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

Jaargang 2 •  NR. 11
November 2022

Verschijnt in de dorpen
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Dalerpeel • Dalerveen • Diphoorn •  Weiteveen • Rietlanden • Parc Sandur
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Nieuw in Nieuw Amsterdam/Veenoord: 
Selfstorage Excelsior
De voormalige aardappelzetmeel-
fabriek Excelsior in Nieuw 
Amsterdam/Veenoord krijgt een 
prachtige nieuwe bestemming. 
Vanaf medio december opent 
daar namelijk Selfstorage 
Excelsior. Zowel bedrijven als 
particulieren kunnen er vanaf dan 
een opslagruimte huren. ‘En dat 
voor een zeer betaalbare prijs’, 
zegt ondernemer Ries Verbakel, 

die samen met zijn partner Astrid 
Dorgelo Selfstorage Excelsior 
gaat runnen.

Excelsior komt aan de voorzijde 
van de voormalige fabriek
Verbakel kocht de aardappel-
zetmeelfabriek en had eigenlijk 
geen idee wat hij met het 
imposante gebouw zou gaan 
doen. ‘De constructie, de palen en 

de kolommen lenen zich 
natuurlijk perfect voor een 
Selfstorage. Toen ik dat 
idee had, ben ik zelf elders 
een box gaan huren om te 
kijken hoe zoiets precies 
werkt. Vervolgens heb ik 
dat idee verder uitgewerkt 
en heb ik besloten om 
hier Selfstorage Excelsior 
te beginnen. Zowel de 
particulier als de onder-
nemer kan hier prima 
terecht om kleine en wat 
grotere ruimtes te huren.’ 

Selfstorage Excelsior komt aan 
de voorzijde van de voormalige 
fabriek, aan de kant van het kanaal 
dus. De fabriek is in totaal 2,5 
hectare groot. 

‘Gemakkelijker kunnen wij het 
echt niet maken’
Wil jij straks een opslagbox huren, 
dan kun je dit online doen. Op 
de website vind je een prachtig 
overzicht van de boxen die 
verdeeld zijn over de verschillende 
etages. Bezoek je de website, dan 
kun je met behulp van een handige 
confi gurator aangeven wat je 
precies op wilt slaan. ‘Vervolgens 
wordt automatisch berekend 
hoeveel ruimte je nodig hebt voor 
een opslagbox en kun je een box 
huren. Kind kan de was doen’, 
zegt Verbakel terecht.  Huur je 
een opslagbox, dan kom je als 
huurder zelf in het bezit van een 
sleutel en een slot. Ook krijg je een 
pasje voor toegang tot het gebouw. 

WIJ FIXEN HET!!
0524 - 52 22 52

Volg ons voor de
beste weekknallers

Wat je ook kiest,
je krijgt altijd
ons advies

Kijk op hypotheker.nl

Jazeker. De Hypotheker.

Emmen
Marktplein 152
(0591) 640 800

Coevorden
Sallandsestraat 108
(0524) 518 833

Klazienaveen
Langestraat 504
(0591) 708 888

‘Mensen kunnen als het ware naar 
binnen rijden en hun auto dicht 
bij de lift parkeren. Gemakkelijker 
kunnen we het de mensen niet 
maken’, zegt Verbakel terecht. 

Lage prijzen
Voor ondernemers en dan 
specifi ek vertegenwoordigers 
worden er bovendien fl ex 
werkplekken gecreëerd. ‘Er is hier 
volop internet en dus kunnen 
ze hier hun laptop openen en 
kijken welke bestellingen er uit 
de opslagbox gehaald moeten 
worden’, vertelt Verbakel. 
‘Huurders kunnen 24/7 bij hun 
opslagbox terecht en kunnen 
een box huren voor drie, zes, 
twaalf of vierentwintig maanden. 
Verlengen is natuurlijk ook altijd 
mogelijk. We kunnen de prijzen 
laag houden. Dat heeft alles te 
maken met het feit dat de fabriek 
zich uitstekend leent voor een 
Selfstorage.      Vervolg op Pagina 3 >>Willem Schoutenstraat 22, 7825 VV Emmen

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

HET IS WEER TIJD VOOR DE TUIN!

‘De voormalige aardappelzetmeelfabriek leent zich er echt perfect voor’



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

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

Bruiloften - Jubileumbruiloften
Verjaardagen - Feestavonden - Catering

Voor informatie voor feesten en partijen kunt u ons altijd bellen op 
0591-551500 of neem eens een kijkje op onze site: www.daolmeul.nl

De Velden 11A, Veenoord. Tel. 06-23650714
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Vaart Zuidzijde 33
7833 AB
NIEUW-AMSTERDAM
T. 0591 535130
apotheek.de.vaart@ezorg.nl
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Het duurt nog even, maar voordat je het weet
is het alweer Kerst!  Nog op zoek naar een heerlijk 
bu� et voor bij u thuis tijdens de Kerstdagen? 

Dat kunnen wij voor u verzorgen incl. bezorgen/ophalen/
borden/bestek en warmhoudbakken.
Prijs is vanaf € 23,50 p.p. en vanaf 10 personen.

Uiteraard is dit ook mogelijk op andere dagen 
in het jaar en we bezorgen ook bij bedrijven.

De bu� etten kunt u vinden via onze site: 
www.daolmeul.nl, link: programma’s/prijslijst 
en dan programma 13.
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Voorzitter Jos van Hees wil met ‘waakhond’ Dorpsbelangen Schoonebeek 
dorpsbewoners optimaal informeren over project proceswaterverwerking

‘Voordat  afvalwater bij Schoonebeek 
de grond in gaat, worden er keiharde 
afspraken gemaakt’
door Jan Johan ten Have 

SCHOONEBEEK - Proceswater van de Schoonebeker olie-
winning zou in de toekomst in lege gasvelden bij Schoone-
beek geïnjecteerd moeten worden. Dat gebeurt nu nog in 
Twentse bodem. Voordat het afvalwater bij Schoonebeek 
de grond in gaat, worden er keiharde afspraken gemaakt 
die niet anders dan met unanieme instemming van alle 
betrokken partijen worden aangepast. Ook niet door de 
NAM. Namens de Schoonebeeker bevolking zit Dorpsbe-
langen aan de ronde tafel. 

Aan die ronde tafel vindt het ‘Gebiedsproces’ plaats. Om-
wonenden, de NAM, KNMI, Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM), het ministerie van EZK, overheden en andere be-
langhebbenden voeren een aantal rondetafelgesprekken en 
stellen aan de hand daarvan een ‘afsprakenkader’ vast, een 
document waaraan telkens nieuwe afspraken worden toege-
voegd aan de hand van de gesprekken. “Wij nemen bij het 
Gebiedsproces geen standpunt in. Onze taak is om de inwo-
ners van Schoonebeek en de deelnemers aan het Gebieds-
proces over en weer te informeren. Dat doen wij via onze 
website www.dorpsbelangenschoonebeek.nl en openbare 
vergaderingen van Dorpsbelangen”, zegt voorzitter Jos van 
Hees van Dorpsbelangen Schoonebeek. Daarnaast is de rol 
van Dorpsbelangen die van ‘waakhond’, bijvoorbeeld als het 
gaat om veiligheidsgaranties.

Keiharde afspraken
Er vonden inmiddels enkele rondetafelgesprekken plaats. 
Daarbij zijn de eerste twee concrete punten benoemd die 
daarin een plek moeten gaan krijgen. In de eerste plaats moet 
er in geval van schade een ‘goede afhandeling’ plaatsvinden 
en partijen ‘moeten waarborgen dat er goed wordt toegezien 
(door SodM, red. ) op regelmatige en zorgvuldige monito-
ring’. Van Hees licht dat laatste punt toe: “Het SodM con-
troleert nu eens per jaar de afvalwaterinjectie in Twente. En 
daar is al het één en ander misgegaan. Het verzoek is nu dat 
de SodM vaker en ook onaangekondigd gaat controleren of 
de NAM zich aan de vergunningafspraken houdt.” Woord-
voerder Hein Dek van de NAM bevestigt dat de gemaakte 
afspraken wat de NAM betreft keihard zijn: “Het Afspraken-
kader zal onderdeel zijn van het huidige Gebiedsproces in 
Schoonebeek. Wij hechten zeer veel waarde aan een dergelijk 
document en de afspraken die daarin gemaakt worden. Wij 
zullen ons hier dan ook aan houden, dat is juist de intentie 
van een dergelijk document.”

Veiligheidsgaranties
Door onder meer lekkende leidingen en te hoge doses van 
het giftige tolueen raakten de poppen aan het dansen in 
Twente. “Wat daar mis ging, mag hier uiteraard niet gebeu-
ren. Het proces moet beter worden geborgd en schoner”, stelt 
Van Hees, die benadrukt dat Dorpsbelangen dan wel geen 
actiegroepering mag zijn, maar dat het bestuur zeker kritisch 
is. “Wij hebben veel vragen over bijvoorbeeld de veiligheids-
garanties die wij krijgen. En dus vragen wij door bij de betref-
fende instanties en het ministerie. Er wordt straks afvalwater 
in de lege gasvelden gepompt en ik weet dat dit sommige 
dorpsbewoners beangstigt. Daarom willen wij de garantie 
van optimale zekerheid. Wij kunnen dit niet tegenhouden 
als de vergunningen verleend zijn en dat willen we ook niet. 
Maar de dorpsbewoners hoeven ook niet bang te zijn dat wij 
ons zand in de ogen laten strooien door de NAM.”

Sympathie
Waar de NAM door allerlei hete hangijzers in den lande in 
rap tempo een negatief imago opbouwde, roept de naam van 
het oliebedrijf onder vele Schoonebeekers nog altijd warme 
gevoelens op. Immers, de NAM bracht het oliedorp veel po-
sitiefs: werkgelegenheid, een  uitstekende infrastructuur en 
ruimhartige vergoedingen voor bijvoorbeeld ruimtegebruik. 
“De NAM heeft hier in het verleden problemen altijd netjes 
afgehandeld, dat leverde sympathie op onder dorpsbewo-
ners. Echter, inmiddels zijn hier behoorlijk wat mensen van 
buiten komen wonen. En onder hen zijn velen die toch een 
iets minder positief gevoel hebben bij de aardoliemaatschap-
pij, die zijn behoorlijk kritisch over de plannen”, zegt Van 
Hees.

Hervatten oliewinning
Het is trouwens nog maar de vraag wanneer de oliewinning 
in Schoonebeek wordt hervat. Het ligt al sinds begin dit jaar 
stil nadat er te hoge concentraties van het giftige tolueen in 
het afvalwater werden aangetroff en. De vergunning van de 
NAM voor de tolueenzuivering loopt op 1 januari af. Woord-
voerder Hein Dek stelt dat hervatting voorlopig niet aan de 
orde is: “Het ministerie van EZK heeft recent een tijdelijke 
vergunning voor de installatie van koolstoffi  lters afgegeven 
die geldig is tot eind december 2022. Tegelijkertijd speelt ook 
het verzoek van de staatssecretaris aan de NAM om de olie-
productie de komende periode niet te hervatten. Daar heeft 
de NAM gehoor aangegeven. Vandaar dat een verlenging 
van de koolstoffi  lter vergunning vooralsnog niet aan de orde 
is. De techniek zelf is bewezen.”

Vervolg van voorpagina...

We hebben de investeringen dus 
laag kunnen houden en daar kan de 
huurder straks prima van profi teren.’ 
Ook over de veiligheid hoeft niemand 
zich straks zorgen te maken. ‘We 
werken in dat kader nauw samen de 
buren van RSS Security. Zij gaan de 
beveiliging van Selfstorage Excelsior 
voor hun rekening nemen.’

