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GGD Drenthe begint
eerder met vaccineren
REGIO - Het vaccineren
tegen het coronavirus begint
in ziekenhuizen eerder dan
verwacht. Vanaf woensdag
wordt het zorgpersoneel
ingeënt
met
het
BioNTech/Pfizer-vaccin. Het
eerste vaccin zou vrijdag in
Nederland worden ingespoten. Maandag werd bekend
dat er eerder wordt begonnen.
De acute zorg dreigt de toestroom niet meer aan te kunnen
en daarom besloot Minister
Hugo de Jonge zo snel mogelijk
30.000 vaccins beschikbaar te
stellen voor personeel op ambulances, de spoedeisende hulp en
de IC- en corona-afdelingen in de
ziekenhuizen. Deze kunnen met
ingang van woensdag dus gevaccineerd worden. ,,Dat komt neer
op 340 á 350 medewerkers
gemiddeld per ziekenhuis,
afhankelijk van de grootte van
het ziekenhuis”, legde Ernst Kuipers uit in een persconferentie,
hij is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).
Over drie weken volgt de benodigde tweede prik.
Woensdag wordt eerst een personeelslid van een verpleeghuis in
het Brabantse Veghel gevaccineerd. Daarna wordt er ook
begonnen met vaccineren in de
ziekenhuizen. Dat wordt gedaan
door bedrijfsartsen. Doel is

onder andere uitval van zorgmedewerkers terugdringen. De Treant Zorggroep en het Wilhelmina
Ziekenhuis Assen zijn druk bezig
met de voorbereidingen.
GGD Drenthe zal 11 januari ook
beginnen met vaccineren. Dit is
een week eerder dan gepland.
Op de locatie bij het TT Circuit
in Assen zullen eerst zorgmedewerkers worden gevaccineerd.
Duizenden medewerkers van
verpleeghuizen hebben vanaf
maandag via hun werkgever een
uitnodiging gekregen om zich
binnenkort te laten vaccineren
tegen het coronavirus.
De GGD GHOR Nederland heeft
direct een callcentrum geopend,
waar tweeduizend medewerkers
klaar zitten om afspraken in te
plannen voor de vaccinaties die
gezet gaan worden. Het callcentrum is zeven dagen per week
geopend van 8.00 tot 20.00 uur.
Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
moeten op 18 januari alle GGDregio’s van start zijn gegaan en
op 29 januari volgt dan de volgende vaccinatieronde.
Het ministerie heeft ook bevestig dat huisartsen met voorrang
zullen worden gevaccineerd. Dat
is de uitkomst van het overleg
van de Landelijke Huisartsen
Vereniging met het ministerie.
De huisartsen werden eerst niet
genoemd. De LHV vond dat huisartsen een onmisbare schakel in
de zorgketen vormen, én dat zij
een belangrijke rol in het vaccinatieproces spelen. In de
gesprekken heeft VWS bevestigd
dat de huisartsen een hoge prioriteit hebben in de volgorde van
vaccineren. Dat zal op zo kort
mogelijk termijn gebeuren. De
precieze uitwerking volgt nog.
LHV en VWS hadden al eerder
afgesproken dat alle huisartsen
en hun medewerkers die patiënten gaan vaccineren, vóórdat ze
starten met vaccineren zelf ook
de mogelijkheid krijgen om
gevaccineerd te worden. Dat
gebeurt dan met het Modernavaccin. De goedkeuring van dit
vaccin door de Europese Commissie werd maandagavond verwacht.
De strategie van het kabinet
blijft om eerst de meest kwetsbare mensen te beschermen. Dat
zijn de mensen in de verpleeghuizen. Als het Moderna-vaccin
wordt goedgekeurd, is de hoop
dat ouderen in de loop van februari kunnen worden ingeënt.

Aa en Hunze
volgt landelijke
lijn niet
REGIO - Het ziet ernaar uit
dat het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen zijn
hoogste punt heeft bereikt
en binnenkort gaat dalen,
net als te zien is bij de
besmettingen. Dat zei voorzitter Ernst Kuipers van het
Landelijk Netwerk Acute
Zorg maandag op zijn wekelijkse persmoment.

