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Verschijnt in de dorpen

Nieuw-Amsterdam • Veenoord • Schoonebeek • Nieuw-Schoonebeek • Erica
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Zantingh Tweewielers viert jubileum-
feest én opening nieuwe showroom
Dubbel feest bij Zantingh Twee-
wielers in Nieuw- Amsterdam. 
Daar wordt namelijk wordt op 
15, 16 en 17 december feestelijk 
stilgestaan bij het 25-jarig bestaan 
van de zaak en kan iedereen 
kennismaken met de werkelijk 
prachtige nieuwe showroom. ‘Het 
is een zeer bewogen en hectisch 
jaar geweest. Maar als ik onze 

nieuwe showroom en werkplaats 
zie, dan zijn wij vooral ongeloof-
lijk trots’, zegt Jan Zantingh, die 
samen met zijn vrouw Alise het 
bedrijf runt. 

Heel erg trots
En trots zijn ze zeker. Een kwart 
eeuw geleden begonnen ze op 
dezelfde plek hun onderneming. 

‘Onvergelijkbaar met nu. 
Wij hadden zo’n veertig 
vierkante meter ruimte 
tot onze beschikking. Er 
hingen wat fi etsen aan het 
plafond en dat was het 
wel’, lacht Jan. In de loop 
der tijd echter, groeide hun 
bedrijf uit tot een begrip 
in de wijde omgeving. ‘We 
zijn heel erg trots dat we 
nog dit jaar onze nieuwe 
showroom kunnen openen. 
Dat was iets wat we ook 
echt heel graag wilden. 

In januari van dit jaar bestonden 
we namelijk 25 jaar. Toen moch-
ten we er vanwege corona echter 
niets aandoen. Dat we nu ieder-
een – nog net in ons jubileumjaar 
dus - welkom mogen heten in de 
nieuwe showroom doet ons goed’, 
zegt Jan. 

Positieve reacties
Eind goed, al goed dus. Want 
het zat lang niet altijd mee. ‘Van-
wege vervuilde grond heeft de 
nieuwbouw zo’n drie maanden 
vertraging gehad. We hadden de 
showroom graag voor het fi etssei-
zoen willen openen. Dat lukte ech-
ter niet’, legt Jan uit, die iedereen 
van harte uitnodigt om op 15 en 16 
december (van 09.00 uur tot 20.00 
uur) en 17 december (09.00- 16.00 
uur) een kijkje te komen nemen 
in de prachtige showroom en de 
nieuwe werkplaats. ‘We hebben 
nu meer ruimte en kunnen onze 

WIJ FIXEN HET!!
0524 - 52 22 52

Volg ons voor de
beste weekknallers

Wat je ook kiest,
je krijgt altijd
ons advies

Kijk op hypotheker.nl

Jazeker. De Hypotheker.

Emmen
Marktplein 152
(0591) 640 800

Coevorden
Sallandsestraat 108
(0524) 518 833

Klazienaveen
Langestraat 504
(0591) 708 888

producten mooier presenteren. 
Ook onze werkplaats is ruimer en 
dat werkt prettiger. Nu al zijn de 
reacties heel erg positief’, zegt Jan. 

Speciale aanbiedingen
Wie een bezoek brengt op 15, 16 of 
17 december kan rekenen op een 
warm welkom met een hapje en 
een drankje. ‘Bovendien hebben 
we speciale aanbiedingen die 
bijzonder de moeite waard zijn. 
Wat die aanbiedingen zijn? Dat ga 
ik natuurlijk nog niet verklappen. 
Ik kan echter wel beloven dat ze 
bijzonder de moeite waard zijn.’

Zantingh Tweewielers is geves-
tigd aan de Vaart Noordzijde 7 
in Nieuw-Amsterdam.
Je kunt het bedrijf telefonisch 
bereiken via 0591-551708. 
Zie ook de website
www.zantinghtweewielers.nl.
(18DorpenKrant / Vincent Muskee)Willem Schoutenstraat 22, 7825 VV Emmen

0591-745 888  |  info@groenmaat.nl  |  www.groenmaat.nl

HET IS WEER TIJD VOOR DE TUIN!

‘Van harte welkom op 15, 16 en 17 december a.s.’



Zalencentrum en Catering voor al uw feesten en partijen
Van Goghstraat 27a, Nieuw-Amsterdam/ Veenoord

Tel.nr. 0591-551500  -  www.daolmeul.nl

Heeft u in het nieuwe jaar iets te vieren?
Kijk dan voor meer informatie over feesten en partijen op onze site: 

www.daolmeul.nl of neem telefonisch contact op: 0591-551500 
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Vaart Zuidzijde 33
7833 AB
NIEUW-AMSTERDAM
T. 0591 535130
apotheek.de.vaart@ezorg.nl
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Wij wensen u � jne Kerstdagen en 

een gezond & feestelijk 2023!!!
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Op 7 januari 2023 van 9.00 - 12.00 uur

Open dag Eerste Hart Hulp, Hartbewaking 
en Hartinterventiecentrum in ziekenhuis-
locatie Scheper in Emmen
Binnenkort neemt de afdeling Eerste 
Hart Hulp/Hartbewaking (EHH/
CCU) van Treant haar nieuwe plek 
in gebruik binnen ziekenhuislocatie 
Scheper in Emmen. Deze nieuwbouw 
is de afgelopen maanden gerealiseerd 
aan de kant van de Boermarkeweg 
en halverwege januari 2023 zullen 
de eerste patiënten hier worden 
opgenomen.

Onze collega’s zijn natuurlijk trots 
op hun nieuwe onderkomen. Zij 
willen geïnteresseerden dan ook 
graag de kans geven om deze 
spiksplinternieuwe afdeling van 
tevoren al te zien. Daarom hebben 

zij een open dag georganiseerd op 
zaterdag 7 januari 2023. Je bent op deze 
dag welkom tussen 9.00 en 12.00 uur.

Er staan verschillende activiteiten 
op het programma. Collega’s geven 
rondleidingen en demonstraties en 
vertellen je alles over de ziekenhuis-
zorg op de Eerste Hart Hulp en 
Hartbewaking. Welke zorg wordt er 
bijvoorbeeld gegeven aan iemand 
met een acuut hartinfarct? Ook is het 
mogelijk om zelftesten te doen, zoals 
het laten meten van je bloeddruk. 
Daarnaast is er voor kinderen van alles 
te doen en te beleven!
Behalve op de nieuwe Eerste Hart 

Hulp en Hartbewaking, mag je 
op deze dag een kijkje nemen 
in ons Hartinterventiecentrum 
(HIC). Ook deze afdeling, met drie 
hartkatheterisatiekamers, is nog 
zo goed als nieuw! Hier vinden 
demonstraties en presentaties 
plaats die te maken hebben met 
hartkatheterisaties, dotterprocedures, 
pacemakers en implanteerbare 
defi brillatoren.

Kom je ook naar de open dag? Meld 
je dan wel even aan. Dit kan tot 22 
december via www.treant.nl/opendag. 
Op deze webpagina lees je ook meer 
over het programma. 

Persbericht voor De 18 Dorpen Krant?
Mail naar: har@regiomagazine.nl

Persbericht voor De 18 Dorpen Krant?Persbericht voor De 18 Dorpen Krant?Persbericht voor De 18 Dorpen Krant?Persbericht voor De 18 Dorpen Krant?Persbericht voor De 18 Dorpen Krant?
Mail naar: har@regiomagazine.nl

Emmen herstelt 
scheuren in weg 
met lokale 
wegenbouwers

Verzakkingsschade repareren 
aan het Scholtenskanaal Oost-
zijde in Klazienaveen-Noord 

Gemeente Emmen zet lokale wegen-
bouwers in om verzakkingsschade 
te repareren aan het Scholtenskanaal 
Oostzijde in Klazienaveen-Noord. “We 
doen hier een proef met een duurzame 
techniek die minder uitstoot geeft en de 
bomen langs de weg ontziet,” legt wet-
houder René van der Weide uit. Als de 
proef slaagt, worden dezelfde reparaties 
ook op deze manier aangepakt.  

Het werk aan de het Scholtenskanaal 
Oostzijde wordt gedaan door Fuhler 
Wegenbouw uit Emmen, Grindkernen 
uit Emmer-Compascuum en onderaan-
nemer Scholte Grondverzet, ook uit Em-
mer-Compascuum. 

Drie hete zomers
Door drie droge en hete zomers op rij is 
de ondergrond van een aantal wegen en 
fi etspaden verzakt. Door de verzakkin-
gen zijn er diepe scheuren in het asfalt 
ontstaan. De hete zomers en het uitblijven 
van regen was de oorzaak dat het grond-
water steeds lager kwam te staan. Veenla-
gen gingen vervolgens in stof op doordat 
het veen in contact kwam met zuurstof. 
Wegen verzakten daardoor. 

Een stabiele laag
Wegenbouwer Fuhler gebruikt een nieu-
we techniek waarbij zij de verzakkingen 
oplossen met gebruik van grindkernen. 
Daarmee maakt het bedrijf de ontstane 
ruimtes onder de rijbaan sterker. Grind-
kernen zijn palen die in het werk gemaakt 
worden van herbruikbaar puingruis. Dit 
gruis wordt in geboorde gaten gestort. 
Met de grindpalen vult het bedrijf de 
veenlaag weer op en maakt dit dicht met 
een trilnaad. Zo ontstaat weer een stevige 
laag in de diepere ondergrond. 

Bomen sparen
“Het voordeel van de versteviging met 
palen is ook dat de bovenkant ervan een 
stevige basis is voor het nieuwe wegdek,” 
vertelt de wethouder. Een ander voor-
deel is volgens hem dat bomen gespaard 
blijven, doordat er niet gegraven hoeft te 
worden. Dit scheelt  150 vrachtauto’s met 
zand die niet heen en weer hoeven  te rij-
den. Bij een normale aanpak is dat name-
lijk wel het geval. Hij hoopt dan ook dat 
het resultaat van de proef met de grind-
palen een succes is. 

Proef geslaagd? 
Als de proef met grindpalen slaagt dan 
wil de gemeente deze techniek ook bij an-
dere beschadigde wegen gebruiken. Deze 
aanpak bespaart namelijk veel CO2 en 
veroorzaakt geen schade aan bodem aan 
bomen. Daardoor biedt dit veel voorde-
len bij wegherstel op plaatsen waar bo-
men dicht op de weg staan en er weinig 
ruimte is voor bermen. Ook is de wethou-
der blij dat een bedrijf uit de buurt het 
werk kan doen. “Zo steunen we de lokale 
bedrijvigheid.”

Op 1 januari 2023 gaan de nieuwe ‘prestatieafspraken’ in die 
gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen maken
Onlangs zijn deze afspraken onder-
tekend. Hierin staat wat de komende 
jaren bereikt moet worden op het ge-
bied van wonen en woningbouw in 
de sociale huursector. Dat gaat over 
het aantal woningen dat gebouwd 
moet worden maar ook om investeren 
in duurzaamheid en bouwen voor be-
paalde doelgroepen. De komende pe-
riode staat in het teken van betaalbaar, 
duurzaam en toekomstbestendig wo-
nen. De prestatieafspraken voor de ge-
meente Coevorden worden gemaakt 
door Domesta, Woonservice, Huur-
dersvereniging Domesta Coevorden, 
Huurdersvereniging Samen Sterk en 
de gemeente.

Betaalbaar en toekomstbestendig 
Er is veel vraag naar betaalbare en toe-
komstbestendige woonruimte, met 
name voor ouderen, starters en kleinere 
huishoudens. Betaalbaarheid is meer 
dan de huurprijs. Gemeente en corpo-
raties richten zich ook op energiear-
moede om de totale woonlasten voor 
huurders zo draagbaar mogelijk te ma-

ken en houden. Toekomstbestendig wil 
zeggen dat woningen geschikt moeten 
zijn of gemaakt worden voor verschil-
lende fases in het leven. Bijvoorbeeld 
ook op het moment dat er (meer) zorg 
nodig is thuis.

Duurzaam
Woningen die nieuw gebouwd worden 
voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. 
Maar ook bestaande woningen moeten 
verduurzaamd worden. In 2023 wordt 
gestart met pilots in Tuindorp, Schoon-
oord, Dalen en Gees, waar gebiedsge-
richt wordt gewerkt aan het verminde-
ren van de aardgasvraag. Dit gebeurt 
door bewoners in Schoonoord en Tuin-
dorp te ondersteunen om hun woning 
te verduurzamen. In Dalen wordt met 
geld van het Rijk bekeken hoe huur-
woningen aardgasvrij gemaakt kunnen 
worden. Ook in Gees wordt een project 
gestart om de bewoners te helpen hun 
woning te verduurzamen.

Diverse doelgroepen
De vraag naar wonen en woonvormen 

wordt steeds gevarieerder. Om hierop 
in te spelen heeft de gemeentebeleid 
gemaakt voor fl exwonen. Woningen 
di worden gebruikt voor tijdelijke be-
woning. Ook komen er nieuwe locaties 
voor woonwagenbewoners. Hierover 
worden gesprekken gevoerd met de 
woonwagenbewoners en wordt er ge-
zocht naar geschikte locaties. Ook voor 
statushouders moet geschikte woon-
ruimte gevonden worden, met bijzon-
dere aandacht voor grote gezinnen.

In 2023 wordt gestart met pilots in Dalen, Tuindorp, Schoonoord en Gees
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Opzoek naar een privé tattooshop in Drenthe?
Voor het zetten van een tattoo kan je terecht bij Nink Tattoo in Zandpol. 

De tattooshop is kleinschalig, 
laagdrempelig en jouw privacy staat 
voorop! Zo kan er niemand zomaar 
binnenkomen en kan ik mijn aandacht 
volledig op jou en jouw tattoo richten.
De afspraken zijn echt 1 op 1.
En uiteraard ben ik in het bezit van alle 
verplichte vergunningen en certificaten.
GGD GOEDGEKEURD.

 Ben jij nieuwsgierig naar mijn werk?
Wil je graag een afspraak maken of 
heb je vragen?
Neem dan contact met mij op via 
whatsapp of facebook messenger 
en neem alvast een kijkje op mijn 
website.

ALLEEN 

OP AFSPRAAK

(NOG GEEN LANGE 
WACHTLIJST!)

Whatsapp/tel. : 06 38 50 1000    |   www.facebook.com/ninktattoostudio

WWW.NINKTATTOO.NL

Hopelijk tot snel!
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Gezellige kerstwandeltocht 
in Dalerveen
Op zaterdag 17 december a.s. vindt er 
een gezellige kerstwandeltocht in Da-
lerveen plaats. De organisatie die in 
handen ligt van Stichting Dalerveen 
en IJsvereniging Steeds Voorwaarts 
wilde dit jaar weer iets leuks doen 
rondom de kerstdagen en kwam bij 
het idee uit de kerstwandeltocht te or-
ganiseren. Iedereen uit het dorp mag 
eraan meedoen. Dat geldt niet alleen 
voor de wandeling, ook voor het rand-
gebeuren dat volgens enkele deelne-
mers tot in de kleine uurtjes zal duren.

Met elkaar hebben ze er zin in en plaats-
ten ze in de laatste week van november 
alvast een groot bord voor de ijsbaan zo-
dat iedereen zal weten dat er in het dorp 
een kerstwandeltocht zal plaatsvinden. 
Daar zal de start zijn en het randgebeu-
ren zal er ook worden gehouden. Er 
kan tussen 14.00 en 14.30 uur worden 
gestart. Deelname kost € 5,-. Daarvoor 

krijgt men niet alleen deelname aan de 
wandeltocht, maar wacht bij terugkeer 
een overheerlijke kop snert. Onderweg 
zijn er tal van lekkere versnaperingen 
te nuttigen. “Het zal een kerstwandel-
tocht zijn die langs plekken gaat waar 
normaal gesproken eigenlijk niemand 
komt. We hebben er dan ook goed over 
nagedacht en een erg mooie route uitge-
zet en hopen natuurlijk dat u ervan zult 
genieten. Het belooft een prachtige dag 
te worden. Komt dus allen!”
Op het terrein van de ijsbaan is vanaf 
16.00 livemuziek en een mini-kerst-
markt. Uiteraard is de kerstman ook 
aanwezig. Kinderen, maar ook volwas-
senen mogen met hem op de foto. Aan 
het begin van de avond is er een gezelli-
ge kerstbarbecue. Kortom, er is aan echt 
alles gedacht met veel variatie in het 
aanbod. Zo wil de organisatie er voor u 
een prachtige dag van maken. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Een bijzonder kerstconcert 
in dorpskerk Sleen, met 
Oekraïense gasten 
Stichting Culturele Dorpen Zuiden-
veld organiseert op 20 december om 
20.00 uur een bijzonder concert in de 
dorpskerk van Sleen. We spreken de 
voorzitter van de stichting, Thomas 
Hendriksen uit Zweeloo.