Selfstorage Excelsior opent medio 
december op Industrieterrein De 
Tweeling aan de Trekkenweg 4 in 
Nieuw Amsterdam/Veenoord. 

Zie voor meer informatie over de 
specialist in opslagruimte ook de 
website www.selfstorage-excelsior.nl. 

(18DorpenKrant / Vincent Muskee)
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De 18 Dorpen Krant?
Persbericht voor 

Voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen Schoonebeek (foto Jan Johan ten Have).Geschiedenisboek 
Sweel en de 
Zweelers is klaor
In de middeleeuwse kark van Sweel is 
op vrijdag 7 oktober het boek ‘Sweel en 
de Zweelers’ prissenteerd. De leste ech-
te burgemeester van de olde gemiente 
Zweeloo, Bert Hinnen (l), much het eer-
ste boek in handen kriegen van Egbert 
Hidding (r), de veurzitter van de ‘Histo-
rische Vereniging Zweeloo’.

Het boek hef 320 bladzieden met daorin 
de geschiedenis van Sweel en zien inwo-
ners deur de tied hen. Vier jaor lang is de 
projectgroep van de historische verieni-
ging der met in de weer west. En met suc-
ces. In de veurverkoop bint der al meer as 
600 van besteld. 

Sweel en de Zweelers vertelt het verhaal 
van zes dörpen in het zuudoosten van 
de previncie Drenthe: Aalden, Benne-
veld, Meppen, Wezup, Wezuperbrug en 
Zweeloo. De schrievers hebt het boek in 
acht tiedvakken indield. Van de iestieden 
tot an nou.  Het boek giet over het veraan-
dernde landschap, de harde stried um het 
bestaan, de verholdings tussen de inwo-
ners, oorlogen en confl icten, neie tieden 
en neie meugelkheden.

Ok bekende Zweelers komt veurbij. Wil-
lem Perkaan, de kroegbaos oet Wezup en 
smederijfemilie Masselink oet Sweel.
Het boek te koop in de Drentse boekhan-
del en bij het Huus van de Taol in Beilen. 
De verkooppries is € 25,-.
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Elke 1e en 3e zondag van de maand Koopzondag!



Ook voor het repareren van sloten!
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Sterk en onbegrensd 
in maatwerk

Eigen
montageteams

Tuinkamers | tuinhuizen | bijgebouwen | schuren 
mantelzorgwoningen | overkappingen | veranda’s 

(wo)mancaves | glaswanden | screens | serres

TuinbeursNederland
Grote overdekte showroom te Emmen

www.tuinbeursnederland.nl (0591) 677 665

info@tuinbeursnederland.nlPhileas Foggstraat 37 - Emmen

Eigen Nederlandse 
productiefabriek

GROOTSTE OVERDEKTE SHOWROOM VAN NEDERLAND

€ 3992,-

€ 2900,-Blokhut met overkapping 
250x250+300cm

Houten overkapping 
400x300cm

€ 2485,-

€ 1900,-

ONTVANG EEN GRATIS 3D IMPRESSIETEKENING
& INSPIRATIE BROCHURE

Makers van 
buitenverblijven
Onze buitenverblijven worden gemaakt in 

eigen Nederlandse productiefabriek en zijn 
volledig naar wens samen te stellen

Grootste showroom van NL
Groot assortiment, deskundige adviseurs, 

gratis parkeren voor de deur, springkussen voor de 
kids en een gezellige koffi ehoek met lekkernijen

IEDERE ZATERDAG GRATIS BROODJE HAMBURGER

Betrokken
familiebedrijf

Siena Voppen-Wegkamp 
vierde 100e verjaardag in 
Nieuw-Schoonebeek
Het was feest zaterdag 29 oktober in 
Nieuw-Schoonebeek bij Woonzorg-
centrum Zwarte Racker. Siena Vop-
pen-Wegkamp vierde hier namelijk 
haar 100e verjaardag en daar kon nie-
mand in het dorp om heen. De bomen 
in het dorp waren voorzien van een 
foto van de jarige en het woonzorgcen-
trum, waar ze woont, was van binnen 
en buiten versiert met ballonnen en 
slingers.

Siena Voppen-Wegkamp is geboren en 
opgegroeid in Weiteveen. Ze trouw-
de met Harm Voppen en beide gingen 
wonen in Nieuw-Schoonebeek. Harm 
was vrachtenwagenchauffeur en hier-
door veel van huis. De opvoeding van 
de kinderen, vier zoons en vier dochters 
kwam daardoor voor een groot deel 
terecht op Siena. Naast de opvoeding 

van de kinderen deed ze ook het huis-
houden. Op 56 -jarige leeftijd overleed 
Harm en bleef Siena alleen achter met 
de kinderen. Nadat de kinderen naar 
het middelbaar onderwijs gingen kreeg 
ze wat meer tijd voor zichzelf en ging 
ze werken bij de thuiszorg. Daarnaast 
ging ze met de kinderen regelmatig op 
vakantie. 

Ze woont sinds een aantal jaren in de 
Zwarte Racker waar ze ook de eerste 
steen heeft gelegd en waarvan haar vier 
dochters eigenaar zijn. De krant lezen 
doet ze nog dagelijks en dat doet ze zon-
der bril. Daarnaast is ze druk op de IPad 
met het spelen van verschillende spelle-
tjes maar ook spelletjes met andere be-
woners doet ze graag ze houdt namelijk 
erg van gezelligheid. 
(18 Dorpenkrant / Martin Zaagman)

Siena Voppen-Wegkamp te midden van haar kinderen en hun echtgenotes

De taart met daarop haar foto werd door Siena Voppen-Wegkamp zelf gesneden
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Beide Kerstdagen bij Chinees Specialiteiten Restaurant in Erica: 

• 
,nc, 

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

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

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

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

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

Pannekoekdijk 6 17887 EW in Erica 

OPENINGSTIJDEN 
Dinsdag t/m Donderdag van 16.00 - 21.00 uur 

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

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

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

We zijn er. Voor u. 

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

Al bijna een eeuw 
verzorgen wij uitvaarten...

Vriendelijke tarieven
 Keurmerk Uitvaartzorg

Klanttevredenheid 9.3
Met iedere verzekering welkom

Werkzaam voor ruim 
     30 uitvaartverenigingen

BIJ OVERLIJDEN:
0800 - 0 24 25 26

die uw wensen vertalen naar perfect drukwerk. 

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

uitvaartverzorg ing

www.ugna.nl | info@ugna.nl 

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

KOM LEKKER
ONTSPANNEN 
ZWETEN 
ZONNEN 
ETEN

WARM WELKOM
BIJ ANHOLTS! 

www.
anhol tS

.nl

Massages 

en beauty-

behandelingen 

zijn ook zonder 

saunabezoek 

mogelijk!
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Beter slapen op een bed van Bosma Bedden 

Bosma Bedden ontzorgt haar klanten volledig
EMMEN - Bedden en matrassen kun 
je bij wijze van spreken bijna op elke 
hoek van de straat kopen. Er is in Em-
men en wijde omgeving met Bosma 
Bedden echter maar één Beddenspeci-
aalzaak. Al bijna zestig jaar is Bosma 
Bedden hét adres voor een kwali-
teitsbed- en matras voor een gezonde 
nachtrust.

Beter slapen
Bosma Bedden ontzorgt haar klanten 
op alle mogelijke manieren. Zo worden 
oude bedden en ledikanten gedemon-
teerd en samen met oude matrassen 
afgevoerd. Nieuwe bedden worden 
uiteraard gemonteerd en op de juiste 
plek in de slaapkamer geplaatst. ‘Deze 
service bieden we overigens altijd al. 
Ons doel is dat mensen beter slapen op 
een bed van Bosma Bedden.’

Bekende merken
‘Een verkeerd geadviseerd matras kan 
al snel zorgen voor slaapproblemen en 
rugpijn’, weet Bosma. ‘Dat mag niet 
gebeuren, vinden wij. Daarom ver-
kopen wij in onze winkel ook alleen 
maar bekende merken zoals Caresse en 
Velda boxspringbedden en ons eigen 
exclusieve huismerk Royal Dreams. 
Bovendien zijn we gespecialiseerd in 
Tempur en M-line matrassen. Bewezen 
kwaliteit voor een gezonde nachtrust.’ 
Bosma Bedden in Emmen heeft in de 
afgelopen zestig jaar een groot tevreden 
klantenbestand opgebouwd. ‘Heel veel 

klanten komen dan ook bij ons terug. 
Zij zien ons als een vertrouwd adres 
met uitstekende prijs– en kwaliteitsver-
houdingen en met verstand van alles 
wat met slapen te maken heeft.’

Familiebedrijf
Bosma Bedden is in al die jaren een 
familiebedrijf gebleven, waar persoon-
lijk en vakkundig advies hoog in het 
vaandel staat. In de ruime showroom is 
alles te vinden voor op de slaapkamer 
zoals seniorenbedden, kasten, dekbed-
den, kussens, matrassen, beddengoed 
en natuurlijk boxspringbedden. Bosma 
Bedden heeft daarnaast een eigen ser-
vice- en montagedienst. ‘Op elke aan-
schaf bieden wij onze unieke garantie.’

Slapen is van vitaal belang
Als geen ander weet Bosma Bedden 
in Emmen dat slapen van vitaal be-
lang is. Een goede nachtrust is nodig 
om de dag uitgerust en vol energie te 
beginnen. Dat daarvoor een goed bed 
onontbeerlijk is mag duidelijk zijn. 
‘Een gezonde slaap is nodig om over-
dag goed te functioneren’, zegt Gerrie 
Bosma. Door de jarenlange ervaring, al 
meer dan zestig jaar, is Bosma Bedden 
een bewezen goed adres als het op 
slapen aankomt

Proberen hoe een bed ligt
Als mondige mensen hebben we te-
genwoordig overal verstand van, maar 
bij een goed bed komt meer kijken dan 

een advertentie op Facebook. Bij Bosma 
Bedden kun je proberen hoe een bed 
ligt. Slapen doe je meer dan een derde 
deel van je leven. Juist daarom is een 
goed bed van vitaal belang. Je zit toch 
ook niet de hele dag op een houten 
stoel? Of je oud bent of jong, iedereen 
wil lekker kunnen slapen en dat doe je 

het liefst op een goed bed. Wij hebben 
heel veel keus. Kom eens een kijkje 
nemen in onze winkel.’

Bosma Bedden is gevestigd aan de 
Nijbracht 84A in Emmen. 
Telefoon: 0591-648328.
(18DorpenKrant / Vincent Muskee)
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gratis opmeten  – gratis advies aan huis  - eigen vakkundig leg- en montageteam 

Openingstijden:
Dinsdag    
Woensdag  
Donderdag   
Vrijdag        
Zaterdag  

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

Joldersma Wonen
De Pallert 4
SCHOONEBEEK
Tel. 0524-531501

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

• PVC vloeren
• Laminaat vloeren
• Vloerbedekking
• Vinyl vloeren
• Vloerkleden
• Binnenzonwering
• Gordijnen
• Inbetweens
• Horren
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Dorpsvisie Dalen: de tussenbalans

In Dalen zet men écht samen de schouders eronder!
In 2017 werd de dorpsvisie Dalen ge-
presenteerd. Vanuit die visie ontston-
den zeven werkgroepen, die woensdag-
avond in De Baander de tussenbalans 
opmaakten. Een ding is zeker; in Da-
len zet men écht samen de schouders 
eronder. Er is de afgelopen vijf jaar in 
Dalen en met speciale dank aan hon-
derden vrijwilligers ontzettend veel 
gerealiseerd, denk alleen maar aan de 
realisatie van het glasvezelnetwerk. De 
tussenbalans liet echter ook nog zeker 
voldoende ruimte voor verbetering. 
Want nog bepaald niet alle doelstellin-
gen zijn behaald. En dus blijft er werk 
aan de winkel in Dalen met slechts één 
doel: Dalen nog mooier maken dan het 
nu al is.