Ondanks het vuurwerkverbod werd er toch nog redelijk veel
vuurwerk afgestoken. Het verbod heeft wel zin gehad, want er
waren veel minder vuurwerkslachtoffers dan in andere jaren.
(foto: Henry Koops)

Rustige jaarwisseling in
Gemeente Aa en Hunze
AA EN HUNZE - Het was een
bijzondere jaarwisseling. Net
als 2020 een bijzonder jaar
was door het coronavirus. Het
virus en de harde lockdown,
die daar het gevolg van is, had
ook veel invloed op de viering
van oud en nieuw. De inwoners bleven over het algemeen thuis en vierden de jaarwisseling in kleine kring. ,,De
inwoners van Aa en Hunze
hebben zich prima gedragen.
Ook houden ze de regels met
betrekking tot corona goed in
acht. Dat mag ook wel eens
gezegd worden”, aldus Jos Pistorius, een tevreden politiechef van Aa en Hunze.
De jaarwisseling in de Gemeente
Aa en Hunze verliep dus heel
rustig. De politie kneep hier een
daar een oogje toe en greep niet
in bijvoorbeeld voor het afsteken
van vuurwerk. Ondanks het
vuurwerkverbod ging er vlak na
de jaarovergang nogal wat vuurwerk de lucht in. Ook waren er
op oudejaarsdag regelmatig
harde knallen te horen en werd
de hemel verlicht door siervuurwerk.
Het afschieten van carbid
gebeurde ook niet altijd met
twee personen, maar controleurs
van de gemeente en de politie
zagen dat het niet uit de hand
liep. Een enkeling die geen melding had gedaan van het afsteken van carbid werd gesommeerd om te stoppen met afsteken. De politie nam ook nog wel
een kijkje bij illegale autocrossen, maar de agenten hielden het bij een gesprek. ,,Het
wegslepen van de auto’s was
waarschijnlijk erger geweest dan
de kwaal. Dus we hebben verder
niet ingegrepen”, zegt Pistorius.
De politie had tijdens de jaarwisseling geen extra mankracht
ingezet. ,,Niet meer dan in andere jaren. Wel hebben we met een
onopvallende auto gepatrouilleerd. Dat is ons goed bevallen,
dus dat zullen we in de toekomst
vaker gaan doen.”
De brandweer heeft het niet druk

gehad. De korpsen hebben vrijdagmorgen op verzoek van de
gemeente nog wel restanten van
vreugdevuren in Gasselte, Gasselternijveen en Gieten geblust.
Doordat er minder mensen op
straat waren viel het aantal vernielingen ook erg mee. De buitendienst van de gemeente kwam
na een eerste inventarisatie tot
en bedrag van 1487,50 euro. En
dat is aanzienlijk minder dan in
voorgaande jaren. De schade
werd veroorzaakt door vernielingen aan verkeersborden, plaatsnaamborden, prullenbakken en
bushokjes.

Volgens Kuipers vertonen de
cijfers van de afgelopen
week een grillig verloop,
mogelijk vanwege de feestdagen. Maar hij heeft goede
hoop dat de bezetting inmiddels een plateau
heeft
bereikt. ,,Al zeg ik dat nog
heel voorzichtig. Het kan zijn
dat het cijfer morgen weer
iets omhoog gaat. Maar daar
word ik niet zenuwachtig
van. Ik heb een beter gevoel
dan rond de kerstdagen.
Toen vroegen we ons echt af:
waar gaat dit heen?”
Het aantal positief geteste
inwoners in Aa en Hunze is
de afgelopen week wel toegenomen. 92 inwoners kregen een positieve uitslag van
hun test te horen. Een week
eerder waren dat 74. Niemand van de positief geteste
inwoners is opgenomen in
een ziekenhuis. Het totaal
aantal positief geteste inwoners in nu 621.

Brandweer voorkomt
grote brand in Annen
ANNEN – De brandweer van Annen heeft zaterdagochtend een
grote boerderijbrand weten te voorkomen aan de Eexterweg in
Annen. De brandweer kreeg om 11.00 uur de melding van de
brand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Brandweerlieden hebben een ruit op de eerste verdieping ingeslagen om beter bij het
vuur te kunnen. De brandweer kreeg ondersteuning van Gieten
en de hoogwerker uit Veendam. De brand is veroorzaakt door een
aanwezige kachel, deze is door de brandweer naar buiten
gebracht. Met behulp van de hoogwerker is het dak gecontroleerd.
De bewoner van het pand werd nog gecontroleerd door ambulancepersoneel, omdat hij rook had ingeademd. Na controle hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. Hoe groot de schade is, is niet
bekend. (foto: Van Oost Media)
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Veel kerkdiensten gaan tijdens
deze harde lockdown niet door.
Sommige diensten worden uitgezonden of opgenomen. Informatie
hiervoor is verkrijgbaar bij de
eigen gemeente.
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Gieter ondernemers geven
hoofdprijs van 250 euro weg

HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Gieten/
Gasselte/Rolde: raadpleeg centrale dokterspost Assen, tel. 09001120112.
TANDARTSEN
Gieten/Gasselte/Rolde:
Meursing Schoonoord. tel. 09001012345.
Annen:
Tandartspraktijk H. J. Jorna.
(Vries) tel. 0592-541522.
APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van 8.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor spoedgevallen buiten opening: Wilhelmina Apotheek Assen (0592-302324).

