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Heerlijk genieten bij Thermen & 
Wellness Anholts in Schoonebeek
Het leven is hectisch. We hebben 
het allemaal druk en veel mensen 
ervaren stress. Om de hectiek van 
alledag van je af te laten glijden, 
is het verstandig om regelmatig 
te ontspannen. En waar kan dat 
beter dan bij Thermen & Well-
ness Anholts in Schoonebeek? 
Anholts heeft ontzettend veel te 
bieden en is ook na een sportieve 
inspanning the place to be.

Select Wellness Group
Thermen & Wellness Anholts in 
Schoonebeek geldt als één van de 
meest bekende thermacentra van 
tenminste Noord Nederland. An-
holts maakt onderdeel uit van de 
Select Wellness Group en is tevens 
aangesloten bij de Deutsche Sauna 
Bunde. Kies je voor de diensten 
van Anholts, dan kies je voor de 
diensten van een familiebedrijf. De 
kwaliteit aan lichaamsverzorging 

die geboden wordt is hoog. 
Hetzelfde geldt voor de 
gastronomie en de sauna-
faciliteiten. Kwaliteit wordt 
bij Anholts met een hoofd-
letter geschreven en zo 
weet het echt het verschil te 
maken.

Saunacabines
Thermen & Wellness An-
holts heeft verschillende 
saunacabines te bieden 
zoals een Finse saunaca-
bine (90 graden Celsius), 

Ruusa cabine, kruidencabine, een 
buitencabine (70 graden Celsius), 
een Valo bad, een infrarood cabine 
en een stoombad. Anholts biedt 
op verschillende woensdagen 
een damesdag en kies je voor een 
bezoek aan Anholts, dan kies je 
voor een paar uur vakantie. Geert 
en Ilse Gielen heten je in elk geval 
van harte welkom.

Eigen restaurant
Thermen & Wellness Anholts 
beschikt over een eigen restaurant, 
met onder meer heerlijke gerech-
ten op de lunchkaart, uitstekende 
voor-, hoofd- en nagerechten. De 
keuken is elke dag geopend van 
12.00 uur tot 20.00 uur. De keu-
ken sluit op zondag om 19.00 uur. 
Thermen & Wellness Anholts is 
dagelijks geopend van 10.00 uur 
tot 22.00 uur. Op zondag sluiten de 
deuren om 20.00 uur.

Beauty behandelingen
Bij Thermen & Wellness Anholts 

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

kun je ook kiezen voor verschil-
lende beauty behandelingen, 
behandelingen die je online kunt 
reserveren en die je ook zonder 
saunabezoek kunt boeken. Je kunt 
meteen ook een beautydag boeken 
en je helemaal in de watten laten 
leggen. Er zijn verschillende arran-
gementen beschikbaar, zoals een 
Rosa Wellnessdag, een Tulipano 
Wellnessdag, een Winter Wellness-
dag en een Relax Wellnessdag.

Sporters
Ondertussen ontdekken ook 
steeds meer sporters de voordelen 
van een saunabezoek, zeker na een 
sportieve inspanning. Na het spor-
ten helpt een bezoek aan de sauna 
het lichaam sneller te herstellen 
namelijk. Nóg een reden om voor 
Thermen & Wellness Anholts te 
kiezen. Thermen & Wellness An-
holts is gevestigd aan de Europa-
weg 191 in Schoonebeek. 
Telefoon: 0524-531755. 
Zie ook www.anholts.nlWillem Schoutenstraat 22, 7825 VV Emmen

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

HET IS WEER TIJD VOOR DE TUIN!

Door Vincent Muskee
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Vaart Zuidzijde 33
7833 AB
NIEUW-AMSTERDAM
T. 0591 535130
apotheek.de.vaart@ezorg.nl
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Treant nam nieuwe Eerste Hart Hulp 
en Hartbewaking in gebruik
De afdelingen Eerste Hart Hulp 
en Hartbewaking (EHH/CCU) 
van Treant hebben hun nieuwe 
plek in gebruik genomen op 
ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. 
Sinds januari worden hartpatiënten 
in de nieuwbouw geholpen.

Deze nieuwbouw is de afgelopen 
maanden gerealiseerd aan de kant 
van de Boermarkeweg. Het gaat om 
een aanbouw met twee verdiepingen. 
Op de begane grond zitten achttien 
eenpersoonspatiëntenkamers met een 
isolatiekamer. De (kleinere) verdieping 
huisvest onder meer een werk-, koffi  e- 
en piketkamer.

Ziekenhuislocatie Scheper van Treant 
in Emmen is het acute en complexe 
centrum van de regio. Met de realisatie 
van deze nieuwe Eerste Hart Hulp en 
Hartbewaking zit een groot deel van 
de acute zorgafdelingen in Emmen 
naast elkaar, met ook de Spoedeisende 
hulp en het Hartinterventiecentrum. 
Hierdoor kan nog nauwer samen 
worden gewerkt en gebruik worden 
gemaakt van elkaars expertise.

De plek waar de EHH/CCU voorheen 
in het ziekenhuis zat wordt de 
komende tijd in gebruik genomen als 
Intensive Care (IC). Want ook de IC 
van Treant wordt vernieuwd.

Over de EHH/CCU
De Eerste Hart Hulp (EHH) is een 
afdeling waar 24 uur per dag patiënten 
opgenomen worden die hartklachten 
hebben. Hierbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld hartritmestoornissen, 
hartfalen of klachten als pijn op de 
borst. Op de Hartbewaking (ook 
wel CCU genoemd, de afkorting 
van Coronary Care Unit) worden 
patiënten met ernstige hart- en 
vaataandoeningen behandeld en met 
behulp van medische apparatuur 24 
uur per dag in de gaten gehouden.

Het Concertgebouw 
zoekt jeugdige muziek-
makers uit Drenthe 
voor jubileumeditie 
Koninklijk Concert-
gebouw Concours

Het Koninklijk Concertgebouw nodigt 
alle 9-14-jarigen uit Drenthe die zingen 
of een instrument spelen uit om mee 
te doen aan het Koninklijk Concertge-
bouw Concours. Bij dit concours, dat dit 
jaar zijn 15de editie beleeft, draait het 
om plezier hebben in muziek maken.

Kinderen krijgen een kijkje achter de 
schermen, ontmoeten bekende artiesten 
en musici, en gaan op eigen niveau – of 
ze nu beginner zijn of al meer muzikale 
meters hebben gemaakt – aan de slag. 
Deelnemers die zich al verder hebben 
ontwikkeld, doen mee aan het fi nalet-
raject en maken kans op een geldprijs, 
een masterclass en een solo-optreden in 
de Kleine Zaal van Het Concertgebouw. 
Nieuw dit jaar is de aanmoedigingsprijs 
voor een nog pril, maar veelbelovend ta-
lent. Aanmelden voor het concours kan 
tot en met 18 april via concertgebouw.nl/
concours.

Muziekliefhebbers uit Drenthe
Ook aan voorgaande edities deden jon-
ge muzikanten uit Drenthe mee. Van 
een 12-jarige violiste uit Paterswolde tot 
slagwerkers uit Meppel en een 11-jarige 
drummer uit Havelte.

Zingen en muziek maken is leuk
Iedereen die tussen de 9 en 14 jaar oud is 
en wil meedoen, stuurt vóór 18 april een 
YouTube-fi lmpje in van een zelf gespeeld 
of gezongen stuk van maximaal vijf mi-
nuten. Op 20 mei is de workshopdag en 
zien 100 deelnemers elkaar in levende 
lijve. De kinderen krijgen een kijkje ach-
ter de schermen van Het Concertgebouw, 
ontmoeten bekende musici, gaan zelf op 
eigen niveau aan de slag en staan ook op 
het podium.

Nieuw: Aanmoedigingsprijs
De jury reikt dit jaar voor het eerst de 
aanmoedigingsprijs uit aan een pril, mu-
zikaal talent dat een bijzondere, muzikale 
ontwikkeling doormaakt en wordt gezien 
als belofte voor de toekomst. De winnaar 
krijgt een workshop van een topmusicus, 
bedoeld om het plezier van muziek ma-
ken verder aan te wakkeren en de win-
naar te stimuleren zich te blijven ontwik-
kelen.

Finaletraject
Muzikale uitblinkers die al wat verder 
zijn, maken kans op deelname aan het fi -
naletraject dat bestaat uit een masterclass, 
een halve fi nale en een hele fi nale. Alle 
deelnemers aan het concours worden uit-
genodigd om hun medekandidaten aan 
te moedigen tijdens de fi nale op 25 juni. 
De uiteindelijke winnaar ontvangt € 1.000 
om zich muzikaal verder te ontwikkelen 
en geeft een concert in de Kleine Zaal. 
Tijdens de fi nale wordt ook de aanmoedi-
gingsprijs uitgereikt.

De jury van de 15de editie van het Ko-
ninklijk Concertgebouw Concours be-
staat uit dirigent Vincent de Kort (voor-
zitter) zangeres Izaline Calister, (jazz)
violiste Julia Philippens, pianist en com-
ponist Thomas Beijer en Marco de Souza, 
oprichter Leerorkest & musicus. Deelna-
me aan het concours is gratis.

Wensstichting Drenthe vervult wensen van kinderen
Al meer dan vijftien jaar zet Wens-
stichting Drenthe zich voor kinderen 
die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken in. De stichting is over de 
hele provincie verspreid en heeft afde-
lingen in Assen, Meppel en Emmen. 
Jan Zwaneveld uit de Emmer wijk de 
Rietlanden is een van de mensen die 
zich met hart en ziel inzet om kinde-
ren een prachtige dag te bezorgen. Hij 
doet dat niet alleen, want samen met 
Gerda Runge, Ria van der Aa, de an-
dere bestuursleden en vrijwilligers 
kunnen de gestelde doelen worden 
gerealiseerd.

Vaak gaan ouders mee
Zwaneveld wordt er zelf blij van als 
kinderen zo genieten en is dan ook nog 
lang niet van plan met Wensstichting 
Drenthe te stoppen. “Als ik zie hoe blij 
een kind wordt van een avondje FC 
Emmen-Ajax, dagje Wildlands of iets 
anders dan denk ik ‘fantastisch’ en ‘wat 
mooi’. Zo ging ik samen met Gerda in 
november jl. met Rehan uit Meppel op 
pad. Hij heeft een verstandelijke beper-
king en genoot echt van het dagje Em-
men.” 

De stichting is er voor kinderen die 
ziek zijn, jonge mantelzorgers en kin-

deren die in moeilijke omstandigheden 
opgroeien. Vaak gaan ouders en ande-
re familieleden mee als het kind een 
mooie dag door Wensstichting Dren-
the wordt aangeboden. Een en al blijd-
schap dan dus en daar doen ze het voor. 
Niet alleen Zwaneveld, ook de andere 
bestuursleden en vrijwilligers die erbij 
zijn betrokken.

Dat zal binnenkort ook het geval zijn 
als de kartbaan in Groningen zal wor-
den bezocht. Het kind dat deze dag 

zal beleven maakt ook een middagje 
topbasketball mee. “Dit kind is fan van 
basketball en komt uit onze regio. We 
gaan dus niet alleen naar Emmen en 
omgeving, maar ook naar de provincie 
Groningen. Het ligt aan de wensen van 
het kind.”

Kinderen tussen vier en achttien jaar 
kunnen bij de stichting terecht. Aan-
melden voor een dag om nooit meer te 
vergeten kan heel simpel via de website 
www.wensstichtingdrenthe.nl. 

Ook in de Drentse Zuidoosthoek

Paula Nelissen (voorzitter van de raad van bestuur van Treant) opent met verpleegkundigen van de Eerste Hart Hulp en Hartbewaking de spiksplinternieuwe 
afdeling + een impressie van de nieuwe afdeling (foto: Bianca Verhoef Fotografi e)

Jan Zwaneveld en Ria van der Aa. (18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Financieel talent

vacature
Geïnteresseerd in deze vacature? Neem gerust contact op!

Wij zijn op zoek naar een collega die een serieuze en 
uitdagende carrièrestart wil maken en wil uitgroeien 
tot de administratieve spil binnen onze organisatie.

Meedenken, ondersteunen en automatiseren
Onze nieuwe collega krijgt de kans om alle gebieden van 
administratie binnen een uitzendorganisatie te ontdekken en 
hierin te groeien en zich te ontwikkelen. 
We zoeken iemand die kan meedenken en ondersteunen om 
het automatiseringsproces van de urenverwerkingen, factu-
ratie en salarisadministratie te optimaliseren. De functie is 
veelzijdig en uitdagend op verschillende vlakken.

Dynamische organisatie
Flexibel Transport & Opleidingen is een groeiende onderne-
ming in de transportsector. Wij zijn recht door zee en vallen 
op door onze dynamiek. Geen dag is hetzelfde en dat houdt 
ons scherp. Volledige inzet voor én door onze mensen vinden 
wij belangrijk en dat betekent dat we ondersteunen waar we 
kunnen, kansen zoeken voor onze medewerkers en mensen 
vaak zelf opleiden tot zelfverzekerde professionals.

Taken en verantwoordelijkheden
• Uitvoeren van de financiële administratie van onze BV’s
•  Ondersteunen in de salarisadministratie van ongeveer   
 250 medewerkers
•  De wet- en regelgeving toepassen op het gebied van   
 personeel voor uitzendbureau’s, payroll en transport-
 bedrijven 
•  Ondersteuning bieden op de verzuimafdeling
•  Ondersteuning bieden aan de HR-manager

Wij bieden
•  Een aantrekkelijk salaris op basis van ervaring en 
 verantwoordelijkheden
•  Een uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden 
 en toekomstperspectief
•  De mogelijkheid tot het volgen van cursussen 
 t.b.v. de functie
•  Uren in overleg, fulltime en parttime is beide mogelijk
•  Gemotiveerde en betrokken collega’s

Functie-eisen
•  HBO werk- en denkniveau
•  In het bezit van Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL),  
 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB), een gelijkwaardige   
 opleiding of aantoonbare gelijkwaardige ervaring
•  Bij voorkeur heb je ervaring met aangiftes omzet-  
 belasting en loonbelasting
•  Bij voorkeur heb je ervaring met SnelStart
•  Je werkt nauwkeurig en bent oplossingsgericht
•  Je hebt kennis van de Duitse taal

Solliciteren
Ben jij het financiële talent dat wij zoeken en voldoe je aan 
de eisen? Solliciteer dan naar deze uitdagende baan met 
toekomstperspectief. Stuur je motivatie en CV naar Mieke 
via mieke@flexibel-transport.nl. 
Voor vragen kun je bellen naar 0591 260 081.

Roparun-team Turfrunners overhandigde
koppelbedden aan Treant
Twee koppelbedden zijn onlangs overhandigd 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, be-
woners of cliënten die terminaal ziek zijn of die langere tijd 
opgenomen 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 elkaar te zijn, op de momenten 
die ertoe doen’, zegt Rinie Huitema, palliatief consulent bij 
Treant. Het matras van een koppelbed heeft iets ‘oversteek’, 
waardoor de beide matrassen naadloos op elkaar aansluiten.
 
Deze twee koppelbedden zullen bij Treant gebruikt worden 
in woonzorgcentrum Holdert en ziekenhuislocatie Scheper 
in Emmen. Ook Saskia Schnoing, hoofd van Holdert, is erg 
te spreken over de donatie van de Turfrunners. ‘Inmiddels 
hebben we binnen onze organisatie een aantal koppelbed-
den. 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 projec-
ten gefinancierd kunnen worden door de Roparun. Captain 
Martijn Schonewille van de Turfrunners: ‘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 terug te kunnen doen. Belang-
rijkste is dat het geld wat alle teams jaarlijks ophalen bij de 
verschillende doelen terecht komt in het kader van de pallia-
tieve zorg voor mensen met kanker.’