Samendalen.nl
Er is nogal wat bereikt de afgelopen vijf 
jaar. Zo zijn er vier prachtige wandelrou-
tes gerealiseerd en is er een beweegpark 
gekomen. Er is een woonmarkt gehou-
den met als doel om extra woonruim-
te in Dalen te realiseren en ook op het 
gebied van biodiversiteit en groen zijn 
flinke stappen gemaakt de afgelopen 
vijf jaar. Het afgelopen weekend zijn er 
in Dalen bovendien twee speeltuinen 
(ontmoetingplaatsen) geopend en ‘Nei 
Naoberschap’ is ondertussen een breed 
gedragen initiatief in het dorp. In Dalen 
en Wachtum hebben tal van vrijwilli-
gers zich aangesloten bij de AED groep 
en als uitvloeisel van de dorpsvisie is 
ook de website en de app Samendalen.
nl gerealiseerd. Ook het verduurzaam-
heidsvraagstuk wordt in Dalen door een 

werkgroep zeer serieus opgepakt. Men-
sen die aan de slag willen met warmte-
pompen bijvoorbeeld, kunnen op des-
kundige ondersteuning vanuit het dorp 
rekenen. Mensen die zelf met een plan 
komen en willen investeren, kunnen bo-
vendien rekenen op ene subsidie. Inwo-
ners kunnen overigens hulp krijgen als 
ze wel willen verduurzamen, maar zelf 
niet in staat zijn om een gedegen plan op 
te stellen.

Het Grootveld
Van tevreden achterover leunen is ech-
ter geen sprake in Dalen. Zo vraagt ze-
ker ook Het Grootveld, het sportpark in 
het dorp, de nodige aandacht. ‘Ik denk 
dat we hier één van de mooiste sport-
parken van Drenthe hebben’, liet Jan 
van Zelm weten. Hij vertelde dat er de 
afgelopen jaren met name door het be-
zuinigingsvraagstuk meer synergie is 
ontstaan tussen de gebruikers van het 
sportpark, maar dat bepaalde zaken 
aandacht blijven vragen. ‘Nog steeds 
ligt het sportpark wat weggestopt in het 
dorp. En gezien de woonwensen die er 
hier leven, zou het wellicht interessant 
zijn om in de richting van het sportpark 
te gaan bouwen’, opperde Van Zelm, die 
in de toekomst en met aanpassingen een 
grote toekomst voor het sportpark ziet. 
‘Daarbij gaan we aan de slag volgens de 
‘Bourtange methode’. Dat wil niets an-
ders zeggen dan kansen pakken als die 
zich voordoen. Is er ergens een subsidie 
beschikbaar? Dan moeten we toeslaan 
en moeten we samen zorgen dat we de 
mensen hebben om het sportpark nog 

mooier te maken’, liet hij weten. ‘Ook de 
entree van Het Grootveld kan wel een 
upgrade gebruiken.’

‘Nei Naoberschap’
Ook het initiatief ‘Nei Naoberschap’ 
werd nader toegelicht. Dit moet gezien 
worden als een aanvulling op de profes-
sionele zorg. Heel simpel; mensen die 
zich eenzaam voelen, vereren met een 
bezoek, zieke mensen helpen met het 
doen van boodschappen of mensen ge-
woon even naar de dokter brengen, zon-
der dat professionals het brood uit de 
kond gestoten wordt, uiteraard. Onder-
tussen is ook duidelijk geworden dat er 
in Dalen geen sprake is van krimp. Jong 
en oud willen graag in Dalen (blijven) 
wonen. Daarbij blijkt uit een inventarisa-
tie dat ouderen zeker bereid zijn om door 
te stromen, mits er goede vervangende 

woonruimte in het dorp komt. Dat zou 
starters op de woningmarkt – de jonge-
re generatie dus- nieuwe kansen bieden, 
waardoor iedereen die dat wil gewoon 
in het dorp kan blijven wonen. Om één 
en ander nog meer gestalte te geven, zijn 
ondertussen twee initiatiefgrepen opge-
richt; één speciaal voor jongeren en één 
voor potentiële doorstromers. 

‘Methode Dalen’
En zo blijft er in Dalen nog steeds meer 
dan genoeg te wensen. Wat er echter de 
afgelopen jaren gerealiseerd is – uiter-
aard in nauwe samenwerking met de 
gemeente en andere partijen- is echter 
ongekend. Sterker nog; veel Drentse 
dorpen kunnen een voorbeeld aan de 
‘methode Dalen’ nemen.

(18DorpenKrant / Vincent Muskee)

€ 1049,-

,-
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Uw SCHOORSTEENVEGER
voor de regio Emmen
Wij vegen het rookkanaal van uw houtkachel, 

inbouwhaard of open haard

U ontvangt het veegbewijs voor uw verzekering

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

HAARDENSPECIAALZAAK EMMEN
Noordeind 90, 7815 PE Emmen

www.haardenspeciaalzaakemmen.nl
Verlengde Vaart Noord Zijde 2 - ERICA  |  Tel: 06 15 05 26 51

Start verkoop: zaterdag 26 november

ZAAG ZELF UW KERSTBOOM!
Kom gezellig langs en zaag zelf uw boom. Of neem een 

boom mee die door de kweker is geselecteerd.
- Nordmann, Blauwspar en Omorica -

U KRIJGT 1
GRATIS
KERSTBAL!
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Lincherie Coevorden  I Bentheimerstraat 11, 7741 JH Coevorden  I  +31620970842  I  coevorden@lincherie.nl
*Korting uitsluitend geldig bij Lincherie Coevorden bij aankoop van min. €100€ én op vertoon van deze bon. Niet combineerbaar met andere acties. Eén bon per persoon.

We schenken je met 
veel plezier een 
exclusieve voucher van

Scan de QR-code en boek je lingerie styling.

Toon deze advertentie bij je bezoek 
aan onze boetiek en geniet van 
een mooie korting.

€10*

ADVIES

EXPERT
LINGERIE STYLING

Bij Lincherie in Coevorden staat de klant
nog écht centraal!
Door Vincent Muskee

Bij Lincherie in Coevorden staat de 
klant nog écht centraal. ‘Wij nemen 
klanten mee in de optimale beleving 
om de perfecte bh voor elk draagmo-
ment te vinden. Ons concept is zeer 
innovatief. Zo werken wij met een 3D 
meetspiegel, die perfect de maat weer 
kan geven. Deze 3D spiegel meet liefst 
140 punten van het bovenlijf. Na de 
meting kunnen wij klanten verschil-
lende modellen laten zien, modellen 
die altijd zorgen voor het mooiste 
silhouet’, vertelt Herlinda Waterink.

Bij Lincherie kan iedereen terecht
Bij Lincherie kan echt iedereen terecht. 
Zo goed als elke maat is verkrijgbaar, 
dit van 65 omvang tot 115 centimeter 
en van cup A tot cup K. ‘Wat betreft 
bh’s voeren we prachtige merken als 
Marie-Jo, Prima Donna en Aubade. 
Natuurlijk kun je ook voor verschil-
lende merken nachtmode prima bij 
ons terecht. Je moet dan denken aan 
merken als Cyell, Pretty You en Hanro. 
Ook verkopen wij de collectie van Ten 
Cate; dit in zowel de secret lijn met kant 
als de katoenen slips en hemdjes. In 
deze collectie is ook een herenshort van 
katoen opgenomen’, vertelt Herlinda, 
die samen met Joke en Wilma Lincherie 
in Coevorden runt. 

Zeer verrassend aanbod
Vanaf medio november kun je bij 
Lincherie terecht voor een prachtige 
badcollectie. ‘Voor zwemdames bieden 
we een badpak van Tweka in de kleu-
ren blauw en zwart’, belooft Herlinda. 
Je kunt bij Lincherie eveneens terecht 
voor het Oostenrijkse premium merk 
Hanro. Dit merk biedt fantastische 
hemdjes en slips. Kies je voor Hanro, 
dan kies je voor een zeer hoogwaar-
dig en duurzaam product. ‘Omdat er 
gewerkt wordt met de mooiste en beste 
materialen, is altijd sprake van een zeer 
comforttabel draagcomfort.’ Hanro 
biedt overigens ook een thermo-lijn. 
Dit is een combinatie van wol en zijde 
in een hemd en dat met zowel korte als 
lange mouw. Lincherie is een zaak die 
je steeds blijft verrassen. ‘Zo verkopen 
wij ook de basis damescollectie van het 
merk TQ Amsterdam. Kies je voor dit 
merk, dan kies je voor een erg mooie 
prijs-kwaliteitverhouding. We verko-
pen pantalons, blazers, blouses, jurkjes 
en shirts in de kleuren marine en zwart 
met als accentkleur chili red en wit.’

Voor elk figuur en voor elke 
gelegenheid
Zoals gezegd staat de klant bij Linche-
rie altijd centraal. Er wordt altijd meer 
dan voldoende tijd voor je vrijgemaakt 
als je een stylings- of een pasafspraak 
maakt via www.lincherie.nl. Laat je dit 
artikel zien of maak je een screenshot 

van dit artikel, dan krijg je tien euro 
korting bij een minimale besteding van 
honderd euro. Tijdens een dergelijke 
sessie meten de ervaren stylistes je niet 
alleen goed op, ze gaan ook na welke 
bh-stijlen en welke pasvorm bij jouw 
figuur past en welke tinten jou echt la-
ten stralen. Je kunt bij Lincherie terecht 
voor lingerie voor speciale gelegen-
heden maar zeker ook voor dagelijks 

gebruik. De collecties die je vindt bij 
Lincherie kun je gerust zeer veelzijdig 
en gevarieerd noemen. ‘We hebben 
voor iedere smaak, voor elk figuur en 
voor elke gelegenheid een passende 
oplossing’, vertelt Herlinda. 

Lincherie Coevorden is gevestigd aan 
de Bentheimerstraat 11 in Coevorden. 
Zie ook de website www.lincherie.nl. 



Welkom! 
Ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.00 uur 

Buiten deze tijden zijn wij ook op afspraak beschikbaar

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

Kennis van woonzaken 
op het hoogste level

Wil je alleen advies van de absolute top in woonzaken 
als het gaat om de aankoop, verkoop of verhuur van je huis, 

of een erkende taxatie?

Aarzel dan niet, de specialisten van ’T Drentsche Huys 
helpen je graag verder. Neem nu contact op met 

0591 - 745 282 voor het beste resultaat.
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Havenstraat 32
ERICA

T. 0591-301471
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DEZE BURGERS HELPEN JE DE WINTER DOOR

APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE

Trekkenweg 4E, VEENOORD
06 55 80 36 92

Pomp Autoservice

Nieuw-Amsterdam
Veenoord

Old skool burger
Sesam bun met sla, tomaat, 

augurk, burger, veel gebakken 
uien, mayo en currysaus

Kipsatéburger
Sesam bun met sla, tomaat, 
augurk, kipburger, satésaus, 

en gedroogde uitjes

Smokeyburger
Sesam bun met sla, tomaat,
augurk, burger, cheddar, ui,
bacon en smokey bbq saus

Hoveniers- en klussenbedrijf De Zijtak in Nieuw-Amsterdam:

Van onder de grond tot op het dak
Door Vincent Muskee

Het gaat prima met Hoveniers- 
en klussenbedrijf De Zijtak in 
Nieuw-Amsterdam. De agenda is 
prima gevuld en ondertussen werken 
er in totaal tien mensen bij de onder-
neming. Ook met de continuïteit van 
het bedrijf zit het wel goed. Sinds 
2018 is Kevin Manting (26) naast Bert 
en Jannie van Tongeren mede-eige-
naar van de onderneming, waarmee 
de continuïteit van De Zijtak ook is 
gewaarborgd.