Familie De Jonge stopt met
uitbaten Heerencompagnie

POLITIE
Basiseenheidsbureau gemeente
Aa en Hunze: Eexterweg 33, 9461
BB Gieten, tel. 0900-8844. E-mail:
aaenhunze@drenthe.politie.nl.
Openingstijden: maandag en dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 9.00 tot
13.00 uur. Vrijdag gesloten. Ook is
het mogelijk via internet
(www.politie.nl) aangifte te doen
van eenvoudige zaken.

ANNERVEENSCHEKANAAL
- De familie De Jonge is gestopt
met het uitbaten van de Heerencompagnie in Anneveenschekanaal. Het familiebedrijf
was sinds 2014 gevestigd in de
voormalige waterstaatskerk in
het dorp. In het Rijksmonument exploiteerde de familie
een restaurant en zalen met
alle facetten op horecagebied.
Deze taken zijn sinds 1 januari
overgenomen door Aignwies.

Autobrand in
kiem gesmoord
GASSELTERNIJVEEN - De
brandweer van Gasselternijveen kreeg op 2 januari even na
middernacht melding van een
autobrand aan de Hoofdstraat
in Gasselternijveen. Bij het
inmelden bij de meldkamer
kregen de brandweerlieden
bericht dat de auto vermoedelijk al uit was en dat men bezig
was de auto weg te slepen. De
brandweer is nog op de locatie
gaan kijken, maar heeft de auto
niet aangetroffen. Ook de
brandweer van Gieten was uitgerukt, maar kon na bericht van
het korps uit Gasselternijveen
onverrichter zake terugkeren
naar de kazerne.

GIETEN – De vierde trekking van de Gieter eindejaarsactie heeft
op 24 december plaatsgevonden. Tijdens deze trekking werden
niet alleen de kassabonnen getrokken voor de 23 weekprijzen,
maar ook de kassabon voor de hoofdprijs van 250 euro. Deze
hoofdprijs werd gewonnen door mevrouw Brandsma uit Gieten.
De overige prijswinnaars staan vermeld in De Schakel, bij de
deelnemende ondernemers en op Facebook (Ondernemers Gieten). (eigen foto)

Auto total loss
door putdeksel
GASSELTE - Een vrouw heeft op
oudjaarsavond in Gasselte onherstelbare schade aan haar auto
opgelopen. Dat gebeurde door
een putdeksel die was opengezet
aan de Hoefslag. De auto is volgens de politie zeer waarschijnlijk total loss. De bestuurder, een
zorgmedewerkster, kon door het
ongeluk haar ronde niet afmaken.
De politie vraagt getuigen om
zich te melden, dit kan 0900 -8844.

,,We waren al een tijdje zoekende.
We worden een dagje ouder en de
leeftijd gaat dan ook een rol spelen. Door de toenemende drukte
werd het wel eens wat te veel. We
hadden er vijf jaar voor uitgetrokken en overname zat er niet in bin-

nen de gelederen. Mijn zoon Roelof heeft de keuze gemaakt om
ook niet verder te gaan met de
Heerencompagnie”, zegt Geert de
Jonge. ,,En nu corona ook nog zijn
intrede heeft gedaan, werd de stap
om ermee te stoppen makkelijker.
Daarnaast runnen we ook nog een
bouwbedrijf waar we nog elke dag
plezier aan beleven.”
Dankzij een goede samenwerking
met Aignwies ging de familie de
Jonge in gesprek met de zorginstelling. Aignwies, die zorgt voor
dagbesteding voor iedereen met
een zorgvraag, huurde al een paar
jaar de ruimte achter de kerk.
,,Door de toenemende drukte
werd hun aandeel steeds groter.
Ze hebben per 1 januari bijna het
gehele pand in gebruik genomen.
Behalve de kerkzaal, dit komt in
gezamenlijk gebruik. Ze gaan nu
de horeca met een dag-zaak verder uitbreiden. En ze zijn nog in
onderhandeling met een andere
partij om de horeca verder in te
vullen. We blijven voorlopig eigenaar van de kerk en de gebouwen
van De Heerencompagnie, zodat
we de kerk ook nog kunnen
gebruiken voor uitvaarten, feesten en partijen, waar we voorlopig
gewoon mee doorgaan.
Tot hier nader invulling aan is
gegeven. Ik ben geboren en getogen in Annerveenschekanaal en
draag de kerk nog altijd een warm
hart toe. En hoop in de toekomst
dit met een goed gevoel over te
dragen. Omdat we zelf een bouwbedrijf hebben, konden we zelf de
verbouwing doen met behulp van
een aantal fantastische vrijwilligers, is dit toch gelukt in een korte
periode.”, aldus De Jonge.
,,We hebben met de praam gevaren, en zo gauw dit weer kan, gaan
we dit ook weer doen. De vaarrecreanten maakten gebruik van
onze sanitaire voorzieningen. In
samenwerking met de brugwachters, die er alles aan deden om de
bootjes in de haven neer te leggen. Maar zoals het er nu uit ziet,
gaat dit komend seizoen niet meer
plaatsvinden. De sanitaire voorzieningen zijn op dit moment anders
in gebruik. We hebben een drukke
en leuke tijd gehad en een heleboel leuke en bijzondere mensen
ontmoet, met ieder een eigen verhaal. Hartelijk dank hiervoor.”
Meer informatie over het gebruik
van de praam en voor reserveringen kan men nog steeds bij de
familie De Jonge terecht via telefoonnummer 0598-853698.
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Rick Slor wordt volgend seizoen hoofdtrainer van Rolder Boys. (foto: Rolder Boys)

