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Verschijnt in de dorpen 

Nieuw-Amsterdam • Veenoord • Schoonebeek • Nieuw-Schoonebeek • Erica
 Zandpol • Stieltjeskanaal • Wachtum • Holsloot • Erm • Sleen • Dalen   

Dalerpeel • Dalerveen • Diphoorn •  Weiteveen • Rietlanden • Parc Sandur
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‘Mensen krijgen hier alvast het 
echte vakantiegevoel’
Specialist in ‘buitensfeer’. Aldus 
kun je Petstra Kampeer & Ski in 
Coevorden prima omschrijven. 
Bij de onderneming in Coevorden 
kom je alvast in de vakantie- 
stemming. ‘Bij ons vind je 
kampeerartikelen en outdoor 
producten, kun je terecht voor 
ski’s en snowboards. Ook 
ons enorme assortiment aan 
wandelschoenen mag er zijn, en 
dat van de bekende merken’, zegt 
Martijn de Boer.

3D scanner
De Boer is sinds 2010 mede-

eigenaar van Petstra. Zijn broers 
runnen vestigingen van de 
onderneming in Stadskanaal 
(auto-onderdelen) en Groningen 
(caravans). ‘We bieden hier in 
Coevorden alles voor de buiten-
vakantie. Ook zijn we bekend 
om ons enorme aanbod aan 
kwalitatief goede wandelschoenen 
en sinds kort bieden we ook 
hardloopschoenen aan. Bij ons 
weet je wat je koopt. We werken 
met een 3D scanner en daardoor 
koop je bij ons altijd een schoen op 
maat. Dat is ook wat steeds meer 
mensen willen. Koop je een 

 skischoen, een wandel-
schoen of een schoen 
specifiek voor hardlopen, 
dan is dat nog best een 
uitgave. Dan wil je dus 
ook gewoond iets goeds 
om je voeten en vooral een 
passende . Bij ons slaag je 
altijd’, zegt De Boer.

Heel breed aanbod
Overigens maakt ook Eurotrek 
Campers onderdeel uit van Petstra 
Kampeer & Ski. En zo heeft 
Petstra een heel breed aanbod. ‘We 
werken met een team van negen 
mensen in Coevorden. Dat zijn 
allemaal specialisten. Dat maakt 
in mijn ogen ook het verschil. 
Mensen willen goed voorgelicht 
worden en willen weten wat 
ze kopen. In mijn ogen koop je 
bijvoorbeeld nooit een goede 
schoen via internet.’

Sterk team
De Boer nam met zijn broers de 
zaak in 2010 over. ‘Het zijn best 
roerige jaren geweest. Ondertussen 
zijn we trots op wat hier staat. 
Groei? Dat is zeker geen doel op 
zich. We hoeven niet groter. We 
willen vooral een gezond bedrijf 
blijven. Veel ondernemers willen 
alleen maar groeien en groeien. 
Bij ons is dat niet aan de orde. Wel 

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

ben ik blij dat we ons team verder 
uitgebreid hebben. Het vinden van 
goed personeel is tegenwoordig 
behoorlijk moeilijk. Wij zijn er 
gelukkig wel in geslaagd om ons 
sterke team nog verder uit te 
breiden.’

Buitensfeer
De Boer kan gemakkelijk het 
Petstra gevoel omschrijven. 
‘Wij staan voor buiten. Voor 
ontspanning. Hier begint je 
vakantie. Hier krijg je een 
bepaald gevoel. Onze showroom 
is prachtig en sfeervol. Bij ons 
ontdek je nog de zo typische 
buitensfeer’, besluit De Boer 
tevreden

Petstra Kampeer & Ski is 
gevestigd aan de Printer 31 
in Coevorden. 
Telefoon: 0524-593704. 
Zie ook de website 
www.petstrakampeerenski.nl.

Willem Schoutenstraat 22, 7825 VV Emmen
0591-745 888  |  info@groenmaat.nl  |  www.groenmaat.nl

HET IS WEER TIJD VOOR DE TUIN!

Door Vincent Muskee

Petstra Kampeer & Ski in Coevorden
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TUINBOUWGEBIED
KLAZIENAVEEN

1&2 APRIL 2023

In Tuinbouwgebied Klazienaveen doen verschillende bedrijven hun deuren open! Voor
iedereen is het leuk om Kom in de Kas te bezoeken. Je kan bij 8 verschillende bedrijven binnen
kijken. Ontdek de groene liefde, die de tuinders elke dag ervaren.

Na het grote succes van “kieken hoe’t gruit” hebben we dit jaar een evenement met als thema
“kieken en pruven”. Tijdens dit evenement kan je een zaadje planten, maak een
insectenhotel en ontdek hoe de tuinders omgaan met de biodiversiteit in en rond de kas.

 Drenthe Flowers BV
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Verhuisservice Huizenga in Veenoord:  
ook hét adres voor self-storage
Door Vincent Muskee

Verhuisservice Huizenga, gevestigd 
op honderd meter van de A37 
onderaan de afrit Veenoord, is al 
negen jaar dé verhuizer bij uitstek. 
Sinds drie jaar biedt het bedrijf in 
Veenoord ook self-storage. In een 
gloednieuw pand is plaats gemaakt 
voor liefst 58 boxen. Over het concept 
is goed nagedacht. 

‘We hadden in ons oude pand al elf 
boxen. Nu kunnen we dus veel meer 
klanten van dienst zijn. Mensen 
kunnen hier overdekt lossen, kunnen 
gebruik maken van een lift en ze 
krijgen bovendien te maken met 
(duurzaam) verwarmde boxen. Zeker 
dat laatste mag je best uniek noemen’, 
zegt eigenaar Renzo Huizenga trots.

Beste en mooiste
‘Wij bieden boxen van verschillende 
formaten. Sommige mensen gebruiken 
het als een schuur als ze woonachtig 
zijn in een vakantiewoning, bedrijven 
kunnen er hun archief kwijt en zo 
hebben we voor elk doel een geschikte 
box te huur. De goedkoopste box 
huur je al voor slechts dertig euro per 
maand’, zegt Huizenga. ‘Al de boxen 
zijn goed geïsoleerd en verwarmd 
door een warmtepomp. Natuurlijk 
hebben huurders via een speciale 
tag toegang tot het pand en krijgen 
ze een eigen sleutel van hun box. 
Verder kan een box ook ideaal zijn 
voor accountmanagers. We kunnen 
eventueel zelfs goederen voor ze 
in ontvangst nemen. Inpandig is 
bovendien een toilet en er komt een 
koffieautomaat. Natuurlijk hebben 
we het wiel hier niet opnieuw 
uitgevonden. Wél durf ik te zeggen  

 
dat we op het gebied van self-storage 
het beste en mooiste kunnen bieden.’

Uitstekende aanvulling
De boxen vormen een uitstekende 
aanvulling op de werkzaamheden als 
verhuisbedrijf. ‘Volgens mij zijn we in 
de regio ook het enige verhuisbedrijf 
met een self-storage. Natuurlijk hopen 
we dat de boxen straks allemaal 
verhuurd zijn. Bij de bouw van het 
pand hebben we rekening gehouden 
met groei. Mocht de belangstelling 
groot zijn, dan kunnen we altijd nog 
weer verder uitbreiden. Overigens 
hebben we bewust gekozen voor een 
witte wanden in de self-storage. Zo 
is een fijne, frisse en lichte ruimte 
ontstaan, iets waar ik bijzonder trots 
op ben.’ Overigens huren de meeste 
mensen een self-storage box omdat 
ze tussentijds opslag hebben omdat 
ze wel al uit de huidige woning 
moeten, maar hun nieuwe woning 
nog niet beschikbaar (of opgeleverd bij 
nieuwbouw) is. 

Maandelijks opzegbaar
Huizenga hecht waarde aan persoon- 
lijk contact. ‘Toch kunnen mensen 
ook online zaken met ons doen. Ik 
kan alles op afstand regelen, tot aan 
het openen van het pand aan toe. 
Huur je bij ons een box, dan kun je de 
huur maandelijks opzeggen. Verder 
worden de boxen uiteraard goed 
bewaakt’, zegt Huizenga. Uiteraard 
blijft Verhuisservice Huizenga 
ook gewoon dé verhuizer. ‘Ook in 
dat opzicht hebben we erg veel te 
bieden. Zo zijn we bijvoorbeeld ook 
het adres voor zorgverhuizingen 
en bedrijfsverhuizingen en zijn we 
tegenwoordig zelfs internationaal 
actief. Het gaat prima met het bedrijf 
en met ons nieuwe pand kunnen we 
echt jaren en jaren vooruit. 

Verhuisservice Huizenga is gevestigd 
aan de Boerdijk 44 in Veenoord. 
Telefoon: 0591-235559. 
Zie ook de website 
www.verhuisservicehuizenga.nl.

‘Veel belangstelling’ 
voor woningbouwkavel 
in Nieuw-Amsterdam

Tot en met 3 maart kon er via de 
gemeente Emmen ingeschreven worden 
op een nieuwe woningbouwkavel in 
Nieuw-Amsterdam. De kavel van in 
totaal 527 vierkante meter ligt aan de 
Wijkstraat. ‘De belangstelling voor 
deze prachtige kavel is groot’, laat een 
woordvoerder van de gemeente Emmen 
weten. Mensen die ingeschreven 
hebben op de kavel, moeten tot 10 
maart geduld hebben. Dan vindt 
namelijk de (digitale) loting plaats. 
Hoeveel mensen precies ingeschreven 
hebben, was bij het ter perse gaan van 
deze krant nog niet bekend.
 
Duidelijkheid op 10 maart
Dat er erg veel belangstelling is voor de 
woningbouwkavel is overigens niet zo 
verwonderlijk. In Nieuw-Amsterdam is 
sprake van een aantrekkelijk centrum en 
de kavel ligt aan een fraaie kade. In de 
buurt huisvesten diverse basisscholen en 
ook de verbindingen per trein zijn vanuit 
Nieuw Amsterdam prima met de lijn 
Emmen/Zwolle. Er is bovendien sprake 
van verschillende fietsmogelijkheden 
en voorts zijn er verschillende 
recreatiemogelijkheden in de omgeving. 

Voor de kavel aan de Wijkstraat wordt 
door de gemeente Emmen een bedrag 
gevraagd van 82.897,10 euro. Wie de 
gelukkige eigenaar van de riante kavel 
wordt, wordt door de gemeente op 
10 maart bekend gemaakt.  
(18 DorpenKrant/Vincent Muskee)

CB De Zwaluw in Zandpol viert dit jaar
honderdjarig bestaan
De Zandpolster christelijke basis-
school CB De Zwaluw viert dit jaar het 
honderdjarig bestaan. In de vorm van 
veel leuke activiteiten zal dit heug-
lijk feit worden gevierd. Op dinsdag 
6 juni en zaterdag 10 juni a.s. vindt 
het plaats. Om alles in goede banen te 
kunnen leiden is er een feestcommis-
sie samengesteld.

De leden ervan poseerden voor de 
school op de foto en hebben er allen een 
link mee. De meesten zaten er op school 
en hun kinderen volgen of volgden er 
onderwijs. Dat geldt ook voor Mariska 
Stanneveld. “We hebben er met elkaar 
heel veel zin in. Er is bewust voor twee 
feestdagen gekozen: een voor alleen 
kinderen op de dinsdag en een voor ie-
dereen in het weekend.” 
 
De feestdag voor kinderen zal in het te-
ken staan van leuke activiteiten en ook 
zullen er (oud) leerkrachten aanwezig 
zijn. Tijdens de feestdag voor iedereen 
is er ook van alles te doen. Wat precies 
is nog niet bekend, maar daar zal de 
komende periode over worden nage-
dacht. Het is een soort reünie waar dus 
ook oud-leerlingen op afkomen. Die 

middag zullen er veel foto’s zijn te zien 
en zal er natuurlijk gezellig worden ge-
sproken. “Wie nog foto’s of andere spul-
len heeft geef het dan door. Dan kunnen 
wij ervoor zorgen dat het straks op een 
goed plekje komt zodat iedereen ze kan 

bekijken. Er kan met mij worden gebeld 
(06-13 00 13 88), maar er kan ook met de 
school contact worden opgenomen of 
een e-mail naar 100jaar.cbdezwaluw@
gmail.com worden gestuurd.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

v.l.n.r.: Ebelien Winkels, Kim Spiegelaar, Hillie Setz, Romy van Wijk en Mariska Stanneveld. 

zaterdag 25 maart a.s.

Kinderkledingruilbeurs 
in Dalen
In De Weme aan de Hoofdstraat 24 
in Dalen vindt op zaterdag 25 maart 
een kinderkledingruilbeurs plaats. 
De ruilbeurs voor kleding is gratis. 
Mensen kunnen schone kinderkleding 
in goede staat op zaterdagochtend 25 
maart inleveren en kunnen ‘s middags 
vervolgens zelf kleding uitzoeken. Er 
is kleding voor zowel baby’s als voor 
jongvolwassenen. Het aanbod zal groot 
zijn.
 
Hoewel de beurs gratis is, staat er bij 
de ingang wel een potje voor een vrij- 
willige bijdrage. De huur van De Weme 
wordt gefinancierd door de diaconie 
van de dorpskerk in Dalen. Wil jij 
kleding inleveren, dan kan dit op 
zaterdagochtend 25 maart tussen 09.30 
uur en 11.30 uur. Alleen inbrengen van 
kleding is uiteraard ook mogelijk. Alle 
kleding kan ingeleverd worden. 

De vrijwilligers van de organisatie 
stellen er prijs op dat de kleding op 
maat gesorteerd aangeleverd wordt. 
Vervolgens kan tussen 13.00 uur en 15.30 
uur ‘nieuwe’ kleding uitgezocht worden.  

Ook mensen die niets ingebracht 
hebben, kunnen de beurs bezoeken 
om kleding uit te zoeken. Mocht er 
kleding overblijven, dan wordt dit deels 
opgeslagen voor de beurs in het najaar. 
De rest wordt gedoneerd aan een lokaal 
goed doel. Zie voor meer informatie: 
www.facebook.com/kledingbeursdalen.



Vaart Zuidzijde 33
7833 AB
NIEUW-AMSTERDAM
T. 0591 535130
apotheek.de.vaart@ezorg.nl
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Grondverzet
Renovatie
Aanleg
(sier) Bestrating
(periodiek) Onderhoud
Schuttingen plaatsen

www.tuinonderhoudcoevorden.nl
Telefoon: 0591-212192

Vraag naar de mogelijkheden!

Samen 
de wereld 
een stukje 
groener.
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Theatergroep Kantje-Boord staat 
twee avonden in Atlas Theater
Theatergroep Kantje-Boord, verbon-
den aan Treant Zorggroep staat op 
woensdag 19 en donderdag 20 april 
wederom op de planken van het AT-
LAS Theater in Emmen.  
Kantje-Boord is al ruim 15 jaar actief 
en creatief als nooit tevoren.
 
De groep is weer helemaal klaar voor 
een wervelende avond vol met actie, 
steken onder en boven water, liefde 
en verdriet voor het vak, omlijst door 
pakkende liedjes en muziek. De show 
heet: “Aan zorg(en) geen gebrek” en 
bevat voor iedere bezoeker herkenbare 
onderwerpen.
De (gevolgen van) herinrichting van 

het zorglandschap in Drenthe komt op 
ludieke wijze aan bod, naast onder-
werpen als: waar kun je bevallen, hoe 
gaan we om met ouderen in de zorg 
en zelfs boer Geert komt langs! Ook 
al ben je geen medewerker: iedereen 
vindt iets van zijn gading in de show, 
want zorg raakt iedereen!
De shows van Kantje-Boord staan 
garant voor genieten met een lach en 
een traan.

Kaarten zijn te bestellen via de website 
van het Atlas Theater of via de website 
van Kantje-Boord 
(www.kantje-boord.com). Mailen kan 
ook: verkoop@kantje-boord.com.

€ 230.000 beschikbaar voor 
sport, bewegen en gezondheid
Nieuwe materialen voor uitgebreide-
re sportlessen, een bijzondere clinic 
over sport of gezondheid op school, 
een aanpak voor het werven van nieu-
we leden of een extra cursus voor trai-
ners. Er is dit jaar € 230.000,- beschik-
baar vanuit het Sportakkoord Emmen 
Beweegt voor plannen op het gebied 
van sport, bewegen en gezondheid. In 
2022 werden maar liefst 100 aanvra-
gen ingediend. De gemeente Emmen 
is één van de partners in het Sportak-
koord.

Wethouder Pascal Schrik: “We vinden 
het belangrijk dat iedereen die dat wil 
de mogelijkheid heeft om actief te bewe-
gen en gezond te leven. Dit stimuleren 
we graag vanuit het Sportakkoord. De 
bijdragen zijn niet alleen bedoeld voor 
sportverenigingen of scholen. Iedereen 
met een goed plan kan zich melden.” 
Plannen indienen Het Sportakkoord 

kan bijdragen aan kleine, maar ook aan 
grote plannen. Er kunnen bijdragen 
worden aangevraagd in drie catego-
rieën: t/m 500 euro, t/m 5.000 euro en 
t/m 10.000 euro. Voor iedere categorie 
gelden eigen voorwaarden. De buurt-
sportcoaches van de gemeente Emmen 
kunnen de indieners ondersteunen bij 
hun aanvraag. Informatiebijeenkomst 
 
Speciale informatiebijeenkomst
Op maandag 13 maart vanaf 19.30 uur 
is er een speciale informatiebijeen-
komst over het Sportakkoord in het 
stadion van FC Emmen. Tijdens deze 
avond wordt verteld wat het Sportak-
koord inhoudt en wat er mogelijk is, 
er worden voorbeelden gepresenteerd 
van eerder toegekende bijdragen en er 
worden verschillende sessies gegeven. 
Kijk voor meer informatie en om aan 
te melden voor deze bijeenkomst op: 
www.sportakkoordemmenbeweegt.nl

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

SEIZOENSOPENING: 16, 17, 18 en 19 MAART 2023!