Twee koppelbedden bij elkaar gelopen tijdens de Roparun door team de Turfrunners uit Dalen

Wethouders Raymond Wanders 
van de gemeente Emmen en Joop 
Slomp van de gemeente Coevor-
den waren ook aanwezig bij de 
overhandiging van de koppel-
bedden. Beide wethouders heb-

ben zorg en/of gezondheid in 
hun portefeuille.
 
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.

Overhandiging van de koppelbedden op Treant-locatie Holdert in Emmen (Foto: Treant)
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Roelie Lubbers-Hilbrands 
uit Noord-Sleen Ereburger van 
de gemeente Coevorden
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente Coevorden werd Roelie 
Lubbers-Hilbrands uit Noord-Sleen 
tot ereburger van de gemeente 
Coevorden benoemd. Een hele eer, 
want de benoeming vindt niet elk 
jaar plaats. Slechts twee personen 
gingen haar voor en dus is ze er 
bijzonder blij mee en erg dankbaar.

“Ik ben er echt heel blij mee hoor en 
had dit niet zien aankomen. Natuurlijk 
is het prachtig dat de gemeente me 
op deze manier waardeert en in het 
zonnetje zet en ik ben haar er dan 
ook heel dankbaar voor.” Lubbers-
Hilbrands is registeraccount van 
beroep en was vroeger audit-partner. 
Ze heeft een druk werkbestaan, 
maar kan het prima combineren met 
alles wat ze nog meer doet: zo voert 
ze adviesopdrachten op fi nancieel 
en strategisch vlak uit en werkt ze 

als projectleider. “Zo was ik ook 
projectleider van Cultureel Coevorden 
tot en met december 2022 toen 
Coevorden Culturele Gemeente van 
Drenthe was.” 

Dat is overigens nog niet alles: in haar 
vrije tijd is ze maatschappelijk actief 
in diverse bestuursfuncties waaronder 
voorzitter van de Gouden Pijl. Bij 
de Gouden Pijl is men momenteel 
wél zoekende naar een opvolger. De 
gemeente Coevorden is natuurlijk 
van alle activiteiten van Lubbers-
Hilbrands op de hoogte en besloot de 
Noord-Sleense het ereburgerschap 
te geven. Bovendien kreeg ze een 
gouden penning met inscriptie en een 
certifi caat. “Van de vele felicitaties, 
gelukwensen en waardering raakte ik 
zelfs beduusd.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Noodfonds energiekosten 
gemeente Emmen
Inwoners en maatschappelijke orga-
nisaties die in de problemen komen 
door hoge energiekosten kunnen van-
af vandaag een beroep doen op het 
tijdelijke noodfonds van de gemeente 
Emmen. Naast fi nanciële hulp worden 
huishoudens en organisaties gehol-
pen om minder energie te verbruiken 
en daarmee de energierekening in de 
toekomst omlaag te brengen. 
De regeling is tot en met 30 juni 2023 
aan te vragen via www.emmen.nl/
noodfonds.

In totaal is er acht miljoen euro be-
schikbaar. Huishoudens Huishoudens 
met een inkomen tot 150% van de 
bijstandsnorm kunnen een aanvraag 
doen voor maandelijkse bijdrage uit het 
noodfonds voor een deel van de geste-
gen energierekening. Er wordt daarbij 
gekeken naar de hoogte van de ener-
gierekening in relatie tot het inkomen. 
Daarnaast wordt gekeken naar het ver-
mogen van het huishouden en of het 
energieverbruik past bij het gemiddel-
de verbruik van hetzelfde type huis-
houden. Voorliggende voorzieningen 

zoals de energietoeslag worden verre-
kend. Bij het indienen van de aanvraag 
via www.emmen.nl/noodfonds kun-
nen inwoners gegevens invullen om te 
kijken of ze in aanmerking komen voor 
een bijdrage uit het noodfonds. Naast 
fi nanciële hulp krijgen huishoudens die 
een beroep doen op het noodfonds ad-
vies van een energiecoach.

Maatschappelijke organisaties Sport-
verenigingen, geprivatiseerde sporthal-
len en zwembaden, dorps- en wijk-
gebouwen en culturele organisaties 
zonder winstoogmerk in Emmen kun-
nen een aanvraag indienen voor fi nan-
ciële hulp.

Daarnaast kunnen zij ook een bijdra-
ge van maximaal € 7.500,- krijgen voor 
verduurzaming van hun accommoda-
ties. Zo kan de energierekening in de 
toekomst omlaag worden gebracht. 
Organisaties die een extra verduur-
zamingsslag willen maken, kunnen 
hiervoor een renteloze lening afsluiten. 
Meer informatie en de voorwaarden 
staan op www.emmen.nl/noodfonds.

ONTVANG EEN GRATIS 3D IMPRESSIETEKENING

TUINKAMERS | TUINHUIZEN | BIJGEBOUWEN | SCHUREN
MANTELZORGWONINGEN | OVERKAPPINGEN | VERANDA’S

(WO)MANCAVES | GLASWANDEN | SCREENS | SERRES

www.tuinbeursnederland.nl
Phileas Foggstraat 37 - Emmen

(0591) 677 665
info@tuinbeursnederland.nl

Groot assortiment, deskundige adviseurs,
gratis parkeren voor de deur, springkussen voor de
kids en een gezellige koffi ehoek met lekkernijen

Makers van
buitenverblijven
Onze buitenverblijven worden gemaakt in
eigen Nederlandse productiefabriek en zijn

volledig naar wens samen te stellen

Grootste showroom van NL

PROFITEER NU VAN VROEGBOEK VOORDEEL!

Eigen Nederlandse
productiefabriek

Sterk en onbegrensd
in maatwerk

Eigen
montageteams

Deskundige
adviseurs

Er is € 8 miljoen beschikbaar:  www.emmen.nl/noodfonds

Aanvragen kan 
t/m 30 juni a.s.



11 en 12 maart 2023

van 11.oo t/m 17.00 uur

Twee dagen kunst kijken
in en rondom Coevorden
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www.oad-coevorden.nl

Het leukste dagje uit voor jong en oud!Het leukste dagje uit voor jong en oud!
binnen speeltuin

kinderboerderij

lasergame

Glow in the dark golf

Buiten Speeltuin

Western Midgetgolf

www.kinderspeelparadijscoevorden.nl
Monierweg 2 - Coevorden

T. 0524 523003

Voetbalkooi

klimwand

* Waan je terug in de tijd van de ‘Koude Oorlog’  
  in de  grootste  bunker (1100M2) van de civiele 

  verdediging in Nederland.

* Maar liefst 150 personen konden 14 dagen 
  lang in de bunker  verblijven zonder naar 

  buiten te hoeven.

* Het bunkercomplex is nog voor 90% intact.

* Ook is er een segment van de Berlijnse muur 
  te bewonderen alsmede een aantal voertuigen.

Openingstijden

Iedere eerste zondag van de maand 
van 11.00 tot 16.00 uur 

en iedere woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur het gehele jaar

In de zomermaanden extra geopend gedurende een vijftal weken 
op de woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Voor de juiste weken zie de website van het Museum.

Burstumerdyk 1  -  9001 ZC GROU  
www.museumbeschermingbevolking.nl
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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 

Yoga & meer: Body & Mind Dalen
Je kunt bĳ  Body &Mind Dalen werken aan zowel je mentale als je fysieke gezondheid. 
 In een prettige ruimte en ontspannen sfeer wordt door gediplomeerde docenten les gegeven. 
Je kunt bĳ  ons terecht voor de volgende lessen:

- Hatha yoga
- Vinyasa/Power yoga
- Pilates
- Stoel yoga
- Yin yoga
- Bootcamp
- Circuit training

Je mag altĳ d vrĳ blĳ vend een gratis proefl es volgen. Heb je interesse of vragen? 
Stuur een mail naar een van onderstaande mailadressen en we zullen je mail z.s.m. 
beantwoorden. Volg ons op facebook en instagram: Body&Mind Dalen. 

Body & Mind Dalen
Annelies Slagman (annelies.mazenier@online.nl)  -  Ilse Brand (ilsebrand@xs4all.nl)

Wat bieden wĳ  nog meer aan:

- Lĳ kt het je leuk om met een groep vrienden(innen)/collega’s/ familie een 
 leuke yoga-avond te ervaren neem dan contact op om de mogelĳ kheden 
 te bespreken. 
- Omdat yoga een perfecte aanvulling is op andere sporten is het ook heel 
 geschikt als voorbereiding op bĳ voorbeeld de winterport, yoga speciaal 
 voor golfers en yoga voor o.a. tennissers/padellers, hardlopers en   
 voetballers . Liever een les op locatie of privéles? Ook dat is mogelĳ k.
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Muziekvereniging Ons Genoegen in Wachtum 
naarstig op zoek naar versterking
Muziekvereniging Ons Genoegen uit 
Wachtum en Crescendo uit Schoone-
beek brachten afgelopen zaterdag 
samen een prachtig concert. Voor de 
muziekliefhebbers is het te hopen dat 
er ook volgend jaar weer een concert 
van Ons Genoegen op de agenda 
staat. Zeker is dat allerminst, want de 
vereniging heeft te maken met een 
teruglopend ledenaantal. ‘We hebben 
nu nog tien leden. Ooit zijn dat er – 
al is dat heel erg lang geleden – wel 
dertig geweest. We maken ons best 
een beetje zorgen over onze toekomst’, 
zegt muzikant en voorzitter Evert 
Klasens.
 
Samenwerking met Crescendo
Het gezamenlijke concert tussen Ons 
Genoegen en Crescendo was niet 
nieuw. Beide verengingen trekken 
vaker gezamenlijk op. ‘Bijvoorbeeld in 
de optocht van Het Zuiderveld, terwijl 
wij ook een bijdrage hebben geleverd 
aan het jubileumconcert van Crescen-
do. Een fusie? Dat zie ik niet zo snel 
gebeuren, hoewel we meer dan goed 
met elkaar overweg kunnen. We passen 
goed bij elkaar. In Schoonebeek wordt 
echter eerder nagedacht over een fusie 
tussen Crescendo en De Bazuin, dan 
dat wij in beeld komen’, zegt Klasens.
 
Op zoek naar nieuwe leden
Klasens en zijn leden doen er alles aan 

om mensen te interesseren om lid van 
Ons Genoegen te worden. ‘We heb-
ben al geflyerd en acties via Facebook 
gehouden. Veel levert dat niet op. Onze 
dirigent, Jan Jannink, geeft les op de 
basisscholen. We hadden gehoopt dat 
het feit dat daar weer aandacht besteed 
wordt aan muziek ons eventueel leden 
op zou kunnen leveren. Voorlopig lijkt 
dat echter niet zo te zijn.’
 
Muzikale achtergrond
Mensen die zich aan willen sluiten bij 
Ons Genoegen, moeten het liefst wel 

enige muzikale achtergrond hebben. 
‘Het niveau is voor ons minder belang-
rijk. Het gaat in essentie om plezier en 
gezelligheid. We bestaan al vanaf 1928 
en natuurlijk hopen we het eeuwfeest te 
halen. Of dat lukt? Lastig te zeggen. We 
zitten ook een beetje op een eiland. Er 
zijn meer muziekverenigingen die met 
hetzelfde probleem kampen. Ooster-
hesselen heeft nog wel een groot korps, 
net als Dalen. Hetzelfde geldt voor 
Dalerpeel. Dalerveen heeft ook een 
kleine verenging, maar die zoeken weer 
eerder aansluiting bij Dalen. Lastig voor 

ons dus om nieuwe mensen te vinden.’
 
Repetitieavond
Op dit moment is Ons Genoegen met 
name op zoek naar een slagwerker. ‘We 
hebben met ons tienen nu nog net een 
goede muzikale bezetting. Is iemand 
een keer verhinderd of ziek, dan heb-
ben we meteen al een probleem’, zegt 
Klasens. Mensen die interesse hebben, 
kunnen de repetitieavond op maandag-
avond (20.00-21.30 uur) bijwonen.
 
(18Dorpenkrant / Vincent Muskee)

Epaper:(WWW.TEGELHANDELDALEN.NL)

PVC-vloeren,

Laminaat,
Tapijt & Vinyl

ELKE AVOND
OP AFSPRAAK

GEOPEND

T. 06-41044448

‘Het gaat niet zozeer om de kwaliteit maar vooral om de gezelligheid’
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T H E R M E N & W E L L N E S S
S C H O O N E B E E K

WARM WELKOM
BIJ ANHOLTS! 

www.anhol tS.nl

ZWETEN 

VERGETEN

ETEN

Lekker

Even alles

Heerlijk

Welkom bij de ”Lincherie” specialist 
van Coevorden. Met merken zoals 
Marie Jo, Prima Donna, Aubade, 
Hanro, Cyell, Ten Cate, Pretty You 
en Anita met de cupmaten van 
A tot K kan iedereen bij ons slagen.

Iedere klant is uniek en krijgt de 
aandacht en expertise zoals je dat 
graag zou willen.
We starten met onze innovatieve 3-D 
meetspiegel, hier wordt 140 punten 
van je bovenlichaam gemeten waar 
een omvang en cupmaat uitkomt. 
Daarnaast gaan we door middel van verschillende modellen 
bekijken wat het mooiste model voor uw borsten is.
We maken de set compleet met de slips die natuurlijk 
naadloos zijn en verkrijgbaar in wel 3 tot 4 verschillende 
modellen die jij het prettigst vindt.

Ben jij nu nieuwsgierig geworden en wil jij een perfect 
passend setje waar je geen hinder of irritatie van ondervindt 
en waarin je je vrouwelijk voelt kom dan snel langs of boek 
online een stylings afspraak.

Hopelijk tot gauw!

Wij vinden het leuk om 
jou te adviseren en geven 

jou 10 euro korting!

Lincherie Coevorden  -  Bentheimerstraat 11  -  Telefoon: 0524 21 51 00  -  E-mail: coevorden@lincherie.nl

Wollig Landleven Fair Hippisch Centrum Exloo 2023

Een sfeervolle fair in het 
prachtige Hippisch Centrum 
in Exloo
Ruim 100 specialisten presenteren hun 
producten, creaties en specialiteiten.  
Als je passie en interesse hebt voor 
wol, lifestyle en streekproducten, dan 
kunt u dit niet missen. 

Heerlijk smullen van de streek-
producten, vers gegrilde hamburgers 
of spareribs, of kom je voor van alles 
met wol, breien, haken of spinnen? 
Natuurlijk kun je ook terecht voor 
leuke homedecoraties, kunst, 
outdoor, workshops, kleding, lifestyle 
verzorgingsproducten, beauty en nog 
veel meer. 
  
Wol
Kom wol proeven, ruiken en voelen en 
laat je adviseren door de vakmensen. 
Voor mensen die breien, haken, spinnen 
of wat dan ook met wol. 

Lifestyle
Het is gewoon genieten om tussen al het 
moois door te lopen, variërend van o.a. 
kleding en cosmetica tot huisdecoraties 
en kunst. Laat u inspireren en adviseren 
en schaf de leukste dingen aan om 
uzelf te verwennen of uw woning een 
leuke upgrading te geven met nieuwe 
decoraties. 

Streekproducten
Proef en geniet! Diverse specialisten 
met streekproducten uit diverse locaties 
van het land ZOals bijvoorbeeld diverse 
Veluwse en Groningse streekproducten, 
kaas uit diverse streken, jams, 
honingsoorten teveel om op te noemen.

Foodtrucks
Maak kennis met de diverse 
Foodtrucks…
Van diverse Poke Bowls en broodjes, 
poff ertjes of mini donuts, onze Grill 
meester of vers gerookte paling…
je kunt genieten te kust en te keur.
  
Gezelligheid, ontspanning en sfeer…
Tijdens de fair is er livemuziek van 
Singer Songwriter B.Morris met 
geweldige country, blues, folk en oldies.