Rick Slor volgend seizoen hoofdtrainer Rolder Boys
ROLDE - Rick Slor wordt per 1
juli de nieuwe hoofdtrainer van
Rolder Boys. Hij volgt dan
Kenny Koning op, die na twee
seizoenen als hoofdtrainer
afscheid neemt van Rolder
Boys.
Rick Slor is momenteel assistent-

trainer bij de eerste selectie van
de tweedeklasser en coördinator
van de onderbouw van de jeugdopleiding. Hiervoor was de voormalig profvoetballer jarenlang
hoofdtrainer van competitiegenoten Stadskanaal en Valthermond
en jeugdtrainer bij FC Emmen.
,,Uit de gevoerde gesprekken is

gebleken dat er binnen de selectie
veel draagvlak bestaat voor het
aanstellen van Rick Slor als hoofdtrainer.
Dat hij bekend is met de spelersgroep en de vereniging wordt als
een voordeel gezien. Er is afgesproken het lopende seizoen in
goede samenwerking met Kenny

Koning af te maken, waarbij de
bestaande rolverdeling gehandhaafd blijft. Met ingang van het
volgende seizoen zal Rick dan het
hoofdtrainerschap overnemen”,
aldus voorzitter Jasper Ottens.
Het bestuur gaat zich ondertussen
richten op de verdere invulling
van de technische staf rondom de

eerste selectie en het vinden van
een geschikte opvolger als coördinator onderbouw van de jeugdopleiding.
Kenny Konings zet zijn trainerscarrière voort bij Valthermond.
Hij wordt daar de opvolger van
Albert Koops.
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Literaire Hemel neemt
voorschot op Poëzieweek
AMEN - De eerste Literaire
Hemel in het nieuwe jaar is
vanaf zaterdag 9 januari te
bekijken via literairehemel.nl. Vooruitlopend op de
Poëzieweek, die eind januari
plaatsvindt, wordt ruim aandacht besteed aan poëzie.
Joep van Ruiten interviewt Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja
(1974). Binnenkort draagt de
Friese Amsterdammer, na twee
jaar, het stokje over. Bruinja
sprak afgelopen zomer tbs’ers en
hun behandelaars van de Pompestichting. In Springtij staan de
teksten die hij op basis van deze
gesprekken heeft geschreven.
Hij noemt het zelf documentairepoëzie. Bruinja studeerde Engels
en Fries aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Vanaf 2000 publiceert hij Friestalige en Nederlandstalige bundels, die onder
andere voor de Ida Gerhardtpoëzieprijs werden genomineerd. In
2019 werd Bruinja benoemd als

zevende Dichter des Vaderlands.
In zijn nieuwe bundel Springtij
komen mensen aan het woord
die ter beschikking aan de staat
zijn gesteld. Hij sprak met hen
over hun jeugd, hun leven in de
kliniek en de problemen waar ze
tegen aanlopen. Hij kreeg zo een
vollediger beeld van mannen en
vrouwen die een vreselijk delict
hebben begaan maar met wie we
ook verlangens, dromen en ambities delen.
Klaas Koops uit Schipborg (1949)
vertelt over zijn nieuwe boek Vief
liefdes, gedichten en gedachten
in Zuidoost Zand-Drents. Koops
publiceerde verscheidene boeken met poëzie en proza, zowel
fictie als non-fictie. Hij is naast
schrijver ook beeldend kunstenaar, afgestudeerd aan de Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen. In Vief Liefdes beschrijft Koops in gedichten
en korte verhalen wat hem bezighoudt en wat hij niet van zich af
kan zetten. Hij noemt dat zijn