Eigen Nederlandse
productiefabriek

Sterk en onbegrensd
in maatwerk

Eigen 
montageteams

Deskundige
adviseurs

LEUKE ACTIES 
& KORTINGEN

Speciale informatiebijeenkomst op maandag 13 maart

Geweldige leerlingenactie
voor Giro 555
De leerlingen van de BWB-school in Dalen hebben onlangs een 
geweldige actie gehouden om geld op te halen voor Giro 555 voor de 
slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. 
De geweldige opbrengst van de markt was € 1263,68

Burgemeester Wessels Boerschool in Dalen:
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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 
Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een offerte.
Vaste prijs is bespreekbaar. Tel 06-84653099

Wij zijn u graag van dienst voor al uw binnen- en buiten- 
schilderwerk. Kwaliteit en tevredenheid staan bij ons voorop. 
Wij werken met topproducten zoals Sigma, Sikkens 
en Wijzonol. Ook kunt u bij ons terecht voor o.a.:
 

›  Sauswerkzaamheden
›  Houtrot reparatie
›  Behangwerkzaamheden
›  Dakgoot onderhoud

Twee ervaren schilders 
bieden zich aan!

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE 

Jolanda

DA Drogisterij Jolanda ligt centraal in het dorp, dichtbij de  
supermarkt, bank en andere winkels. Jolanda is een bekend en  
betrouwbaar adres voor al je gezondheidsvragen, je wordt  
persoonlijk met raad en daad bijgestaan door een van de  
gediplomeerde drogisten. Ook voor een leuk cadeautje  
slaag je bij Jolanda.
 
DA Drogisterij & Parfumerie Jolanda, Erica
Havenstraat 26D
7887 BP
0591-301342

 
Bezoek voor meer informatie onze website:
www.da.nl/da-drogisterij-parfumerie-jolanda-erica-7888

ERICA
Neem een kijkje op onze vernieuwde site www.logeerhuiskleindrenthe.nl 
of bel/mail Desi Meijer via 06 52 144 093 en info@logeerhuiskleindrenthe.nl

Logeerhuis Klein Drenthe is er
voor jou en jouw kind
Logeerhuis Klein Drenthe start met een nieuwe groep. In het logeerhuis komen 
momenteel alleen in het weekend kinderen logeren. Kinderen met een rugzakje, 
denkend aan ADHD, ASS, hechting, trauma, licht verstandelijke beperking  
en ook zonder diagnose maar waar ontlasting wenselijk is.
 
In het weekend bieden wij logeren van vrijdag tot zondag, om het weekend, twee keer 
in de maand. Een oudere groep en jongere groep die elkaar afwisselen in de even en 
oneven weekenden. In de oudere groep hebben wij een paar plekken vrij. 

Nu gaan wij een extra groep starten met doordeweeks logeren. Van dinsdag uit 
school/dagbesteding komen de kinderen bij het logeerhuis. Op woensdag weer 
naar school/dagbesteding en nadien terug naar het logeerhuis. Donderdag gaan de 
kinderen vanuit school/dagbesteding weer naar huis toe. In deze groep zijn nog een 
aantal plekken vrij. 

Logeerhuis Klein Drenthe is er om ouders/verzorgers te ontlasten en even een pas 
op de plaats te laten zetten. Daarnaast gaat het kind door in het ritme van de week 
met school/dagbesteding en krijgt de zorg die hij/zij nodig is bij het logeerhuis. 
Huiswerkondersteuning, lekker buiten spelen of uitrusten op de bank na een lange 
schooldag is mogelijk.
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Water Natuurlijk wil gevolgen klimaatcrisis opvangen
Water Natuurlijk doet mee aan de 
waterschapsverkiezingen op 15 maart 
aanstaande. Wij zijn daarbij de groot-
ste partij in het gebied van waterschap 
Hunze en Aa’s en willen verantwoor-
delijkheid nemen om de problemen 
aan te pakken. Het werkgebied van 
Hunze en Aa’s bevindt zich tussen 
Groningen, Delfzijl, Emmen en Assen. 
De kerntaken van het waterschap zijn 
het verzorgen van schoon, veilig en 
voldoende water. Dit lijkt nu allemaal 
vanzelfsprekend te zijn, maar zonder 
ingrijpen komt hier snel verandering 
in. En niet ten goede.
 
Iedereen kent de verhalen over de 
gevolgen van de klimaatcrisis: droogte 
en wateroverlast, afname van biodi-
versiteit. Dat is niet alleen in het verre 
buitenland, maar ook dichterbij. Ook 
in Noord Nederland staat de natuur er 
niet florissant voor. 

De hoogste prioriteit ligt voor Water 
Natuurlijk bij het opvangen van de 
gevolgen van de klimaatverandering. 
Zoals de dreigende verdroging van 
de natuur en het landschap. Door het 
water in natte perioden langer vast te 
houden kan er meer water beschikbaar 
blijven in droge perioden. Zoet water is 
een kostbaar goed waar we veel zuini-
ger op moeten zijn.

Een ander probleem waar Water Na-
tuurlijk aandacht voor vraagt is het ver-
minderen van veenoxidatie. Dit is het 

proces waarbij veen door verdroging 
als het ware verbrandt en de bodem 
daalt. Hierbij wordt droog liggend veen 
omgezet in kooldioxide, een  broeikas-
gas. Water Natuurlijk wil dit tegengaan 
door de waterstand te verhogen. 
Door vervuilende stoffen door mense-
lijke activiteiten wordt de biodiversiteit 
bedreigd. Dat betekent dat verschil-
lende dieren en planten uitsterven en 

drinkwaterbronnen vervuild dreigen te 
raken.  Water Natuurlijk wil dat tegen-
gaan door natuurvriendelijke oevers, 
bloemrijke akkerranden, betere water-
zuivering, visvriendelijke gemalen en 
het tegengaan van verspreiding van 
gifstoffen. 

Tot slot wil Water Natuurlijk een 
bijdrage leveren aan het voorkomen 

van opwarming van de aarde door het 
verminderen van het gebruik van gas 
en olie. Dat is mogelijk met opwekking 
van duurzame energie op daarvoor 
geschikte locaties. Daarbij is draagvlak 
van omwonenden een voorwaarde.
Meer informatie over Water Natuurlijk 
Hunze en Aa’s, het verkiezingspro-
gramma en de kandidaten is te vinden 
via: waternatuurlijk.nl/hunze-en-aas.

Epaper:(WWW.TEGELHANDELDALEN.NL)

PVC-vloeren,

Laminaat,
Tapijt & Vinyl

ELKE AVOND
OP AFSPRAAK

GEOPEND

T. 06-41044448



Emsland Moormuseum   |   49744 Geeste   |   Am Geestmoor 6   |   (49)05937/70999-0   |   kontak@moormuseum.de   |   www.moormuseum.de
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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

Geschiedenis en natuur beleven

Wisselende tentoonstellingen
Emsland Moormuseum 1. Ein Glücksfall – Artenreichtum Moor

 01 maart t/m 31 oktober 2023

2.  Verborgene Schätze – Ausgewählte  
 Objekte aus den Depots des Emsland  
 Moormuseums
 05 maart t/m 18 juni 2023

3.  Verortung – Künstlerische Arbeiten  
 von Holger Kerkhoff
 16 juli t/m 31 oktober 2023
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Bouwbord kinderboerderij 
in Schoonebeek werd onthuld
Op donderdag 23 februari jl. was het 
precies twee jaar geleden dat twee 
meisjes uit Schoonebeek bij een ver-
keersongeluk tussen Coevorden en 
Schoonebeek om het leven kwamen. 
Een van hen was Isabelle Klingenberg. 
Haar ouders, Toby en Hellen richtten 
het jaar erop Stichting Isabelle op om 
al die mensen in het dorp te bedanken 
voor de steun die ze hen gaven en nog 
altijd geven. De stichting zet zich voor 
meer verbinding in het dorp in. In dit 
kader wordt er ook een kinderboerde-
rij aan de Burgemeester Osselaan ge-
realiseerd. Eind van de zomer wil men 
met de werkzaamheden beginnen. De 
officiële onthulling van het bouwbord 
werd op donderdag 23 februari jl. ont-
huld.
 
Het was voor iedere aanwezige een erg 

indrukwekkend moment. Velen kwa-
men eropaf. Ook burgemeester Eric van 
Oosterhout van de gemeente Emmen 
en vele kinderen, waaronder ex-klasge-
nootjes. Ze lazen stukjes voor waarbij de 
nodige emoties loskwamen. Bovendien 
mochten kinderen een naam voor de 
kinderboerderij bedenken. Elke inzender 
kreeg een leuke waardering in de vorm 
van een waardebon. De burgemeester 
noemde alle namen op en de kinderen 
kregen de waardering persoonlijk over-
handigd. 
 
De familie Klingenberg was dusdanig 
ontroerd en dankbaar dat ook bij hen 
vele emoties loskwamen. “We zijn ieder-
een zó dankbaar en erg blij dat de reali-
satie van de kinderboerderij binnenkort 
zal beginnen.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Dennis Lippold uit Weiteveen werkt met 
veel plezier bij Jumbo HUB in Emmen
Dennis Lippold uit Weiteveen werkt al 
jaren bij de supermarktketen Jumbo. 
Zo bezorgde hij in het verleden bood-
schappen vanuit de vestiging in Kla-
zienaveen. Sinds december jl. werkt 
hij bij de fonkelnieuwe Jumbo HUB 
aan de James Cookstraat 8 in Emmen: 
de eerste Jumbo-thuisbezorglocatie in 
Drenthe en de achttiende in Nederland.

Vanaf de vestiging in Emmen worden 
boodschappen door ongeveer 75 men-
sen bij zowel bedrijven als particulieren 
thuisbezorgd. Men bestrijkt een groot ge-
bied van Emmen tot Hoogeveen en van 
Hardenberg in Overijssel tot Sellingen in 
Oost-Groningen. Lippold werkt er met 
heel veel plezier, laat vol trots zien hoe 
zijn bezorgwagen eruitziet en hoe het 
eraan toegaat bij het in- en uitladen. “Ik 
begin om 6.30 uur en werk tot 14.00 uur. 

Zeven en een half uur dus en dan bezoek 
je al gauw een stuk of twintig adressen. 
Erg leuk om te doen. Bij de een praat je 
wat en bij de ander is het snel door naar 
de volgende. We hebben zowel koel- als 
diepvriesproducten en producten en 
houdbare producten. Kijk, hier ziet je 
het verschil: twee verschillende soor-
ten boxen. In de ochtend is het hier heel 
druk. Dan komen de grote vrachtwagens 
vanuit Raalte met alle boodschappen. 
Wij laden onze wagens dan in en gaan 
op pad en als we terug zijn gaat de mid-
dag-/avondploeg op pad. Zij werken tot 
22.00 uur.”
 
Lippold kan zich geen mooier werk be-
denken en is nog nooit een dag met te-
genzin naar zijn werk gegaan. Hij raadt 
het een ieder dan ook aan om te gaan 
bezorgen.  (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Jumbo HUB Emmen met links Dennis Lippold

Burg. de Kockstraat 20a  |  7861 AD Oosterhesselen

T 0524 581111  |  info@bertstadman.nl

www.bertstadman.nl

Voor de mooiste plekjes in 
Zuidoost-Drenthe!
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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 



Lekkere 
trek?

McDonald’s Emmen
Hoenderkamp 1

Tot snel bij

McDonald’s Emmen
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Na een succesvolle eerste Drakenbootrace op Erica 
volgt zondag 17 september 2023 de tweede editie
De organisatie van Stichting Waterevene-
menten op Erica was het unaniem eens 
over het verloop van de eerste Draken-
bootrace op Erica, dit moet een vervolg 
krijgen. De Drakenbootrace is een uniek 
evenement in de gemeente Emmen. De 
race vindt plaats in het centrum van het 
dorp Erica op de Verlengde Hoogeveense 
Vaart. Een team dat mee wil doen bestaat 
uit 9 personen, 8 peddelaars, (waarvan 
minstens 2 dames) en 1 verplichte trom-
melaar.
 
Meedoen levert naast puur plezier, actie en 
teambuilding, ook gegarandeerd een enor-
me stoot adrenaline op. Voor het publiek 
is de toegang gratis. Bij HUBO Erica wordt 
weer een gezellig terrein ingericht, waar een 
hapje en een drankje verkrijgbaar zijn. Ver-
der zal er voor de kinderen enig vertier zijn. 
Na de Drakenbootrace en de prijsuitreiking 
zal er tot 20.00 uur muziek aanwezig zijn.
Teams kunnen zich inmiddels weer aanmel-
den op onze site. 

Voor meer informatie
www.drakenbootraceoperica.nl

Dalen prominent-
vertegenwoordigd 
tijdens Open Atelier 
Dagen Coevorden

Het weekend van 11 en 12 maart staat 
in het teken van de Open Atelier Da-
gen Coevorden. Beide dagen kunnen 
kunstliefhebbers hun hart ophalen bij 
een groot aantal kunstenaars, ook in 
Dalen. Behalve dat je de werken van 
de deelnemende kunstenaars kunt be-
wonderen, kunnen geinteresseerden 
ook deelnemen aan verschillende cur-
sussen en workshops.
 
Schilderijen van Schildersgroep 
Dalen
In Dalen kun je tijdens de Open Atelier 
Dagen Coevorden op liefst acht plaatsen 
terecht. Zo laat Herman Peters acryl- en 
olieverfschilderijen zien en kun je bij 
Atelier Engel terecht voor werk van Jen-
neke ten Napel. Zij maakt schilderijen 
en werkt met speksteen. Bij Valeri-aan 
is werk te zien van Vera van Brakel. Zij 
staat bekend om haar dierportretten, 
abstract werk en bronzen beeldjes. In 
Museummolen Jan Pol in Dalen stelt 
Jan Katerbarg schilderijen en houtwerk 
tentoon. Tijdens de Open Atelier Dagen 
Coevorden laten uiteraard ook de leden 
van Schildersgroep Dalen schilderijen 
zien en werk van Hilde Luyt-Frijlingh 
is te zien in de Drentse Glasblazerij in 
Dalen.
 
Handgemaakte leren tassen 
en accessoires
In The Homestead kun je terecht voor 
werk van Joost en Melissa van Noord-
wijk en in Marja’s Leeratelier worden 
onder meer handgemaakte leren tassen 
geëxposeerd, net als verschillende ac-
cessoires. Zie voor meer informatie de 
website www.oad-coevorden.nl. 
(18 DorpenKrant/Vincent Muskee)
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Verlengde Vaart N.Z. 58, 7887 EG ERICA 
(0591) 30 16 01  |   info@harryroosken.nl

www.harryroosken.nl

Gazelle ‘Makki’
dé elektrische bakfiets

Makki is ontworpen met input van ouders en kinderen als  
uitgangspunt. Hierdoor is Makki geen gewone elektrische 

bakfiets, maar een bakfiets waar jij én je kinderen elke keer weer
met veel plezier gebruik van maken. Er is alle aandacht gegeven 

aan veiligheid en comfort, voor zowel jou als je kleintje(s). 
En met een doordacht pakket aan accessoires durf je het aan

 je tweede auto te vervangen voor Makki.
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Fiets-shop Harry Roosken in Erica  
na verbouwing klaar voor de toekomst
ERICA - Eigenlijk behoeft Fietsshop 
Harry Roosken in Erica helemaal geen 
nadere introductie. ‘Mijn opa begon 
de zaak – op dezelfde plek- meteen na 
de Eerste Wereldoorlog. We bestaan 
ondertussen dus al 105 jaar. Zelf ben 
ik in 1991 samen met mijn vrouw Ria 
ingestapt als opvolger van mijn vader. 
We zijn trots op onze zaak en inmid-
dels is de toekomst van onze zaak 
ook gewaarborgd. Onze medewerker 
Rene, ook al meer dan een kwart eeuw 
bij ons in dienst, zal op den duur de 
zaak overnemen. Wanneer? Ik heb 
altijd gezegd dat het mijn streven is 
om op mijn 65e te stoppen’, zegt Harry 
Roosken (61). 
 
Toekomst
Hoewel Fiets-shop Harry Roosken dus 
een zeer rijke historie heeft, wordt ook 
continu nagedacht over de toekomst. 
‘We hebben hier in het najaar een gron-
dige verbouwing ondergaan. Daardoor 
zijn we echt weer helemaal up-to-date. 
Als je pretendeert een moderne fietsen-
winkel te zijn, dan hoort daar natuurlijk 
ook een mooie showroom bij. Er was, 
zo eerlijk moeten we zijn, ook heel lang 
niets gebeurd, en dus werd het ook echt 
de hoogste tijd. De werkplaats sluit nu 
prachtig aan op de winkel en er is nu 
dus sprake van één fraai geheel. We 
hebben nieuwe kleuren gebruikt en de 
accessoires worden op een logische ma-
nier aangeboden. Natuurlijk hebben we 
ook beeldschermen in de zaak. Je moet 

op een bepaald moment gewoon iets 
doen. En het resultaat is echt prachtig’, 
zegt Roosken tevreden.

‘Gewone’ fiets
Fiets-shop Harry Roosken verkoopt 
natuurlijk elektrische fietsen, maar is 
de ‘gewone’ fiets gelukkig niet ver-
geten. ‘We proberen daar altijd een 
evenwicht in te vinden. Wij schrijven 
de gewone fiets niet af en wij willen de 
mensen – jong en oud-  in Erica gewon 
alle mogelijke fietsen kunnen leveren. 
Je ziet wel dat in ons dorp steeds meer 

de switch van auto naar elektrische 
fiets wordt gemaakt. Erica ligt op zo’n 
tien kilometer van Emmen en zeker het 
woon-werkverkeer wordt steeds vaker 
afgelegd per elektrische fiets. Logisch; 
het is gezonder en het scheel ook ge-
woon in de kosten’, weet Roosken. 

