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Wilt u adverteren in De 18 Dorpen Krant?
Bel: 06 50 64 78 39

Nieuw-Amsterdam • Veenoord • Schoonebeek • Nieuw-Schoonebeek • Erica
Zandpol • Stieltjeskanaal • Wachtum • Holsloot • Erm • Sleen • Dalen
Dalerpeel • Dalerveen • Diphoorn • Weiteveen • Rietlanden • Parc Sandur

Gerrit Smit op het dorpsplein in Nieuw-Amsterdam, dat binnenkort een
metamorfose ondergaat tot festivalterrein (foto Jan Johan ten Have).

34e Midzomer Festival op vrijdag 17 juni Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Groot feest op het plein met voor elk wat wils
muziek, weer duizenden bezoekers verwacht
door Jan Johan ten Have
NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD - Het is in de loop der
tijd uitgegroeid tot een begrip in
Nieuw-Amsterdam/Veenoord en
omgeving. Het jaarlijkse Midzomer Festival trok al vele grote
artiesten naar het festivalterrein
in hartje Nieuw-Amsterdam. En
ook dit jaar staat er een programma om je vingers bij af te likken

HET IS WEER TIJD VOOR DE TUIN!
Willem Schoutenstraat 22, 7825 VV Emmen
0591-745 888 | info@groenmaat.nl | www.groenmaat.nl

met Mooi Wark, CCR Revival,
Jannes, Django Wagner, Outsiders, Samantha Steenwijk en DJ
Nieck.
De organisatie verwacht weer
duizenden bezoekers. “We konden
het feest vanwege corona een paar
jaar niet houden. Nu dus reden te
meer om de schade even in te halen. We hopen dan ook - net als in
het verleden - weer op zo’ zes- tot
zevenduizend bezoekers”,
vertelt voorzitter Gerrit
Smit van het organisatiecomité, dat naast hem bestaat
uit Albert Boekholt, Christian Scholten, Hank-Louis
Schreur, Jos Roewen, Willy
Kuipers, Henny Sieben en
Bert Beukema. “Als Django
Wagner zijn grote hit zingt
en Outsiders gooit halverwege de beuk erin, dan
staat gegarandeerd weer
het hele dorpsplein op zijn
kop.”

Het Midzomer Festival is een echt,
ouderwets dorpsfeest, dat ook
veel feestvierders van buiten het
tweelingdorp trekt. “Het is altijd
een reünie, een trefpunt van velen
die elkaar niet dagelijks ontmoeten, die even lekker bijkletsen en
een avond plezier beleven”, zegt
Gerrit.
Grote markt met live muziek
Het feest begint op 17 mei al in
de middag. Dat is er een grote
markt met tientallen kramen ‘over
de hele veurstreek’, ofwel: aan
de Vaart ZZ in het centrum van
Nieuw-Amsterdam. Vanaf 13.00
uur brengen standhouders hun
koopwaar aan de man. Ook is er
tijdens de markt al live-muziek.
Shantykoor De Naoberzangers
uit Nieuw-Amsterdam brengt een
oeuvre van zeemansliederen ten
gehore en er zijn optredens van de
Nederlandstalige artiesten Frank
van Etten, Erik van Klinken, Jessy
Arjaans, Harten 10, Chris de Roo
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WIJ FIXEN HET!!

Jazeker. De Hypotheker.

0524 - 52 22 52

Emmen
Marktplein 152
(0591) 640 800

Coevorden
Sallandsestraat 108
(0524) 518 833

Klazienaveen
Langestraat 504
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en Michael Pigge.
Historie
Voor het eerst in de historie vraagt
de organisatie een kleine entreeprijs voor toegang tot het festival.
Kaarten kosten in de voorverkoop
- via de website - vijf euro. “Daarvoor hebben we gekozen om er nu
en in de toekomst een feest van te
kunnen blijven maken dat voor
een breed publiek aantrekkelijk
is”, vertelt Smit. “Het is een geringe entreeprijs die ons helpt om de
begroting rond te krijgen en het
feest ook in de toekomst te kunnen
blijven houden.”
Het Midzomer Festival vindt dit
jaar voor de 34e keer plaats. Nadat
in 1985 het 125-jarig bestaan van
Nieuw-Amsterdam/Veenoord
groots en meeslepend was gevierd, vonden veel Nieuw-Amsterdammers en Veenoorders dat
het leuk zou zijn om elk jaar een
gezellig dorpsfeest te houden. Dit
smaakte naar meer. Een groepje
ondernemers pakte de handschoen
op, zette een platte kar op het
dorpsplein met een snackkraam en
dranken verkoop erbij en het feest
was een feit. Vervolg op pagina 3 >>
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ook gespiegeld
leverbaar!
Hoekbank Elia
2,5 zits + hoek-zit-eiland.
270 x 81 x 200 cm.

Nu 899.- op=op!
Hanglamp
Indy
179,-

Eetkamerstoel Gusto
In 2 kleuren stof.
Bergkast
Brody
699,-

99,-

79.95
op=op!
Eetkamerstoel
Corsa
In 3 kleuren stof.

Eettafel
Brody
vanaf

Eetkamerstoel
Jordan
In 3 kleuren stof

399.-

TV meubel Brody
170x45x49 cm.

159.95

LUXE
VELVET
STOF

89.95

449.-

Dressoir Brody
200x45x81 cm.

549.-

MET
HANDGREEP

Bartafel Brody
Melamine blad
130x80x90 cm.

349.-

139.95

Barkruk Brent
In 3 kleuren microleer.

129.95

DIT IS SLECHTS EEN KLEINE GREEP UIT ONZE VELE BUDGETTOPPERS!
Cornelis Houtmanstraat 45, 7825 VH Emmen • T 0591 - 63 40 40
www.budgethomestore.nl
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Vervolg van voorpagina...
Het zaadje bleek geplant in vruchtbare
aarde. Het feest was in trek, het podium werd steeds professioneler, duizenden bezoekers kwamen er jaarlijks
op af en de organisatie haalde grote
namen naar het tweelingdorp, onder
meer Golden Earring, Marco Borsato,
René Froger en Jeroen van den Boom.
“Vooral in de beginjaren was het nog
echt een unicum dat je deze artiesten
in de regio live kon zien”, weet Gerrit
Smit. “En ons Midzomer Festival is
nog altijd zeer in trek. Mede dankzij al
onze sponsors en de medewerking van
de plaatselijke horeca kunnen we hier
echt iets moois neerzetten. Ik hoor de
geluiden uit het dorp. Mensen vinden
het geweldig dat het na lang wachten
eindelijk weer door mag gaan. Zij - en
wij - hebben er ontzettend veel zin in!”
Het Midzomer Festival vindt plaats
op vrijdag 17 juni.
Het dagprogramma tijdens de markt
begint om 13.00 uur, het avondprogramma op het festivalterrein om
19.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.midzomer-festival.nl.
Het Midzomer Festival Nieuw-Amsterdam Veenoord
trekt jaarlijks duizenden bezoekers
(foto Midzomerfestival).

Nieuwe fietsbruggen
Hondsrugweg geplaatst
bij de ingang naar de
wijk Rietlanden
Onlangs plaatste aannemer DJK Zuidbroek B.V. twee nieuwe fietsbruggen
over de Hondsrugweg bij de ingang
naar de wijk Rietlanden. De voormalige houten bruggen zijn vervangen door nieuwe bruggen van staal
met een houten dek. De in de fabriek
voorbereide bruggen werden in het
geheel geplaatst. Het straatwerk van
de fietspaden werd op de juiste hoogte
aangelegd. Waarna de fietsroute vanaf
begin mei weer bereikbaar moest zijn.
Half maart zijn de oude bruggen verwijderd. Deze waren echt toe aan vervanging. De nieuwe bruggen zijn niet
meer volledig van hout. De hoofdliggers van de nieuwe bruggen zijn uitgevoerd in staal. Dat is sterker en gaat
langer mee. Het dek en de leuningen
zijn wel van hout. De bruggen zien er
bijna hetzelfde uit als de oude bruggen.
Wethouder René van der Weide: “Dagelijks maken veel fietsers gebruik van
de bruggen van en naar de wijk Rietlanden. Het is een fijne, veilige en goed
bereikbare fietsroute langs het Oranjekanaal. Met de nieuwe bruggen, gemaakt van sterker materiaal, kunnen
we zeker weer 50 jaar vooruit en blijft
deze populaire fietsroute veilig en goed
bereikbaar”.

Uitgeverij Olympia

Leerlingen van OBS de Bascule en Kindcentrum CB
De Bron in Nieuw-Amsterdam poetsten Stolpersteine
Wellicht heeft u ze wel eens gezien:
‘stenen’ in het trottoir voor woningen met namen van mensen met
geboorte- en overlijdensdatums erop.
Ook de datums van deportatie en de
plaatsen en datums waar en waarop
men is vermoord zijn te zien. Het
zijn zogenaamde Stolpersteine (struikelstenen), een project van de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig om de
slachtoffers van het Nationaalsocialisme in de Tweede Wereldoorlog
te herdenken. Om hen zo correct
mogelijk te herdenken worden de
stenen regelmatig gepoetst. Dat
deden leden van de Odd Fellows in
Emmen in de gemeente Emmen. In
Nieuw-Amsterdam deden leerlingen
van de basisscholen OBS De Bascule
en Kindcentrum CB De Bron het op
vrijdag 29 april jl.

Het poetsen van de Stolpersteine door
leerlingen is een traditie van de laatste
jaren en zal ook blijven bestaan als het
aan Jeroen Imbos, directeur van OBS
de Bascule, ligt. “Met elkaar kijken we
op een dag terug waarop veel mensen
weer zijn herdacht. Dit mogen we
nooit vergeten en het poetsen van de
Stolpersteine door leerlingen van onze
school en Kindcentrum CB De Bron
blijft in de toekomst gebeuren. De leerlingen gaven ook dit jaar weer aan het
erg belangrijk te vinden de gevallenen
te herdenken en droegen graag hun
steentje bij door te poetsen.”
Op donderdag 4 mei jl. gingen leerlingen van beide scholen langs alle Stolpersteine in het dorp om er bloemen te
leggen.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Programma

Hallo allemaal! Ik ben Harm Spang. En op
zaterdag 14 mei sta ik met mijn voorstelling in
De Fabriek van Theater Hofpoort in Coevorden
Maar er is meer. Van 13 tot en met 22
mei kunt u veel voorstellingen zien
die tijdens de coronacrisis niet door
konden gaan. Theater Hofpoort heeft
ervoor gezorgd dat wij alsnog voor
u kunnen gaan optreden. Ga mee
op muzikale reis. Met Joris Linssen
en Caramba naar Mexico. Met Ernst
Jansz naar Miss Tuinboon in Geen.
En ik zorg op 14 mei voor een gezellige Hollandse Avond in De Fabriek.
Kijk voor informatie en kaarten op
www.theaterhofpoort.nl Ik heb er zin
in. Tot dan. Tot in Hofpoort!
VRIJDAG 13 mei 2022
aanvang 20.15 uur
Joris Linssen en Caramba
Dichterbij - Muziek
Joris Linssen & Caramba, de
Nederlandstalige band met de
Mexicaanse peper, zet al meer dan
tien jaar de theater- en concertzalen in
vuur en vlam met opzwepende liedjes,
prachtige ballades, ontroerende
levensverhalen, gevoelige teksten en
loepzuivere samenzang. Haalden de
vijf vrienden tot nu toe veel inspiratie
uit Mexico, ditmaal zoeken ze het
dichterbij.
Joris Linssen en zijn mannen hebben
voor Dichterbij uit alle hoeken
van ons land regionale pareltjes in
streektaal of stadsdialect verzameld,
in het Nederlands vertaald en in een
Caramba-jasje gestoken. Ook spelen ze
nieuw eigen repertoire en komen veel
Caramba-klassiekers voorbij in deze
dampende en ontroerende show.
zang en teksten: Joris Linssen | piano,
accordeon en zang: Marcel van der Schot
gitaar en zang: Kees van den Hoogen
contrabas en zang: Erik van Loo
percussie en zang: Djem van Dijk
De kaartprijs is inclusief een
pauzeconsumptie.