We zien u graag bij Wollig Landleven

Zondag 26 februari 
van 11:00 tot 16:30 uur
De entree is gratis. 
Parkeren 2,-

Meer informatie zie
www.wolliglandleven.nl

Zie ook onze advertentie op pagina 25 van deze krant!
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Mary Roth uit Erica is voorzitter van 
de Zonnebloem in haar woonplaats
Nationale Vereniging de Zonnebloem 
is een Nederlandse landelijke vrijwil-
ligersorganisatie die zich inzet voor 
mensen met lichamelijke beperkingen 
door ziekte, leeftijd of handicap. Veel 
plaatsen in ons land hebben een eigen 
afdeling van ‘de Zonnebloem’, zo ook 
in Erica. Mary Roth uit die plaats is er 
voorzitter van en vervult die functie 
met veel passie.

De voormalige Schoonhovense (provin-
cie Zuid-Holland) is nog niet zo heel lang 
bij de Zonnebloem in Erica betrokken, 
maar werd al snel voorzitter. “Ik was er 
eerst vrijwilliger. Daarvoor had ik tijd 
genoeg, want ik werkte maar drie dagen 
per week. Je inzetten voor de Zonne-
bloem is een dankbaar iets en het mooie 
is dat er geen werkdruk is. Bovendien 
kun je tijd vrijmaken voor de gasten. Ik 
geniet ook van hoe ze met elkaar om-
gaan en haal er zelf energie uit. We gaan 
naar de mensen toe of ze komen voor een 
gezellige middag naar ’t Schienvat. Daar 
vindt dan een pubquiz of knutselmiddag 
plaats. Tevens is er tijd voor spelletjes en 

gezellig praten. Ons doel is om de oude-
re en zieke gasten aandacht, vreugde en 
plezier te brengen. Maar ook om hen te 
laten voelen dat ze niet alleen zijn.”

Een team van ongeveer 
vijftien vrijwilligers 
Er is echter nog veel meer waar de Zon-
nebloem, afdeling Erica zich voor inzet. 
Met een team van ongeveer vijftien vrij-
willigers zorgt men ervoor dat er een 
breed scala aan activiteiten is en de be-
trokkenheid altijd erg groot. “Op de jaar-
markt verkopen we onze eigen gebakken 
kniepertjes om de pot te spekken. Ook ie-
der jaar verkopen we loten waarvan 75% 
van de verkochte loten voor onze eigen 
kas is zodat onze gasten niet te veel hoe-
ven bij te betalen voor een leuke middag.

De tweede zondag in september is zie-
kenzondag. Dan brengen we onze gas-
ten een bloemetje, maar ook andere zie-
ke mensen in het dorp worden dan door 
ons bezocht.” Daarnaast zijn er ook nog 
de muziekmiddagen de jaarlijkse uit-
stapjes. (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Havenstraat 32, Erica  |  Tel. 0591-301471

HEERLIJK, DIE KOUDE
WINTERMAANDEN. 
TIJD VOOR ONZE: WINTERBURGER

Winterburger | 6,95
Getoaste sesam bun met sla, tomaat,

augurk, hamburger, brie, bacon, 
truffelmayonaise en bosui.

Praktijk Kinesiologie Emmen

www.kinesiopraktijk.nl 
Ericasestraat 55, 7887 GB ERICA

Kinesiologie is een natuurgeneeswijze die 
met behulp van spiertesten de oorzaken van stress 

opspoort en in balans brengt. 
Op natuurlijke wijze genezen van uw klachten, 

zoals vermoeidheid, pijn, vastlopen etc.

In Kinesiologie zijn westerse en eeuwenoude oosterse 
technieken uit de Chinese geneeskunst gecombineerd.

Accupack Hartman Expeditie 
in Nieuw- Amsterdam werd 
offi  cieel in gebruik genomen
Onlangs heeft gedeputeerde Tjisse 
Stelpstra een bezoek gebracht aan Hart-
man Expeditie in Nieuw-Amsterdam. 
Tijdens dit bezoek nam de gedeputeer-
de samen met directeur Ronald Hart-
man van Hartman Expeditie offi  cieel 
het accupack in gebruik dat het bedrijf 
aanschafte met een subsidie van de pro-
vincie. 

Hartman Expeditie kreeg de subsidie 
om via een alternatieve oplossing in de 
vorm van een accupack en transformator 
toch zonnepanelen te kunnen plaatsen 
en daarmee te verduurzamen. Vanwege 
netcongestie op het elektriciteitsnetwerk 
rond Emmen kan Hartman de opge-
wekte zonnestroom niet terug leveren 
aan het net. Met het gebruik van het 
accupack kan het bedrijf de opgewekte 
stroom van de zonnepanelen nu opslaan 

en gebruiken op het moment dat daar be-
hoefte aan is. Met deze oplossing wordt 
de opwek van de zonnestroom volledig 
binnen het bedrijf zelf opgeslagen en ge-
bruikt en hoeft het openbare net niet ver-
zwaard te worden.

Een oplossing die in Drenthe steeds va-
ker wordt toegepast vanwege netconges-
tie op het elektriciteitsnetwerk in onze 
provincie. Provincie Drenthe heeft hier-
voor de subsidieregeling ‘Oplossingen 
Netcongestie bij Duurzame Energiepro-
ductie’ in het leven geroepen. Eind 2022 
besloot het college van Gedeputeerde 
Staten om het budget in de regeling per 
1 januari 2023 te verhogen met €50.000 
voor haalbaarheidsonderzoeken en 
€400.000 voor de uitvoering van techni-
sche oplossingen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra en directeur Ronald Hartman (links) namen samen het accupack in gebruik.
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Zet uw tuin in bloei met wilde planten

Hoveniersbedrijf Meppelink: Als de natuur belangrijk voor u is.

                                                     Wij zijn lid van:                     

Telefoon: 0615052651
       

Verlengde Vaart Noord Zijde 2 - ERICA

Tel: 06 15 05 26 51

ZET UW TUIN IN BLOEI
MET WILDE PLANTEN

Voor een natuurlijk groene tuin!

Wij zijn lid van:

 

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 

• PVC vloeren 

• Laminaat vloeren 

• Vloerbedekking 

• Vinyl vloeren 

• Marmoleum 

• Binnenzonwering 

• Gordijnen 

• Inbetweens 

• Horren 

• Behang 

gratis opmeten  -  gratis advies aan huis  -  eigen vakkundig leg– en montageteam 
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Welkom! 
Ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.00 uur 

Buiten deze tijden zijn wij ook 
op afspraak beschikbaar

‘T Drentsche Huys
Schooldijk 86, 7844 KA Nieuw-Amsterdam/Veenoord
T. 0591 74 52 82 • info@drentschehuys.nl
www.drentschehuys.nl

OOK IN 2023 KOMEN UW WOONWENSEN 
UIT BIJ ‘T DRENTSCHE HUYS

EMMEN
 Torflang 113

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

NIEUW-AMSTERDAM
Vaart ZZ 184

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

KLAZIENAVEEN-NOORD
Scholtenskanaal WZ 2

Vraagprijs € 995.000,- k.k.

ERICA
Verlengde Vaart NZ 72

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

VEENOORD
Berkenstraat 6

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

EMMER-COMPASCUUM
Kwartel 15

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

EMMEN
Ronerbrink 84

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

NIEUW-AMSTERDAM
Wildvang 15

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

ERICA
Rief 12

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

VERKOCHT
VERKOCHT

VERKOCHT

Ondermijnende criminaliteit baart gemeente 
Emmen zorgen
Ondermijnende criminaliteit, de 
aanpak van woonoverlast en het 
terugdringen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling zijn in 2023 
belangrijke speerpunten in het 
uitvoeringsplan Veiligheid van de 
gemeente. Ook een veilig verloop van 
evenementen en het verminderen van 
het aantal verkeersongevallen zijn 
belangrijke ambities op het gebied 
van veiligheid. “Door de uitvoering 
van dit plan willen we de veiligste 
grote gemeente van Nederland 
blijven”, zegt burgemeester Eric van 
Oosterhout.

Volgens de burgemeester blijft 
veiligheid continu de aandacht 
vragen. “We zien al enkele jaren dat 
de klassieke criminaliteit daalt en 
verschuift naar de digitale omgeving. 
Instellingen, bedrijven, maar ook 
gemeenten hebben dat al ondervonden. 
Een zorgelijke ontwikkeling. Daarom 
willen we het komende jaar het 
bewustzijn van instellingen, bedrijven 
en onze inwoners vergroten en hen 
weerbaarder maken. Om te voorkomen 
dat ze slachtoff er worden van cyber 
crime.”

Gebruik van data
De gemeente maakt in toenemende 
mate gebruik van data om inzicht te 
krijgen in actuele veiligheidsthema’s. 
De beschikbare data wordt samen 
met de politie beoordeeld en dienen 
als basis voor vervolgacties. Van 

Oosterhout: “Zo kunnen we capaciteit 
gericht inzetten en de eff ecten meten.” 
In het komende jaar wil de gemeente 
meerdere databronnen gebruiken 
en aan elkaar koppelen. Een van die 
bronnen is de Veiligheidsmonitor. De 
Veiligheidsmonitor is een enquête 
die elke vier jaar naar inwoners 
wordt verstuurd en onder andere de 
veiligheidsbeleving meet.

Voorkomen
De gemeente wil ook experimenteren 
met voorspellende data Dat moet 
er in de praktijk bijvoorbeeld toe 
leiden dat huiselijk geweld en 
kindermishandeling wordt voorkomen. 
Daarbij werkt de gemeente samen met 

zorgverleners, schuldhulpverlening, 
politie en Veilig Thuis Drenthe. Op 
dezelfde wijze probeert de gemeente 
zich een beeld te vormen van jongeren 
in de leeftijd van 8 tot 23 jaar die het 
risico lopen in de drugscriminaliteit te 
belanden. De beschikbare gegevens zijn 
belangrijk om een plan van aanpak op 
te stellen.

Woonoverlast
In het uitvoeringsplan wordt ook 
stilgestaan bij het terugdringen van 
woonoverlast. De conclusie is dat 
woonoverlast vaak ontstaat door 
botsende leefstijlen en een gebrek aan 
onderling contact. Buurtbemiddeling 
is een mogelijkheid om problemen op 

te lossen. Als inwoners er dan nog niet 
uitkomen, proberen diverse betrokken 
partijen samen tot een oplossing te 
komen. Een pilot moet duidelijk maken 
wat het eff ect is van de inzet van een 
overlastregisseur.

BOA’s
In de loop van 2023 wordt duidelijk 
of BOA’s de beschikking krijgen 
over handboeien die in geval van 
aanhoudingen gebruikt kunnen 
worden. De gemeente doet onderzoek 
naar nut en noodzaak. Achtergrond is 
de schaarsere beschikbaarheid van de 
politie, waardoor de druk op de BOA’s 
bij zwaardere veiligheidsvraagstukken 
wordt vergroot.

In Nieuw-Amsterdam

€ 5000 van Prins 
Bernard Cultuur-
fonds voor 
openingsconcert 
Van Gogh in Drenthe

Stichting Calma Producties kan 
rekenen op een bijdrage van €5.000 
voor het openingsconcert ‘Van Gogh 
in Drenthe’ op 17 en 18 juni 2023 in 
Nieuw-Amsterdam.

In 2023 vindt in Drenthe een Van Gogh 
jaar plaats omdat het 140 jaar geleden 
is dat de toen nog jonge schilder drie 
maanden in Hoogeveen en Nieuw-
Amsterdam verbleef. 

Ter gelegenheid hiervan wil Calma 
een openingsconcert organiseren 
en uitvoeren in Nieuw-Amsterdam. 
Calma is een muzikale samenwerking 
van de professionele Drentse musici 
Carina Vinke, Lubertus Leutscher 
en Marit Broekroelofs voor promotie 
van klassieke muziek in Drenthe. 
Calma kiest voor de locatie Nieuw-
Amsterdam omdat hier het Van Gogh 
huis staat, gevestigd in het voormalige 
pension waar Vincent toen verbleef. 
Dit pension ondergaat een verbouwing, 
waarvan Calma de heropening met 
haar concert tevens extra luister kan 
bijzetten.
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Wij zijn een kleinschalig dagcentrum midden in het dorp Nieuw-Schoonebeek. 
Ons dagcentrum is vijf dagen per week geopend en heeft twee groepen met 
een maximum van 12 cliënten per dag. Wij zijn HKZ-gekwalificeerd en werken 
met deskundige begeleiding.

In ons dagcentrum bieden wij dagopvang voor ouderen die nog zelfstandig 
wonen en behoefte hebben aan een gevarieerd en gezellig dagprogramma. 
U kunt bij ons terecht voor een praatje, een kopje koffie en een gezonde warme 
maaltijd. Ook kunt u meedoen aan creatieve en bewegingsactiviteiten. Hierbij 
houden wij rekening met uw individuele mogelijkheden, behoeften en wensen. 
Daarnaast bieden we natuurlijk de noodzakelijke zorg. Deelname aan de dag-
opvang biedt u een gezellige vaste dag of dagen per week en heeft tot doel dat 
u langer thuis kunt blijven wonen. Door deelname aan de dagopvang worden 
uw mantelzorgers ontlast en kunnen zij de zorg voor u langer volhouden.

Rondom het gebouw vindt u een prachtige beleef- en beweegtuin met een 
wandelpad, moestuintjes, beweegtoestellen, bankjes, planten, bloemen en 
kippen. Sinds vorig jaar hebben we een duo-fiets en kunt u samen met een 
begeleider door de omgeving fietsen. Met onze dagopvang op deze bijzondere 
plek willen we graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van uw leven in 
Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en de omliggende dorpen.

Welkom bij Dagcentrum De Beek 
in Nieuw-Schoonebeek

Interesse in onze dagopvang?
U kunt contact opnemen voor een kennismakings-
gesprek. We bieden u de gelegenheid om een paar 
keer vrijblijvend naar de dagbesteding te komen, 
zodat u kunt ervaren of deze bij u past en u zich bij 
ons thuis voelt. Voor deelname aan de dagopvang 
heeft u een wmo-indicatie nodig. Wij informeren 
u hier graag over. De Eigen Bijdrage is maximaal 
€ 19,00 per maand en als u al gebruik maakt van 
thuiszorg is de eigen bijdrage € 0.00.
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dagopvang voor ouderen die nog 
zelfstandig wonen en behoefte 
hebben aan een gevarieerd en gezellig 
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APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE

Trekkenweg 4E, VEENOORD
06 55 80 36 92

Pomp Autoservice

Nieuw-Amsterdam
Veenoord

Apotheker Stephan Bontekoning uit Nieuw-Amsterdam over medicijntekort 

‘Het heeft vooral met geld te maken’ 
Het zal niemand ontgaan zijn. Er is 
in ons land een (ernstig) medicijnte-
kort. Ook bij apotheek De Vaart in 
Nieuw-Amsterdam ervaart men dage-
lijks de gevolgen van dit tekort. ‘We 
moeten helaas gemiddeld genomen 
tussen de twintig en dertig mensen 
per dag teleurstellen’, zegt eigenaar 
Stephan Bontekoning. De zeer betrok-
ken apotheker legt uit hoe het tekort 
tot stand is gekomen en wat de gevol-
gen zijn voor zijn dagelijkse werk.
 