‘Alles op het gebied van de tuin’
Bij De Zijtak kun je terecht voor perfect 
tuinadvies en ontwerp, voor aanleg 
en renovatie en natuurlijk ook voor 
tuinonderhoud. Ook voor sierbestra-
ting, vijvertechniek en tuinverlichting 
ben je er aan het best denkbare adres. 
‘We bieden alles op het gebied van de 
tuin’, zegt Kevin Manting. ‘We zeggen 
wel eens van ‘onder de grond tot op het 
platte dak’. Wij kunnen alles van A tot 
Z regelen. Dus van afvoer tot overkap-
ping en alles wat daar tussen zit. Men-
sen kunnen bij ons aankloppen als ze 
een bepaald idee in hun hoofd hebben, 
maar ook als ze helemaal nog geen idee 
hebben. De meeste mensen hebben 
overigens vaak wel een bepaald idee, is 
het niet vanwege de programma’s op 
de televisie dan is het wel via internet’, 
weet Manting. 

Kwaliteit, persoonlijke 
aanpak en service
Voor De Zijtak is de 
aanleg en het onderhoud 
van tuinen voor parti-
culieren nog steeds de 
core-business. ‘Zeker als 
mensen een tuin aan laten 
leggen door ons, is het 
erg verstandig om meteen 
ook te kiezen voor on-
derhoud. Wij bieden dan 
de zekerheid dat de tuin 
in perfecte staat blijft’, 
weet Manting. De Zijtak 
is nu al een uitstekend 
bedrijf. Groei op zich is 
geen doel. ‘We willen de 
dingen die we al doen 
gewoon goed blijven 
doen. Behalve vanwege 
onze kwaliteit, staan we 
bekend om de persoonlij-
ke aanpak en de service. 
Dat zullen altijd onze 
kernwaarden blijven. Nu 
en in de toekomst.’

3D ontwerp
De Zijtak gaat graag langdurige relaties 
met de klant aan. ‘Vaste klanten gaan 
bij ons altijd voor. Die koesteren we na-
melijk hier. Waar we ons zeker ook me 
onderscheiden is het gebruik van 3D. 
Als wij een tuinontwerp maken, maken 
we standaard gebruik van 3D. Je kunt 
dan als het ware al door je nieuwe tuin 

wandelen en krijgt zo veel beter inzicht 
in bijvoorbeeld de hoogte. Met onze 3D 
ontwerpen maken we zeker het ver-
schil’, weet Manting. ‘Vroeger kwamen 
we met een schets van een tuin bij de 
mensen, tegenwoordig heb ik de laptop 
onder de arm.’

Natuurlijke manier
Natuurlijk is Manting’s rol veranderd 
nu hij sinds 2018 mede-eigenaar is. ‘Na-
tuurlijk was het in het verschil wel even 

wennen. Je zit nu ook aan de andere 
kant van de streep. Bert geeft me echter 
steeds meer vrijheid en het gaat eigen-
lijk op een heel natuurlijke manier heel 
erg goed.’ 

Hoveniers- en klussenbedrijf De Zijtak 
is gevestigd aan de Zijtak Oostzijde 9 in 
Nieuw-Amsterdam. Je kunt het bedrijf 
telefonisch bereiken via 0591-55 12 12. 

Zie ook de website www.dezijtak.nl.  
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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

‘Sleen voelt als een warm bad’

Gasterij Stamp & Stoof in Sleen
In Sleen opende onlangs stamp- 
en stoofpotten restaurant Gasterij 
Stamp & Stoof. Aan het hoofd van de 
onderneming staat Vera Bakker (23). 
Met het openen van Gasterij Stamp 
& Stoof ging voor haar een droom 
in vervulling. ‘Het is nog leuker dan 
dat ik vooraf verwacht had’, vertelt 
Vera. ‘Het voelt nog wat onwerkelijk. 
Soms heb ik nog het gevoel dat 
ik voor iemand werk. Bij het 
ondernemerschap komt veel kijken en 
het is gewoon hard werken. Ik geniet 
echter van elke minuut. Bovendien 
voelt Sleen echt als een warm bad. Ik 
ben heel warm onthaald, ook door de 
andere ondernemers in het dorp.’

Heerlijk eten
Gasterij Stamp & Stoof opende op 6 
oktober offi  cieel de deuren. Al eerder 
opende Smultaria Sleen, ook in handen 
van Vera. ‘Vanaf de eerste dag loopt 
de snackbar goed en is het druk in 
de gasterij. Zeker de weekenden zit 
het hier mooi vol en ook de aanloop 
door de week is gewoon heel goed. De 
reacties zijn zeer positief en mensen 
vertellen me verrast te zijn door het 
heerlijke eten. Ik heb dan ook het 
gevoel dat mensen zeker terug gaan 
komen’, vertelt Vera enthousiast. 

Locatie bij het concept
Gasterij Stamp & Stoof biedt geweldige 
stamp- en stoofpotgerechten met 

bijvoorbeeld een kwalitatief uitstekende 
biefstuk of zeebaars. Verder hebben we 
ook ‘Doe maar gewoon’ gerechten op 
de kaart in de vorm van bijvoorbeeld 
een schnitzel of een heelrijke kippendij 
saté. Het geheel wordt leuk geserveerd 
en er wordt standaard gewerkt met 
verse producten. ‘Het idee voor de 
gasterij heb ik ontwikkeld tijdens 
mijn studie op de hotelschool. Er 
lag dus een kant-en-klaar plan om 
te beginnen. Omdat ik zelf gek ben 
op stamppot, moest het gewoon een 
stamppotrestaurant worden. Dat past 
hier ook. Ik heb dus als het ware een 
locatie gezocht bij het concept.’

Passie
Vera is een voorbeeld voor elke jonge 
ondernemer. Ze beseft dat hard werken 
de basis vormt voor een succesvolle 
onderneming. ‘Ik wil ook gewoon alles 
zelf hebben gedaan. Ik wil niets missen 
en wil de gezelligheid voelen. Ik heb 
gewerkt in de horeca en weet dus dat 
het wel even gedaan is met vrije tijd. 
Dat er even geen vakantie meer inzit. 
Dat vind ik helemaal niet erg hoor. Dit 
is mijn grote passie namelijk.’

Toekomst
Binnenkort is Gasterij Stamp & 
Stoof met de chef-kok en met Vera 
als leermeesters een erkend bedrijf 
voor stagiairs. ‘Ook dat is weer een 
mooie stap richting de toekomst. De 

jongens en meiden die in de cafetaria 
werken, leid ik ondertussen zo op dat 
ze eventueel ook in de gasterij aan de 
slag kunnen. Daarnaast probeer ik 
zelf gewoon zoveel mogelijk te doen’, 
besluit Vera. 

Gasterij Stamp & Stoof is gevestigd aan 
de Bannerschultestraat 17 in Sleen. Je 
kunt de gasterij telefonisch bereiken 
via 0591-362481. Zie ook de website 
gasterijstampenstoof.nl. 
(18DorpenKrant / Vincent Muskee)
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Hidde Beekman
geniet van zijn 
werk als buurt-
sportcoach in 
de Drentse 
Zuidoosthoek
Gemeentes in ons land zorgen ervoor 
dat men blijft bewegen. Daarvoor heb-
ben ze mensen in dienst die hiervoor 
zijn opgeleid: mensen met een oplei-
ding op het gebied van de lichamelijke 
opvoeding. Ze zijn dan sportcoaches, 
combicoaches en in het geval van de 
gemeente Emmen buurtsportcoaches. 
Hidde Beekman uit Emmen is er een 
van en doet dit voor het tweede opeen-
volgend jaar voor de gemeente.

Beekman heeft zelf actief gevoetbald 
en ook nog eens op niveau, namelijk in 
de eerste klasse bij het Emmer SVBO. 
Ook doet hij veel aan fi tness. Hij geeft 
er ook les in aan zowel jeugdigen als 
senioren, eigenlijk altijd in delen van 
het verspreidingsgebied van de 18Dor-
penKrant. Op een doordeweekse dag 
is hij bijvoorbeeld in Schoonebeek, Eri-
ca of in Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
actief. “Ik haal altijd veel motivatie uit 
het werken met andere mensen en krijg 
veel energie van het creëren van sport-
aanbod voor verschillende doelgroe-
pen, het samenwerken en meedenken 
met verschillende partners. Ik vind dat 
sporten voor iedereen moet zijn. Dat

wij hierin een bijdrage kunnen leveren 
is voor mij de kers op de taart”, aldus 
Beekman. 

Bij de gemeente zijn twaalf buurtsport-
coaches en drie seniorencoaches. Een 
buurtsportcoach verbindt in de gemeen-
te. Het voornaamste doel is om inwo-
ners kennis te laten maken met beweeg-
mogelijkheden in de buurt. Ook speelt 
de buurtsportcoach in op de vraag in 
het gebied waar hij of zij werkt en zo 
ontstaan er vaak prima samenwerkin-
gen en leuke activiteiten. “Er zijn echter 
nog steeds veel mensen die niet weten 
wat een buurtsportcoach doet. Aan hen 
de vraag om zich er toch eens wat meer 
in te gaan verdiepen.  Wie weet kunnen 
we in de toekomst immers iets voor el-
kaar betekenen. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Laatste kerstshow in Nieuw-Amsterdam/Veenoord: 
eerbetoon aan Klaas Bakker
Door Vincent Muskee

Zeker voor de familie Bakker maar ook voor mu-
ziekminnend Nieuw-Amsterdam/Veenoord stond de 
tijd in april even stil. Toen namelijk overleed Klaas 
Bakker aan de gevolgen van een hartstilstand. Bak-
ker genoot grote bekendheid met zijn Muziekschool 
Bakker én als de grote man achter de jaarlijkse kerst-
show die in Nieuw-Amsterdam/Veenoord werd ge-
houden. Hij zou deze show dit jaar voor de 25e keer 
gaan organiseren. De 25e editie komt er nu toch, en 
wel op vrijdag 16 december en zondagmiddag 18 de-
cember. Marieke Bakker neemt in de Veurkamer de 
rol van haar vader over. ‘We gaan de mensen echt ver-
rassen’, belooft ze alvast.

Eerbetoon
Uiteraard wordt de laatste kerstshow een eerbetoon 
aan Klaas Bakker. ‘Het is ook heel bijzonder dat de 25e 
editie juist in de Veurkamer plaats zal vinden. Dat had 
mijn vader namelijk ook graag gewild. Door corona 
bleek dat echter niet mogelijk. Prachtig dat we er nu 
wel terecht kunnen’, vertelt Marieke, die ook Muziek-
school Bakker voort zal zetten. Het was overigens niet 
vanzelfsprekend dat de kerstshow er ook zou komen. 
‘Nadat mijn vader overleed, hebben we wel even een 
time-out genomen. In de zomer hebben we echter be-
sloten om toch weer een kerstshow te gaan organise-
ren. Om nog één keer als vanouds een prachtige en 
aanvullende show neer te zetten. We weten zeker dat 
mijn vader dat ook graag had gewild’, zegt Marieke. 
‘Bovendien kunnen we zo een heel bewogen periode 
en de kerstshow op passende wijze afsluiten.’

Twee uur
Mensen kunnen ook dit jaar weer een avondvullend 
programma verwachten met bekende en vlotte liedjes, 

gezellige liedjes en zowel Engels- als Nederlandstalige 
liedjes. ‘Het programma zal zo’n twee uur duren, met 
daarbij een kleine pauze. We gaan de mensen dit jaar 
écht verrassen. Het wordt anders dan anders. Iedereen 
in het dorp kent onze kerstshow wel. Mensen herinne-
ren zich nog goed dat de Oude Schalm afgeladen vol 
zat en dat de show aanvankelijk drie dagen uitgevoerd 
werd. We gaan het dit jaar iets anders doen en mensen 
zullen ook mijn vader horen’, zegt Marieke. 

