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Grote markt op de Voorstreek tijdens Midzomer 
Festival Nieuw-Amsterdam Veenoord
door Jan Johan ten Have

NIEUW-AMSTERDAM VEEN-
OORD - Het Midzomer Festival 
Nieuw-Amsterdam Veenoord op 
vrijdag 17 juni wordt weer een 
hele dag feest en gezelligheid 
voor jong en oud. ‘s Middags is 
er aan de Voorstreek - de Vaart 
Zuidzijde - een grote markt met 
tientallen kramen, veel live-mu-
ziek en gezelligheid. De organisa-

tie is in handen van Handelsver-
eniging NAV (Nieuw-Amsterdam 
Veenoord) en stichting Midzomer 
Festival. De organisatie verwacht 
enkele duizenden bezoekers.

“Het Midzomer Festival leeft in 
Nieuw-Amsterdam Veenoord”, 
weet Henny Sieben, die samen met 
voorzitter Bas Kamst, secretaris 
Dagny Goos en penningmeester 
Arnold Steff ens het bestuur van 

handelsvereniging NAV 
vormt. “Heel veel mensen 
nemen er zelfs een vrije dag 
voor om ‘s middags lekker 
te kunnen kuieren over de 
markt en te genieten van de 
gezelligheid.”

Ruim zestig kramen
Op de markt aan de 
Voorstreek zijn ruim zestig 
kramen te vinden. Naast 
standhouders van bui-
ten presenteren zich ook 
diverse middenstanders 

uit Nieuw-Amsterdam Veenoord. 
“Dat zijn de zaken waarmee de 
mensen uit ons dorp binding voe-
len. Dit geeft de markt een extra 
persoonlijk tintje, een gevoel van 
betrokkenheid”, zegt Henny.
Lokale ondernemers die met een 
stand op de markt staan, zijn on-
der meer Sport-Inn Mulder, Dock 
54 mannenmode, Kamst Mode, 
10store fashion for men and wo-
men, J & G Doldersum - specialist 
in onder meer kantoorartikelen, 
geschenken en woonaccessoires - 
Juwelier Pekelsma, Hema, Albert 
Heijn Klaver Kortwijk, Primera 
Nieuw-Amsterdam, Jonker Schoe-
nen, Schildersbedrijf Sieben, Auto-
mobielhuys Misker en versbakkerij 
Van Veenen.

Tijdens de markt wordt ook de 
inwendige mens niet vergeten. Om 
tijdens of na het slenteren over de 
markt even heerlijk te verpozen, 
zijn er terrasjes en diverse stands 
meer heerlijk eten en drinken. 

WIJ FIXEN HET!!
0524 - 52 22 52

Volg ons voor de
beste weekknallers

De Vaart in Nieuw-Amsterdam, waar op vrijdagmiddag 17 juni de grote markt 
tijdens het Midzomer Festival plaatsvindt (foto Handelsvereniging NAV).

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

Bekende artiesten
Ter verhoging van de sfeer tij-
dens de markt, zijn er optredens 
van diverse bekende, met name 
Nederlandstalige artiesten. Erik 
van Klinken zingt op de markt 
hits als Gewoon een lekker wijf, 
Stop die trein en Net als toen en 
Frank van Etten brengt liedjes ten 
gehore zoals Leef als een Zigeuner 
en Huisje op wielen. Jessy Arjaans 
brengt vrolijkheid met haar liedjes 
zoals Ik heb altijd wat, hemels-
blauwe ogen en Gevaarlijk dichtbij 
en meezingen met Chris de Roo 
kan op onder meer Ergens hier 
op de wereld, Wat een ander ook 
zegt en Niemand weet. Harten 10 
is bekend van onder meer Wat is 
mooier, Ik wil je niet kwijt en Lief-
de maakt blind en Michael Pigge 
zingt onder meer Toch blijft die 
kruk naast me leeg en Jij bent niet 
meer die man van toen. Shanty-
koor Noaberzangers brengt sfeer 
met het zingen van vele bekende 
zeemansliederen. Vervolg pagina 3 >>Willem Schoutenstraat 22, 7825 VV Emmen
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HET IS WEER TIJD VOOR DE TUIN!

Met vele kramen, gezelligheid en optredens van diverse bekende artiesten op vrijdag 17 juni
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                Tijd voor Ko�e? 

              
* Zelf te reinigen Z-Groep systeem.
* Prijs-kwaliteit verhouding
* Espresso, Ko�e, Cappuccino,
 Latte macchiato
* Eigen reparatie afdeling

Koop een NIVONA
ACTIE:  NU met 2 zakken ko�e bonen van St. Michel

                Tijd voor Ko�e? 

              
* Zelf te reinigen Z-Groep systeem.
* Prijs-kwaliteit verhouding
* Espresso, Ko�e, Cappuccino,
 Latte macchiato
* Eigen reparatie afdeling

Koop een NIVONA
ACTIE:  NU met 2 zakken ko�e bonen van St. Michel

Tijd voor Ko�  e? Koop een NIVONA
ACTIE: NU met 2 zakken ko�  ebonen van St. Michel

* Zelf te reinigen Z-Groep systeem
* Prijs-kwaliteitverhouding
* Espresso, Ko�  e, Cappuccino, Latte macchiato
* Eigen reparatie afdeling

Persbericht voor 
De 18 Dorpen Krant?

Mail naar: 
har@regiomagazine.nl

Adverteren in 
De 18 Dorpen Krant?

Bel Marc Zegerius: 
06 50 64 78 39

Inmiddels is de kaartverkoop voor het sei-
zoen 2022-2023 gestart. Het aanbod bestaat dit 
seizoen uit o.a. familie, cabaret, toneel en mu-
ziek. De voorstellingen zijn zowel in Theater 
Hofpoort (Kasteel 1 – Coevorden) als in De 
Fabriek (Sint Jansstraat 4 – Coevorden) 

Theaterseries zijn terug
Terug van weggeweest i.v.m. de corona-pande-
mie: de theaterseries bij Theater Hofpoort. Dit 
seizoen hebben we er drie voor u samengesteld:

Fabriekssessies
(deze voorstellingen zijn in De Fabriek)
20 nov 2022 Mieke Stemerdink & Jason Bouw-
man (muziek) - De Jordaan Zingt; 9 dec 2022
Mira van der Lubbe (muziek) - Nog altijd nog; 
5 feb 2023 Tigre Blanco (muziek) - Radio Blan-
co; 12 mrt 2023 Elke Vierveijzer (muziek)- Drift

De Uitdaging
29 okt 2022 Fringe Festival (kleinkunst) in De 
Fabriek; 28 jan 2022 Wouter Planteijdt (muziek) 
- Bullhorn the Prequel in De Fabriek; 24 mrt 
2023 Holland Dance (dans) - Talent on the move 
in Theater Hofpoort (Hof van Coevorden)

Iers/Schotse Serie
27 nov 2022 The Kilkennys (muziek) - Blo-
wing in the wind in Theater Hofpoort (Hof van 
Coevorden); 15 jan 2023 The Lasses (muziek) 
- Ziel van Schotland in De Fabriek; 15 apr 2023
O’Dreams (muziek) - Dublin in De Fabriek; 

Prijzen series (alleen bij bestelling van minimaal
1 kaart voor elke voorstelling)
Fabriekssessies 4 voorstellingen voor € 70,-;
De Uitdaging 3 voorstellingen voor € 50,-;
Iers/Schots 3 voorstellingen voor € 50,-.

Enquête theaterbeleving
Hoe ervaart u uw bezoek? Wij zijn bezig met 
een onderzoek naar de theaterbeleving van 
u als bezoeker in Theater Hofpoort. In de en-
quête kunt u een aantal vragen beantwoorden 
die betrekking hebben op uw bezoek, onze 
zichtbaarheid en onze dienstverlening. U vind 
de enquête op www.theaterhofpoort.nl in de 
nieuwsberichten onderaan op de pagina. Al-
vast hartelijk dank voor uw tijd. U helpt ons 
daarmee om nog beter te worden!

Zomersluiting
Theater Hofpoort is van 16 juli tot en met 
29 augustus gesloten i.v.m. zomervakantie. 

Theaterkassa
De theaterkassa (Sint Jansstraat 4 in Coevor-
den) is op vrijdagmiddag geopend tussen 
13.00 en 16.00 uur.  Telefonisch beriekt u de 
theaterkassa op dinsdagochtend (10.00 uur en 
12.00 uur) via 0524-820382. Of per mail naar:
kassa@theaterhofpoort.nl.

Theater Hofpoort 
start kaartverkoop
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Festival op het plein
De markt is de opmaat voor festival op 
het plein in hartje Nieuw-Amsterdam. 
Vanaf 19.00 uur zijn er optredens van 
diverse artiesten met een keur aan 
muzikale stijlen, voor elk wat wils. 
CCR Revival speelt alle grote hits 
van Creedence Clearwater Revival en 
Oerend Hard is een Normaal tribute 
die de authentieke Normaal-beleving 
brengt. Django Wagner en Outsiders 
zetten het hele dorpsplein op zijn 
kop en Samantha Steenwijk brengt 
het publiek in vervoering met haar 
dijk van een stem. En als Jannes het 
podium betreedt is één ding zeker: het 
hele dorpsplein brult hits als Ga maar 
weg, Adio Amore Adio en Een beetje 
meer woord voor woord mee. 

Van 12 tot en met 16 juni geeft 
handelsvereniging NAV dagelijks tien 
entreekaarten weg voor het feest op 
het plein. Dit gebeurt door middel van 
een winactie op Facebook: tag zoveel 
mogelijk mensen, waarvan jij vindt 
deze personen een gratis entreekaart 
verdienen.

Kijk voor meer informatie over 
Midzomer Festival 
Nieuw-Amsterdam Veenoord op 
www.midzomer-festival.nl.

In samenwerking met drie verschillende Lions Clubs

Jan Veuger uit Sleen organiseerde Dolmenpoort Rally
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 
mei jl. werd een rally door Drenthe 
voor het goede doel gereden: de LI-
ONS Dolmenpoort Rally, een rally met 
start en finish in Emmen langs hune-
bedden of ook wel dolmen genoemd. 
Jan Veuger uit Sleen is een van de ini-
tiatiefnemers ervan en organiseerde de 
rally in samenwerking met de Lions 
Club waar hij lid van is: Lions Club 
The Broken Circle. Lions Club Emmen 
en Lions Club Coevorden zaten even-
eens in de organisatie en namen aan de 
rally deel. De rally was overigens voor 
iedereen die zich had ingeschreven 
toegankelijk.
 

Het was een rally met een wedstrijdele-
ment: de beste evenwichtige snelheid in 
de ochtend- en middagequipe was van 
belang, het oplossen van puzzels ook, 
de beste tijd gold en er was een behen-
digheidsparcours. Iedereen kreeg een 
routeboek mee waarin ook de opdrach-
ten stonden. 
 
Het was een volledig verzorgde dag 
waarop iedereen van koffie, thee, een 
lunchpakket, snacks en een rallyschild 
werd voorzien. Tevens was er een be-
zemwagen, professionele fotografie en 
waren er drone-opnames. Nadien was 
er een barbecue met livemuziek bij Ho-
tel Ten Cate in Emmen. Er deden 29 au-

to’s mee en zestig mensen namen deel. 

De opbrengst is naar twee goede doelen 
gegaan: de kinderafdeling van Treant 
Zorggroep – Scheper in Emmen en Si-
grid’s Garden, ook in die plaats. Beide 
instanties ontvingen een bedrag van  
€ 1.250,-. Veuger kijkt met een zeer te-
vreden gevoel op de dag terug. “Het 
was een bijzonder geslaagde dag met 
fantastisch weer en deelnemers die erg 
hebben genoten. We hebben veel com-
plimenten gehad over de organisatie en 
kwaliteit van de route. We gaan het vol-
gend jaar weer organiseren.” 

(18DorpenKrant / Gerry Grave.)

OERgezellige 
boekenkraam zoekt 
evenementen waar 
leesfans komen

Ilona Bouwers - Struik van de 
OERgezellig boekenkraam, waarin 
ik nieuwe boeken van Nederlandse 
schrijvers verkoop, zoek ik af en toe 
een plekje om te staan. Met kar of 
in een kraam. Geen braderieën of 
rommelmarkten, maar evenementen, 
bijeenkomsten waar ook leesfans 
komen. 
Laat je me het weten als je zelf een 
leuke en gezellige plek hebt of een 
plek voor mijn kraam weet? 

