervoor
geen draagvlak zou zijn. Groen-

Links bestrijdt dit en kreeg voor
dit standpunt bijval van drie
insprekers.  Zij spraken namens
LTO Midden-Drenthe, het Drents
Agrarisch Jongeren Kontakt en
het Dorpen Overleg Midden-
Drenthe. Hun boodschap was:
kleine molens hebben weinig ren-
dement en daarom heb je er heel
veel van nodig. Voor de energie
van twee grote windmolens moe-
ten wel meer dan 800 kleine draai-
en. Zeer tot teleurstelling van
GroenLinks wil het college vast-
houden aan de opgestelde duur-
zaamheidsvisie, waarin geen ruim-
te is voor grote windmolens. Daar-
mee is er geen politieke meerder-
heid voor de wensen van de groe-
ne partij. 

Attero bij het
Energie Transitie

Park Midden-Drent-
he. Op dergelijke

locaties wil Groen-
Links grote

windmolen zien.
Het college wijst

dit af en dus lijkt
het erop dat de grote

windmolens er niet
gaan komen

(foto Be van der Veen).

10 Coronapatiënten
uit Brabant in WZA
ASSEN - Het Wilhelmina Zie-
kenhuis Assen (WZA) heeft
afgelopen weekend tien coro-
napatiënten uit Brabantse zie-
kenhuizen opgenomen. De
patiënten liggen samen op één
afdeling.

De medewerkers van de betreffen-
de afdeling zijn persoonlijk op de
hoogte gebracht en zijn geïnfor-
meerd over beschermingsmaatre-
gelen en de protocollen die moe-
ten worden toegepast. Het WZA
heeft deze patiënten opgenomen
omdat de ziekenhuizen in Brabant
overvol zijn geraakt. 
Het WZA heeft zich de afgelopen
periode intensief voorbereid om
patiënten met het coronavirus op
de juiste wijze op te kunnen van-
gen. Zo beschikt het ziekenhuis
over isolatiekamers om patiënten
op een veilige manier te verple-
gen. Dit zijn aparte eenpersoons-
kamers met extra maatregelen om
verdere verspreiding van het virus
te voorkomen. Het WZA volgt het
landelijk beleid van het RIVM.
Het WZA heeft de afgelopen
periode al de nodige maatregelen
getroffen om het risico op verdere

verspreiding van het coronavirus
te verkleinen. Zo wordt iedere
bezoeker en patiënt die het zie-
kenhuis binnen wil gaan, gecon-
troleerd op verschijnselen die met
COVID-19 samenhangen. Ook is
nog maar één bezoeker per
patiënt per keer toegestaan en
alleen dus wanneer deze bezoeker
niet hoest, verkouden is, koorts
heeft of kort geleden in een
gebied is geweest dat als besmet is
aangemerkt. 

Bedrijfsleven
krijgt hulp van
waterschappen 
MIDDEN-DRENTHE - Ook de
waterschappen in Nederland
willen een bijdrage leveren om
bedrijven door de coronacrisis
te loodsen. Als ondernemers de
waterschapsbelastingen niet
kunnen betalen vanwege de cri-
sis, krijgen ze uitstel. Het uitstel
geldt voorlopig voor bepaalde
tijd, meestal voor een periode
van drie tot zes maanden. Dat
hebben de Unie van Water-
schappen, MKB-Nederland en
VNO-NCW zondag bekend
gemaakt. Meerdere water-
schappen zetten ook de invor-
dering van belastingen stil en
betalen facturen direct, ruim
voor de vervaldatum. Daarnaast
zetten waterschappen alles op
alles om de opdrachtverlening
en vergunningverlening aan
bedrijven door te laten gaan,
zodat het werk in de grond-,
weg- en waterbouw kan door-
draaien.

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. Op veel plekken
zou de opbouw van paasvuren
afgelopen weekend beginnen,
maar dat is dus allemaal van de
baan. 
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