Beeldschermen
Roosken heeft de branche zien verande-
ren. ‘Je wordt steeds meer elektromon-
teur. Onze medewerkers Rene en Brian 
moeten elk jaar weer de schoolbanken 
in om bij de tijd te blijven. Wat zeker 

ook veranderd is, is dat de klanten 
meer kennis van zaken hebben. Inter-
net speelt daar natuurlijk een grote rol 
in. Mijn opa zou schrikken als hij nu 
beeldschermen in de winkel zou zien, 
haha. Het is echter de tijd. En daar moet 
je gewoon in mee’, besluit Roosken.

Fiets-shop Harry Roosken is gevestigd 
aan de Verengde Vaart Noordzijde 58 
in Erica. Telefoon: 0591-301601. 
Zie ook www.harryroosken.nl 

(18DorpenKrant/Vincent Muskee)

Klimaatneutraal met KÖMMERLING kunststof
kozijnen van tiku Fensterbau GmbH

tiku ziet duurzaamheid als een opgave en denk niet alleen aan het 
millieu, maar ook aan sociale en economische vragen. Met onze 
recycling zijn we een voorbeeld voor grondstofkringloop.
 
We nemen onze verantwoordelijkheid voor samenleving en mensen heel 
serieus. En nog iets hiervoor belangrijk is, hoe we komende generaties 
de wereld nalaten: onze zeeën. KÖMMERLING en tiku zetten zich ook hier 
in voor duurzame oplossingen. Als eerste bedrijf in de kozijnenbranche 
heeft KÖMMERLING het Certificaat “Zero Granulate Loss” ontvangen.

Met kozijnen, ramen en deuren van KÖMMERLING kunststof profielen 
draagt tiku actief bij aan de bescherming van het klimaat. Zo ook onze 
klanten die onze hoog geïsoleerde kozijnen en deuren kiezen.

SAMEN KUNNEN WE GROOTSE DINGEN BEREIKEN!

Klimaschutz neutral mit Kömmerling Kunststofffenstern
von tiku Fensterbau GmbH 
Kömmerling versteht unter Nachhaltigkeit eine ganzheitliche Aufgabe 
und denkt dabei nicht nur an Ökologie, sondern auch an die sozialen 
und wirtschaftlichen Anforderungen. Wir schützen mit unseren Her-
stellungsverfahren das Klima und die Meere. Mit unserem Recycling 
sind wir Vorbild für intelligente Wertstoff-Kreisläufe. Unsere soziale 
Verantwortung für die Gesellschaft und Menschen nehmen wir sehr 
ernst. Das alles wirkt zusammen und macht unsere Marke KÖMMER-
LING aus. Und noch etwas ist wichtig dafür, wie wir kommenden Ge-
nerationen die Welt hinterlassen: unsere Meere. KÖMMERLING setzt 
sich auch hier für nachhaltige Lösungen ein. Als erstes Unternehmen 
der Fensterbranche hat KÖMMERLING das 
Zertifi kat „Null Granulatverlust“ erhalten. So 
trägt tiku aktiv zum Klimaschutz bei. Ebenso 
wie unsere Kunden, die sich für unsere hoch-
gedämmten Fenster und Türen entscheiden. 
Gemeinsam können wir Großes erreichen. 

Klimaschutzneutral mit Kömmerling 
Kunststofffenstern

Wir als Kömmerling Fensterpro� s unterstützen Sie bei 
der Fensterauswahl mit unserer langjährigen Erfahrung.

Mühlenstraße 70 | 49824 Emlichheim | Tel. 05943 93500 

Denekamper Straße 88a | 48529 Nordhorn | Tel. 05921 8193658

E-Mail: info@tiku.de | www.tiku.de
Kunststoff-Fenster – Türen
– Rollläden – Wintergärten

Fenster und

Türen
made in

Emlichheim

tiku
kozijnen en deuren

Made in Emlichheim

MÜhlenstraße 70 | D-49824 Emlichheim | T. 0049 5943 93500
Denekamper Straße 88a | D-48529 Nordhorn | T. 0049 5921 8193658
E-mail: info@tiku.de | www.tiku.de
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De gezelligste kroeg van Drenthe!    Vaart Z.Z 55, 7833 AC Nieuw-Amsterdam
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Noordeind in Sleen neemt opnieuw deel 
aan ‘Nederland Schoon’

‘Er gaan deze week nog 
wel even wat briefjes in de 
brievenbussen’
In de jacht op zwerfafval en om ons 
land zo schoon en netjes mogelijk 
te houden, wordt elk jaar de actie 
‘Nederland Schoon’ gehouden. Ook 
dit jaar zullen inwoners van de 
wijk Noordeind in Sleen de handen 
gezamenlijk uit de mouwen steken. 
‘Onze actie ‘Sleen Schoon’ doen we 
al verschillende jaren’, zegt initiatief-
neemster Ans Hegen. ‘Behalve dat de 
wijk zo weer netjes wordt, is het ook 
gewoon goed voor de sociale cohesie’, 
zegt ze.
 
Persoonlijk vragen
‘Eerlijk? De belangstelling loopt wel 
wat terug. Je moet iedereen tegenwoor-
dig echt persoonlijk vragen wil je een 
leuk clubje bijeen krijgen. Dat is overi-
gens niet alleen een probleem van Sleen 
alleen, maar van heel de maatschappij. 
Je vindt steeds moeilijker vrijwilligers. 
Toch ga ik ervan uit dat we ook op 18 
maart weer een leuke groep mensen 
op de been brengen. Om dat te berei-
ken gaat er deze week nog wel even 
een briefje door de brievenbussen hier, 
haha. En als we samen een uurtje bezig 
zijn, ligt de wijk er gewoon weer perfect 
bij’, zegt Hegen.
 
Jeugd bewust maken
Overigens wordt Noordeind in Sleen

twee keer per jaar door bewoners 
opgeruimd. ‘In het najaar doen we ook 
gewoon weer mee met de World Clean 
Up Day, ergens in september. Het is ze-
ker nodig om de wijk regelmatig samen 
op te ruimen. Je vindt echt van alles. 
En dan moet je vooral denken aan lege 
blikjes energydrank, doppen, peuken 
en papier. Je kunt ervan uit gaan dat de 
lege blikjes afkomstig van de jongere 
bewoners.  Om die reden proberen we 
de jeugd er ook bij te betrekken. Om zo 
zo bewust te maken van de rommel die 
ze achterlaten.’
 
Opgeven kan nog
Hegen hoopt dat meer buurten zich bij 
de actie aansluiten. ‘De animo is voor-
alsnog beperkt, want ik heb nog weinig 
reacties gehad op mijn oproep.  Als 
wijken of buurten alsnog mee willen 
doen, moeten ze zich wel even bij mij 
opgeven (06-12953621). In coördineer 
namelijk de door de gemeente beschik-
baar gestelde prikkers en zakken. Waar-
om ik dit doe? Het zit gewoon in mijn 
karakter. Het geeft me energie, al vraag 
ik me wel eens af wie dit eventueel van 
me over wil nemen.’ 
(18DorpenKrant / Vincent Muskee)

Fietsen








 

Inloopbijeenkomsten 
doorfietsroutes

Inloopbijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten kunt u vragen stellen en horen wij 
graag uw mening over de plannen. De inloopbijeenkomsten 
zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur. U hoeft zich niet aan te 
melden. 

• Dinsdag 7 maart - route Klazienaveen naar Emmen
 Wijk- en Dienstencentrum Noorderbreedte, Meteoor 3, 

Klazienaveen
• Maandag 13 maart – route Borger naar Emmen
 Wijkcentrum Meerstede, Nijkampenweg 73, Emmermeer
• Dinsdag 14 maart – route Coevorden naar Emmen
 Zalencentrum d’Aol Meul, Van Goghlaan 27A,  

Nieuw-Amsterdam

De gemeente Emmen wil fietsen 
stimuleren door doorfietsroutes 
aan te leggen. Wij doen dit 
samen met andere gemeenten, 
de provincie Drenthe en de 
Rijksoverheid. Doorfietsroutes 
zijn directe verbindingen tussen 
woon-/werklocaties, scholen 
en knooppunten. Via deze 
brede en herkenbare fietspaden 
kunnen fietsers snel van A naar 
B. In maart organiseren we drie 
inloopbijeenkomsten om samen 
met u de routes uit te werken. 

Categoriseringsplan (fiets)

Marianne Fekkes uit Wachtum geniet 
van haar werk als fysiotherapeute
Marianne Fekkes uit Wachtum is fysio-
therapeute van beroep en heeft daar-
mee het werk gevonden waarin ze echt 
haar ei kwijt kan. Afgestudeerd in 2005 
en daarna snel aan de bak in haar pro-
fessie.

In het dagelijks leven werkt Fekkes bij 
de praktijk Fysiotherapie en Training 
Coevorden. Ze begon er met werken en 
kwam er na een uitstapje van een jaar in 
Dalen bij Rinze Stellingwerf weer terug. 
Er is geen dag bij dat ze geen zin in haar 
werk heeft. “Ik wilde een sociaal beroep 
uitvoeren waarbij ik anderen zou kun-
nen helpen. Mensen die binnenkomen 
met klachten en vervolgens klachtenvrij 
de praktijk weer verlaten geeft een vol-
daan gevoel. De laatste jaren werk ik 
voornamelijk met ouderen en dat is echt 
mijn doelgroep. Je kunt met heel kleine 
doelen mensen een stukje kwaliteit van 
leven teruggeven en dat vind ik prach-
tig.”

Fekkes doet echter nog meer dan al-
leen haar werk als fysiotherapeute. Zo 
geeft ze Bewegen voor Ouderen in het 
dorpshuis in Wachtum. Ze vindt het erg 
leuk om te doen en wat ze doet is volgens 
de deelneemsters nog dankbaar werk 
ook. “Het zijn ongeveer tien dames die ik 
een uur bezighoud met oefeningen voor 
kracht, balans en conditie. De dames zijn 
erg fanatiek en variëren in de leeftijd van 
65 tot bijna negentig jaar.” De 44-jarige 
voelt zich erg thuis in het kleine, maar 
knusse Wachtum. “Wachtum is een ge-
moedelijk dorp waar de meeste mensen 
elkaar wel kennen. Ook zijn de mensen 
hier behulpzaam en hebben graag iets 
over voor hun medemens. Ik woon hier 
sinds 2008. Mijn vriend heeft een veebe-
drijf dus daarom ben ik hier naartoe ge-
gaan. Het bevalt ons hier goed. De rust 
en ruimte is iets waar je wel aan went als 
je hier een tijd woont en ik zou niet snel 
meer anders willen.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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wortelboer-bedden

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

Nijbracht 78 - Emmen - 0591-658711 

WORTELBOERBEDDEN.NL

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

INRUILACTIE
RUIL UW TOPPER OF MATRAS BIJ ONS IN, WIJ RECYCLEN HEM GRATIS!

80 x 200 cm 464.- 325.-
90 x 200 cm 512.- 359.-
140 x 200 cm 764.- 535.-
160 x 200 cm 855.- 599.-

Koudschuim matras Silver
• Comfortabel HR40 koudschuim kern
• Dubbeldoeks hoes • Circa 18 cm dik

• Anti-allergische tijk

80 x 200 cm 499.- 359.-
90 x 200 cm 555.- 389.-
140 x 200 cm 825.- 579.-
160 x 200 cm 935.- 655.-

Pocketmatras Gold
• 500 pocketveren per m2 • Comfortabele HR40 

koudschuim afdekking • Dubbeldoeks hoes 
• Anti-allergisch noppenschuim • Soepele of 

stevige uitvoering

80 x 200 cm 630.- 449.-
90 x 200 cm 690.- 495.-
140 x 200 cm 1055.- 739.-
160 x 200 cm 1198.- 839.-

Pocketmatras Platinum
500 pocketveren per m2 • Koudschuim HR55 of 60 
afdekking, bovenzijde met verkoelende Sense Ice 

• Dubbeldoeks hoes • Anti-allergisch noppenschuim 
• Soepele of stevige uitvoering

Met comfortzones, 18 cm dik

210 lang +10% / 220 lang +20%

Gratis matrasrecycling 

Gratis aan huis bezorgd

Handig: met 4 handgrepen
7 comfortzones, 24 cm dik
210 lang +10% / 220 lang +20%
Gratis matrasrecycling 
Gratis aan huis bezorgd

Handig: met 4 handgrepen
7 comfortzones, 24 cm dik
210 lang +10% / 220 lang +20%
Gratis matrasrecycling 
Gratis aan huis bezorgd

€60

GRATIS
MATRAS

RECYCLING
t.w.v.

€35

GRATIS
TOPPER

RECYCLING
t.w.v.

€35

GRATIS
TOPPER

RECYCLING
t.w.v.

€35

GRATIS
TOPPER

RECYCLING
t.w.v.

€35

GRATIS
TOPPER

RECYCLING
t.w.v.

€35

GRATIS
TOPPER

RECYCLING
t.w.v.

€35

GRATIS
TOPPER

RECYCLING
t.w.v.

€60

GRATIS
MATRAS

RECYCLING
t.w.v.

€60

GRATIS
MATRAS

RECYCLING
t.w.v.

30% KORTING 30% KORTING 30% KORTING

WIJ WETEN RAAD MET SLAPEN, AL SINDS 1959

Talalay latex topper
Cinderella

Pulse latex topper
Bronze

Gelfoam topper
Cinderella

Traagschuim topper
Bronze

Koudschuim topper
Excellent

Koudschuim topper
Bronze

80/90 x 200 of 210 cm 495.-
140 x 200 of 210 cm 835.-
160 x 200 of 210 cm 865.-
180 x 200 of 210 cm 899.-
Met split +50.-

Ook andere 
breedte-

maten en op 
220 cm lang 

leverbaar.

80/90 x 200 of 210 cm 275.-
140 x 200 of 210 cm 450.-
160 x 200 of 210 cm 475.-
180 x 200 of 210 cm 499.-
Met split +50.-

Ook andere 
breedte-

maten en op 
220 cm lang 

leverbaar.

80/90 x 200 of 210 cm 355.-
140 x 200 of 210 cm 525.-
160 x 200 of 210 cm 565.-
180 x 200 of 210 cm 599.-
Met split +50.-

Ook andere 
breedte-

maten en op 
220 cm lang 

leverbaar.

80/90 x 200 of 210 cm 225.-
140 x 200 of 210 cm 350.-
160 x 200 of 210 cm 365.-
180 x 200 of 210 cm 375.-
Met split +50.-

Ook andere 
breedte-

maten en op 
220 cm lang 

leverbaar.

80/90 x 200 of 210 cm 265.-
140 x 200 of 210 cm 425.-
160 x 200 of 210 cm 450.-
180 x 200 of 210 cm 475.-
Met split +50.-

Ook andere 
breedte-

maten en op 
220 cm lang 

leverbaar.

80/90 x 200 of 210 cm 165.-
140 x 200 of 210 cm 250.-
160 x 200 of 210 cm 265.-
180 x 200 of 210 cm 275.-
Met split +50.-

Ook andere 
breedte-

maten en op 
220 cm lang 

leverbaar.

CIRCACIRCA
8 CM DIK8 CM DIK

CIRCA 10 CM DIKCIRCA 10 CM DIK
TENCEL TIJKTENCEL TIJK

CIRCA 11 CM DIKCIRCA 11 CM DIK
OPTIMAAL LIGCOMFORTOPTIMAAL LIGCOMFORT

CIRCA 11 CM DIKCIRCA 11 CM DIK
SUBLIEM LIGCOMFORTSUBLIEM LIGCOMFORT

CIRCACIRCA
8 CM DIK8 CM DIK

CIRCACIRCA
8 CM DIK8 CM DIK
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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

Gradus Bosman (71) uit Veenoord 
volleybalt nog altijd
Of hij de oudste volleyballer is weet 
hij niet, maar dat hij tot een selectief 
groepje volleyballers behoort is zeker. 
Gradus Bosman uit Veenoord is met 
zijn 71 jaar een nog altijd heel fanatieke 
volleyballer. Elke week speelt hij met 
zijn teamgenoten in een recreanten-
team van volleybalvereniging En-Bloc 
in zijn woonplaats.
 
Gradus Bosman is En-Bloc en andersom. 
Ooit begon hij dan wel als voetballer bij 
het Coevorder Raptim, maar volleybal 
werd echt zijn grote passie en liefde. Het 
bleek wel, want ruim vijftig jaar volley-
ballen is niet niks. Ermee stoppen is iets 
dat Bosman nog lang niet wil. “Daarvoor 
vind ik het veel te leuk. Elke keer weer 
geniet ik van het spelletje en de leuke con-
tacten die ik heb. En-Bloc is een prachti-
ge club die dit jaar vijftig jaar bestaat. We 
organiseren van alles, want dit mag niet 
ongemerkt voorbijgaan.” Hij maakt te-
vens deel uit van het jubileumcomité in 
het kader van het vijftigjarig bestaan van 

de vereniging en is ook acht jaar voorzit-
ter geweest, een functie die hij met erg 
veel plezier en inzet heeft uitgevoerd.  
“En-Bloc heeft door de jaren heen wél 
de nodige veranderingen meegemaakt, 
maar is nog altijd springlevend. Maar 
één ding is altijd gebleven: de gezellig-
heid. Dit is binnen onze vereniging erg 
belangrijk. Zo worden meerdere keren 
per jaar een feestje en een pubquiz ge-
organiseerd. Jaren geleden speelden we 
met zowel de mannen als de vrouwen 
op hoger niveau. Onze vereniging blaast 
echter nog steeds een flinke partij mee in 
de competitie: Dames 1 speelt mee om 
het kampioenschap in de 1e klasse.”
Ondanks dat er sinds de hoogtijdagen 
voor de coronapandemie minder leden 
zijn krabbelt de vereniging weer uit het 
dal en hoopt men binnenkort weer op 
honderdvijftig leden te zitten. Dit hoopt 
men onder andere te bereiken door er-
voor te zorgen dat er meer en meer jeugd 
bij de club betrokken raakt.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Hart op Tempo is er voor iedereen
die wil bewegen
Dat bewegen voor iedereen goed is 
moge duidelijk zijn. Jong, maar ook 
oud dient het regelmatig te doen. Voor 
menigeen is het nog wel eens lastig te 
gaan en dan te blijven sporten. Om on-
der meer deze mensen te stimuleren het 
desondanks te doen werd ooit Hart op 
Tempo opgericht. Ton Sleeking (foto) is 
voorzitter van deze non-profit organisa-
tie die in Zuid-Oost Drenthe actief is.
 