Samen
Naast Marieke zal ook haar broer te horen zijn. ‘Mijn 
moeder doet dit jaar niet mee. Ik heb de leiding in de 

show, iets dat ik dus van mijn vader overgenomen heb. 
Ik doe het echter niet alleen hoor. We hebben een ge-
weldig team. Pa zorgde er echter altijd voor dat alles 
geregeld werd en dat er aan de kleinste details gedacht 
werd. Die rol neem ik over, we doen het echter vooral 
samen.’

De kaartverkoop voor de kerstshow is inmiddels 
gestart. ‘En dat loopt prima’, zegt Marieke. Mensen 
die een kaartje willen kopen, kunnen dit doen door 
te bellen met Dineke Bakker (0591-553503). Kaartjes 
kunnen ook afgehaald worden bij de Veurkamer.

‘We gaan de mensen echt verrassen’
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Autobedrijf Hoiting en Restaurant 
De Baander adopteren hele 
prestatietak vv Dalen
Sponsoren Autobedrijf J. Hoiting en 
Restaurant De Baander hebben ook 
het tweede team van Voetbalvereni-
ging Dalen voorzien van mooie tassen 
en presentatiepakken.
Deze trouwe sponsoren voorzagen dit 
jaar Dalen 1 al van nieuwe wedstrijd-
tenues, presentatiepakken en voetbal-
tassen. Omdat Dalen 1 en 2 één selectie 
vormen, vinden eigenaren Johan de 
Ridder en Erik Esschendal het belang-
rijk dat ook Dalen 2 er representatief 
bijloopt. 

Eén grote selectie
Sinds dit seizoen is de prestatietak van 
onze vereniging één grote selectie. Dus 
geen gescheiden groepen meer, maar 
één grote groep spelers die prestatie-
voetbal speelt en waaruit wekelijks de 
teams van Dalen 1 en 2 worden samen-
gesteld. Daarom heeft de vereniging 
besloten om ook het tweede team van 
Dalen op een hoger niveau te kunnen 
laten trainen, aangezien zij net als de JO-
19 erg belangrijk zijn voor de aanvulling 
op Dalen 1. 

Toejuichen
Omdat tegelijkertijd Café/Restaurant 
Cornelis met ingang van dit seizoen 
stopte als sponsor van Dalen 2 beslo-
ten Johan de Ridder (Hoiting) en Erik 
Esschendal (De Baander) dat zij het be-
leid van de vereniging ook door wilden 
trekken wat betreft de presentatie van 
Dalen 2. 

De Ridder en Esschendal:
“Wij juichen dit nieuwe beleid erg toe 

omdat we denken dat dit een goede ma-
nier is om ook de spelers van Dalen 2 
zich goed te kunnen laten ontwikkelen. 
Hierdoor is er minder niveauverschil 
tussen het eerste en het tweede. Tegelij-
kertijd vinden we ook dat als er één gro-
te selectie is, je er ook voor moet zorgen 
dat de nummer 38 van die groep er net 
zo netjes bijloopt als de nummer 1. Van-
daar dat we besloten om ook de spelers 
die doorgaans in Dalen 2 uitkomen te 
voorzien van mooie tassen en presenta-
tiepakken.” 

Unicum
En daarmee werden Autobedrijf Hoi-
ting en Restaurant De Baander dus offi-
cieel de sponsors van de gehele presta-
tietak van onze vereniging. Een unicum 
in de historie van de club en eentje waar 
we uiteraard erg dankbaar voor zijn. 
Deze sponsoren zorgen er op deze ma-
nier namelijk voor dat het beleid dat we 
als club op papier bedenken, ook tast-
baar wordt voor zowel de spelers als de 
buitenwacht. 

Mooi signaal
Ook voorzitter Martijn Heerkes is er 
erg blij mee: “Ik denk dat dit een mooi 
signaal is naar de spelers van Dalen 
2. We waarderen hun inzet en ze zijn 
volwaardig onderdeel van de selectie. 
Autobedrijf Hoiting en Restaurant De 
Baander waren al grote sponsoren. Dat 
zij nu hebben besloten dit nog verder uit 
te breiden en nu dus de gehele presta-
tie-afdeling van onze club te sponsoren, 
sterkt dat gevoel hopelijk alleen maar 
verder bij de spelers. Top dus!”

Rikus Zwiers: supervrijwilliger 
van vv Dalen doet (klein) stapje 
terug   ‘Lijnen kalken is voor mij een soort van fitness’

Rikus Zwiers kun je zonder overdrij-
ven een supervrijwilliger noemen. 
Binnen de voetbalvereniging Dalen 
bekleedde hij tal van functies en is hij 
de afgelopen twaalf jaar bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor het kalken van 
de lijnen. Bij het maken van de pro-
grammaboekjes is hij ook al tiental-
len jaren betrokken. Verder zit hij in 
de groenploeg van de club en zet hij 
zich ook nog in voor Promotie Dalen. 
‘Lijnen kalken is voor mij een soort 
van fitness’, zegt Rikus (75), die na dit 
seizoen wel stopt met lijnen kalken en 
met het samenstellen van het program-
maboekje. ‘Ik blijf gewoon vrijwilli-
ger van de club hoor, maar wil nu wel 
van deze verplichtingen af’, vertelt hij.

Autoped
Bijzonder; Rikus Zwiers voetbalde zelf 
nooit. De voetbalclub trok hem wel al-
tijd aan. Al in de zestiger jaren van de 
vorige eeuw werd hij bestuurslid van 
de supportersvereniging en vanuit die 
rol werd hij verantwoordelijk voor het 
programmaboekje. ‘Dat boekje kost 
aanvankelijk een kwartje. En als je in die 
tijd de hoofdprijs won, dan won je een 
autoped’, weet Zwiers nog goed. Met de 
tijd is het maken van het programma-
boekje wel gemakkelijker geworden. ‘Je 
kunt tegenwoordig veel informatie onli-
ne vinden. Vroeger moest je echt overal 
achteraan bellen’, zegt Zwiers.

Vier uur
Het kalken van de velden is iets dat je 
nooit een week over kan slaan. ‘Nee, je 

kunt nooit denken ‘nu maar even niet’. 
Ik vind ook gewoon dat alle teams recht 
hebben op goede lijnen. Meestal ga ik 
donderdag of vrijdag aan de slag, af-
hankelijk van de weersvoorspellingen. 
Ik ben met de vier velden toch al snel 
vier uur bezig. Ach ja, zo blijf je een bé-
tje in beweging, want je loopt toch al 
snel vijfhonderd meter per veld achter 
de kalkkar’, lacht Zwiers.

Goede klik
Zwiers zag ontelbaar veel duels van de 
hoofdmacht. ‘Ik heb heel veel wedstrij-
den gezien, zowel uit als thuis. Tegen-
woordig laat ik die uitwedstrijden schie-
ten. Thuis ben ik er nog wel. Ik vind dat 
Dalen er als club prima voor staat. Er 
is een jong bestuur en dat is een goede 
zaak. Dat moeten we koesteren. Wij zijn 
toch vaak ‘die oude lullen die alles beter 
weten’. Dit bestuur heeft precies de goe-
de klik met de jongere generatie. En dat 
is mooi om te zien.’

Toekomst
Zwiers blijft gewoon actief voor de club. 
Met zijn technische achtergrond kan hij 
ook gewoon veel betekenen en als coör-
dinator van de groenploeg blijft hij ook 
in de toekomst ongetwijfeld van grote 
waarde voor de club. ‘Al voor het sei-
zoen heb ik aangegeven te stoppen met 
het kalken van de lijnen en het program-
maboekje. Ze hebben dus nog even de 
tijd om een vervanger te vinden’, besluit 
Zwiers. 

(18Dorpenkrant/Vincent Muskee)

The Bake Shop uit Erica gunt jong muzikaal talent de kans
Evert Hoven (foto) uit Erica is een echte 
(pop)muziekliefhebber en al jaren op 
dit gebied actief. Samen met Lisan van 
der Deijl, Madelief de Groot en Mari-
elle Hensums, ook uit Erica, focust hij 
zich op talentontwikkeling. Dat doet 
het viertal onder de noemer van Stich-
ting The Bake Shop. Het is een pure 
vrijwilligersorganisatie die jaarlijks 
meerdere evenementen in Emmen or-
ganiseert om het muzikaal talent een 
platform voor zijn ontwikkeling te ge-
ven.

The Bake Shop doet overigens nog meer, 
want is eveneens verantwoordelijk voor 
projecten en evenementen als het talen-

tontwikkelingstraject Drentsch Peil XL 
ism K&C, SPY Festival, Podium Hello 
festival, The Bake Shop Presents!, Podi-
um Popronde Emmen, Podium Uitfesti-
val en nog vele andere projecten.

Tevens beheert en programmeert The 
Bake Shop sinds maart 2022 Podium34 
in Borger met als opdracht ‘jongeren uit 
de coronadip’. Dit jaar zit de organisatie 
in een zogenaamd ‘pilotjaar’. The Bake 
Shop programmeert diverse activiteiten 
in Podium34, waaronder een poppro-
gramma met een zeer diverse program-
mering waarbij de focus op jongeren ligt, 
een dance-avond voor jongeren, work-
shops en masterclass. Ook worden er 

cross-over-dagen opgezet met ‘Artists in 
Residence’.

De leden van The Bake Shop zijn hele-
maal in hun nopjes, want muziek is een 
groot onderdeel van hun leven. Ze ge-
nieten van alles wat ze doen en tevens 
van het feit dat de jongeren op deze ma-
nier worden geholpen stappen te maken 
in iets waar hun hart voor slaat. “Ja, we 
genieten er echt van. Het is zó mooi om 
te doen. We hebben ook een boordenvol 
programma. Als wee naar november en 
december kijken dan zitten we behoor-
lijk vol. Mooi toch?” 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Luxe en zorgeloos kamperen met een caravan van 
Caravan Centrum Emmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jouw werkzaamheden zijn:
-  uitvoeren van controles en 
 servicebeurten
-  monteren en repareren van 
 accessoires
-  herstellen van diverse schades
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Kom nu 
proefrijden
op de e-bike waarmee 
je voor de lange weg 
naar huis kiest

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

www.harryroosken.nl

Kom nu 
proefrijden
op de e-bike waarmee 
je voor de lange weg 
naar huis kiest
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Levi Bergsma 
uit Erica deed 
mee aan WK 
wakeboarden 
in Thailand
Het grote doel van wakeboarder 
Levi Bergsma uit Erica is meedoen 
aan de Olympische Spelen, maar 
dan moet de sport eerst Olympisch 
worden. De zeventienjarige is in 
ieder geval talentvol en deed be-
gin november mee aan het wk wa-
keboarden in Thailand dat van 30 
oktober tot en met 6 november jl. 
duurde.

Het is een fantastische ervaring voor 
zowel de jongeling als zijn ouders. 
Moeder Sylvia: “We vinden het mooi 
dat hij zijn energie kwijt kan in deze 
sport en dat hij hier veel plezier aan 
beleeft. Het is ook prettig dat hij hier 
goed in is. Het getuigt van doorzet-
tingsvermogen en discipline, maar 
wij zijn trots op alle drie onze kin-
deren om wie ze zijn en dat is niet 
prestatiegebonden.” 