ZATERDAG 14 MEI 2022
aanvang 20.15 uur
Harm Spang in Concert
Muziek
Harm stond al eerder in Hofpoort met
o.a. een Nieuwjaarsconcert. En nu is
hij terug met een heerlijke ouderwetse
Hollandse Avond uit in het theater.
Harm neemt zijn muzikale collega’s
Mark Bouwers, Nick Arends en Danilo
Wattez mee naar De Fabriek. Dat
belooft een mooi concert te worden.
De bar is tijdens het concert geopend
en het eerste rondje is van ons!
ZONDAG 15 MEI 2022
aanvang 15.00 uur
Jan Kuiper, Iris Kroes en
Yvonne de Hoop - Yoga in concert
Yoga, muziek en meditatie: dat is de
mooie combinatie die gitarist en Five
Great Guitars-aanvoerder Jan Kuiper
en yogini Yvonne de Hoop naar het
theater brengen. Met yogahoudingen,
meditatieve muziekklanken en
mindfulness nemen ze je mee in
een flow van beweging, adem en

ontspanning. Samen met ‘The Voice
of Holland’- winnares, zangeres
en harpiste Iris Kroes presenteren
ze een avond met de mooiste
songs van collega-yogi, voormalig
Police-man en wereldster Sting. Als
soloartiest versmelt hij invloeden
van jazz, klassieke en wereldmuziek
tot intelligente popmuziek. Hits
als ‘Fragile’, ‘Shape of my Heart’,
‘Message in a Bottle’ en ‘Fields of
Gold’ zullen zeker niet ontbreken.
yoga, gitaar en percussie: Jan Kuiper
yoga en percussie: Yvonne de Hoop
harp en zang: Iris Kroes
De kaartprijs is inclusief een consumptie
na afloop van de voorstelling.
Theaterkassa
De theaterkassa (Sint Jansstraat 4
in Coevorden) is op vrijdagmiddag
geopend tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
Telefonisch kunt u de theaterkassa op
dinsdagochtend (10.00 uur en 12.00
uur) bereiken via 0524-820382.
Wilt u liever een e-mail sturen? Dat
kan 24 uur per dag, 7 dagen per week
via kassa@theaterhofpoort.nl
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WERVELENDE

MODESHOW
in Het Oude

Centrum
Myrthe Veuger van Mini Bakery uit Sleen
bakt de lekkerste taarten, gebakjes en cakes
Myrthe Veuger uit Sleen is 23 jaar
en sinds 2019 eigenaresse van haar
eigen bakkerij: Mini Bakery. Ze
rondde haar opleiding Zelfstandig werkend banketbakker aan
het Deltion Collega in Zwolle in
2020 met succes af en begon daarna voor zichzelf. Eerst ‘vanuit huis’
om vanaf april jl. werkruimte in de
bakkerszaak van De Echte Bakker
Herman Schepers in haar woonplaats te krijgen. Ze is daar erg blij
mee en kan op die manier nóg meer
mensen bedienen.
Mini Bakery in Sleen bakt de taart
van je dromen! Het staat op de flyer
van het bedrijf van Veuger. Ze staat
hier ook echt voor. Onder het mom
‘u vraagt, wij bakken’ is ze elke dag

actief. “Kijk, dit is mijn werkplek.
Mooi hè?”, lachte de jonge bakker.
Ze bakt heel veel taarten, maar ook
cakes: bruidstaarten, kindertaarten,
driptaarten, sweet16-taarten, cakesmash, genderreveal-taarten, petit
fours-gebakjes, cupcakes en triple
chocolate brownies. Kortom, een
hele mond vol en wie niet wil of kan
langskomen, geen probleem, want
Veuger komt dan bij u langs om de
taarten te bezorgen.
Bovendien kunnen de brownies per
post worden verstuurd. En er is nog
meer: zo komen er ook wel eens kinderen langs om een kinderfeestje in
de bakkerij te vieren. “In overleg is
heel veel mogelijk hoor. Bel gerust:
06 - 21 68 88 08.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

ZATERDAG 14 MEI
(13.00 - 17.00 UUR)

Op zaterdag 14 mei presenteren de vele modewinkels
in Het Oude Centrum hun nieuwste collecties. Op
een grote catwalk showen onze modellen de nieuwe
voorjaarskleuren en combinaties. Laat je inspireren
en kom vanaf 13.00 uur naar de kruising Hoofdstraat/
Noorderstraat (bij Musifoon).

MET MEDEWERKING VAN:

Novita • Zinn • Fratello’s • Boerland • Ballij • Bij Maarten
De Sarmaat • By J • Lucka Second Hand
Albert Mannenmode • Newlands • Sandra’s Boetiek
Leads • Hupsakee • SÖT • Sunset B • Zintuig • Kooistra
PT Mode • PT Bridal • Trix • Trust • Finesse • Stijnis
Pasveer • BB 2 • Pro Industry • Dames De Vries Mode
Kamst • Speldenkussen • De Delicatesse • Sfeer Eetcafé
• Trouwauto Keverhuis

PRESENTATIE: Simone Mout en Laurens Meijer
MUZIEK: Duo Sister Sister

Meubelmakerij Smits in Dalen
bestaat 25 jaar!

MIS
HET NIET,
JE BENT
VAN HARTE
WELKOM!

MAATWERKSPECIALIST IN MASSIEF EIKEN KASTEN

RUIME SHOWROOM MET MEER DAN 1000 M 2 WOONPLEZIER!

HOOFDSTRAAT • DERKSSTRAAT • NOORDERSTRAAT
NOORDERPLEIN • MARKTPLEIN • STATIONSTRAAT
WEERDINGERSTRAAT • MINISTER KANSTRAAT

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

Volg ook onze pagina op Facebook
voor nieuws en leuke acties!
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www.apotheek-devaart.nl
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Vaart Zuidzijde 33
7833 AB
NIEUW-AMSTERDAM
T. 0591 535130
apotheek.de.vaart@ezorg.nl
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Start bij Restaurant & Zalencentrum Wielens in Noord-Sleen

Sliener Tourtocht op zondag 12 juni
Voor de derde keer organiseert Jan
Veuger uit Sleen de Sliener Tourtocht
voor bijzondere auto’s. Na een stilstand van twee jaar mag het dit jaar
weer en wel op zondag 12 juni a.s. als
bij Restaurant & Zalencentrum Wielens in Noord-Sleen zal worden gestart voor een toertocht over ongeveer
honderd kilometer door Drenthe.
Veuger heeft er zin in en belooft alvast
dat het een heel leuke dag zal gaan
worden. Deelnemers betalen € 20,-.
Daar zit echt van alles bij in: deelname
aan de toertocht, een rallyschildje, drie
consumptiemunten, lekkernijen van
Mini Bakery bij de start, frisdrank en
brownies bij de tussenstop en aan het
einde van de route een ijsje van Zinin
uit Sleen. “We hebben overal aan gedacht, want het moet een heel gezel-

lige dag gaan worden. Het weer zal
dan mogelijk goed zijn en in langzaam
tempo rijden we langs de Hoogeveense Vaart richting Ruinen en Dwingeloo en gaan we via de gemeente Midden-Drenthe weer terug.”
Criteria voor deelname zijn er eigenlijk niet, al dient de auto wél enigszins
op leeftijd te zijn. “De vorige keer deden er dames mee met een klein autootje dat niet eens zo heel oud was.
Dat mag ook hoor. Waar ze vandaan
komen maakt niet uit; iedereen mag
meedoen.” Wie overigens na afloop in
Restaurant & Zalencentrum Wielens in
Noord-Sleen wil dineren dient dat van
tevoren bij de heer Veuger aan te geven: tel. 06 - 22 99 53 12 of e-mail
j.veuger@corporaterem.nl.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Uitgeverij Olympia

Loopbaan in Schoonebeek
volledig geasfalteerd
De geasfalteerde loopbaan van de
Loopgroep Schoonebeek is zo goed
als gereed. Daarmee kwam een grote
wens van de hardlopers uit het dorp
uit: onderhoudsvrij, prachtig voor het
oog en het loopt er ook nog een prettig op. Er was wél wat geld voor nodig:
€ 30.000,- om precies te zijn, maar het
is dus allemaal gelukt en daarmee is
Harrie Kamer (foto) van de loopgroep
dolblij.

oude baan gehad hoor, maar het is nu
veel mooier en beter en uniek voor een
dorp in deze regio al is er in Emmen ook
een. Met het geld kwam het wel goed:
de gemeente en sponsor Geert Niers
droegen eraan bij. Zelf betaalden we
ook een bedrag via een lening van de
gemeente. Velen kunnen er nu gebruik
van maken. Niet alleen mensen van de
loopgroep, maar echt iedereen. En als je
er wilt wandelen, dat mag ook.”

De loopbaan is tussen het hoofdveld en
het trainingsveld van voetbalvereniging
SVV’04 gelegen en ziet er werkelijk keurig netjes uit. Wie de vierhonderdvijftig
meter lange baan betreedt kan niet aan
de naam ervan ontkomen; op een bordje staat ‘Geert Niersbaan’ en ‘geopend
13 juni 2015’. Niers is de oprichter van
de loopbaan die tot de realisatie van de
nieuwe een toplaag van kleischelpen
had. “We hebben veel plezier van de

Het geheel is goed afgerasterd zodat de
voetballers geen hinder van de hardlopers zullen hebben en vice versa. Kramer gaf aan dat er al volop gebruik van
wordt gemaakt. Binnenkort volgen nog
de puntjes op de i en is de loopbaan echt
helemaal gereed. De leden van de loopgroep gaan binnenkort nog de belijning
op de baan aanbrengen, evenals de afstandaanduiding.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Een betaalbare E-bike voor
naar school!
De Velden 11A, Veenoord. Tel. 06-23650714

FAST FOOD TOPPER..?
Je bent spontaan, sociaal, gastvriendelijk en hebt een
flexibele instelling. Je steekt je handen uit de mouwen.