Nederlands beleid
Veel mensen denken dat het medicijn-
tekort vooral (en alleen) te maken heeft 
met de sluiting van een grote fabriek. 
‘Dat is slechts een deel van de oorzaak’, 
weet Bontekoning. ‘Het heeft ook te 
maken met het Nederlands beleid. 
Zorgverzekeringen vergoeden vanaf 
2008 alleen nog de goedkope medicij-
nen. Het kabinet wil nog steeds bezui-
nigen, en zoeken naar nog goedkopere 
medicijnen. Fabrikanten kunnen op 
die manier amper nog geld verdienen 
en stoppen gewoon met de verkoop. 
En dat wat er dan nog te koop is, gaat 
uiteraard naar de landen die meer geld 
bieden dan Nederland op dit moment 
doet. En het gaat soms echt om een cent 
of centen. Het draait dus vooral om 
geld en beleid. ’ 
 
Domino-effect
Waren er vroeger nog tien leveranciers, 
dan zijn dat er nu nog drie. Komen er 

dan zaken als corona of oorlog bij, dan 
is sprake van het domino-effect. Dan 
blijft er voor Nederland gewoon niet 
veel meer over. Wat wij als apothekers 
vooral moeten doen, is creatief zijn. Er 
zijn al vanaf 2008 problemen, maar tot 
aan vorig jaar heb ik in elk geval nooit 
nee hoeven te verkopen. Ik weet dat 
nog precies. Het was in november. Er 
kwam iemand met wintervingers en 
die heb ik toen niet kunnen helpen. 
Helaas was dat niet de laatste keer. Ik 
vind dat verschrikkelijk. Ik ben apothe-
ker geworden om mensen te helpen. En 
als dat dat minder goed kan, dan is dat 
heel erg’, zegt Bontekoning.
 
Diabetes en epilepsie
Momenteel moet in 1 procent van de 
gevallen nee verkocht worden. ‘Dat 
lijkt weinig, maar als je bedenkt dat je 
1500 mensen krijgt, dan zijn dat toch 
weer vijftien mensen die niet geholpen 
kunnen worden. Het gaat dan inder-
daad ook om mensen die te maken 
hebben met diabetes en epilepsie. Het 
gaat om mensen die afhankelijk zijn 
van injecties. We doen hier enorm ons 
best om iedereen te kunnen helpen. 
We hebben hier allemaal gestudeerd 
en hebben kennis van alle medicijnen. 
Als medicijn A er niet is, dan checken 
we of B eventueel iets zou kunnen zijn. 
We werken gelukkig nauw samen met 
de huisartsen. Vaak kunnen we een 
probleem oplossen. Mensen krijgen dan 
iets anders, met dus ook weer andere 

bijwerkingen. Het is niet ideaal na-
tuurlijk, maar gelukkig kunnen we op 
deze manier toch nog veel mensen van 
dienst zijn.’
 
Klanten
Bontekoning is dagelijks met de pro-
blematiek bezig. Dat gaat nadrukkelijk 
ten koste van andere werkzaamhe-
den. Ook de reacties van klanten zijn 
wisselend. Verreweg de meeste mensen 

onderkennen het probleem en hebben 
er wel begrip voor. ‘Ze weten dat we er 
alles aan doen om toch voor medicijnen 
te zorgen. Er zijn echter ook wel eens 
mensen die wat anders reageren. En 
ja, dan worden de normen en waar-
den wel eens geweld aangedaan. Laat 
echter duidelijk zijn dat wij er écht alles 
aan doen om iedereen van dienst te 
kunnen zijn’, besluit Bontekoning. 
(18DorpenKrant/Vincent Muskee)

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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Woonboerderij • De Brinken 22 te Dalen
Vraagprijs € 958.000,-- k.k

Dwarshuis boerderij  • Zuiderdiep 291 te 2e Exloermond
Vraagprijs  € 698.000,-- k.k
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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
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OOSTERHESSELERWEG 20
7754 RJ WACHTUM

0524 - 582122

Pizza - Shoarma - Kebab

Nieuw-Amsterdam krijgt een lunchroom: Old Amsterdam

‘We hopen dat dit een meerwaarde wordt voor het dorp en ons café’

Iedereen in Nieuw-Amsterdam en 
wijde omgeving kent ondertussen al 
Het Café. Binnenkort opent naast Het 
Café lunchroom Old Amsterdam, op 
de plek waar je voorheen een broodje 
shoarma kon kopen. ‘We hopen dat 
de lunchroom een meerwaarde wordt 
voor het dorp en voor ons café’, zegt 
eigenaar Robert  Snijder, die Het Café 
samen met Willie Kuipers runt.

Bestellen met een handige app
‘Het is de bedoeling dat Old Amster-
dam vanaf 1 maart open gaat. In het 
centrum van Nieuw Amsterdam is niet 
echt een adres om een broodje te halen. 
Het is de bedoeling dat we vanaf 11.00 
uur open gaan en dat mensen hier te-
recht kunnen voor koffi  e en gebak, een 
broodje en ‘s avonds een plate kunnen 
halen. Bestellen kan straks gewoon 
via een handige app’, zegt Snijders. ‘Ik 
denk dat het echt iets toe gaat voegen. 
Old Amsterdam wordt mooi en is 
prachtig gelegen aan het water. Ook 
zorgen we voor een prachtig terras’, 
belooft Snijder.

Dé ontmoetingsplaats
Snijder en Kuipers hebben Het Café on-
dertussen prima aan de loop. Het is dé 
ontmoetingsplaats voor Nieuw-Amster-
dam en omgeving geworden. ‘We zijn 
heel actief en trekken een zeer gemê-
leerd gezelschap. Je vindt hier jong en 
oud. We hebben eens per maand live 
muziek en een DJ. Zondag komen de 

voetballers langs en zaterdagmiddag is 
het gezellig aan de stamtafel met wat 
ouder publiek. Prachtig om te zien’, 
zegt Snijder tevreden, die bijvoorbeeld 
ook de dartsclub onderdak biedt. Bij 
Het Café is – kortom - altijd iets te doen.

‘Je moet bezig blijven’
Goed ondernemerschap is, volgens 

Snijder, vooral actief zijn en blijven. ‘Je 
moet bezig blijven. Dat doen wij door 
het maken van reclame en door actief 
te zijn op de social media. Ben je als 
ondernemer niet actief, dan gaat het 
van je af. Dat willen wij natuurlijk voor-
komen. Mooi voorbeeld is wel de limo 
die we onlangs aangeschaft hebben. 
Vooropgesteld; we zijn geen taxibedrijf, 

maar kunnen met de limo wel groe-
pen mensen halen en brengen’, vertelt 
Snijder. Met straks Old Amsterdam wil 
Snijder vooral meerwaarde voor het 
dorp bieden. ‘En natuurlijk hopen we 
dat het ook goed samengaat met Het 
Café. Daar hebben wij in elk geval alle 
vertrouwen in.’ 
(18DorpenKrant / Vincent Muskee)
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LaserGamen vanaf 7 t/m 99 jaar!

Met vrienden  |  Met familie  |  Met Collega's 

PLAY !
> LET ’ S 

lasergame

Met vrienden  |  Met familie  |  Met Collega's 

Monierweg 2 - Coevorden  
 T. 06 397 015 35

www.lasergamecoevorden.nl
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Gemeinde Twist
Flensbergstr. 7 • 49767 Twist
Tel.: 05936 93300 • www.twist-emsland.de • info@twist-emsland.de

Aardolie-aardgasmuseum • blote voetenpad
• vogel observatiepost aan het Bargerveen • tuin van de Nazareners

opnieuw aangelegd moeraspad
jazz en blues in het Heimathaus • Bosbelevenis Fullener Wald

Aardolie-aardgas museum in Twist
Het natuurpark Twist staat bekend om zijn destijds belangrijke olievoorraden en het
eenmalige moeraslandschap. Het aardolie-aardgas museum Twist neemt u mee in
het ontstaan van het zwarte goud, tot aan het zoeken, winnen en transport.
U kunt hier de sfeer van ruwe olie opsnuiven. Ervaar door middel een model hoe u
in olievelden kunt zoeken en door verschillende apparatuur mag u “meewerken” bij
de winning van olie. www.erdoel-erdgas-museum-twist.de

Kwaliteit is een keuze
De Velden 15  |  7844 TG Veenoord

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

Toneelvereniging “Oes Kluppie” 
kan inmiddels in de Dorpshoeve in 
Nieuw-Schoonebeek terecht
De Nieuw-Schoonebeker toneelvereni-
ging “Oes Kluppie” heeft een nieuw 
onderkomen in dorpshuis de Dorps-
hoeve in het dorp gevonden zodat ze 
er kunnen repeteren en hun toneel-
voorstellingen kunnen opvoeren. De-
cennialang werd in de Zwarte Racker 
gespeeld, maar dat pand werd in 2017 
verkocht en dus moest een nieuwe loca-
tie worden gevonden.

Verbouwing van de Dorpshoeve gaf 
een opening
Het toneelgezelschap vond al vrij snel een 
nieuw onderkomen, maar kon daar ja-
renlang niet terecht omdat het dorpshuis 
een grondige verbouwing onderging. En 
dus werd het laatste toneelstuk in 2016 
(!) gespeeld. Dat men toe is aan het eer-
ste toneelstuk sinds jaren moge duidelijk 
zijn. Op 17 en 18 maart zal men de to-
neelstukken in het dorpshuis opvoeren. 

Marinus Wendker is voorzitter van “Oes 
Kluppie” en kan niet wachten tot het 
begint. “Ik weet het nog goed: op 4 en 5 
maart 2016 was ons laatste blijspel, na-
melijk Een Dolle Beestenboel. We zaten 
met de verbouwing van het dorpshuis 
en de veranderde functie van de zaal en 
dus konden we niets. Bovendien waren 
sommige spelers al op leeftijd, was er 
geen instroom van jong bloed en was het 
wachten tot we verder zouden kunnen.” 
De verbouwing van de Dorpshoeve gaf 
een opening en dus gloorde er hoop voor 
de toneelgroep die uit twintig leden be-
staat. Maar liefst acht nieuwe spelers slo-
ten aan en daarmee is iedereen meer dan 
blij; “Oes Kluppie” kan weer vooruit. 

Wendker verwacht een grote opkomst 
tijdens de voorstellingen in maart. “Ie-
dereen is er aan toe en het wordt vast 
geweldig.” (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Stichting Activiteitencommissie 
Dalerpeel-Nieuwe Krim voor meer 
vertier in Dalerpeel
Veel leuke dingen ontstaan spontaan. 
Dat geldt ook voor het ontstaan van de 
Stichting Activiteitencommissie Da-
lerpeel-Nieuwe Krim: dit jaar dertig 
jaar geleden. Een groepje mensen zat 
destijds bij elkaar aan de bar en leek 
het leuk voor meer reuring in zowel Da-
lerpeel als Nieuwe Krim te zorgen. Ge-
zinus Kok hoorde dit ook en vond dat 
men de daad bij het woord zou moeten 
voegen. Het duurde maar even en de ac-
tiviteitencommissie was geboren.

In de loop der jaren zetten veel mensen 
zich voor de stichting in. Het tekent Da-
lerpeel en Nieuwe Krim: een eenheid. 
De eerste voorzitter, Johan Karssies, 
overleed helaas al vroeg, maar na diens 
overlijden zijn er steeds uitstekende 
voorzitters geweest. Tegenwoordig ver-
vult André Kluitenberg die. Samen met 
nog negen anderen is het bestuur inge-
vuld. Namen van mensen die voor korte 
of lange tijd bij de activiteitencommissie 

betrokken zijn geweest zijn Fokko Ben-
jamins, Gezinus Kok, Hans Boutellier, 
Janet Kroezen, Ageeth Pol, Dineke West-
man, Jan Karssies, Roel Benjamins en 
Bennie Pol.

Dit jaar vier grote evenementen
Anno nu wordt er nog altijd veel geor-
ganiseerd en vonden er in de drie voor-
gaande decennia ook erg leuke dingen 
plaats. Zo werd in het tweede jaar van 
het bestaan van de activiteitencommissie 
al de reünie van de basisschool in Da-
lerpeel gevierd, maar heeft er natuurlijk 
nog veel meer plaatsgevonden: ieder 
jaar is er in eind juni een feestweek op 
het sportterrein, maar zijn er ook fi ets-
tochten, wandelvierdaagses en fairs. Dit 
jaar staan er vier grote evenementen op 
de rol: de lentefair op 1 april, de wandel-
vierdaagse van 23 tot en met 26 mei, een 
fi etstocht op 29 mei en de feestweek van 
13 tot en met 17 juni. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

17 en 18 maart zal men de toneelstukken in het dorpshuis opvoeren

Links Henk Benjamins, rechtsachter André Kluitenberg en vooraan Mike Deuten (foto: Gerry Grave)
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Bekend van 

The Tribute - Battle 

of the Bands van SBS6.

Afgelopen zaterdag

plaatsten ze zich voor de 

finale van dit prachtige

programma!
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Wenda de Beet beleeft veel plezier 
in de Dorpswinkel van Dalerpeel
Dalerpeel is een heel gezellig dorp 
waar men sinds jaar en dag voor elkaar 
klaarstaat. Klein maar fi jn met een 
echt dorpshart en waar iedereen elkaar 
kent. In het MFA is het een komen en 
gaan van mensen en blijft iedereen 
even staan als ze een bekende zien. 
Dat geldt ook voor de dorpswinkel die 
in het MFA is gevestigd. De winkel 
wordt door twintig vrijwilligers ge-
rund. Een ervan is Wenda de Beet uit 
Dalerpeel.

De geboren Gelderse doet het al zes jaar 
en geniet er steeds weer van. Samen 
met alle andere vrijwilligers zorgt ze er-
voor dat de winkel kan blijven bestaan. 
“Het is een winkeltje voor de vergeten 
boodschappen. Mensen uit het dorp 
gaan voor de grote boodschappen naar 
Dalen, Coevorden of Elim, maar als ze 
nog iets zijn vergeten dan kunnen ze 

hier terecht.” Er is echt van alles: brood, 
broodbeleg, chips, schoonmaakartike-
len, pannenkoekmix en zelfs pijnstillers. 
Bevoorrading vindt door de Plus-super-
markt in Elim plaats. Regelmatig komt 
er een wagen langs om de boodschap-
pen te brengen. Niet alleen voor de 
dorpswinkel, ook voor de kantine van 
het MFA.

Dorpswinkel Trefpunt is op werkda-
gen van 14.00 tot 17.00 uur geopend en 
is een initiatief van Jeanine Benjamins, 
Margreet Teunissen en Klaas Veldhuis. 
Ìn 2015 is het supermarktje winnaar 
geworden van de landelijke ‘Meer dan 
handen Vrijwilligersprijs’. Terecht is 
men er trots op. “Ik ben hier heel graag. 
Je hebt leuke contacten en het is altijd 
gezellig. Het is ook maar een paar uur-
tjes per dag.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Talentontwikkeling bij OBS 
De Bascule in Nieuw-Amsterdam 
met De Bascule Academie
OBS De Bascule in Nieuw-Amsterdam 
is een basisschool met meer dan drie-
honderd leerlingen en staat niet stil 
in de ontwikkeling ervan. Zo biedt ze 
de basisvaardigheden aan en vindt er 
telkens innovatie plaats. Ook is vorig 
jaar een zogenaamd verkeersplein op 
het schoolplein gerealiseerd zodat de 
leerlingen veiliger naar school en huis 
kunnen gaan en in het algemeen vei-
ligere verkeersdeelnemers worden. 
Het is een van de zaken die directeur 
Jeroen Imbos belangrijk acht. Maar er 
zijn er meer en wel meer aandacht voor 
de creatievere vakken. In dit kader is 
De Bascule Academie in het leven ge-
roepen.

Iedere leerkracht is expert voor één 
specifi ek vakgebied
Er worden acht vakgebieden voor de 
leerlingen uit de groepen 5 tot en met 
8 aangeboden: digitale vaardigheden, 
handvaardigheid, drama/dans, teke-
nen, koken, groen, techniek en muziek. 

Het is steeds op donderdagmiddag en 
het begon op 12 januari jl. Ieder ‘blok-
je’ duurt twee weken zodat De Bascule 
Academie dit schooljaar zestien weken 
zal duren. Iedere leerkracht is expert 
voor één specifi ek vakgebied. 