Voor meer informatie kijk dan op 
www.oergezelligboekenwinkel.nl

Of je nu je eerste of volgende woning koopt of je 
hypotheek wilt oversluiten, De Hypotheker in Emmen, 
Klazienaveen of Coevorden helpt je verder
Door Miranda Wolters

Een goed en betrouwbaar advies voor-
afgaand aan het kopen van een huis 
of het oversluiten van je hypotheek is 
enorm belangrijk, zeker nu de woning-
markt nog altijd wat ‘overspannen’ is 
en de rentes op hypotheken de afge-
lopen tijd een stijging lieten zien. De 
Hypotheker helpt je verder en belooft 
je altijd de beste deal en het meest eer-
lijke advies te geven.
 
Henk de Boer is directeur van de ves-
tigingen in Emmen, Klazienaveen en 
Coevorden en zegt hierover: “Het is be-
langrijker dan ooit om, voordat je een 
bod op een woning uit gaat brengen, 
goed na te gaan hoeveel je precies kunt 
lenen en tot hoever je dus kunt gaan met 
je bod. Er is nog altijd te weinig aanbod 
qua koopwoningen en dus wordt er 
in de meeste gevallen nog steeds flink 
overboden. Gaat de rente net weer wat 
omhoog op het moment dat je een bod 
uit wilt brengen dan zou het best kun-
nen zijn dat je juist vanaf dat moment 
minder kunt lenen. Ga dus van tevoren 
goed na wat je mogelijkheden zijn.” De 
Hypotheker vergelijkt voor het beste hy-
potheekaanbod de hypotheken en voor-
waarden van meer dan 40 aanbieders en 
houdt voor de beste deal ook rekening 
met eventueel veranderende levensom-

standigheden. Deze moet in het geval 
van overlijden, werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid ook nog altijd bij je pas-
sen, het moet natuurlijk niet zo zijn dat 
de woning in zo’n geval verkocht moet 
worden omdat het financieel niet meer 
op te brengen is? 

Ondanks het feit dat de rente op hypo-
theken de afgelopen tijd gestegen is kan 
het nog altijd zo zijn dat oversluiten van 
de hypotheek de moeite waard is. “Maar 
dat geldt niet per definitie voor iedereen 
en daarom is het ook hierbij belangrijk 
om je goed voor te laten lichten door 
je hypotheekadviseur”, aldus Henk. 
“Maak samen een goede vergelijking, al-
leen dan kun je er zeker van zijn dat je er 
financieel voordeel uithaalt.” Overigens 
kun je een hypotheek ook gebruiken om 
een verbouwing mee te financieren of je 
woning te verduurzamen. Verduurza-
men doe je dan bijvoorbeeld door zon-
nepanelen aan te schaffen in combinatie 
met een warmtepomp. Mocht je niet 
over voldoende middelen beschikken 
om de aanschaf mee te financieren dan 
mag je hiervoor tegenwoordig tot 106% 
van de waarde van je woning lenen.  

Ben je van plan een woning te gaan ko-
pen of wil je je huidige woning gaan ver-
bouwen en/of verduurzamen? Een be-
zoek aan De Hypotheker helpt je verder, 

van hen krijg je zwart op wit tot welk 
bedrag je kunt lenen en tegen welk ta-
rief. Een eerste gesprek op de vestiging 
is altijd vrijblijvend en eventueel wordt 
er daarna samen een analyse van de si-
tuatie op dat moment gemaakt. Uit die 
analyse rolt vervolgens een profiel met 
een bijbehorend advies. “De Hypothe-
ker hanteert voor haar dienstverlening 
duidelijke tarieven die vooraf besproken 
zullen worden zodat er achteraf nooit 
verassingen zullen zijn”, aldus Henk. 
Een hypotheek is en blijft voor iedereen 
verschillend en het gaat daarom altijd 
om maatwerk, waarom zou je hiervoor 

dan niet naar de meest betrouwbare 
hypotheekadviseur gaan? Een afspraak 
maken kan eenvoudig online op www.
hypotheker.nl maar bellen naar de vesti-
ging van jouw keuze kan natuurlijk ook.   

De Hypotheker 
-  Marktplein 152, Emmen
 Tel: 0591 – 640 800
-  Langestraat 504, Klazienaveen
 Tel: 0591 – 708 888
-  Sallandsestraat 108, Coevorden  
 Tel: 0524 - 518 833
 
www.hypotheker.nl
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Echtpaar Meringa in Zandpol 
vierde zestigjarig huwelijk
Op 25 mei 1962 trouwde de toen 
25-jarige Lambert Meringa uit 
Zweeloo met de 21-jarige Wilhel-
mina Hummel die het levenslicht 
in Vlagtwedde zag. Ze deden dat 
in het gemeentehuis van Dalen en 
vierden op woensdag 25 mei jl. hun 
zestigjarig huwelijk. In het bijzijn 
van kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen werd het een 
erg gezellige dag aan het Stieltjes-
kanaal in Zandpol waar het echt-
paar nog altijd zelfstandig en met 
heel veel plezier woonachtig is.

Burgemeester Eric van Oosterhout 
van de gemeente Emmen bezocht 
beide echtelieden die dag en kon 
meteen genieten van het museum 
dat de heer Meringa al bijna twintig 
jaar runt. Hij liet de burgemeester 
van alles zien: van een oud massa-
geapparaat tot oude tractoren. Van 
Oosterhout vond het erg interessant. 

Vroeger had hij zijn eigen loonbe-
drijf en was mevrouw huisvrouw. 
De heer Meringa mocht in zijn vrije 
tijd graag jagen, terwijl mevrouw 
bij zangvereniging Erato zong. Ook 
was ze actief bij de toenmalige Plat-
telandsvrouwen en knutselde graag. 
Regelmatig gingen ze ook met va-
kantie: met een bus op reis. Meestal 
via Lanting uit Klazienaveen en dan 
op zaterdag vertrekken.
 
Lambert Meringa is elke dag nog 
volop bezig met het verzamelen van 
attributen voor zijn museum en is 
nog erg vitaal. “Ik ben laatst het dak 
nog op geweest. Dat lukte nog pri-
ma”, lachte de steeds vrolijke Me-
ringa. Het echtpaar geniet van de 
vrijheid waarin ze leven en van hun 
kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

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

EEN GOED RAPPORT 
WAAR JE MEE KUNT 

THUISKOMEN!

Kundig, erkend en voor een scherp tarief streven 
wij ernaar om uw taxatierapport binnen een week 

gereed te hebben. Zo geven wij bij ‘T Drentsche Huys 
u een realistische kijk op uw woonmogelijkheden.

Benieuwd? Neem contact met ons op 
of loop even binnen, wij staan voor u klaar!

RAPPORT

‘T DRENTSCHE HUYS, 
UW ERKENDE TAXATEUR

Mariëlle Hensums uit Erica:  
al twintig jaar een vertrouwd gezicht 
bij het Geert Vos Bad op Erica
Wie regelmatig een duik in het Geert 
Vos Bad in Erica neemt kan niet aan 
het vrolijke gezicht van Mariëlle Hen-
sums ontkomen. De Ericaanse loopt er 
al twee decennia rond en is nog lang 
niet van plan er te vertrekken. Ze is er 
badjuf, geeft zwemlessen en verricht 
allerlei hand- en spandiensten. Eigen-
lijk doet ze er echt van alles. Waarom? 
Omdat het echt haar bad is. Dat was het 
en dat blijft ook zo. Ze durft dan ook 
gerust te zeggen dat het bad ‘op Erica’ 
het mooiste van Drenthe is.
 
Als klein meisje kwam ze er al en ze was 
meteen verk(n)ocht: zwemmen op Eri-
ca is hét. Ze volgde later haar opleiding 
als zwemonderwijzeres, leerde ook nog 
voor ziekenverzorgster en werkte in ver-
pleeghuizen. Dat doet ze nog steeds. Zo 
is ze werkzaam bij Treant en Buurtzorg 

Erica en kan ze het allemaal prima com-
bineren. “Absoluut. Als ik bij het zwem-
bad ben dan geniet ik en dat al twintig 
jaar. Eerst achter de schermen en later 
- na het overlijden van Geert Vos die er 
meerdere decennia voor mij badmees-
ter was -  als ‘vaste medewerkster’. Echt 
mooi om te doen. Elke dag weer heb ik 
de mooiste contacten.”

Naast het reguliere werk dat Hensums 
doet zijn er ook veel activiteiten. Bijvoor-
beeld op 26 juni a.s. als er de Business Ex-
perience Day is. Dan staan van 13.00 tot 
17.00 uur bedrijven met een stand in de 
tent op het zwembadterrein. Ze presen-
teren zich dan zodat mensen er kennis 
mee kunnen maken. Die dag zijn er ook 
heel wat feestelijke activiteiten. Verder is 
er van 4 tot en met 8 juli de zwemvier-
daagse. (18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Vaart Zuidzijde 33
7833 AB
NIEUW-AMSTERDAM
T. 0591 535130
apotheek.de.vaart@ezorg.nl
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Beleef de Hunebed Highway met 
de Hunebed Highway Express! 
Door Miranda Wolters

In 2018 werd de N34 tussen Zuidlaren 
en Coevorden omgedoopt tot Hunebed 
Highway en veel toeristen hebben dit 
gedeelte van Drenthe langs de route al 
bezocht. Van de 53 hunebedden in Drenthe 
liggen er 47 langs de Hunebed Highway 
en daarmee doet de highway dan ook 
niet onder voor de historische Route 66 in 
Amerika. Maar behalve hunebedden is er 
nog veel meer te beleven langs de route 
en daarom rijdt de Hunebed Highway 
Express sinds 2 mei iedere dag langs 
de route om toeristen al het andere dat 
Drenthe te bieden heeft ook te laten zien. 
 
De Hunebed Highway Express is een 
mooie samenwerking tussen ondernemers 
uit de regio en de fel gekleurde oldtimer 
rijdt sinds maandag 2 mei tot en met 31 
oktober elke dag naar het Attractiepark 
Drouwenerzand en op vaste dagelijkse 
tijden naar de andere belevingen; het 
Hunebedcentrum in Borger, het Veenpark 
in Barger-Compascuum, de stadsboerderij 
’t Nijhoff in Emmen, Aspergeboerderij 
Sandur in Erica, het Boomkroonpad in 
Drouwen, het Smalspoormuseum in 
Erica, het natuurgebied met schaapskooi 
het Bargerveen, Aqua Mundo in de 
Huttenheugte in Dalen en Wildlands in 
Emmen ( met een avondwandeling, na 
sluitingstijd, achter de schermen)

Henk Klaver van Ideeboys uit Emmen 
is initiatiefnemer van de Express, een 
originele Amerikaanse schoolbus uit 
1995, en zegt hierover: “We zijn blij met 
de nauwe samenwerking tussen de 
ondernemers en overheden. De gemeenten 
Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn 
en het Recreatieschap Drenthe zeiden 
direct “wij doen mee”. De Hunebed 
Highway Express kent zes halte-, c.q. 
opstapplaatsen; Huttenheugte  in Dalen, 
Van der Valk hotel Emmen in Emmen, 
Parc Sandur  in Emmen, hotel de 
Oringermarke in Odoorn, Landal Land 
van Bartje in Ees en bungalowpark/
camping/hotel Drouwenerzand in 
Drouwen. Voor de kinderen (t/m groep 8 
van de basisschool) die meerijden hebben 
we een mooie kleurwedstrijd.” 
De prijs die u betaalt voor de Hunebed 
Highway Express hangt af van de 
belevenis die u wilt gaan beleven en deze 
prijzen zijn allemaal terug te vinden op 
www.hunebedhighwayexpress.nl.