Bimas E-city 3.0

ZOU JIJ IN DEZE ANYTIME
WILLEN WERKEN?

inclusief 540 Wh accu!

Bel 0591-301471 en we maken graag kennis met je!

Havenstraat 32
ERICA
T. 0591-301471

Verlengde Vaart N.Z. 58 - 7887 EG ERICA - (0591) 30 16 01
info@harryroosken.nl - www.harryroosken.nl
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Koninklijke onderscheiding voor inwoners
uit Dalen, Sleen en Noord-Sleen
Burgemeester Renze Bergsma van de
gemeente Coevorden heeft dinsdag 26
april ter gelegenheid van de lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Gerrit Hidding
uit Dalen; Rieks Reinders uit Sleen en
Roelie Lubbers-Hilbrands uit NoordSleen. Alle drie wonen binnen het
verspreidingsgebied van de 18 Dorpen Courant. In totaal kregen acht
mensen een Koninklijke onderscheiding in de gemeente Coevorden. De
lintjes werden ‘s morgens uitgereikt,
waarbij de burgemeester de genomineerden thuis bezocht. ’s Middags
was er een samenkomst van de gedecoreerden in de raadszaal in het Hof
van Coevorden.
Gerrit Hidding is geboren op 25
september 1956 en woont in Dalen. Als
vrijwilliger maakt hij zich onder meer
verdienstelijk als penningmeester en
voorzitter bij Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging (KNJV) afdeling Emmen. Bij Wildbeheereenheid “Kerspel
Dalen” was hij secretaris en voorzitter.
Secretaris was hij van 1986 tot 1994
en voorzitter van 1994 tot 2021. Bij de
Werktuigenvereniging Dalerveen was
hij voorzitter in de periode 1992-1998
en van 2016 tot heden.
Rieks Reinders is geboren op 8 mei
1950 en woont in Sleen. Bij Voetbalvereniging Sleen zat hij van 1972 tot 2016
in de redactie van de Balpen voetbal-

Alle acht gedecoreerden uit de gemeente Coevorden met in het midden burgemeester Renze Bergsma (foto gemeente Coevorden).

krantje. Bij de zelfde vereniging is hij
al vanaf 1985 tot heden trainer/leider.
Ook is hij sinds 1985 tot nu vrijwilliger
bij de Stichting Activiteiten Sleen en
sinds 2010 tot heden vrijwilliger bij de
Rommelmarkt commissie protestante
Gemeente Sleen. Bij de Protestante
kerk in Sleen is de heer Reinders sinds
2014 tot heden koster. Bestuurslid is
hij sinds 2015 tot heden bij Zangvereniging ‘’Pur Sang’’Sleen en sinds 2017
tot heden bij de Stichting Streekeigen
Sleen. Beide zijn benoemd tot Lid in de

Orde van Oranje-Nassau.
Roelie Lubbers-Hilbrands is geboren op 2 december 1968 en woont
in Noord-Sleen. Roelie is sinds 2001
tot heden voorzitter van de Stichting
Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen.
Daarnaast is ze sinds 2010 tot heden
voorzitter van de Stichting de Nieuwe
Pijl en penningmeester bij Huus van
de Taol. Bij de NHL Stenden Hogeschool was ze voorzitter werkveldadviescommissie van 2005 tot 2019. Sinds

2011 tot heden is ze penningmeester bij
de Stichting Land Art Center Drenthe
(LACDA) en bij de Bedrijven sociëteit
A37. Ze is sinds 2009 tot heden actief
bij de Rotary Club Emmen ’t Loo en
als columniste bij de Stichting SleenWeb vanaf 2016 tot heden. Als vrijwilligster is ze actief bij de Stichting
Microprojects van 2017 tot heden. Tot
slot heeft ze een eigen boek uitgegeven: Jan Leffert: een eerbetoon. Roelie
Lubbers-Hilbrands is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Organisator Winfried Bats van RunForestRun Hooilanden op 17 en 18 juni vanuit Meppen

‘De sfeer van Forrest Gump in de Drentse natuur’
MEPPEN (DR.) - De fameuze woorden
RunForestRun refereren uiteraard aan
de filmklassieker Forrest Gump. En
niet voor niets gaf organisator Winfried Bats van Adam&Events zijn
maandelijkse traillopen deze naam.
Natuurlijk, het gaat om hardlopen. En
dat door de bossen en natuur. “Maar
het zijn vooral trailruns die qua sfeer
doen denken aan de genoemde film:
het geweldige gevoel van hardlopen
in de natuur, gezelligheid na afloop,
een goede organisatie en uitstekende verzorging van de deelnemers”,
vertelt Winfried. Op 17 en 18 juni
vindt de eerstvolgende RunForestRun
plaats: editie Hooilanden vanuit het
Drentse Meppen.
Relaxed, ruig & rust. Zo typeert Bats
de trailruns die hij op touw zet in heel
Noordoost-Nederland. De editie Hooilanden begint en eindigt op camping De
Bronzen Emmer in Meppen. De trails
voeren de deelnemers door de prachtige Zuid-Drentse natuur tussen Hoogeveen en Emmen, met onder meer boswachterij Gees, de Mepperhooilanden,
de Hoge Stoep, Mepperdennen en het
gebied Palms dat bijzonder is vanwege de vele jeneverbessen die er groeien.
“Het is een relatief onbekend en zeer
rustig gebied, met slechts enkele wandelpaden en helemaal geen ATB-routes”, vertelt Winfried. “De deelnemers
trailen er langs vennetjes en vlonders,

door schitterende natuur met onder
meer Schotse hooglanders en vele soorten vogels. Het is er waarlijk prachtig.”
Editie Hooilanden
RunForestRun Hooilanden begint op
vrijdag 17 juni met een Sunsettrail:
een onverharde hardlooproute over
10 of 16 kilometer, door schemering
en duisternis. “Voor de laatste kilometers is verlichting mee welnemen
wel noodzakelijk”, zegt Bats. Een dag
later is er een trailrun bij daglicht met
keuze tussen afstanden van 10, 17, 23
en 33 kilometer. Onderweg is er volop
ruimte en gelegenheid om te pauzeren
en te genieten van de prachtige natuur
onderweg.
Deelnemers aan de RunForestRun kunnen hun programma helemaal zelf samenstellen. Ze kunnen meedoen aan
één loop of beide en wel of niet deelnemen aan de pastamaaltijd op vrijdag,
meedoen aan een gezellige barbecue op
zaterdag en overnachten op camping
De Bronzen Emmer. “Alles mag, niets
moet, de RunForestRun is een gezellig,
ongedwongen en laagdrempelig loopevenement. Er is geen prestatiedruk,
het gaat om het genieten onderweg,
de gezelligheid en het sociale aspect.
Er komen liefhebbers van trailrunning
uit heel Nederland naar de RunForestRuns, ik schat dat meer dan driekwart
van de deelnemers van buiten de regio
komt.”

Adam&Events
Onder de naam Adam&Events begon
Winfried Bats acht jaar geleden met
het organiseren van trailruns in Noordoost-Nederland. “Toen wij hiermee begonnen was er in onze regio nog helemaal niets te doen op dit vlak”, vertelt
hij. Inmiddels organiseert hij maandelijks een event, naast de RunForestRuns ook jaarlijks in oktober de Indian
Summer Ultra over 100 kilometer voor
individuele lopers en teams vanaf camping Lente van Drenthe in Gasselte en
in juli een Cross Triathlon vanaf restaurant ‘t Nije Hemelriek in Gasselte:
“Heel bewust houd ik alle evenementen kleinschalig. Het maximumaantal
deelnemers is zeshonderd. Ook gaat
er onder de noemer Sport4Nature een
deel van de opbrengst naar een goed
doel op het gebied van de natuur in
de betreffende regio. Hiermee hebben
wij de afgelopen acht jaar al voor bijna zeventigduizend euro bijgedragen
aan projecten die de natuurontwikkeling stimuleren. Al onze events zijn al
langere tijd bekerloos. Je neemt je eigen
beker mee of koopt een herbruikbare
siliconenbeker bij de start. Het bespaart
echt grote volumes papieren bekers bij
het afval. Want die zijn eigenlijk niet
echt alleen van papier gemaakt. We lopen met respect voor omgeving en natuur in goed contact met terreinbeheerders. En dat hopen we nog heel lang te
mogen blijven doen.”

Winfried Bats organiseert met zijn Adam&Events
onder meer RunForestRun Hooilanden
(foto Jan Johan ten Have)

Kijk voor meer informatie over
RunForestRun Hooilanden, de kosten
van de diverse onderdelen en opgave
op www.runforestrun.nl/hooilanden.
Informatie over alle overige
evenementen is te vinden op
www.runforestrun.nl.
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TuinbeursNederland
Grote
overdekte SHOWROOM
showroom te Emmen
GROOTSTE
OVERDEKTE
VAN NEDERLAND

DÉ SPECIALIST IN BUITENVERBLIJVEN

Buurtbewoners Nieuw-Amsterdamseweg in Zandpol realiseerden twee
insektenhotels
Aan het einde van Zandpol nabij de
rotonde richting Schoonebeek loopt
een deel van de Nieuw-Amsterdamseweg dood. Er staan vijf huizen en
voor de woningen ligt een stuk grasveld dat er volgens de aanwonenden
‘maar saai’ uitziet. Ze bedachten daarom iets om het geheel er wat vrolijker
uit te laten zien en realiseerden twee
insektenhotels. Op 18 april jl. werd
het geheel gerealiseerd.
De insektenhotels zijn van pallets gemaakt die door de firma Cubri B.V.
in Schoonebeek beschikbaar zijn gesteld. Inmiddels zijn ze gereed zodat
de insekten er zich een weg in kunnen
banen. Twee vliegen in een klap dus,
want zo is het stukje gras verfraaid
ingevuld en wordt op die manier ook
voldaan aan het geven van meer diver-

siteit aan de insekten en vogels. En niet
minder belangrijk: de eikenprocessierups kan zo goed worden bestreden.

De grootste overdekte
showroom van Nederland
vindt u in Emmen!