liefdes. De gedichten zijn
beschouwend van aard, de verhalen getuigen van verwondering
over wat hij in de wereld tegenkomt. Annette Timmer interviewt Barber van de Pol. Zij
schreef een portret van denker
en schrijver Carry van Bruggen
(1881-1932), die 140 jaar geleden
werd geboren in Smilde. Van
Bruggen was romanschrijver,
essayist, filosoof en zus van
schrijver Jacob Israël de Haan.
Zij was een non-conformistische
dwarsdenker pur sang. Volgens
Van Bruggen word je iemand
doordat je je onderscheidt. Haar
gefictionaliseerde autobiografie
Eva (1927) is onlangs herdrukt.
Barber van de Pol, vertaalster en
zelf schrijver van kinderboeken,
romans, essays, columns en het
non-fictieboek Zingen is geluk,
schreef geen biografie van Carry
van Bruggen. Er is geen ander
zijn dan anders zijn is een eerbetoon en een zoektocht naar de
Carry’s van nu.
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Subsidieregeling groene
burgerinitiatieven
DRENTHE - De provincie
Drenthe moedigt inwoners van
Drenthe aan om mee te helpen
de omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken. Hiervoor kan sinds 1 januari
gebruik gemaakt worden van
de subsidieregeling groene
bewonersinitiatieven Drenthe.
Inwoners van Drenthe kunnen in
2021 een subsidie aanvragen uit
een pot van totaal 20.000 euro
voor maatregelen in het openbaar
groen. Denk daarbij aan het
omvormen van een gazon naar
een bloemrijk grasland, het
maken van bijenhotels of herstellen van landschapselementen. Het
uitvoeren van zulke initiatieven
moet altijd in overleg met de eigenaar van de grond (meestal de
gemeente).
Gedeputeerde Henk Jumelet:
,,Het zou mooi zijn als er initiatieven gedaan worden in groepsverband, bijvoorbeeld door een straat
of door een buurt- of dorpsvereniging. Samen de handen uit de
mouwen steken en daarmee de
eigen omgeving mooier maken én

de biodiversiteit verbeteren. Op
deze manier kun je elkaar ervan
bewust maken dat alle kleine
beetjes helpen.”
Aanleiding voor het instellen van
deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven
Provinciale Staten uiting aan hun
ongerustheid over de neergang
van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral die voor bijen,
vlinders en andere insecten. Uit
onderzoek is gebleken dat het
aantal insecten snel afneemt doordat er te weinig goed leefgebied
is. Samen met de gemeenten, de
waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan
maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het natuurvriendelijk beheren van bermen en
oevers.
Met deze subsidieregeling, die ook
beschikbaar was in 2019 en 2020,
kunnen ook inwoners hieraan
weer een steentje bijdragen. Aanvragen van subsidie door inwoners
van Drenthe kan via de website
van de Provincie Drenthe.
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Keet Knuppelparadijs viert
alternatief oudjaarsfeest
BALLOO - Het dorp Eext ontbrak op de lijst van aanvragen
voor het schieten van carbid. In
het dorp werd andere jaren
flink met carbid geschoten
onder meer door de jongeren
van de Keet van Eext. De jeugd
was dit jaar naar Balloo getrokken en vierde een alternatief
oudjaarsfeest op de es even
buiten het dorp. Met oude
auto’s werd gecrost.

ben nog geen bezoek gehad van
de gemeente of van de politie,
maar we hebben wel besloten dat
we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. Maar we zorgen
in ieder geval niet voor grote overlast.” Een maat van hem vult aan.
,,We kunnen ook niets. We mogen
niet meer met de keet door het
dorp. En in onze keet zijn we sinds
maart niet meer geweest. Dit is
een mooie uitlaatklep en hebben
we toch een mooi feestje.”

De jongeren van Keet Knuppelparadijs hadden al vroeg besloten
dit jaar geen carbid te schieten.
,,We zijn normaal met een man of
twaalf met aanhang. Dan is het
niet leuk om met twee man ergens
te gaan carbidschieten. We hebben enkele maanden geleden
enkele oude auto’s gekocht en er
wat extra bumpers opgezet. De
eigenaar van het land heeft ons
toestemming gegeven om hier te
mogen crossen. Het is de oom van
één van ons.