De oude Amerikaanse schoolbus heeft 
als doel om gasten, toeristen maar ook de 
eigen inwoners in het Hunebed Highway 
gebied (N34) mooie belevenissen aan 
te bieden. Hunebed Highway is een 
bestemming geworden in Nederland en 
natuurlijk zijn ook Duitse gasten en gasten 
uit andere landen van harte welkom. 
Henk: “Natuurlijk is het ook mogelijk 
om de Hunebed Highway Express als 
groep te boeken, tot een groepsgrootte 
van maximaal 42 personen in verband 
met het beschikbare aantal zitplaatsen in 
de bus. Leuk voor een familieactiviteit of 
personeelsuitje.” Gasten kunnen de elf 
belevingen Hunebed Highway boeken via 
www.hunebedhighwayexpress.nl

Voor meer info kunt u contact
opnemen met: 
Henk Klaver, 06 53 131 581
info@ideeboys.nl

Alle acht gedecoreerden uit de gemeente Coevorden met in het midden burgemeester Renze Bergsma (foto gemeente Coevorden).
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Jaguar XJ 3.2 V8 
Executive
KM-stand   164.866 km
Bouwjaar  Januari 2002
Prijs  € 6.950,-

Jaguar XJ 3.5 V8

KM-stand  204.890 km
Bouwjaar  April 2008
Prijs  € 18.950,-

Land Rover 90 2.0 Benzine 
6-persoons
KM-stand  141.846 km
Bouwjaar   Januari 1997
Prijs  € 47.500,-

Mazda CX5 2.0 Skyactiv Skylease 
GT Automaat
KM-stand  78.340 km
Bouwjaar  Oktober 2017
Prijs  € 28.950,-

Nissan Qashqai 1.2 N-Connecta

KM-stand   97.502 km
Bouwjaar  Februari 2017
Prijs  € 18.450,-

Porsche Cayman S 3.4 Tiptronic

KM-stand  127.762 km
Bouwjaar  Februari 2006
Prijs  € 31.950,-

Porsche Macan 2.0

KM-stand   98.473 km
Bouwjaar   Januari 2018
Prijs  € 49.950,-

Volkswagen Polo 1.0 TSI 
Comfortline
KM-stand   61.400 km
Bouwjaar   September 2019
Prijs  € 16.950,-

BMW 118i 
High Executive Edition
KM-stand  54.635 km
Bouwjaar   Juli 2020
Prijs  € 32.950,-

BMW 318i Edition M-Sport 
Shadowline Executive
KM-stand  159.861 km
Bouwjaar  Augustus 2018
Prijs  € 23.950,-

BMW X5 X-Drive45e 
High Executive
KM-stand  39.998 km
Bouwjaar   Juli 2020
Prijs  € 94.450,-

Jaguar XJ 3.0 V6 SC AWD 
Premium Luxury
KM-stand  81.461 km
Bouwjaar  Februari 2015
Prijs  € 43.950,-

MG Midget Dubbele Weber 
carburateur
KM-stand  29.313 km
Bouwjaar  Mei 1978
Prijs  € 9.950,-

Porsche 911e Origineel met 
Matching Numbers
KM-stand  155.396 km
Bouwjaar  Juni 1969
Prijs  € 85.000,-

Porsche 911 3.0 Carrera 
Cabrio
KM-stand  83.483 km
Bouwjaar  1986
Prijs  € 79.950,-

Jaguar XK150 3.4 DHC 
Volledig gerestaureerd
KM-stand  12 km
Bouwjaar  1958
Prijs  € 195.000,-

Audi A3 Limousine 1.4 TFSI Sport 
Pro Line S
KM-stand  122.136 km
Bouwjaar  Januari 2017
Prijs  € 21.950,-

Audi A3 Limousine 1.5 TFSI Sport 
S-Line Edition
KM-stand  140.497 km
Bouwjaar   Januari 2018
Prijs  € 23.950,-

Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI Sport 
Pro Line S
KM-stand   140.916 km
Bouwjaar  September 2017
Prijs  € 35.950,-

Audi A5 Sportback 40 TFSI S-Line 
Edition
KM-stand  38.985 km
Bouwjaar  Juni 2019
Prijs  € 39.950,-



gratis opmeten  – gratis advies aan huis  - eigen vakkundig leg- en montageteam 

Openingstijden:
Dinsdag    
Woensdag  
Donderdag   
Vrijdag        
Zaterdag  

9.30-17.30
9.30-17.30
9.30-17.30
9.30-21.00
9.30-17.00

Joldersma Wonen
De Pallert 4
SCHOONEBEEK
Tel. 0524-531501

JOLDERSMA-WONEN.NL
info@joldersma-wonen.nl

• PVC vloeren
• Laminaat vloeren
• Vloerbedekking
• Vinyl vloeren
• Vloerkleden
• Binnenzonwering
• Gordijnen
• Inbetweens
• Horren
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Ans Hegen uit Sleen acht het belang van 
nieuwe trainers bij sportverenigingen groot
Het is een tendens die eigenlijk al 
jaren geleden is ingezet: de daling 
van het aantal trainers bij een groot 
aantal sportverenigingen. In Sleen is 
dat niet anders, constateerde Ans He-
gen (foto), bestuurslid van Gymnas-
tiekvereniging “Sleen”. Ze spreekt 
zelfs van een schrijnend tekort en 
dat kan volgens haar niet langer. De 
inwoonster van Sleen slaat dan ook 
een noodkreet uit, namelijk trainers 
gezocht voor heel veel sportvereni-
gingen in de regio.

Hegen weet hoe belangrijk bewegen 
voor een mens is; niet alleen voor kin-
deren, ook voor volwassenen en ou-
deren. “Als er geen trainers zijn dan 
komt het voortbestaan van veel van 
die verenigingen in het gedrang en dat 
moet natuurlijk niet. Bewegen biedt 
echt heel veel voordelen. Vooral voor 
de ontwikkeling van een kind is het 
kunnen aanbieden van gymnastiek erg 
belangrijk.”

Gymnastiekvereniging “Sleen” heeft 
drie jeugdgroepen: het ouder-kind-
gym voor peuters en twee jeugdgroe-
pen van vier tot twaalf jaar. “Het zijn 
alledrie prachtige actieve groepen en 
het zou heel erg zijn wanneer deze 
groepen na de zomervakantie ter ziele 
zouden gaan indien er geen trainer te 
vinden zou zijn. Bovendien brengt het 
ook het bestaansrecht van de totale ver-
eniging in gevaar.” En dus moet er iets 
gebeuren. De Slener gymnastiekver-
eniging heeft regionaal meerdere ver-
enigingen benaderd die ook op zoek 
zijn naar een trainer: Barger-Compas-
cuum, Nieuw-Dordrecht en Dalen zijn 
ook zoekende. De bedoeling is om de 
krachten samen te bundelen om een 
belangstellende meer uren te kunnen 
bieden. Binnenkort is er overleg met 
als doelstelling de vraag ‘hoe nu ver-
der?’ te kunnen beantwoorden zodat 
er in Sleen en omgeving weer volop 
kan worden gesport.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

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:

Ontmoetingsverhalen in 
Schoonebeek erg populair
Vergrijzing, we komen er niet onderuit. 
Als het goed is maken velen het mee en 
om dit voor de mensen zo aangenaam 
mogelijk te maken doet de gemeente 
Emmen aan het wereldwijd program-
ma Age Friendly Cultural City mee. 
Ze vroeg De Kunstbeweging Emmen 
voor een project te zorgen waarin ou-
deren actief bezig zijn. Zo ontstond het 
project Ontmoetingsverhalen: feitelijk 
verhalen die mensen hebben meege-
maakt en verteld. Via wandelroutes en 
enkele technische gebruiksgemakken 
zijn ze door wandelaars te beluisteren 
en te bekijken. Ook in Schoonebeek is 
dit mogelijk.

Voor ’t Aole Gemientehoes staat het 
startbord van de routes: drie in totaal 
waarvan de kortste twee en een halve 
kilometer is, de middelste zeven en de 

langste negen kilometer. Ieder gezond 
mens zou de routes moeten kunnen lo-
pen. Onderweg zijn er punten waarop 
ze dan even stil kunnen staan om naar 
de verhalen van ‘mensen uit de buurt’, 
maar wél mensen met een verhaal kun-
nen luisteren. Zo vangt de gemeente 
zelfs twee vliegen in een klap: men be-
weegt en men krijgt iets mee over wat 
er ooit op een bepaalde plek is gebeurd 
of wat er bij iemand leeft. Zo blijft men 
hopelijk vitaal en ontstaat er verbinding 
en onderling begrip. 

Hoe zijn de verhalen dan te beluiste-
ren? Heel simpel via een smartphone 
en QR-codes. Wie dat niet wil kan de 
routes ook gewoon ‘ouderwets’ via een 
boekje en routekaart lopen. De routes 
zijn overigens door iedereen te lopen.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)



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 
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De start van uw 
DROOMTUIN maakt u 

in de showtuin van 
ZWAAGSTRA 

SIERBESTRATING 
in Hoogeveen!

SIERBESTRATING - 12V TUINVERLICHTING - BORDERS & BLOKKEN - KUNSTGRAS – TERRASTEGELS

Bent u ook zo toe aan het voorjaar?
Kom alvast inspiratie opdoen in de MOOISTE SHOWTUIN van het Noorden

Cerasun

KERAMIEK
60x60x4 Ardesia Nero

van € 58,95 voor:

€ 48,50 per m2

(zolang de voorraad

strekt)

Weg om de Oost 1a, 7914 TX HOOGEVEEN  |  0528 232 561  |  info@zwaagstra.nl  |  www.zwaagstra.nl

DE WERELD AAN SIERBESTRATING!

HOEZO GEEN E-BIKES
LEVERBAAR
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Jongeren van 14 t/m 23 jaar kunnen voor maar € 10,- naar alle niet-uitverkochte voorstellingen

Kaartverkoop ATLAS Theater 
nieuw theaterseizoen gestart
Sinds afgelopen week presenteert het ATLAS The-
ater het nieuwe theaterseizoen op atlastheater.nl en 
valt tevens de theaterkrant met het nieuwe aanbod 
op de deurmat. 
 
In het nieuwe programma zijn de genres muziek, ca-
baret en jeugd & familie goed vertegenwoordigd. Be-
zoekers kunnen komend seizoen genieten van grote 
namen zoals Suzan & Freek, Venice, Youp van ’t Hek, 
Herman van Veen, Guido Weijers, The Analogues 
én van musicals als Grease, Checktpoint Charlie en 
The Prom. Daarnaast staan er weer indrukwekkende 
opera’s geboekt zoals de Nederlandse Reisopera en 
Cosí fan tutte, gespeeld door een groep Oekraïense 
muzikanten die de oorlog in hun land is ontvlucht en 
onderdak in Nederland heeft gevonden.
 
Uiteraard is er ook aan de jongste theaterbezoekers ge-
dacht. Zij kunnen o.a. naar De Schippers van de Kame-
leon, Kruimeltje, Jungleboek, Bing, Mees Kees en As-
sepoester. Verder is er ook veel aanstormend talent te 
ontdekken in het ATLAS Theater. Dit zijn artiesten die 
steeds meer bekendheid krijgen en nog niet eerder in 
Emmen zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan Thijs van 
de Meeberg, Anne Neuteboom en Nail. Speciaal voor 
deze voorstellingen zijn er voordelige arrangementen 
samengesteld. 
 
Meer jongeren naar theater
In samenwerking met de gemeente Emmen verrast 
het theater jongeren die in 2022 hun 18e verjaardag 
vieren, met een voucher voor twee gratis kaartjes. Ze 
kunnen zelf kiezen uit het nieuwe programma. Thea-
terdirecteur Machteld van der Werf heeft speciaal voor 

deze doelgroep populaire namens zoals Fred van Leer, 
Nienke Plas, Buddy Vedder en Suzan & Freek geboekt. 
Ook kunnen jongeren van 14 tot en met 23 jaar voor 
maar € 10,- naar alle niet-uitverkochte voorstellingen. 
Door deze acties hoopt Van der Werf dat er meer jonge-
ren naar het theater gaan. 

Theater voor iedereen
In het nieuwe theaterseizoen werkt het ATLAS Theater 
weer samen met Stichting ‘Vier het Leven’. Zij halen 
ouderen thuis op, om samen in het theater een avond 
zorgeloos te genieten van een voorstelling. Een nieuwe 
samenwerking is stichting ‘Kom het Zien!’ Zij maken 

het voor mensen met een visuele beperking mogelijk 
om een theatervoorstelling écht live mee te beleven. “Ik 
hoor u bijna denken, kan dat? Ja dat kan en het plezier 
begint al vóór de voorstelling, met onder andere een 
speciale meet & feel inleiding. Hierbij beschrijft een 
blindentolk het decor en de kostuums en kunnen deze 
ook van dichtbij bekeken of betast worden. Vervolgens 
beschrijft de blindentolk ook wat er tijdens de voorstel-
ling allemaal te zien is. Zo is theater leuk voor ieder-
een.” aldus Machteld van der Werf.