Wat maakt het concert zo bijzonder? 
“Vanwege de bijzondere ingrediën-
ten. We hebben een landelijk bekende 
organist die improviseert op bekende 
kerstmuziek. Daarnaast een zeer goed 
vrouwenkoor, Nova uit Groningen. 
De overal in Drenthe bekende Harm 
Dijkstra vertelt een verhaal. We hebben 
contacten met coördinatoren van Oek-
raïense vluchtelingen en dat heeft ertoe 
geleid dat we ook Oekraïense inbreng 
hebben: een verhaal, pianospel en in de 
pauze een Oekraïens hapje.”

Waarom die Oekraïense samenwer-
king? 
“We weten allemaal dat in het Zuiden-
veldgebied, Gees, Sleen, Coevorden, 
Oekraïense vluchtelingen worden op-
gevangen. Mensen die vanwege de 
vreselijke oorlogsdreiging en oorlogs-
handelingen hun vaderland hebben 
moeten ontvluchten. Stel je eens voor! 
In de kersttijd kun je niet thuis kerstmis 
vieren. Wij voelen ons bevoorrecht dat 
we het hier goed hebben. En daarom 
willen we graag dit prachtige concert 
delen met gevluchte mensen.”

In de naam van SCDZ zit het woord 
Zuidenveld, wat hebt u met deze re-
gio? 
“Alle bestuursleden van SCDZ wo-
nen (voor één geldt: woonde) in deze 
omgeving: in Aalden Hans Hordijk en 
ik in Zweeloo, Saskia Kluwen in Coe-
vorden en Klaas van der Meulen heeft 
lang in Emmen en Sleen gewoond. 
Van oorsprong kom ik uit West-Neder-

land en wij hebben met veel plezier de 
drukte ingeruild voor het prachtige, 
ruime Drentse platteland. Het klinkt 
misschien wat raar, maar ik heb altijd 
voor ogen gehad een verbinding te ma-
ken met cultuur en dit prachtige land-
schap.”

Heeft SCDZ al meer ervaring in Zuid-
oost-Drenthe? 
“Zeker, hoewel we nog maar kort be-
staan, sinds 2019, hebben we al verschil-
lende dingen georganiseerd. Natuurlijk 
hebben we last gehad van corona, maar 
desondanks organiseerden we een Mat-
theüs Passion in Coevorden, organist 
Peter Siebesma en drie vocalisten die 
muziek van Ede Staal speelden in Em-
men, en dit voorjaar speciale passiemu-
ziek ‘A German Passion’ in Sleen. Voor 
volgend jaar hebben we weer enkele 
interessante dingen op stapel staan. 

Zijn er nog dingen die u kwijt wilt? 
“We krijgen van allerlei kanten mede-
werking, van de gemeente Coevorden, 
een autobedrijf en een rijschool die 
zorgdraagt voor het vervoer van de 
vluchtelingen. En vergeet niet ons co-
mité van aanbeveling met Jaap de Rui-
ter, Gertjan Zuur en Jan Kruimink. Het 
concert op 20 december zou wel eens 
heel speciaal kunnen worden, nee, het 
wordt een heel speciale gebeurtenis.”

Met organist Eeuwe Zijlstra, 
vrouwenkoor Nova, 
verhalenverteller Harm Dijkstra
Dinsdag 20 december om 20.00 uur 
in de Dorpskerk te Sleen

Kaarten à € 15,-(incl. pauze-
consumptie) te bestellen via 
zuidenveldcultureel@gmail.com

ATLAS Theater in actie 
voor UNICEF
Na de succesvolle ‘Make-A-Wish-
actie’ komt het ATLAS Theater 
deze maand opnieuw in actie voor 
UNICEF. Dit goede doel helpt elk 
jaar miljoenen kinderen en zorgt 
ervoor dat alle landen de rechten van 
kinderen respecteert en naleeft.

Waarom UNICEF?
Muziek, dans en toneel zijn belangrijke 
pijlers in verschillende programma’s 
van UNICEF. Het helpt kinderen in 
conflictgebieden bij de ontwikkeling 
of bij het verwerken van trauma’s. 
“Als theater zijnde ondersteunen we 
dit initiatief van harte en willen graag 
op deze manier, samen met onze 
bezoekers, ons steentje bijdragen.” 
Aldus Theaterdirecteur Machteld van 
der Werf.

Actieperiode
In de hele maand december doneert 
het ATLAS Theater € 1,00 per verkocht 
ticket voor een aantal geselecteerde 
voorstellingen zoals Top 2000 Live 
en de Winterrevue van Titus & 

Fien. Op deze manier dragen de 
theaterbezoekers indirect bij aan 
het bedrag dat aan het goede doel 
gedoneerd gaat worden. Bezoekers die 
zelf graag willen doneren aan UNICEF 
kunnen dit overigens doen middels de 
‘doneerknop’ tijdens hun bestelproces 
of rechtstreeks via de ‘doneerknop’ op 
de homepage van atlastheater.nl.

Stand UNICEF op 
voorstellingsavonden
Op de voorstellingsavonden bij De 
Notenkraker, Christmas with Anúna 
en Bouke is er ook een stand van 
UNICEF in de foyer van het theater 
aanwezig. 

Vrijwilligers van UNICEF geven 
tijdens deze avonden meer informatie 
over kinderrechten. Daarnaast kunnen 
bezoekers aangegeven waar UNICEF 
volgens hun aandacht aan zou 
moeten/kunnen schenken.

www.atlastheater.nl
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Beide Kerstdagen bij Chinees Specialiteiten Restaurant in Erica: 

• 
,nc, 

KERSTBUFFET 2022 
Buffet geopend vanaf 15.00 uur tot 17 .30 uur én 18.00 tot 20.30 uur 

OhZe Chef-k.ok. heeft dit jP--P--r ff't.P--P--r lie(ft 20 f peciP--le gerechten 
uit de rijk.e ChinefeJ IndifcheJ KP--ntonefe én �ichu.P--nefe k.eu.k.en 

voor u. f P--ff't.engefte/d. U k.u.nt p._/ deelneff't.en P--P-.n het Kerftbu.ffet voor 
€ 26J 80 f·f· Voor kinderen vP-.n 8 t/ff't. 10 jP--P--r hebben we een fpeciP--le 

prijf VP-.n € 13J ? 5. De k.leintjef VP-.n t/ tot 1 betP--len flechtf € 8J 5 0. 

Kom dus gezellig langs deze Kerst. En niet vergeten: Voor iedereen ligt er een klein 
Kerstgeschenkje klaar! Let op: Ook speciale afhaalmenu's op www.chinacityerica.nl 

Pannekoekdijk 6 17887 EW in Erica 

OPENINGSTIJDEN 
Dinsdag t/m Donderdag van 16.00 - 21.00 uur 

Vrijdag t/m Zondag 11.30 - 21.30 uur 
Maandag gesloten. Reserveren gewenst 

En dat doen we met Drentse nuchterheid. 
Met al ons vakmanschap, met grote betrokkenheid 
bij u en wie u moet missen. En vooral…: 
met een warm hart.

We werken met elkaar in een vertrouwd team van 
uitvaartverzorgers. Van chauff eurs en medewerkers 
voor de laatste verzorging. Uitvaartkisten maken we zelf. 
En we hebben zelfs een eigen drukkerij, met vormgevers 
die uw wensen vertalen naar perfect drukwerk. 

We zijn er. Voor u. 

UGNA Uitvaartverzorging. 
Eigenti jds in handelen, 
traditi oneel in waarden.

Al bijna een eeuw 
verzorgen wij uitvaarten...

Vriendelijke tarieven
 Keurmerk Uitvaartzorg

Klanttevredenheid 9.3
Met iedere verzekering welkom

Werkzaam voor ruim 
     30 uitvaartverenigingen

BIJ OVERLIJDEN:
0800 - 0 24 25 26

die uw wensen vertalen naar perfect drukwerk. 

UGNA Uitvaartverzorging. 
Eigenti jds in handelen, 
traditi oneel in waarden.

uitvaartverzorg ing

www.ugna.nl | info@ugna.nl 

T H E R M E N & W E L L N E S S

www.anholts.nl

De Anholts cadeaubon is een warm kadootje! Heerlijk ontspannen, 
lekker genieten, een dagje vakantie! Wie geef jij een warm welkom 
bij Thermen & Wellness Anholts? Kijk voor meer informatie op:

T H E R M E N &W E L L N E S S

EEN CADEAU WAAR JE WARM VAN WORDT!

De Anholts cadeaubon is een warm kadootje! Heerlijk ontspannen, 
lekker genieten, een dagje vakantie! Wie geef jij een warm welkom 

T H E R M E N &W E L L N E S S

Warm kadootje!
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Kemco Voordeelshop in Klazienaveen, de beste 
service en kwaliteit tegen de beste prijs
Door Miranda Wolters

Voor veel mensen uit Klazienaveen en 
omgeving is Kemco Voordeelshop al 
jaren hét adres voor de aanschaf van 
een nieuwe tv, wasmachine, koel-
kast of welk huishoudelijk apparaat 
dan ook. Eigenaar Jan Kemfers heeft 
inmiddels al meer dan 40 jaar ervaring 
in de branche en dankzij zijn kennis 
en ervaring kun je altijd op een goed 
en betrouwbaar advies rekenen. 

“Kemco Voordeelshop heeft de afge-
lopen jaren een mooie groei doorge-
maakt”, vertelt Jan. “We begonnen 
dik 40 jaar geleden als familiebedrijf 
in huishoudelijke apparaten en richt-
ten ons in het begin voornamelijk op 
de inkoop van rest- en retourpartijen 
en exporteerden veel naar het buiten-
land. 17 jaar geleden kwam daar ook 
de verkoop aan particulieren bij en 
dat deden we vanuit ons pand aan de 
Industriestraat op het industrieterrein 
hier in Klazienaveen.” Door zich vooral 
te onderscheiden op het gebied van 
service en kwaliteit vestigde Kemco 
Voordeelshop een goede en betrouwba-
re naam en zul je er nooit te veel betalen 
voor wat je zoekt. “In 2017 kwam daar 
ook de online winkel bij, in een tijd 
waarin steeds meer mensen online 
gingen winkelen en prijzen gingen ver-
gelijken dus we konden wat dat betreft 
niet achterblijven”, aldus Jan. “Ook zijn 
we actief op Facebook en Instagram, 

daar vindt men ook regelmatig de laat-
ste nieuwtjes en aanbiedingen.” In 2020 
opende vervolgens de winkel aan de 
Langestraat in Klazienaveen, midden 
in het gezellige centrum van het dorp. 
De winkel is 2300 m2 groot en biedt dus 
genoeg ruimte om het hele assortiment 
te kunnen laten zien. Reden voor Jan 
om het pand aan de Industriestraat 
zo langzamerhand helemaal leeg te 
maken, daar vindt dus ook al geen 
verkoop meer plaats.

Ruim assortiment tegen scherpe 
prijzen
“Ons assortiment in de winkel én onli-
ne sluiten we zoveel mogelijk aan bij de 
wensen van de klant”, legt Jan uit. “Zo 
is er op dit moment best wel veel vraag 
naar Oled tv’s en willen veel men-
sen een zo groot mogelijke tv in hun 
woonkamer.” Groot pluspunt van de 
huidige Oled tv’s is de scherpe beeld-
kwaliteit en de supermooie weergave 
van kleuren. Kemco Voordeelshop heeft 
onder andere diverse modellen van LG 
en Samsung in het assortiment. “Verder 
zijn we ook sterk in inbouwapparatuur 
zoals bijvoorbeeld de inductiekook-
platen. Nu steeds meer huishoudens 
van het gas af gaan en men duurzamer 
en voordeliger wil koken is de vraag 
daarnaar ook enorm toegenomen. Bij 
ons vindt men inductiekookplaten van 
onder andere Bosch, AEG en Inventum 
maar ook van Beko. Vanwege ons Beko 
dealerschap zijn we met dat merk een 

grote speler in Noord-Nederland.”
Kemco Voordeelshop beschikt over 
een eigen bezorgdienst en desgewenst 
wordt je nieuw gekochte apparaat bij 
je thuis afgeleverd en geïnstalleerd. En 
kom je naar de winkel aan de Lange-
straat in Klazienaveen dan parkeer je 
de auto gratis voor de deur, iets dat he-
lemaal past bij de filosofie van Kemco 

Voordeelshop. Immers, de beste service 
en kwaliteit voor de beste prijs!

Kemco Voordeelshop
Langestraat 130
Klazienaveen
Tel: 0591 – 242566
www.kemcovoordeelonline.nl



Kom tijdens de kerstdagen genieten van een culinair 
kerstdiner bij Wereldrestaurant Puur. Reserveer en u 
bent verzekerd van een heerlijk kerstfeest vol mooie 

herinneringen en natuurlijk lekker eten. 

M I D D A G S E S S I E

M I D D A G S E S S I E

AV O N D S E S S I E  1

AV O N D S E S S I E  1 AV O N D S E S S I E  2

@wereldrestaurantpuur
@wereldrestaurantpuur

ADRES 

Westerstraat  212

7811 MZ Emmen 

RESERVEREN

info@wereldrestaurantpuur.nl

0591 65 92 92

W E R E L D R E S TA U R A N T  P U U R

Reserveer snel! 
Scan de code

Heerlijke

eerste kerstdag

tweede kerstdag

Heerlijke
K E R S T D A G E N

12.30 - 15.00 € 47,50

13.00 - 15.30 € 47,50

13.30 - 16.00 € 47,50

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 12,50

Kinderen 4-7 jaar € 22,50

Kinderen 8-11 jaar € 27,50

12.30 - 15.00 € 47,50

13.00 - 15.30 € 47,50

13.30 - 16.00 € 47,50

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 12,50

Kinderen 4-7 jaar € 22,50

Kinderen 8-11 jaar € 27,50

15.30 - 18.00 € 49,95

16.00 - 18.30 € 49,95 

16.30 - 19.00 € 49,95

17.00 - 19.30 € 49,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 14,50 

Kinderen 4-7 jaar € 24,50

Kinderen 8-11 jaar € 29,50

15.30 -   18.00 € 49,95

16.00 -  18.30 € 49,95 

16.30 -  19.00 € 49,95

17.00 -  19.30 € 49,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 14,50

Kinderen 4-7 jaar € 24,50

Kinderen 8-11 jaar € 29,50

19.00 - 21.30 € 49,95

19.15 -   21.45 € 49,95

19.30 - 22.00 € 49,95

19.45 - 22.15 € 49,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 14,50 

Kinderen 4-7 jaar € 24,50

Kinderen 8-11 jaar € 29,50

AV O N D S E S S I E  2

19.00 - 21.30 € 49,95

19.15 - 21.45 € 49,95

19.30 - 22.00 € 49,95

19.45 - 22.15 € 49,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 14,50 

Kinderen 4-7 jaar € 24,50

Kinderen 8-11 jaar € 29,50

VOL

*Beschikbare tijden kunnen tussentijds vol worden gereserveerd.

BIJNA VOL BIJNA VOL

VOL

BIJNA VOL

BIJNA VOL

VOL

VOL

VOL

VOL

VOL

VOL BIJNA VOL

VOL

VOL
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Weidzz Natuurlodges uit Dalerveen ontwikkelt zich 
verder dankzij subsidie Vitale Vakantieparken
Onlangs ontving familie Mulder, eige-
naar van Weidzz Natuurlodges in Da-
lerveen, een subsidie van 50.000 euro. 
Zij kregen de cheque uit handen van 
wethouder Steven Stegen van de ge-
meente Coevorden en gedeputeerde 
Henk Brink van de provincie Drenthe. 
De subsidie komt uit het programma 
Vitale Vakantieparken Drenthe. Met 
deze subsidie kunnen zij hun park 
verder ontwikkelen. En wordt het voor 
toeristen steeds aantrekkelijker om 
onze omgeving te ontdekken.

Weidzz is het eerste vakantiepark in de 
gemeente Coevorden dat de subsidie 
ontvangt. Wethouder Steven Stegen, 
portefeuillehouder van Vitale Vakantie-
parken in gemeente Coevorden, vertelt 
daarover: “ik ben blij dat we deze mooie 
cheque aan Weidzz kunnen overhandi-
gen. De familie Mulder heeft veel tijd 
en energie gestoken in een plan om hun 
park verder te ontwikkelen. Met deze 
subsidie kunnen zij weer een mooie 
stap maken. Door dit soort ondernemers 
wordt het voor toeristen steeds aantrek-
kelijker om onze mooie omgeving te 
ontdekken.”