Sleeking woont sinds 1985 in Emmen en 
is al jaren bij Hart op Tempo betrokken. 
Zo is hij enkele jaren voorzitter van de 
vereniging. Hij is is zelf ook regelmatig 
in de sporthallen in de gemeente Emmen 
te vinden. Lekker even bewegen met een 
gezellige groep mensen. Heel laagdrem-
pelig onder prima begeleiding en steeds 
is er AED-apparatuur voorhanden. Het is 
dus uitstekend geregeld zodat niets aan 
het toeval wordt overgelaten. Net als hij 
doen dat vele anderen, want maar liefst 
185 mensen zijn lid van Hart op Tem-
po. Hen wordt sport en spel geboden in 
sporthallen in Emmen, Coevorden Kla-
zienaveen en Schoonebeek. In totaal zijn 

er acht groepen. Ooit werd Hart op Tem-
po opgericht voor (ex)-hartpatiënten als 
vervolg op de hartrevalidatie in het zie-
kenhuis. De basis is er nog altijd, maar 
de doelpgroep is na bijna vier decennia 
toch wel iets veranderd al blijft bewegen 
voor de originele doelgroep natuurlijk 
erg belangrijk. Een groot aantal van hen 
zijn dan ook regelmatig in de sporthallen 
actief.  

,,Het is echt hartstikke goed om te bewe-
gen. Deze vereniging bestaat al heel lang 
en zal ook nog lang blijven bestaan. We 
zijn er voor iedereen. En voor iedereen is 
er wat wils. We beginnen altijd met di-
verse oefeningen die goed zijn voor de 
spieren. Daarna bieden we spelvormen 
aan: onder meer badminton, basketbal, 
handbal, korfbal, trefbal en volleybal 
worden gedaan”, sprak Sleeking.

Wie ook eens wil meemaken hoe het te 
werk gaat is van harte welkom. U kunt 
dan contact opnemen met secretaris 
Guus Veltman, tel. 06-55 93 58 84. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Het tuinseizoen komt er weer aan!

Hét adres waar kwaliteit en 
lage prijzen nog samen gaan!

Binnen- en buitenpotten, 
woonaccessoires en tuinbenodigdheden.

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

Actief in Zuid-Oost 
Drenthe
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Vraag de vakman!

Showroom: Ermermarkeweg 28 in Veenoord
Onze showroom is op afspraak te bezoeken.

* Vanaf 25 maart
verkrijgbaar

Nieuwe voorraad!

Nieuwe kleuren voor zowel plank als tegel
Rigid Click PVC met geïntegreerde ondervloer. 

Afmeting plank: 122 x 23 cm. Afmeting tegel: 61 x 61 cm.

Vraag naar de voorwaarden.
In samenwerking met één van de grootste

trouwringfabrikanten van Europa!

TROUWRINGEN
Keuze uit ruim 150 paar

Vaart ZZ 31, 7833 AB Nieuw Amsterdam  |  info@juwelierpekelsma.nl  |  T. 0591 551508  |  www.juwelierpekelsma.nl
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In Dalerpeel komt een 
herdenkingsmonument 
In menig dorp is een herdenkingsmo-
nument in verband met het oorlogs-
verleden. Op die manier wil men la-
ten blijken dat de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en andere oor-
logen nooit mogen worden vergeten. 
In Dalerpeel was dat er nog niet, maar 
het duurt niet lang meer dat het monu-
ment er staat. Op de kruising Dorps-
straat/Steigerwijk/Oranjestraat zal het 
monument straks te zien zijn.
 
Uiteraard komt er heel wat bij kijken 
dat men tot de realisatie van een der-
gelijk moment kan overgaan. Zo is men 
van allerlei dingen afhankelijk geweest, 
maar in Dalerpeel waar een hechte ge-
meenschap er altijd voor elkaar is, ge-
loofde men erin dat het herdenkingsmo-
nument er zou komen. De werkgroep 
‘Dalerpeel in oorlogsjaren’ was er al 
langere tijd mee bezig, maar kreeg het 
dus voor elkaar. Johan Kroesen (foto), 
Hans Wering en Klaas Veldhuis maken 
deel uit van de werkgroep en doen er 
alles aan dat het monument er voor het 

moment van de Dodenherdenking op 4 
mei a.s. zal staan. “Er is dan eerst een of-
ficiële onthulling van het Herdenkings-
monument door een lid van het college 
van B&W van de gemeente Coevorden 
en de werkgroep. Ook zijn er leerlingen 
van de Willem Alexanderschool in ons 
dorp bij betrokken.” Bij de realisatie van 
het geheel is naast de werkgroep ook 
Plaatselijk Belang Dalerpeel en de Her-
vormde Kerk in het dorp betrokken.
 
Een blik op de locatie waar het herden-
kingsmonument zal komen levert op 
dat er naast een afgebakend stuk grond 
heel wat stenen liggen. “In maart be-
ginnen ze met het leggen van de stenen 
waarna het monument op een stan-
daard wordt bevestigd. Daarna gaan 
we het verder aankleden. We zijn fana-
tiek bezig, want het is zo 4 mei”, aldus 
Kroesen. “Het is erg goed dat het her-
denkingsmonument er komt, want we 
mogen nooit vergeten.”  

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

IJsvereniging De Döörlopers in 
Weiteveen organiseert weer het 
jaarlijks paasvuur met muziek
Het lijkt inmiddels vaste traditie in 
Weiteveen te worden: het jaarlijks 
paasvuur met een groot muziekgebeu-
ren. Dit alles vindt op zondag 9 april 
alweer voor de zesde keer plaats en 
wordt ook nu weer door de plaatselij-
ke ijsvereniging De Döörlopers geor-
ganiseerd.
 
Het bestuur van de ijsvereniging kan 
niet wachten tot de takken mogen gaan 
branden en de klanken van de muziek 
ten gehore zal worden gebracht. Op 
een doordeweekse dag aan het einde 
van februari genieten ze met zijn drieën 
van een kop koffie in de knusse kanti-
ne van de ijsvereniging. Het ademt er 
knusheid. Het drietal had het over ‘het 
gedoe’ rondom het niet overal door mo-
gen gaan van paasvuren. “Dan is er co-
rona en dan zou er te veel uitstoot zijn. 

Nou gelukkig mag het hier in Weite-
veen gewoon doorgaan en daar zijn we 
heel blij mee”, sprak voorzitter Bennie 
Menke. Zijn medebestuurders knikten 
en baanden zich later een weg naar de 
paasbult voor een foto. 
“Hier gaat het straks gebeuren. Nie-
mand heeft er last van en we gaan lek-
ker genieten”, spraken ze. Ernaast zal 
het muziekgebeuren gaan plaatsvinden. 
 
Het programma start om 19.00 uur als 
de kinderen eieren gaan zoeken en daar-
bij door de paashaas worden begeleid. 
Muziek is er van The Spasshaas Band, 
de Tornado’s en No Nonsens. Voor de 
inwendige mens is wederom gezorgd. 
Zo zijn er hamburgers, frisdrinken en 
bier te koop. 

(18Dorpenkrant / Gerry Grave)

Iedere vijf jaar wordt in vier 
dorpen het School en Volksfeest 
georganiseerd: Dalerveen, 
Stieltjeskanaal, Den Hool en Holsloot 
zijn dan weer in de ban van heel 
veel leuke activiteiten. Ook dit jaar 
weer als de festiviteiten van 16 tot 
en met 18 juni a.s. plaatsvinden. 
Ruim van tevoren is men al met de 
voorbereidingen bezig. Een van de 
mensen van de organisatie is Marit 
Hilhorst (foto).

Ze is al enkele jaren bij het 
verenigingsleven in het dorp betrokken 
en vindt het belangrijk dat er regelmatig 
iets wordt georganiseerd. “Ik ben 
secretaris bij voetbalvereniging DSC’65 
en voetbal ook bij ons dameselftal. 
Iedere jaar vijf jaar organiseren de vier 
dorpen het School en Volksfeest en ik 
vind het mooi er een bijdrage aan te 
mogen leveren. Maar we doen het met 
elkaar hoor. De feesttent staat dan wel 
in Dalerveen, maar het is voor de vier 

dorpen. Het leek me wel mooi een foto 
bij de school te maken, omdat de school 
natuurlijk onderdeel is van het feest.”
 
Al in de negentiende eeuw werden 
in Dalerveen feesten georganiseerd. 
Het evenement is ontstaan vanuit de 
scholen in de dorpen en blijft echt een 
traditie. Het School en Volksfeest bestaat 
uit een onderdeel voor de school waarin 
de kinderen een dagprogramma hebben 
en een volksfeest waarbij buurten en 

In Dalerveen, Stieltjeskanaal, Den Hool en 
Holsloot is dit jaar weer het School en Volksfeest

v.l.n.r. Bennie Menke, Jos Gert en Otto Kollmer.

verenigingen wagens maken die aan een 
optocht meedoen. 
 
Het feest begint op vrijdag met een 
dagprogramma voor de kinderen. In de 
avond vindt de eerste optocht plaats en 
daarna de opening, de prijsuitreiking 
en de feestavond met de BTW-band 
in de tent.  Op zaterdagmiddag is het 
middagprogramma met een spel. Hier 
mag iedereen aan meedoen, maar 
dit spel maakt ook deel uit van de 
buurtencompetitie. In de avond is er 
weer een feestavond in de tent met de 
band 5th Wheel. De tweede optocht 
vindt op zondag plaats en daarna is er 
nog gezellige muziek bij de tent.
 
“Kom vooral kijken naar de prachtige 
optocht en feest gezellig mee tijdens SVF 
2023. De donderdag voor SVF wordt 
het boek over Dalerveen gepresenteerd. 
Dus wilt u meer weten over Dalerveen 
en haar geschiedenis? Koop dan het 
boek tijdens School en Volksfeest.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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|  HandelNijstad

www.n�stadhandel.nl

www.nijstadhandel.nl
Nu ook online bestellen!

voor particulier & bedrijf:

Scherpe prijzen en snel geleverd!!!

op onze nieuwe webshop:

|  HandelNijstad

• In vele verschillende kleuren
• Verschillende afwerkingen

• Schroeven op kleur
• Windveren in kleur

• Op maat geleverd

Nieuwe vestiging!

Havenstraat 32, Erica  |  Tel. 0591-301471

FRITES SPECIAAL
KIPSATÉ

VERSE FRITES MET GEBAKKEN KIP
HEERLIJKE SATÉSAUS

EN GEDROOGDE UITJES!9,95

APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE

Trekkenweg 4E, VEENOORD
06 55 80 36 92

Pomp Autoservice

Nieuw-Amsterdam
Veenoord
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Harmonieorkest Volharding in Dalen bestaat honderd jaar

Van jubileummagazine tot een optreden van de Johan Willem Friso Kapel
Het kan niemand ontgaan zijn. 
Harmonieorkest Volharding in 
Dalen bestaat een eeuw, en dat gaat 
bepaald niet onopgemerkt voorbij. 
Ondertussen is namelijk een prachtig 
jubileummagazine uitgegeven en 
binnenkort (op 22 april) staat de 
receptie op de agenda. Verder staat 
er een jubileumconcert op 13 mei  op 
de rol en komt  Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso’ op 18 
november naar de sporthal in Dalen. 
Om het jubileumjaar vorm te geven, 
is een speciale jubileumcommissie 
in het leven geroepen die bestaat 
uit Nandi Funk, Annie Boesjes, 
Annie Wortelboer, Gienus Elling, 
Annie Kortman en Albert Tempels. 
Tempels is woordvoerder namens de 
commissie.

48 jaar spelend lid
Tempels weet waarover hij praat als 
het over Volharding gaat. Hij was 
voorzitter, penningmeester en secretaris 
van Volharding en is daarnaast al 48 
jaar spelend lid. Hij kent de club dus als 
geen ander. ‘Op dit moment hebben we 
35 leden. Wij hebben in tegenstelling 
tot andere verenigingen dus geen 
reden tot klagen. Een reden kan zijn 
dat we echt met de tijd meegaan. Neem 
ons jubileumconcert. We gaan dan 
filmmuziek spelen, waarbij de films op 
de achtergrond draaien. Dat concept 
werkt heel goed. Er is bovendien 
sprake van zeer toegankelijke muziek. 

Ik denk dat mensen niet meer zitten 
te wachten op de heel zware stukken’, 
zegt Tempels. 
 
Jubileummagazine
Meteen nadat de jubileumcommissie 
in het leven geroepen werd, 
werd een begin gemaakt met een 
jubileummagazine. In dit magazine, dat 
al in januari uitgebracht werd, lees je 
alles over de zeer rijke historie van de 
club. ‘Je kunt het inderdaad wel zien 
als een soort van naslagwerk’, zegt 
Tempels. ‘Het magazine is zeer goed 
ontvangen en dat doet ons natuurlijk 
goed. Er is ruimte voor verhalen 
met prominente leden en allerlei 
bijzonderheden van Volharding komen 
aan de orde. Het magazine neemt je 

mee vanaf de oprichting tot het heden.’
 
Foto’s en uniformen
Bij de totstandkoming van het 
magazine kreeg de jubileumcommissie 
onder meer hulp van de Stichting Oud 
Dalen. ‘We hebben kunnen putten uit 
hun archief met onder meer prachtige, 
historische foto’s’, zegt Tempel. ‘Het 
eerstvolgende evenement is de receptie. 
Daarvoor hebben we alle verenigingen 
die Dalen rijk is uitgenodigd. Er zal dan 
ook een expositie te zien zijn van foto’s 
en uniformen van Volharding. Ook 
draait er een film over onze historie.’
 
Erepenning van de gemeente
De jubileumcommissie had en heeft 
het druk. ‘Ik ben een perfectionist en 

wil gewoon alles goed in orde hebben. 
Natuurlijk zal het optreden van Johan 
Willem Friso het hoogtepunt van 
het jaar worden. Verder krijgen we 
de erepenning van de gemeente. Als 
je honderd jaar bestaat, dan kwam 
je vroeger in aanmerking voor het 
predicaat Koninklijk. Dat kan nu echter 
niet meer. Als het goed is krijgen we 
tijdens de receptie de erepenning 
van de gemeente. Het zou een mooie 
bekroning voor ons zijn. En let op; we 
hebben het wel veel over de historie 
nu, maar de vereniging is nog echt 
springlevend hoor. Ja, Volharding 
is zeker klaar voor een bloeiende 
toekomst’, besluit Tempels.

(18 DorpenKrant/Vincent Muskee)

De commissie leden van links naar rechts Nandi Funke, Annie Boesjes, Annie Wortelboer, Ginus Elling, Annie Kortman en Albert Tempels.

Inschrijving beachvolleybaltoernooi VC Sleen van start

‘We hopen op vierhonderd teams of meer’
Stichting Vrienden Beachvolleybal-
toernooi Sleen organiseert dit jaar 
alweer voor de 26e keer het inmiddels 
in heel Nederland bekende beachvol-
leybaltoernooi. Het prachtige Ermer-
strand is op 22 en 23 juni weer het 
decor van honderden team die soms 
fanatiek en soms puur voor de gezel-
ligheid komen volleyballen. ‘Onlangs 
is de inschrijving gestart. Na twee we-
ken staat de teller alweer op 75 deel-
nemende teams. Dat gaat dus prima. 
We hopen dat we dit jaar vierhonderd 
teams of meer mogen verwelkomen’, 
zegt nieuwbakken voorzitter Marcel 
van Let.
 
Financieel zwaar weer
Het evenement is ooit ontstaan toen de 
Volleybalvereniging Sleen in financieel 
zwaar weer verkeerde. ‘Toen is onze 
stichting opgericht. Doel van het orga-
niseren van het beachvolleybaltoernooi 
was om de vereniging in financieel op-
zicht te helpen. En dat is nu nog steeds 
de insteek. VC Sleen is nu weliswaar 
een gezonde vereniging, we doneren 
nog steeds een deel van de opbrengst 
aan de club voor de aanschaf van mate-
rialen als netten en ballen. Het bedrag 
wisselt. Als stichting moeten we altijd 
een bepaald bedrag in kas houden Wat 
we over kunnen maken aan de vereni-
ging, maken we ook over. Wij hoeven 
geen winst te maken’, zegt Van Let.
 
Voor iedereen
Van Let is dit jaar voor het eerst voor-
zitter van de stichting. Daarvoor was hij 

vrijwilligers en beheerde hij het wed-
strijdsecretariaat. ‘Ons toernooi is er 
voor iedereen. Dus voor de recreant die 
ergens achteraan voor de gezelligheid 
en met een biertje in de koelbox wil 
spelen, maar zeker ook voor de fanatiek 
spelers, die op de hoofdvelden met 
boarding hun twee tegen twee wedstrij-
den spelen. Voor hen gaat het om de 
hoofdprijs van 500 euro. En zo kunnen 
we iedereen een prachtig toernooi 
bieden.’
 