Zie www.atlastheater.nl voor meer informatie en de 
mogelijkheid tot het bestellen van kaarten.

Foto: Richard Broekhuijzen. 



De 18 Dorpen Krant 12 Uitgeverij OlympiaDe 18 Dorpen Krant



Lichte E-bike!

Verlengde Vaart N.Z. 58  -  7887 EG ERICA  -  (0591) 30 16 01
 info@harryroosken.nl   -  www.harryroosken.nl

Havenstraat 32
ERICA

T. 0591-301471

De Velden 11A, Veenoord. Tel. 06-23650714
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Op 18 juni komt Eric Regtop naar Schoonebeek

Expositie 75 jaar voetbal in 
Schoonebeek nog tot 26 juni open
75 jaar amateurvoetbal in Schoone-
beek is een hele periode en het was 
voor enkele inwoners van het dorp 
reden er een expositie aan te wijden. 
Vanaf 1 juni jl. zijn heel wat oude fo-
to’s, fi lms, video’s, bekers, vaantjes, 
kleding en vlaggen van de twee voor-
lopers van SVV’04 - Sportclub Oranje 
en Minjak - te bekijken. Tot en met 
25 juni a.s. is hiervoor de kans. Be-
zoekers kunnen een kijkje nemen in 
de Wagenschuur en in de zaal en hal 
van MFC ’t Aole Gemientehoes in het 
dorp.

Wethouder Patrick Schrik opende de 
expositie op woensdag 1 juni jl. Op 
de avond kwamen tientallen geno-
digden af. Zij konden als eersten een 
blik op de expositie werpen en keken 
hun ogen uit. De organisatie is er blij 
mee dat men vol lof was over hetgeen 
is tentoongesteld. Dat gold ook voor 

de bezoekers die de dagen erna langs-
kwamen. Veel ‘aha-momenten’ waren 
er te horen. 
Het blijft niet bij alleen een expositie, 
want in de kantine van SVV’04 wordt 
een fi lm gepresenteerd en op de web-
site hierkomjijweg.nl is in de loop van 
dit jaar de gehele collectie te zien. Op 
18 juni a.s. worden op de voetballocatie 
van SVV’04 nog activiteiten in het ka-
der van 75 jaar voetbal in Schoonebeek 
georganiseerd. Oud-Schoonebeker en 
profvoetballer Erik Regtop komt die 
dag ook langs. Regtop speelde onder 
meer bij Ajax en FC Groningen en be-
landde aan het begin van deze eeuw in 
Oostenrijk. Daar woont hij nog steeds 
en hij is er ook voetbaltrainer. 

Op de foto v.l.n.r.: Ingrid Staal (voorzitter 
SVV’04), Kees Veenstra en Roelie Vrie-
link (allen bij de organisatie betrokken).
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Griendtsveenpark in Erica 
verwelkomde drie Alpaca’s
Het Griendtsveenpark in Erica bestaat 
al enkele decennia. Elke dag kan men 
er terecht om de er aanwezige dieren 
te bekijken: vele vogelsoorten zijn er 
al jaren, maar inmiddels zijn er ook 
alpaca’s. Drie mannetjes om precies te 
zijn. Ze zijn al sinds hun geboorte sa-
men en grazen inmiddels aan de oost-
kant van het park. De dieren zijn door 
BenKwijt in Emmen, een bedrijf dat 
de registratie en het beheer van verlo-
ren en gevonden voorwerpen, alsmede 
de behartiging van weesfi etsen op zich 
neemt, geschonken.

BenKwijt is net als het Griendtsveen-
park maatschappelijk en sociaal betrok-
ken bij het bieden van werkervarings-
plaatsen voor mensen. Er is derhalve 
een hechte band tussen de instantie en 
het park. Dit doet BenKwijt in opdracht 
van de gemeenten Emmen, Coevorden 

en Borger-Odoorn. Het is een ideale 
plek voor het opdoen van werkerva-
ring voor mensen vanuit mbo-opleidin-
gen in de techniek. De mensen die op 
het Griendtsveenpark werkervaring 
opdoen leren er elke dag heel veel. Zo 
zullen ze ook een rol spelen in het ver-
zorgen van de alpaca’s en dat ze vooral 
handtam zijn. 

André Blaauwgeers is de medeoprich-
ter van het Griendtsveenpark. Hij richt-
te het park samen met zijn voormalige 
buurman, Geert Alers en buurtgenoten 
op en is maar wat blij met de nieuwe 
dieren. “Het is goed dat hier meerdere 
diersoorten komen. Bezoekers vinden 
dat interessant, maar ook voor de die-
ren zelf is het goed dat er meerdere dier-
soorten zijn.”

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Multicycle Solo Emb
Uitgevoerd met: Shimano Steps, 504 Wh accu

en onderhoudsarme aandrijfriem!

www.anytyme.nl
volg ons ook op 

social media Looptijd: mei/juni 2022

Kip-peanutburger

BURGER
TYME

Kip-peanutburger

4,95

4,95

4,95

Smokey onion-eggburger
INFORMEER BIJ JOUW ANYTYME OVER AFHAAL- EN/OF BEZORGMOGELIJKHEDEN!

Kip-tzatzikiburger

BURGER                     TYME

Informeer naar 
onze afhaal- 
en/of bezorg-
mogelijkheden
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Ti jdens  de act ieper iode van 1  juni  t/m 30 september kunt  u  gebruikmaken van de vermelde act ies*.          *  Vraag naar  de voorwaarden.

ONS BEDRĲ F IN ERICA

BESTAAT 35 JAAR
en dit vieren we graag met u!

ACTIES
1 JUNI T/M 30 SEPTEMBER

Verlengde Vaart ZZ 82, 7887 EP ERICA  -  Tel. 0591-301403  -  info@luth-tangenberg.nl  -  www.luth-tangenberg.nl



Subaru-, SsangYong- en RAM-dealer Autobedrijf 
Luth Tangenberg op Erica viert 35-jarig bestaan
door Jan Johan ten Have

ERICA - Ze zijn ‘gewoon gewoon’, pra-
ten plat, de deur staat altijd open en 
voor een kopje koffie maken ze graag 
even tijd. Autobedrijf Luth Tangenberg 
in Erica, Hardenberg en Assen is al 35 
jaar een echt familiebedrijf. “Het is heel 
kostbaar om met je familie op deze ma-
nier zo’n mooi bedrijf op te bouwen 
en te runnen”, zegt oprichter Albert 
Tangenberg. Met dealerschappen van 
Subaru, SsangYong en RAM mag je het 
autobedrijf met alle recht bijzonder noe-
men. Of zoals de bekende dorpsgenoot 
Daniël Lohues al eens zei: ‘die garage bij 
de brug met die grote auto’s’.

Drie vestigingen telt Luth Tangenberg. 
Op Erica wordt het bedrijf gerund door 
Albert met hulp van dochter Karen, in 
Assen zwaait zoon Albert-Jan de scepter 
met assistentie van moeder Janneke en 
in Hardenberg is Alberts broer Ludwig 
verantwoordelijk, eveneens met hulp 
van Janneke. “Samen met onze ongeveer 
twintig medewerkers vormen wij één 
groot team, waarbinnen wij als familie 
naar elkaar toe blijven groeien”, vertelt 
Karen. Samen met zijn zwager Jan Luth 
begon Albert Tangenberg het bedrijf in 
1987 op de huidige locatie op Erica. Het 
garagebedrijf dat er stond, kwam te koop 
en Albert en Jan hadden, toen zij samen 
op de mts zaten, al eens uitgesproken dat 
zij graag ooit samen een autobedrijf wil-
den beginnen. Dus deze kans lieten beide 
gepassioneerde auto- en motorliefheb-

bers niet schieten. Bezitters van alle mer-
ken en types auto’s konden en kunnen er 
terecht voor alle reparaties, onderhoud en 
keuringen. Ook is er een ruime collectie 
jong gebruikte occasions te vinden.

Subaru, Daihatsu en Nissan
Luth Tangenberg begon als Subaru-dealer. 
Een eigenzinnig automerk dat in Amerika 
toen al ontzettend groot was en dat zich 
onderscheidt in degelijkheid en veilig-
heid. En niet te vergeten: alle Subaru’s zijn 
4x4. Binnenkort komt er zelfs een volledig 
elektrische 4x4 Subaru op de markt. Toen 
Subaru rond de eeuwwisseling stopte met 
de kleinste modellen, verwierf Luth Tan-
genberg het dealerschap van Daihatsu. 
Ook dit was een karakteristieke auto, een 
eveneens Japans merk dat zich juist spe-
cialiseerde in kleine modellen. Luth Tan-
genberg bleef Daihatsu-dealer totdat dit 
merk zich in 2012 terugtrok van de Euro-
pese markt. Het was al in 1994 - twee jaar 
nadat Jan Luth jammerlijk verongelukte - 
dat Luth Tangenberg uitbreidde met een 
tweede vestiging. Het betrof de overname 
van het garagebedrijf van Datsun-dealer 
Henk Top. Alberts broer Ludwig ging 
deze vestiging runnen. Op voorspraak 
van Daihatsu breidde het bedrijf in 2008 
uit met een derde vestiging. De Japanners 
wilden graag een dealerbedrijf in Har-
denberg en Luth Tangenberg hapte toe. 
In 2018 voegde het bedrijf de vestigingen 
in Zwartemeer en Hardenberg samen. 
Daarmee ging het aantal vestigingen van 
vier terug naar drie, want in 2014 begon 
zoon Albert-Jan in Assen op verzoek van 

Subaru. Ook verwierf het bedrijf daarbij 
direct het dealerschap van Nissan. Tot op 
de dag van vandaag is Luth Tangenberg 
Nissan-specialist met een ruim aanbod 
van jong gebruikte Nissans.

RAM en SsangYong
Albert heeft een passie voor Amerikaan-
se auto’s: “De uitstraling, de sfeer en de 
power van V8-motoren, ik vind het ge-
weldig.” Daarom importeerde hij vanaf 
het begin ook Amerikaanse auto’s voor 
de Nederlandse markt. In 2012 werd zijn 
bedrijf officieel dealer van RAM, de uit de 
kluiten gewassen pick-ups, die met name 
op LPG rijden: “Zeer aantrekkelijk voor 
bedrijven, want het is één van de weinige 
vijfzitters op grijs kenteken. Bovendien 
zijn ze ook nog eens ontzettend waarde-
vast.” Ook kwam het dealerschap van 
SsangYong erbij in de loop van de tijd. 

Deze oersterke Koreaanse 4x4’s op grijs 
kenteken staan bekend om hun enorme 
trekkracht. “Daarom zijn ze in trek bij on-
der meer boeren, stratenmakers en paar-
denhouders”, weet de garagehouder. 

Jubileumaanbiedingen
Ter gelegenheid van het jubileum heeft 
Luth Tangenberg van juni tot en met sep-
tember een viertal aantrekkelijke aanbie-
dingen. Zo krijgen klanten bij aankoop 
van een gebruikte auto tot drie jaar oud 
twee jaar onderhoud gratis. In samen-
werking met Joldersma Carcleaning in 
Emmen worden er vier professionele 
poetsbeurten verloot. Er zijn mooie kor-
tingen op onderhoudsbeurten en er is een 
aanbieding met trekhaken voor slechts 
350 euro. Bekijk voor meer informatie de 
advertentie in deze krant of ga naar 
www.luthtangenberg.nl. 
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Vier actiemaanden met diverse aanlokkelijke aanbiedingen

Karen, Albert en Janneke Tangenberg  (foto Jan Johan ten Have). 



G E N I E T E N

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

RESERVEREN
info@wereldrestaurantpuur.nl
0591 659292

Maak een reis langs alle keukens van de wereld. Geniet 
van de meest heerlijke smaken en gerechten van ons 
all inclusive buffet. Een uniek restaurant met 100 m2

speelparadijs voor kids, op loopafstand van Wildlands!