Vorig jaar was al iets aan het ‘saai stukje gras’ gedaan. “We hebben een strook
van zeventig meter met bloemenzaad
langs ditzelfde stuk talud ingezaaid.
De klaproos komt al naar boven en de
geplante vlinderstruiken zijn straks
ook goed te zien”, sprak Bernadette
Schimmel (zie foto). Samen met haar
echtgenoot (foto) en de andere bewoners zijn ze trots op hetgeen ze hebben
gedaan.
Schimmel is secretaris van Plaatselijk
Belang Zandpol en gaf aan dat de aanwezigheid van de insektenhotels, de
bloemen en de vlinderstruiken goed
voor de uitstraling van het dorp is.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

• PVC vloeren
• Laminaat vloeren
• Vloerbedekking
• Vinyl vloeren
• Vloerkleden
• Binnenzonwering
• Gordijnen
• Inbetweens
• Horren

Tuinhuizen | Blokhutten | Moduhout | Schuren
Traditionele houtbouw | Overkappingen | Screens
Zonwering | Glaswanden | Veranda’s | Serres
Tuinkamers | Bestrating & Tegels | Schuttingen

3992,-

Blokhut met overkapping €
€ 3000,250x250+300cm

Houten overkapping
400x300cm

€ 2485,-

€ 2000,-

TRENDVISION VERANDA
Afme�ng
300 x 250cm
400 x 300cm
500 x 300cm
600 x 350cm
700 x 400cm

Van
€ 2.118,€ 2.793,€ 3.521,€ 4.249,€ 5.167,-

Voor
€ 1.695,€ 2.235,€ 2.795,€ 3.395,€ 4.095,-

ZONWERING VAKVERDELING
5% doe-het-zelf kor�ng
7 dagen lever�jd
Volledig op maat geleverd
Eenvoudig montagesysteem

Geniet optimaal van uw tuin, het hele jaar door!

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

Joldersma Wonen
De Pallert 4
SCHOONEBEEK
Tel. 0524-531501
JOLDERSMA-WONEN.NL
info@joldersma-wonen.nl

Openingstijden:
Dinsdag
9.30-17.30
Woensdag 9.30-17.30
Donderdag 9.30-17.30
Vrijdag
9.30-21.00
Zaterdag
9.30-17.00

Eigen Nederlandse
productiefabriek

Sterk en onbegrensd
in maatwerk

Deskundige
adviseurs

Grootste overdekte
showroom van NL

www.tuinbeursnederland.nl

Eigen
montageteams

info@tuinbeursnederland.nl

Phileas Foggstraat 37 - Emmen

(0591) 677 665
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HOEZO GEEN E-BIKES
LEVERBAAR

Al bijna een eeuw
verzorgen wij uitvaarten...
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 chauﬀeurs 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.

Vriendelijke tarieven
Keurmerk Uitvaartzorg
Klanttevredenheid 9.3
Met iedere verzekering welkom
Werkzaam voor ruim
30 uitvaartverenigingen

BIJ OVERLIJDEN:

0800 - 0 24 25 26

We zijn er. Voor u.
UGNA Uitvaartverzorging.
Eigentijds in handelen,
traditioneel in waarden.

uitvaartverzorging
www.ugna.nl | info@ugna.nl

De start van uw
DROOMTUIN maakt u
in de showtuin van
ZWAAGSTRA
SIERBESTRATING
in Hoogeveen!

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

Cerasun

KER AMIEK

60x60x4 Ardesia

Nero

r:

van € 58,95 voo

€ 48,50 per m

2

raad

(zolang de voor
strekt)

DE WERELD AAN SIERBESTRATING!

SIERBESTRATING - 12V TUINVERLICHTING - BORDERS & BLOKKEN - KUNSTGRAS – TERRASTEGELS
Weg om de Oost 1a, 7914 TX HOOGEVEEN | 0528 232 561 | info@zwaagstra.nl | www.zwaagstra.nl
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PWZ Zuidenveldtour kwam
door het verspreidingsgebied
van de 18DorpenKrant
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Oertijdmarkt
verhuist van
Borger naar
Emmen
De Oertijdmarkt verhuist van Borger
naar Emmen. De 16e editie van het
prehistorische festijn wordt op zondag
31 juli van 10:00 tot 17:00 uur gehouden
op het terrein van de wielerbaan bij
stadion De Oude Meerdijk.

Onlangs werd de PWZ Zuidenveldtour weer verreden: een grote koers
die sinds enkele jaren geen amateurkoers meer is en dus steeds meer in
aanzien stijgt. De koers bestaat al
vele jaren en wordt sinds jaar en dag
door Stichting Promotie Wielersport
Zuidenveld (PWZ) georganiseerd. In
1992 won de voormalige etappewinnaar in de Tour de France, Jeroen Blijlevens, de eendagskoers. Dit jaar viel
de eer te beurt aan Coen Vermeltfoort,
de man die ook al eens de Ronde van
Drenthe won.
Net als in andere jaren was ook de
editie van dit jaar weer een heel zware: honderdtachtig kilometer door het
Zuidenveld, zeg maar het gebied van
Roswinkel tot en met Schoonebeek.
Het deelnemersveld wordt ieder jaar
sterker en er is ook steeds meer internationalisering. Nog nooit won er

echter een buitenlander, maar dit jaar
zaten twee er wel heel dichtbij: in de
slipstream van Vermeltfoort finishte de
Tsjech Tomas Kopecky als tweede voor
de Deen Marcus Sander Hansen. Met
een geweldig gemiddelde bereikten de
renners binnen vier uur de finish in het
centrum van Nieuw-Amsterdam nadat
ze door heel wat plaatsen reden. Langs
de route stonden mensen te kijken en
werden de renners aangemoedigd.
De organisatie had ervoor gezorgd dat
er zowel in Dalen als Nieuw-Amsterdam geen problemen ontstonden; alles
werd goed afgezet zodat de renners
geen problemen ondervonden. Dat
gold ook voor de andere kernen in de
regio. Tevens is de organisatie blij met
het sterke deelnemersveld dat er was
en in de persoon van Coen Vermeltfoort kreeg ze een heel sterke winnaar.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

ZET UW TUIN IN BLOEI
Zet uw MET
tuin inWILDE
bloei metPLANTEN
wilde planten

De markt met allerlei activiteiten en
kramen op het gebied van archeologie
en geologie was jarenlang een begrip in
Borger, waar het festijn elke zomer bij
het Hunebedcentrum werd gehouden.
In de afgelopen twee jaren was dat niet
mogelijk door corona, maar dit jaar zou
het wel weer kunnen, ware het niet dat
het centrum dergelijke markten niet
meer mag organiseren omdat het tegenwoordig deel uitmaakt van het Hondsrug UNESCO Geopark.
Daarop droeg directeur Harrie Wolters
van het Hunebedcentrum de organisatie
van de Oertijdmarkt over aan een connectie: Stonehunter Eric van IJsseldijk
uit Erm, die met groot enthousiasme en
een uitgebreid netwerk in zowel de archeologische hoek als het Emmense aan
de slag is gegaan met de organisatie. En
een geschikte locatie vond in Emmen.
Inmiddels heeft Van IJsseldijk zo’n 80

standhouders bereid gevonden mee te
verhuizen naar Emmen, alsmede een
boeiend entertainment-programma samengesteld voor jong en oud. Zo kun
je er zelf een vuistbijl maken onder begeleiding van de Nederlands kampioen
vuistbijl maken; kun je stenen en mineralen laten determineren door experts,
stenen schilderen, goud pannen en
munten zoeken met een metaaldetector.
Ook gaan de legendarische tijdreizigers
van Tempus terug naar de oertijd en
wordt de markt muzikaal opgeluisterd.
De standhouders geven informatie over
archeologie, geologie, mineralen, fossielen, sieraden en aanverwante producten. Die uiteraard ook te koop zijn.
Info: www.oertijdmarkt.nl

Bruiloften - Jubileumbruiloften
Verjaardagen - Feestavonden
Catering

Voor een natuurlijk groene tuin!

Wist u dat fam. Spiegelaar van zalencentrum d’Aol Meul
• al meer dan 52 jaar feesten en partijen verzorgt
• meerdere zalen voor kleine en grote groepen heeft
• dit compleet kan verzorgen inclusief eten,
drinken en vermaak
• al vanaf 10 personen warm en koude buffetten
aan huis/bedrijf bezorgt
• dit iedere keer weer met veel enthousiasme
en plezier verzorgt
Voor informatie kunt u ons altijd bellen
op 0591-551500 of een kijkje nemen
op onze site: www.daolmeul.nl
Wijnatuur
zijn lid van:
Hoveniersbedrijf Meppelink: Als de
belangrijk voor u is.

Wij zijn lid van:

Verlengde Vaart Noord Zijde 2 - ERICA

Tel: 06 15 05 26 51

Zalencentrum en Catering voor al uw feesten en partijen
Van Goghstraat 27a, Nieuw-Amsterdam/ Veenoord
Tel.nr. 0591-551500 - www.daolmeul.nl
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Zwembad De Slagen in Schoonebeek
wordt flink gemoderniseerd

Sander Blaauw uit Coevorden
nieuwe trainer van Sleen

Middenin een woonwijk in Schoonebeek is al decennialang het overdekt
zwembad De Slagen gevestigd: een
klein bad waar gemoedelijkheid altijd hoog in het vaandel stond. Dat
blijft ook, maar het pand en het wedstrijdbad en kinderbadje zijn niet
meer van deze tijd en de gemeente
Emmen zal er dan ook onderhoud in
het kader van verbeteren en verduurzamen gaan uitvoeren zodat De Slagen de volgende decennia ook mee
kan.

De veertigjarige Sander Blaauw
uit Coevorden is met ingang van
komend seizoen trainer van voetbalvereniging Sleen. De zondag
vierdeklasser wil graag weer naar
de derde klasse toe en denkt in
Blaauw een prima persoon te hebben gevonden om in dit doel te
kunnen slagen. De oefenmeester
tekende een contract voor één seizoen en volgt Wout Feijen op.

Henk Welink (foto) is coördinator van
het Schoonebeker zwembad en vindt
het goed dat er onderhoud zal plaatsvinden. “Ik moet wel zeggen dat ik
hier meer dan dertig jaar met heel veel
plezier heb gewerkt. Dit bad heeft iets
en nooit was er gedoe. Nu vindt er modernisatie plaats en is verduurzaming

heel belangrijk. We moeten met de tijd
mee.”
De werkzaamheden duren ongeveer
een half jaar en er staat heel wat op
de planning. Deze maand zal al worden begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden waarna asbestsanering zal plaatsvinden en gevels zullen
worden gereinigd. In juli begint men
met de dakrenovatie en in augustus
wordt de luchtbehandelingsinstallatie
geïnstalleerd. Dan vlot het al en zullen
in september en oktober de kozijnen
worden geplaatst en wordt ook de
gevelbekleding aangepast. In november is de afrondende fase en vindt de
oplevering plaats. Men heeft rekening
gehouden met de zomersluiting; dan
zullen de werkzaamheden plaatsvinden waarbij het zwembad gesloten
dient te zijn.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Blaauw heeft een schat aan ervaring
als amateurvoetballer bij alle drie
clubs in zijn woonplaats: Germanicus, CSVC en Raptim. Ook speelde
hij met Hoogeveen in de hoofdklasse
en maakte hij deel uit van de selectie van FC Emmen. Voetballen doet
hij nog altijd, maar dan op vrijdagavond in een 7x7-team bij Raptim.
Als trainer heeft hij ook al de nodi-

ge ervaring opgedaan. Zo is Blaauw
hoofd jeugdopleiding van FC Coevorden, het samenwerkingsverband
van CSVC en Germanicus. Tevens is
hij er trainer van het JO19-1-team.
Met Sleen dat zeer sterk aan dit seizoen begon, maar wegzakte wil de
trainer proberen te promoveren.
,,We moeten eerst om de bovenste
plaatsen gaan strijden om dan zo
snel mogelijk in de derde klasse terug te keren. Dat is toch wel het niveau waarop Sleen thuishoort.” De
strijdwijze van de Coevordenaar
zal menig supporter van Sleen wel
aanspreken: “Ik ben een enthousiaste trainer die graag dominant wil
zijn in aanvallen en verdedigen. Uiteraard is het resultaat heilig als het
proces niet uit het oog wordt verloren.” (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Al 16 JAAR
een begrip in
Schoonebeek

DEALER VAN:
·
·
·
·

BATAVUS
SPARTA
MERIDA
FREEBIKE

LOOP GERUST
VRIJBLIJVEND
NAAR BINNEN.