Van melkveebedrijf naar 
vakantiepark
Het bedrijf van familie Mulder begon 
ooit als melkveebedrijf. Later gingen zij 
door als boom- en graszodenkwekerij 
en zijn ze leverancier geweest voor ver-
schillende bedrijven. Daarna maakten 
ze de keuze om een heel nieuwe weg in 

te slaan en kozen ze ervoor om een va-
kantiepark te beginnen. Weidzz heeft in 
juli 2022 zijn deuren geopend voor gas-
ten. Natuurbeleving staat centraal op 
het park. Er staan luxe tiny natuurlodges 
en vogelspotlodges. De lodges kijken uit 
over prachtige landerijen en een weide-
vogelgebied.

De familie Mulder wil dat gasten in de 
toekomst de natuur op het park en in 
de omgeving nóg beter kunnen ervaren. 

Met de subsidie van Vitale Vakantiepar-
ken Drenthe investeren zij daarom in 
nieuwe glamping lodges op het park. 
Zo kunnen gasten het campinggevoel 
dichtbij de natuur ervaren. Maar dan 
met de luxe van een goed bed en eigen 
sanitair.

Vitale Vakantieparken Drenthe
Weidzz ontvangt subsidie van het Re-
creatie Excellentieprogramma van Vitale 
Vakantieparken Drenthe. Vitale Vakan-

tieparken Drenthe is een samenwer-
king van provincie Drenthe, 11 Drentse 
gemeenten, Recreatieschap Drenthe en 
HISWA-RECRON. Het REX-program-
ma is bedoeld voor recreatieonderne-
mers die hun vakantiepark verder wil-
len ontwikkelen. Daarmee maken zij 
de kopgroep met excellente vakantie-
parken in Drenthe groter en werken zij 
aan de ontwikkeling van Drenthe als dé 
vrijetijdsbestemming van Nederland.

Wilt u meer informatie over wat wij 
te bieden hebben op het gebied van 

SCHUTTINGEN?
Neem dan gerust contact met ons op.

Wilhelmsweg 35, Emmen   |   Tel 06 - 46 16 33 41
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Uw SCHOORSTEENVEGER
voor de regio Emmen
Wij vegen het rookkanaal van uw houtkachel, 

inbouwhaard of open haard

U ontvangt het veegbewijs voor uw verzekering

Voor het maken van een afspraak:
0591 - 64 86 30

HAARDENSPECIAALZAAK EMMEN
Noordeind 90, 7815 PE Emmen

www.haardenspeciaalzaakemmen.nl

Verlengde Vaart Noord Zijde 2 - ERICA

Tel: 06 15 05 26 51

WE MAKEN DRENTHE 
MOOIER, TUIN VOOR TUIN

AANLEG EN ONDERHOUD VAN NATUURTUINEN

O�  �  � � � � � !
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Ook Floor Maats uit Emmen werd gehuldigd

Rolstoeldanseres Ellis de Boer uit 
Nieuw-Amsterdam gehuldigd
Sportwethouder Pascal Schrik heeft 
twee Nederlandse kampioenen 
gehuldigd voor hun sportieve 
prestaties. Hij deed dit in het 
gemeentehuis op 23 en 24 november 
jl.  Het gaat om rolstoeldanseres Ellis 
de Boer uit Nieuw-Amsterdam en om 
judoka Floor Maats uit Emmen.

Bijzondere prestaties
Ellis de Boer (49 jaar) uit Nieuw-
Amsterdam werd op 1 oktober samen 
met haar danspartner eerste bij de 
Nederlandse kampioenschappen in de 
categorie Senioren duo standaard. Het 
is voor het tweede jaar achter elkaar 
dat Ellis en haar danspartner kampioen 
worden bij het rolstoeldansen. Vorig 
jaar behaalden zij de titel zelfs op 
twee NK-onderdelen. Ongeveer 150 
paren dansen op wedstrijdniveau 
Het rolstoeldansen is erkend door het 
Internationaal Paralympisch Comité.

Judoka Floor Maats (18 jaar) veroverde 
haar NK-titel in februari van dit jaar. Zij 
kwam uit in de klasse tot 52 kilogram 
in de leeftijdsklasse tot 21 jaar. In deze 
klasse streden 13 vrouwen om de titel. 
Eerder veroverde ze een zilveren en 
bronzen medaille op het NK. Floor 
doet het niet alleen goed in Nederlands 
verband. Ze gooit ook hoge ogen in 
internationale wedstrijden.

Wethouder Pascal Schrik: “Wat een 
prachtige sportprestaties hebben Ellis 

en Floor geleverd. We zijn blij met 
zoveel sporttalent in onze gemeente. 
Het vergt veel training en discipline 

om Nederlands kampioen te worden 
en op internationaal niveau prijzen te 
winnen.”  (Fotografie: Bennie Wolbers)



PVC vloeren
Laminaat vloeren

Marmoleum vloeren

Vloerbedekking

Vinyl vloeren

Gordijnen
Inbetweens

Zonwering

Horren

Behang

Een mooie bank is hét pronkstuk in elke 
woonkamer. Een bank moet genoeg zitruimte 
bieden voor alle leden van het gezin, comfor-
tabel zijn en natuurlijk mooi staan bij de rest 
van het interieur. Maar hoe vind je die 
droombank? Laat je adviseren bij dé woon-
winkel uit Drenthe. 

Banken - Hoekbanken
Kasten - Dressoirs - Tv-dressoirs
Eethoektafels - Stoelen
Relax- &  Sta-op fauteuils

Boxsprings & Ledikanten
Linnenkasten
Matrassen & bedbodems
Senioren- & Zorgbedden

Interieuradvies in 3D
Ben je toe aan een nieuw 
interieur, maar weet je zelf 
niet waar je moet beginnen?

Maak dan een af-
spraak bij ons en we 
helpen je graag ver-
der met al je woon-
wensen. Dat kan van 
bank tot vloer of van 
een eethoek tot nieu-
we raambekleding.    
U zegt het maar.

JOLDERSMA
WONEN   SLAPEN   STOFFERING

De Pallert 4 - SCHOONEBEEK - TEL.0524-531501 - WWW.JOLDERSMA-WONEN.NL  

de meest complete woonwinkel in uw regio!

Openingstijden; dinsdag-woensdag-donderdag 9.30-17.30 - vrijdag 9.30 - 21.00 - zaterdag 9.30-17.00
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APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE

Trekkenweg 4E, VEENOORD
06 55 80 36 92

Pomp Autoservice

Nieuw-Amsterdam
Veenoord

Ontdek de laatste woontrends 
bij Joldersma Wonen in Schoonebeek 
Door Miranda Wolters

In de 5000m2 grote woonwinkel van 
Joldersma Wonen in Schoonebeek 
vindt u alles wat nodig is om uw 
woning modern, warm en sfeervol 
in te richten. Het enthousiaste team, 
inclusief Erik en René Joldersma zelf, 
houdt de laatste trends in woningin-
richting scherp in de gaten zodat u 
deze laatste trends ook altijd in ruime 
mate in de winkel én webshop terug 
kunt vinden.

Erik en René Joldersma namen de 
woonwinkel over van hun vader en 
oom nadat opa Joldersma al in 1937 
met de verkoop van huishoudelijke 
artikelen begonnen was. Tegenwoordig 
kunt u zich laten inspireren door veel 
verschillende merken zoals de moderne 
wandkasten van BKS, unieke meubelen 
van het duurzaam producerende Urban 
Sofa, krasvaste tafels, kasten en tv meu-
belen van Lamulux, en het moderne en 
eigentijdse merk Lifestyle. Stuk voor 
stuk merken die meubelen van hoge 
kwaliteit leveren waarvan u na een dag 
hard werken thuis heerlijk van kunt ge-
nieten. En of u nu houdt van een strak 
en modern interieur of liever kiest voor 
industrieel of landelijk of zelfs een mix 
van stijlen, alles is mogelijk dankzij de 
grote collectie bij Joldersma Wonen. 

U vindt er daarnaast natuurlijk ook nog 
een grote keuze in vloeren, raambekle-

ding en alles wat u nodig bent om uw 
slaapkamer comfortabel in te richten. 

Woonwinkel én webshop
“Sinds enige tijd hebben we naast de 
fysieke winkel hier in Schoonebeek 
natuurlijk ook de webshop. We hebben 
erg ons best gedaan om deze zo in te 
richten dat het echt een verlengstuk van 
de winkel geworden is en men vindt 
er een groot deel van de collectie maar 
natuurlijk lang niet alles”, vertelt Erik. 
“Het is eigenlijk een mooi instrument 
om alvast wat inspiratie op te doen en 
men kan er ook wel wat kleinmeubelen 
bestellen maar om echt een goede keu-
ze qua meubelen, vloeren en raambe-
kleding te kunnen maken is een bezoek 
aan onze winkel natuurlijk een must 
om zo de klant goed te adviseren over 
alle mogelijkheden.”

Vloeren en raambekleding 
Bent u op zoek naar een mooie vloer of 
raambekleding voor uw woning dan 
kunt u bij Joldersma Wonen wat dat 
betreft ook uw hart ophalen. Op het 
gebied van vloeren zijn de pvc vloe-
ren tegenwoordig erg populair, maar 
laminaat, vloerbedekking, marmoleum 
of Novilon vinyl is natuurlijk ook nog 
altijd mogelijk. “Een echte woontrend 
op dit moment zijn de pvc visgraatvloe-
ren, in allerlei verschillende kleuren. 
Voordeel van pvc is dat het gemakkelijk 
schoon te maken en te onderhouden 
is en ook is deze geschikt als men de 

woning verwarmt door middel van 
vloerverwarming”, vertelt Erik als we 
hem vragen naar de woontrends van 
dit moment. Op het gebied van raam-
bekleding is de keuze ook enorm, maar 
ook in deze categorie is er een trend te 
bespeuren. “We verkopen en monte-
ren op dit moment bijvoorbeeld veel 
zwarte jaloezieën waarmee men het 
hele interieur direct een hele stijlvolle 
uitstraling geeft.” 

De verkoop, het bezorgen, leggen van 
vloeren en het monteren van meube-
len of raambekleding doet Joldersma 
Wonen overigens allemaal met mensen 

uit het eigen team. “René en ik zijn 
daar erg trots op, er komt geen andere 
partij aan te pas en we hebben echt een 
topteam”, zegt Erik tot besluit. Komt u 
naar Schoonebeek om inspiratie voor 
uw interieur op te doen dan parkeert u 
gratis voor de deur en de koffi  e en thee 
staan altijd voor u klaar, het enthousias-
te team verwelkomt u graag!

Joldersma Wonen
De Pallert 4
Schoonebeek
Tel: 0524 - 53 15 01
www.joldersma-wonen.nl
info@joldersma-wonen.nl

DÉ MAKELAAR
MET VERSTAND VAN 
(VER)BOUWZAKEN 
Voor nieuwbouw-, verbouw- en renovatieplannen of aan- en verkoop van 
uw woning of bedrijfsonroerend goed bent u bij Passies Bouwadvies & 
Makelaardij aan het juiste adres.

Met onze kennis van - en jarenlange ervaring met - bouwmanagement adviseren 
wij u tijdens het gehele ontwerp- en bouwproces tot aan de oplevering toe. Ook 
voor aan- en verkoop van uw woning of bedrijfsonroerend goed zijn wij uw juiste 
bemiddelingspartner.

Experts in wonen
Als bouwkundige makelaar zijn wij expert in de aan- en verkoop van uw 
woning, met bouwkundige keuringen door NRBI gecertificeerde bouwkundige. 
Ook voor uw nieuw- verbouw en renovatieplannen, ontzorgen wij u tijdens het 
gehele bouwproces.

Bouwadvies
Door onze jarenlange ervaring met bouwmanagement adviseren wij u tijdens 
het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces tot aan de oplevering aan toe

Makelaardij
Bij de aan- en verkoop van uw woning komt veel kijken. Als bouwkundige 
makelaar staan wij garant voor een goede bemiddelingspositie.

Aelderstraat 17A 
7854 RN | AALDEN

Tel. 0591-546892
Mob. 06-51098899

www.passies-makelaardij.nl
info@passies-makelaardij.nl
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Voor nieuwbouw, verbouw- en renovatieplannen of aan- 
en verkoop van uw woning of bedrĳ fsonroerend goed 
bent u bĳ  Passies Bouwadvies & Makelaardĳ  aan het 
juiste adres.

Met onze kennis van - en jarenlange ervaring met - 
bouwmanagement adviseren wĳ  u tĳ dens het gehele 
ontwerp- en bouwproces tot aan de oplevering toe. 
Ook voor aan- en verkoop van uw woning of bedrĳ fs-
onroerend goed zĳ n wĳ  uw juiste bemiddelingspartner.

Experts in wonen
Als bouwkundige makelaar zĳ n wĳ  expert in de aan- en 
verkoop van uw woning, met bouwkundige keuringen 
door NRBI gecertifi ceerde bouwkundige. 
Ook voor uw nieuw-, verbouw en renovatieplannen, 
ontzorgen wĳ  u tĳ dens het gehele bouwproces.

Bouwadvies
Door onze jarenlange ervaring met bouwmanagement 
adviseren wĳ  u tĳ dens het gehele ontwerp- en 
uitvoeringsproces tot aan de oplevering aan toe.

Makelaardĳ 
Bĳ  de aan- en verkoop van uw woning komt veel kĳ ken. 
Als bouwkundige makelaar staan wĳ  garant voor een 
goede bemiddelingspositie.

Havenstraat 60, 7887 BR Erica  |  Tel: 06-15063006
Bezoek ook eens onze website www.haarhuysreny.nl  

Wij zien een toekomst voor ons waar het 
kappersvak en duurzaamheid hand in hand 
gaan, zonder in te leveren op resultaat. 

Wij werken gecertifi ceerd organisch en mensen 
met Allergieën kunnen ook bij ons terecht.
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De gezelligste kroeg
van Drenthe!

Vaart Z.Z 55 7833 AC Nieuw-Amsterdam



Kanaalweg 14, Schoonebeek   |  info@cubri.nl  |  Tel: 0524 - 531817

www.cubri.nl  |  www.containerbestel.nl

. Advies

. Transport

. Afvalinzameling

. Containerverhuur

. Recycling

. Pallets

WENDBAAR, KORTE LIJNEN EN EEN EIGEN WAGENPARK

Koor Carmina Burana uit Nieuw-Schoonebeek treedt 
tijdens de kerstdagen voor de laatste keer op
Jarenlang genoten inwoners van 
Nieuw-Schoonebeek en omgeving 
van de prachtige klanken van het 
koor Carmina Burana uit Nieuw-
Schoonebeek. Het koor dat ooit als 
jongerenkerkkoor werd opgericht gaat 
inmiddels al vele jaren als dameskoor 
door het leven. Er zijn echter ook 
mannen bij betrokken. Toetsenist 
Gerrit Vriesema bijvoorbeeld. Hij is 
het langst lid, namelijk vanaf 1975. 
Veel zangeressen zijn eveneens meer 
dan veertig jaar lid, maar aan de 
jarenlange liederen die gezamenlijk 
werden gezongen komt een einde. Op 
dit moment zijn er te weinig leden 
en kan er bovendien geen dirigent 
worden gevonden en dus treedt het 
koor nog een keer op en wel tijdens de 
nachtmis op kerstavond 24 december 
in de Rooms-Katholieke kerk in 
Nieuw-Schoonebeek.

Het koor bestaat al meer dan vijftig 
jaar en het valt iedereen heel zwaar 
dat het straks voltooid verleden tijd 
is; alle betrokkenen genoten er steeds 
van en zullen het straks dan ook gaan 
missen. Onderling heerste een zeer 
goede sfeer en hebben ze prachtige 
tijden beleefd. Het koor won ook nog 
wel eens iets, namelijk de wedstrijd 
‘Het Leukste koor van het Noorden’ die 
in Roswinkel werd gewonnen. Tevens 
kreeg het van de voormalige gemeente 
Schoonebeek ‘de Pluim’, heeft het koor 

Ernest Beuving twee keer in theater 
Hofpoort begeleid, maakte men in 2017 
een prachtige cd en werd twee keer 
meegedaan aan concerten die door 
de Bond van Koren in Drenthe werd 
georganiseerd.

 De laatste jaren zat het echter tegen: 
nadat ooit de mannelijke zangers 
al afhaakten vond er een algehele 
ledenafname plaats. Om tóch nog 
een mooie nachtmis te kunnen 
meemaken zullen oud-leden het koor 

dan versterken. Linda Anbergen is 
voorzitter van het kerk- en popkoor en 
gaf aan dat er nog wordt geprobeerd 
een doorstart als kerkkoor te maken.