Maagdelijke velden
Het evenement drijft uiteraard op 
vrijwilligers ‘Ik moet zeggen dat we nu 
wel iets minder vrijwilligers hebben. 
We moeten nadrukkelijk verjongen. 
Mara ook dat gaat zeker lukken. Ook 
als organisatie genieten we elk jaar 
opnieuw van dit geweldige evene-
ment. Ik persoonlijk vind het altijd een 
magisch moment als ik pal voor de start 
al die dan nog maagdelijke velden (44 
in totaal) zie liggen en dan ineens het 
eerste fluitsignaal klinkt’, zegt Van Let, 
die vanwege de organisatie van het 
beachvolleybaltoernooi uit het bestuur 
van VC Sleen stapte. ‘Je moet keuzes 
maken.. Ik heb ook nog een baan, haha.’
 
Inschrijving loopt tot 1 mei
In principe sluit de inschrijving op 
1 mei. ‘Mochten we voor bepaalde 
categorieën nog teams zoeken, dan 
kunnen we die inschrijving nog eens 
met veertien dagen verlengen. Op een 
gegeven moment moet je wel stoppen. 
Je moet immers voldoende tijd hebben 

voor het maken van een wedstrijdsche-
ma, en dat is een pittige klus, zo weet ik 
uit ervaring. Ons doel? In elk geval 400 
teams op het Ermerstrand. Nee, echt 
lobbyen voor het toernooi hoeven we 

al lang niet meer. Sterker nog; vaak krij-
gen we al mails van teams met de vraag 
wanneer de inschrijving start.’ 

(18 DorpenKrant/Vincent Muskee)
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Schoonebeker Wim Wesselink speelde met 
veel plezier bij dweilorkest De Ölietappers 
Het bestaat dan wel al zeven jaar niet 
meer, toch is en blijft het Schoonebeker 
dweilorkest De Ölietappers een begrip 
in de regio. Geen wonder, want her en 
der trad het op: een schaatsmarathon 
in Veenoord of bij andere evenemen-
ten. Maar ook ver buiten de regio was 
het orkest te vinden en dat maar liefst 
27 jaar lang. Wim Wesselink (foto) uit 
Schoonebeek was er vanaf het begin 
tot het einde bij betrokken.
 
“We begonnen in 1990 en stopten helaas 
in 2016. Al die tijd was ik erbij en heb 
ik steeds genoten. Echt, wat een prach-
tige tijd. We kwamen overal: natuurlijk 
in Veenoord bij het marathonschaatsen, 
maar ook in Thialf tijdens tal van evene-
menten en de optredens in het voorpro-
gramma van de Oostenrijkse topband 
Die Schürzenjäger en Roel Van Velzen.” 
Maar dat was niet alles. Zo trad De 
Ölietappers ook op in het Duitse Ham-
burg tijdens de voetbalwedstrijd HSV-
Bayern München en was men bij de 

Elfstedentocht van 1997. Tevens waren 
er diverse optredens in Martiniplaza en 
de 4 Mijl van Groningen. En natuurlijk 
organiseerden De Ölietappers zelf een 
kleine twintig jaar lang het dweilorkes-
tenfestival ‘SchooneDweil’ dat garant 
stond voor veel sfeer op de zaterdag-
middag. Vele jaren was dat het hoogte-
punt van de Schoonebeker feestweek. 

Wesselink is er dankbaar voor dat hij 
deel van het orkest mocht uitmaken. 
Zelf sloeg hij altijd op de trommel. “Die 
ligt hier nog gewoon op zolder hoor. 
Ik zal hem even pakken. Ja, die dingen 
wegen nogal wat. Daarom doen we ook 
een riem om waar het instrument dan 
aan hangt. Maar ik deed de trommel 
ook wel eens op het onderstel van een 
kinderwagen: ideaal! Vooral als je veel 
meters maakte zoals bij het schaatsen. 
Ik denk nog met veel plezier aan al die 
mooie jaren. Of zoiets hier ooit weer 
komt in het dorp? Je weet het nooit.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Cars Jan de Ridder en Mika Reinders 
zijn jonge jeugdtrainers bij vv Dalen
Bij voetbalvereniging Dalen zijn ze 
goed met de jeugdtak bezig: zo is er 
een nieuw jeugdbestuur geformeerd 
en zorgt men ervoor dat er volop aan-
dacht voor de jongste leden van de 
vereniging is. Zo krijgen jonge trai-
ners ook de kans zich te ontwikkelen. 
Twee van deze trainers zijn Cars Jan 
de Ridder en Mika Reinders uit Da-
len. Beiden zijn dertien jaar en staan 
misschien wel aan de vooravond van 
wat ze heel graag willen: trainer/coach 
worden bij de senioren.
 
Op een woensdagmiddag na schooltijd 
togen beide trainers naar het sportpark 
van vv Dalen, de club waar het voor 
hen allemaal begon. Ze voetballen zelf 
in Dalen/DSC JO15-3 en zijn trainers 

van Dalen/DSC JO10-1. Beide teams 
zijn combinatieteams van vv Dalen en 
DSC’65 uit het naastgelegen Dalerveen. 
Beiden vinden het prachtig om te doen 
en zijn erg gedreven. Cars Jan is met in-
gang van dit seizoen trainer en Mika is 
al aan zijn derde seizoen bezig. Ze kun-
nen het prima met school combineren, 
want de vwo-leerlingen plannen alles 
uitstekend. 
Hun grote doel? Trainer/Coach wor-
den. “Natuurlijk bij vv Dalen. Dat zou 
mooi zijn, maar we zien het wel. Voor-
lopig zijn we trainers en willen we ons 
verder ontwikkelen. We leren veel van 
de coach van zowel het team waar we 
trainer van zijn als de coach van het 
team waarin we spelen.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Open Atelier Dagen ook bij 
Museummolen Jan Pol in Dalen
Op zaterdag en zondag 11 en 12 maart 
a.s. vinden weer de jaarlijkse Open 
Atelier Dagen in de gemeente Coevor-
den plaats. Maar liefst 36 kunstenaars 
openen tijdens dat weekend de deuren 
van hun ateliers of prijken met hun 
werken op een locatie.
 
Een van die plaatsen is Museummolen 
Jan Pol aan de Molenwijk 8 in Dalen. 
Daar zijn tal van schilderijen en hout-
sculpturen die door Jans Katerbarg uit 
Emmen zijn gemaakt aanwezig. Alle-
maal in de molen waar onder het ge-
not van een kop koffie of thee met iets 
lekkers van de collectie van Katerbarg 
kan worden genoten. Dat zullen vol-
gens Henk Nijkamp en Giny Oosterwijk 
(beiden op de foto), bestuursleden van 
Stichting Aold Daol’n, velen doen. “Wij 

van Stichting Aold Daol’n vinden het 
prachtig dat onze mooie museummo-
len ook een van de locaties van de Open 
Atelier Dagen is. De molen is eigenlijk 
een unieke plek waar kunstwerken kun-
nen worden bekeken. Natuurlijk vinden 
we het extra leuk als u nog een keertje 
terugkomt om de hele museummolen te 
bekijken. De ‘Jan Pol’ is vanaf 18 april 
vier middagen per week geopend.   
 
Alle locaties zijn tijdens de Open Atelier 
Dagen gratis te bezoeken en er is veel 
meer te doen. Zo kunt u ook met de 
kunstenaar praten en de kunstwerken 
zelfs kopen. Velen bieden ook work-
shops aan en wie weet doet u daar over 
een tijdje wel aan mee.”

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Harrie Kramer van Loopgroep Schoonebeek 
liep samen met vier andere loopgroepen 
voor Stichting Isabelle
Op 23 februari jl. was het twee jaar 
geleden dat twee meisjes uit Schoone-
beek bij een verkeersongeluk tussen 
Schoonebeek en Coevorden om het le-
ven kwamen. Een van hen was Isabel-
le Klingenberg. Haar ouders richtten 
Stichting Isabelle op om iedereen te 
danken voor de vele steun die ze kre-
gen. De stichting is voor verbinding 
in het dorp en in dit kader wordt een 
kinderboerderij gerealiseerd. Om de 
stichting financieel te ondersteunen 
besloten vijf hardloopgroepen uit zo-
wel Nederland als Duitsland geld in te 
zamelen door te gaan hardlopen.
 
Harrie Kramer uit Schoonebeek is lid 
van Loopgroep Schoonebeek en liep 
samen met de loopgroepen uit Coevor-
den en de Duitse plaatsen Veldhausen, 
Emlichheim en Uelsen een aantal win-
terlopen. De laatste is op 19 maart a.s. 
in Emlichheim, vijf kilometer vanaf de 
grensovergang in Schoonebeek. Aan de 

lopen doen steeds tussen de zestig en 
tachtig mensen mee. Op 19 maart a.s. 
zijn ze er ook bij. Na afloop zal Har-
rie Kramer samen met andere lopers 
een cheque aan de ouders van Isabelle 
overhandigen. Ze doen dat om 10.00 
uur, vlak voor de start van de lopen 
over vijf en tien kilometer. “We leven 
met de nabestaanden mee en hopen op 
deze manier een mooie bijdrage aan de 
kinderboerderij te kunnen leveren. Alle 
beetjes helpen natuurlijk en we doen 
het met elkaar: voor de familie Klingen-
berg, de stichting en de inwoners van 
Schoonebeek. Hoe zij de familie hebben 
gesteund is indrukwekkend.”
Wie erbij aanwezig wil zijn kan altijd 
even komen kijken of meedoen. Het is 
een recreatieloop voor iedereen. De 21 
kilometer start om 9.00 uur, de vijf en 
tien kilometer even na de klok van 10.00 
uur.  Zie ook de flyer op 
www.loopgroepschoonebeek.nl.” 
(18Dorpenkrant / Gerry Grave)
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Meubelmakerij Smits in Dalen bestaat 25 jaar!

DE BRINKEN 2 - 7751 AC - DALEN - 0524 553128
info@meubelmakerijsmits.nl - www.meubelmakerijsmits.nl

KORTING
OP DIVERSE

SHOWROOM-
MODELLEN
MEUBELEN

MAATWERK- 
SPECIALIST IN  

MASSIEF EIKEN 
KASTEN

RUIME SHOWROOM MET MEER DAN
1000 M2 WOONPLEZIER! 10 APRIL

2e PAASDAG
OPEN 12-17 u.
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In ’t Hout Sierconstructies in Nieuwe Pekela
Uniek en energiek; totaal concept voor solar overkappingen
In ’t Hout Sierconstructies is al jaren bekend als 
specialist van het bouwen van terrasoverkappingen,
tuinkamers en carports in de regio. ‘Als specialist 
adviseren wij klanten op de mogelijkheden om hun 
woongenot te vergroten, of  het nu gaat om een 
terrasoverkapping, tuinkamer of  carport, voor ieder 
type woning bestaat er een mogelijkheid om uw eigen 
omgeving nog comfortabeler te maken’, zegt Henk in ’t 
Hout.

Ontwikkeling
Al enkele jaren houdt In ’t Hout Sierconstructies zich bezig 
met het ontwikkelen en adviseren van solar oplossingen en 
integratie in het dak van deze overkappingen. Voor iedere 
carport, tuinkamer of  serredak bestaat nu de mogelijkheid 
om naast het comfort van parkeren, ontspannen en relaxen 
ook energie op te wekken. ‘Wij integreren moderne 
zonnepanelen als dakbedekking en kunnen zelfs zorgen 
voor een totaalconcept van advies tot volledige installatie 
met realtime data. Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen je auto 
parkeren onder een solar carport, maar ook de elektrische 
auto opladen. En wil je maximaal genieten van het comfort 
van een terrasoverkapping of  tuinkamer en daarbij de 
transparantie van het dak behouden? Dat behoort zeker 
tot een van de mogelijkheden. De unieke dunne film solar 
glas/glas zonnepanelen zorgen voor een gegarandeerde 
energieopbrengst waarbij ook de zonnekracht onder het dak 
wordt gereduceerd en het doorzicht behouden blijft. Zo
kun je buiten op het terras genieten van de kracht en energie 
van de zon, terwijl het aanvoelt alsof  er een zonwering 
aanwezig is.’

Mogelijkheden
Met de huidige energie prijsstelling is het maximaal 
opwekken van eigen energie voor iedere woning een 
toegevoegde waarde. ‘Helaas is niet iedere woning geschikt 
voor een perfecte montage van zonnepanelen op het dak 
en daarbij zijn zonnepanelen in vele gevallen ook geen 
verfraaiing van de woning. Juist voor dergelijke situaties is 
het interessant om te informeren naar de mogelijkheden 
van zonnepanelen op een overkapping, zo kun je toch 
flink besparen op je energierekening en behoud je het 
mooie karakter van je woning of  bedrijfspand. Ook voor 

bestaande terrasoverkappingen op carports bestaat er een 
mogelijkheid om het dak aan te laten passen voor integratie 
van zonnepanelen’.

Investering
Voor het bouwen van overkappingen met zonnepanelen geldt 
vanaf  1 januari 2023 het 0% BTW tarief  (dit geldt voor een 
deel van deze investering die bestaat uit de zonnepanelen 
en de installatie ervan). Ook zijn er in enkele regio’s 

mogelijkheden voor subsidie. Deze mogelijkheden worden
geboden via SNN in het gebied van aardbevingsherstel. 
Heb je niet de mogelijkheid voor subsidie? Ook dan is het 
interessant, want je verdient de investering gegarandeerd 
terug met de forse besparing op je energierekening. ‘Laat je 
informeren en inspireren in onze showroom en op ons grote 
showterrein of  kijk op onze website: www.sierconstructies.nl. 
Je bent van harte welkom aan de Holland Marsh 4 in Nieuwe 
Pekela.’

In ’t Hout Sierconstructies in Nieuwe Pekela

Uniek en energiek; totaal concept voor solar overkappingen
In ’t Hout Sierconstructies is al 
jaren bekend als specialist van het 
bouwen van terrasoverkappingen, 
tuinkamers en carports in de regio. 
‘Als specialist adviseren wij klanten 
op de mogelijkheden om hun 
woongenot te vergroten, of het nu gaat 
om een terrasoverkapping, tuinkamer 
of carport, voor ieder type woning 
bestaat er een mogelijkheid om uw 
eigen omgeving nog comfortabeler te 
maken’, zegt Henk in ’t Hout.

Ontwikkeling
Al enkele jaren houdt In ’t Hout 
Sierconstructies zich bezig met het 
ontwikkelen en adviseren van solar 
oplossingen en integratie in het dak 
van deze overkappingen. Voor iedere 
carport, tuinkamer of serredak bestaat 
nu de mogelijkheid om naast het 
comfort van parkeren, ontspannen en 
relaxen ook energie op te wekken. ‘Wij 
integreren moderne zonnepanelen als 
dakbedekking en kunnen zelfs zorgen 
voor een totaalconcept van advies tot 
volledige installatie met realtime data. 
Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen je 
auto parkeren onder een solar carport, 
maar ook de elektrische auto opladen. 
En wil je maximaal genieten van het 
comfort van een terrasoverkapping of 
tuinkamer en daarbij de transparantie 
van het dak behouden? Dat behoort 
zeker tot een van de mogelijkheden. De 
unieke dunne film solar glas/glas 
zonnepanelen zorgen voor een 

gegarandeerde energieopbrengst 
waarbij ook de zonnekracht onder 
het dak wordt gereduceerd en het 
doorzicht behouden blijft. Zo kun je 
buiten op het terras genieten van de 
kracht en energie van de zon, terwijl 
het aanvoelt alsof er een zonwering 
aanwezig is.’

Mogelijkheden
Met de huidige energie prijsstelling 
is het maximaal opwekken van 
eigen energie voor iedere woning 
een toegevoegde waarde. ‘Helaas is 
niet iedere woning geschikt voor een 
perfecte montage van zonnepanelen op 
het dak en daarbij zijn zonnepanelen 
in vele gevallen ook geen verfraaiing 
van de woning. Juist voor dergelijke 
situaties is het interessant om te 
informeren naar de mogelijkheden van 
zonnepanelen op een overkapping, 
zo kun je toch flink besparen op je 
energierekening en behoud je het 
mooie karakter van je woning of 
bedrijfspand. Ook voor bestaande 
terrasoverkappingen op carports 
bestaat er een mogelijkheid om het dak 
aan te laten passen voor integratie van 
zonnepanelen’.

Investering
Voor het bouwen van overkappingen 
met zonnepanelen geldt vanaf 1 januari 
2023 het 0% BTW tarief (dit geldt 
voor een deel van deze investering 
die bestaat uit de zonnepanelen en 

de installatie ervan). Ook zijn er in 
enkele regio’s mogelijkheden voor 
subsidie. Deze mogelijkheden worden 
geboden via SNN in het gebied van 
aardbevingsherstel. Heb je niet de 
mogelijkheid voor subsidie? Ook dan 
is het interessant, want je verdient de 
investering gegarandeerd terug met de 

forse besparing op je energierekening. 
‘Laat je informeren en inspireren 
in onze showroom en op ons grote 
showterrein of kijk op onze website: 
www.sierconstructies.nl. 
Je bent van harte welkom aan de 
Holland Marsh 4 in Nieuwe Pekela.’

In ’t Hout Sierconstructies in Nieuwe Pekela
Uniek en energiek; totaal concept voor solar overkappingen
In ’t Hout Sierconstructies is al jaren bekend als 
specialist van het bouwen van terrasoverkappingen,
tuinkamers en carports in de regio. ‘Als specialist 
adviseren wij klanten op de mogelijkheden om hun 
woongenot te vergroten, of  het nu gaat om een 
terrasoverkapping, tuinkamer of  carport, voor ieder 
type woning bestaat er een mogelijkheid om uw eigen 
omgeving nog comfortabeler te maken’, zegt Henk in ’t 
Hout.