ADRES
Westerstraat  212
7811 MZ Emmen 

Scan de QR-code 
om te reser veren. 
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GELISSEN TWEEWIELERS  Europaweg 153  |  7761 AD Schoonebeek  |  Telefoon: 0524 534 818

Al 16 JAAR
een begrip in
Schoonebeek

DEALER VAN:
· BATAVUS
· SPARTA
· MERIDA
· FREEBIKE

EIGEN WERKPLAATS
DE KOFFIE STAAT ALTIJD KLAAR

WIJ BIEDEN U KWALITEIT EN SERVICE
OOK VERHUREN WIJ FIETSEN

U BENT WELKOM IN ONZE SHOP VOOR SNACKS,
CADEAU ARTIKELEN, BROODJES, OLIËN ETC.

LOOP GERUST
VRIJBLIJVEND
NAAR BINNEN.

PARKEREN VOOR DE DEUR!
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Gelissen Shop en Tweewielers in Schoonebeek 
breidde uit met een cadeaushop
Door Miranda Wolters

Kortgeleden breidde familie Gelis-
sen hun shop aan de Europaweg in 
Schoonebeek uit met een ruime ca-
deauhoek waarin u vanaf nu voor ie-
dere gelegenheid een passend cadeau 
kunt vinden. 
 
“Het is inmiddels alweer 17 jaar gele-
den dat mijn echtgenote Margret en ik 
hier begonnen met onze shop en de fiet-
senwinkel. Sinds afgelopen januari zijn 
mijn dochters Joyce en Manon mede-
vennoten binnen het bedrijf geworden 
en doordat we best nog wat bedrijfs-
ruimte hadden die we niet gebruikten 
kwamen zij op het idee om die ruimte 
in te richten als cadeaushop”, vertelt 
Willem. “Nog maar kortgeleden hebben 
we helaas afscheid moeten nemen van 
mijn lieve echtgenote en onze moeder, 
ons bedrijf was ook haar lust en haar 
leven en gelukkig heeft ze nog kunnen 
zien hoe mooi het geworden is.” On-
danks het verdriet en het gemis besloten 
Willem en zijn dochters samen de draad 
weer op te pakken en zijn zelf ook erg 
blij met de mooie uitbreiding van wat 
Gelissen shop nu te bieden heeft. Wil-
lem: “De shop is nu zo’n 160m2 groot en 
nog steeds hebben we niet alle ruimte in 
gebruik als winkelvloer. We gaan er na-
tuurlijk van uit dat de cadeaushop een 
succes wordt en kunnen als we dat wil-
len gemakkelijk nog verder uitbreiden.” 

Behalve de interne verbouwing is er ook 
aan de buitenkant van het pand iets ver-
anderd. Gelissen shop kreeg een nieuw 
logo en daarom werd ook de gevelbe-
kleding vernieuwd, het pand heeft een 
mooie frisse uitstraling gekregen. 

Gelissen shop en cadeaushop
In de shop vindt u niet alleen tabakswa-
ren, een kop lekkere koffie en een koek 
maar ook een warme snack, wat elek-
tro artikelen en gsm-accessoires maar u 
kunt er zelfs een cadeaubon kopen die 
op het hele assortiment in de shop inge-
leverd kan worden. En de cadeaushop 
is natuurlijk de moeite waard om even 
voor binnen te lopen en te snuisteren, er 
zijn mooie woonaccessoires, kaarsen en 
nog veel meer te vinden en ook is er een 
ruime keuze in wenskaarten voor ieder 
moment. Daarnaast is Gelissen shop ook 
afgifte en ophaalpunt voor DHL-pak-
ketten en die van Mondial Relay. “We 
zien dat mensen die binnenlopen voor 
een pakketje ook even doorlopen naar 
de cadeaushop en dat zorgt ervoor dat 
steeds meer mensen in Schoonebeek en 
omgeving weten van het bestaan ervan. 
Dat we in de avonduren en in het week-
end open zijn is natuurlijk alleen maar 
handig”, vertelt Joyce Gelissen. Zij staat 
samen met haar zus Manon en Julio in 
de shop terwijl haar vader samen met 
Roy de fietsenwinkel een deur verderop 
runt.

Gelissen Tweewielers 
“Roy en ik verkopen niet alleen fietsen 
maar onderhouden en repareren ze ook 
en daarnaast verhuren we ook regelma-
tig gewone fietsen en ebikes”, vertelt 
Willem. U vindt bij Gelissen Tweewie-
lers fietsen van onder andere Sparta, 
Batavus, Merida en Freebike en ook zijn 
er nog de mountainbikes voor de spor-
tieve fietser. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het 
assortiment van Gelissen Shop? U bent 
van harte welkom en de koffie staat na-
tuurlijk altijd klaar! 

Gelissen Shop 
Europaweg 153
Schoonebeek
Tel: 0524 - 534 818
www.facebook.com/Gelissen-shop
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40-jaar Sweelpop in beeld
Vrijdagavond 3 juni kwamen 
oud-bestuursleden, sponsoren en 
vrienden van Sweelpop bij elkaar 
om oude herinneringen op te halen 
van Sweelpop. In totaal kwamen 
er zo’n 60 mensen naar de spil in 
Zweeloo, waar genoten kon worden 
van oud materiaal en documentaires 
samengesteld door Geert Kiers.

Documentaires van recordpogingen 
tot rommelmarkt
Tussen de expositie door werden 
er drie documentaires afgespeeld, 
waarin herinneringen van vroeger 
werden opgehaald en veel gelachen 
werd. De rommelmarkt is nog steeds 
een begrip in de zomermaand voor 
Sweelpop, waar door middel van 
een platte kar per opbod spullen 
worden aangeboden. Daarnaast was 
er ook ruimte voor interviews die 
met artiesten werden afgenomen, 
waaronder van Herman Brood met 
nogal opvallende uitspraken, zoals: 
‘‘Ik houd eigenlijk helemaal niet van 
muziek, maar wel van een rock-en-roll 
wipje in de bossen’’. Hierdoor werd 
maar is benadrukt wat voor artiesten 
de afgelopen 40-jaar de revue hebben 
gepasseerd: BLØF, Golden Earring, Ilse 
de Lange, Anouk, Racoon en nog tal 
van meer artiesten.

Vrijwillige Sweelpop shirts 
van 1982 tot nu
Er was tal van oud materiaal van 

oud-bestuursleden, maar ook uit ons 
eigen archief. Verschillende generaties 
vrijwilligers kwamen met elkaar in 
gesprek. Zo kwam ter sprake dat de 
PA, het mengpaneel, was opgebouwd 
vanuit het metaal van de wipwap 
die is gebruikt voor de recordpoging. 
Maar ook de verwijzing naar de WC 
werd aangegeven met ‘’pizgoden’’ 
werd veelal om gelachen,  Wonder 
boven wonder kwam ook de prinses 
van Zweeloo award weer boven water 
na 15 jaar afwezigheid, deze prijs 
won Sweelpop in 1994 ter ere van 
hun vrijwilligers werk in 1994 binnen 
de oude gemeente Zweeloo. Daarbij 

was er tal van ander materiaal 
beschikbaar, zoals oude tour 
shirts van Golden Earring waar 
Sweelpop onderdeel vanuit 
maakte, maar ook krantartikelen, 
sweelpopkranten en artiestenboeken 
van de afgelopen 40-jaar. Prachtig om 
hier even door heen te bladeren en te 
beseff en om mooi het is dat Sweelpop 
nog steeds een begrip is in Drenthe. 

Sweelpop pils
In samenwerking met Sweelerpils is 
een heerlijke pils gebrouwen voor de 
zomer, deze zou vrijdagavond voor het 
eerst geschonken worden. 

Helaas waren er technische 
problemen bij het tappen van oes 
eign’ Sweelpoppils, maar deze houdt 
iedereen te goed. Binnenkort is het 
pilsje verkrijgbaar bij de Coop in 
Aalden, maar zal daarnaast ook 19 
augustus tijdens Sweelpop geschonken 
worden. Vergeet niet om 17.00 uur naar 
het festivalterrein te komen, voordat 
het biertje op is. 
Heeft u nog geen kaartje? 
Ga dan naar www.sweelpop.nl 
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Luxe en zorgeloos kamperen met een caravan van 
Caravan Centrum Emmen

Door Miranda Wolters
Kamperen is, mede door corona, een populaire manier geworden 
om vakantie te vieren en hierbij kiezen steeds meer mensen voor 
kamperen met een caravan. Men gaat dichter bij huis op vakantie en 
coronaproof vakantie houden is gemakkelijk te realiseren omdat je je 
eigen appartement op wielen bij je hebt. 

“Toen de eerste lockdown begin 
2020 werd aangekondigd hadden 
we niet kunnen vermoeden wat 
er daarna gebeurde”, vertelt Roan 
Ensing van Caravan Centrum 
Emmen. “We waren bang dat we in 
aanloop naar het kampeerseizoen 
vrijwel niets meer zouden 
verkopen vanwege de lockdown 
en de daarmee verband houdende 
maatregelen maar het tegendeel 
bleek waar. Kamperen bleek dé 
manier te zijn om coronaproof op 
vakantie te kunnen en de caravan 
is populairder dan ooit. Op de 
camping is het gemakkelijk om 
afstand van anderen te kunnen 
houden en je hoeft de ruimte 
waar je verblijft met niemand 
anders dan je eigen gezinsleden te 
delen.” Caravan Centrum Emmen 
is al meer dan 40 jaar hét adres 
voor de aanschaf en onderhoud 
van caravans van verschillende 
merken en veel trouwe én nieuwe 
klanten weten de specialist nog 
steeds te vinden. “We zien ook dat 
steeds meer mensen die vroeger 
kampeerden maar toen kozen 
voor hotelvakanties of kamperen 
met een camper nu toch weer 
terugkomen. Zij kiezen er nu toch 
weer voor om met een caravan op 
pad te gaan.”

Hobby, Fendt, Sprite en 
Sterckeman
Hobby, Fendt en Sprite waren 
merken die al sinds jaar en dag 
bij Caravan Centrum Emmen te 
vinden waren en daar zijn vorig 
jaar de caravans van het merk 
Sterckeman aan toegevoegd. 
“Sterckeman produceert moderne 
caravans die over het algemeen 
wat lichter maar ook betaalbaarder 
zijn dan de modellen van andere 
merken”, legt Roan uit. “Dat 
zorgt ervoor dat deze caravans 
niet alleen geschikt zijn voor 
kampeerders met een lichtere 

auto maar zeker ook voor de 
beginnende kampeerder die (nog) 
niet zo heel veel geld uit wil geven 
aan het kampeermiddel.” Naast 
bovengenoemde merken zijn er bij 
Caravan Centrum Emmen ook altijd 
voldoende gebruikte exemplaren 
te vinden en zal er dus voor iedere 
kampeerder een gewenst model te 
vinden zijn. 

Over het algemeen kunnen we 
trouwens stellen dat de caravans 
de laatste jaren steeds luxer 
geworden zijn en bijvoorbeeld 
beschikken over airconditioning, 
een mover om de caravan 
eenvoudig op de kampeerplek te 
parkeren, een fietsendrager of een 
uitschuifluifel. De uitschuifluifel 
wordt dan in plaats van de 
voortent gebruikt tijdens korte 
vakanties of stops onderweg. 

Vacature werkplaats
Roan: “Een caravan is 
tegenwoordig dus helemaal naar 
wens van de klant aan te passen 
met allerlei extra accessoires 
en dat merken we ook in de 
werkplaats. Dat betekent namelijk 
dat een caravan voor aflevering 
bij de klant nog een aantal 
dagen bij ons in de werkplaats 
staat om al die gewenste extra’s 
te monteren. En daar wringt 
op dit moment de schoen 
want vanwege de toenemende 
werkzaamheden moeten we nu 
echt op zoek naar uitbreiding 
van het team.” Caravancentrum 
Emmen is dus op zoek naar een 
caravanmonteur die er samen 
met de andere monteurs voor kan 
zorgen dat de klant zorgeloos en 
tevreden op vakantie kan gaan. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
rijklaar maken en onderhouden 
van caravans. Het monteren 
van accessoires, repareren van 
technische apparaten die in en 

aan de caravans gemonteerd 
zijn en caravanschade herstel. 
Kortom, aan afwisseling en 

veelzijdigheid geen gebrek. Naast 
een caravanmonteur is men ook 
op zoek naar een caravanwasser, in 
deze functie zorg je ervoor dat de 
caravans schoon gemaakt worden 
voor aflevering. 