(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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OOSTERHESSELERWEG 20
7754 RJ WACHTUM

0591 - 582122

Pizza - Shoarma - Kebab
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Tenielvereniging Slien ‘t 4e bedrief’ 
houdt van ‘Derde Helft’
De Slener toneelvereniging 
Tenielvereniging Slien ‘t 4e bedrief 
bestaat sinds 2012 onder de huidige 
naam. Vanaf 1998 speelde men 
onder de naam SAS (Stichting 
Activiteiten Sleen) toneel. De 
decennia ervoor deed men dat onder 
de vlag van VOO (Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs). De naam 
Tenielvereniging Slien ‘t 4e bedrief 
is in het leven geroepen om de 
gezelligheid binnen de vereniging 
aan te geven. De gezelligheid viert 
al jaren hoogtij en zorgt ervoor dat 
er steeds leuke uitvoeringen met een 

aantrekkelijk randgebeuren kunnen 
worden opgevoerd.

Er zijn er dit najaar al een tweetal 
geweest, namelijk in november jl. 
Op 21 en 28 januari a.s. staan er nóg 
twee op de rol. Let wel, het is enkel 
voor genodigden. Ina Nieuwhoff  is 
regisseuse van de toneelvereniging 
en kan met veel passie over de Slener 
toneelvereniging spreken. “De naam 
hebben we bedacht omdat we nog 
graag even nazitten. Eigenlijk net 
als bij voetbal de derde helft, haha. 
We hebben veel lol en een mooi 

ledenaantal. Zo zijn er negen spelers, 
drie decorbouwers, een souffl  euse 
en een regisseuse. We zijn blij met 
iedereen, maar met de bouwers zijn we 
ontzettend blij; zij maken het decor en 
zorgen dat dat wordt opgebouwd op 
de podia waar we moeten spelen en 
heel soms vertolken ze een heel klein 
rolletje. Afgelopen seizoen speelde 
het stuk zich in de voetbalkantine van 
voetbalvereniging Sleen af. Ze hebben 
de bestaande kantine gekopieerd en er 
het decor van gemaakt. Prachtig!”

Het gezelschap is zeer gemêleerd, 

want er zijn leden van 24-75 jaar. Het 
langst zittend lid is al veertig jaar 
bij de Slener toneelvereniging actief. 
Elke week wordt bij Restaurant/
Zalencentrum Wielens in Noord-Sleen 
gerepeteerd. Aldaar vinden ook de 
eigen uitvoeringen plaats.  Aan het eind 
van het seizoen sluiten ze – hoe kan het 
ook anders – gezellig met een barbecue 
af. 

De rechter foto is een groepsfoto door 
het toneelgezelschap zelf gemaakt.

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

NIEUWBOUW - ONDERHOUD - RENOVATIE

info@vanwierenbouw.nl              (+31) 6 486 76 981

Weiteveen

ARTEFACTA is het creatieve atelier in het 
centrum van Emmen en in Dalen waar 
kunstenaar Brigitta van Hilst lessen in kunst 
en creativiteit geeft.
De groep 40 t/m 85 jarigen blijft komen 
doordat Brigitta je met haar enthousiasme 
aansteekt om veel meer te kunnen dan 
jezelf denkt. Je gaat in de ruststand komen 
doordat je in je eigen tempo leert werken en 
gaat ervaren waar jij goed in bent.
Menig niet-creatieveling of beginner blijft 
cursus volgen vanwege de eindeloze 
mogelijkheden zoals mozaïeken, schilderen 
op doek en servies, kleien, tuinbeelden en 
het maken van glassieraden.

Artefacta Artefacta Brigitta van Hilst, 06-26824732
Hoofdstraat 26, Emmen Hoofdstraat 49, Dalen www.artefacta.nl

Pedicure Ismay 
Graag zou ik mij willen voorstellen. 
Ik ben Ismay Withaar, 28 jaar en woonachtig 
in Nieuw Amsterdam aan het  Schakelpad 28, 
waar ook mijn salon zich bevindt.    
De opleiding Pedicure heb ik succesvol afgerond, 
en ben op dit moment bezig met de opleiding 
medisch pedicure.

Mijn salon
Geopend van maandag tot donderdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
en op woensdag tot 12.00 uur. Eventueel in de avond kan in overleg. 
Het nummer waarop ik te bereiken ben is: 06-28811867

Nieuwe klanten die in januari of februari een volledige 
pedicurebehandeling inplannen krijgen 10% korting
op hun eerste behandeling

Schakelpad 28, Nieuw Amsterdam   |   Tel: 06-28811867

Ik hoop
u snel

te zien!!

Kwaliteit is een keuze
De Velden 15  |  7844 TG Veenoord

Telefoon 0591-554016  |  Fax 0591-551512
info@autoschadehs.nl  |  www.autoschadehs.nl

Op de foto v.l.n.r. Hennie Weggemans, Ina Nieuwhoff  en Ingrid Otten
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Roparun-team Turfrunners 
overhandigde koppelbedden 
aan Treant
Twee koppelbedden zijn onlangs over-
handigd aan Treant. Ze werden in juni 
bij elkaar gelopen tijdens de Roparun 
door team de Turfrunners uit Dalen. 

Een koppelbed is bedoeld voor naasten 
van patiënten, bewoners of cliënten die 
terminaal ziek zijn of die langere tijd op-
genomen worden. ‘We vinden het fijn 
dat we mensen aan kunnen bieden om 
samen te slapen. Dat kan anders ook 
wel, maar dan in twee aparte bedden, 
waarbij er toch altijd een kleine afstand 
blijft tot elkaar. Een koppelbed biedt 
mensen de gelegenheid om écht bij el-
kaar te zijn, op de momenten die ertoe 
doen’, zegt Rinie Huitema, palliatief 
consulent bij Treant. Het matras van een 
koppelbed heeft iets ‘oversteek’, waar-
door de beide matrassen naadloos op 
elkaar aansluiten.

Deze twee koppelbedden zullen bij Tre-
ant gebruikt worden in woonzorgcen-
trum Holdert en ziekenhuislocatie Sche-
per in Emmen. Ook Saskia Schnoing, 
hoofd van Holdert, is erg te spreken 
over de donatie van de Turfrunners. ‘In-
middels hebben we binnen onze orga-
nisatie een aantal koppelbedden. Door 
deze twee bedden kunnen we nog meer 
naasten dat extra beetje zorg geven. We 
zijn hier als Treant dan ook ongelofelijk 
blij mee.’

De Turfrunners willen graag laten zien 
dat ook lokale projecten gefinancierd 
kunnen worden door de Roparun. Cap-
tain Martijn Schonewille van de Tur-
frunners: ‘De Selkersgoorn van Treant in 
Dalen is inmiddels bijna de thuishaven 
van de Turfrunners geworden en ook op 
andere Treant-locaties zijn we met onze 
acties al diverse keren warm onthaald. 
Het is mooi om op deze manier wat te-
rug te kunnen doen. Belangrijkste is dat 
het geld wat alle teams jaarlijks ophalen 
bij de verschillende doelen terecht komt 
in het kader van de palliatieve zorg voor 
mensen met kanker.’

Wethouders Raymond Wanders van de 
gemeente Emmen en Joop Slomp van 
de gemeente Coevorden waren ook 
aanwezig bij de overhandiging van de 
koppelbedden. Beide wethouders heb-
ben zorg en/of gezondheid in hun por-
tefeuille.

Roparun
De Roparun is een estafetteloop waarbij 
mensen, in teamverband, een sportieve 
prestatie leveren om op die manier geld 
op te halen voor mensen met kanker.

Milan Kats uit Fluitenberg leert 
de kneepjes van het molenaars-
vak in Erica en Dalen
Milan Kats uit Fluitenberg is nog maar 
vijftien jaar maar al enkele jaren bij 
Molen Jan Pol (foto) in Dalen betrok-
ken. Vijf jaar geleden kwam hij er eens 
langs en kwam van het een het ander: 
hij kon worden wat hij al zolang wilde 
worden, namelijk molenaar. Dat gaat 
niet zomaar, want daarvoor dient een 
opleiding te worden gevolgd. Kats is 
er druk mee bezig en volgt zijn oplei-
ding op korenmolen de Heidebloem 
in Erica.

De interesse voor molens kreeg de jonge 
aanstaande molenaar al op zeer jonge 
leeftijd, want hij was nog maar één jaar 
toen hij samen met zijn ouders langs de 
voormalige – toen al deels afgebroken – 
molen van Pesse kwam. De kleine Mi-
lan brabbelde iets en zijn ouders hadden 
maar al te goed door dat de voormalige 
molen zijn interesse wekte. Dat bleek 
daarna ook wel, want het aantal keren 
dat hij een molen heeft gezien is ontel-
baar. ,,Ik ga vaak met mijn oma op pad 
en dan gaan we op molenpad. Dan naar 

Friesland of ergens anders in het land. 
Trouwens, ook toen ik één jaar oud was 
was ik met mijn ouders bij vrienden van 
hen in Noord-Holland. Daar zag ik van-
uit de kinderwagen een erg mooie mo-
len en toen kreeg ik nóg meer interesse. 
Ik wist het zeker: ik wilde molenaar 
worden. Gelukkig heb ik deze mooie 
kans gekregen.”

Kats werd in oktober jl. vijftien en kan 
pas aan de molenaarsopleiding begin-
nen als hij zestien is. Tot die tijd helpt 
hij mee op de molen in Erica en is hij op 
zaterdag bij Molen Jan Pol in Dalen. “Ik 
moet dus nog even wachten, maar leer 
al heel veel. De opleiding duurt trou-
wens twee jaar en als ik achttien ben kan 
ik examen doen. Als ik slaag dan ben ik 
gediplomeerd molenaar. Ik hoop er la-
ter ook deels mijn werk van te kunnen 
maken. Erg lastig, maar het is zó mooi 
om te doen.”

(18Dorpenkrant / Gerry Grave)

Sportpark ’t Grootveld in Dalen
wordt verduurzaamd
Het zal niemand onbekend voorko-
men: gigantisch hoge energieprijzen 
voor zowel particulieren als bedrijven. 
Maar ook sportverenigingen kampen 
ermee en het wordt er dus niet beter 
op zo. Daarom bedachten ze bij voet-
balvereniging Dalen iets: Sportpark 
’t Grootveld verduurzamen zodat er 
goedkoper kan worden gestookt en de 
stroomkosten ook enigszins zullen zijn 
te overzien.

Folkert Sinnema (foto) is nauw bij de 
verduurzaming betrokken en toont vol 
trots de zonnecollectoren op het dak van 
de voetbalkantine van vv Dalen. ,,Het 
systeem voorziet erin dat deze zonnecol-
lectoren warmte van de zon afgeven 
aan het water in de boilers. Dit duurza-
me systeem bespaart op jaarbasis vijftig 
procent van het oorspronkelijke gasver-
bruik. Dat scheelt nogal. Wij hebben im-

mers ook met hoge energiekosten te ma-
ken. We willen dit beheersbaar maken 
en daarom zochten we naar alternatieve 
en duurzame energiebronnen.”

Een Reheat heetwatersysteem als ver-
vanging voor de aloude gasboilers bij-
voorbeeld. Middels twee gasboilers 
werd er voor de warmwatervoorziening 
in de douches in de kleedkamers ge-
zorgd. Dat is nu verleden tijd en scheelt 
enorm, want de gasboilers verbruikten 
op jaarbasis zo’n 4000 m3. Tevens wordt 
momenteel onderzocht wat een goed 
alternatief is voor de heleluchtverwar-
mingsketels die voor de verwarming 
van de kantine, de gangen en de kleed-
kamers zorgen. “Die ketels verbruiken 
op jaarbasis 7000 m3. Het ideaalplaatje is 
in deze ‘gasloos’.” 

Zo is onderzocht om in alle ruimtes 
vloerverwarming aan te brengen wel-
ke door een drietal warmtepompen ge-
voed moeten worden. Een voorlopige 

doorrekening van dit alternatief leert dat 
gezocht moet worden naar een tweede 
optie. Dit kan zijn middels het installe-
ren van inblaasunits, eveneens gevoed 
door warmtepompen. De verwachting 
is dat deze doorrekening wel een accep-
tabel rendement gaat opleveren. In het 
voorjaar verwacht Sinnema dat hierover 
meer duidelijk is. “Dan kunnen we jaren 
vooruit en dat zou geweldig zijn.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Twee koppelbedden 
bij elkaar gelopen tijdens 

de Roparun door team 
de Turfrunners uit Dalen

Foto: Treant / Overhandiging van de koppelbedden op Treant-locatie Holdert in Emmen

Nieuwe datum algemene 
ledenvergadering sv Twedo

sv Twedo heeft een nieuwe datum 
gepland voor de algemene ledenver-
gadering. Deze vindt nu plaats op 
vrijdag 13 januari 2023.

Ontvangst in de kantine vanaf 19.30 
uur met koffie en cake, aanvang 
vergadering 20.00 uur. 
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* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/
jaar Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro 6-norm EC 2018/1832AP: 
5,2 - 5,9 l/100 km; 19,2 - 16,9 km/l; CO2-uitstoot: 118 - 133 g/km.

Kom snel langs bij Autobedrijf Van Boven Emmen
Phileas Foggstraat 10 · 7821 AK Emmen · Tel 0591-618128 · www.van-boven.nl

SUZUKI 
S-CROSS
SMART HYBRID 

€399,-
PRIVATE LEASE
V.A. P/M

€28.835,-
V.A.

Nu ook als Full Hybrid.
Deze hybride lijn is nog zuiniger. De Full Hybrid aandrij� ijn kiest, afhankelijk van 
de rij-omstandigheden, tussen de elektromotor, de verbrandingsmotor of beide 
tegelijk. Bij lage snelheden rijd je elektrisch, bij hoge op brandstof. En wil je 
krachtig accelereren? Dan worden beide motoren gecombineerd. Opladen is niet 
nodig, de Full Hybrid laadt net als de Smart Hybrid zichzelf op.

Geniet van de herfst door het panoramadak van de nieuwe S-Cross. De SUV met een 
stoer design en luxe uitstraling, heerlijk. De Smart Hybrid techniek zorgt voor een 
combinatie van kracht en ef� ciency. Dat is zuinig en je rijdt moeiteloos over onverharde 
weggetjes bedekt met bladeren. Twee e-bikes achterop? Tuurlijk! Met een kogeldruk 
tot 75KG geen enkel probleem. Je gaat altijd veilig op weg, het Suzuki Safety System 
Pro zorgt daarvoor. En het Suzuki Media Display maakt met iedere rit de glimlach nog 
breder. Met z’n allen breeduit in het ruime interieur en met 1230 liter laadruimte op 
pad. Kom maar op met die avontuurlijke activiteiten. Genieten begint bij ons in de 
showroom. Of plan gelijk een proefrit en voel de nieuwe S-Cross aan de tand.

De zuinige Suzuki S-Cross voor onvergetelijke roadtrips.

NU OOK ALS 1.5 FULL 
HYBRID AUTOMAAT

2022

MEEST 
BETROUW

BAAR

The Old Boys dragen DZOH 
een warm hart toe
Ze hebben allemaal iets met voetbal en 
dan vooral met DZOH uit de Emmer 
woonwijk Rietlanden: een groep man-
nen die nauwelijks een wedstrijd van 
de voetbalclub mist. Ze noemen zich 
de Old Boys en gaan naar thuis- als 
uitwedstrijden en hebben het grootste 
plezier.

Een bij elkaar geplukte groep is het niet, 
want ze kennen elkaar niet alleen ook 
hebben en hadden ze op de een of an-
dere manier een binding met de club. 
Al jaren is DZOH qua ledenaantal de 
grootste club in de Drentse Zuidoost-
hoek (ook de betekenis van de afkor-
ting). ,We zitten op ongeveer negenhon-
derd leden en dit is een prachtige club. 
Door de onderlinge band en de betrok-
kenheid bij de club gingen we steeds 
vaker mee, ook naar uitwedstrijden en 
dan samen met de selectie en staf mee 
in de bus. Op een gegeven moment ont-
stond de gedachte om voor iedereen 
van ons ‘clubje’ eenzelfde jas te regelen 

met clublogo om daarmee te laten zien 
dat wij supporters van DZOH zijn. Ook 
regelde een van de mannen polo’s met 
logo met zijn bedrijfsnaam erop: nóg 
meer uniformiteit. Op enig moment be-
sloten wij als groepje mannen om het 
kantinepersoneel nieuwe polo’s aan te 
bieden. Daar moest een foto van wor-
den gemaakt met een stuk tekst. Toen is 
de naam The Old Boys geboren”, sprak 
Rinzo Savenije namens The Old Boys.