Beter op het voortgezet onderwijs 
voorbereid
“Hier kozen we bewust voor, want 
zo komen alle leerlingen in aanraking 
met de onderdelen en de leerkrachten 
krijgen homogene groepen op bezoek 
waardoor zij een opbouwende lijn die 
aan een van de kerndoelen is gekop-
peld”, sprak Imbos. Hij is enthousiast 
over het verloop van deze extra vorm 
van onderwijsaanbod waarbij de leer-
lingen hun talenten in interesses kunnen 
ontdekken. “Op deze manier worden de 
leerlingen nóg beter op het voortgezet 
onderwijs voorbereid. Mooi om te zien 
is ook dat ze er zoveel plezier in hebben, 
maar dat geldt ook voor de leerkrachten 
hoor.” (18Dorpenkrant / Gerry Grave)

Bewegen is een groot goed. Ook voor 
ouderen en dus zet de gemeente Em-
men zich ervoor in in dit doel te kun-
nen slagen. Dat doet ze door het aan-
stellen van buurtsportcoaches: voor 
jong en oud. Edith Keesman uit Em-
men vervult die functie inmiddels een 
jaar bij de gemeente en doet dat met 
ontzettend veel plezier. Ze zorgt ervoor 
dat senioren in de gemeente Emmen in 
beweging blijven.

Het is de bedoeling zoveel mogelijk 65+-
ers in beweging te krijgen
Daarvoor is er een breed aanbod van 
activiteiten en alles onder zeer professio-
nele begeleiding. Keesman heeft de ALO 
in Groningen afgerond en is samen met 
twee andere seniorenbuurtsportcoaches 
actief. Ze geniet elke dag van haar werk: 
“Het is een leuke afwisselende baan. Ik 
ben met senioren bezig en dit is over 
het algemeen een leuke, enthousiaste 
dankbare doelgroep. In ieder geval mooi 

om mee te werken. Het is de bedoeling 
zoveel mogelijk 65+-ers in beweging te 
krijgen. Een groot deel beweegt al vol-
doende, maar juist diegenen die wel wil-
len maar de stap niet zetten om te gaan 
bewegen behoren tot onze doelgroep. 
Bewegen is goed voor de gezondheid 
maar ook het sociale aspect is belang-
rijk.”
Voorbeelden van sportieve activiteiten 
die worden georganiseerd zijn fi ttesten, 
fi etsactiviteiten, de diabetes-challenge 

en onder meer de maaltijdwandelin-
gen die in samenwerking met het AZC 
(Asielzoekerscentrum) Emmen worden 
georganiseerd. “Maar er zijn er nog 
veel meer hoor. Dit jaar is onder meer 
Parc Sandur het ‘Gezond en Fit Ouder 
Worden’, maar ook valpreventie en het 
aanbod wordt steeds verder uitgebreid. 
Kortom, er is voor iedereen wat wils 
en we vangen positieve geluiden van 
de deelnemers op. Dat is alleen maar 
mooi.” (18DorpenKrant / Gerry Grave)

De Volharding in 
Dalen organiseert 
jaarlijkse 
violenactie
Muziekvereniging De Volharding in 
Dalen organiseert op 10 en 11 maart 
a.s. wederom de jaarlijkse ‘huis aan 
huis’ actie en worden er viooltjes 
verkocht.

Edith Keesman zorgt er mede voor dat ouderen 
in de gemeente Emmen blijven bewegen
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Festerica vindt dit jaar voor 
de tiende keer plaats
Tien jaar geleden werd Festerica gebo-
ren: een muziekfeest voor Erica en om-
streken dat door een groep vrienden is 
bedacht. Dit jaar vindt het evenement 
op zaterdag 9 september a.s. plaats en 
net als voorgaande jaren op het gras-
veld aan de Veenschapswijk: een be-
kende locatie die een stuk van de weg 
af ligt.
 
De organisatie belooft dat het weer een 
geweldig festijn zal worden met een 
aantal interessante bands. Omdat het 
een jubileumeditie is zal er ook voor iets 
speciaals worden gezorgd. “We zitten 
te denken om een roze kerk te maken, 
die dan achter de bossen te plaatsen en 
dat men er dan via een paadje kan ko-
men. Waarom? Puur even iets anders en 
dan willen we daar ook optredens laten 
plaatsvinden en dan bijvoorbeeld men-
sen verkleed laten gaan als mensen die 

bij de kerk horen ofzo. We zien wel. Er is 
nog tijd om van alles te bedenken. Feit is 
dat het extra mooi wordt en we hebben 
er echt veel zin in.”
 
Er komen twee of drie podia met bands 
uit Erica zelf, maar ook uit de rest van de 
Zuidoosthoek. De meeste bands komen 
uit het dorp zelf. Iets wat de organisatie 
ook graag wil. Ze heeft de beschikking 
over een prachtige locatie voor het eve-
nement, maar omdat de gemeente er 
huizen wil bouwen is het nog maar de 
vraag of Festerica er in de toekomst ook 
mag blijven plaatsvinden. “We denken 
het niet en zullen dan een andere locatie 
moeten zoeken. Jammer, maar ja. Hier 
is het prachtig. Het oude clubgebouw 
van de Erica Ruiters gebruiken we als 
opslagruimte en we zitten hier mooi af-
gelegen op een unieke plek.”
 (18Dorpenkrant / Gerry Grave)

Huisconcerten met  
Duo Funny Valentine op zondag  
19 februari in Nieuw Amsterdam
Zangeres Martine Salomons en 
gitarist Harry Fuhler – oftewel Duo 
Funny Valentine gaan zich storten 
op hun moerstaal. Een programma 
met liedjes van o.a. Toon Hermans, 
Herman van Veen en Annie M.G. 
Schmidt. De liedjes worden 
afgewisseld met briljante gedichtjes, 
die voorgedragen worden door 
Elsemiek Volmer.
 
Funny Valentine brengt een kwetsbaar 
gezongen programma met prachtige 

arrangementen op gitaar met  een 
mooie afwisseling tussen melancholie 
en lach. 
Meer info: info@martinesalomons.nl

De concerten worden gehouden in  
Dé Huiskamer in Nieuw Amsterdam 
op zondag 19 februari om 12.00 uur en 
15.30 uur, aan de Dommersweg 32. 

Reserveren op 
hhfhemmen@hotmail.com 
of via 06 44 18 64 92

Links Osmar Siebum en rechts Jasper van der Kolk (Foto: Gerry Grave)
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Peter Philippo met veel plezier lid van 
Sconbecker Blaosers in Schoonebeek
Al ruim twintig jaar blaast een gezel-
schap mensen uit Schoonebeek op de 
midwinterhoorn. Ze doen dat onder 
de naam Sconbecker Blaosers dat door 
Freek Finke en Albert Weggemans 
werd opgericht. Peter Philippo (foto) is 
sinds oktober 2019 lid en heeft het er 
ontzettend naar de zin. De geboren en 
getogen Haarlemmer woont nog niet 
zo lang in Drenthe, maar sloot zich 
snel aan bij de winterhoornblazers. 

Het samen blazen verbindt mensen
“Het leuke eraan is het in ere houden 
van de traditie. Het blazen op en het 
op traditionele wijze maken van een 
midwinterhoorn behoort tot het imma-
terieel erfgoed. Het is een eeuwenoud 
gebruik in het Nedersaksisch gebied: 
Twente, andere delen van Overijssel en 
Drenthe. Traditioneel wordt er buiten 
geblazen tijdens de adventtijd vanaf de 
vierde zondag voor kerst tot aan drie-

koningen. Het samen blazen verbindt 
mensen en wij hebben een grote groep 
trouwe volgers.|
 
Het oudste lid is 87 jaar en er wordt op 
verschillende locaties gespeeld. Vaak 
zoekt men bewust geschikte locaties uit 
zodat de klanken mooi weerkaatsen: 
de Kibbelkoele in Noord-Sleen bijvoor-
beeld, maar ook bij Stiltetuin De Stroe-
tenhof in Emmen en tal van andere loca-
ties. Daar zijn dan ook belangstellenden. 
Ook bij de Midwinterhoornwandeltocht 
die ieder jaar in Schoonebeek wordt ge-
organiseerd. Tijdens die tocht wordt ook 
geblazen en dan op meerdere locaties. 
Altijd als er wordt geblazen dan gebeurt 
dat in traditionele kleding. Philippo gaf 
aan dat het ledenaantal van de midwin-
terhoorngroep in Schoonebeek steeds 
stijgt. Het geeft des te meer aan hoe het 
er leeft. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Hans Hofman uit Erica haalt veel 
voldoening uit het voorzitterschap 
van ’t Schienvat
Cultureel Centrum ’t Schienvat in 
Erica is er al vele jaren en zorgt voor 
veel verbinding in het dorp. Er wordt 
namelijk van alles op cultureel gebied 
georganiseerd: theater, muziek, toneel, 
er is volop reuring. Hans Hofman uit 
Erica is er al drie jaar voorzitter van en 
voert zijn functie met veel genoegen 
uit.

Hij is nog lang niet van plan het bijltje 
erbij neer te gooien, want daarvoor is 
het veel te mooi om te doen. Ruim drie 
jaar geleden moest er een nieuwe voor-
zitter worden gekozen. Omdat andere 
bij het cultureel centrum betrokkenen 
van Hofmans ervaring op bestuurlijk 
niveau op de hoogte waren was de 
naam Hans Hofman al snel genoemd en 
viel de keuze dan ook op hem. Hofman 
was en is blij met het vertrouwen van de 
andere bestuursleden in hem.
“Het is een ontzettend leuk team/be-
stuur waar we proberen het voor ieder-

een die van ‘t Schienvat gebruikmaakt 
zo goed mogelijk te regelen. Hierbij heb-
ben we veel contact met gemeentelijke 
instanties en andere organisaties. 
Ik vind een plek/omgeving in een 
dorp ontzettend belangrijk waar we als 
dorpsbewoners bij elkaar kunnen ko-
men.” 
 
Fantastisch hoe we dit met zijn allen 
hebben gedaan
’t Schienvat maakte de voorbije jaren 
moeilijke tijden mee, maar hield het 
hoofd boven water en zal dat ook blij-
ven doen. Hofman: “Dat kwam natuur-
lijk door de pandemie. Fantastisch hoe 
we dit met zijn allen hebben gedaan. We 
staan nu voor een volgende uitdaging, 
namelijk de energiecrisis, maar ook dit 
gaan we met vertrouwen tegemoet. We 
hebben zin in een mooi jaar vol activitei-
ten en die gaan ook gewoon door hoor. 
Komt allen.” 
(18Dorpenkrant / Gerry Grave)
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IJsvereniging ‘Volharding’ in Erica 
organiseerde gezellige snertwandeling
Het is vaste prik op Erica: de jaarlijk-
se snertwandeling aan het begin van 
het jaar vanaf de kantine van ijsver-
eniging ‘Volharding’ in het dorp. Ieder 
jaar weer is er ontzettend veel animo 
voor en doen niet alleen leden van de 
ijsvereniging mee, zelfs mensen uit 
andere dorpen doen eraan mee. Dit al-
les onder het mom gezellig met elkaar 
het nieuwe jaar inluiden en daarna ge-
zellig aan de snert.

Twee jaar lang mocht de wandeling niet 
doorgaan, maar op zondag 8 januari jl. 
was het dus weer zover. Ruim driehon-
derd mensen namen deel. Ze trotseer-
den de kou en genoten van de lekkere 
hapjes en drankjes onderweg. Er was 
voor van alles gezorgd, want onderweg 

was er zelfs een toilet. Het was een route 
die een verrassing was. Het was name-
lijk geen vaste route zoals gebruikelijk 
en na afl oop kreeg elke deelnemer een 
mok met snert. De mokken mochten 
mee naar huis worden genomen. De 
wandelaars vonden het een erg leuk ge-
baar en hadden maar wat veel zin in een 
kop snert. Ze hadden het ook verdiend, 
want een kleine twee uur wandelen in 
de kou doet lekkere trek ontstaan.

De organisatie kijkt op een mooie dag 
terug en hoopt iedereen weer terug te 
zien tijdens de volgende wandeltocht 
die op zondag 7 januari 2024 zal worden 
gelopen. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Herman Hemmen uit Nieuw-Amsterdam
organiseert huiskamerconcerten
Zes jaar geleden begon Herman Hem-
men uit Nieuw-Amsterdam met het or-
ganiseren van huiskamerconcerten in 
zijn woning aan de Dommersweg. Nu, 
zes jaar later, vinden ze er nog steeds 
plaats en dat meerdere keren per jaar. 
Hemmen beleeft er veel plezier aan en 
ziet alweer uit naar al die leuke mo-
menten die zullen volgen.

“Ik ben zelf groot muziekliefhebber, 
maar had nooit contact met musici. 
Via de muziekdocent van mijn doch-
ter kreeg ik echter de eerste contacten 
met hen en kwamen er enkelen optre-
den. Puur voor vrienden en familie 
hoor. Toen mijn vrouw overleed bleef 
ik alleen achter in huis en bedacht ik 
me dat mijn huis zich uitstekend voor 
huisconcerten leent en zo is het eigenlijk 
ontstaan.” Hemmen kan zich per con-
cert verheugen op een dertigtal mensen 
die komen genieten. Meer kunnen er 
ook niet in, maar volgens de geboren 
Groninger is dat een mooi aantal. Geld 

hoeft hij er niet voor te hebben; hij doet 
het vooral voor anderen en om mensen 
blij te maken.

Dit jaar heb ik weer een mooi pro-
gramma kunnen samenstellen
De concerten bestaan uit een mix van 
klassiek en een lichter genre met solis-
ten of een klein ensemble. “Een ‘echte 
band’ zou te veel ruimte in mijn (huis)
kamer innemen waardoor er te weinig 
gasten zouden kunnen komen. Doordat 
ik het al jaren doe begin je ook naamsbe-
kendheid te krijgen. Soms krijg ik zelfs 
verzoeken van musici om bij mij een 
concert te mogen geven. Dit jaar heb 
ik weer een mooi programma kunnen 
samenstellen met een mix van klassiek 
tot blues. Maar ook kleinkunstenaars, 
verteltheater en literaire middagen. Wil 
men mijn programma graag ontvangen 
dan kan men contact met mij opnemen. 
Mailen kan naar: hhfhemmen@hotmail.
com of bellen naar 06- 44 18 64 92.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Het tuinseizoen komt er weer aan!

Hét adres waar kwaliteit en 
lage prijzen nog samen gaan!

Binnen- en buitenpott en, 
woonaccessoires en tuinbenodigdheden.

Zuidbargerstraat 146; 7812 AL Zuidbarge. Tel: 0591-630740
Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.

Foto: Mariëlle Hensums
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Kom langs, jullie zijn 

van harte welkom!

In binnenbad Emlichheim 
is een nieuw ventilatie-
systeem geïnstalleerd 
en vanaf woensdag 
8 februari zijn we weer 
open voor jullie!

van harte welkom!

In binnenbad Emlichheim 

bnn-grafschaft.nl

De pelletkachel is beslist een voordelige 
en een duurzame wijze van verwar-
men. Ze geven ook nog eens dezelfde 
gezellige sfeer als een houtkachel, maar 
branden veel schoner. Bovendien kun je 
er ook nog eens fl ink mee besparen op 
de stookkosten. Nu is het wel zo dat er 
nogal wat kaf onder het koren is: koop 
daarom nooit zomaar lukraak ergens 
een pelletkachel!

Een pelletkachel is een aanschaf waar je jaren-
lang plezier van kunt hebben. Als je tenminste 
geen miskoop hebt gedaan. Het komt namelĳ k 
maar al te vaak voor dat bedrĳ fjes ondeugdelĳ -

ke producten verhandelen. Het gaat dan vaak 
om exemplaren die heel veel lawaai maken 
en binnen nog geen drie jaar allerlei manke-
menten vertonen. Firma Olĳ ve behoed je graag 
voor deze ellende: ze geven je betrouwbare 
en realistische voorlichting over vermogen en 
stroomgebruik. Deze fi rma bestaat al sinds 
1998 en doet uitsluitend zaken met geselec-
teerde fabrikanten. 