Levi begon als jongentje van 11 in 
2016 met wakeboarden. Eraan voor-
af gingen vele ‘dagjes Ermerstand’ 
waar hij de kneepjes van deze sport 
leerde. Hij had het vrij rap onder de 
knie en was niet meer te stoppen. 
“Levi wilde meer en wilde spron-

gen maken en kunstjes doen op het 
water. Dit zag hij andere oudere jon-
gens ook doen en dat wilde hij ook. 
In 2019 mocht hij bij het talententeam 
van Nederland. Hij traint nu vooral 
bij watersportcentre Veendam en 
heeft één keer per maand ergens in 
het land teamtrainingen. Sinds dit 
jaar zit hij in het Nederlands team.”

De Ericaan liet dus zien over een gro-
te dosis talent te beschikken en werd 
zelfs al Nederlands kampioen in de 
categorie U18 (deelnemers tot acht-
tien jaar). Hij traint er ook veel voor, 
want ooit wil hij vlammen op nóg 
grotere toernooien dan waar hij nu 
aan meedoet, namelijk bij de senio-
ren. “Qua training is een wk niet an-
ders dan een andere wedstrijd. Dus 
je traint gewoon om zoveel mogelijk 
mooie sprongen te kunnen maken.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

WSV Emmen organiseert 
Sinterklaascross op 4 december a.s.
Op zondag 4 december a.s. orga-
niseert de Wielersport Vereniging 
(WSV) Emmen de Sinterklaascross 
voor zowel jeugdveldrijders en vol-
wassenen. De wedstrijden worden 
op de wielerbaan van de wielerver-
eniging georganiseerd en maken deel 
uit van de Airolube ICW wintercom-
petitie Noord: een cyclus van twaalf 
wedstrijden waarvan de Sinterklaas-
cross de zesde is.

Patrick Horsman (links op de foto) 
uit Schoonebeek organiseert de cross 
samen met andere leden van WSV 
Emmen. Jan Kalter (rechts op de foto) 
is voorzitter van WSV Emmen en is 
blij dat de cross wederom kan wor-
den georganiseerd. Kalter was zelf 
fervent wielrenner geweest en Hors-
man’s zoon Rafaél werd kortgeleden 
Nederlands kampioen MTB (moun-
tainbiken). Patrick Horsman is ook 
jarenlang wedstrijdrenner als lid van 
de Emmer wielersportvereniging 
geweest. Zowel Kalter als Horsman 
hebben er zin in. “We verwachten on-

geveer honderdveertig tot honderd-
tachtig deelnemers. Het parcours is 
laagdrempelig, maar biedt voor zowel 
MTB’ers als cyclocrossers ruimschoots 
uitdaging. We hebben de beschikking 
over een rockgarden en jump voor de 
MTB’ers, twee trappen voor de cyclo-
crossen en meerdere technische ele-
menten die voor voldoende uitdaging 
zorgen”, sprak Horsman. 

Op de Meerdijk hebben vrijwilligers 
van WSV Emmen de afgelopen jaren 
een uitdagend parcours gebouwd 
voor zowel MTB’en als cyclocrossen. 
Hier wordt elke dinsdag- en donder-
dagavond door zowel de jeugd als 
volwassenen op getraind. Horsman is 
dan ook erg blij dat WSV Emmen de 
wedstrijden wederom mag organise-
ren. “We kregen deze datum toege-
wezen en dan maken we er natuurlijk 
iets leuks van. Tijdens het ochtendpro-
gramma rijdt de jeugd en in de mid-
dag de volwassenen. Komt allen, het 
wordt een mooie dag.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Bij ‘Volharding’ in Erica zijn ze 
klaar voor een topwinter
Als het aan het bestuur van de Eri-
caanse ijsvereniging Volharding ligt 
kan de winter niet vroeg genoeg be-
ginnen. Een beetje vorst erbij en het 
kan niet op in hartje Erica waar een 
juweel van een ijsbaan ligt. Daar waar 
het geluid van een stuiterende tennis-
bal en de mensen langs de voetballij-
nen even verderop gemakkelijk zijn 
te horen daar wordt straks mogelijk 
op de ijsbaan weer geschaatst. Voor-
zitter Jos Beukers van de ijsvereni-
ging heeft er heel veel zin in.

Beukers is een rasechte schaatser met 
hart voor de vereniging. Zelf reed hij 
een aantal keren de Alternatieve Elf-
stedentocht op de Oostenrijkse Weis-
sensee. Vol trots laat hij de vernieuwde 
kantine en de onlangs aangebrachte 
ledverlichting zien. “Kijk, dit heb-
ben we allemaal met elkaar gedaan. 
De ledverlichting kan jaren mee en 

is dus erg duurzaam. Zo kunnen de 
schaatsers straks nóg beter zien waar 
ze schaatsen. Ja, met elkaar hebben we 
het mooi op de rit zo. We zijn jaren ge-
leden bezig geweest om onze kantine 
te verbouwen. Die staat er al vanaf de 
beginjaren negentig en was wel aan 
een opknapbeurt toe. Zo hebben we 
de muren vervangen, er een andere 
vloer ingelegd, het sanitair vervangen 
en alles moderner gemaakt. Ook is de 
ventilatie heel goed, zit er een mooie 
keuken in en is er veel ruimte. Wat mij 
betreft kan de winter wel beginnen. 
Wie een gezinsabonnement wil kopen 
kan dat voor € 7,50 doen.”

Bij ‘Volharding’ organiseren ze ove-
rigens meer dan alleen schaatsen: op 
zondag 8 januari 2023 is weer de Sner-
twandeling vanaf de kantine. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Toneelvereniging V&O Holsloot/
Den Hool druk bezig met repetities
Toneelvereniging V&O Holsloot/Den 
Hool is sinds begin september alweer 
druk bezig met het repeteren voor de 
jaarlijkse uitvoeringen. De eerste staat 
op zaterdag 26 november op het pro-
gramma en dus worden nu de puntjes 
op de i gezet om straks goed voor de 
dag te kunnen komen. 

Jarno Lufting uit Den Hool is een van 
de leden en spelers van de toneelvereni-
ging. Met zijn dertig jaar is hij de jong-
ste van het stel,maar doet hij al een paar 
jaar mee. “Prachtig om te doen en on-
derling is het heel gezellig. We hebben 
er heel veel zin in om straks weer voor 
u te mogen spelen. De voorbije jaren 
mocht dat niet, maar repeteerden we 
wél. Dat doen we nu ook, want we gaan 
straks drie keer het blijspel ‘De Super 
Super’opvoerden.” Het is geschreven 
door Henk Roede en plaats van hande-
ling is Dorpshuis de Linden in Holsloot. 

Reserveren is gewenst, omdat de zaal-
capaciteit niet heel groot is. Dit kan bij 
G. Voors (tel. 0591-55 42 24), M. Gerrits 
(tel.0591-55 44 17) of E. Kuipers via 06-
14 88 87 14. 

Het verhaal speelt zich af in de Super 
Supermarkt van Sjors:een slechtlopend 
filiaal. Sinds kort is er een Megamarkt 
aan de overkant geopend. Die keten 
geeft Sjors nog een kans om de naam 
“Super Super”te mogen dragen. Met 
zijn markant personeel krijgen zij be-
zoek van Nicolettea ls hulp vanuit het 
hoofdkantoor. Samen moeten ze zor-
gen dat de omzetcijfers weer opgekrikt 
worden. Nicolette gaat overijverig aan 
de slag, maar of de nspanningen wel 
zo goed uitpakken? Toneelvereniging 
V&O Holsloot/Den Hool nodigt u van 
harte uit om een kijkje te komen nemen.

(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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per 30 stuks:

De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!

Er zijn nog veel meer kippiepannen!

Ga voor het hele assortiment naar www.kippie.nl

snackpan
satépan

maaltijdpan
spareribpan

kippie.nl

VOOR WELKE PANOPSTELLING 
GA JIJ TIJDENS HET WK-VOETBAL?

Snackpan XXL

Kluifpan

Anti Kluifpan Snackpan XL

MaaltijdpanCombiSatépan Kippelingpan
4 soortenMaaltijdpanpindasaus

Dönerpan Mini-saté/
ballenpan

Sparerib-pan zoet

Instructie:
De pan (met uitzondering van de XXL variant) is inclusief aluminium schaal en plastic deksel. De plastic deksel voor verwarmen verwijderen. Pan aanzetten op stand 2. Na ± 30 minuten is 

de inhoud warm. Goed en regelmatig omroeren. Je kunt de aluminiumschaal ook in de oven op 180 graden 15 tot 20 minuten verwarmen. De aluminium schaal 

met plastic deksel is uitneembaar en met de inhoud gemakkelijk koel te bewaren. Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing naar www.kippie.nl

Borg:

Voor de elektrische pannen wordt borg berekend. Deze borg bedraagt € 15,00 (de borg van de XXL pan is € 50,00). Dit ontvang je retour 

na het inleveren van de pan. Je kunt er ook voor kiezen om de pan thuis te houden voor het borgbedrag.

Kippie Emmen - Winkelcentrum De Weiert
Dalipassage 58 - 7811 DB Emmen

telefoonnummer: 0591-646400 - e-mail emmen@kippie.nl

aanwijzing naar www.kippie.nl

Dit ontvang je retour 



Schomaker Meubels – Massiefhouten maatwerk meubels uit de regio
Sinds bijna 15 jaar landelijk bekend voor meesterschap in het maken van unieke maatwerk meubels – nu gevestigd in Stadskanaal!

Met trots gemaakt in Stadskanaal
“Meubels maken is het mooiste vak 
wat er is” Een uitspraak die Emiel 
met regelmaat doet. Hij deelt zijn 
passie voor massief hout met zijn 
team. Op ambachtelijke wijze maken 
zij verschillende soorten tafels, tv 
meubels, dressoirs, kasten en andere 
meubels precies zoals jij als klant het 
wilt. Duurzame kwaliteitsproducten 
van voornamelijk massief hout zoals 
eiken en walnoot hout.

Mooie dingen maken van massief 
hout. Dat is al van jongs af aan de 
passie van Emiel Schomaker. 
Toen Emiel 7 jaar was, deed hij al 
klusjes in de werkplaats van zijn opa, 
die ook een meubelmaker met hart 
en ziel was. Nu – meer dan 30 jaar 
later is het Emiel die met veel passie 
massiefhouten maatwerk meubels 
maakt. Wat al heel vroeg begon 
groeide uit tot meesterschap als 
meubelmaker.

Van opa´s werkplaats naar eigen 
meubelmakerij
Een tuintafel of picknickbank 
maakte Emiel nog in zijn eigen 
tuinschuur - naast een fulltime 
baan als meubelmaker. Al in 2008 
was een kamer van koophandel 
inschrijving een feit en niet veel later 
kwam er een website. Ineens was 
er landelijk bereik en stroomden de 
aanvragen voor met name tuintafels 

en boomstamtafels binnen uit heel 
Nederland en België  – en weleens 
zelfs daarbuiten.

Gewoon Sfeervol 
Tot 2017 ging elke verkoop nog via 
een offerteaanvraag – voor Emiel, 
die veel liever meubels maakt dan 
achter het bureau te zitten moest er 
een oplossing komen. De webshop 
GewoonSfeervol.nl werd opgezet - 
een online meubelwinkel met eigen 
meubelmakerij. Het concept om zelf 
je meubels te kunnen samenstellen 
en maatwerk aan te vragen wanneer 
dat niet lukt spreekt de klanten zeer 
aan. 

Uit de voegen
Het pand in Musselkanaal wordt na 
de lancering van Gewoon Sfeervol al 
snel te klein. Het assortiment groeide 
steeds verder met een eigen lijn aan 
tv-meubels, dressoirs en wandkasten 

en het werd steeds drukker. 
Gelukkig kwam er een unieke kans 
voorbij en sinds december 2020 zit 
de meubelmakerij nu in Stadskanaal 
aan de Electronicaweg. Zelfs Emiel´s 
droom van een eigen showroom 
wordt hier werkelijkheid. Op 
afspraak ben je welkom en staat de 
koffie voor je klaar!