Het bezoeken van wedstrijden doen ze 
in wisselende samenstelling, want na-
tuurlijk zijn er ook andere verplichtin-
gen en bezighouden op de zaterdag, de 
dag dat het vlaggenschip van de voet-
balclub de wedstrijden speelt. Dat doet 
het dit seizoen in ‘de Oostelijke eerste 
klasse’. Daarin doet de promovendus, 
want dat is DZOH, het met een plek in 
de middenmoot prima. Volgens de Old 
Boys zit er nog genoeg rek in en denken 
ze dat de groen-gelen nog wel kunnen 
stijgen. (18Dorpenkrant / Gerry Grave)

SC Erica heeft mooiste voetbalshirt 
van Drenthe
Het voetbalshirt van SC Erica is uitge-
roepen als mooiste van Drenthe. 

Met 602 stemmen was het verschil met 
nummer twee Titan minimaal, want de 
club uit Nieuw-Weerdinge kreeg 595 
liefhebbers achter zich.

Links de organisator van de verkiezing 
Richard de Vries, Janiek Jongsma die de 
prijs in ontvangst neemt en rechts voor-
zitter Jan Jeuring.

Foto: Boudewijn Benting
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Hoezo ‘handen aan het bed?’

Unieke Expositie in het Drentse Meppen
’Handen aan het bed’, ‘billen 
wassen’ of ‘vrouwenberoep’. 
Het zijn stereotyperingen van 
het verpleegkundig beroep. Zij 
doen absoluut geen recht aan de 
werkelijkheid en de maatschappelijke 
betekenis van verpleegkundigen en 
verzorgenden. Om bij te dragen aan 
een meer realistisch beeld toont Het 
Buitengasthuis in het Drentse Meppen 
de expositie ‘Wat een beeld van 
een verpleegkundige’. Deze unieke 
expositie heeft als thema het publieke 
imago én de beroepsidentiteit van 
verpleegkundigen. Te zien van 
november 2022 tot eind 2024.

De covidpandemie heeft 
weer bevestigd hoe cruciaal 
verpleegkundigen en verzorgenden 
zijn voor een toegankelijke 

gezondheidszorg. Met inzet van al hun 
expertise en inventiviteit wisten zij 
het zorgsysteem in stand te houden. 
De expositie start dan ook met 
beelden van de covidpandemie, toen 
verpleegkundigen gezien werden als 
helden en engelen. De bezoekers zien 
hoe het imago historisch bepaald is: de 
verpleegkundige als zorgende moeder, 
als reddende engel of als sexy zuster. 
Het verhaal is geïllustreerd met foto’s, 
insignes en uniformen.

De actuele beroepsidentiteit van 
verzorgenden en verpleegkundigen 
krijgt ruimschoots aandacht aan de 
hand van beelden over hun cruciale 
rol in de patiëntenzorg, onderwijs en 
onderzoek. Niet alleen in ziekenhuizen, 
maar ook in de wijkverpleging, 
ouderenzorg en geestelijke 

gezondheidszorg.
Projectleider Johan Lambregts: ‘Juist 
nu de tekorten aan verpleegkundigen 
en verzorgenden zo zichtbaar zijn, is er 
aandacht nodig voor beroepsidentiteit 
en een plek waar de beroepsgroep 
erkenning en herkenning vindt. Stop 
in ieder geval met het praten over 
“handen aan het bed”. Verpleegkunde 
is zoveel meer dan dat. Het gaat over 
hersens, kennis, hart voor patiënten, 
ontwikkeling, betrokkenheid en 
humaniteit.’ 

De expositie leent zich bij uitstek 
voor een gesprek of discussie over 
het vak van verpleegkundigen 
en verzorgenden. Over verleden, 
heden en toekomst. En helpt de 
beroepsgroep om zelf haar bijdrage 
aan de zorg beter zichtbaar maken. 

Want de beste imagocampagne voeren 
verpleegkundigen en verzorgenden 
zelf door hun werk! Doelgroepen 
zijn  (Student)-verpleegkundigen, 
verzorgenden en verpleegkundig 
specialisten. Jongeren die voor een 
beroepskeuze staan. Docenten, 
onderzoekers en managers. Verder is 
iedereen van harte welkom.

Toegang
De toegangsprijs is € 10,- per persoon. 
Maximaal 17 personen.  Bezoek alleen 
op afspraak. 
Wilt u een rondleiding of een workshop 
over imago en beroepsidentiteit? Bel of 
mail ons!
Het Buitengasthuis, Mepperstraat 11, 
7855 PH Meppen
E. Buitengasthuis@Burola.nl
www.lofderverpleegkunst.nl/imago

De 18 Dorpen Krant en al haar medewerkers wensen u
fi jne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!
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Wat ga je doen?
De media adviseur speelt een cruciale 
rol in onze organisatie en doet méér 
dan alleen verkopen. Relatiebeheer, het 
adviseren van klanten en het beheren van 
mediacampagnes maken een omvangrijk 
deel uit van het takenpakket. 
Je inventariseert de mediabehoefte van 
onze klanten. Op basis hiervan doe je 
voorstellen voor campagnes die daarbij 
passen en sluit je de deal.

Werken bij de Comgroep B.V.
Betekent werken bij een dynamisch en 
vooruitstrevend mediabedrijf, waar
persoonlijke ontwikkeling, professionaliteit 
en plezier voorop staan. Professionaliteit, 
omdat we goed zijn in wat we doen. 
Daarnaast zijn we continu op alle fronten 
in ontwikkeling. Hierbij behouden wij te 
allen tijde ons nuchtere en betrouwbare 
Hollandse imago.

Wat vragen we van je:
• Je hebt minimaal een diploma MBO  
 opleiding die aansluit op boven-
 genoemde functie;
• Telefonische acquisitie is geen   
 belemmering voor je;
• Je bent initiatiefrijk en nauwkeurig;
• Je bent zowel resultaat- als   
 klantgericht;
• Je kunt zelfstandig werken;
• Je bent sociaal vaardig en    
 communiceert veel met je collega’s;
• Tevens beschik je over goede   
 Nederlandse taalvaardigheden.

Werkzaamheden:
• Telefonische acquisitie;
• Offertes maken;
• Orderintake;
• Relatiebeheer;
• Het correct bijhouden van werkstromen 
 in het relatiedossier;
• Klachtenafhandeling;
• Rapporteren aan Hoofd Verkoop.

Wat bieden wij je:
Het betreft een functie voor 20-33.5 uur 
per week. Startdatum van de functie: z.s.m.

• Interne persoonlijke begeleiding
• Inspirerende werkomgeving van   
 mediaprofessionals
• Informele en plezierige werksfeer
• Goed basissalaris vanaf € 19,00 per uur
• Functie voor voltijd/ parttime is   
 bespreekbaar
• Contractduur bespreekbaar
 (niet via het uizendbureau)
• Komt in ambitieuze organisatie, waarbij 
 humor en enthousiasme belangrijk zijn.

Contact informatie:
Heb je interesse? Stuur dan je 
sollicitatiebrief met een actuele CV 
naar: projecten@comgroep.nl

Hooggoorns 14 
7812 AM Emmen  |  www.comgroep.nl

Commercieel Medewerker Binnendienst Media
(thuiswerk en kantoor)

Wil jij een uitdagende start in je sales carrière of je saleservaring uitbreiden? 
Dan komen we graag met jou in contact. Comgroep B.V. is op zoek naar mensen 
die ons team komen versterken. Omdat de Comgroep zich blijft ontwikkelen, 
zoeken wij een Media adviseur.

naar: projecten@comgroep.nl

Hooggoorns 14 
7812 AM Emmen  |  www.comgroep.nl
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Dan komen we graag met jou in contact. Comgroep B.V. is op zoek naar mensen vacature

Dan komen we graag met jou in contact. Comgroep B.V. is op zoek naar mensen vacature

Menso Altingstraat 30
7841 CB  Sleen
Telefoon: (0591) 35 13 12
 (06) 51099560
E-mail: drukkerijkruize@hetnet.nl
Internet: www.drukkerijkruize.nl

Wij verzorgen o.a.;

✓ Vouwen

✓ Snijden

✓ Brocheren

✓ Nieten

✓ Vergaren

✓ Boorgaten

✓ Lijmen

✓ Perforeren

✓ Rillen

✓ Lamineren

Wij leveren o.a.;

✓ Openingskaarten

✓ Enveloppen

✓ Briefpapier

✓ Vervolgvellen

✓ Programmaboekjes

✓ Facturen

✓ Visitekaartjes

✓ Bedrukte kalenders

✓ Bedrukte kettingformulieren

✓ Stempels

✓ Meerkleuren drukwerk

✓ Memoblokjes

✓ Kerstkaarten

✓ Reclameborden
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Yvonne Schonewille uit Dalerpeel zet 
zich met veel plezier in voor haar dorp
Yvonne Schonewille uit Dalerpeel is 
een van de inwoners van het dorp die 
zich er enorm voor inzet. Dat doet ze 
in het prachtige dorpshuis De Brei-
berg waar ze al tien jaar voorzitter van 
Stichting Dorpshuis De Breiberg is, 
een taak die ze steeds weer met alle 
plezier uitvoert. Voor haar dorp omdat 
ze het erg belangrijk vindt dat de leef-
baarheid er permanent aanwezig is.

Op een druilerige decembermid-
dag komt ze speciaal even naar het 
dorpshuis toe om er met de 18Dorpen-
Krant te spreken. Zo is Yvonne, gemak-
kelijk en flexibel. “Ach, het kon mooi 
even zo tussen het werk door. Ik werk 
in de zorg in Hoogeveen en op een dag 
waarop ik gelegenheid heb even naar 
het dorpshuis te kunnen dan doe ik 
dat. Ik ben hier trouwens vaak genoeg. 
Altijd is er wel wat te doen of moet er 

nog eventjes iets worden geregeld. Als 
ik kan dan ben ik er.” Ze heeft meerdere 
functies: zo coördineert ze de vrijwilli-
gers en hun inzet en springt ze bij waar 
nodig is. Of dat nu in het kader van een 
bingo, koffieochtend of kaartavond is, 
het is om het even. 

Correspondentie met de gemeente voe-
ren is ook een van haar taken, maar ze 
heeft ook met andere instanties con-
tact. ,,Het is erg belangrijk dat er een 
dorpshuis in een klein dorp is en dat dat 
draaiende blijft. Ik hoop daaraan een 
goede bijdrage te kunnen leveren. We 
hebben hier heel veel: een bibliotheekje, 
een kleine supermarkt voor de ‘verge-
ten boodschappen’, een gezellige bar, 
sporthal en zaal. In Dalerpeel hoef je je 
dus niet te vervelen!” 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Twee medewerkers van World of Birds Foundation 
in Erica werken nog steeds in korte broek
Het is een ietwat vreemd gezicht en 
niet echt logisch om in deze koude 
periode nog mensen in korte broek te 
zien lopen, maar voor Jeffrey Sommer 
uit Weiteveen en Hyke Brinkmann uit 
Schoonebeek is het een alledaagse ge-
woonte. Hierbij moet worden gezegd 
dat ze het alleen op de werkvloer van 
World of Birds Foundation in Erica 
doen en natuurlijk tijdens de weg er 
naartoe en ook tijdens de terugweg 
naar huis. Hoelang nog? Net zolang tot 
ze het vol kunnen houden.

“Het wordt steeds kouder hier. We 
hebben hier geen kachel in de kas en 
als het echt vriest is het hier ook maar 
net ‘boven nul’. Petje af dat Jeffrey en 
Hyke dit volhouden. Het begon ooit 
als grap en er werd een weddenschap 
van gemaakt, maar ze houden het nog 
steeds vol en dat is knap”, sprak eige-
naar Michel van der Plas van World of 
Birds Foundation. Beide medewerkers 

klagen nog steeds niet en gaan vrolijk 
door. Ze zijn constant in beweging en 
zien wel hoe het gaat. “We hopen het tot 
het voorjaar vol te houden. Wie er wint 
maakt niet uit hoor; het is gewoon meer 
voor de lol. Onze collega’s vinden het 
wel leuk, maar als ze eerlijk zijn vinden 
ze het ook gekkenwerk, maar wij gaan 
door, haha. De baas wil wél dat we onze 
eigen gezondheid in de gaten houden 
en dat we er een gelijkspel van maken 
als het te gek wordt. Maar hij vindt het 
ook erg dapper.”

Extra knap is trouwens het feit is dat ze 
in weer en wind de korte broek aanhou-
den. Ook op weg naar het werk en op 
de terugweg. Jeffrey komt met de auto 
en Hyke op de fiets. Het is dan maar 
een paar kilometer vanuit Schoonebeek, 
maar als het straks vriest dan kan het 
gelijkspel wel eens naderen. Voorlopig 
geeft geen van beiden op. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

M. Klaas Sierhekwerk
Voor al uw maatwerk!

www.klaas-sierhekwerk.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.00 uur
U kunt ook buiten openingstijden op afspraak bij ons terecht.

- Ontwerp op maat
- Eigen productie
- Scherpe prijzen
- Automatisering mogelijk

Schuif- en inrijpoorten -
Boeren scharnieren -

Klein constructie -
IJzerverkoop -

Bezoekadres:
Vlasakker 10
7761 RC SCHOONEBEEK
06 54 64 49 59
info@klaas-sierhekwerk.nl
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BIJ ELKE HANDPAY VAN € 200, OF MEER, KRIJG JE EEN LOT. 

HIERMEE MAAK JE KANS OP EEN PLEK AAN DE ROULETTETAFEL

MET ALS HOOFDPRIJS; EEN ECHTE ROLEX!

TOERNOOI 2022

ZATERDAG 9 EN ZATERDAG 16 APRIL

WIN CASINO, DOMOWEG 3, BEILEN

OP EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG

Gratis Kerstbrunch
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Feestelijke 
opening 
Bart&Bites 
in Beilen!
Op 16 december vindt de officiële opening 
plaats van Bart&Bites in Beilen, hét nieuwe 
amusementscenter van Midden-Drenthe. Bij 
Bart&Bites kun je lasergamen, bijlen gooien, 
arcade games spelen, darten en genieten van 
een hapje en drankje in de BartBar. De officiële 
openingshandeling vindt vrijdagmiddag 
16 december plaats om 15:00u. Er zijn 
verschillende festiviteiten, gratis hapjes en 
drankjes en iedereen is van harte welkom om 
bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn.

Poort van Beilen nóg aantrekkelijker
Operationeel manager Gertjan van Boxel is 
enthousiast over de opening en de spectaculaire 
lasergameruimte. ‘De poort van Beilen is 
uiteraard bekend om haar unieke locatie en 
het zes meter hoge standbeeld van Bartje. 
Wij zijn blij hier ons steentje aan te mogen 
bijdragen met meer dan 1400 vierkante meter 
aan entertainment. Vanaf 17 december kan 
jong en oud zich hier vermaken met een 
spelletje lasergame, of zich uitleven in onze 
amusementshal met arcade spellen, darts en een 
hapje en drankje in het horecagedeelte’, zegt 
Gertjan over de nieuwe opening. ‘Voor ons geldt 
dat met deze opening de Poort van Beilen nóg 
aantrekkelijker kunnen maken en wij kijken uit 
naar wat de toekomst ons mag brengen.’

Vanaf 17 december open voor publiek
Lasergamen is een populaire activiteit voor 
groepen en partijen. Deelnemers ontvangen een 
laservest en een lasergun. Het doel is om zoveel 
mogelijk punten te halen door het raken van 
tegenstanders en, uiteraard, het voorkomen om 
zelf geraakt te worden. In de lasergameruimte 
krijgt het spel en de spelervaring een extra 
impuls door de artistieke UV schilderingen, 
licht-, geluid-, video-, en rookeffecten. Naast 
lasergamen en een arcadehal biedt Bart&Bites 
ook Axe Throwing, oftewel bijl gooien aan. 
Tijdens de sessie ga je veelvuldig bijlen werpen, 
tactisch punten scoren of hopen dat je de Bulls 
Eye kunt raken. Samen met je vrienden kun je 
onder het genot van een drankje de prestaties 
volgen van je vrienden of teamgenoten. De hal is 
zaterdag 17 december vanaf 11:00 operationeel, 
waarbij ook de activiteiten geboekt kunnen 
worden. 
(18 Dorpenkrant/Vincent Muskee)

Gemeente en woningcorporaties 
zetten in op breed en duurzaam 
aanbod woningen
De gemeente Emmen gaat samen met de woningcorporaties en huurdersorga-
nisaties de komende jaren flink inzetten om de beschikbaarheid van betaalbare 
woningen voor de doelgroepen te vergroten. Op maandag 5 december werden de 
meerjarenafspraken hiervoor officieel ondertekend. Naast de beschikbaarheid 
van woningen, zijn er ook afspraken gemaakt over leefbare wijken en dorpen, 
wonen en zorg voor diverse doelgroepen, het voorkomen van armoede en de 
verduurzamingsopgaven.