Kom naar de showroom
Bĳ  de keuze voor een pelletkachel is het 
belangrĳ k het te hebben over het vermogen 
ten opzichte van de ruimte waarin de kachel 
komt te staan. Firma Olĳ ve heeft ze in allerlei 

maten, types en modellen. Over de afvoer moet 
van te voren ook nagedacht worden, net als 
over de aansluiting. Als consument mag je, als 
je dat wilt, eigenhandig je kachel aansluiten. 
De kachel moet natuurlĳ k ook onderhouden 
worden. De brandkamer, warmtewisselaar en 
ventilatoren maak je dan grondig schoon. Hoe 
je dit op een juiste manier moet doen? Kom 
gewoon eens langs in de showroom een laat je 
informeren. 

Houtpellets
Een pelletkachel is een kachel die brandt op 
houtpellets. Dit zĳ n kleine staafjes fi jngemalen 
en samengeperst houtstof, gemaakt van zaagsel 

en houtsnippers. De kwaliteit doet er ook nu 
weer toe. Bĳ  Firma Olĳ ve hebben ze pellets 
met een hoge energie-waarde. Bovendien is 
het maximale as-gehalte van deze pellets nog 
minder dan 0,7%. 

Neem alvast een kĳ kje op de website: 
www.pellethandel.com. 
Nog brandende vragen? Bel, mail of app gerust. 
Arjan Olĳ ve is bereikbaar op: 06-41 25 36 46.

Tip: laat je adviseren door een echte specialist!
Met pellethandel.com zit je er warmpjes bĳ 

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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Klusochtend bij voetbalvereniging Dalen met 
medewerking van bijna veertig mensen
Onlangs was er op het sportcomplex van 
voetbalvereniging Dalen een klusochtend. 
De ochtend was door vv Dalen en SJO Dalen-
DSC’65 georganiseerd en vele vrijwilligers 
deden eraan mee. In totaal 38 die tal van klusjes 
uitvoerden zodat ’t Grootveld er weer keurig 
netjes en schoon uitziet.
 
Harry Boer coördineerde de klusochtend en 
sprak van een zeer geslaagde ochtend. “We 
deden het weer met elkaar voor de club en 
begonnen al lekker vroeg. Tussen de middag een 
lekkere lunch met alles erop en eraan. Dat had 
iedereen ook wel verdiend, want wat hebben 
ze de handen uit de mouwen gestoken zeg!” 
Boer deed zelf ook mee en zag dat het er aan het 
begin van de middag keurig netjes uitzag: van 
de kleedkamers die volledig zijn ontsmet tot de 

groenwerkzaamheden buiten. Niets werd aan het 
toeval overgelaten en dus werd ook alle rommel 
opgeruimd, werd er schoongemaakt en vonden 
waar nodig timmerwerkzaamheden plaats. 
André Ruinemans nam de buiten-
werkzaamheden voor zijn rekening, Freddy 
Gossen de kleedkamers en Harry Elling de 
verlichting.
 
“We zijn bij vv Dalen met verduurzaming bezig 
en dan wil je ook alles netjes hebben. Dit is vast 
klaar en nu kunnen we met een gerust hart aan 
het volgende karwei beginnen. Het is hier nooit 
af en we maken er met elkaar steeds weer iets 
moois van. 38 mensen deden mee. Veel toch? 
En dan die gezelligheid tijdens het werk en na 
afloop tijdens de lunch, dat is vv Dalen.” 
(18 Dorpenkrant/Gerry Grave)

Stichting Isabelle realiseert 
kinderboerderij in het 
dorpspark in Schoonebeek
Wanneer het precies klaar moet zijn is 
nog niet bekend, maar dat er een kin-
derboerderij in het dorpspark aan de 
Burgemeester Osselaan in Schoone-
beek komt is zeker. Aanleiding ervan 
is het bij een verkeersongeluk om het 
leven gekomen dochtertje van Toby en 
Hellen Klingenberg uit Schoonebeek, 
Isabelle. Daarna is de Stichting Isabel-
le opgezet, een stichting die zich in-
zet voor het dorp zodat er verbinding 
plaatsvindt.
 
Het officieel startmoment zal eind deze 
maand plaatsvinden waarna verwacht 
zou kunnen worden dat tot realisatie 
van de kinderboerderij kan worden 
overgegaan. Niets is echter minder 
waar, want op het grasveld waar straks 
van vele dieren kan worden geno-
ten vinden dit jaar twee evenementen 
plaats. “Daar moeten we eerst op wach-
ten. Daarna kunnen we pas echt begin-
nen”, sprak Toby. Zowel hij, zijn vrouw 
en dochter (foto) vinden het uiteraard 

jammer dat het nog even duurt, maar ze 
zijn maar wat blij dat de kinderboerde-
rij er uiteindelijk komt. “Prachtig dat dit 
kan en ook heel mooi voor het dorp. De 
mensen hebben ons zó goed gesteund 
en doen dat nog altijd. Hier zijn we hen 
ontzettend dankbaar voor en daarom 
willen we iets terugdoen. Dat doen we 
door de realisatie van de kinderboerde-
rij. Ook zal er hierdoor nóg meer verbin-
ding in het dorp ontstaan.”
 
Aanvankelijk zou er geen kinderboer-
derij komen, maar een gedenkbos. Uit-
eindelijk werd dus tóch voor een kin-
derboerderij gekozen. De locatie is een 
openbaar park en dus is iedereen er 
welkom. Ook mindervaliden kunnen 
er terecht. De verblijven van de dieren 
worden rietgedekt en er worden stevi-
ge balken aangebracht. De dieren die 
straks te zien zijn komen uit onder meer 
dieren- opvangorganisaties. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Het Midzomer Festival in 
Nieuw-Amsterdam belooft weer 
fantastisch te worden
Traditiegetrouw vindt het Midzomer 
Festival in Nieuw-Amsterdam op de 
derde vrijdag van juni op en rond het 
dorpsplein plaats. Dat zal dit jaar ook 
weer het geval zijn. Dan geen doorsnee 
festijn, maar een die specialer is. Het is 
immers zo dat het evenement voor de 
35ste keer wordt georganiseerd en dus 
zal er flink worden uitgepakt. Voor de 
bezoekers wordt het nóg mooier dan 
voorheen.
 
De jubileumeditie moet dit jaar ex-
tra speciaal worden
Ooit begonnen als ‘De Nacht van 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord’ is het 
Midzomer Festival al meer dan drie 
decennia een prachtig evenement voor 
mensen uit het tweelingdorp en omrin-
gende dorpen. Klein begonnen en groot 
bezig zo geldt voor het festival dat mede 
door Jos Roewen (foto) uit Nieuw-Am-
sterdam wordt georganiseerd. Hij heeft 
er net als de rest van de organisatie zin 
in en belooft dat het wel erg mooi gaat 

worden. “De jubileumeditie moet dit 
jaar extra speciaal worden met een gro-
te groep aan bekende artiesten, zowel 
voor het middag- als voor het avond-
programma. De commissie is al extra 
vroeg gestart met de voorbereidingen 
en het vastleggen van de artiesten. We 
hebben er echt veel zin in.”
 
Het complete programma wordt vaak 
in de aanloop naar het feest bekendge-
maakt. Een aantal artiesten kan echter 
op dit moment al worden vermeld. Zo 
zal op veler verzoek Mooi Wark weer 
van de partij zijn. Ook zijn Henk Wijn-
gaard en Mental Theo aanwezig.  Er is 
echter meer dan muziek, want zo zijn 
er ook diverse randactiviteiten die in 
de middag al beginnen. Tevens is er de 
vraag van bezoekers naar een kermis, 
maar die is moeilijk in het dorp te rea-
liseren. Wel kan Roewen alvast verklap-
pen dat men bezig is een grote attractie 
te kunnen plaatsen. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Jubileumeditie met topartiesten

Adverteren in 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius: 06 50 64 78 39
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0591 - 64 12 730591 - 64 12 73
INFO@DEBLOKHUTPRODUCENT.NL
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Persbericht voor 
De 18 Dorpen Krant?

Mail naar: 
har@regiomagazine.nl

Bel Marc Zegerius: 
06 50 64 78 39

Werd derde op NK veldrijden

Willem Jan Belt uit Dalen is een 
getalenteerd veldrijder
het aan Willem Jan Belt uit Dalen 
ligt wordt hij net zo goed. Veertien 
jaar is de talentvolle veldrijder uit 
Dalen die vijf jaar geleden begon 
met wielrennen. Hij kwam er al snel 
achter dat hij meer met veldrijden 
dan ‘gewoon wielrennen’ heeft en 
besloot zich daarom op dat onder-
deel van de wielersport te richten. 
Hij is er goed in, want fi etste al me-
nig prijsje bij elkaar. Half januari jl. 
werd hij nog derde op het Neder-
lands kampioenschap veldrijden 
voor nieuwelingen in het Gelderse 
Zaltbommel.

Snelheid en Techniek
Als Belt wordt gevraagd wat hij leu-
ker vindt om te doen: veldrijden of 
mountainbiken, dan valt op dat hij 
dat best lastig vindt er een goed ant-
woord op te geven. “Het speelse van 
het mountainbiken: de drops, de af-
dalingen, de rockgardens. Dat vind ik 
super gaaf om te doen. Bij het veldrij-
den vind ik de snelheid, de techniek 
en de blubber ook geweldig. Dus al-
lebei gewoon prachtige sporten.”

Crossen in het hele land
Het lid van de WSV (Wieler Sport 
Vereniging) Emmen is dan ook hele-
maal in zijn sas als hij op de fi ets zit 
en kan zich niets mooiers bedenken. 
“De WSV Emmen begon - gelukkig 
voor mij - ook met mountainbiketrai-
ningen in de zomer: een geweldige 
combinatie met in de zomer moun-
tainbiken en in de winter veldrijden. 
Bij de WSV train ik twee keer in de 
week. In het begin deed ik alleen 
mee aan de ICW-wedstrijden. Dat is 
een competitie in het Noorden van 

het land. Later ben ik ook mee gaan 
doen aan de landelijke competitie, 
zowel bij het veldrijden als bij het 
mountainbiken. Inmiddels crossen 
we in het weekend het hele land door 
voor wedstrijden. Deze zomer heb ik 
voor het eerst ook meegedaan aan de 
streetrace-competitie.”

Misschien EK mountainbiken in 
Zwitserland
Tijdens het voorbije NK veldrijden in 
Zaltbommel legde de jonge Dalenaar 
dus beslag op de derde plaats: een 
puike prestatie, te meer ook omdat hij 
te maken kreeg met een lekke band. 
“Ik ben echt super blij en tevreden 
met de bronzen medaille. En het was 
zo mooi: ondanks het slechte weer 
en de afstand waren er trainers en 
supporters van de WSV om mij aan 
te moedigen.” Belt rijdt deze maand 
nog enkele veldritten en zal zich van-
af maart op het mountainbiken gaan 
richten. Deze zomer is zijn doel om 
mee te doen aan de 3 Nations Cup 
MTB: een competitie met wedstrijden 
in Nederland, België en Duitsland. 
Misschien ga ik nog meedoen aan het 
EK mountainbiken in Zwitserland. 
Vorig jaar heb ik dat ook gedaan en 
dat was super gaaf en leerzaam. De 
parcoursen zijn daar nog een stukje 
moeilijker dan hier. Tijdens de 3 Nati-
ons Cup MTB fi etsen eerste- en twee-
dejaars nieuwelingen in dezelfde 
wedstrijd. De tweedejaars nieuwelin-
gen zijn een jaar ouder dan ik. Ver-
der doen er ook deelnemers uit het 
buitenland mee. Het gaat dus pittig 
worden het komende seizoen maar ik 
heb er zin in.” 
(18Dorpenkrant / Gerry Grave)

DZOH-speler David Westera kijkt 
met plezier terug op Protos Weering 
Zaalvoetbaltoernooi
DZOH uit de Emmer wijk de Rietlan-
den is goed bezig: het eerste elftal is 
middenmoter in de eerste klasse en tij-
dens het voorbije Protos Weering Zaal-
voetbaltoernooi werd eveneens goed 
gepresteerd. Het team haalde de fi na-
ledag waaraan zes teams deelnamen 
en legde beslag op de vierde plaats. 
David Westera is speler van DZOH 1 
en blikt nog even terug op het groot-
ste zaalvoetbaltoernooi van Noord- en 
Oost-Nederland.

Westera kijkt met genoegen op het 
toernooi terug, maar had er graag nóg 
meer uitgehaald. “We werden vierde. 
Dat is hartstikke goed natuurlijk, maar 
het is zo jammer dat we van de latere 
winnaar, SVBO, na strafschoppen ver-
loren.” Als DZOH dat duel had gewon-
nen dan was de fi nale een feit geweest. 
Het mocht niet zo zijn en dus volgde de 
troostfi nale tegen Noordscheschut. Dat 
duel werd met 2-1 verloren zodat de 
Emmenaren op plek vier eindigden. “Ik 
vond het super om mee te doen met het 

Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. 
Als ploeg stonden we goed en we voet-
balden sterk. En ja er zat meer in, maar 
je weet hoe dat gaat met penalty´s.”

Iedere speler aanraden om eens hier 
rond te kijken
De 19-jarige woont op loopafstand van 
de voetbalclub en is dan ook een rasech-
te DZOH’er. Hij is er op zijn plek en de 
club verlaten zal hij niet gauw doen. “Ik 
kan trouwens iedere speler aanraden 
om eens hier rond te kijken. We kennen 
een enorme trouwe aanhang die iedere 
wedstrijd zowel uit als thuis, maar ze-
ker ook in de zaal massaal aanwezig 
is. Bovendien hebben we vele trouwe 
sponsoren. Een daarvan is Oldenburger 
Fritom. Deze sponsor heeft voor ons op 
de fi naledag het ontbijt en het vervoer 
geregeld. Ook organiseert hij ieder jaar 
een fantastisch jeugdtoernooi. We heb-
ben hem als spelers nog niet kunnen be-
danken dus maak ik nu maar even van 
die gelegenheid gebruik.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Uiterste aanmelddatum is 18 februari a.s.

Start nominatie Lies van Urk prijs
De gemeente Emmen reikt ieder jaar 
de Lies van Urk Stimuleringsprijs 
Emancipatie uit. De prijs is bedoeld 
voor personen en initiatieven die zich 
vrijwillig inzetten voor emancipatie of 
participatie binnen de gemeente Em-
men. 
Sinds 25 januari jl. kunnen inwoners, 
verenigingen en organisaties weer 
personen en initiatieven nomineren 
via emmen.nl/liesvanurk. De Lies van 
Urk prijs bestaat uit een wisseltrofee 
en een geldbedrag van duizend euro. 
Het geld is bedoeld om te besteden 
aan projecten die meehelpen aan de 
emancipatie en participatie van inwo-
ners van de gemeente Emmen. In 2022 
heeft Kim Sterken de prijs gewonnen. 
Zij biedt in haar Weggeefwinkel in het 
Rensenpark gratis kleding en andere 
goederen aan voor inwoners met een 
laag inkomen.

Nomineren
Kandidaten voor de nominatie zetten 
zich vrijwillig in voor de emancipatie 
of participatie van inwoners en hebben 
een voorbeeldfunctie. Het nomineren 
van personen of initiatieven kan via em-
men.nl/liesvanurk. Het formulier voor 
de nominatie is ook af te halen bij de 
balie van het gemeentehuis. De uiterste 

aanmelddatum is 18 februari 2023.

Beoordeling en uitreiking
De jury van de Lies van Urk prijs be-
staat uit de beide dochters van Lies van 
Urk, de winnaar van het vorige jaar en 
een lokale, vrouwelijke politicus. Deze 
jury kiest uit alle aanmeldingen drie 
genomineerden. Deze presenteren zich 
tijdens de viering van de internationale 
vrouwendag op 8 maart 2023 bij hotel 
Ten Cate. Daarna reikt wethouder Gui-
do Rink de prijs uit aan de winnaar. “Ik 
zou willen dat deze prijs niet nodig was. 
Maar helaas kijken we – ruim 30 jaar na 
het overlijden van Lies van Urk – nog 
steeds tegen grote verschillen in de sa-
menleving aan. Daarom willen we het 
meedoen aan de samenleving blijven 
stimuleren en inwoners oproepen om 
personen en initiatieven te nomineren 
voor de prijs.”