Ben jij flexibel, schoolverlater, 
of heb je een tussenjaar en zie 
je het zitten om het team te 
versterken? Neem dan contact 
op. Contactpersoon voor beide 
vacatures is Dhr. J.R Ensing en hij 
is te bereiken via telefoonnummer 
0591-628530 of per mail via 
info@cc-emmen.nl.

Onderhoud en schadeherstel
Een caravan gaat jaren mee, mits 
deze goed onderhouden wordt. 
Een regelmatige onderhoudsbeurt 
is daarom aan te raden en ook 
daarvoor is Caravan Centrum 
Emmen een vertrouwd adres. 
Mocht er tijdens de vakantie of 
weekendjes weg per ongeluk 
schade aan de caravan ontstaan 
dan zorgen de monteurs ervoor dat 
deze vakkundig gerepareerd wordt. 
“Wij zorgen ervoor dat je na een 
bezoek aan ons bedrijf klaar bent 

om met je caravan op vakantie 
te gaan want behalve caravans 
verkopen we natuurlijk ook 
voortenten, de eerdergenoemde 
luifels, tv’s voor in je caravan 
en zelfs matrassen”, aldus Roan. 
“Het enige dat we niet voor de 
klant regelen is de kampeerplaats 
en het weer op de plaats van 
bestemming.” 

Mocht het weer overigens een 
dag wat minder zijn dan is dat in 
je heerlijk luxe caravan trouwens 
helemaal geen straf, onder je luifel 
of in je voortent blijf je immers 
droog en de verwarming van je 
caravan houd je zonder enige 
twijfel lekker warm als het moet. 
Al zal je dat op de camping in 
Spanje of Italië in de zomer echt 
niet overkomen! Zonnebril op en 
genieten!

Caravan Centrum Emmen
Navigatiestraat 7-8
Emmen
Tel: 0591 – 62 85 30
www.cc-emmen.nl
info@cc-emmen.nl
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Kwaliteit is een keuze
De Velden 15  |  7844 TG Veenoord

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

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

Wegens aanhoudende drukte en uitbreiding van ons klantenbestand 
zijn wij per direct op zoek naar:

Interesse? Stuur een e-mail 
met CV naar info@cc-emmen.nl

Navigatiestraat 7-8
7826 TD Emmen
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Luxe en zorgeloos kamperen met een caravan van 
Caravan Centrum Emmen

Door Miranda Wolters
Kamperen is, mede door corona, een populaire manier geworden 
om vakantie te vieren en hierbij kiezen steeds meer mensen voor 
kamperen met een caravan. Men gaat dichter bij huis op vakantie en 
coronaproof vakantie houden is gemakkelijk te realiseren omdat je je 
eigen appartement op wielen bij je hebt. 

“Toen de eerste lockdown begin 
2020 werd aangekondigd hadden 
we niet kunnen vermoeden wat 
er daarna gebeurde”, vertelt Roan 
Ensing van Caravan Centrum 
Emmen. “We waren bang dat we in 
aanloop naar het kampeerseizoen 
vrijwel niets meer zouden 
verkopen vanwege de lockdown 
en de daarmee verband houdende 
maatregelen maar het tegendeel 
bleek waar. Kamperen bleek dé 
manier te zijn om coronaproof op 
vakantie te kunnen en de caravan 
is populairder dan ooit. Op de 
camping is het gemakkelijk om 
afstand van anderen te kunnen 
houden en je hoeft de ruimte 
waar je verblijft met niemand 
anders dan je eigen gezinsleden te 
delen.” Caravan Centrum Emmen 
is al meer dan 40 jaar hét adres 
voor de aanschaf en onderhoud 
van caravans van verschillende 
merken en veel trouwe én nieuwe 
klanten weten de specialist nog 
steeds te vinden. “We zien ook dat 
steeds meer mensen die vroeger 
kampeerden maar toen kozen 
voor hotelvakanties of kamperen 
met een camper nu toch weer 
terugkomen. Zij kiezen er nu toch 
weer voor om met een caravan op 
pad te gaan.”

Hobby, Fendt, Sprite en 
Sterckeman
Hobby, Fendt en Sprite waren 
merken die al sinds jaar en dag 
bij Caravan Centrum Emmen te 
vinden waren en daar zijn vorig 
jaar de caravans van het merk 
Sterckeman aan toegevoegd. 
“Sterckeman produceert moderne 
caravans die over het algemeen 
wat lichter maar ook betaalbaarder 
zijn dan de modellen van andere 
merken”, legt Roan uit. “Dat 
zorgt ervoor dat deze caravans 
niet alleen geschikt zijn voor 
kampeerders met een lichtere 

auto maar zeker ook voor de 
beginnende kampeerder die (nog) 
niet zo heel veel geld uit wil geven 
aan het kampeermiddel.” Naast 
bovengenoemde merken zijn er bij 
Caravan Centrum Emmen ook altijd 
voldoende gebruikte exemplaren 
te vinden en zal er dus voor iedere 
kampeerder een gewenst model te 
vinden zijn. 

Over het algemeen kunnen we 
trouwens stellen dat de caravans 
de laatste jaren steeds luxer 
geworden zijn en bijvoorbeeld 
beschikken over airconditioning, 
een mover om de caravan 
eenvoudig op de kampeerplek te 
parkeren, een fietsendrager of een 
uitschuifluifel. De uitschuifluifel 
wordt dan in plaats van de 
voortent gebruikt tijdens korte 
vakanties of stops onderweg. 

Vacature werkplaats
Roan: “Een caravan is 
tegenwoordig dus helemaal naar 
wens van de klant aan te passen 
met allerlei extra accessoires 
en dat merken we ook in de 
werkplaats. Dat betekent namelijk 
dat een caravan voor aflevering 
bij de klant nog een aantal 
dagen bij ons in de werkplaats 
staat om al die gewenste extra’s 
te monteren. En daar wringt 
op dit moment de schoen 
want vanwege de toenemende 
werkzaamheden moeten we nu 
echt op zoek naar uitbreiding 
van het team.” Caravancentrum 
Emmen is dus op zoek naar een 
caravanmonteur die er samen 
met de andere monteurs voor kan 
zorgen dat de klant zorgeloos en 
tevreden op vakantie kan gaan. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
rijklaar maken en onderhouden 
van caravans. Het monteren 
van accessoires, repareren van 
technische apparaten die in en 

aan de caravans gemonteerd 
zijn en caravanschade herstel. 
Kortom, aan afwisseling en 

veelzijdigheid geen gebrek. Naast 
een caravanmonteur is men ook 
op zoek naar een caravanwasser, in 
deze functie zorg je ervoor dat de 
caravans schoon gemaakt worden 
voor aflevering. 

Ben jij flexibel, schoolverlater, 
of heb je een tussenjaar en zie 
je het zitten om het team te 
versterken? Neem dan contact 
op. Contactpersoon voor beide 
vacatures is Dhr. J.R Ensing en hij 
is te bereiken via telefoonnummer 
0591-628530 of per mail via 
info@cc-emmen.nl.

Onderhoud en schadeherstel
Een caravan gaat jaren mee, mits 
deze goed onderhouden wordt. 
Een regelmatige onderhoudsbeurt 
is daarom aan te raden en ook 
daarvoor is Caravan Centrum 
Emmen een vertrouwd adres. 
Mocht er tijdens de vakantie of 
weekendjes weg per ongeluk 
schade aan de caravan ontstaan 
dan zorgen de monteurs ervoor dat 
deze vakkundig gerepareerd wordt. 
“Wij zorgen ervoor dat je na een 
bezoek aan ons bedrijf klaar bent 

om met je caravan op vakantie 
te gaan want behalve caravans 
verkopen we natuurlijk ook 
voortenten, de eerdergenoemde 
luifels, tv’s voor in je caravan 
en zelfs matrassen”, aldus Roan. 
“Het enige dat we niet voor de 
klant regelen is de kampeerplaats 
en het weer op de plaats van 
bestemming.” 

Mocht het weer overigens een 
dag wat minder zijn dan is dat in 
je heerlijk luxe caravan trouwens 
helemaal geen straf, onder je luifel 
of in je voortent blijf je immers 
droog en de verwarming van je 
caravan houd je zonder enige 
twijfel lekker warm als het moet. 
Al zal je dat op de camping in 
Spanje of Italië in de zomer echt 
niet overkomen! Zonnebril op en 
genieten!

Caravan Centrum Emmen
Navigatiestraat 7-8
Emmen
Tel: 0591 – 62 85 30
www.cc-emmen.nl
info@cc-emmen.nl

Wij zoeken iemand die:
-  een technische duizendpoot is
-  van aanpakken weet
-  technisch inzicht heeft 
-  klantgericht is en in oplossingen  
 denkt
-  zelfstandig kan werken

Jouw werkzaamheden zijn:
-  uitvoeren van controles en 
 servicebeurten
-  monteren en repareren van 
 accessoires
-  herstellen van diverse schades
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HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN ECHTSCHEIDING

MijnOffiz  Langestraat 156a  |  7891 GK  Klazienaveen  |  T. 0591 - 390 777  |  E. info@mijnoffiz.nl

www.mijnoffiz.nl

Een echtscheiding?
Scheiden is emotie. Scheiden betekent veel regelen.
En scheiden zorgt voor onzekerheid over de toekomst,
die voor 80% afhankelijk is van de financiële (on)mogelijkheden.
Dan zijn rust, overzicht en de juiste beslissingen nodig.

Met onze deskundig financieel echtscheidings-
adviseur (RFEA) en tevens mediator (MfN)
bent u zeker van goed advies!
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Gebroeders Mulder uit Dalerveen openen 
binnenkort Weidzz Natuurlodges
In Dalerveen opent binnenkort een 
park met natuurlodges. Het woord 
zegt het al: echt gericht op mensen 
die van de natuur houden en dan 
met name van  weidevogels. De 
broers Eric en Marko Mulder uit 
Dalerveen zijn al enkele jaren be-
zig om het park te realiseren: eerst 
de plannen, toen de voorbereidin-
gen en sinds een aantal maanden de 
echte realisatie dat zoveel inhoudt 
als het terrein dusdanig te krijgen 
dat er lodges kunnen worden ge-
plaatst. In totaal 23.

Aan de Hoofdstraat 110a moet 
Weidzz Natuurlodges vanaf begin 
juli a.s. gereed zijn. De naam van het 
park laat zich ook wel verklaren. De 
broers leggen uit: “We hebben aan-
grenzend aan ons parkje een heel 
goed weidevogelgebied. Vanuit de 

lodges kunnen de weidevogels wor-
den gespot. Er is echt een fantastisch, 
wijds uitzicht.” 

Er zijn twee- en vierpersoonslod-
ges die compleet zijn ingericht. Er 
is veel privacy omdat de lodges ver 
uit elkaar staan. Er worden eerst een 
aantal lodges neergezet, maar later 
dit jaar volgen er meer. Dan ook wel-
ness-lodges met bubbelbad en sauna 
voor nóg meer ontspanning en bele-
ving. “Iedereen is van harte welkom 
op ons park. We hopen dat iedereen 
er een fi jn verblijf zal hebben.” Het is 
voor de broers Mulder nu nog zaak 
de puntjes op de i te zetten en dan 
kan het park straks worden geo-
pend. Zie ook 
www.weidzznatuurlodges.nl. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Eind juli begint het Volksfeest 
Nieuw-Schoonebeek
Om de vijf jaar vindt in Nieuw- 
Schoonebeek het Volksfeest Nieuw- 
Schoonebeek plaats. Drie dagen lang 
is er dan feest met altijd een gezellige 
kermis die op woensdag begint. Het 
feest zou twee jaar geleden al worden 
georganiseerd, maar het mocht toen 
niet doorgaan. En dus heeft de orga-
nisatie er extra veel zin in om het de 
dorpsgenoten zo veel mogelijk naar 
de zin te maken. Van vrijdag 29 tot en 
met zondag 31 juli a.s. is het feest in 
het dorp.