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.

PARKEREN VOOR DE DEUR!

GELISSEN TWEEWIELERS Europaweg 153 | 7761 AD Schoonebeek | Telefoon: 0524 534 818
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✓ PERSOONLIJK
✓ LOKAAL
✓ TRANSPARANT

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI CoD
Ambition Pro Line S
KM-stand
151.294 km
Bouwjaar
Januari 2015

BMW 1 Serie 118i Executive
M-SPORT
KM-stand
139.840 km
Bouwjaar
Juli 2017

BMW X4 XDrive20d
High Executive
KM-stand
106.074 km
Bouwjaar
Januari 2016

Land Rover Range Rover Evoque
2.0 TD4 HSE
KM-stand
113.735 km
Bouwjaar
Juni 2016

Mazda CX-3 2.0 SkyActiv
G 120 GT-M
KM-stand
26.590 km
Bouwjaar
Februari 2019

Nissan QASHQAI
1.3 DIG-T N-Connecta
KM-stand
28.967 km
Bouwjaar
Maart 2020

Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI
ACT Comfortline Business
KM-stand
113.055 km
Bouwjaar
September 2017

Volkswagen T-Roc
1.5 TSI Sport
KM-stand
91.247 km
Bouwjaar
Januari 2019

Prijs

Prijs

€ 17.450,-

€ 22.950,-

Prijs

Prijs

€ 19.950,-

€ 26.950,-

Prijs

Prijs

€ 29.950,-

€ 23.950,-

Prijs

Prijs

€ 31.950,-

€ 28.700,-

Automobielhuys Misker | Vaart N.Z. 91 | 7833 HE Nieuw-Amsterdam | 0591-551555 | www.automobielhuysmisker.nl
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Voorverkoop kaarten gaat snel voor dorpsfeest op zaterdag 25 juni

Ouderwets meezingfeest met Pé en Rinus
tijdens De Nacht Op Erica

Door Jan Johan ten Have
ERICA - Carnaval in ‘t Noorden, de
Hoornse Plas, Baukelien, Jelle (gaat
lekker), Alcohol en De Plattelandsvrouwen. Wie in Noordoost-Nederland
is er niet groot mee geworden. Ze zijn
legendes, helden voor velen, spelen
nog altijd voor de lol en doen dat met
aanstekelijke passie. Pé (Daalemmer)
en (Rooie) Rinus komen op zaterdag
25 juni naar Erica voor een ouderwets
meezing & -springfeest tijdens de vijfde editie van de Nacht Op Erica.
Zelf is hij eigenlijk een ouwe punker.
Maar ook van Pé en Rinus gaat zijn hart
al sneller kloppen sinds hij jong was.
“Man, dat zijn jeugdhelden. En die komen nu spelen op ons dorpsfeest op Erica. Daar ben ik zo blij mee, fantastisch”,
zegt Maik Reuvers van Thunderous
Events, dat het feest op Erica op touw
zet, met glinsterende ogen. “Ik dacht altijd dat alleen mijn generatie deze muziek kende, maar ook veel jeugd van
nu zingt de teksten van Pé en Rinus
woord voor woord mee. Sinds we bekendmaakten dat Pé en Rinus met hun
fantastische begeleidingsband De Containers de hoofdact is van ons feest, gaat
het dan ook hard met de voorverkoop.”
Wie er nog heen wil, moet snel zijn.
Want het aantal toegangsbewijzen voor

het feest op het terrein van het Geert
Vos openluchtzwembad is beperkt, er is
plek voor maximaal zeshonderd mensen. Kaarten zijn online verkrijgbaar via
denachtoperica.nl en in hardcopy bij de
Coop-supermarkt en Tapper Mode in
Erica. Een deel van de opbrengst gaat
overigens naar een goed doel: het in
stand houden van het genoemde openluchtzwembad.
Skier
Het voorprogramma heeft een wel zeer
Ericaans tintje. Dit wordt verzorgd door
de band Skier. “Tijdens de Monday
Night Music Club in café De Brasserie
in Emmen werd dit een keer als aardigheidje gedaan door een groep Skikminnende muzikanten. Dat was dermate
geslaagd, dat ze besloten om hiermee
door te gaan. En nu spelen ze waar de
roots van Skik liggen”, zegt Reuvers.
Geen Obstacle Run
De Nacht Op Erica begon in 2017 als
feestje na afloop van de grote jaarlijkse Obstacle Run. Dat sportieve evenement is inmiddels van de baan, maar
het feest gaat als zelfstandig evenement
verder. Dat gebeurde vorig jaar voor het
eerst, zij het niet zonder slag of stoot.
Reuvers blikt terug op een memorabele dag in november 2021: “We hadden
de Daredevils geboekt, een heel beken-

de naam in deze regio. Er waren zo’n
achthonderd kaarten verkocht voor die
zaterdagavond. Alles was in kannen en
kruiken totdat de regering daags van tevoren plots een hernieuwde lockdown
afkondigde, die inging op die bewuste
zaterdag om 18.00 uur. We konden kiezen: uitstellen voor misschien heel lange tijd of het feest verschuiven naar de
middag. Om zo veel mogelijk goodwill
te kweken, kozen we voor die laatste
optie. We wisten dat veel bezoekers dan
niet zouden kunnen komen, die konden
allemaal hun entreegeld terugkrijgen.
Uiteindelijk kwamen ongeveer vierhonderd mensen naar dit optreden. En hoewel het in de middag was, werd het een
weergaloos optreden, er werd gefeest
alsof iedereen voelde dat dit het laatste
feest in lange tijd zou worden. Het was
geweldig.”
Roots, Ribs & Brews
Reuvers’ bureau Thunderous Events
was ook de organisatie achter Pitfest,
het metalfestival dat eerder deze maand
plaatsvond op Erica. “In verband met
nieuwe wetgeving was dit helaas de
laatste keer dat dit festival op deze locatie kon plaatsvinden. Dit willen wij
vanaf volgend jaar verplaatsen naar het
terrein van stadion De Meerdijk in Emmen”, vertelt de organisator.
Dit terrein is op 16 juli ook in gebruik als

Maik Reuvers van Thunderous Events, de organisator
van De Nacht Op Erica (foto Jan Johan ten Have)

festivallocatie van Thunderous Events. Dan vindt daar Roots, Ribs & Brews
plaats: een nieuw roots-, country-,
bluegrass- & Americanafestival met als
hoofdact de bekende Johnny Cash Tribute Def Americans. Ook komt de inwendige mens er goed aan zijn trekken.
Ook deze kaartverkoop gaat hard, het
merendeel van de tweeduizend beschikbare kaarten is al verkocht.
Tickets zijn in voorverkoop verkrijgbaar
via rootsribsbrews.nl.

De 18 Dorpen Krant

16

Uitgeverij Olympia

RSS-Security
een erkend beveiligingsbedrijf
dat landelijk opereert.
RSS-Security heeft zich sinds 2004
ontpopt tot één van de meest complete
beveilingsbedrijven van Nederland.
Wij zijn gespecialiseerd in vele takken
van beveiliging en de veiligheidsbranche

www.rss-security.nl

Wij zoeken per direct nieuwe collega’s!
RSS-Security: u noemt het, wij beveiligen het!
Trekkenweg 4-E, 7844 NZ VEENOORD
E-mail: info@rss-security.nl | Tel. +31 (0)591 – 74 60 14 | Tel. +31 (0)528 – 85 26 26

Elke week
de nieuwste trends!
Volg ons via social media

Het Café

VAART ZZ 55 | NIEUW-AMSTERDAM

17

De 18 Dorpen Krant

Uitgeverij Olympia

Specialist in voetbal en vrije tijd van André en Gerrie Mulder breidt uit

Afdeling wandelsport nieuw bij
Sport-Inn Mulder in Nieuw-Amsterdam
door Jan Johan ten Have
NIEUW-AMSTERDAM - Velen in
Zuidoost-Drenthe kennen hem als
verdienstelijk
amateurvoetbaltrainer in deze regio. Maar in het dagelijks leven runt André Mulder uit
Nieuw-Amsterdam samen met vrouw
Gerrie Sport-Inn Mulder in het centrum van hun woonplaats. De in voetbal en vrije tijd gespecialiseerde zaak
breidde onlangs uit met een afdeling
wandelsport en een collectie vrijetijdskleding van Ballin.
In de zaak vinden klanten een gloednieuwe presentatie van Lowa wandelschoenen. “Loha is een kwaliteitsmerk
met een bijzonder breed assortiment
wandelschoenen met uitstekende pasvorm voor elk type voet en elk type
wandelaar, van mensen die graag ruige
paden opzoeken tot stadswandelaars”,
vertelt André.
In een speciale hoek in de zaak staat
een puike presentatie van diverse Lowa-wandelschoenen. Gerrie: “Wandelen is de laatste jaren bijzonder populair
geworden. Vooral in coronatijd trokken
velen voor het eerst de wandelschoenen
aan. Ook in Zuidoost-Drenthe ontdekken steeds meer mensen hoe prachtig je
hier kunt wandelen. Voor deze mensen
willen wij graag goede wandelschoenen bieden. Goed schoeisel is van groot
belang als je regelmatig aan de wandel

gaat, want dat voorkomt pijn en blessures en houdt het wandelen leuk.”
Voetbal
Vooral de collectie voetbal is groot bij
Sport-Inn Mulder. Van voetbalschoenen
van alle gangbare merken - zoals Nike,
Adidas en Puma - tot trainingsoutfits
en alle benodigde accessoires je vindt
het bij Mulder. Mulder is door de wol
geverfd in het voetbal en kan met die
kennis vakkundig adviseren: “Onze
klanten krijgen eerlijk advies over de
voetbalschoenen die het best bij ze passen.”
De zaak heeft als hofleverancier contracten met meer dan tien voetbalclubs
uit de regio. Ook lopen er dagelijks
voetballers uit de verre omtrek de zaak
binnen voor een paar nieuwe schoenen
of gewoon voor een bakkie en even bijkletsen met André. Want in de 28 jaar
dat Mulder nu hoofdtrainer is, leerde hij heel veel voetballers in de regio
kennen. “Veel jongens met wie ik heb
gewerkt komen graag even langs als
ze wat nodig hebben, dan kunnen we
ook gelijk even bijkletsen. Dat vind ik
prachtig.”
Naast voetbalclubs heeft Sport-Inn
Mulder ook enkele volleybalverenigingen onder contract. Voor al die clubs
en teams levert de zaak de wedstrijdtenues. De bedrukking doen André
en Gerrie allemaal zelf in de zaak in
Nieuw-Amsterdam.