Duurzaamheid & meesterschap
Wat massief houten meubels maken 
zo mooi maakt volgens Emiel? 
“Het hele proces van selectie van 
het hout tot dan het meubelstuk 
vind ik prachtig. Ik kan ontzettend 
genieten van het stuk natuur dat ik 
mag bewerken met mijn handen en 
vind het nog steeds gaaf hoe er uit 
dit stuk natuur een absoluut uniek 
meubel ontstaat.”

Het geheim van het succes van 
het bedrijf? Misschien is dat wel 
de combinatie van een nuchtere, 
Gronings/Drentse mentaliteit. Geen 
grootspraak maar gewoon degelijk 
advies, heldere communicatie en 
bovenal vakmanschap.

Schomaker Meubels
Electronicaweg 27, 9503 GA 
Stadskanaal

Tel: 0599 762 881
Website: SchomakerMeubels.nl
Webshop: GewoonSfeervol.nl

beoordeeld met 9.3 ( >775 recensies)

Meubels op maat
SchomakerMeubels.nl

Meubelwebshop
GewoonSfeervol.nl

De 18 Dorpen Krant Uitgeverij Olympia23

Twee nieuwe speeltuinen in Dalen geopend
Op zaterdag 29 oktober jl. werden 
twee speeltuinen in Dalen geopend, 
namelijk aan de Stellingmolen en 
de Kolkakkers, twee straten die op 
loopafstand van elkaar liggen. Het 
werd een feestelijke dag waar veel 
kinderen, ouders en grootouders op 
afkwamen.

Ook burgemeester Renze Bergsma van 
de gemeente Coevorden was aanwezig. 
Hij opende beide speeltuinen en ont-
hulde er de namen die door de dorpe-
lingen werden bedacht: De Mallemolen 
aan de Stellingmolen en De Speelakker 
aan de Kolkakkers. 

Met de opening van de speeltuinen 
ging een lang gekoesterde wens in ver-
vulling. Vier jaar geleden werd immers 
het idee geboren om een speeltuin aan 
de Kolkakkers te realiseren. Van het een 
kwam het ander en al snel werd een 
werkgroep samengesteld en de voor-
bereidingen konden beginnen. Er was 
steeds een nauwe samenwerking met 
Dorpsbelangen Dalen en dankzij de (fi-
nanciële) steun van heel wat bedrijven 
en instanties konden de twee speeltui-
nen ontstaan. 

Beide speeltuinen hebben overigens een 
verschillend karakter. Zo is de speeltuin 
aan de Kolkakkers vooral op natuur-
beleving gericht: er komen speelbosjes 
waar hutten kunnen worden gebouwd, 
maar ook een natuurbelevingspad met 
verschillende bloemen en planten en 
een blote voetenpaadje. Ook komen er 
verschillende eetbare bloemen, planten 

en bomen. De bedoeling is dat er veel 
activiteiten worden georganiseerd.
De speeltuin aan de Stellingmolen heeft 
een actief karakter met een kabelbaan, 

balans- en klimtoestellen en een cross-
baan. Ze nodigen uit tot actief spelen. 
Beide speeltuinen zijn goed toeganke-
lijk zodat ook mindervalide mensen er 

kunnen komen. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Vaart Zuidzijde 56-A • 7833 AC Nieuw-Amsterdam • 0591-676363 • nieuw-amsterdam@sport-inn.nl

Mulder
Nu ook jouw
wandelspecialist!

Lowa Innox Pro GTX LowLowa Locarno GTX QCLowa Renegade GTX Mid
dames black/white heren black/greydames navy/mandarindames asphalt/turquoise heren donkergrijs

+ gratis paar
Falke sokken

+ gratis paar
Falke sokken

+ gratis paar
Falke sokken

Wandelen is gezond! Daarom kun je vanaf nu ook terecht bij Sport-inn Mulder Nieuw-Amsterdam voor al jouw 
wandelartikelen. Goede schoenen zijn van groot belang, Lowa staat bekend om z’n goede pasvorm en kwaliteit! Heb je 
vragen welke schoen het best bij jou past? André en Gerrie voorzien je graag van goed advies!

€ 209.99 € 189.95 € 164.99

Wandelweken 24 november t/m 3 december
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Lekkere 
trek?

McDonald’s Emmen
Hoenderkamp 1

Tot snel bij

McDonald’s Emmen

Kunst- en Cultuurroute ‘De Verbinding’ 
in Nieuw-Amsterdam/Veenoord was 
een groot succes
Op zaterdag 1 oktober jl. vond de 
Kunst- en Cultuurroute ‘De Verbin-
ding’ in Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
weer plaats. Bijna veertig kunstenaars 
in beide plaatsen openden hun deuren 
zodat bezoekers hun ateliers en de erin 
tentoongestelde kunstwerken konden 
bekijken.

Het was ook mogelijk kunstwerken in 
de het Van Gogh Huis in Nieuw-Am-
sterdam te bekijken. Dat deden vele 
kunstliefhebbers dan ook. Ze keken hun 
ogen uit, spraken met de kunstenaars 
en andere kunstliefhebbers en maakten 
derhalve een mooi weekend mee. Te-
vens was het mogelijk om werken te ko-
pen. Ook van die mogelijkheid maakten 
een groot aantal mensen gebruik. 
Schilderijen, tekeningen, sieraden, kera-
miek en beeldhouwwerken, het was er 
allemaal te vinden. Zowel bij de diver-
se ateliers op de route in beide dorpen 
als in het Van Gogh Huis. Er waren ook 

gastexposanten te vinden en musici die 
met hun muziek voor een gezellige sfeer 
zorgden. Tijdens de route die ook langs 
cultuurhistorische locaties kwam kon 
veel worden over de geschiedenis van 
het tweelingdorp worden ontdekt. 

De Kunst- en Cultuurroute ‘De Verbin-
ding’ krijgt een steeds grotere bekend-
heid. Dit komt mede door de professio-
naliteit van de exposerende kunstenaars 
waardoor er ook steeds meer mensen 
komen kijken. De kunstenaars komen 
niet alleen uit de eigen omgeving en de 
noordelijke provincies, maar ook uit an-
dere delen van het land. De organisatie 
kijkt met een zeer voldaan gevoel terug 
op deze editie. Op weg naar 2023, het 
jaar van Van Gogh waarbij Nieuw-Am-
sterdam een belangrijke plek inneemt. 
Op de foto: Geerte Klok (kunstenares) 
en Herman Hemmen (bestuurslid van 
Kunst- en Cultuurroute ‘De Verbin-
ding’). (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Sieben De Echte Bakker in onder meer 
Schoonebeek heeft de beste speculaasjes 
met amandelen van Nederland
Wie de bakkerswinkel van Sieben De 
Echte Bakker in Schoonebeek binnen-
loopt kan er niet aan ontkomen: vele 
speculaasjes met amandelen en ook 
gevulde speculaas. De bakker bakt de 
lekkernijen al jaren en doet dat met 
erg veel plezier voor de klanten die 
zich alles lekker laten smaken. De re-
den dat er zoveel lekkernijen zijn te 
vinden ligt hem in het feit dat Sieben 
De Echte Bakker een prijs in de wacht 
sleepte, namelijk ‘De beste speculaas-
jes met amandelen van Nederland’.

Er waren 284 deelnemers/inzendingen 
voor de Beko Speculaaskeuring 2022 
en er werd zorgvuldig gekeurd. Twee 
dagen lang maar liefst die 35 provincie-
winnaars en drie landelijke winnaars 
over de drie categorieën (speculaasjes 
met en zonder amandelen en gevuld 

speculaas) opleverden. De vak- en con-
sumentenjury keurde in Meppel. De 
bakkerij die ook winkels in Coevorden, 
Klazienaveen en Emmen (Emmerhout) 
heeft won nóg een prijs, namelijk ‘De 
beste gevulde speculaas van Drenthe’.

Sieben De Echte Bakker is er maar wat 
trots op en wil haar klanten dan ook 
graag de lekkernijen laten proeven. 
“Het is echt kwaliteit en ze zijn over-
heerlijk. We zijn heel blij met de uitslag 
en echt supertrots dat we dit hebben 
behaald. Het is een kroon op ons werk 
en we zijn ook heel trots op ons fami-
liebedrijf”, sprak Jenny Sieben (foto). 
Binnenkort bakt de bakkerij weer over-
heerlijke kerststollen en nog veel meer. 
“Wees welkom in onze winkels.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Europaweg 153  |  7761 AD Schoonebeek
Telefoon: 0524 534 818

Al 16 JAAReen begrip inSchoonebeek

DEALER VAN:
· BATAVUS
· SPARTA
· MERIDA
· FREEBIKE

EIGEN WERKPLAATS
DE KOFFIE STAAT ALTIJD KLAAR

WĲ  BIEDEN U KWALITEIT EN SERVICE
OOK VERHUREN WIJ FIETSEN

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

LOOP GERUST VRIJBLIJVEND BINNEN. PARKEREN VOOR DE DEUR!
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BIJ ELKE HANDPAY VAN € 200, OF MEER, KRIJG JE EEN LOT. 

HIERMEE MAAK JE KANS OP EEN PLEK AAN DE ROULETTETAFEL

MET ALS HOOFDPRIJS; EEN ECHTE ROLEX!

ROLLIE
ROULETTE
TOERNOOI 2022

ZATERDAG 9 EN ZATERDAG 16 APRIL

WIN CASINO, DOMOWEG 3, BEILEN

GELUK ZIT IN DE KLEINE DINGEN!

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

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

Roel Benjamins 
uit Dalerpeel 
doet al 43 jaar 
aan touwtrekken
Roel Benjamins is geboren in Nieuwe Krim, 
maar woonde het grootste deel van zijn leven 
in Dalerpeel. Hij zal er dan ook niet gauw van-
daan gaan, want woont er graag en is actief bij 
het dorp betrokken. Vooral op touwtrekgebied, 
want in het dorp is al jarenlang een touwtrekver-
eniging actief, namelijk TTV (Touwtrekvereni-
ging) De Roppers.

De club werd in 1979 opgericht en de toen 23-jari-
ge Benjamins besloot zich meteen op te geven als 
lid. Er waren al vrij snel genoeg leden zodat er aan 
wedstrijden kon worden deelgenomen. Anno nu 
is hij dus al meer dan vier decennia lid. Dat is hij 
samen met twee andere leden van het eerste uur, 
namelijk Henk de Roo en Bertus Prins. Hoeveel 
keer hij samen met zijn teamgenoten aan wed-
strijden heeft meegedaan weet hij niet, maar feit 
is dat hij steeds weer genoot. “Dit is prachtig om 
te doen. Het is geen sport die in elk dorp wordt 
uitgevoerd, maar in Dalerpeel dus wél en we zijn 
er trots op dat we al zolang actief zijn. Wedstrijden 
doen we vooral in het noorden van het land, maar 
we doen ook aan EK’s en WK’s mee. De huidige 
jongere leden willen graag naar een hoger niveau 
toe en dat is natuurlijk een goede zaak.”

Benjamins ziet er sterk uit en dus kan niet aan de 
conclusie worden onttrokken dat je ook sterk

moet zijn om een goed fi guur in deze sport te kun-
nen slaan. Benjamins legde uit dat dat helemaal 
niet het geval is. “Nee hoor, je moet vooral be-
hendig zijn, een goed inzicht hebben en als team 
goed kunt coördineren. Als er ook maar iemand 
verzwakt dan kan dat al verliezen betekenen. Ja, 
het komt heel nauw allemaal, maar dat maakt het 
zo mooi.”