Er is een boordevol programma sa-
mengesteld: te beginnen met de ker-
mis op het sportpark en natuurlijk 
de straatversiering en lichtroute door 
het hele dorp. Op vrijdag is er een 
grote optocht met veertig praalwa-
gens die zelfs een stukje Duitsland in 
gaat (Twist). Ook een aantal kinder- 

en jeugdwagens en vele fi etsgroepen 
doen eraan mee. Op zaterdagochtend 
is er voor de kinderen van alles te 
doen en in de middag is er een foute 
muziekmiddag. In de avonduren kan 
iedereen van de band BTMS genieten.
De laatste dag is gereserveerd voor 
een seniorenbrunch en muziek, vindt 
een buurtencompetitie plaats en is er 
‘s avonds een feestavond met de band 
Proost.
 “We hebben er echt veel zin in en heb-
ben er vele uren voorbereiding inzit-
ten. Met heel veel plezier doen we het 
voor u. Het wordt vast erg gezellig. 
Voor een klein dorp als het onze is het 
heel belangrijk activiteiten te organise-
ren. Dit is er een van en daar zetten we 
ons heel hard voor in: veel posters her 
en der ophangen bijvoorbeeld, ja zelfs 
in Twist, haha”, aldus de organisatie. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Op de foto links Marko en rechts Eric Mulder.

Verhalen 
van het
veen

Berkenrode 4 | 7884 TR Barger-Compascuum

0591 324444 | info@veenpark.nl | www.veenpark.nl

Met een dag in het Veenpark 
beleef je het vroegere leven van de 
veenarbeiders uit Zuidoost-Drenthe. 
Leerzaam en leuk voor jong en oud!

Het Veenpark in Barger-Compascuum 
vernieuwt en wordt nog leuker!

Breng een bezoek aan het (bijna) nieuwe Veenpark! 

Het Veenverhaal wordt nog beter en leuker verteld. 

Daar zijn we nu hard mee bezig. In Bargermond 

worden alle huizen ingericht zoals het vroeger was 

in de jaren 1920. In een aantal huisjes lijkt het of de 

bewoners alleen even weg zijn. In een prachtige 

nieuwe film op het plein krijg je het hele verhaal over 

de veengeschiedenis te zien. 

Abonnement met extra voordeel (tot 30 juni)

Met een abonnement* op het Veenpark betaal 

je maar een klein beetje meer dan voor één 

enkel bezoek en kun je het hele seizoen door 

de vernieuwingen in het park zelf van dichtbij 

beleven. Bezoek ook onze nieuwe website en regel 

gemakkelijk uw tickets en abonnement.

Abonnement verlengen Nieuw abonnement
t/m 4 jaar gratis gratis

Vanaf 5 jaar € 18,50 € 19,50

Parkeren altijd gratis

* Bovendien krijg je met je abonnement van het Veenpark maar liefst 

50% korting op een kaartje bij Wildlands. 
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Niek Weitering zowel speler als 
trainer bij vv Schoonebeek
Niek Weitering uit Nieuw-Schoone-
beek is een kind van voetbalvereniging 
Schoonebeek. Hij speelt er al vanaf de 
jeugd en is al zeven seizoenen speler 
van het eerste elftal. Hij slaat geen trai-
ning over en is ook nog trainer van de 
vrouwen van de voetbalvereniging en 
dus is hij bijna elke dag ‘op de club’.

Weitering zit met zijn team in een be-
langrijke fase; de tweede plaats in de 
zondag vierde klasse D werd net misge-
lopen en dus spelen de Nieuw-Schoone-
bekers in de nacompetitie om een plek 
in de derde klasse proberen te ver-
overen. Op dat niveau speelde hij nog 
nooit, maar hoort het team volgens de 
middenvelder wél thuis. “We moeten 
het nu maar laten zien. Als we tweede 
waren geworden dan zouden we direct 

zijn gepromoveerd, maar ja. We lieten 
het zelf liggen tegen onder andere Gas-
selternijveen die wél tweede is gewor-
den en dus promoveerde. Ik vind dat 
we zeker in de derde klasse moeten spe-
len, want er is talent genoeg en er komt 
ook wel wat jeugd aan.”

Bij de vrouwen van Schoonebeek is hij 
ook op zijn plek. Het eerste vrouwen-
team speelt in de 5e klasse en de vrou-
wen presteren elke vrijdagavond goed. 
“Ze doen hun best en ze zijn echt super 
fanatiek. Geweldig om te zien. Dat is 
niet normaal. Een mooie ploeg ook met 
een goede mix van jonge en iets oudere 
meiden. Heerlijk om daar trainer van te 
mogen zijn.” 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

BEIDE DAGEN OPEN VAN 10.00 - 16.30 u.

Verdediger Marijn Verdoold 
is topscorer van Dalen
Sinds 2007 speelt de nu 32-jarige Ma-
rijn Verdoold onafgebroken in het 
eerste elftal van zondag tweedeklas-
ser Dalen. De verdediger is een man 
van het soort ‘niet zeuren, maar doen’ 
en het is dan ook niet zo raar dat hij al 
zo lang voor het vlaggenschip speelt. 
Altijd in het hart van de verdediging 
en als voorstopper is hij een rots in de 
branding bij de rood-witten. Regelma-
tig pikte hij zijn goaltjes mee, maar 
dit seizoen maakte hij de helft van het 
aantal goals dat hij in al die jaren voor 
het eerste maakte, namelijk vijftien. 
Het verhaal van de topscorer van vv 
Dalen.

Zelf is Verdoold er ook wel een beetje 
verbaasd over, want een spits hoort het 
vaakst te scoren. “Ik scoor wel eens een 

penalty en met standaardsituaties ben 
ik ook gevaarlijk. Van daaruit scoor ik 
wel eens. Bovendien kom ik regelmatig 
mee op en dan is er ook dreiging.” 
Ooit deed Ronald Koeman het ook voor 
PSV. Het was 1988 toen de verdediger 
er 21 inschoot. Verdoold doet het op 
een wat lager niveau, maar zeker een 
respectabel niveau. Zeker als zijn team 
de sprong naar de eerste klasse weet te 
maken. Op dat niveau acteerde Dalen 
al eerder en Verdoold was er uiteraard 
bij. “We moeten via de nacompetitie 
proberen te promoveren. Dit team kan 
een stapje hoger wel mee; er komen wat 
spelers terug en er zal ook jeugd aan-
sluiten. Er vertrekken geen spelers dus 
we zouden er beter op moeten worden.” 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Griendtsveenstraat 140, 7887 TK Erica

INFO:

www.smalspoorcentrum.nl
info@smalspoorcentrum.nl
0591-303061 of 06-11111188
Facebook: Industrieel Smalspoor Museum

Op zaterdag 18 en zondag 19 juni organiseert het smalspoor-
museum een evenement met medewerking van de DPA (Dutch 
Peace Army). Een historische legervoertuigen groep met leden 
uit heel Nederland. Zij houden zich bezig met het verzamelen en 
restaureren van militaire voertuigen die ouder zijn dan 25 jaar. Dit 
weekend komt de groep naar het Smalspoor Museum Erica en op 
het museumterrein zal een compleet bivak worden ingericht. De le-
den van DPA geven uitleg over de militaire voertuigen en wapens.

In het binnenmuseum is expositiemateriaal aanwezig dat beschik-
baar is gesteld door het museum “Ergens in Nederland 1939-1945” 
in Emmen. Modelbouw militaire vliegtuigen. Het Smalspoor Museum 
heeft zelf ook materieel welke bij defensie gebruikt werden zoals de 
schietschijf-trein. 

Het smalspoor op zijn mooist in een natuurlijke omgeving. In het museumgebouw kunt 
u kijken naar diverse locomotieven, oud gereedschap en machines die vroeger ge-
bruikt werden. Vanuit het museumgebouw vertrekt u met de smalspoortrein voor een 
tocht, grotendeels over het originele traject dat vroeger gebruikt werd voor turftrans-
port. Er wordt regelmatig gestopt en uitleg gegeven. U bezoekt de enige nog werkende 
turfstrooiselfabriek in ons land, de remise en de locomotievenloods. Vrij rondstruinen 
in een 6 hectare groot buitenmuseum om te genieten van de natuur en wel 100 loco-
motieven te bekijken. Kinderattracties zoals de Kindertrein, machinistendiploma halen, 
waterspoor, spoortocht enz. 

Voor groepen zijn er diverse arrangementen mogelijk.

18 EN 19 JUNI: DUTCH PEACE ARMY EVENEMENT
HISTORISCHE LEGERVOERTUIGEN - DEMONSTRATIES - ACTIVITEITEN

Zondagmiddag
Live-muziek door

‘De Gasselter 
Blaoskapel’
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Familie Schlepers organiseerde 
op de ijsbaan in Dalerpeel eigen 
familie-expositie
Op zaterdag 4 juni jl. vond de fami-
lie-expositie van de familie Schlepers 
op het terrein van de ijsbaan in Da-
lerpeel plaats. Cecile Schlepers, die 
tegenwoordig in Doetinchem woont, 
is een van de elf geboren kinderen 
van de familie Schlepers die ooit in 
het dorp woonden en organiseerde 
de dag. De kinderen van het echt-
paar Schlepers verlieten hun geboor-
tegrond en vestigden zich elders in 
Nederland en twee ervan zelfs op Cu-
raçao om elkaar in Dalerpeel weer te 
treffen.
 
Van de elf kinderen overleed er één 
en de twee op Curaçao woonachtigen 
waren niet aanwezig. Alle anderen in-
clusief aanhang en kinderen en klein-
kinderen waren er wél. 

Reden van het samenkomen ligt hem 
in het feit dat moeder Schlepers die 
dag honderd jaar zou zijn geworden. 
De reden voor de locatie laat zich ook 
eenvoudig verklaren, want het gezin 
was vroeger veelvuldig op de ijsbaan 
te vinden en de expositie was er omdat 
een aantal van de kinderen ‘levens-
kunstenaars zijn’. 
 
“We zijn geen beroeps, maar doen het 
voor de lol”, lachte Cecile. Ze kijkt op 
een heel geslaagde dag terug waarop 
blije gezichten waren te zien. Dat gold 
ook voor de anderen. “Leuk dat we el-
kaar weer eens zagen en ook leuk om 
te zien wie wat heeft gemaakt. Het was 
erg gezellig en mooi dat het mogelijk 
was deze locatie te gebruiken.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Op 17 en 18 juni a.s. 

Carina Vinke treedt op in 
’t Schienvat op Erica
Aan de Heidebloemstraat 4 op Erica 
staat sinds jaar en dag het pand waarin 
’t Schienvat al vele jaren is gevestigd. ’t 
Schienvat is een sociaal cultureel cen-
trum waar elke dag activiteiten plaats-
vinden. Elke week komen er meer dan 
duizend bezoekers en dus kan met 
recht worden gezegd dat het sociaal 
cultureel centrum bij de Ericanen leeft.
 
Erika Kolker is beheerder van het soci-
aal cultureel centrum en dat doet met 
ontzettend veel plezier. Ze zorgt ervoor 
dat alles in goede banen verloopt. Niet 
alleen, want er zijn een aantal vrijwilli-
gers bij betrokken die ook met erg veel 
inzet voor de bezoekers van ’t Schienvat 
klaarstaan. Het kan zo gek niet worden 
opgenoemd, of het vindt er plaats of het 
is er gevestigd: toneel, muziek, de biblio-
theek is er gevestigd, soms huisartsen, 
de historische vereniging, koren en heel 

wat verenigingen: van biljart- tot sjoelen 
en er kan ook nog worden gefeest.
 
Kolker laat vol trots zien hoe het eruit 
ziet: “Kijk dit is de grote zaal en hier heb-
ben we nog een kleinere. Daar kan ook 
worden vergaderd. Ik kijk nu al uit naar 
de komst van Carina Vinke. Ze komt 
uit Erica en treedt op 17 en 18 juni a.s. 
op. Ze speelt met drie andere operazan-
gers en een pianist de voorstelling ‘The 
Old Maid and the Thief’.” Het is een 
humoristische opera uit 1939 van Gian 
Carlo Menotti. Een verteller, pianist en 
vier operazangers nemen je mee in een 
verhaal vol geheimen over mensen en 
plaatsen in een wereld die zo schilder-
achtige, schattig en perfect leek. Pas op: 
niets is wat het lijkt.” Wie een keer wil 
komen kijken of een gesprek met Erika 
Kolker wil kan altijd even langskomen. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

De Race, ATB en E-Bike Specialist!