De trainerscarrière van Mulder is overigens bijna ten einde. De 54-jarige
Nieuw-Amsterdammer - nu nog eindverantwoordelijke bij Germanicus in
Coevorden - houdt het na dit seizoen
voor gezien. Na een mooie carrière als
assistent-trainer bij de profs van FC
Emmen en hoofdtrainer bij Gramsbergen, Germanicus, Dalen, HODO, SC
Erica, Noordscheschut en nogmaals
Germanicus is het wat hem betreft mooi
geweest: “We zijn inmiddel grootouders en willen graag wat meer tijd voor
de kleinkinderen vrijmaken. Ook gaan
we graag motorrijden en vind ik hengelsport prachtig. Met een eigen winkel
in combinatie met voetbaltrainerschap
kon je daar bijna niet aan toe. Daarom
hou ik er na dit seizoen mee op.

dames asphalt/turquoise heren donkergrijs

+ gratis paar
Falke sokken

€ 199.

95

Vrije tijd
Naast voetbal en wandelen maakt vrije
tijd een belangrijk deel uit van de collectie van Sport-Inn Mulder. Zo is er
een mooie collectie vrijetijdskleding
voor alle leeftijden te vinden van Twinlife. Speciaal voor de jeugd breidden
André en Gerrie hun assortiment onlangs uit met het onder jongeren populaire merk Ballin. Ook is er een zeer
ruim aanbod sneakers te vinden, van
onder meer Adidas, Nike, Cruijff, PME
en Björn Borg: “Dit zijn de populairste
merken en dat is wat wij willen bieden:
een assortiment op het gebied van sport
en vrije tijd waar veel mensen naar op
zoek zijn.”

Nu ook jouw
wandelspecialist!

Mulder
Lowa Renegade GTX Mid

André en Gerrie Mulder in Sport-Inn Mulder in
Nieuw-Amsterdam (foto Jan Johan ten Have)

Lowa Locarno GTX QC

dames navy/mandarin

+ gratis paar
Falke sokken

€ 189.

95

Lowa Innox Pro GTX Low

dames black/white heren black/grey

+ gratis paar
Falke sokken

€ 159.

95

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!

Vaart Zuidzijde 56-A • 7833 AC Nieuw-Amsterdam • 0591-676363 • nieuw-amsterdam@sport-inn.nl
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Luxe chalets en stacaravans | Maatwerk | Eigen fabriek | Van ontwerp tot oplevering!

Vacature Allround Chaletbouwer
Als chaletbouwer in de werkplaats realiseer je complete chalets vanaf tekening in teamverband. Het is belangrijk dat je
ervaring hebt als (werkplaats)timmerman en kunt werken
vanaf tekening vanwege de complexiteit van diverse projecten. Je werkt met de meest uiteenlopende machines en
handgereedschappen en voert de werkzaamheden zowel
zelfstandig als in teamverband uit.

Vacature Allround Installatiemonteur
Heb jij twee rechterhanden en weet je van aanpakken? Wil je daarnaast aan het
werk voor langere tijd met zicht op een vaste aanstelling?
Wat ga je doen als Allround installatiemonteur? - Installeren van sanitair en
cv ketels. Leidingen aanleggen in en rond de chalets.Controles uitvoeren ten
behoeve van de aangesloten installaties.

Functie eisen - Je hebt ervaring als (werkplaats)timmerman. Je bent nauwkeurig en kan precies werken. Je bent
bekend met het werken met houtbewerkingsmachines en
handgereedschappen. Je bent woonachtig binnen een straal
van 20km van Emmen. Je kunt vanaf tekening werken. Je
hebt oog voor detail en kwaliteit. Je kan zowel zelfstandig als
in teamverband werken.
Wij bieden - Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Timmerindustrie. Pensioenopbouw vanaf je eerste werkdag.
Professionele collega’s. Uitzicht op een vast dienstverband.
Prettige werksfeer. Korte communicatielijnen binnen het bedrijf.

Pioniersweg 21, 7826 TA Emmen

|

Wat verwachten we van jou als Allround installatiemonteur? - Een afgeronde opleiding richting installatietechniek of ervaring als installatiemonteur. Een
VCA certiﬁcaat is handig. Een klantgerichte instelling.In het bezit van rijbewijs
B(E).

INTERESSE?

Solliciteer direct via de website
of stuur je CV naar
info@123chaletbouw.nl

e-mail: info@123chaletbouw.nl

|

Wij bieden - Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Pensioenopbouw
vanaf je eerste werkdag. Professionele collega’s. Uitzicht op een vast dienstverband. Prettige werksfeer. Korte communicatielijnen binnen het bedrijf. Werken
in een moderne fabriek in Emmen.

Telefoon: +31 (0) 85 303 782 5

|

www.123chaletbouw.nl
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CarXpert ABS in Barger Compascuum is een allround
garagebedrijf mét een belangrijke maatschappelijke functie
CarXpert ABS in Barger Compascuum
is met recht een allround garagebedrijf
te noemen, zo kunt u er niet alleen
terecht voor de koop van uw nieuwe
auto of reparatie en onderhoud van
alle merken auto’s maar is CarXpert
ABS ook het adres voor de aankoop
van een (elektrische) scooter en is het
bedrijf gespecialiseerd in het onderhoud van uw camper, bedrijfswagen
of aanhanger. Dat maakt CarXpert
ABS een heel divers en deskundig bedrijf maar wat het meest bijzonder is
aan dit garagebedrijf is dat men sinds
april vorig jaar ook is gaan samenwerken met Zwat. Zwat is een organisatie
die dagbesteding voor tieners, (jong)
volwassenen en ouderen tussen de 14
en de 67 jaar met een ‘afstand tot de
arbeidsmarkt’ biedt.

voor studenten die een lichamelijke,
verstandelijke of geestelijke beperking
hebben en omdat we dit graag verder
wilden gaan professionaliseren hebben
we ons uiteindelijk bij Zwat aangesloten en daar zijn we erg blij mee. Bij ons
leert men niet alleen sleutelen aan auto’s, motoren en scooters maar ontstaat
er door de dagbesteding ook dagritme
en leert de deelnemer allerlei sociale
vaardigheden en ontstaat er doorzettingsvermogen”, aldus Monique. “Er is
op dit moment nog plaats voor nieuwe
deelnemers en bij interesse kan men
natuurlijk contact met ons opnemen.”
Door het aanbieden van deze bijzondere vorm van dagbesteding heeft CarXpert ABS dus ook een belangrijke maatschappelijke functie gekregen.
CarXpert voor ieder merk auto,
camper, scooter én boot
Johan is specialist in het repareren en
onderhouden van alle merken auto’s
en gaat in de zoektocht naar problemen
en oplossingen vaak verder dan de
merkdealer doet. Een aantal jaren geleden volgde Johan nog een opleiding
waarmee hij zich ook specialiseerde in
camperonderhoud en reparaties want
nu steeds meer mensen kiezen voor
campervakanties is het onderhoud
daarvan ook een belangrijke dienst van
het garagebedrijf geworden. Monique:
“En daarbij kijkt Johan natuurlijk verder dan alleen de motorische staat van
de camper, de verwarming, de zonnepanelen, de koelkast en de magnetron

Door Miranda Wolters

Dagbesteding met een technisch
tintje
“Je zou in feite kunnen zeggen dat
we een zorggarage zijn geworden die
dagbesteding met een technisch tintje
aanbiedt”, legt Monique AB uit. Samen met Johan is zij verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken in
het garagebedrijf. Zij vestigden zich in
al 1988 in Barger Compascuum, sloten
zich in 2009 aan bij CarXpert en hebben
eigenlijk al een aantal jaren ervaring in
het begeleiden van medewerkers met
een ‘rugzakje’. “In onze garage bieden
we al een aantal jaren leerwerkplekken

die zich aan boord bevinden horen daar
natuurlijk ook bij, net als de airco waarover de meeste campers tegenwoordig
beschikken.”
Monique vertelt dat klanten af en toe
verrast zijn over het grote dienstenpakket van het garagebedrijf. Omdat
CarXpert gevestigd is langs de vaarroute van de Veenvaart heeft het bedrijf
bijvoorbeeld ook een vermelding in de
Vaaralmanak van de ANWB. Hiermee
werden ze servicepunt voor de voorbijvarende toeristen. Voor de monteurs is
dit erg leuk want dat zorgt ervoor dat
ze in plaats van een auto ook regelmatig een boot mogen repareren! “Maar
wat we bijvoorbeeld ook doen is het
op maat inrichten van de laadvloer van
bedrijfswagens”, zegt ze. “En kunnen
we iedere auto, camper of bedrijfswagen van binnen en buiten professioneel
reinigen waarbij we bacteriën doden
en nare luchtjes laten verdwijnen en

beschikken we altijd over de nieuwste software voor het uitlezen van de
boordcomputer van alle merken auto’s.
In de supermarkt is het voor iedereen
altijd in één oogopslag helder wat het
aanbod is maar dat is bij ons natuurlijk
anders, vandaar dat men soms verbaast
reageert als we benoemen dat men
voor een professionele roetfilterreiniging ook bij ons terecht kan.”
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor dagbesteding of is uw
auto aan vervanging, een reparatie of
een onderhoudsbeurt toe? Neem dan
contact op met CarXpert ABS in Barger-Compascuum, Johan en Monique
helpen u graag op weg!
CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep Oostzijde 71
Barger-Compascuum
Tel: 0591-349535
www.carxpert-abs.nl

Verlengde Oosterdiep OZ 71, BARGER COMPASCUUM,
tel:0591-349535 ,/ 06-20017768, www.carxpert-abs.nl
HOOGZITTER:
Renault Megane Scenic 1.6, bj. 2006, zwart

€ 1.599,=

Opel Agila 1.2, bj. 2002, groen 5 deuren

€ 1.650,=

Opel Agila 1.0, bj. 2001, 5 deuren, blauw

€

995,=

Met CarXpert
ABS rijdt u goed.