Ontwikkeling
Al enkele jaren houdt In ’t Hout Sierconstructies zich bezig 
met het ontwikkelen en adviseren van solar oplossingen en 
integratie in het dak van deze overkappingen. Voor iedere 
carport, tuinkamer of  serredak bestaat nu de mogelijkheid 
om naast het comfort van parkeren, ontspannen en relaxen 
ook energie op te wekken. ‘Wij integreren moderne 
zonnepanelen als dakbedekking en kunnen zelfs zorgen 
voor een totaalconcept van advies tot volledige installatie 
met realtime data. Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen je auto 
parkeren onder een solar carport, maar ook de elektrische 
auto opladen. En wil je maximaal genieten van het comfort 
van een terrasoverkapping of  tuinkamer en daarbij de 
transparantie van het dak behouden? Dat behoort zeker 
tot een van de mogelijkheden. De unieke dunne film solar 
glas/glas zonnepanelen zorgen voor een gegarandeerde 
energieopbrengst waarbij ook de zonnekracht onder het dak 
wordt gereduceerd en het doorzicht behouden blijft. Zo
kun je buiten op het terras genieten van de kracht en energie 
van de zon, terwijl het aanvoelt alsof  er een zonwering 
aanwezig is.’

Mogelijkheden
Met de huidige energie prijsstelling is het maximaal 
opwekken van eigen energie voor iedere woning een 
toegevoegde waarde. ‘Helaas is niet iedere woning geschikt 
voor een perfecte montage van zonnepanelen op het dak 
en daarbij zijn zonnepanelen in vele gevallen ook geen 
verfraaiing van de woning. Juist voor dergelijke situaties is 
het interessant om te informeren naar de mogelijkheden 
van zonnepanelen op een overkapping, zo kun je toch 
flink besparen op je energierekening en behoud je het 
mooie karakter van je woning of  bedrijfspand. Ook voor 

bestaande terrasoverkappingen op carports bestaat er een 
mogelijkheid om het dak aan te laten passen voor integratie 
van zonnepanelen’.

Investering
Voor het bouwen van overkappingen met zonnepanelen geldt 
vanaf  1 januari 2023 het 0% BTW tarief  (dit geldt voor een 
deel van deze investering die bestaat uit de zonnepanelen 
en de installatie ervan). Ook zijn er in enkele regio’s 

mogelijkheden voor subsidie. Deze mogelijkheden worden
geboden via SNN in het gebied van aardbevingsherstel. 
Heb je niet de mogelijkheid voor subsidie? Ook dan is het 
interessant, want je verdient de investering gegarandeerd 
terug met de forse besparing op je energierekening. ‘Laat je 
informeren en inspireren in onze showroom en op ons grote 
showterrein of  kijk op onze website: www.sierconstructies.nl. 
Je bent van harte welkom aan de Holland Marsh 4 in Nieuwe 
Pekela.’
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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

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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Tijdens de Open atelier dagen
op 11 en 12 maart 

Paulien Kingma
exposeert bij 
De Koning interieur
in Sleen
“Alweer de achtste keer dat ik eraan mee 
kan doen en elke keer weer spannend om 
te zien hoe de mensen kijken” 

Paulien Kingma, en haar Glas met 
Gemengde technieken, exposeert ook dit 
jaar weer met de open atelier dagen 11 en 
12 maart bij Erik de Koning. Haar werk 
bestaat uit wanden,tafels en windlichten en 
er komt nog meer aan.
Zij komt uit een kunstenaars gezin,vader 
beeldhouwer Paul kingma en moeder 
was musicienne,zangeres en gaf 
muziek pedagogiek. Aan beide kanten 
twee generaties kunstenaars zoals: 
acteurs,schrijvers,schilders en een 
beroemde zus die fluiten bouwt.
 
“Creativiteit is niet vanzelf sprekend,
ook daar moet je een lange adem voor 
hebben”zegt Paulien   

Na vele opdrachten en exposities  in 
binnen-en buitenland,heeft zij voor 
Rijkswaterstaat , 6 grote panelen in de 
Roldertunnel te Assen gemaakt.

Pétanque Club Schoonebeek 
bestaat dit jaar dertig jaar
Dit jaar is het dertig jaar geleden dat 
de Pétanque Club Schoonebeek werd 
opgericht en dus zal aan dit heuglijk 
feit uitgebreid aandacht worden be-
steed in de vorm van een feestdag met 
tal van leuke activiteiten. Op zaterdag 
2 september is het zover. 
 
Gerrit Bakker (links op de foto) is op-
richter en voorzitter van de club. Hij 
kijkt terug op een prachtige periode 
van drie decennia pétanque in Schoone-
beek. Dat geldt ook voor Peter Philippo 
(rechts op de foto). Hij werd pas later 
lid, want woont nog maar enkele jaren 
in het dorp. Al snel kreeg hij interesse 
voor de sport met de metalen ballen. 
“Het is een variant op jeu de boules”, 
vertelde Bakker. “Bij jeu de boules heb je 
andere regels. Pétanque is wat eenvou-
diger van opzet en kan door iedereen 
worden gespeeld. De kracht is minder 
belangrijk en het komt meer op behen-
digheid aan.”

Uiteraard laten beide heren een demon-
stratie van de sport zien “Kijk, we heb-
ben een aantal banen en op elke baan 
kunnen meerdere wedstrijden worden 
gespeeld. Ik begin wel en kijk nu moet 
Peter proberen de bal dichter bij de 
kleine bal te gooien. Lukt dat dan mag 
hij verder. Het valt best mee. Als je het 
doorhebt gaat het vanzelf. Wedstrijden 
kunnen best lang duren: van een paar 
uur tot een hele dag. Dan eten we ook 
in onze prachtige accommodatie die er 
sinds 2005 staat. We zijn er trots op dat 
we zo’n mooi onderkomen hebben.” 
Het is gelegen aan De Kampen naast 
de sporthal en de voetbalvelden van 
SVV’04. Een klein pad voert naar het 
mooie onderkomen van de Pétanque 
Club Schoonebeek dat over vijftig le-
den beschikt. Wie ook eens een keer wil 
meedoen kan altijd even bellen met de 
heer Bakker: 06-21 31 80 12. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Spinningmarathon en 
wandeltochten voor KiKa 
in Sleen
Pim Verdouw (foto) uit Sleen organi-
seert op zondag 19 maart a.s. samen 
met (SIS) Sport Initiatief Sleen in het 
MFC in het dorp een spinningmara-
thon. Niet zomaar een, maar een voor 
een goed doel, namelijk KiKa (Kinde-
ren Kankervrij). Naast de spinning-
marathon is het ook mogelijk om voor 
hetzelfde doel te wandelen.
 
Verdouw fietst in juni a.s. de Giro de 
KiKa die in het noorden van Italië zal 
plaatsvinden: over gigantische Alpen-
reuzen met zeer zware klimmen. Hij 
heeft er al vele fietsuren opzitten en 
hoopt op zoveel mogelijk deelnemers 
aan de spinningmarathon. “Kinderkan-
ker moet de wereld uit en daar zetten 
wij ons met zijn allen voor in. Er is plek 
genoeg en er zijn zelfs meerdere moge-

lijkheden”, sprak Verdouw. Er kan uit 
één, twee, drie of zelfs vier uur spinning 
worden gekozen. Men dient zich er wél 
voor in te schrijven. Dat kan tot 19 maart 
op www.inschrijven.nl. Op de dag van 
het evenement kan het weliswaar ook, 
maar men is dan afhankelijk van de 
voorraad aanwezige fietsen. Om 9.00 
uur in de ochtend begint men al.
 
Mensen die liever voor het goede doel 
wandelen kunnen dat ook doen. Er kan 
dan vijf of tien kilometer worden gelo-
pen. Vanaf 11.00 uur kan men aan de 
langste afstand beginnen, een half uur 
later mogen de deelnemers aan de kort-
ste wandelafstand van start gaan. Aan-
melden kan ook hier via www.inschrij-
ven.nl en op de dag zelf is ook mogelijk.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Zondag 19 maart a.s.

Adverteren in 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius: 06 50 64 78 39

“Alles gaat heel snel  nu via internet en kunstmatige 
intelligentie maar iets heel  persoonlijks met mijn 
handen maken waar er maar EEN van is, kost meer 
tijd en geeft ook veel voldoening. Er valt nog meer te 
zien in de showroom  bij Erik de Koning in Sleen en 
daarom hoopt Paulien dat men zich niet tegen laat 
houden door wat regen.

Hopelijk tot ziens op de 
route van 11/12 maart! 
Er valt veel te zien! 
Te herkennen aan de 
regenboog gekleurde 
banners.

DE KONING INTERIEUR
Meulenkamp 1a
7841 EP Sleen
 
Meer info is te vinden op
www.oad-coevorden.nl
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Tanja Mulder uit Dalerveen speelt 
al bijna twintig jaar toneel
Tanja Mulder woont al ongeveer 
25 jaar in Dalerveen en houdt van 
het dorp en het dorpsleven aldaar. 
Samen met haar echtgenoot woont 
ze middenin de dorpskom op 
loopafstand van Café De Boerhoorn 
dat tevens dienstdoet als dorpshuis. 
Ook vinden er toneelvoorstellingen 
plaats en oefenen de plaatselijke to-
neelspelers er. Een van hen is Mul-
der die dat al negentien jaar doet.
 
Ieder jaar weer kijkt ze uit naar de 
uitvoeringen die in De Boerhoorn 
plaatsvinden. Om die zo goed mo-
gelijk te kunnen uitvoeren wordt er 
veelvuldig gerepeteerd. “Prachtig 
om te doen. Iedereen kent elkaar 
hier en het is dus altijd genieten. De 
naam van de toneelvereniging is 
Toneelvereniging Maskerade Daler-
veen. Na twee jaar geen uitvoerin-

gen mag het gelukkig weer. Daar 
zijn we met zijn allen ook wel aan 
toe. Er kunnen honderd mensen 
in de zaal en we hopen natuurlijk 
dat de zaal vol zal zitten.” Mulder 
levert zelf uiteraard ook weer een 
bijdrage, maar omdat ze wat last van 
haar stem heeft zal ze niet veel gaan 
zeggen. 
 
Dit jaar heet het stuk ‘Een beetie een 
sul’. Het gaat over een man die zich 
miljonair waant, maar de vraag is of 
dat aan het einde van het stuk nóg 
zo is. Op zaterdag 18 en 25 maart 
a.s. vinden de uitvoeringen plaats. 
De aanvang is om 20.00 uur. Een uur 
eerder gaat de zaal open. De toneel-
stukken die worden opgevoerd staan 
altijd garant voor lachen, gieren en 
brullen. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Susan Schepers houdt met 
plaatsgenoten Nieuw-Amsterdam/
Veenoord schoon
Een dorp schoonhouden is niet altijd 
even gemakkelijk. Vooral als mensen 
van alles op straat gooien en het 
gewoon laten liggen. En als dat in een 
tweelingdorp als Nieuw-Amsterdam/
Veenoord het geval is dan wordt het er 
niet netter op. Susan Schepers uit het 
dorp was er wel klaar mee en  besloot 
ervoor te kiezen het tweelingdorp 
schoon te houden.
 
“Ik stoor me eraan en ga zelf aan de 
slag. Ook verbaas ik me er over dat 
er zoveel ligt en dan na het opruimen 
er in korte tijd er opnieuw zwerfafval 
aanwezig is”, aldus Susan die het niet 
alleen doet; ongeveer 25 mensen zijn 
regelmatig actief om een en ander 
op te ruimen. De Facebookpagina 
‘Schoon Nieuw-Amsterdam/Veenoord’ 

werd opgericht en er wordt daarop 
bijhouden wat ze tegenkomen. Het 
gaat van pakjes sigaretten tot zakken 
waarin snacks hebben gezeten. “Het 
is echt vreselijk wat we tegenkomen. 
Ontzettend veel en elke dag ligt 
er wel wat op straat of de stoep. 
Onbegrijpelijk. We hebben werk 
genoeg en dat blijft helaas ook nog zo. 
Ik hoop dat meer en meer mensen zich 
bij ons aansluiten en meehelpen.”

Twee keer per jaar vindt een grote 
schoonmaak plaats en de mensen die 
bij de groep zijn aangesloten gaan zelf 
ook regelmatig op pad. Susan ook. “Ik 
ga af en toe hardlopen en dan neem 
ik gewoon een zakje mee waar ik dan 
rommel in doe. Mensen kijken dan 
wel eens van ‘wat doet die nu’?, maar 
ik denk dan ‘ik geef wel het goede 
voorbeeld’. 

De geweldige actie is door de gemeente 
Emmen niet onopgemerkt gebleven, 
want Schoon Nieuw-Amsterdam/
Veenoord kan de Waarderingsprijs van 
de gemeente winnen. Op emmen.nl/
waarderingsprijs is meer informatie te 
vinden. De uitslag is op 21 maart a.s. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Voetbaltrainer Cor Huls uit Erica stopt er na 27 jaar mee
Het zal straks even wennen zijn: geen 
Cor Huls uit Erica meer langs de lijnen 
van de voetbalvelden in de regio. De 
55-jarige is dan meer dan 25 jaar trainer 
geweest. Om precies te zijn 27 jaar en 
in die periode versleet hij heel wat 
clubs: van SC Erica tot vv Sweel, de 
club waar hij momenteel als assistent-
trainer fungeert en het seizoen zal gaan 
afmaken.
 
Een gesprek met de altijd enthousiaste 
oefenmeester levert steeds weer 
de leukste gesprekken op en een 
onderonsje is dan nooit kort. Het is 
een van de kwaliteiten van de Ericaan 

die erg sociaal is en het prachtig 
vindt om met mensen te werken. Het 
voetbalwereldje was en is altijd echt 
zijn grote passie geweest, maar met 
ingang van komend seizoen komt er 
een einde aan. De reden? Huls wil 
meer aandacht aan zijn vrouw en 
tuin besteden. “Aandacht aan de tuin 
besteden klinkt wat gek natuurlijk, 
maar je moet weten dat ik ‘aan de Vaart’ 
woon en een ‘beste lap grond’ heb. Dat 
heeft onderhoud nodig en in al die jaren 
dat ik trainer was was er natuurlijk 
minder aandacht voor mijn vrouw. Daar 
is straks veel meer tijd voor en heb een 
weloverwogen keuze gemaakt. Al was 

het zeker lastig. Ik ben nu eenmaal een 
voetbaldier.”
 
Cor Huls was meestal in de lagere 
amateurvoetbalklassen actief en was 
naast hoofdtrainer ook assistent-trainer 
ook hoofd jeugdtrainer. De clubs waar 
hij actief was zijn SC Erica, Twedo, 
SVBC, EHS’85, FC Klazienaveen, 
Valther Boys, Erica’86, Zandpol en nu 
dus vv Sweel. Overal maakte hij mooie 
tijden mee en kan hij uren over al die 
momenten vertellen. “Maar dan staan 
we hier over drie jaar nog”, lachte Huls. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Emmen 
Het Oude Centrum zoekt 
nieuwe bewoners!

In het oude centrum van Emmen zijn sinds 
deze week 110 vogelhuisjes te vinden! 
Het centrum werd bij de vernieuwing veel 
groener, dus nodigt de ondernemers-vereniging 
Het Oude Centrum vele vogeltjes uit om hiervan 
te genieten. “De vogelhuisjes zijn door de lokale 
ondernemers geadopteerd en gedecoreerd door 
een lokale kunstenaar”, aldus voorzitter Willem 
Meijer.



Heijmans Vloeronderhoud: 

Zo heb je veel langer plezier van je vloer!
Wil je langer van een goede vloer 
genieten, denk dan eens aan Heijmans 
Vloeronderhoud. ‘Onderhoud is 
behoud’, zegt Ben Heijmans, die 
alle vloeren – met uitzondering van 
houten vloeren en laminaat- op 
perfecte wijze kan onderhouden. Zijn 
werkgebied is breed. ‘Ik ben actief 
door heel Nederland’, zegt Ben.
 
‘Onbekend maakt onbemind’
Heijmans Vloeronderhoud bestaat 
ondertussen vier jaar. Vanuit de locatie 
Emmen wordt heel ons land bediend. 
‘Gek genoeg moet ik juist in Emmen 
en Drenthe nog aan de weg timmeren. 
Mensen moeten hier nog bewust 
worden van nut en noodzaak van 
goed vloeronderhoud. In de rest van 
het land is dat toch anders’, weet Ben. 
‘Onbekend maakt onbemind. Ik zal dus 
nog beter mijn best in de regio moeten 
doen om mensen bewust te maken 
waarom je ook zou kunnen kiezen voor 
vloeronderhoud’.

Nieuwe look
‘De vloer’, zo zegt Ben terecht, ‘is zo 
ongeveer het meest gebruikte gedeelte 
van een huis of bedrijf. Mensen 
met een auto gaan elk jaar naar de 
garage voor een onderhoudsbeurt. 
Eigenlijk zou dat met de vloer ook 
moeten. Met goed onderhoud gaat 
de vloerbekleding gewoon veel 
langer mee. Ik heb een klant waar 
door goed onderhoud al twintig jaar 
hetzelfde tapijt ligt. Natuurlijk komt de 
houdbaarheidsdatum op een bepaald 
moment in zicht, het tapijt is nu echter 
nog steeds zeer representatief’, zegt 
Heijmans. ‘Bovendien kun je zeggen 

dat het laten onderhouden van de vloer 
altijd goedkoper is dan het aanschaffen 
van een nieuwe vloer. Je kunt boven-
dien een oude elastische vloeren ook 
altijd een nieuwe look geven. Je kunt 
denk denken aan een nieuwe kleur of 
structuur.’