Grote vraag naar woningen
Net als in heel Nederland, is de vraag naar woningen in Emmen de laatste jaren 
sterk toegenomen. Door deze ontwikkeling en de veranderde situatie op de wo-
ningmarkt, heeft de gemeente onlangs de nieuwe woonvisie ‘BuitengeWoon Thuis 
in Emmen’ vastgesteld. Wethouder Jisse Otter: ‘De opgave waar gemeente, wo-
ningcorporaties en huurdersorganisaties samen voor staan is groot. In de komende 
jaren moeten er veel extra woningen gebouwd worden, ook sociale huurwoningen. 
Om dit te kunnen realiseren, is het nodig dat we nieuwe afspraken vastleggen met 
de woningcorporaties.’

Prioriteiten
Een voldoende gevarieerd en aantrekkelijk woonaanbod begint bij de kwaliteit van 
bestaande wijken en dorpen. Investeren in de leefbaarheid van gebieden is belang-
rijk. De meerjarenafspraken richten zich op de kwaliteit van de leefbaarheid in ge-
bieden die het meest onder druk staan. De bestaande woningen worden verder 
verbeterd en verduurzaamd. Ook is er de komende jaren ruimte voor meer diversi-
teit in Emmen. Naast traditioneel wonen moet er ook ruimte 
komen voor nieuwe woonvormen. In de meerjarenafspraken 
wordt tevens ingezet op de ondersteuning van mensen die 
extra hulp nodig hebben. Dit vraagt begeleiding, en afstem-
ming van wonen en zorg. 
De meerjarenafspraken 2023-2027 zijn maandag 5 december 
officieel ondertekend door de gemeente, Domesta, Lefier, 
Woonservice, Woonzorg Nederland, Stichting Bewonersraad 
Domesta Emmen, Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, en 
Huurdersvereniging Samen Sterk.

Bestuur EHBO Erica zette drie 
vrijwilligers en twee leden in het 
zonnetje 
EHBO Vereniging Erica bestaat sinds 
1967 en kan op een groot aantal vrij-
willigers rekenen. Ze zetten zich tij-
dens tal van evenementen in en velen 
doen dat al jarenlang. De vereniging 
vond het daarom op zijn plaats de 
waardering naar een vijftal mensen 
uit te spreken. Dat gebeurde tijdens de 
jaarvergadering op 28 november jl.

Albert Braam is voorzitter van de EHBO 
Vereniging in Erica en gaf aan dat de 
vereniging het graag doet en het voor-
al niet minder dan gepast vindt. “Als 
bestuur zijn we trots op onze leden 
en vrijwilligers. Daarom hebben we 
hen in het zonnetje gezet. Iets dat heel 
normaal lijkt is eigenlijk best speciaal.’ 
Evenementen waar de vrijwilligers en 
leden aan meewerken zijn onder meer 
de Sinterklaasoptocht, FestErica en het 
vliegerfestival. 

Alie Velzing (foto) ontving een bron-

zen bondsinsigne van districtsvoorzit-
ter van het Oranje Kruis, Mini Koek. 
Ze is onderscheiden omdat ze al meer 
dan 25 jaar lid is van de vereniging en 
zich meer dan tien jaar als vrijwilliger 
onbetaald verdienstelijk heeft gemaakt. 
Naast Alie zijn drie oud-bestuursleden 
bedankt voor hun verdiensten in het 
bestuur en Liesbeth Hofstede voor haar 
25-jarig lustrum.  

Wie ook lid wil worden van de EHBO 
Vereniging Erica kan langskomen tij-
dens de opleidingsdagen in januari a.s. 
Vanaf januari 2023 start EHBO Vereni-
ging Erica namelijk met een nieuwe 
EHBO-opleiding. De lesdagen zijn op 
zaterdag 7, 14 en 21 januari. Het examen 
volgt op 4 februari. Mocht u interesse 
hebben om de EHBO-opleiding bij te 
wonen en/of lid te worden van de ver-
eniging stuur dan een bericht naar: eh-
boerica@gmail.com. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

Rolluiken

vanaf 1 APRIL
op alle knikarmschermen 

met motor

GRATIS
afstandsbediening

0591 618794
www.hzzonwering.nl

Foto: Mariëlle Hensums
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Vier vrienden uit Sleen en Erm 
gaan naast elkaar wonen aan 
de Bontekoestraat in Sleen
Dorpen levend houden door onder 
meer jonge mensen in eigen dorp te 
houden is een groot goed bij veel ge-
meentes. Ook bij de gemeente Coe-
vorden waar ze maar al te graag wil-
len dat de dorpen niet vergrijzen en 
ze juist leefbaar blijven. Het kwam 
de gemeente dus goed uit dat vier 
vrienden uit Sleen en Erm een plan 
bedachten om starterswoningen in 
Sleen te realiseren. Na een traject 
van twee jaar was de kogel door de 
kerk en staan er op waar vroeger 
een grasland achter de manege lag 
inmiddels vier twee-onder-een-kap-
woningen aan de Bontekoestraat..

Nachtelijke wandeling
Er staat dan nog wel geen bordje met 
de nieuwe straatnaam erop, maar 
dat is een kwestie van tijd. Zo gek 
lang zal het niet meer duren, want 
de Jongens van Bontekoe, zoals ze 
zichzelf noemen, verwachten dat ze 
de woningen in het voorjaar kunnen 
betrekken. 
Het begon allemaal tijdens een wan-
deling tijdens de lockdown-perio-
de, iets meer dan twee jaar geleden. 
De vrienden Jesmer Warmolts en 
Arjan Goeree uit Sleen liepen door 
hun woonplaats om naar een andere 
vriend te gaan. “We liepen die nacht 
terug en raakten aan de praat over 
starterswoningen in Sleen. De maan-
dag erop namen we contact op met 
de gemeente met de mededeling dat 
er problemen met betrekking tot star-
terswoningen in Sleen zijn. Tevens 
zijn hier ook direct oplossingen die 
wij als realistisch beschouwden bij-
gezet. Op het moment dat hier geen 
oplossingen voor kwamen, had dit 
namelijk vergrijzing in het dorp als 
gevolg. Gelukkig kwam er al heel 
snel een reactie van de gemeente om 
dit probleem tóch op te lossen en sa-
men tegen te gaan. Door de gemeente 
kregen wij tóch een kans op de wo-

ningmarkt in deze overspannen hui-
zen-periode. Er was een bouwkavel 
beschikbaar welke geschikt was voor 
vier huizen. Inmiddels hadden wij 
Nordin Hoving uit Erm er ook al bij 
betrokken om de simpele reden zes 
ogen zien meer dan vier. Na heel veel 
overleg/gesprekken met de gemeen-
te/provincie werden ons deze kavels 
(tegen betaling) toebedeeld. Tot slot 
mochten wij er ook een vierde per-
soon betrekken. Dit is Joran gewor-
den (het broertje van Nordin)”, sprak 
Jesmer Warmolts namens het viertal.

Goed overleg
En zo kon het gebeuren dat vier 
vrienden straks buren zijn. Ze zijn 
druk bezig met het stichten van ge-
zinnetjes, hetgeen volgens het viertal 
wel goed gaat komen. Het als vrien-
den naast elkaar wonen zal ook geen 
belemmering gaan vormen. Sterker: 
de vriendschap zorgde ervoor dat al-
les er juist zó komt uit te zien zoals 
gewenst; in goed overleg kwam men 
hiertoe. “Ook tijdens de samenstel-
ling van de woningen zijn er eigenlijk 
geen problemen geweest. Iedereen 
was het direct eens met de steen- en 
dakpankeuze bijvoorbeeld. Natuur-
lijk zijn er af en toe wat discussies 
geweest, maar als wij de huizen had-
den getekend/samengesteld met een 
(vrouwelijke)partner waren deze dis-
cussies er ook geweest en misschien 
nog wel erger. Nee als vrienden/
toekomstige buren gaat het hartstik-
ke goed zo. Wellicht dat het voor de 
overige buren nog wel een dingetje 
wordt, want de eerste plannetjes voor 
feestjes zijn al gevormd. Maar afgelo-
pen zomer zijn wij door de overige 
nieuwbouwbewoners al uitgenodigd 
voor het buurtfeest en dit was zeer 
geslaagd, dus als wij dit zo inschatten 
gaat dat helemaal goedkomen.” 

(18Dorpenkrant / Gerry Grave)

Edwin Assen (Weiteveense Boys) en 
Quinten Vos (SC Erica) zijn provincie-
winnaars ‘Amateurscheidsrechter
van het Jaar’-verkiezing
De stemmen zijn geteld en de provin-
ciewinnaars uit de provincie Drenthe 
voor de Amateurscheidsrechter van 
het jaar-verkiezing zijn bekend. Ver-
enigingsscheidsrechter Quinten Vos, 
fluitend bij S.C. Erica in Emmen en 
KNVB-scheidsrechter Edwin Assen, 
onder andere fluitend bij Weiteveense 
Boys in Weiteveen, vertegenwoordi-
gen de provincie tijdens de eindfase 
van de landelijke verkiezing. De ont-
knoping van deze verkiezing is op 7 
januari op de KNVB Campus in Zeist.

Kwartfinale
Uit meer dan 19.000 stemmen is uit elke 
provincie één verenigingsscheidsrech-
ter en één KNVB-scheidsrechter afge-
vaardigd naar de kwartfinaleronde. In 
de kwartfinale mogen de genomineerde 
scheidsrechters aan de jury motiveren 
waarom zij de Amateurscheidsrech-
ter van het Jaar moeten worden. Een 
overzicht van alle genomineerde ver-
enigings- en KNVB-scheidsrechters in 
Nederland vind je op: www.scheids-
rechtervanhetjaar.nl/eindstand.

Halve finale
Van de twaalf provinciewinnaars per 
categorie gaan uiteindelijk zes ver-
enigingsscheidsrechters en zes KN-
VB-scheidsrechters door naar de halve 
finale. Deze halvefinalisten krijgen een 
bezoek rondom een wedstrijd en wor-
den ook in de praktijk beoordeelt.

Finale op de Dag van de FairPlay
Drie scheidsrechters per categorie gaan 
uiteindelijk door naar de finale op 7 ja-
nuari tijdens de Dag van de FairPlay, op 
de KNVB Campus in Zeist. Zij worden 
aan een vragenvuur onderworpen door 
de vakjury bestaande uit Franca Over-
toom (assistent-scheidsrechter betaald 
voetbal), Bas Nijhuis (scheidsrechter 
betaald voetbal), Marc van Erven (CEO 
ARAG) en Sjoerd Mossou (voetbaljour-

nalist, columnist en schrijver). De twee 
uiteindelijke winnaars krijgen tijdens 
de Dag van de FairPlay de award voor 
Amateurscheidsrechter van het Jaar uit-
gereikt.

De Dag van de FairPlay is een sympa-
thieke dag voor alle amateurscheids-
rechters en een dag waarin FairPlay 
centraal staat. ARAG staat op deze dag 
rechtstreeks in contact met (potentië-
le) scheidsrechters. Samen met elkaar 
leert de aanwezige groep over relevante 
thema’s, zoals leiderschap, mentale fit-
heid en looplijntechnieken. Ook krijgen 
de scheidsrechters een update over de 
spelregels en is er een terugblik op het 
WK voetbal met scheidsrechter Danny 
Makkelie. Het doel is uiteindelijk om 
het scheidsrechtertalent bij de amateur-
scheidsrechters naar het volgende ni-
veau te brengen.

Belang van scheidsrechters
KNVB en ARAG startten begin oktober 
de zoektocht naar de Amateurscheids-
rechter van het Jaar. Met de verkiezing 
vragen beide partijen aandacht voor 
amateurscheidsrechters en het belang 
van FairPlay op de Nederlandse voet-
balvelden.

Bas Nijhuis, voormalig internationaal 
scheidsrechter in het betaald voetbal 
en eveneens jurylid: “We bevragen de 
zes finalisten op onderwerpen als spel-
plezier, toepassing van de regels en het 
voorkomen en oplossen van conflicten. 
Uiteindelijk is de award vooral een aan-
moedigingsprijs om de scheidsrechters 
in het zonnetje te zetten. Duizenden 
amateurscheidsrechters door het hele 
land fluiten uit liefde voor de sport en 
doen dit op vrijwillige basis, maar krij-
gen daarvoor niet altijd de waardering. 
Daar willen we met deze verkiezing 
meer aandacht voor vragen.”  Website: 
www.scheidsrechtervanhetjaar.nl

Jos Prins uit Schoonebeek geniet 
van haar werk en toneelspelen
Jos Prins is geboren en getogen 
Nieuw-Amsterdamse, woonde meer 
dan dertig jaar in Dalerveen en woont 
alweer zeven jaar in Schoonebeek. Dat 
doet ze met veel plezier, ze heeft haar 
werk ‘om de hoek’ en geniet van de 
hobby’s die ze heeft. Toneelspelen is er 
een van. Ze doet het bijna net zo lang 
als ze in de zorg werkzaam is, namelijk 
ruim dertig jaar.

Dalerveen is een levendig dorp en dus 
wordt er ook veel georganiseerd. Meest-
al in het café annex dorpshuis De Boer-
hoorn. Het is de spil van het dorp en 
beschikt over een prachtige zaal met 
toneelruimte en podium. Vol trots laat 
Jos zien hoe mooi het eruitziet. “Ja, het 
is een beetje oranje hier: Nederlands 
Elftal”, lacht de 58-jarige. “Normaal 
gesproken niet hoor. Dan staan hier ge-
woon tafels en stoelen en is het zoals 
het is. We hebben straks in maart weer 
uitvoeringen. Prachtig altijd en iedereen 
verheugt zich er al maanden op. Het is 
dan ook echt iets om naar uit te kijken.”

Tijdens het seizoen wordt er regelmatig 
door het negenkoppig toneelgezelschap 
gerepeteerd zodat ze er straks met zijn 
allen goed opstaan. Jos ook en ze hoopt 
dan ook dat er weer heel wat mensen 
komen kijken. “Ik ben zó blij dat het 
allemaal weer mag; door de pandemie 
mochten we geen uitvoeringen houden 
en daarom is het nu ook extra mooi.”

Stoppen met toneel? Dat is iets waar Jos 
nog niet aan wil denken. “We hebben 
een gezellige ploeg en willen het pu-
bliek een gezellige avond bezorgen met 
veel humor en lachen. Daar doen we het 
voor.” (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Bridge-kampioenschap paren Drenthe
Woensdag 9 november jl. vond in het 
Brinkenhoes in Bargeres de eerste zit-
ting plaats van het Drents kampioen-
schap Paren. Er werd gespeeld op drie 
verschillende niveaus, hierbij de num-
mers 1 per poule.

Hoofdklasse (tien paren)  | Heren 
Gert Rietveld uit Assen en Gerard Ar-
ling uit Loon met 66,52%

Eerste Klasse (tien paren)  | Heren 
Anne de Jong uit Nieuw Amsterdam en 

Iebele de Boer uit Emmen met 69,64%

Tweede Klasse (8 paren)  | Dames 
Marieke Geerts uit Hoogeveen  en An-
nie Prakken uit Beilen met 62,22%
Er namen dit jaar gelukkig weer meer 
paren deel dan de voorgaande editie 
toen we vanwege de maatregelen maar 
in twee klassen speelden met 21 paren.
De competitie bestaat uit vijf woensdag-
avonden: 8 maart is de laatste zitting en 
dan is bekend wie de kampioenen zijn 
van het district Drenthe.

Mooie prestatie van Anne de Jong uit Nieuw-Amsterdam
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Nu ook o®cieel AIXAM dealer!
Door Vincent Muskee

Auto Hoge Emmen, het oudste familie autobedrijf 
van Emmen én het grootste autobedrijf van het 
Noorden, heeft een nieuw stap in mobiliteit gezet. 
Hoge is sinds kort namelijk ook officieel AIXAM 
dealer. ‘Een AIXAM is een brommobiel waarvoor 
alleen een brommer rijbewijs noodzakelijk is. 
Ideaal dus voor jeugd en voor mensen waarvan 
het rijbewijs niet verlengd wordt. We hebben een 
zeer breed assortiment met voor iedereen wel een 
geschikt model’, vertelt Frank Hoge.