STATIONWAGEN Benzine:
Peugeot 307 break,1.6 XS, bj. 2006, zilver

€ 2.250,=

VOOR ELK WAT WILS:

Peugeot 206 SW 1.4, bj. 2004, zilver

€ 1550,=

Suzuki Swift sport 1.6, bj. 2010, wit metalic

€ 5.950,=

Peugeot 307 break 1.6, bj. 2004, zwart

€ 1.650,=

Opel Corsa D 1.2, bj. 2009, rood , 5 deurs

€ 4.250,=

Nissan Primera 1.8, bj. 2006, grijs

€ 1.950,=

VW Polo 9N 1.2, bj. 2004, blauw

€ 2.495,=

Mazda 6 sportbreak 2.0i, bj. 2004, zwart

€ 1.950,=

Deawoo Matiz 0.8, bj. 2004, rood, 5 deuren

€ 995,=

Renault Clio 1.2, bj. 2006, blauw, 5 deuren

€ 2.650,=

Suzuki Alto 1.1 GLX, bj. 2005, 5 deuren

€ 1.495,=

VW Polo 1.2, bj. 2002 ,zwart

€ 1.650,=

Kia Picanto 1.1, bj. 2007, blauw, 5 deuren

€ 2.495,=

VW Lupo 1.4 NPI, bj. 2001, zwart

€ 1.450,=

Deawoo Matiz 0.8 Pure PS, bj. 2003, goudkleurig

€ 1.199=

Renault Twingo 1.2, zwart ,bj. 2000

€

JONGTIMERS:
Alfa Romeo 166, 2.0 ,bj. 2000, donker grijs

€ 3.750,=

BMW 520I, 125 kw, bj. 2001, grijs

€ 2.750,=

Ford Mondeo 1.8 , automaat, bj. 1997, rood

€ 1.950,=

VW Golf JOKER 1.6 GL, bj. 1997, blauw

€ 2.295,=

BEDRIJFSWAGEN DIESEL:
Verkoopwagen Fiat Ducato MC35T 2.5, diesel,
bj. 1990, 68 kw. 3500 kg., 8 mtr. lang, rijdt perfect

n.o.t.k.

Slechts 10 minuten vanaf Emmen
Uiteraard kunt u bij ons terecht
voor uw scooter.
Benzine of elektrisch.
Voor verkoop en onderhoud.
Nieuw en gebruikt vanaf € 450,=

995,=

Vakantiekriebels?

Het is nu dé ideale tijd om uw
camper of caravan een
onderhoudsbeurt te geven.
U kunt dan in het voorjaar/zomer
zonder zorgen op avontuur.

Mobiliteit voor iedereen!!
zet- en drukfouten zijn voorbehouden
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Magazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39

os kamperen met een caravan van
m Emmen

Magazine

. Advies
. Transport
. Afvalinzameling
. Containerverhuur
. Recycling
. Pallets

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
wordt.
Emmen? Bel Marc Zegerius:
06 onderhouden
- 50 64 78
39
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 |
Kanaalweg 14, Schoonebeek
| info@cubri.nl
schade aan de caravan ontstaan
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klaar bentin
deze functie zorg je ervoor dat de
caravans schoon gemaakt worden
voor aflevering.

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
7
Spanje of Italië in de zomer echt
niet overkomen! Zonnebril op en
genieten!

os kamperen met een caravan van
Tel: 0524 - 531817
m Emmen
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www.cubri.nl | www.containerbestel.nl

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
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0591-628530 of per mail via
info@cc-emmen.nl.
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Caravan Centrum Emmen
Navigatiestraat 7-8
Emmen
Tel: 0591 – 62 85 30
om
met je caravan op vakantie
www.cc-emmen.nl
te
gaan want behalve caravans
info@cc-emmen.nl
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.”

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

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!

Kwaliteit is een keuze

Caravan Centrum Emmen

De Velden 15 | 7844 TG Veenoord
Navigatiestraat 7-8
Emmen
Telefoon 0591-554016 | Fax 0591-551512
Tel: 0591 – 62 85 30
www.cc-emmen.nl
info@autoschadehs.nl | www.autoschadehs.nl
info@cc-emmen.nl

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

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

Interesse? Stuur een e-mail
met CV naar info@cc-emmen.nl
Navigatiestraat 7-8
7826 TD Emmen

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

Uitgeverij Olympia
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Gerard Abel uit Erica geniet
nog altijd bij Erica’86
Erica’86 is een van die clubs die in het
rijtje ‘klein maar fijn’ hoort. Dat is al
jaren zo, namelijk vanaf het oprichtingsjaar 1986. Toentertijd ontstond
er naast SC Erica dus ook een zaterdagclub: een grote wens van een aantal sportieve inwoners van het dorp.
Op Erica voetballen ze nu dus al meer
dan drie en een halve decennia op
zaterdag. Meestal in de laagste amateurklasse, maar ooit werd ook in de
vierde klasse gespeeld. Gerard Abel
heeft het allemaal meegemaakt en
was er dertien jaar voorzitter.
“Iedereen is welkom bij Erica’86. Kom
maar binnen, iedereen wordt hartelijk
ontvangen. Dat is ook onze leus en zo
blijven we het altijd doen”, sprak Abel
op een midweekse dag eind april. Het
zonnetje scheen en dus kwam de voormalige voorzitter gewoon even op de
fiets. “Ik woon hier tegenover. Dat was

altijd wel handig als ik de kantine uit
kwam, haha. Nee, zonder gekheid
het is hier gewoon erg gezellig en met
tachtig leden kent iedereen elkaar. We
organiseren hier ook van alles.”
Vol trots laat Abel de kantine zien. Ooit
kwam die vanuit Friesland naar Drenthe. Van de functie van schoolgebouw
veranderde die in een kantine. Het is
een houten exemplaar dat enkele jaren
geleden is gerenoveerd en er vond een
aanbouw plaats. Keurig netjes en van
alle gemakken voorzien. Gerard Abel
is er blij mee en komt er nog regelmatig. “Ik was voorzitter aan het begin
van deze eeuw. Een jaar of zeven geleden ben ik ermee gestopt. Nu kijk ik de
wedstrijden, ben ik soms bij trainingen
en zit ik in de kantine. En op zondag ga
ik met mijn vrouw naar onze zoon Jorden kijken. Hij is trainer van Schoonebeek. Prachtig!”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Vraag de vakman!
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Gymvereniging Sleen organiseert
weer de wandelvierdaagse
Van 17 tot en met 20 mei wordt weer de
jaarlijkse wandelvierdaagse in Sleen
gehouden en ook dit jaar tekent Gymvereniging Sleen voor de organisatie.
Voor de elfde keer alweer wordt dan
in de avonduren gelopen met start en
finish bij voetbalvereniging Sleen aan
de Oldenhoffstraat. Tussen 17.00 en
18.30 uur kan er worden gestart voor
de afstanden over vijf en tien kilometer.
“We hebben er weer heel veel zin in
en kunnen niet wachten tot het weer
begint. Gelukkig is dat al vrij snel. Nu
maar hopen op mooi weer en veel aanmeldingen. Ze stromen al lekker binnen
trouwens”, spraken Ans Hegen en Henk
de Jonge (beiden op de foto) van het be-

stuur van de Sleener gymvereniging. De
organisatie wil ieder jaar weer creatief
zijn in het bedenken en uitzetten van de
routes en heeft er dus ook dit jaar weer
voor gezorgd dat in de te lopen routes
veel variatie zit: stukken bos, zandwegen, asfaltwegen, via landerijen en door
de Sleener dorpskom. “Zo is er voor iedereen wat wils en hebben de mensen
ook iets leuks om naar te kijken, want
een kolonne wandelaars trekt vaak veel
bekijks. Tot 17 mei!”
Wie zich wil aanmelden of meer informatie nodig heeft kan een mail sturen
via gvsleen@hotmail.com of bellen met
06-12953621.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Jannes de Lange helemaal
op zijn plek bij Twedo
Het gaat eigenlijk best wel goed
met voetbalvereniging Twedo uit
Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
De
zondag derdeklasser is subtopper en
na een mindere periode in die klasse
gaat het nu dus aanmerkelijk beter.
Jannes de Lange uit Staphorst is er
sinds het seizoen 2019/20 hoofdtrainer en voert die functie al meer dan
25 jaar uit. Ooit begon hij bij IJhorst
en was hij trainer van onder meer het
Zweeler ZBC en Dalen. Met Twedo
zou hij de stap omhoog wel eens willen maken, maar richt hij zich eerst
op het met goed resultaat afronden
van dit seizoen.
“We doen het best goed. Kampioen
zullen we dan wel niet worden, maar
deelname aan de nacompetitie zit er
dik in. Eigenlijk staan we het hele seizoen al rond plek drie en dat is prima.
Nu het seizoen goed uitspelen en kij-

ken wat er in het vat zit”, sprak De
Lange die ooit nog één seizoen onder
contact stond bij SC Heerenveen. Hij
kan teren op een schat aan ervaring op
het spelen op hoog niveau bij onder
meer het Meppeler MSC.
Op een donderdagavond in april moet
hij gewoon training geven aan de selectie van Twedo: een groep jonge spelers
aangevuld met enkele oudere. Twedo
moest immers de zondag erop aan de
bak in de derby op eigen veld tegen SC
Erica. De Ericanen wonnen en dus is
de aansluiting met de top twee nu wel
weg. Plek drie zit er nog in en dus blijft
nog altijd de kans op het toetje van
het seizoen. De Lange: “Daar gaan we
voor. Als we ooit nog een stap hogerop zouden mogen maken dan zou dat
prachtig zijn.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Koninklijke onderscheiding voor inwoners uit NieuwAmsterdam, Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Erica
De dag voor Koningsdag dinsdag 26 april regende het weer
lintjes in Nederland. Burgemeester Eric van Oosterhout van
de gemeente Emmen mocht drie inwoners uit Nieuw-Amsterdam, drie uit Schoonbeek, één uit Nieuw-Schoonebeek
en één uit Erica blij maken met een Koninklijke Onderscheiding. Hij deed dat in de Grote Kerk in Emmen. Burgemeester Eric van Oosterhout: “Ik ben blij dat we dit bijzondere
moment weer samen konden vieren. De gedecoreerden met
hun familie en bekenden om zich heen. Zij werden naar de
Grote Kerk gelokt met een smoesje. De inwoners hebben jarenlang vrijwilligerswerk gedaan en hebben het lintje dik
verdiend. Zij zijn een voorbeeld voor anderen.” Benoemd tot
Lid in Orde van Oranje-Nassau zijn: Jan Baarslag, Fré Kuper,
Jenne Lanjouw, Henk Herbers, Jan Sibon, Kees Veenstra en
Lena Adelheid Reuvers-Beukers. Jan Bartels is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Baarslag (71 jaar) uit Nieuw-Amsterdam heeft meer dan
50 jaar vrijwilligerswerk gedaan. Vaak nam hij de rol van penningmeester op zich. Hij staat bekend als een vrijwilliger die
altijd klaar staat om te helpen en meedenkt in oplossingen.
Voor schaatsen heeft Jan Baarslag een passie. Hij is meer dan 30
jaar penningmeester geweest bij de IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Daarvoor was hij penningmeester bij ijsvereniging Hou Streek in Coevorden (1982-1990). Ook heeft hij
zich ingezet voor een verharde baan en aanpak van het sportpark, zodat niet alleen de ijsvereniging, maar ook de andere
verenigingen hier profijt van hebben. Niet alleen lokaal zette
hij zich in voor de schaatssport, ook voor de KNSB. Hij was
een aantal jaren actief als budgetbewaker voor de Gewestelijke Technische Commissie Langebaan van het Gewest Drenthe
van de KNSB. Daarnaast is hij 20 jaar vrijwillig brandweerman
geweest voor de post Coevorden. Dat was van 1968 tot 1988.
Ook was hij penningmeester van de personeelsvereniging. En
nam hij het voortouw bij veel festiviteiten, van de optocht Zuidenveld tot spuitvoetbal. Naast het vrijwilligerswerk voor de
brandweer en de ijsvereniging, is de heer Baarslag ook jarenlang actief geweest voor de Handelsvereniging in Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Als penningmeester vervulde hij van
1984 tot 2002 een belangrijke rol om te beoordelen welke activiteiten door konden gaan. De heer Baarslag heeft zich ook
ingezet om het dorp meer naamsbekendheid te geven. Ook
is hij penningmeester geweest van Stichting Midzomernachtfestival in Nieuw-Amsterdam en Stichting Bruisend centrum
Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Samen met de gemeente en
met hulp van provincie en Europese subsidies is het centrum
van Nieuw-Amsterdam zodoende aangepakt.