Lies van Urk
Lies van Urk was de eerste vrouwelijke 
wethouder in de gemeente Emmen. Zij 
was in haar werk en op persoonlijke ti-
tel een groot voorvechtster voor eman-
cipatie. Zij overleed plotseling in 1990 
tijdens een vergadering in het gemeen-
tehuis. Ter nagedachtenis aan haar is de 
Lies van Urk prijs ingesteld.
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Bridgeschool Drenthe organiseert al 12 jaar bridgeles, 
bridgereizen en bridgedrives
Jan Derks heeft een van de mooiste 
banen in Emmen en omgeving: 
praktisch altijd leuke gezellige 
mensen om mij heen en ik ben mijn 
eigen baas. De bridgereizen naar 
Duitsland en Oostenrijk zijn de 
krenten in de pap.

Het bridgen heb ik geleerd in 
Amersfoort op de Bernhardkazerne, het 
opleidingscentrum van de Cavalerie. 
In 1985 werd in de officiersmess in de 
middagpauze na de lunch regelmatig 
gebridged en via majoor Koopman 
leerde ik op maandag avond het 
bridgen. Terug in Emmen het bridgen 
verder opgepakt met les van Jan van 
den Bergh en ik werd in 1987 lid 
van T.O.G. (Tot ons Genoegen), de 
voorganger van de Emmer Bridge 
Vereniging. 

Ik heb onder andere Han Middendorp, 
Louis Bausch, Henk Robben (opa van 
Arjan Robben), Ina Hovius, Piet van 
Vondel en Leo Leupen als partner 
gehad; ik speel nu al meer dan 30 jaar 
met Tim Wubbels. We zijn samen vijf 
keer Drents kampioen geworden. 
Ook met Bob Oosterhuis heb ik een 
partnership gevormd. Bob is nu 97 jaar 
en speelt nog steeds elke dag bridge. 
De Bridgeschool Drenthe is zo 
langzamerhand goed bekend in 
Emmen en omgeving. Bijna de helft 
van de cursisten die nu les hebben, is 
woonachtig in Emmen. De anderen 

komen uit Erica, Sleen, Schoonoord, 
Klazienaveen, Coevorden, Dalen, 
Hardenberg, Wapenveld, Westerbork, 
Zweeloo, Aalden, Nieuw Amsterdam, 
Schoonebeek, Nieuw Dordrecht en 
Nieuw Weerdinge.

Je hoort het vaak. Als je van spelletjes 
houdt, hou je van bridge. Maar ook 
als veel spellen je niet interesseren 
kan bridge echt iets voor je zijn. Het 
heeft elementen die eigenlijk het hele 
leven leuk maken. Samenwerking 
en communicatie, psychologie en 
humor, logica en strategie, partnership 
en team spirit. Het is veel meer dan 
een spelletje, dat mag duidelijk zijn. 
Het is niet voor niks zo dat bridge 
wereldwijd en onder alle leeftijden 
populair is. Bridge staat qua aantal 
spelende mensen aangesloten bij een 
bond op plek 5 van Nederland. Bridge 
maakt je scherp, het is gezellig en 
actief. Daardoor maak je er ook zo snel 
vrienden mee.
 
Bridge is een denksport. Je speelt het 
met 52 speelkaarten en daardoor lijkt 
het deels op andere kaartspelletjes, 
zoals klaverjassen en boerenbridge. 
Maar klaverjassen bestaat alleen in 
Nederland, en zelfs dan heeft nog 
iedereen andere spelregels. Dat zie je bij 
meer kaartspellen, zoals bij pesten.
Bridge is anders. Het wordt namelijk 
over de hele wereld op dezelfde manier 
gespeeld. In Italië en China gelden 

dus dezelfde regels als in Nederland. 
Bovendien is het een officiële sport 
(denksport) en heeft het dus ook echte 
kampioenschappen (een EK, WK, 
enzovoorts).
 
Bridge speel je altijd met een partner. Je 
speelt twee tegen twee, dus je zit met 
zijn vieren aan tafel. Iedereen krijgt 13 
kaarten, waarna het spel begint. Dat 
bestaat uit twee delen.
Eerst ga je bieden. Dat betekent dat je 
met speciale biedkaarten aan je partner 
kunt vertellen wat voor kaarten je 
ongeveer hebt. Zo kom je erachter of 
je samen goede kaarten hebt. Door te 
bieden bepaal je ook hoeveel slagen 
iedereen kan maken en welke kleur 
troef is.
Daarna ga je spelen. Dat gaat dus in 
slagen: iedereen legt een kaart op tafel, 
en de hoogste kaart wint de slag. De 
leider moet proberen minstens zoveel 
slagen te halen als hij heeft geboden. 
De tegenstanders proberen dit te 
voorkomen door zelf veel slagen te 
winnen.
Eén spelletje bridge is klaar na 
ongeveer 7 minuten. Na 4 spelletjes 
ga je naar een andere tafel met andere 
tegenstanders. Je komt dus veel mensen 
tegen. Dat maakt bridge een heel 
gezellig spel.
 
Maar waarom noemen we bridge nou 
een denksport? Dat heeft te maken met 
het uitdelen van de kaarten. De kaarten 

worden na ieder spel namelijk in 
dezelfde verdeling opgeborgen. Andere 
paren gaan daarna precies hetzelfde 
spel spelen. Je kunt dus slechte kaarten 
krijgen, maar aan andere tafels krijgen 
ze die kaarten ook! En met die tafels 
wordt jouw score vergeleken. Het gaat 
er dus niet om of je goede of een slechte 
kaarten krijgt, maar om wat je ermee 
doet.
Bij bridge hoef je dus geen geluk 
te hebben om goed te scoren. Maar 
als je wilt winnen, moet je het dus 
ook zelf doen! Dat maakt bridge een 
uitdaging. Natuurlijk moet je bij andere 
kaartspellen ook goed nadenken, tellen 
en weten welke kaarten gespeeld zijn; 
anders win je nooit. Maar met slechte 
kaarten heb je geen kans. Zo niet in 
bridge. In bridge maak je je eigen 
kansen!
 
Bridge is een soort grote puzzel: je 
moet goed nadenken, je concentreren 
en samenwerken. Maar je speelt het 
altijd met andere mensen! Soms speel 
je zelfs met een heel team. Bridge is dus 
niet alleen leuk, maar ook heel gezellig. 
Je kunt bridgen met vrienden, op een 
club, of meedoen aan wedstrijden en 
competities.
Bridgeschool Drenthe geeft bridgeles 
in Het Brinkenhoes in Bargeres en Parc 
Sandur, beide in Emmen. 

Jan Derks
www.bridgeschooldrenthe.nl
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‘Muziek is voor mij emotie en passie’
Door Vincent Muskee

Zanger Davey van der Sluis timmert behoorlijk aan 
de weg. Hij bracht al verschillende eigen werken 
uit en de agenda puilt elk weekend weer uit. En 
ondertussen is de geboren Utrechter een echte Drent 
geworden. Van der Sluis wil meer zijn dan die 
zanger die elk weekend feestnummers en liedjes 
van André Hazes brengt. Bijzonder: eind november 
verschijnt een nieuw nummer van Van der Sluis en 
dat nummer is geschreven door niemand minder 
dan Henny Thijssen, dé tekstschrijver van ons land 
die onder meer samenwerkte met Hazes en Tino 
Martin. 

Muziek met een verhaal
Geboren in Utrecht en via Norg via de liefde in Erica 
beland. Dat is het verhaal van Davey van der Sluis. 
Hij groeide op in een pleeggezin en is iemand met 
een verhaal. ‘En dat verhaal wil ik graag in mijn 
muziek vertellen’, zegt Van der Sluis. ‘Muziek is voor 
mij emotie en passie. Het is een gevoel. Ik ben nu 
met Henny bezig om een nummer op te nemen dat 
iedereen kippenvel gaat bezorgen. Ikzelf heb dat nu 
al. Het is de bedoeling dat het nummer, waarvan ik 
de titel nog niet prijsgeef, in november uitkomt’, zegt 
Van der Sluis, voor wie het een eer is om samen te 
werken met Thijssen.

Henny Thijssen
‘Henny is natuurlijk een grootheid. Het heeft zeker 
een haf jaar geduurd voor ik überhaupt de stoute 
schoenen aantrok en contact met Thijssen durfde 
te leggen. Ik liep er al heel lang mee rond. Je stuurt 
vervolgens een keer een bericht, je belt en vervolgens 
zit je zomaar aan de keukentafel in Enschede. We 
hadden meteen klik. We kunnen goed praten en als er 
iemand in staat is om mijn gevoelens goed op papier 
te zetten en in een lied te vertalen dan is Henny dat 
wel.’

Mensen raken
Van der Sluis bracht onlangs ook al nieuwe single 
uit; ‘Het is Weekend’. Behalve met zijn vaste duo 
Russche/Vredeveld uit Stadskanaal, riep hij nu ook 
de hulp in van Jan Dulles en Jaap Kwakman uit 
Volendam. Het tekent Van der Sluis. ‘Ik ben steeds 
op zoek naar mezelf. Wie ben ik en welk verhaal wil 
ik vertellen? Daar zoek je de beste mensen bij. Nee, 
ik ben niet iemand die alleen maar elke weekend een 
kunstje wil doen. Ik wil meer. Ik wil mijn verhaal 
vertellen en mensen raken met mijn muziek.’

‘Bloed, Zweet en Tranen’
Van der Sluis werd als zanger geboren. Hij brak door 
in het SBS6 programma ‘Bloed, Zweet en Tranen’. 
‘Vanuit dat programma heb ik inderdaad een beetje 
het André Hazes stempel gekregen. En toegegeven, 
als ik optreed dan breng ik altijd wel nummers van 
Hazes. Hazes is geweldig natuurlijk. Als geen ander 
kon hij met zijn nummers mensen raken, en dat is 
precies wat ik dus ook wil en waar ik naar zoek.’

Werken en zingen
Van der Sluis woont al weer enige tijd in Drenthe. 
‘Ik voel me hier zeer prettig. Het is voor optredens 
wellicht niet de ideale uitgangsbasis, maar ik denk 
er eigenlijk niet aan om te verhuizen. Of ik het 

Drents dialect beheers? Haha, ik versta het wel een 
beetje. Ik zal echter niet snel een nummer in het 
Drents opnemen. Muziek breng je met gevoel. Ik 
ben geen Daniel Lohues. Die kan zijn gevoel perfect 
in het dialect kwijt’, zegt Van der Sluis, toch al een 
opvallende verschijning binnen de Nederlandse 
artiestenwereld. ‘Ik heb behalve mijn optredens ook 
gewoon een baan bij Defensie. Ik vind dat prettig. 
Ik moet er niet aan denken dat ik heel de week thuis 
moet zitten. Bovendien bouw je zo zekerheid in. 
Tijdens de corona pandemie kon ik blijven investeren 
in mijn carrière. Ik kon de studio in en investeren in 
apparatuur. Ik vind de combinatie werken en zingen 
echt perfect.’

Davey van der Sluis uit Erica gaat samenwerken met Henny Thijssen
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Heerlijk koken doe je in een keuken van 
de Keukenboerderij in Roswinkel
Door Miranda Wolters 

Onze keuken is een van de ruimtes in 
huis waar we veel tijd doorbrengen 
en de inrichting ervan is daarom erg 
belangrijk geworden. De keuken is 
tegenwoordig meer dan alleen maar 
functioneel, we ontbijten, lunchen 
en dineren er en ook wordt er aan het 
einde van de dag bijgekletst en borre-
len we er met familie of vrienden. En 
daar hoort natuurlijk een moderne en 
helemaal naar uw wens samengestelde 
keuken bij. 

Chris Leegstra is eigenaar van Keuken-
boerderij Roswinkel en keukens ver-
kopen doet hij al sinds 1984. Destijds 
maakte Chris vooral onverwoestbare 
massieve houten keukens maar qua 
materialen voor de productie van keu-
kens is er de afgelopen 40 jaar best veel 
veranderd. Waren de werkbladen vroe-
ger vaak van spaanplaat, tegenwoordig 
kiest men voor bijvoorbeeld graniet of 
keramiek. En qua inbouwapparatuur is 
de huidige tijd natuurlijk helemaal niet 
meer te vergelijken met toen, er is nu een 
enorm aanbod van mogelijkheden en de 
ontwikkelingen op het gebied van appa-
ratuur gaan ondertussen gewoon door. 
De keukens van nu worden bijna alle-
maal uitgerust met een inductiekook-
plaat, al dan niet met ingebouwde af-
zuiging. “Ik zeg bewust bijna allemaal”, 
aldus Chris, “want degene die nog wel 
over een gasaansluiting in de woning 

beschikken kiezen ook nog vaak voor 
het koken op gas omdat hun voorkeur 
daar nu eenmaal ligt. Bovendien hoe-
ven er geen nieuwe pannen aangeschaft 
te worden, iets dat bij de overstap naar 
inductie vaak wel het geval is. Voor 
nieuwbouw geldt dat natuurlijk niet 
omdat er simpelweg geen andere keuze 
mogelijk is omdat er geen gasaanslui-
ting meer is.” Groot voordeel van de 
inductiekookplaat met afzuiging is dat 
er geen aparte afzuigkap meer geplaatst 
hoeft te worden, dat scheelt ruimte en de 
kookplaat kan op iedere gewenste plek 
in de keuken geplaatst worden zonder 
dat er rekening gehouden moet worden 
met het feit dat de afzuigkap ook ergens 
een plek moet krijgen. “Daarnaast kiest 

vrijwel iedereen tegenwoordig voor een 
Quooker in plaats van een ‘gewone’ 
kraan”, legt Chris uit. “met een Quo-
oker in de keuken beschik je op ieder 
gewenst moment over kokend water en 
dat is niet alleen handig voor een snelle 
kop thee maar ook voor het koken van je 
groente, aardappelen, pasta of wat dan 
ook. Het koken gaat sneller, je bent geen 
ruimte meer nodig voor een aparte wa-
terkoker op het aanrecht. De Quooker 
is in allerlei verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar en zo is er dus voor iede-
re stijl keuken een passende Quooker te 
vinden.”

Werden de keukenontwerpen vroeger 
op een kladblok geschetst, tegenwoor-

dig doet Chris dit met moderne soft-
ware. Zo is het uiteindelijke resultaat 
direct ‘live’ te zien. Al je keukenwensen 
worden in deze digitale tekening ver-
taald en visueel gemaakt en ben je als 
deze klaar is toch nog niet helemaal te-
vreden? Dan tekent Chris dat ene extra 
kastje er gewoon nog even bij of zorgt hij 
er alsnog voor dat er toch nog ruimte ge-
creëerd wordt voor die extra oven. Dat 
kun je aan hem met zijn 40 jaar ervaring 
wel overlaten. 

Keukenboerderij Roswinkel
Roswinkelerstraat 69
Roswinkel
Tel: 0591 - 352 967
www.keukenboerderij.nl
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Wortelboer Bedden in Emmen

Een prachtig familiebedrijf met een rijke historie
Een prachtig familiebedrijf met een 
rijke historie. Dat is wat Wortelboer 
Bedden in Emmen (en Coevorden) is. 
Al vanaf 1959 kun je bij Wortelboer te-
recht voor de beste bedden. ‘Mijn va-
der is zijn zaak in 1959 in Coevorden 
gestart. Mijn broer runt nog steeds die 
zaak in Coevorden. In 1986 hebben we 
ook een vestiging in Emmen geopend 
en sinds 1998 zitten we hier aan de 
Nijbracht in Emmen. We zijn buiten-
gewoon trots op ons familiebedrijf’, 
zegt Ruud Wortelboer. 