Zeer innovatief bedrijf
Heijmans Vloeronderhoud is een 
innovatief bedrijf. ‘Ik werk nu met 
UV-coating bijvoorbeeld. Kort gezegd 
kun je na een behandeling met deze 
coating de vloer meteen chemisch en 
mechanisch belasten. In andere gevallen 
mag dit soms wel een week niet. Zeker 
voor bijvoorbeeld tandartspraktijken 
en zorginstellingen, waarbij hygiëne 

en verkeersdoorstroming dus erg 
belangrijk is, is dit echt dé perfecte 
oplossing. Bovendien ga ik een 
opleiding volgen, waarschijnlijk in 
Oostenrijk, waarbij ik leer te werken 
met keramische PU-coating. Ik vind 
dat je als ondernemer steeds mee 
moet bewegen met de ontwikkelingen 
in jouw branche. En wat betreft 
vloeronderhoud zal dit ook zeker niet 
de laatste ontwikkeling zijn. Ik geloof 
overigens heilig in de nieuwste coatings 
waarmee ik werk. Met de keramische 
PU-coating zal een vloer straks tien jaar 
langer meekunnen.’
 
Zakelijk en particulier
Heijmans Vloeronderhoud heeft het 

druk. Nu nog doet Ben alles alleen. 
‘Ik moet vanwege de drukte en de 
ontwikkelingen die gaan komen 
goed nadenken over de toekomst. En 
bovendien; het werk moet eigenlijk 
ook doorgaan als ik een keer ziek ben 
of op vakantie ga’, kijkt hij richting de 
toekomst. Heijmans Vloeronderhoud is 
er overigens voor zowel bedrijven als 
particulieren.
 
Heijmans Vloeronderhoud is 
telefonisch bereikbaar via 06-37119839. 
Je kunt Ben ook mailen: 
ben@heijmansvloeronderhoud.nl. 
Zie ook de website 
www.heijmansvloeronderhoud.nl. 
(18DorpenKrant/Vincent Muskee)
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.nlSolar Zip Screen 
©

Duurzaam en 100% draadloos

Rolluik met Solar is een product van Jokazon.nl

Ter Apel - Emmen - Lelystad

Showroom:

Jacob le Mairestraat 44
7825 XH Emmen
0599-582286

Een rolluik of screen met de nieuwste technologie? 

Kies voor een rolluik of screen met solar op zonne-energie!

Een rolluik of screen zonder stroomaansluiting en bedrading maar toch elektrisch bedienbaar? 
Dat kan! Door de innovatieve ontwikkeling is het nu mogelijk! 

Onze Rolluik met Solar© en SolarZipScreen© werken op zonne-energie !

Het grootste voordeel van een Rolluik met Solar© en/of SolarZipScreen© is; het  maakt geen gebruik van het stroomnetwerk 
maar óók dat er geen gaten meer door de kozijnen of gevel geboord worden voor de bedrading. 

De Rolluik met Solar© of SolarZipScreen© biedt veel voordelen. De motor is namelijk voorzien van een externe accu die in 
de kast van de rolluik of screen is ingebouwd. Door zonnestraling (lumen) voorziet de accu zich van energie, waardoor de 
rolluik en/of screen met een afstandsbediening bediend kan worden. Ook bij regenachtig en bewolkt weer ontvangt de accu 
voldoende zonnestraling (lumen). Bij zon of regen de accu laadt altijd voldoende bij om goed te kunnen functioneren!

Door dit alles zijn stroomkabels en boorgaten niet meer nodig! Uw gevel en/of kozijn blijft van binnen en buiten onbeschadigd! 
Tevens wordt de Rolluik met Solar© standaard geleverd met een obstakeldetectie. De obstakeldetectie zorgt ervoor dat bij 
een obstakel (bijvoorbeeld een openstaand raam) het rolluik stopt en onbeschadigd blijft.

Alle voordelen van een Rolluik met Solar© en SolarZipScreen© op zonne-energie op een rij!

    Geen boorgat door muren en/of kozijnen
    Geen stroomkabel of schakelaar binnen in de woning
    Rolluik/ screen standaard geleverd met comfortabele afstandsbediening
    De somfy wirefree motoren zijn standaard voorzien van obstakeldetectie
    Geen aansluiting op het stroomnetwerk, dus lagere energiekosten
    Duurzame vorm van stroomopwekking door middel van de zonnecel
    Innovatief design met normale kast en geleiders
    Isolerend en zonwerend 
    Past bij ieder type woning of raam. Grotere afmetingen mogelijk!
    De keuze voor en rolluik of screen op zonne-energie (solar) is absoluut een slimme keuze!

Voor meer informatie of een prijsopgaaf kijk op www.rolluikmetsolar.nl
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‘In Emmen kunnen we de volgende stap zetten’
Door Vincent Muskee

Jokazon en Ter Apel zullen altijd 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
blijven. ‘Logisch, want we zijn 
ongeveer vijftig jaar in Ter Apel 
gevestigd geweest’, zegt eigenaar Roy 
Kamst. ‘Laat ik het zo zeggen; we zijn 
nu ‘vanwege succes’ verhuisd naar 
Emmen.’

Uitstekend alternatief
Het liefst was Jokazon gewoon in Ter 
Apel gebleven. ‘Die mogelijkheden 
waren er echter niet. Emmen bleek 
vervolgens een meer dan uitstekend 
alternatief. We wilden graag uitbreiden 
en die mogelijkheid was er in Ter Apel 
gewoon niet. In Emmen hebben we 
meer ruimte voor de voorraad en voor 
de productie. Momenteel werken we 
hard aan een prachtige showroom. Als 
alles volgens plan verloopt, kunnen 
we eind februari de deuren in Emmen 
openen.’

‘We bedienen heel Noord Nederland’
De verhuizing van Ter Apel naar 
Emmen betekent niet dat het 
werkgebied van Jokazon verandert. 
‘We blijven hét adres voor onder meer 
rolluiken, zipscreens, markiezen en 
terrasschermen voor heel het noorden. 
Ons werkgebied is enorm groot. De 
ene dag zit ik in Uithuizermeeden, 
de volgende dag in Hardenberg. Het 
geheim van ons succes? Dat is denk 

ik dat we het totaalpakket aanbieden. 
Je krijgt bij ons altijd het beste advies, 
wij verzorgen de montage en bieden 
bovendien een uitstekende service. 
Omdat we de afgelopen halve eeuw 
heel het noorden doorkruist hebben, 
kent iedereen ons. Dat zal ook gewoon 
zo blijven, of we nou in Ter Apel 
of in Emmen zitten’, zegt Roy, een 
ondernemer pur sang.

Solar rolluiken op zonne-energie
Kamst was de afgelopen jaren druk met 
veranda screens, een concept dat hij zelf
bedacht. ‘Daar hebben we het nog 
steeds heel erg druk mee, net als 
overigens met de solar rolluiken op 

zonne-energie. Het systeem werkt met 
een paneeltje en een accu en is geheel 
draadloos. Je hebt niet te maken met 
snoeren en het werkt dus allemaal 
zonder stopcontact. Zeker in deze tijd is 
dit voor iedereen een zeer interessante 
optie. We stunten met onze solar 
rolluiken. Bij Jokazon kunnen mensen 
dit systeem tegen een zeer
aantrekkelijke prijs aanbieden.’

Volgende stap in Emmen
Ondernemen zit Roy Kamst in het 
bloed. Zijn vader Joop richtte het bedrijf 
op, en ondertussen is ook Roy’s zoon 
actief bij Jokazon. Met een schitterend 
nieuwe pand in Emmen is Jokazon dan 

ook helemaal klaar voor de toekomst. 
‘Bovendien zijn we innovatief. We 
bedenken elke keer wel weer iets 
nieuws, ook al omdat de vraag van de 
consument de laatste jaren veranderd 
is. Als ondernemer moet je daar in mee. 
We hebben het nu al erg druk en ik 
denk dat we in Emmen een volgende 
stap kunnen maken’, besluit Kamst.

Jokazon is gevestigd aan de 
Jacob le Mairestraat 44-48 in Emmen.
Je kunt met Jokazon bellen via 
0599-582286 (Ter Apel) en 
0591-792001 (Emmen). 
Zie ook de website 
www.jokazon.nl. 
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Jokazon is verhuisd van Ter Apel naar Emmen

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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Meerwijk 10  te Zwartemeer
Vraagprijs € 435.000,-- k.k

Ravelijn 65 te Emmen
Vraagprijs  € 215.000,-- k.k
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ECOtherm Vloerverwarming:
Specialist in het infrezen van vloerverwarming

Ben jij als ondernemer of als particulier op zoek naar vloerverwarming? Dan is het zeer verstandig om zaken te gaan 
doen met ECOtherm Vloerverwarming. ECOtherm geldt namelijk als specialist op het gebied van het infrezen van 
vloerverwarming, en dat in elke ondergrond. Dat steeds meer mensen kiezen voor ECOtherm Vloerverwarming mag 
ondertussen geen verrassing meer zijn. Door te kiezen voor deze specialist uit Vlagtwedde namelijk, dan kun je be-
hoorlijk energie besparen en kies je nadrukkelijk voor duurzaamheid. 

Meerdere montageteams in 
Noord-Nederland
Vanzelfsprekend werkt ECOtherm met alleen de beste 
producten en kunnen de drie montageteams ondertussen 
beslist als specialisten omschreven worden. Deze specia-
listen, actief in Groningen, Friesland en Drenthe, kunnen 
vloerverwarming aanleggen in cement en betonvloeren, 
maar kunnen ook vloerverwarming aanleggen op een 
houten vloer. ‘Natuurlijk is er flink wat concurrentie op 
de markt. Er zijn echter een groot aantal redenen waarom 
je juist voor ons zou moeten kiezen’, zegt Wim Eelsing. 
‘Kies je voor ECOtherm, dan kies je voor een optimale 
warmteverdeling en maak je gebruik van energiezuinige 
lage-temperatuurverwarming. Onze werkwijze is geschikt 
voor zowel cementen, betonnen en houten vloeren en als 
wij de vloerverwarming aanleggen, dan ligt de verwarming 
direct onder de afwerkvloer. Dat maakt de reactietijd al 
meteen een stuk korter waardoor het sneller warm wordt 
dan wanneer je vloerverwarming op traditionele wijze aan 
laat leggen’, zegt Eelsing. 

Gecertificeerd en op zoek naar goed personeel
Kies je voor ECOtherm, dan kies je nadrukkelijk voor 
kwaliteit. ‘De storingskans is minimaal en het verwarmings-
water zal uitstekend doorstromen. Met onze zelfontwik-
kelde freesmachine is de radius van elke bocht die wij 
frezen identiek. Hierdoor is de doorstroming bij elke groep 
vloerverwarming gelijk en geeft hierdoor een gelijkma-
tige opwarming.  Kies je voor onze diensten, dan krijg 
je bovendien te maken met een vaste prijs. Je krijgt dus 
achteraf niet te maken met meerwerk kosten’, zegt Eelsing, 
die overigens op zoek is naar nieuwe medewerkers. ‘Ik 
wil met mijn bedrijf graag opschalen. Ik zoek dus mensen 
die bij ons willen werken. Ik ben daarbij niet op zoek naar 
handjes, maar naar goede handjes’, zegt Eelsing, die met 
zijn product zowel een certificering heeft vanuit het HLK in 
Stuttgart als ook is getoetst door het IBF in Troisdorf. Ook 
daardoor onderscheidt de onderneming zich nadrukkelijk 
van collega’s in deze branche.

Tien jaar garantie
‘Wat ons verder ook bijzonder maakt, is dat we zelfvoorzie-
nend aan de slag gaan. We gebruiken dus geen stroom van 
de mensen thuis. Onze goed geoutilleerde auto’s beschik-
ken over een eigen aggregaat waardoor wij niet afhankelijk 
zijn van een goede netstroom aansluiting van de klant. 
Zelfs met onze auto’s onderscheiden we ons dus nadrukke-
lijk van de andere bedrijven. Dat is bij ons wel anders’, zegt 
Eelsing, die verder laat weten dat er standaard tien jaar 
garantie geldt op de aanleg van vloerverwarming. 

ECOtherm Vloerverwarming is gevestigd aan de Prins 
Bernhardlaan 28 in Vlagtwedde. Het bedrijf is telefonisch 
bereikbaar via 050 - 23 400 44. Zie ook de website  
www.ecothermvloerverwarming.nl.

ECOtherm Vloerverwarming in Vlagtwedde:
Specialist in het infrezen van vloerverwarming
Ben jij als ondernemer of als particulier op zoek naar 
vloerverwarming? Dan is het zeer verstandig om za-
ken te gaan doen met ECOtherm Vloerverwarming. 
ECOtherm geldt namelijk als specialist op het ge-
bied van het infrezen van vloerverwarming, en dat 
in elke ondergrond. Dat steeds meer mensen kiezen 
voor ECOtherm Vloerverwarming mag ondertussen 
geen verrassing meer zijn. Door te kiezen voor deze 
specialist uit Vlagtwedde namelijk, dan kun je be-
hoorlijk energie besparen en kies je nadrukkelijk 
voor duurzaamheid. 
 
Meerdere montageteams in Noord-Nederland
Vanzelfsprekend werkt ECOtherm met alleen de beste 
producten en kunnen de drie montageteams ondertus-
sen beslist als specialisten omschreven worden. Deze 
specialisten, actief in Groningen, Friesland en Dren-
the, kunnen vloerverwarming aanleggen in cement 
en betonvloeren, maar kunnen ook vloerverwarming 
aanleggen op een houten vloer. ‘Natuurlijk is er flink 
wat concurrentie op de markt. Er zijn echter een groot 
aantal redenen waarom je juist voor ons zou moeten 
kiezen’, zegt Wim Eelsing. ‘Kies je voor ECOtherm, 
dan kies je voor een optimale warmteverdeling en 
maak je gebruik van energiezuinige lagetemperatuur-
verwarming. Onze werkwijze is geschikt voor zowel 
cementen, betonnen en houten vloeren en als wij de 
vloerverwarming aanleggen, dan ligt de verwarming 
direct onder de afwerkvloer. Dat maakt de reactietijd 
al meteen een stuk korter waardoor het sneller warm 
wordt dan wanneer je vloerverwarming op traditione-
le wijze aan laat leggen’, zegt Eelsing. 

Gecertificeerd en op zoek naar goed personeel
Kies je voor ECOtherm, dan kies je nadrukkelijk voor 
kwaliteit. ‘De storingskans is minimaal en het verwar-
mingswater zal uitstekend doorstromen. Met onze 
zelfontwikkelde freesmachine is de radius van elke 
bocht die wij frezen identiek. Hierdoor is de doorstro-
ming bij elke groep vloerverwarming gelijk en geeft 
hierdoor een gelijkmatige opwarming.  Kies je voor 
onze diensten, dan krijg je bovendien te maken met 
een vaste prijs. Je krijgt dus achteraf niet te maken met 
meerwerk kosten’, zegt Eelsing, die overigens op zoek 
is naar nieuwe medewerkers. ‘Ik wil met mijn bedrijf 
graag opschalen. Ik zoek dus mensen die bij ons willen 
werken. Ik ben daarbij niet op zoek naar handjes, maar 
naar goede handjes’, zegt Eelsing, die met zijn product 
zowel een certificering heeft vanuit het HLK in Stutt-
gart als ook is getoetst door het IBF in Troisdorf. Ook 
daardoor onderscheidt de onderneming zich nadruk-
kelijk van collega’s in deze branche.

Tien jaar garantie
‘Wat ons verder ook bijzonder maakt, is dat we zelf-
voorzienend aan de slag gaan. We gebruiken dus geen 
stroom van de mensen thuis. Onze goed geoutilleerde 
auto’s beschikken over een eigen aggregaat waardoor 
wij niet afhankelijk zijn van een goede netstroom aan-
sluiting van de klant. Zelfs met onze auto’s onderschei-
den we ons dus nadrukkelijk van de andere bedrijven. 
Dat is bij ons wel anders’, zegt Eelsing, die verder laat 
weten dat er standaard tien jaar garantie geldt op de 
aanleg van vloerverwarming. 
ECOtherm Vloerverwarming is gevestigd aan de 
Prins Bernhardlaan 28 in Vlagtwedde. Het bedrijf 
is telefonisch bereikbaar via 050 - 23 400 44. Zie ook 
de website www.ecothermvloerverwarming.nl.
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20%
OP ALLES*

OP ZATERDAG 18 MAART

KORTING
*  Exclusief maatwerk, aanbiedingen en assortiment Vast Laag.  

Vraag naar de overige voorwaarden in de winkel.

BIJ BESTEDING VANAF 10.-

Oldiesfestival op 29 april in Atlas Theater Emmen
Nadat de laatste tonen hadden geklon-
ken was het al wel duidelijk dat er een 
vervolg moest komen op ‘oldiesfesti-
val’ Forever Young. Dit muzikale fes-
tijn, vorig jaar mei in het Atlas Theater, 
was een ongekend groot succes in een 
uitverkocht huis. Bijna alle bezoekers 
waren het erover eens: “Dit moet een 
vervolg krijgen.”

De organisatie, de Vrienden van het At-
las Theater, hoefde dan ook niet lang na 
te denken. En omdat de naam van het 
festival in korte tijd al heel bekend is ge-
worden komt er nu dus Forever Young 
2. Plaats van handeling is opnieuw het 
Atlas Theater. De datum is 29 april. De 
toegangskaarten zijn sinds 1 maart in de 
verkoop bij het Atlas Theater.