Van alle gemakken voorzien en voor iedereen 
een geschikt model
De brommobielen van nu zijn in niets meer te 
vergelijken met die van vroeger. Het zijn moderne 
wagens die van alle gemakken voorzien kunnen 
worden. ‘We hebben uitvoeringen die volledig 
elektrisch zijn en modellen met een dieselmotor’, 
zegt Hoge. Elektrisch rijden biedt uiteraard veel 
voordelen. Zo is de CO2 uitstoot minimaal en 
door de groene stroom die gebruikt wordt zijn 
de verbruikskosten laag. Ook is nooit sprake van 
geluidsoverlast. ‘Je kunt als je kiest voor een elektrisch 
model de auto gemakkelijk opladen aan elk normaal 
stopcontact. In onze showroom hebben we tal van 
verschillende uitvoeringen en wagens van diverse 
afmetingen. Reken maar dat ze comfortabel zijn. 
Een AIXAM is ideaal voor iedereen die mobiel wil 
blijven, zelfstandig boodschappen wil doen of op 
familiebezoek wil. Ook de jeugd ontdekt de AIXAM 
meer en meer’, weet Hoge.

Maak een proefrit in een AIXAM
Kies je voor een AIXAM met een dieselmotor, dan 

rijd je ook al zeer zuinig. Het gemiddelde verbruik 
is 1 op 30, de actieradius ligt rond de 400 kilometer. 
‘Mensen die meer willen weten kunnen informatie 
vinden op onze website. Ze kunnen via de website 
ook snel een afspraak maken voor het maken van een 
proefrit’, zegt Hoge. Auto Hoge Emmen is een echt 
familiebedrijf dat al vanaf 1938 actief is. ‘Bij ons staat 
de klant altijd centraal. Onze service en hulp wordt 
geroemd en we hebben de beschikking over een zeer 

ervaren team. Verder staan we voor heldere afspraken 
en geven we altijd eerlijk advies. We zijn echt van 
de open communicatie. Nog iets; bij ons kun je alle 
voertuigen inruilen, dus ook bijvoorbeeld motoren, 
scooters en boten’, besluit Hoge.

Auto Hoge Emmen is gevestigd aan de Jacob le 
Pairestraat 231 in Emmen. Telefoon: 0591-53 19 15. 
Zie ook www.autohoge.nl. 

Auto Hoge Emmen:



Bouwbedrijf Bekman B.V. wenst u fijne
Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!
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Verlengde Vaart N.Z. 58, 7887 EG ERICA
(0591) 30 16 01  |   info@harryroosken.nl

www.harryroosken.nl

Kom nu 
proefrijden
op de e-bike waarmee 
je voor de lange weg 
naar huis kiest

Gazelle Chamonix Hms
Shimano middenmotor

Intube accu, minimaal 500 Wh.

BRIDGE LEREN?
Bridge: gezellig, training van uw geheugen, boeiend, 
leerzaam, uitdagend, spannend en verslavend leuk!

Bridge beginnerscursussen starten op donderdagmiddag 
in februari en op maandagavond in oktober in Emmen.

www.bridgeschooldrenthe.nl  
Jan Derks 06-40209884
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Frans Immink uit Weiteveen bedankt 
voor jarenlange inzet voor IJsvereniging 
De Döörlopers in Weiteveen
Als er één man is met hart voor 
schaatsen dan is het de 63-jarige 
Frans Immink uit Weiteveen wel. 
Schaatsen werd hem met de paple-
pel ingegoten en hij heeft dan ook 
duizenden kilometers geschaatst. 
En als hij niet op de schaatsen 
stond dan zette hij zich met erg veel 
ziel en zaligheid voor de ijsvereni-
ging in zijn woonplaats in: IJsver-
eniging De Döörlopers. Daar was 
hij onder meer penningmeester en 
deed er veel vrijwilligerstaken. Vijf 
jaar geleden werd echter de diagno-
se Alzheimer bij hem geconstateerd 
en werd twee jaar geleden besloten 
met zijn functie te stoppen.

Immink zou het liefst nog jaren door 
zijn gegaan met het penningmees-
terschap, een functie die hij 25 jaar 
uitvoerde, maar het kan helaas voor 
hem niet meer. Voorzitter Bennie 
Menke van de ijsvereniging is samen 
met alle andere bij de ijsvereniging 
betrokken mensen erg blij met wat 
Immink allemaal voor de ijsvereni-
ging heeft gedaan en wilde hem er 
namens de club voor danken. Dat 
deed hij in de vorm van het aanbie-

den van een dinerbon. De voorma-
lige penningmeester toonde zich 
emotioneel en dankte Menke ervoor. 
Zowel Frans als zijn echtgenote Le-
nie gaven aan het een geweldig ge-
baar te vinden.

Frans Immink poseerde vol trots 
op de foto. Met zijn dinerbon én 
de schaatsen waarop hij in 1997 de 
voorlopig laatste Elfstedentocht 
heeft gereden. Uiteraard mocht het 
bekende Elfstedenkruisje niet ont-
breken. Op de andere foto overhan-
digt Bennie Menke de cadeaubon 
aan Frans Immink.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Bob Vredeveld uit Schoonebeek 
van alle markten thuis
Er zijn van die mensen die voor hun 
woonplaats leven en er alles voor over 
hebben. Bob Vredeveld is zo iemand. 
Een ras-Schoonebeker die regelmatig 
in het dorpshuis in ’t Aole Gemiente-
hoes is te vinden. Daar doet hij van 
alles en als hij er niet is dan is hij wel 
op locatie. Bijvoorbeeld in Dalerpeel 
waar hij lid is van de plaatselijke mu-
ziekvereniging De Breibergers.

Muziek
Muziek is een van zijn grote passies, 
maar dat geldt ook voor het organi-
seren van evenementen en het ervoor 
zorgen dat alles perfect kan verlopen. 
“Ik ben slagwerker geweest van dwei-
lorkest ‘De Ölietappers’, natuurlijk uit 
Schoonebeek en Jan Benjamins van 
Muziekvereniging De Breibergers uit 
Dalerpeel was een van de trompet-
tisten. Hij vroeg me om het slagwerk 
te gaan doen bij het opleidingsorkest 
van zijn vereniging. Tegelijktijdig had 
het dweilorkest nog wel eens gebrek 
aan trompettisten en in een opwelling 
riep ik dat ik dan wel trompet zou le-
ren spelen; dan zou dat probleem ook 
weer minder groot zijn.  Een van hen 
vertelde me dat ik geen trompetspeler 
zou zijn maar meer een trombonespe-
ler. Tijdens de volgende repetitie bij 
De Breibergers kwam iemand me een 
lange koff er overhandigen: sinds die 
tijd speel ik dus schuiftrombone bij De 
Breibergers in Dalerpeel. Inmiddels 
ben ik lid en voorzitter van die club 
die dit jaar het zestigjarig jubileum 
met diverse activiteiten heeft gevierd.”

MFC ’t Aole Gemientehoes
In Schoonebeek is hij zeer nauw bij het 
dorpshuis, ook wel MFC ’t Aole Ge-
mientehoes genoemd, betrokken. Hij 
is er lid van de Activiteitencommissie. 
Mede dankzij zijn vrouw Joke kwam 
hij er terecht. Zij is er samen met twee 

andere vrouwen beheerder. “Ik ben 
vooral actief met het organiseren met 
de wat technische en muzikale zaken, 
waaronder de fi lmavond (tweede vrij-
dag van de maand in de wintertijd) 
en het regelen van bands (High Jazz, 
Rockband the Woods en Bluegrass 
band Stringtime). En toevallig sliep 
Sinterklaas laatst in het dorpshuis en 
heb ik ervoor gezorgd dat het gesnurk 
van de oude baas te horen en te zien 
was. We proberen in de commissie ac-
tiviteiten te vinden en initiëren om de 
inwoners naar het dorpshuis te krij-
gen: een goed voorbeeld daarvan is de 
samenwerking met IVN waardoor we 
een aantal prachtige lezingen hebben 
gehad over ‘De Katshaar’ en ‘de wolf’. 
Onlangs hadden we een volle bak met 
de natuurfi lm ‘ Wildernis in Drenthe’ 
van Henk en Janetta Bos. Met dat soort 
activiteiten en wellicht nieuwe dingen 
hopen we het prachtige dorpshuis 
meer in het ‘centrum’ van Schoone-
beek te krijgen 

Bootverhuur
Naast muziek en het van alles rege-
len in het dorpshuis verhuurt Vrede-
veld ook nog een boot. Dat gebeurt 
via HuureenBootDrenthe.nl waar de 
kruiser Rebecca de hoofdrol speelt. 
Huurders kunnen een lang weekend, 
een midweek of veelvoud ervan op 
de Drentse wateren genieten. “Vooral 
voor bekenden in de omgeving is het 
vaak een openbaring om Drenthe/
De Veenvaart vanaf het water te her-
ontdekken. Hoewel oorspronkelijk 
bedoeld voor Emmenaren blijkt dat 
de meeste klanten uit geheel Neder-
land komen. Een aantal reserveert kort 
na hun vakantie alweer voor het jaar 
erop. Trouwens, je hebt geen vaarbe-
wijs nodig om onze boot van negen 
meter te bevaren.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

10 jaar TOP2000 LIVE! in Atlas
Een in oorsprong idee van voormalig 
zanger Peter Groot Kormelink (o.a. 
Splitsing en Jazzpolitie) en Radio2 is 
na ruim 300 shows met overal volle 
zalen in den lande toe aan haar 10e 
verjaardag: de Top2000 Live! Zaterdag 
24 december staan ze met (A)live and 
Kicking in het ATLAS Theater.

Met een superband als basis voor een 
prettig stel topvocalisten komt de crème 
de la crème uit de jaarlijkse lijst voorbij. 
Onder anderen Voice Of Holland fi na-
liste zangeres Tjindjara Metschendorp 
brengt ‘werelds popdiva’s ten tonele: 
fasten your seatbelts! Een avond vol 

rock-, pop-, soul- en nederbeathits, op-
gediend in een prachtig decor. Gevolg 
voor lijf en leden: kippenvel, spontaan 
meezingen en niet stil kunnen blijven 
zitten. Maak de stem maar vast los en de 
borst nat voor ruim vijftig Top 2000- hits 
tijdens deze heerlijke avond ‘(A)Live 
and Kicking’.

De ‘(A)live and Kicking’- show van Top 
2000 Live! is op zaterdag 24 december 
om 20.00 uur  te zien in het ATLAS The-
ater. Zie voor meer informatie en tickets: 
www.atlastheater.nl

Adverteren in
De 18 Dorpen Krant?

Bel Marc Zegerius:
06 50 64 78 39
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Badminton Op Erica!
Elke woensdagavond van 19.30 - 22.00 uur kun 
je badmintonnen in onze sporthal aan de Veen-
schapswijk. Badminton iets voor jou? Twijfel niet 
langer en kom gewoon een keer spelen. Voor elk 
niveau zijn er medespelers. Badminton is uit-
dagend, uitputtend, spannend maar vooral ont-
spannend. Een sportieve avond wordt afgeslo-
ten met gezelligheid in de kantine. Uitwisselen 
van speeltips onder het genot van een drankje.

Stuur dan gauw een mail naar 
info@bcerica.nl.
BC Erica is een recreantenvereniging 
voor volwassenen waar het sociale 
gebeuren centraal staat.

Kijk voor meer informatie op onze 
website: https://www.bcerica.nl.

info@bcerica.nl   |   website: https://www.bcerica.nl

Nieuwsgierig geworden?

Beautysalon Monavi
Een no-nonsense schoonheidssalon waarbij 
ontspanning en huidverbetering op 1 staan. 
Een skinroutine hoeft niet ingewikkeld te zijn 
en kwaliteit hoeft niet duur te zijn. 
Kijk op www.monavi.nl voor het aanbod. 

Naast schoonheidsbehandelingen en 
massages kunt u bij Monavi ook terecht voor 
Scensty producten. Elektrische warmers die 
wax op lage temperaturen laten smelten en 
op deze manier een heerlijke geur in uw huis 
verspreiden. Op www.manonoving.scentsy.nl 
kunt het assortiment bekijken. 

Plantsoenstraat-West 1, 7887 BT ERICA

Kom eens de 

GRATIS
LEENTAS

ervaren!

www.monavi.nl
www.manonoving.scentsy.nl

RegioMagazine
Succes door reclame!



35De 18 Dorpen Krant Uitgeverij Olympia

2 cm FLOFOM®

Luxueuze 
bi-elastische stretch

4 cm Sensus®
visco-elastisch schuim

4 cm
PULSE® latex

14 cm Megapur®
HR schuim

SENSUS

FLOFOM

PULSE

wortelboer-bedden

1. Wij zijn CBW-erkend
2. Familiebedrijf sinds 1959
3. Wij vragen géén aanbetaling
4. Wij geven slaapgarantie
5. Wij ontzorgen van A tot Z
6. Altijd GRATIS matras retourservice

Nijbracht 78 - Emmen - 0591-658711 

WORTELBOERBEDDEN.NL

WORTELBOER’S VOORDELEN:Wij zijn onder andere dealer van:

Geniet van een 
optimale nachtrust

WORTELBOER BEDDEN IN EMMEN - WIJ WETEN RAAD MET SLAPEN, AL SINDS 1959

Als het gaat om comfortabel slapen en een veilig gevoel dan zijn 

wij uniek in de regio. Wij zijn exclusief dealer van het hoogwaardige 

merk Polypreen. Een collectie hoogwaardige matrassen en stijlvolle 

koppelboxspringsets en een verstelbare hoog-laag set die te combineren 

is met diverse hoofd- en voetborden en met tal van praktische opties op 

het gebied van til-, verzorgings- en transferhandelingen.

Wij ontzorgen van A tot Z
Bent u slecht ter been of niet mobiel? Dan halen wij u met alle plezier thuis op 

voor een bezoek aan onze showroom. En na de verkoop houdt het bij ons niet op. 

Wij leveren en monteren uw bed op het moment dat u dat past en de service en 

nazorg is altijd van hoog niveau.

Gezonde nachtrust 
Het Fusion Intens ‘hybride’ matras combineert 

de voordelen van verschillende materialen. 

Het is opgebouwd uit verschillende lagen: een 

comfortabele toplaag en een hoogwaardige 

ondersteunende basis. 

De toplaag is opgebouwd uit een combinatie van 

2 cm hypersoft FLOFOM® schuim, 4 cm duurzame 

PULSE® latex en 4 cm drukverlagend visco-elastisch 

schuim. Samen vormen ze een comfortabele 

toplaag die zich optimaal naar het lichaam vormt. 

De ondersteunende laag bestaat uit een kern van 

14 cm Megapur® HR-schuim met 7 zones en een 

diepe schouderprofilering, dat de druk op spieren 

en gewrichten wegneemt. De matrashoes is 

afritsbaar en wasbaar, de onderzijde van 3D Mesh 

zorgt voor een uitstekende verluchting.

Anti-Trendelenburg 
functie

Hoog-laag 
functie

Praktische opties

Uitrijdbaarheid

Papegaai om makkelijk 
uit bed te stappen

Draadloze 
afstandsbediening

Uitvalrek voor een 
veilig gevoel

Stijlvolle poten 
met wielen

Machine wasbaar

Afritsbaar

24 cm
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18 december
KOOPZONDAG

Nieuw-Amsterdam

Proef de sfeer van Kerst 
in het cen� um!

10.00 - 15.00 u.
(Check winkels op afwijkende openingstijden en tot 17.00 uur)

Kerstman in het dorp!

Activiteiten:
Creatief Kerstknutselen

voor kinderen
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Ronni Slomp komt met 
eigen vinyl collectie:

VLOEREN HEB JE IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN. IEMAND DIE DAT AL JAREN WEET, IS RONNI SLOMP. HIJ IS 
EIGENAAR VAN SLOMP VLOEREN IN VEENOORD EN IS EEN BEKENDE NAAM IN DE REGIO. RONNI HEEFT ALLES 
WEL VOORBIJ ZIEN KOMEN: LAMINAAT, TEGELS, MAAR OOK PARKET, VINYL OP ROL EN VINYLSTROKEN. 
VOORAL DAT LAATSTE WINT DE LAATSTE VIJFTIEN JAAR HARD TERREIN EN DAAROM IS RONNI ZICH DAARIN 
GAAN SPECIALISEREN. MET ALS KERS OP DE TAART EEN PRACHTIGE, EIGEN COLLECTIE: MIRACOLO. VANAF 10 
DECEMBER IS MIRACOLO VERKRIJGBAAR. WE PRATEN EROVER MET RONNI, EEN TROTSE EIGENAAR.

Ronni Slomp komt met 
eigen vinyl collectie:

“Miracolo”

Showroom:
Ermermarkeweg 28, Veenoord

T. 06 130 284 90
E. slomppvcvloeren@hotmail.comRigid PVC-Vloer

 SCHITTERENDE HOUT & TEGEL DESIGNS
 DUURZAAM  

 KRASVAST  
 FLUISTERSTIL 

 ANTI SLIP  
 ADVIES VAN DE VAKMAN www.slompvloeren.com

Miracolo, vertel! 
“Miracolo is Italiaans voor ‘wonder’. Toen we nog 
geen naam voor de collectie hadden en deze aan 
een bevriende Italiaans deskundige lieten zien, was zĳ  
zeer onder de indruk. Toen we ook nog de verwachte 
verkoopprĳ s noemden, riep ze: ‘É un miracolo!’ De 
naam voor de collectie was daarmee geboren.” 