Vaste waarde
Wortelboer Bedden is één van de 
oudste zelfstandige familiebedrijven. 
‘We hebben vanaf 1959 ontzettend veel 
meegemaakt. We hebben ups en downs 
gekend. Wat zeker is, is dat we een vas-
te waarde zijn voor alles op het gebied 
van de slaapkamer. We hebben een heel 
mooi bedrijf, waar je prima terecht kunt 
voor een boxspring, een waterbed of 
een passende linnenkast. En dan noem 
ik nog slechts het topje van de ijsberg. 
Ons aanbod is heel breed en bij ons 
vind je altijd producten van A-kwali-
teit’, vertelt Wortelboer.

Kwaliteit
Bij Wortelboer Bedden weet je één 
ding zeker: je krijgt altijd te maken 
met producten van de beste kwaliteit. 
‘Hier word je bovendien nooit voor de 
gek gehouden en krijg je een uitste-
kende service. We zijn trots op hoe we 

het doen. We merken steeds meer dat 
klanten kiezen voor de lokale onderne-
mer. Dat hebben we zeker ook tijdens 
de corona pandemie gemerkt. Men-
sen zochten toen massaal hun heil op 
internet, maar vergaten ons zeker niet. 
Uiteindelijk hebben we tijdens de coro-
na pandemie goede zaken gedaan. Het 
grote voordeel van zaken met ons doen 
is dat je bij ons als zelfstandig familie-
bedrijf altijd direct geholpen wordt.’

Zeer goede naam
Wortelboer Bedden hebben heeft een 
zeer goede naam opgebouwd en kan 
rekenen op een grote groep, loyale 
klanten. ‘Wat we zien is dat we ook veel 
jonge lui in de winkel krijgen. Wij noe-
men dat de tweede en derde generatie. 
Ouders adviseren hun kinderen dan ze 
maar eens bij ons moeten gaan kijken. 
Een groter compliment kunnen we 
eigenlijk niet krijgen’, weet Wortelboer. 

Succes is niet iets wat je als ondernemer 
aan komt waaien. Integendeel zelfs. ‘Je 
moet ook in je zaak blijven investeren 
en dat doen we dan ook nadrukkelijk. 
Vorig jaar hebben we een nieuwe Au-
ping-shop gerealiseerd en dit jaar komt 
en een Pullman-shop. We hebben vorig 
jaar ook nieuwe vloerbedekking in de 
winkel laten leggen en zo doen we er 
echt alles aan om de winkel hip te hou-
den. En zonder onbescheiden te willen 
zijn, dat lukt ons heel erg goed.’

Goed slapen
Bij Wortelboer Bedden vind je bedden 
van de beste merken. ‘Goed slapen is 
ontzettend belangrijk. Vergeet niet dat 
je een derde deel van het leven op je 
bed doorbrengt. Een bed moet gewoon 
goed zijn. Als je goed slaapt, functio-
neer je beter en ben je ook gewoon beter 
gehumeurd. Onderken  jij dat belang? 
Kom dan eens langs. Wij kunnen je al-

tijd aan een perfect bed helpen’, besluit 
Wortelboer.

Wortelboer Bedden in Emmen is 
gevestigd aan de Nijbracht 78. 
De zaak is telefonisch te bereiken 
via 0591-658711. 
Zie ook www.wortelboerbedden.nl. 

(18DorpenKrant / Vincent Muskee)
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Hoofdtrainer Roeland Kwint gaat voor 
kampioenschap met SVV’04

Vorig seizoen werd Roeland Kwint 
hoofdtrainer van het Schoonebeker 
SVV’04. Het vlaggenschip eindigde 
dat seizoen in de middenmoot van de 
zondag derde klasse, maar dit seizoen 
gaat het nóg een stuk beter. SVV’04 is 
immers de trotse koploper en zou zo 
maar eens kampioen kunnen worden en 
dus in de tweede klasse kunnen gaan 
uitkomen.
 
Contract met een jaar mogen 
verlengen
Kwint is er dan ook nog bij, want 
heeft zijn contract met een jaar mogen 
verlengen. Daar is de oefenmeester uit 
Coevorden erg blij mee en dus gaat hij 
voor de titel. “Het zou geweldig zijn. Ik 
heb met Nieuw-Balinge al eens promotie 
meegemaakt. Door de nieuwe indeling 

van de KNVB gingen we toen meteen 
twee klassen omhoog. De saamhorigheid 
die dan in een kleine gemeenschap 
ontstaat is dan iets dat je nooit meer 
vergeet. SVV’04 is trouwens een prachtige 
club. Waar zie je dat spelers van het 
eerste voor hun wedstrijd op zondag 
een kantinedienst draaien? Ik voel mij 
bij SVV’04 prima op mijn plek. Als 
trainer kan ik beschikken over een goede 
accommodatie, meer dan voldoende 
materiaal en niet onbelangrijk een goede 
staf waarin voetbalkennis zit. En heel 
belangrijk er is een echte clubman die de 
waarden en normen van de vereniging in 
de gaten houdt.”
De trainer hoopt natuurlijk op promotie, 
maar is vooral realistisch en weet dat 
het seizoen nog lang is. “We hebben een 
goede eerste seizoenshelft gedraaid. Dit 
schept verwachtingen en we gaan onze 
uiterste best doen om die verwachtingen 
waar te maken.”
 (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Twedo kan tijdelijk bij 
vv Zandpol voetballen
 
Het sportcomplex van voetbalvereniging 
Twedo in Nieuw-Amsterdam wordt gron-
dig aangepakt en daarom kan daar op dit 
moment niet worden gespeeld. Aanvan-
kelijk kon dat nog wel op het hoofdveld, 
maar ook dat is vanwege een wijziging in 
de plannen van de renovatiewerkzaamhe-
den ook niet meer mogelijk. Er kwam een 
oplossing: voetballen bij vv Zandpol, een 
paar kilometer verderop.
 
Als we elkaar kunnen helpen dan 
moeten we dat doen
Tot nader order bood voetbalvereniging 
Zandpol aan dat de elftallen van Twedo op 
haar sportpark mogen spelen. Daar zijn ze 
bij Twedo maar wat blij mee. Ook Twe-
do-voorzitter Christian Scholten (rechts op 
de foto) die hoopt dat het weer snel beter 
wordt, want anders kan het nog wel iets 
langer duren dat alles gereed is. “Het weer 
viel niet mee en zo kan het kunstgrasveld 
niet worden aangelegd. Als dat klaar is dan 
kunnen we er vrij snel spelen. Mooi dat 
Zandpol ons zo helpt.” 
Egbert Jonker (links op de foto), bestuurs-
lid van Zandpol, vindt het vrij logisch. “Als 
we elkaar kunnen helpen dan moeten we 
dat doen. Voor Twedo is dit het dichtstbij 
en het kan hier prima. Ons hoofdveld ligt 
er ook goed bij trouwens.”
 
Op zondag 22 januari jl. vonden er al enke-
le wedstrijden plaats. Twedo 3 en 4 speel-
den er. Ook in het laatste weekend van 
januari werd er gespeeld. Het gaat dus nog 
eventjes door. De wedstrijden van Twedo 
1 vinden er ook plaats. Zowel Jonker als 
Scholten zullen dan langs de lijn staan.  
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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‘Ik had meteen een goed gevoel bij Dalen’

Martin Drent nieuwe trainer van Dalen
Martin Drent (52) is vanaf volgend sei-
zoen trainer van tweedeklasser Dalen. 
Drent, voormalig spits van FC Gro-
ningen, FC Emmen en BV Veendam, 
had nadat hij aangaf te vertrekken 
bij Gomos best wat te kiezen. ‘Ik had 
inderdaad over belangstelling niet te 
klagen. Ik heb met verschillende clubs 
gesproken en nog een aantal clubs in 
de wacht gezet. Na een gesprek met 
Dalen had ik echter meteen een goed 
gevoel’, zegt Drent, die bij de tweede-
klasser een contract voor één seizoen 
tekende.
 
Grote club
‘Dalen is gewoon een grote club. Ze 
hebben al in de eerste klasse gespeeld. 
Dalen is voor mijn ploegen altijd een 
‘rot tegenstander’ geweest. Ze spelen 
altijd goed voetbal, ze hebben energie 
en duelkracht. De club is ambitieus en 
dat ben ik ook. Bovendien is het een 
echte dorpsclub. Over de selectie kan 
ik nog niet heel veel zeggen. Ze staan 
momenteel echter tweede in de tweede 
klasse, en dat zegt natuurlijk wel iets’, 
zegt Drent, voorheen trainer van onder 
meer DZOH, Rolder Boys en hoofd-
klasser ROHDA Raalte. 
 
Ambitie en plezier
Drent kiest zijn clubs zorgvuldig. ‘Dat 
heeft ook te maken met mentaliteit. Bij 
dorpsclubs is de mentaliteit vaak beter. 
Dat heb ik ervaren bij bijvoorbeeld 
Rolder Boys en dat ervaar ik nu ook bij 

Gomos. Ik ben iemand met een win-
naarsmentaliteit, maar wil vooral dat 
er plezier is. Ambitie en plezier moeten 
mijns inziens hand in hand gaan, en ik 
denk dat dit bij Dalen straks ook prima 
kan. Voor ik trainer werd van Gomos, 
was ik bij een zaterdagclub actief. Ik 
had toen de gelegenheid om Gomos al-
vast te bekijken. Die optie is er nu niet. 
Maar ach, we hebben straks zes weken 
voorbereiding en uiteraard zal ik de 
nodige gesprekken gaan voeren voor ik 
begin’, vertelt Drent.
 
Podcast FC Groningen
Met Drent haalt Dalen niet alleen een 
kundig oefenmeester in huis, maar 
bovenal een joviale vent met oog voor 
heel de vereniging. ‘Ik heb mijn am-
bities als trainer overigens wel wat 
bijgesteld. Bij ROHDA werkte in in de 
hoofdklasse. Je voetbalt dan door heel 
Nederland en daar zit ik nu eigenlijk 
niet meer op te wachten. Het betaalde 
voetbal? Dan moet echt alles kloppen. 
Dan zou ik bijvoorbeeld samen moeten 
werken met mannen als Joop Gall en 
Erwin Koeman. Dan zou ik er instap-
pen, anders niet’, zegt Drent, ook al be-
kend vanwege zijn wekelijkse podcast 
over FC Groningen bij RTV Noord.
 
‘FC Groningen is mijn club.  Ik maak 
me echter grote zorgen. Ze hebben 
behoefte aan vleugelaanvallers en halen 
vervolgens twee middenvelders en 
een centrale verdediger. Ik begrijp er 

helemaal niets van. FC Emmen? Van 
die club ben ik ook supporter. Ik mis bij 
FC Emmen de verrassing. Het schuift 
allemaal maar wat heen en weer; van A 
naar B, via C weer terug naar A. Boven-
dien missen ze een spits. Ik denk wel 
dat Darfalou in elk geval beter is dan 
de draver die ze nu in de spits hebben 
staan’, zegt Drent.
 
Johan Cruyff
Terug naar de trainer Martin Drent. 

‘Ik ben aanhanger van Johan Cruyff 
en speel in principe altijd 1-4-3-3. Vijf 
verdedigers? Dan stop ik er mee. Echt 
waar. In een 1-4-3-3 formatie kun je 
prima variëren. Bij Gomos bijvoorbeeld, 
speel ik ook 1-4-3-3, maar wel iets 
compacter. Ik heb geen ploeg om hoog 
druk te zetten en dan moet je gewoon 
realistisch zijn. En dat kan ook prima 
binnen het 1-4-3-3 systeem.’ 

(18DorpenKrant/Vincent Muskee)
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Lekkere 
trek?

McDonald’s Emmen
Hoenderkamp 1

Tot snel bij

McDonald’s Emmen

SVBO wint Protos Weering zaalvoetbaltoernooi
SVBO won in januari het Protos Weering 
zaalvoetbaltoernooi. En dat mocht best 
een verrassing heten. ‘Ik denk dat we uit-
eindelijk het beste team hadden. De spi-
rit was groot. Na de winst heb ik mensen 
zien huilen van emotie. 
Het was echt prachtig’, blikt doelman 
Lennon Ebeltjes terug. Ebeltjes speel-
de een belangrijke rol bij de winst van 
SVBO, en dat terwijl hij eigenlijk ziek 
tussen de palen stond.

Ziek
‘Ik wilde hoe dan ook spelen. Eigenlijk ben 
ik vanaf de tweede ronde niet fi t geweest. 
Ik had het fl ink te pakken, maar ben ook 
gewoon aan het werk gegaan. Dit omdat 
ik koste wat kost wilde keepen. Zeker in 
de have fi nale voelde ik me helemaal niet 
lekker. Op de fi naledag zelf knapte ik pas 
weer wat op. Het is het echter allemaal 

waard geweest’, blikt Ebeltjes terug. Ook 
de ervaren doelman is bevangen door de 
magie die Protos Weering heet. ‘Het is de 
sfeer. Het zijn de supporters die je steunen 
en wanneer speel je als amateurvoetballer 
tegenwoordig nog voor tweeduizend toe-
schouwers? Het is het gehele plaatje. In-
derdaad, je ziet wel eens ploegen waarbij 
de tweede keeper tussen de palen staat. 
Dat is voor mij nooit een optie geweest.’

Drie doelpunten
Ebeltjes pakte onhoudbare ballen en scoor-
de zelfs drie keer tijdens het gehele toer-
nooi. ‘Ik vind het leuk om overtal te cre-
eren. Vroeger keek ik vaak naar Borger 
doelman Mark Wolters. Die deed dat ook 
altijd en scoorde ook heel regelmatig. Ook 
op dat vlak heb ik dus mijn steentje bij 
kunnen dragen. Ons collectief heeft denk 
ik de doorslag gegeven. Mooiste voor-
beeld is wel de rol van Dylan Wessels. Hij 
speelde in de tussenronde, omdat Maurice 
Kampman toen geschorst was. 
In de fi naleronde moest hij weer plaats ma-
ken. Hij is zonder morren meegegaan als 
reserve en daar heb ik enorm veel waarde-
ring voor. Hij heeft zelfs voor de penalty-
reeksen op de fi naledag een belangrijke rol 
gespeeld. Hij haalde de druk weg en heeft 
zo dus zeker zijn steentje bijgedragen aan 
de zege. Dat we in de fi nale wonnen van 
Hoogeveen was natuurlijk een verrassing. 
Met Veltmaat en Benjamins en de gebroe-
ders Heerkes hadden zij gewoon een ge-
weldig team. Maar dus niet goed genoeg 
om ons te verslaan.’

Geweldig feest
Ebeltjes weet dat je als keeper bij zaal-
voetbal veelal als schietschijf fungeert. ‘Ik 
had alleen elleboogbeschermers om, voor 
de rest zorgt de adrenaline ervoor dat je 
niets voelt, haha. Na de winst hebben we 
een geweldig feest gehad in het clubhuis. 
Prachtig om te zien hoe de supporters 
meegeleefd hebben. Ik heb zelfs mensen 
zien huilen van emotie. En daar doe je het 
natuurlijk voor’, zegt Ebeltjes. ‘Het is voor 
ons nu inderdaad zaak om ook op het veld 
goed te presteren. Met de versterkte degra-
datieregeling moeten we in elk geval vier 
ploegen onder ons houden. We hebben 
wel wat pech gehad met blessures. Mits ie-
dereen er straks weer bij is, moeten we ge-
woon in de eerste klasse kunnen blijven.’

Trainerschap
Ebeltjes voelt zich thuis bij SVBO. ‘Het is 
een echte dorpsclub. Iedereen gaat prima 
met elkaar om en de saamhorigheid is 
groot, ook onder bijvoorbeeld de spelers-
vrouwen. Ik train ook de JO19-1 bij de club 
en ben momenteel bezig met het halen van 
het UEFA-B diploma. Ik wil na mijn loop-
baan zeker in de voetballerij actief blijven.’ 
(18 Dorpenkrant/Vincent Muskee)
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‘Ik heb mensen zien huilen van emotie’
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