Bands uit eigen regio
Rob Wilhelm, voorzitter van de Vrienden 
van het Atlas Theater en Henk Kroezen, 
programmeur en voorheen organisator 
van de Sixties Nacht Emmen, waren het 
er al snel weer over eens dat de bands 
vooral weer uit de eigen regio moesten 
komen. “Bands, die nu nog spelen en 
bands die voor deze gelegenheid weer 
bijeen komen. Ook treden er gastmuzi-
kanten op die al jaren niet meer op een 
podium hebben gestaan. Met muziek 
uit de jaren ’50, ’60, ’70 en een beetje ’80. 
Voor elk wat wils dus.”

Voor Forever Young 2 zijn zes bands ge-
contracteerd, die op zes podia verspreid 
door het Atlas Theater optreden.

The Fellows - Een van de opmerkelijk-
ste bands is The Fellows. Deze band uit 
Emmen, werd in 1963 opgericht en ze 
spelen nog steeds in dezelfde samenstel-
ling. Met Gerard Rolink, Jan Leeuwinga 
en de gebroeders Verpalen.

Dessa - Dessa maakte furore in de begin 
jaren tachtig. De formatie uit Emmen 
heeft onder andere Klaas Stulen en Dick 
Joustra in de gelederen.

Retro - Retro brengt een doorsnede van 
muziek uit de genoemde jaren. Zanger/
gitarist Roel Luchies was ooit de leider 
van The Scandals en Henk Stevens en 
Harry Sommer maakten deel uit van De 
Zamora’s.

The Old Times Skifflers - The Old 
Times Skifflers uit Emmen brengen de 
periode van de sklifflemuziek terug. 
Meezingers met festivalorganisator Rob 
Wilhelm, accordeonist Henk Meijer en 
drummer Frans van Schie.

Skuur - Skuur klinkt onbekend, maar 
als we De Rakkers en Last Time noemen 
gaat er zeker een belletje rinkelen. Bas-
sist Wilko de Groote uit Barger-Ooster-
veld is al actief sinds 1965. Hij speelde 
in Hydra, en was samen met Kees Hen-
driks en Gerry Hoff een van de oprich-
ters van De Rakkers. De twee laatsten 
spelen als gastmuzikant mee.

No Name - De afsluiter van de avond 
is No Name uit Hollandscheveld. Deze 
band bestaat al sinds 1964. Ze hadden 
ook veel succes tijdens de Sixties Nacht 
Emmen. Ze treden alleen bij speciale ge-
legenheden nog op. Op Forever Young 2 
kunnen ze natuurlijk niet ontbreken.
Het festival begint om 19.00 uur. 
De zalen zijn open vanaf 18.30 uur.

Forever Young krijgt op veler verzoek een vervolg
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KORTING
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Vraag naar de overige voorwaarden in de winkel.
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HUBO ERICA 

Verlengde Vaart zuid zijde 92 
7887 EP ERICA 

Tel 0591-301412 
Email: erica@hubo.nl 
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DS DS 4 
Crossback 1.2 Puretech
2017, 67.055 km
Benzine

€ 16.950,-

Autobedrijf HABO, Handelsweg 8, 7826 TC Emmen. T (0591) 625 513. www.autobedrijf-habo.nl

HABO, kwaliteit die al ruim 
een generatie meegaat!

Kia Venga 
1.4 CVVT Dynamicplusl.
2016, 46.789 km
Benzine

€ 14.950,-

Kia Rio
1.2 CVVT Dynamicline
2016, 93.437 km
Benzine

€ 10.950,-

Mitsubishi ASX 
1.6 Instyle
2013, 159.638 km
Benzine

€ 11.950,-

Volkswagen up! 
1.0 Bluemot. Cross Up!
2017, 50.123 km
Benzine

€ 13.950,-

Kwaliteit voor de beste prijs, dat is waar we alweer drie decennia geleden 
voor gekozen hebben bij HABO. U het beste bieden voor uw auto voor een 
meer dan eerlijke prijs. Dit is wat wij nu, maar ook in de toekomst willen blijven 
doen. Zo kiest u met HABO voor vakmanschap ongeacht welk merk u rijdt. En 
bent u toch aan een andere auto toe? Dan heeft u bij HABO de keuze uit ruim  
50 topoccasions. U bent van harte welkom.

Een kleine selectie 
uit het aanbod 
in onze showroom

Autobedrijf HABO in Emmen: 
wisseling van de wacht op komst

Aantal jaren
Bouwman werkte liefst 27 jaar nauw samen met 
Henk Hassing. Zij afscheid kwam toch nog 
onverwacht. ‘Henk zou eigenlijk nog wat langer 
doorgaan, maar is eerder gestopt. Hij komt hier 
overigens nog steeds op de koffie hoor. Toen ik nog 
samen met Henk Autobedrijf HABO (Hassing 
Bouwman) runde, hadden we al besloten de zaak 
over te dragen aan Evert Jan en Robin. Wanneer de 
overname precies is? Ga maar uit dat ik nog een 
aantal jaren blijf. En bovendien; ik moet er ook nog 
niet aan denken om hele dagen thuis te zitten’, zegt 
Andries.

Prijs- kwaliteitsverhouding en persoonlijk contact
Het gaat overigens uitstekend met Autobedrijf 
HABO. ‘Ik denk dat dit te maken heeft met de goede 
prijs- kwaliteitsverhouding die we aanbieden en  
zeker het persoonlijke contact. We proberen hier 
altijd het maximale voor de klant te doen. Dat is  
dus iets heel anders dan proberen de klant het 
maximale uit de zak te kloppen’, lacht Bouwman, 
voor wie werkweken van zestig uur nog steeds aan 
de orde van de dag zijn. ‘Ach ja, zo gaat dat als je 
een eigen zaak hebt. Daar hoor je mij ook niet over 
zeuren. En bovendien; ik heb me laten vertellen dat 
van hard werken nog nooit iemand dood is gegaan.’

Evert-Jan en Robin
Andries ziet het helemaal zitten in zijn opvolgers. 
‘Evert-Jan is een echte verkoper. Toen hij elf jaar oud 
was hielp hij hier al met het reinigen van auto’s  
bijvoorbeeld. Het vak is hem met de paplepel 

ingegoten. Toch heeft hij ook zeven jaar elders 
gewekt. Dat is goed geweest en dat is iets wat ik zelf  
eigenlijk wel eens gemist heb. Robin is helemaal 
thuis in de werkplaats. Ik denk dat dit een prima 
combinatie is. Natuurlijk is het een fijne gedachte 
dat deze twee jongens het bedrijf straks voortzetten’, 
zegt Andries, die nog elke dag leert. ‘Ik kom graag 
over de vloer bij collega’s. Ook om te kijken hoe zij 
bepaalde dingen aanpakken. Dat biedt soms 
verrassende inzichten. Mijn samenwerking met de 

jongens is prima. Ik heb ervaring en heel veel 
kennis, maar ben minder goed met de computer. 
Daar weten zij weer alles van. En zo vullen we elkaar 
hier dus prima aan.’

Autobedrijf HABO is gevestigd aan de 
Handelsweg 8 in Emmen. Telefoon: 0591-625513. 
Zie ook de website www.autobedrijf-habo.nl. 

(Regiomagazine/Vincent Muskee)

Prachtig verhaal. Andries Bouwman – van Autobedrijf HABO - nam ooit met vier collega’s Knoop over. Met de jaren bleef hij uiteindelijk samen met Henk 
Hassing over. Ook Henk is inmiddels gestopt, waardoor Andries van de vier de laatst overgeblevene is. ‘Over een paar jaar zal ik ook afscheid nemen’, laat 
Andries weten. ‘Mijn zoon Evert-Jan zal dan samen met Robin Dokter de zaak verder voortzetten. Maar ik ben nog niet weg, hoor. Dat willen de jongens ook 
niet. Ik heb in de loop der jaren natuurlijk erg veel kennis en ervaring opgedaan.’

(18DorpenKrant/Vincent Muskee)
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Bekend van 

‘The Tribute - 

Battle 

of the Bands’

van SBS6.
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De financieel specialist die lastige en ingewikkelde 
zaken weer begrijpelijk maakt
Duidelijke uitleg, snel antwoord, pret-
tige persoonlijke contacten en een goed 
advies, dat is wat vrijwel iedereen be-
langrijk vindt als het gaat om het afslui-
ten van een hypotheek of verzekering, 
het kopen van een woning én wanneer 
er een echtscheiding geregeld moet 
worden. Peter Juffer, Bianca Pomp en 
Theo van der Molen zijn de deskundi-
gen van MijnOffiz in Klazienaveen die 
u op al deze gebieden professioneel 
maar vooral ook eerlijk en persoonlijk 
van dienst kunnen zijn. Zodat lasti-
ge en ingewikkelde zaken ook voor u 
weer duidelijk en begrijpelijk zullen 
worden. 

Peter is hypotheek- en echtscheidings-
adviseur en daarnaast ook aankoopbe-
geleider, Bianca is hypotheekadviseur 
en Theo is de specialist op het gebied 
van verzekeringen binnen het kantoor. 
“MijnOffiz bestaat eigenlijk al sinds 1997 
en volgend jaar vieren we dus ons 25-ja-
rig jubileum”, vertelt Theo. “We begon-
nen destijds onder een andere naam, tot 
2016 werkten we onder de naam TDG 
Hypotheekadvies. Peter begon al in 
2003 als zelfstandige met zijn bedrijf in 
Groningen, verhuisde deze in 2009 naar 
Emmen en uiteindelijk besloten wij met 
z’n drieën verder te gaan onder de naam 
MijnOffiz.” “We kozen voor deze naam 
omdat we het kantoor in de eerste plaats 
graag een pakkende naam wilden geven 
die gemakkelijk te onthouden was, maar 
het moest ook een naam worden die 
staat voor wat we uit willen stralen; een 
no nonsens kantoor zonder poeha waar 
men naartoe gaat voor het regelen van 

je financiële zaken”, legt Peter uit. “De 
koffie staat hier altijd klaar en we ko-
men niet alleen in actie op het moment 
dat de klant ons ergens voor nodig is 
maar zullen ook zelf actief contact met 
hen blijven zoeken. Dit doen we bijvoor-
beeld als er voor hen financieel voordeel 
te behalen valt door het oversluiten van 
de hypotheek of het aanpassen van het 
verzekeringspakket.” 

MijnOffiz heeft de afgelopen jaren flink 
geïnvesteerd in het automatiseringssys-
teem om de klant zo goed mogelijk van 
dienst te kunnen zijn. Zo rolt er iedere 
dag een rapportage uit het systeem die 
laat zien voor welke klant er financieel 
voordeel te behalen valt voor wat be-
treft hun hypotheek of verzekeringen. 
Dit kan het geval zijn in ontzettend veel 
verschillende situaties, en dus niet alleen 
bij het aflopen van de rentevaste periode 
van de hypotheek. “We overleggen iede-
re week samen welke klanten we actief 
gaan benaderen, het financiële voordeel 
kan soms oplopen tot duizenden euro’s 
en dan is het dus zeker de moeite waard 
om hier even samen met de klant naar te 
kijken”, aldus Peter. 

Peter is naast hypotheekadviseur ook 
echtscheidingsadviseur en gecertificeerd 
aankoopbegeleider.  Hij zegt: “In het ge-
val van een echtscheiding komen er vaak 
allerlei financiële vragen aan de orde en 
daarbij is een goed advies en goede be-
geleiding erg belangrijk om nog meer 
teleurstelling te voorkomen. Een schei-
ding is immers al vervelend genoeg. 
Omdat wij weten hoe je een relatie finan-

cieel gezien het beste beëindigd kunnen 
we juist heel goed adviseren als klanten 
bij ons komen als ze voor het eerst gaan 
samenwonen. We adviseren hen daarom 
ook zeker altijd om even goed na te den-
ken over hoe ze zaken geregeld willen 
hebben, want wat als de relatie toch geen 
stand houdt en er gescheiden moet wor-
den? Stel je voor dat je flink gespaard 
hebt en je partner niet, of dat je een flinke 
erfenis van je ouders hebt gekregen, wat 
gebeurt er met dat vermogen als jullie 
uit elkaar gaan? In feite geven we dus 
ook advies over hoe je een relatie moet 
beginnen, wij zijn immers heel goed op 
de hoogte van de gevolgen die bepaalde 
keuzes met zich meebrengen.” 

Voor wat betreft aankoopbegeleiding 
heeft MijnOffiz ook een hele mooie extra 
service want door op www.mijnhuisza-
ken.nl een account aan te maken en voor 
MijnOffiz als hypotheekadviseur te kie-
zen wordt u vanaf dat moment onmid-

dellijk op de hoogte gebracht als er een 
woning te koop aangeboden gaat wor-
den die aan uw wensen voldoet. En dat 
is in de huidige huizenmarkt erg prettig 
want er is zo ontzettend veel vraag naar 
woningen dat u vaak achteraan in de 
rij aan moet sluiten als u belangstelling 
heeft en daardoor vist u steeds achter 
het net. MijnOffiz begeleidt u in de zoek-
tocht naar uw nieuwe woning en regelt 
als u dat wilt ook direct uw hypotheek 
en verzekeringen voor u.  U bent van 
harte welkom op het kantoor van Mijn-
Offiz aan de Langestraat 156a in Klazien-
aveen, maak een afspraak en ervaar ook 
hoe prettig het is om uw financiële zaken 
door deskundigen te laten uitzoeken en 
regelen en u zich geen zorgen meer hoeft 
te maken om geldzaken. 

MijnOffiz
Langestraat 156a, Klazienaveen
Tel: 0591 - 39 07 77  |  www.mijnoffiz.nl
email: info@mijnoffiz.nl

MijnOffiz in Klazienaveen:

Onderhoudsbeurt grasmaaiers inclusief 
GRATIS transport bij Jemako Tuinmachines
Bij Jemako Tuinmachines op Erica 
staat alles in het teken van het na-
derende voorjaar. De winterperiode 
wordt gebruikt voor onderhoudsbeur-
ten van grasmaaiers, en nu het voor-
jaar nadert, wordt alles op alles gezet, 
zodat alle tuinmachines klaar staan als 
het gras weer begint te groeien. Tussen 
1 november en 1 april worden weke-
lijks grasmaaiers gehaald en gebracht 
voor onderhoud. Vaste klanten wor-
den gebeld voor een afspraak, in deze 
periode is het transport gratis. Hiervan 
willen we graag meer mensen laten 
profiteren. Daarom mogen ook lezers 
van de 18-dorpenkrant zich aanmel-
den voor onderhoud van hun tuinma-
chines. 

De ene week wordt de maaier opge-
haald, en een week daarna terug ge-
bracht. Natuurlijk kunnen klanten ook 

zelf de grasmaaier langsbrengen, maar 
veel mensen vinden het een stukje ge-
mak dat de maaier wordt gehaald en 
gebracht. 
Behalve voor onderhoud en repara-
ties kunt u bij Jemako Tuinmachines 
natuurlijk ook terecht voor nieuwe of 
gebruikte tuin –en parkmachines. Jema-
ko Tuinmachines is officieel dealer van 
Stiga, Alko, Seco, Bob-cat, Simplicity, 
Solo, Echo, Hyundai, Shindaiwa, As-
pen, Briggs & Stratton, Gardena, Green-
works en McCulloch. Ook is er veel 
keus in bosmaaiers, trimmers, heggen-
scharen, bladblazers en kettingzagen. 
Ook voor Aspen brandstof en allerlei 
onderdelen kunt u er terecht. Jemako 
Tuinmachines is geopend van dinsdag 
tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur. Het adres is Verlengde Vaart ZZ 18 
Erica. Voor meer informatie en aanbie-
dingen: www.jemakotuinmachines.nl

Genomineerden Lies van Urk prijs 
Internationale vrouwendag 
8 maart 2023
Woensdagavond 8 maart reikt wet-
houder Guido Rink namens de 
gemeente Emmen de Lies van Urk Sti-
muleringsprijs Emancipatie uit. Voor 
deze prijs heeft de jury drie vrouwen 
genomineerd. Deze vrouwen zetten 
zich vrijwillig in voor de emancipatie 
of participatie van inwoners en zij 
hebben een voorbeeldfunctie.
 
Eén van de genomineerden is Elke 
Steenhuis. Met haar Weggeefkast in 
Klazienaveen stelt zij eten en verzor-
gingsproducten beschikbaar voor 
mensen met een minimum inkomen. 
Een andere genomineerde is Maartje 
van Wagensveld van Atelier Artisana. 
Maartje biedt vrouwen met een vluch-
telingen- of migratieachtergrond een 
plek waar zij vaardigheden leren, socia-
le contacten opbouwen en zich kunnen 
ontplooien. De derde genomineerde 
is Ali Zingstra. Zij is coördinator van 
Orange the World Emmen: een we-
reldwijde campagne om geweld tegen 
vrouwen te stoppen.
 

De jury
De jury bestaat uit de beide dochters 
van Lies van Urk: Eva Lammers en 
Annebeth Lammers. Ook de winnaar 
van vorig jaar maakt onderdeel uit van 
de jury: Kim Sterken van Kimmy’s 
Weggeefwinkel in het Rensenpark. 
Willemijn Döpp, politica en lid van de 
steunfractie ChristenUnie, is het vierder 
jurylid.
 
Viering van de internationale vrou-
wendag
De Lies van Urk prijs wordt uitgereikt 
tijdens de viering van de internationale 
vrouwendag op woensdagavond 
8 maart in Hotel ten Cate. De organisa-
tie van deze avond met verschillende 
activiteiten is in handen van de 8 Maart 
Groep Emmen. De zaal is open vanaf 
19.00 uur. Naast het avondprogramma 
is er ook een dagprogramma. Zo zijn 
er tussen 9.00 – 16.00 uur verschillende 
activiteiten en workshops bij Atelier 
Artisana aan de Kleepassage in 
Emmen. De toegang voor alle activitei-
ten is gratis en daarbij geldt: vol is vol.

Adverteren in 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius: 06 50 64 78 39
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