Vol trots laat de inmiddels 66-jarige zien hoe het 
‘sportpark’ van de vereniging eruitziet. Naast het 
voetbalveld van NKVV gelegen ligt er een mooie 
baan met een eigen onderkomen. “Dat hebben we 
er zelf neergezet. Nog niet zo lang geleden hoor. 
Binnenkort gaan we weer uitbreiden: de baan 
wordt wat moderner en de verlichting wordt ver-
beterd. Nee, we zitten hier nooit stil.” 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Gymnastiekvereniging Dol/
Olympia Combinatie in Nieuw-
Amsterdam/Veenoord houdt 
tweejaarlijkse uitvoering
Vroeger was het vaste prik: om de twee 
jaar de uitvoering van Gymnastiekver-
eniging Dol/Olympia Combinatie in 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord, maar 
twee jaar geleden gooide de pandemie 
roet in het eten. Op 19 november a.s. 
mag het echter weer en ze hebben er 
maar wat zin in bij de club.

Karin Jipping is bestuurslid en Hendrik 
Lanjouw trainer bij de gymnastiekver-
eniging (beiden op de foto). Voor Lan-
jouw zal het een heel speciale dag zijn, 
want het betekent dan zijn laatste uit-
voering. Meer dan veertig jaar was hij 
erbij en het dus zal het even slikken zijn. 
Nuchter als Lanjouw is zal hij er ook nu 
weer vol voor gaan om het evenement 
weer tot in de perfectie te organiseren. 
De locatie is de sporthal in Veenoord 
en vanaf 18.30 uur zullen achttien groe-

pen hun kunsten vertonen. Het laatste 
optreden is van alle deelnemers met el-
kaar. Dan is het 22.00 uur geweest en zal 
het nog even gezellig nazitten zijn. 
Tijdens de dag is de leiding in handen 
van Hilda Zeeman, Esmée de Haan en 
Hendrik Lanjouw en er zal een speciale 
opening plaatsvinden, namelijk in het 
kader van de nieuwe discipline paalfi t-
ness. Karin Jipping is paaldanseres en 
begeleidt samen met een aantal andere 
vrouwen dit nieuwe onderdeel binnen 
de vereniging. Ze promoten tijdens de 
opening de nieuwe discipline als het 
ware. Ook is er een thema. Dit jaar is dat 
‘landen’. Elke deelnemende groep pre-
senteert een land. “We hopen dat er veel 
mensen op afkomen. Natuurlijk mag u 
komen kijken en we hopen dat u van 
een prachtige avond gaat genieten.”  
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Fotogroep Historische Kring 
Erica digitaliseert en ontsluit 
de mooiste foto’s
In Erica bestaat al ruim vijftien jaar de 
Historische Kring Erica: een stichting 
die zich met de historie van het dorp 
bezighoudt. Ze zorgen ervoor dat de 
historie blijft bewaard en voor ieder-
een toegankelijk blijft zodat het nage-
slacht er later ook iets aan heeft.

Pas in 2016 werd Historische Kring Eri-
ca een stichting nadat de eerste jaren op 
andere basis verliepen. Ze doen eigen-
lijk van alles: een groep mannen dat met 
pensioen is, tijd en zin heeft iets voor het 
dorp te doen en het gezellig vindt eens 
per week samen te komen. De groep telt 
achttien kringleden en 196 donateurs en 
is constant in de weer. Zo is de wandel-
route Op Erica gerealiseerd. Tijdens de 
route is informatie over de panden in 
het dorp op borden ervoor te zien: mo-
numentale en historische panden met 
een verhaal. 
 Maar ze doen nog veel meer: Bert Fonk 
van de fotogroep van Historische Kring 

Erica: “We werken mee als verenigin-
gen of clubs een historisch boek over 
hun vereniging of club willen maken. 
Onlangs hebben we nog samengewerkt 
met SC Erica aan het boek 100 jaar SC 
Erica. Verder werken we nog aan een 
boek voor de scouting, een boek over 
Ericase toponiemen en het boek 150 jaar 
Erica. We organiseren ook tentoonstel-
lingen met elk jaar een ander thema. Dit 
jaar was dit ‘De Middenstand Op Erica 
door de jaren heen’.

Om dit alles te kunnen realiseren zijn 
onder andere foto’s nodig. Op don-
derdag is een groepje van vijf mannen 
bezig in de zogenaamde fotogroep om 
ervoor te zorgen dat oude foto’s wor-
den verzameld, ingescand, toegankelijk 
worden gemaakt en genummerd. De fo-
to’s worden dan op de site www.histo-
rischekringerica.nl geplaatst zodat men 
ze kan bekijken. 
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Koninklijke onderscheiding in 
Dalen voor Roelof Beek
Tijdens de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen Dalen reikte bur-
gemeester Renze Bergsma een Ko-
ninklijke onderscheiding uit aan 
Roelof Beek. Beek werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. De onderscheiding kwam voor 
Beek als een volslagen verrassing.

‘Het is eigenlijk onmogelijk om alles 
op te noemen wat Roelof voor Da-
len betekend heeft’, zei Bergsma, die 
toch enkele activiteiten uitlichtte. Zo 
liet hij weten dat Beek zich met hart 
en ziel ingezet heeft voor één school 
in Dalen, een school waar iedereen 
welkom is. Ook zijn verdiensten voor 
de VVV werden expliciet benoemd, 

net als het feit dat Beek bekend is als 
medeoprichter van de Stichting Duo 
Fietsen en als bestuurder van het 
Rode Kruis. Beek was ook een van 
de voortrekkers van het opstellen 
van de dorpsvisie.’Roelof is enthou-
siast en staat open voor goede idee-
en. Hij schroomt echter ook niet om 
te zeggen als hij iets niet ziet zitten. 
Hij is iemand die snel en gemakkelijk 
medestanders kan vinden. Wij zijn 
in elk geval heel erg dankbaar voor 
alles wat Roelof voor Dalen betekend 
heeft. Sterker nog; we zijn gewoon 
heel erg trots op hem’, liet Bergsma 
weten. 

(18Dorpenkrant / Vincent Muskee)

Harm Engbers al acht seizoenen 
materiaalman bij DZOH 1
Harm Engbers uit de Emmer wijk Em-
merhout is 56 jaar en bezig aan zijn 
achtste seizoen als materiaalman van 
DZOH 1. Hij heeft er dusdanig veel 
plezier in dat hij ten minste tot zijn 
zestigste wil doorgaan. Hij kan dus 
nog even vooruit, maar er komt ooit 
een moment dat hij meer tijd voor zijn 
vrouw wil vrijmaken. Vooralsnog ge-
niet hij van zijn functie bij de club uit 
de Emmer wijk de Rietlanden.

“Het is prachtig om te doen en we doen 
het goed met DZOH. We spelen nu in de 
zaterdag eerste klasse en willen graag 
naar de Vierde Divisie. Voorlopig zijn 
we nog ongeslagen en ik ben dus erg 
tevreden. Ik ben trouwens niet alleen 
materiaalman, maar ook een aanspreek-
punt voor de jongens. Als ze iets kwijt 
willen dan kunnen ze bij mij terecht en 
dat weten ze ook”, sprak Engbers. 

Hij is een echt voetbaldier en gaat op 
zondag ook vaak even met zijn vrouw 
naar een wedstrijd in de buurt. Zoon 
Kjelt speelde bij FC Emmen en nu bij 
Derde Divisionist Staphorst en dus blijft 
Engbers altijd met voetbal verbonden. 
“Ooit komt er een moment dat ik stop 
hoor. Zestig is een mooie leeftijd om te 
stoppen, maar ik zie dan wel. Ieder jaar 
vragen ze me weer of ik wil blijven. En 
dan zeg ik altijd ‘ja’, haha. Maar eens is 
het mooi geweest.”

Engbers’ club is van huis uit is EHS’85 
in Emmerschans in Emmen. Daar was 
hij jeugdtrainer, maar ging later naar 
DZOH om er ook jeugdtrainer te wor-
den. Ook was hij vier jaar materiaalman 
van het tweede elftal en nu dus op naar 
tien jaar materiaalman bij het eerste. 

(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Aanvoerder Rick Piek over de bliksemstart van 
SVV’04
Door Vincent Muskee

Derdeklasser SVV’04 is uitstekend aan het seizoen 
begonnen, en dat niet alleen in competitieverband. 
Na vier eclatante zeges in de reguliere competitie, 
wonnen de mannen van aanvoerder Rick Piek (26) 
in het bekertoernooi met 3-0 van tweedeklasser SC 
Stadskanaal. ‘En dat terwijl onze doelstelling in 
eerste instantie was om zo snel mogelijk veilig te 
zijn’, zegt Piek. Ondertussen zijn de doelstellingen 
enigszins aangepast. ‘Ons voornaamste doel is nu 
het winnen van de eerste periodetitel’, vertelt Piek.

Volwassener
Piek ziet en merkt dat de ploeg vooral volwassener 
geworden is. ‘Vorig seizoen bleven we altijd maar 
voetballen. Mooi voorbeeld was wel de uitwedstrijd 
bij Titan. We speelden een matige wedstrijd waarin 
het gewoon niet liep. Met minder mooi voetbal 
maar wél met een enorme portie inzet hebben we 
die wedstrijd toch over de streep weten te trekken. 
Ik denk dat dit het grote verschil is met voorgaande 
seizoenen. Toen speelden we vaak wel leuk voetbal, 
maar misten we nog wel eens de over mijn lijk 
mentaliteit. Hoe dat komt? We zijn nu allemaal weer 
een jaartje ouder. De talenten hebben weer meer 
wedstrijden in de benen en dat zie je gewoon terug.’

Mandekking
Piek weigert vooralsnog de polonaise te lopen, al 
werd die na weer een gewonnen wedstrijd dit seizoen 
na afloop in de kantine wel al een aantal keren 
ingezet. ‘We moeten realistisch blijven. We hebben 
bijvoorbeeld geen tweede elftal en moeten het dus 
doen met achttien selectiespelers Dat betekent dat 
we niet te maken moeten krijgen met blessures’, zegt 
Piek, die ondertussen alweer aan zijn negende seizoen 

in de hoofdmacht van SVV’04 bezig is. Ook de rol van 
Piek zelf is anders geworden. Was hij voorheen een 
moderne, inschuivende libero, tegenwoordig speelt 
hij als vooruitgeschoven middenvelder. 

‘Als libero scoorde ik al vrij veel. Dat was voor 
trainer Roeland Kwint reden om me verder vooruit 
te schuiven. Voorlopig pakt dat goed uit. Wat ik wel 
al merk is dat tegenstanders zich aan gaan passen. 
Zowel tegen Weerdinge als tegen Sleen kreeg ik te 
maken met mandekking. Ik beschouw dat maar als 
een compliment.’

Plafond
Piek looft de saamhorigheid in de selectie. ‘We vor-
men een hecht collectief en het is na een gewonnen 
wedstrijd altijd groot feest in de kantine. SVV’04 is 
echt mijn club. Ik ben er momenteel ook jeugdcoör-
dinator en voel me er als een vis in het water. Nee, ik 
zie mezelf niet maar een andere club verkassen, al ben 
ik voor mezelf wel eens benieuwd waar mijn plafond 
zou liggen. Ik speel hier met mijn vrienden en dat 
vind ik prima. Als trainer heb ik wel ambities. Ik heb 
nu TC3, maar ben zeker van plan om ooit nog TC2 te 
gaan halen. Of ik ooit hoofdtrainer wordt bij SVV’04? 
Dat zo in de toekomst best eens kunnen’, besluit Piek. 

‘We gaan nu vol voor de eerste periodetitel’
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