Op de akker wordt een nieuw element aan het crossen toegevoegd.
Eerst werd met een touw nog een
leeg krat bier achter de auto voorgetrokken Het krat wordt vervangen door een kofferdeksel waar
iemand op gaat zitten. De auto
komt eerst moeilijk opgang in de
modder om vervolgens toch flink
gas te geven. De modder spuit alle
kanten op. ,,Mud sliding of zo iets”,
roepen de toeschouwers aan de
kant, die volop van het schouwspel
genieten. Een crossauto komt van
het veld rijden en de coureur trapt
laat op de rem, waardoor hij eens
stilstaande crossauto niet meer
kan ontwijken. Hij geeft nog eens
extra gas, waardoor de auto’s door
de rookwolken niet meer te zien
zijn. Oldersma kijkt genietend
toe. ,,Het is een leuk alternatief,
maar het echte oud-en-nieuwgevoel ontbreekt. Het is toch
anders. En vanavond zal het ook

En zo kunnen we hier coronaproof
crossen”, legt Wesley Oldersma
lachend uit. ,,Het ging vanmorgen
heel goed. Toen zaten we allemaal
in de auto’s op afstand van elkaar.
Nu is dat wat anders. De auto’s zijn
stuk en staan stil. En nu klit men
wat meer bij elkaar.” De inwoner
van Gieten is zich ervan bewust
dat ze illegaal bezig zijn. ,,We heb-

Keet Knuppelparadijs uit Eext viert met oude crossauto’s een alternatief oudjaarsfeest bij Balloo.
(foto’s: Henry Koops)
anders zijn. We mogen niet veel,
dus we zullen wel in klein gezelschap oudjaarsavond moeten uit-

zitten. Het zal een heel andere
beleving worden. Het is te hopen
dat we snel weer bij elkaar mogen

komen en dat we de gezelligheid
weer terugkeert. Daar zijn we wel
aan toe.”
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Gasselternijveen in eerste
uitzending van Het Dorp
GASSELTERNIJVEEN
Buurtvereniging HoofdstraatNoord is woensdag te zien in de
nieuw serie Het Dorp bij
Omroep Max. Acteur Huub
Stapel en schrijver Wim
Daniëls reizen in dit tv-programma op een motor met zijspan door Nederland, op zoek
naar het echte dorpsgevoel.
Het dorpsgevoel komt voor in
Gasselternijveen doordat het
hele dorp onder meer uitrukt
om te helpen bij het jaarlijkse
peren plukken.
Stapel en Daniëls vragen zich in
het programma als echte dorpsjongens af wat er nog over is van
het dorpse leven uit hun jeugd
zoals gemeenschapszin, de kermis,
de dorpsdokter en andere typische fenomenen. Steeds meer dorpen worden opgeslokt door grote
gemeenten, voorzieningen verdwijnen en jongeren trekken weg.
De rode draad van de serie is dan
ook: wat is de toekomst voor het
dorp in Nederland?
Lion Houkes, die aan de Hoofdstraat in Gasselternijveen woont,
was de afgelopen dagen te zien in
de promo van het programma.

,,Mensen kennen elkaar, lopen de
deuren niet bij elkaar plat, maar
hebben wel oog voor elkaar”, zegt
hij in deze promo. De gemeenschapszin komt terug in het programma volgens Houkes die net
als enkele andere buurtbewoners
voor de camera zijn verhaal doet
over de saamhorigheid in de
buurt. ,,Doordat wij enige jaren
geleden het Appeltje van Oranje
hebben gewonnen en dat Prinses
Máxima onze perenbomen vervolgens kwam bekijken, zijn ze bij
ons terechtgekomen”, vertelt
Houkes. ,,In september is een
cameraploeg geweest en hebben
we de perenlunch geënsceneerd.
Vervolgen hebben ze de perenpluk gefilmd en hebben enkele
buurtbewoners hun zegje gedaan
voor de camera. Huub Stapel en
Wim Daniëls zijn niet in het dorp
geweest”, aldus de inwoner van
Gasselternijveen die zichzelf de
afgelopen week voorbij zag
komen op televisie. ,,Zo zit je zomaar in een promo van een televisieprogramma. We hebben de uitzending nog niet gezien. Ik ben
zeer benieuwd.”
De uitzending van Het Dorp met
Gasselternijveen is woensdag 6
januari te zien om 21.50 uur op
NPO 1.

Bestelbusje vat vlam
PAPENVOORT - Een bedrijfsbusje is bij Papenvoort op zondagmiddag in brand gevlogen. Het busje
reed op het Oostereind richting Grolloo. Tijdens het rijden kwamen er rook en vlammen onder het
dashboard vandaan. De inzittenden konden op tijd uit het busje komen en konden nog wat persoonlijke bezittingen veiligstellen. De brandweer van Borger heeft het busje geblust. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft het voertuig opgehaald. (foto: Van Oost Media)

Drentse partijen reageren samen
op inrichting acute zorg

De cameraploeg van het tv-programma Het Dorp filmt de
perenpluk in Gasselternijveen. (eigen foto)