Grote voorraad
E-Bikes

Telefoonnummer
0524-551 328

E-mail
info@scholten-cycling.nl

Door de jarenlange ervaring en ruime aanbod advi-
seren wij u zo goed mogelijk tot de beste keuze fiets 
die bij u past. Wij luisteren naar uw wens. Scholten 
Cycling heeft naast racefietsen, mountainbikes en 
elektrische fietsen ook een ruim aanbod aan kleding, 
onderdelen, accessoires, helmen en nog veel meer!

Passie voor fietsen
Niet alleen passie om de fiets te verkopen, maar 
ook passie om te fietsen en alles over de fiets te 
weten. Ons team heeft gezamenlijk veel ervaring 
én wij hebben allemaal iets met fietsen.

scholten-cyc l ing.n l Kleine Veld 39, 7751 BG DALEN



APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE

Trekkenweg 4E, VEENOORD
06 55 80 36 92

Pomp Autoservice

Nieuw-Amsterdam
Veenoord

26

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

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

Bruiloften - Jubileumbruiloften
Verjaardagen - Feestavonden - Catering

Wist u dat fam. Spiegelaar van zalencentrum d’Aol Meul

• al meer dan 52 jaar feesten en partijen verzorgt
• meerdere zalen voor kleine en grote groepen heeft
• dit compleet kan verzorgen inclusief eten, drinken en vermaak
• al vanaf 10 personen warm en koude bu� etten aan huis/bedrijf bezorgt
• dit iedere keer weer met veel enthousiasme en plezier verzorgt

Voor informatie kunt u ons altijd bellen op 0591-551500 
of een kijkje nemen op onze site: www.daolmeul.nl
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Roparun 2022 - Feest in Sleen 
en cheque-overhandiging in Dalen
Op Route Noord was onlangs de doorkomst 
van de Roparin in Sleen het eerste echte feestje 
dat de teams tegenkwamen. In het centrum van 
Sleen stond een groot podium waar opgetreden 
wordt door de “zingende broeder” en waar door 
burgemeester Renze Bergsma Team 142 – Sleen-
4life wordt ontvangen. Renze Bergsma is sinds 
een halfjaar burgemeester van de gemeente 
Coevorden en ook ambassadeur van de Ropar-
unteams die in zijn gemeente actief zijn. Dat de 
burgemeester dit serieus neemt, blijkt wel aan 
het programma dat voor vandaag gepland stond.

Na Sleen vervolgde de burgemeester zijn weg 
naar Dalen, want daar stond iets belangrijks op 
het programma, namelijk de overhandiging van 
een cheque. Waar we over het algemeen tijdens 
de Roparun de sportieve inspanningen zien, was 
de overhandiging van de cheque een mooi mo-
ment om te zien waar we het allemaal voor doen. 
De overhandig vond plaats in Selkersgoorn, het 

plaatselijke verzorgingshuis waar de route daar 
doorheen loopt en ze worden aangemoedigd door 
de bewoners.

De cheque is bestemd voor de aanschaf van twee 
koppelbedden voor het ziekenhuis in Emmen en 
het palliatief centrum Holdert. Koppelbedden zijn 
bedden die het mogelijk maken om tot in de laat-
ste fase van het leven bij elkaar te blijven. Of het 
nu gaat om echtparen of ouders en kinderen, dat 
maakt niet uit. De hoogte van de cheque is maar 
liefst €6600,- en mogelijk gemaakt door Stichting 
Roparun.

Bijna alles is bij Museum Meringa 
in Zandpol te bekijken
Lambert Meringa is 85 jaar, begon in 
2004 een museum aan het Stieltjeska-
naal 2 in Zandpol en noemde het heel 
eenvoudig: Museum Meringa. In Da-
lerveen had hij jarenlang zijn eigen 
loonbedrijf en verzamelde hij van al-
les: veel landbouwmateriaal, maar nog 
veel meer dan dat. Het is zo gek niet 
op te noemen of Meringa heeft het. En 
erover verhalen kan hij als de beste.

Wie een bezoek aan het museum brengt 
moet niet raar opkijken al de krasse Me-
ringa nog gewoon buiten aan het werk 
is: even vegen of het dak op. Het maakt 
hem niet uit, maar als er een groep men-
sen uit Enschede om 13.30 uur moet ko-
men dan staat hij paraat. In het museum 
en met pet op, dat is Lambert Meringa. 
Een man met het hart op de juiste plek 
en een sociaal man bovendien. Iedereen 
is er welkom en een grapje maken is er 
eerder regel dan uitzondering. In heer-
lijk ouderwets Drents vertelt hij over 
wat hij allemaal heeft. “Weet je wel wat 
dit is? Dit is een oud massageapparaat. 

En dit? Dit is een oude mobiele telefoon 
die ze in de oorlog al gebruikten. Die 
heb ik zelf ook vaak gebruikt. Handig 
hoor.” En zo vertelt hij bij elk object wel 
iets. “Ja, die ouwe Lanz Bulldog staat 
er ook nog. Mooi hè? Ja, ik wilde altijd 
alles houden en dan krijg je dit, haha.”
Toen de groep uit Enschede was gear-
riveerd, heette hij ze hartelijk welkom. 
“Ze zijn er voor de derde keer. De vorige 
keren was het te kort. Zó mooi vinden 
ze het hier. Iedereen is hier welkom. Ik 
heb alles wel. Kom maar langs.”
 Museum Meringa is van 1 mei tot en met 
30 september elke woensdag en donder-
dag van 10.00-17.00 uur geopend. Groe-
pen zijn op afspraak welkom. Het tele-
foonnummer is 0591 – 55 40 55. Het laat 
zich al raden: de heer Meringa heeft ook 
een mobiele telefoon. Niet van deze tijd, 
maar wel een exemplaar dat nog altijd 
functioneel is. “Foto’s kun je er niet mee 
maken, internetten ook niet. Gewoon 
waar dat ding voor bedoeld is: bellen en 
gebeld worden. Dat is genoeg. Haha.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Opnieuw subsidie voor 
organiseren activiteiten 
vrijwilligersorganisaties 
Vrijwilligersorganisaties zoals 
dorpshuizen, sportverenigingen en 
cultuurorganisaties kunnen dit jaar 
opnieuw subsidie aanvragen voor 
het organiseren van activiteiten. De 
provincie Drenthe heeft een bedrag 
van 100.000 euro beschikbaar gesteld 
aan de gemeente Emmen, onder de 
noemer ‘frisse doorstart Emmen na 
corona’. 

Activiteiten die worden georganiseerd 
door vrijwilligersorganisaties zijn 
belangrijk voor de leefbaarheid  
en vitaliteit in Emmen. Het is 
belangrijk dat deze activiteiten na de 
coronabeperkingen weer mogelijk 
zijn. Vrijwilligersorganisaties hebben 
tijdens de coronacrisis moeilijke tijden 
gehad en weinig activiteiten kunnen 
organiseren. Deze subsidie geeft hen 
een steuntje in de rug. 

Sociaal-culturele activiteiten
Alle typen organisaties die draaien 
op de inzet van vrijwilligers kunnen 
een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld 
sportverenigingen, buurt- of 
dorpshuizen, scoutinggroepen, 
gezelligheidsverenigingen en culturele 
organisaties. De activiteiten kunnen 
variëren van een yogales tot een cursus 
bloemschikken. Of van een schilderles 
tot een sportmiddag.  

Aanvragen voor 1 augustus
De subsidie kan per direct aangevraagd 
worden via het aanvraagformulier op 
emmen.nl. De aanvraagtermijn loopt 
tot 1 augustus 2022. Het maximaal te 
ontvangen bedrag per organisatie is 
1000 euro. Als het budget op is, stopt de 
mogelijkheid voor het aanvragen van 
een bijdrage.
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Zaterdag 18 juni a.s. organiseert 
de o.b.s. De Vlinderhof weer de 
jaarlijkse rommelmarkt in Noord-
Sleen. De markt wordt gehouden bij 
de molen. Aanvang van de verkoop is 
om 13.00 uur.

Evenals voorgaande jaren zullen de 
meest waardevolle spullen weer bij 

opbod worden verkocht.
Ook dit jaar is er weer de gebakskraam 
waar allerlei door de ouders 
zelfgebakken lekkernijen worden 
verkocht.

De kinderen van groep 8 dragen weer 
zorg voor het bakken en de verkoop 
van overheerlijke “knieperties”.

Rommelmarkt in Noord-Sleen
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Bert  Beukema
MAKELAARDIJ

Nu in 
Pre-Sale

In het centrum van Nieuw-Amsterdam, dichtbij alle voorzieningen en 
met uitzicht op de verlengde Hoogeveense Vaart, wordt aan de Vaart 
Zuidzijde een kleinschalig en hoogwaardig appartementengebouw 
ontwikkeld met 18 luxe appartemeten. De buitenkant van Nieuw-
Amsterdam Residences toont als een collectie van gevels met pands-
gewijze architectuur. Het gebouw bestaat uit twee-en driekamer 

appartementen, verdeeld over drie en vier woonlagen elk met een 
buiten ruimte en uitzicht op de Vaart. De grote gevelhoge raampartijen 
ver binden de riante livings, loggia’s en terrassen met de rust én de 
reuring van de waterkant. De afmetingen van de twee- en driekamer 
appartementen variëren tot circa 145 m2.  
Interesse? Meld u alvast aan op www.nieuwamsterdam-residences.nl
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Integraal plan waarin projecten worden 
samengevoegd om leefbaarheid te vergroten

Gezamenlijke aanpak
leefbaarheid  Veenoord
In Veenoord worden door gemeen-
te en woningcorporatie Woonservice 
de komende jaren verschillende pro-
jecten uitgevoerd met als doel om de 
leefbaarheid in het dorp te verbeteren. 
Gemeente Emmen voegt deze projec-
ten samen in een overzichtelijk plan 
voor de gebiedsontwikkeling voor 
Veenoord. Door samen in projecten op 
te trekken, kunnen we projecten op el-
kaar te laten aansluiten en kunnen be-
woners beter worden betrokken bij de 
voorbereiding en uitvoering.

Er is een projectleider geworven die met 
de diverse partijen en de bewoners aan 
de slag gaat met een Plan van Aanpak 
voor het gebied waarin de verschillende 
projecten worden samengevoegd. En-
kele van die projecten zijn de verduur-
zaming van woningen, het vervangen 
van de riolering in een groot deel van 
Veenoord, de aanpak van wateroverlast 
in gezamenlijkheid met het waterschap, 
de verbetering van het bijbehorend 
openbaar gebied en diverse particulie-
re initiatieven. Vanwege de noodzaak 
om het riool op korte termijn te vervan-
gen, wordt het plan voor het einde van 
dit jaar nog gepresenteerd. Otter over 

het integrale plan: “Gemeente Emmen 
wil dat bewoners zich thuis voelen in 
hun omgeving. Zo beschrijven we in de 
woonvisie dat we aantrekkelijke wijken 
en dorpen willen behouden en realiseren 
voor huidige en toekomstig bewoners. 
Uit woningmarktonderzoek blijkt dat 
bewoners van Veenoord relatief ontevre-
den zijn met hun woonsituatie. Met dit 
integrale plan verwachten we Veenoord 
als woon- en leefgebied aantrekkelijker 
te maken en kunnen we effi  ciënter en ef-
fectiever omgaan met de voor Veenoord 
beschikbare middelen.” 
tot een sportmiddag.

Samenwerking met externe partijen
In verschillende projecten wordt sa-
mengewerkt met externe partijen en 
bewoners. In het project ‘De drie hof-
jes’, dat onderdeel is van de Regiodeal, 
wordt nauw samengewerkt met Sedna 
en Woonservice om de leefbaarheid in 
de Drie Hofjes te verbeteren. Daarnaast 
wordt in gezamenlijkheid met water-
schap Vechtstromen gewerkt in een pilot 
om wateroverlast aan te pakken. Die sa-
menwerkingen krijgen ook in het nieu-
we plan een vervolg.

Persbericht voor 
De 18 Dorpen Krant?

Mail naar: 
har@regiomagazine.nl

Adverteren in 
De 18 Dorpen Krant?

Bel Marc Zegerius: 
06 50 64 78 39

M. Klaas Sierhekwerk
Voor al uw maatwerk!

www.klaas-sierhekwerk.nl

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

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

Schuif- en inrijpoorten -
Boeren scharnieren -

Klein constructie -
IJzerverkoop -

Bezoekadres:
Vlasakker 10
7761 RC SCHOONEBEEK
06 54 64 49 59
info@klaas-sierhekwerk.nl
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