Voordat we verder duiken in je nieuwe 
collectie, vertel eens iets over jezelf?
Ik werk al jaren in de vloerensector. Begonnen in de 
woninginrichting als o.a. woningstoffeerder waar ik me 
de deskundigheid m.b.t. het installeren van vloeren 
eigen heb kunnen maken. Vervolgens ca. 10 jaar bĳ  
Forbo Novilon in Coevorden waar ik mĳ n kennis van 
PVC-vloeren verder heb kunnen ontwikkelen. In 2017 
heb ik de stap gezet om als zelfstandig ondernemer 
verder te gaan Dankzĳ  mond tot mond reclame is het 
aantal klanten explosief gegroeid.

Hoe gaat het installeren van vloeren 
in zijn werk?
“Voordat je kunt beginnen met het leggen en 
plakken van luxe vinylstroken moet de vloer volledig 
vlak, droog en schoon zĳ n. Dit omdat je anders alle 
oneffenheden in de vinylvloer terugziet (en voelt). 
De vloer verliest de mooie uitstraling en de levensduur 
zal korter worden. Daarom adviseer ik altĳ d eerst 
te egaliseren. De ruimtes waar de stroken gelegd 
worden, moeten voor het egaliseren volledig ontruimd 
worden. De egaline moet onder optimale condities 
worden aangebracht. De temperatuur moet ca. 20 
graden zĳ n en de luchtvochtigheid ca. 50 %. Als 
dit niet het geval is moet het egaliseren uitgesteld 
worden. Hiervoor zal, dan met name in de winter, in 
een ruimte die niet gebruikt wordt, gestookt moeten 
worden. Daarna kunnen de stroken aan de vloer 
verlĳ md worden. Het hele proces is tĳ drovend en 
arbeidsintensief. De kosten van het voorbereiden 
en installeren zĳ n daardoor ook vaak hoger dan de 

stroken zelf. Afhankelĳ k van de ondergrond en de 
keuze van het materiaal kost het al snel 70 euro per 
vierkante meter.” 

Dat is best duur!
“Ja, dat vind ik ook. Bovendien moet zo’n vloer 
meestal na tien jaar weer vervangen worden. Dit is 
dus niet alleen slecht voor je portemonnee, maar 
ook voor het milieu. Daarom zocht ik naar een meer 
duurzaam en voordelig alternatief welke er ook nog 
eens prachtig uitziet.” 

Waarom is Miracolo dat? 
“Nu wordt het wel een beetje technisch, maar deze 
collectie is samengesteld uit zogenaamde SPC-
vinyl (steenpolymeer composiet) met een toplaag 
van 0,5 mm. Dit is een upgrade ten opzichte van 
fl exibel luxevinyl in termen van zowel duurzaamheid 
als comfort. De met steen doordrenkte stĳ ve kern 
maakt het extreem sterk. Hierdoor heeft het een 
langere levensduur, het is vormvast (geen krimp of 
uitzetting). Omdat het een gepatenteerde “Unilin 
Click” verbinding heeft, is het in vaak niet nodig te 
egaliseren. Dit betekent dat de voorbereidingskosten 
als egaliseren, en verlĳ men niet nodig zĳ n. Ook is het 
plaatsen van de vloer niet afhankelĳ k van temperatuur 
en luchtvochtigheid. Hierdoor is het leggen ook 
goed te plannen. Zodoende levert het een bĳ drage 
tot vermindering van CO2 uitstoot en draagt het bĳ  
tot de gewenste stikstof reductie. Ook hoeven de te 
leggen ruimtes niet geheel ontruimd te worden, en 
kan deze veelal dezelfde dag weer bewonen. De vloer 
kan in veel gevallen over een bestaande tegel/parket 
vloer gelegd worden. Dus geen sloop.” Mocht er na 
enige tĳ d toch behoefte zĳ n om de vloer te vervangen 
(b.v.verhuizing) kan de vloer eenvoudig gedemonteerd 
worden en in de nieuwe woning weer gelegd worden. 

Ik hoor veel voordelen!
“Dit is nog niet alles. De stroken zĳ n voorzien van een 
geïntegreerde z.g. IXPE ondervloer welke hinderlĳ ke 
contactgeluiden voorkomt. We bieden 15 jaar garantie 
én het materiaal kan volledig gerecycled worden. 
Bovendien kun je als klant kiezen uit diverse mooie 
tĳ dloze en moderne dessins. Dus wat voor uitstraling 

je ook zoekt, wĳ  kunnen het je bieden. De vloer is 
eenvoudig zelf te leggen, gemakkelĳ k in onderhoud 
en eenvoudig te reinigen.

Enne… de prijs? 
“Je verwacht misschien een hogere prĳ s dan 
de luxe vinylstrokenvloer, maar dit is juist het 
wonderbaarlĳ ke. Door een effi ciënt productieproces, 
intelligente logistiek – en nauwelĳ ks overhead kosten 
– geen dure managers, geen tussenhandel, geen 
verkopers, geen promotie- en kantoorkosten – is het 
mogelĳ k deze vloeren tegen een scherpe prĳ s aan te 
bieden.” Deze is bĳ  zelf leg in veel gevallen al meer 
dan 50% voordeliger dan de luxevinylstroken en als 
wĳ  het moeten plaatsen bedraagt voordeel toch nog 
35%. Meer informatie over de prĳ s en onze service 
kun je vinden op onze website www.slompvoeren.com

Is Miracolo voor iedereen geschikt? 
“Ja. Naast gebruik in de woonomgeving is de vloer 
uitermate geschikt voor b.v. kantoren, scholen, 
kantines en in gezondheidscentra. Door de harde kern 
van 5 mm en de robuste slĳ tlaag kunnen we hier ook 
de 15 jaar garantie aanbieden. Met de geïntegreerde 
IXPE ondervloer van 1,5 mm is er geen storend 
contactgeluid in naastliggende ruimtes. Omdat er 
tĳ dens de productie enkel met virgin (geen restafval) 
grondstoffen wordt gewerkt, is de vloer veilig en is 
er geen sprake van emissie van voor gezondheid 
schadelĳ ke stoffen.

Als mensen nu een vloer willen, wat moeten 
ze dan doen?
“De producten zĳ n niet online te koop. Dit is een 
bewuste keuze. Wĳ  willen graag dat onze klanten het 
product zien, voelen en horen. Ik heb in deze 15 jaar 
te vaak teleurgestelde klanten meegemaakt die van 
een plaatje of van een staal online gekocht hebben- 
De kleur week af van de staal/foto en op een groter 
formaat was de uitstraling anders dan verwacht. Wel 
werken we op afspraak in onze showroom in Veenoord 
bĳ  Nieuw-Amsterdam. Mensen kunnen dus altĳ d 
langskomen om het materiaal te zien en te voelen en 
voor deskundig en eerlĳ k advies. Een afspraak maken 
kan via: T. 06 130 284 90

Nieuw Amsterdam helemaal in Kerstsfeer
tijdens koopzondag op 18 december
Ondernemersvereniging NAV 
doet er heel het jaar door alles aan 
om het centrum van het dorp zo 
gezellig mogelijk te maken. In dat 
kader past ook de koopzondag, 
die gehouden wordt op zondag 
18 december. Kooplustigen 
kunnen dan shoppen in Nieuw 
Amsterdam van 10.00 uur tot 
15.00 uur. ‘Het wordt heel erg 
gezellig in het dorp. Zeer de 
moeite waard om dan een bezoek 
te brengen aan ons centrum’, zegt 
Henny Sieben, bestuurslid van 
Ondernemersvereniging NAV.

Extra gezellig met prachtige 
kerstboom op het Marktplein
Het mooie is wel dat het dorp door 

ondernemers zelf extra gezellig 
gemaakt wordt. ‘De bloembakken 
in het centrum worden door 
Flowers & Shower aangekleed en 
ze zijn met dan aan Alfred van 
der Klok voorzien van sfeervolle 
kerstverlichting. Blikvanger is wel 
de kerstboom van twaalf meter 
die op het Marktplein staat. Deze 
boom is uit Aalten gehaald, dit met 
speciale dank aan Arnold Steff ens 
van BTS Belastingadviseurs. Met 
medewerking van De Zijtak staat de 
boom inmiddels en het ziet er echt 
prachtig uit’, vertelt Henny.

Ook leuk voor kinderen
De koopzondag op 18 december 
duurt – een uitzondering 

daargelaten - tot 15.00 uur. ‘We 
hebben rekening gehouden met de 
WK-fi nale, die dan om 16.00 uur 
begint’, legt Henny uit. Verder zal 
er op koopzondag een Kerstman 
aanwezig zijn in het dorp. ‘Ook 
voor kinderen is het zeer de 
moeite waard om een bezoek 
aan het centrum te brengen. Zij 
kunnen namelijk iets leuks voor de 
kerstdagen knutselen en worden 
getrakteerd op een lekkernij’, besluit 
Henny. 
(18 Dorpenkrant/Vincent Muskee)

Maatregelen voor 
natuurherstel 
Bargerveen goed 
beschreven in 
milieue± ectrapport
Het milieueff ectrapport voor het herstel 
van de natuur in het Bargerveen is bijna 
compleet. Er is nog wel meer informatie 
nodig over de aanvoer van water in droge 
jaren. Dat zegt de Commissie voor de 
milieueff ectrapportage in haar advies. 
De gemeente Emmen had de Commissie 
gevraagd het milieueff ectrapport te beoor-
delen.

De provincie Drenthe, het Waterschap 
Vechtstromen, de gemeente Emmen en en-
kele andere partijen willen de natuur in het 
gebied Bargerveen herstellen. Er wordt aan 
de zuidzijde van het Natura 2000-gebied 
een brede buff erzone ingericht. Hiermee 
komt er een hoger waterpeil in het Barger-
veen zodat de natuur kan herstellen. Het 
huidige landbouwkundige gebruik in de 
buff erzone verdwijnt. Voordat de gemeen-
teraad een besluit neemt over het bestem-
mingsplan, zijn de milieugevolgen van het 
plan onderzocht in een milieueff ectrapport.
Het rapport bevat nagenoeg alle benodig-
de milieuinformatie. Er is nog wel onze-
kerheid of bij zeer langdurige droogtes, 
zoals we die de laatste jaren kennen door 
klimaatverandering, er voldoende water 
kan worden aangevoerd naar de buff er-
zone. Een betere inschatting hiervan is 
nodig. Onderzoek of de capaciteit van het 
aanvoergemaal en het ijzerzandfi lter - dat 
zorgt voor de goede waterkwaliteit - vol-
doende is, zegt de Commissie.

De Commissie adviseert het milieueff ec-
trapport op dit punt nog aan te vullen en 
daarna pas een besluit te nemen over het 
bestemmingsplan.
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Kippiepan
‘Kijk op onze website voor alle 

variaties van de Kippiepan’.

14,99
vanaf:

    

Bestel 
gemakkelijk en snel op www.kippie.nl

‘Kijk op onze website voor alle 

variaties van de Kippiepan’.

Speciale feest edities (alleen in december verkrijgbaar)

Chippiepan* € 59,99
± 12 pers. ± 120 stuks

De Chippiepan is gevuld met: 

50 chippies,

50 chippies met kaas,

20 Kippie pops.

* Met GRATIS kersttrui.

Kippie popspan* € 54,99
± 8 pers. ± 70 stuks

De Kippie popspan is gevuld met: 

30 Kippie pops, 

40 kipballetjes in ketjapsaus.

* Met GRATIS kersttrui.

Feestpan* € 49,99
± 12 pers. ± 100 kiphapjes

De feestpan is gevuld met: 

20 kipballetjes in ketjapsaus, 

20 kipballetjes in pindasaus, 

20 mini-saté met indian mystery marinade, 

20 mini-saté met ketjapmarinade, 

± 300 gram kippeling, 12 kipkluifjes naturel.

* Met GRATIS kersttrui.

* GRATIS Kippie kersttrui 

naar keuze bij aankoop van een 

Speciale feest editie pan!

Alleen geldig in december 2022 

(op=op).

Alleen geldig in december 2022 

Kersttrui t.w.v. € 19,99

Noorse trui t.w.v. € 19,99

www.kippie.nl

Heerlijk (makkelijk) genieten 

met onze kant & klare producten!

Gezellige 
feestdagen

Kippie Emmen

Winkelcentrum De Weiert

Dalipassage 58 Emmen

e-mail emmen@kippie.nl

gemakkelijk 

www.kippie.nl
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Lekkere 
trek?

McDonald’s Emmen
Hoenderkamp 1

Tot snel bij

McDonald’s Emmen

Een kijkje achter de schermen bij Kamst Mode
Door Miranda Wolters

In de fi lialen van Kamst Mode 
in Emmen, Nieuw-Amsterdam, 
Coevorden, Dalfsen en Hardenberg 
staat een groot team van medewerkers 
klaar om jou als klant écht blij te 
maken. Je vindt er een mooie collectie 
van ruim 40 modemerken met daarin 
een veelzijdige mix van stijlen. Maar 
wist je dat er online ook een webshop 
is en dat er iedere woensdagavond 
om 19.30 uur een live modeshow op 
Facebook te volgen is? 

Frederique Weima is één van de 
enthousiaste medewerkers bij 
Kamst Mode en zij is onder andere 
verantwoordelijk voor de vormgeving 
van al het reclamemateriaal zoals 

folders, posters en advertenties in de 
krant. Maar daar hoort tegenwoordig 
nog veel meer bij want online 
gebeurt er natuurlijk ook heel veel. 
“Samen met een andere collega 
zorg ik er ook voor dat de webshop 
optimaal werkt, er goed uitziet en 
onze collecties gemakkelijk te vinden 
zijn”, vertelt ze. “En daarbij bedenk 
en maak ik ook de content voor onze 
Facebookpagina, schrijf ik één keer 
per week de nieuwsbrief met daarin 
de laatste nieuwigheden en acties 
en zorg ik ook voor mooie foto’s op 
ons Instagramaccount.” De webshop 
van Kamst Mode werd tijdens de 
coronacrisis opgericht en ingericht 
om er zo voor te zorgen dat klanten 
konden blijven winkelen. Inmiddels 
is het een niet meer weg te denken 
verlengstuk van de fysieke winkels 

geworden waar ook nog steeds aan 
gewerkt wordt. Frederique: ”De 
basis staat nu, maar wat men aan de 
voorkant niet ziet is dat we achter de 
schermen nog steeds volop werken aan 
het optimaliseren van de webshop. Ook 
moeten we er natuurlijk iedere week 
voor zorgen dat alle artikelen die in de 
modeshow op Facebook te zien waren 
daarna ook direct in de webshop te 
vinden zijn. Daarvoor maak ik dan een 
‘shop de look’ zodat direct te zien is om 
welke artikelen het gaat.” Desgevraagd 
vertelt Frederique dat haar werk geen 
dag hetzelfde is en dat de afwisseling 
in werkzaamheden ervoor zorgt dat 
ze iedere dag weer met plezier naar 
haar werk gaat. “Wat het werken voor 
Kamst Mode ook zo fi jn maakt is dat er 
binnen het team ook veel ruimte is voor 
onze eigen ideeën en inbreng, Bas en 

Vanessa Kamst hebben niet alleen veel 
aandacht voor de klant maar ook voor 
ons als werknemers.”

Cadeauweken in december
Eén van de acties die Frederique 
de afgelopen tijd samen met haar 
collega’s heeft voorbereid zijn de 
december cadeauweken. Tijdens deze 
cadeauweken ontvang je 30% korting 
op geselecteerde items en mag je bij je 
aankoop ook een wens voor een ander 
doen. Bij het afrekenen krijg je een 
kerstbal waarop je jouw wens voor een 
ander kunt achterlaten. Deze worden in 
de kerstboom gehangen en de mooiste 
wensen worden met een waardebon 
ter waarde van 50 euro beloont. “Zo 
staat er uiteindelijk in ieder fi liaal een 
boom vol mooie, vrolijke en emotionele 
wensen voor een ander en dat vinden 
we ontzettend mooi om te zien”, aldus 
Frederique. Je koopt dus een mooie 
outfi t voor jezelf en gunt een ander 
hetzelfde, een prachtige gedachte in 
deze niet voor iedereen even feestelijke 
decembermaand. 

Kamst Mode 
Noorderplein 2 – Emmen 
Vaart z.z. 54 – Nieuw-Amsterdam  
Friesestraat 13 – Coevorden
www.kamstmode.nl 
www.facebook.com/kamstmode 
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