Automobilist gewond
na ongeval op N33
ANDEREN - Een automobilist is donderdag tijdens een eenzijdig
ongeval op de N33 van Rolde naar Gieten gewond geraakt. Zijn
auto raakte van de weg en kwam op de kop in de bermsloot
terecht. Brandweer Rolde heeft de bestuurder uit de auto gehaald
en over gedragen aan het ambulancepersoneel. Het slachtoffer is
met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het
verkeer werd tijdelijk over één rijbaan geleid. (foto: Van Oost
Media)

DRENTHE - De deelnemers van de Drentse Zorgtafel hebben maandag een
gezamenlijke zienswijze
ingediend in reactie op de
Houtskoolschets
Acute
Zorg van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze houtskoolschets is een discussiestuk over de toekomstige
inrichting en bekostiging
van het acute zorglandschap. Het is bijzonder dat
twintig partijen vanuit de
gehele zorgsector in Drenthe hebben meegedacht en
tot één lijn zijn gekomen
over wat belangrijk is. Volgens de Drentse Zorgtafel
is een blauwdruk uit Den
Haag niet wenselijk, er is
ruimte en maatwerk voor
de regio nodig.
Partijen als Zorgbelang Drenthe,
overheden en zorginstellingen zitten aan de Drentse Zorgtafel. In
hun reactie op de houtskoolschets
vragen zij ruimte voor regionale
invulling van het zorglandschap,
inzet op preventie en het voorkomen van acute zorg, verbinding
tussen het medisch en sociaal
domein en voldoende zorgpersoneel en het toerusten van inwoners, zodat zij mee kunnen denken over veranderingen in de zorg.
De partijen verzamelt aan de
Drentse Zorgtafel vinden dat de
(her)inrichting van de acute zorg
in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de regio is.
Samenwerking in de regio is noodzakelijk. De deelnemers aan de
zorgtafel willen datgene wat er al
is aan netwerken en structuren
benutten dan wel versterken, in
plaats van herinrichten of herorganiseren. Een voorbeeld hiervan
is het invoeren van één landelijk

telefoonnummer voor niet-levensbedreigende acute zorg. Een
blauwdruk vanuit Den Haag over
hoe de acute zorg eruit moet zien
past niet bij de regionale verschillen die Nederland kent.
Een ander aandachtspunt is de
verbinding tussen het medische
en sociale domein, omdat de acute
zorg staat niet op zichzelf staat. In
onze regio zien we diverse mooie
burgerinitiatieven (hollandscheveldverbindt.nl of grolloozorgt.nl).
Beide burgerinitiatieven leiden
ook tot een mooie verbinding tussen informele- en formele zorg
waarbij de formele zorg naar
beneden gebracht kan worden.
Wanneer de inrichting van de
acute zorg verandert, heeft dit ook
gevolgen voor andere domeinen.
Ontschotting tussen de verschillende domeinen is daarom van
belang. Daarom roept de Drentse
Zorgtafel het Rijk op om gemeenten nadrukkelijk te betrekken bij
de uitwerking van de houtskoolschets.
Gedeputeerde Hans Kuipers: ,,In
Drenthe weten we elkaar te vinden en kennen we elkaar goed.
Dat blijkt ook uit onze reactie. We
zijn trots dat dit gelukt is met
zoveel partijen. Het is goed om de
inrichting van het acute zorglandschap aan te passen, zodat het
beter aansluit bij de wensen en
behoeften van deze tijd. In Drenthe hebben we te maken met veel
platteland en zijn de zorgkosten
vrij hoog. Dat maakt dat wij al
goed nagedacht hebben over ver-

andering in de acute zorg. We hebben in onze regio een aantal
mooie voorbeeldprojecten en
omdat de lijntjes kort zijn kunnen
we ook snel schakelen tijdens de
huidige coronacrisis bijvoorbeeld.”
Aan de Zorgtafel worden de vele
facetten van de zorg besproken.
Dankzij de brede samenstelling is
deze regionale Zorgtafel uniek.
,,De Zorgtafel verbindt en heeft
een enorme meerwaarde, omdat
er vanuit verschillende belangen
samengewerkt wordt aan de zorgopgave waar Drenthe voor staat.
Allemaal met één doel voor ogen:
goede zorg voor de inwoners van
onze regio: voor nu en in de toekomst. Om te kunnen blijven voorzien in een passend zorg- en
behandelingsaanbod is het van
belang gezamenlijk te investeren
in de herinrichting van de Drentse
zorginfrastructuur. Dat betekent
dat er vernieuwende vormen in
het zorgaanbod zullen ontstaan.”
De deelnemende partijen zijn: 12
Drentse
gemeenten,
CMOSTAMM, GGD Drenthe, GGZ
Drenthe, Huisartsenzorg Drenthe,
Icare, Interzorg, Isala Meppel,
NNCZ, Provincie Drenthe, Saxenburgh groep ROAZ/AZNN, Tangenborgh, Treant Zorggroep,
UMCG, UMCG Ambulancezorg,
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Zilveren Kruis, Zorgbelang Drenthe
en ZorgpleinNoord. Commissaris
van de Koning Jetta Klijnsma is
voorzitter van de Drentse Zorgtafel.
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‘Carbidschieten is leuker dan vuurwerk afsteken’
AA EN HUNZE - Het oudjaar
is op 22 plaatsen in de gemeente Aa en Hunze uitgeluid met
het schieten van carbid. De
gemeente had eerst meer aanvragen ontvangen, maar door
de veranderde regelgeving,
waardoor men met slechts
twee personen actief mocht
zijn, werden aanvragen ingetrokken. Sommige fervente
carbidschieters hadden helemaal geen aanvraag ingediend.
Door het vuurwerkverbod
waren er veel locaties waar
voor het eerst met carbid werd
geschoten.
Jan Jonkers en Marieke Knijp uit
Anderen waren twee inwoners die
voor het eerst een aanvraag hadden ingediend. Met een drietal
vrienden uit Anderen en twee
schoolvrienden uit Assen waren ze
op een akker even buiten het dorp

bezig met het creëren van luide
knallen. ,,Vorig jaar hadden we
vuurwerk en schoten we carbid
met een verfblikje. Door het vuurwerkverbod besloten we het groter aan te pakken en hebben een
aanvraag bij de gemeente ingediend”, aldus de tieners die nu de
knallen realiseren met een melkbus. De ballen schieten een eind
weg over het bouwland. De jongeren uit Anderen weten dat de juiste verhouding van water en carbid
belangrijk is. ,,Met te veel water
krijg je een steekvlam en geen
luide knal. Met te weinig water
ontstaat er weinig gas, waardoor
je slechts een plofje krijgt”, zegt
Jan Jonkers die zijn brander vervolgens bij de melkbus houdt en
er een luide knal klinkt. Hoe ze de
jaarwisseling uitzitten weten ze
nog niet. ,,We mogen niet zoveel.
Ik denk dat we in klein gezelschap
bij elkaar gaan zitten”, aldus
Marieke Knijp.
In Deurze is de locatie afgezet met

De bussen in Deurze worden elk jaar een beetje groter om het
oude jaar uit te luiden. (foto: Henry Koops)

Een groepje tieners beleeft plezier aan het carbidschieten op een akker even buiten Anderen. (foto:
Henry Koops)
rood-witte linten. Binnen de linten
staan meerdere melkbussen en
een groter kanon opgesteld. Achter de linten staan enkele mensen
te kijken naar de verrichten van
een aantal jongeren die bezig zijn
met het afvuren van de bussen en
het kanon. ,,Het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf,
wanneer ze een kijkje komen
nemen”, zegt Ed Noorman die ook
achter het lint staat te kijken. Zijn
zonen staan met enkele vrienden
binnen de linten. De taken zijn,
om aan de regels te voldoen verdeeld in schutters en balophalers.
,,Normaal gaat het om de gezelligheid met een hapje en een drankje. Dat trekt altijd wel mensen.
Dit jaar mag dat allemaal niet. We
hebben er dan ook geen rucht-

baarheid aangegeven op sociale
media, maar je ontkomt er niet
aan dat er mensen komen kijken.”
Een bal schiet enkele tientallen
meters de lucht in, waarna er
enkele droge knallen klinken
afgesloten met een enorm harde
knal van het zelfgebouwde kanon.
,,De jongens hebben allemaal een
technische achtergrond Dus ze
weten wat ze doen. Ze gebruiken
ook zuivere zuurstof om de knal
nog harder te laten klinken. Maar
de veiligheid staat voorop”, aldus
Noorman.
Floris Brongers heeft net enkele
pannen snert opgezet, want ook
aan de inwendige mens moet worden gedacht. Verder worden er
broodjes worst genuttigd. Brongers geeft in deze pauze aan dat

hij meer plezier beleeft aan carbidschieten dan het afsteken van
vuurwerk. ,,Dat vind ik zonde van
het geld. En illegaal vuurwerk wil
ik al helemaal niet promoten. Nu
is de prijs van carbid door het
vuurwerkverbod wel omhooggeschoten. Je betaald nu ongeveer
4,50 euro per kilo. Dat was vorig
jaar nog 2 tot 2,50 euro. Op internet wordt soms een tientje
gevraagd. Maar we hebben nog
steeds voor een klein bedrag veel
plezier. Het is jammer dat het dit
jaar anders gaat dan voorgaande
jaren, maar het is niet anders.”
Zijn maten hebben net de bussen
weer gevuld. Brongers neemt de
brander ter hand en laat de bussen knallen. Het jaar 2020 wordt
op bijzondere wijze uitgeluid.
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