Fré Kuper (73 jaar) uit Nieuw-Amsterdam is een echte klusser.
Hij doet dat voor de Zuiderkerkgemeente Nieuw-Amsterdam/
Veenoord. Sinds 1978 is hij betrokken bij deze kerk. En nooit
wordt er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Het gebouw is
goed onderhouden en hij maakt ook de onderhoudsplannen.
Daarnaast helpt hij mee met de jaarlijkse rommelmarkt, de kosterdiensten en onderhoudsklussen. Ook hielp hij mee aan de
restauratie van de toren en de klok en het monumentale orgel.
De heer Kuper is ouderling, organiseert activiteiten en helpt bij
de uitvoering van de jaarlijkse Kerkbalans. Hij zorgt voor het
gescheiden afvoeren van grofvuil en is mede sleutelbeheerder
als er een alarmering is. In de winter zorgt hij ervoor dat alles
rondom de kerk sneeuw- en ijsvrij is. Tussen 2003 en 2010 was
hij ouderling-kerkvoogd en kerkrentmeester. De heer Kuper is
actiegericht. Als er iets moet gebeuren, dan pakt hij dat ook
onmiddellijk aan. Daarnaast weet hij anderen te motiveren.
Jenne Lanjouw (77 jaar) uit Nieuw-Amsterdam is heel actief
bij de Zuiderkerkgemeente Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
Sinds 1978 is hij vrijwilliger voor deze gemeente. Mede door
zijn enorme inzet heeft de Zuiderkerk bestaansrecht en is het
gebouw in perfecte staat van onderhoud. Hij zorgt wekelijks
voor het drukken van de nieuwsbrief, het afdrukken van het
kerkenblad Zuiderklanken, het regelen van de verwarming,
het opstellen van het onderhoudsplan, het meewerken aan
de rommelmarkt en het regelen van subsidies. Ook draait hij
mee met de kosterdiensten en stuurt hij het onderhoudsteam
aan. Tussen 2003 en 2010 was de heer Lanjouw ouderling-kerk-

voogd en kerkrentmeester. Hij heeft een belangrijke rol in het
onderhoud waardoor het kerkgebouw nog steeds beschikbaar
is voor kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten. De heer Lanjouw werft fondsen om klussen te financieren. Daarnaast was
hij nauw betrokken bij de rommelmarkten en de restauratie
van de kerktoren, kerkklok en het kerkorgel. Naast de kerk,
is de heer Lanjouw ook vrijwilliger en opzichter bij de Hobbyclub Emmen.

Henk Herbers (69 jaar) uit Nieuw-Schoonebeek heeft veel gedaan voor vv Schoonebeek. Sinds 1973 was hij bestuurslid en
secretaris. Er zitten heel wat vrije uurtjes in de voetbalclub. De
heer Herbers was heel precies in zijn werk als secretaris. De
heer Herbers zorgde voor de agenda, notulen, speelschema’s,
en regelde velden en zalen. Verder sprong hij bij overal waar
dat nodig was. En schreef hij meer dan 1.000 clubbladen. Zo
hield hij lezers op de hoogte van het wel en wee van de club.
De heer Herbers heeft voor zijn inzet al diverse onderscheidingen gekregen: een waarderingsspeld van de KNVB, Lid van
verdienste van de KNVB, erelid van vv Schoonebeek. Naast
het voetbal heeft hij veel gedaan voor de Katholieke kerk in
Nieuw-Schoonebeek, kerkgemeenschap St. Bonifatius. Hij
heeft zich vanaf 1990 onder andere ingezet om geld in te zamelen voor een nieuw dak op het kerkgebouw. Mede dankzij
hem is er veel geld ingezameld. Ook maakte de heer Herbers
kerkboekjes voor bijzondere gelegenheden, zoals kerkelijke
vieringen, huwelijken of jubilea. In 2017 werd hij lid van de
locatieraad van St. Bonifatius waar hij enkele jaren de ledenadministratie beheerde. Deze ledenadministratie ging over naar
een landelijk geautomatiseerd systeem. Dit was een hele klus.
In 2009 werd hij secretaris van buurtvereniging De Wieken
waar hij ook de financiën beheerde. De heer Herbers werkte bij
Verpleeghuis De Horst in Emmen en deed dit met veel toewijding. Daar was hij 44 jaar lang bestuurslid van de personeelsvereniging waar veel georganiseerd werd voor het personeel.

Jan Sibon (79 jaar) uit Schoonebeek is al 17 jaar een van de
trouwste vrijwilligers van Zorgcentrum Aleida Kramer. Hij
helpt mee bij de kerkdiensten in het verpleegtehuis. Iedere
zondagochtend vroeg is hij present om alle voorbereidende
werkzaamheden te verrichten. Naast het halen en brengen van
de bewoners, begeleidt hij hen ook tijdens de kerkdienst. De
heer Sibon houdt ook van voetbal en is daar een belangrijke
vrijwilliger. Hij is jaren elftalleider geweest van diverse teams.
Eerst bij Minjak en later SVV’04. Hij deed alles wat nodig was
om de voetballers met plezier te laten voetballen. De heer Sibon is enorm sociaal en was ook zeer actief in het bezoeken
van de zieken, het onthouden van de verjaardagen en andere
heuglijke gebeurtenissen. En hij hielp bij het organiseren van
allerlei activiteiten voor de voetbalvereniging. Jarenlang was
hij als barmedewerker het gezicht van de kantine. En een heel
fanatiek supporter van elk elftal. Op dinsdagmorgen voert hij
allerlei klussen op en rond het sportpark uit. Daarnaast is hij
jarenlang actief bij Muziekvereniging De Bazuin. Eerst als lid
bij de tamboerafdeling, later in het bestuur. En hij is vele jaren
voorzitter geweest. Ook was hij vrijwilliger bij Vrienden van
de Bazuin. Hij was betrokken bij het geld inzamelen voor de
vereniging door middel van perkplantenacties, bazaars en verlotingen.
Kees Veenstra (65 jaar) uit Schoonebeek doet veel voor het dorp
Schoonebeek zoals voor de voetbalclub. Vanaf 1980 is hij actief
voor voetbalvereniging Minjak en de club SVV’04. In 1982 is
hij secretaris geworden en werd hij oprichter van het clubblad.
Tot 1996 was hij daar eindredacteur van. Ook zorgde hij voor
het voetbaltoernooi ‘De Snaijertoernooi’. Naast wedstrijdsecre-

taris is hij ook 2e secretaris en vice-voorzitter geweest voor de
voetbalclub. In 1999 bracht vv Minjak een boek uit met de titel
‘Op de drempel van het jaar 2000’. Dit was naar aanleiding van
het 50-jarig jubileum. De heer Veenstra heeft dit 158 pagina’s
tellende boek geschreven. En inmiddels is hij bezig met een
werkgroep om ook de historie van de fusieclub te waarborgen.
Afgelopen jaar was hij maar liefst 45 jaar lid van de vereniging.
Sinds 4 jaar is de heer Veenstra voorzitter van Schoonebeek in
Actie, die ieder jaar een festival organiseert op het gebied van
cultuur en sport. De heer Veenstra staat erom bekend dat hij de
touwtjes altijd goed in handen heeft en alles tot in de puntjes
regelt. Hij is een actieve man, maar blijft een bescheiden mens.
Actief is hij ook bij het Huus van de Taol in Beilen. Sinds 2018
zit hij in het bestuur. Daarvoor was hij ook al vrijwilliger. Sinds
2020 is hij secretaris van de stichting. Hij heeft frisse ideeën
en het gemak waarmee hij het voortouw neemt, is van grote
waarde voor het Huus van de Taol. Voor het maandelijkse magazine Dorpsportaal in Schoonebeek toont de heer Veenstra
een tomeloze inzet. Het dorpsportaal is een echte glossy, met
informatie, verhalen en foto’s. Door dit middel deelt Schoonebeek informatie.

Lena Adelheid Reuvers-Beukers (91 jaar) uit Erica heeft zich
jarenlang ingezet als vrijwilliger. Zij is een enorme dierenliefhebber en heeft jarenlang dieren verzorgd bij de Naobershoeve, het vroegere was, nam zij de taken over. Ondanks haar hoge
leeftijd, stond ze enkel jaren geleden nog op een hoge ladder
om stro en hooi van zolder te halen. Ze wist het voor elkaar te
krijgen dat er een lange tuinslang van wel 30 meter bij de Naobershoeve kwam. Dat scheelde heel wat emmers sjouwen. Ze
wist het ook precies als er een dier ontbrak: zij heeft wel eens
een hele ochtend gezocht naar een jong geitje. In de beginjaren
reed ze met haar autootje naar de kassen om deze helemaal
vol te laden met komkommers voor de dieren. Mevrouw Reuvers-Beukers was er altijd, door weer en wind. Hierdoor zijn
verschillende dieren naar haar vernoemd. Ruim 30 jaar heeft
zij gecollecteerd voor de Dierenbescherming. Dat deed ze in
Erica, Zwartemeer, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam.

Jan Bartels uit Schoonebeek (72 jaar) heeft zich jarenlang ingezet voor de zwem- en waterpolovereniging Moby
Dick in Schoonebeek. Zo’n 40 jaar geleden startte hij er de
waterpolotak op binnen de vereniging. Binnen de vereniging heeft hij meerdere functies bekleed, waaronder 25
jaar voorzitter en bestuurslid. Ook was hij onderdeel van
de Waterpolocommissie en trainer voor zowel waterpolo als zwemmen. De Bartels was heel actief bij het organiseren van activiteiten, waaronder de grote clubactie, buitenlandse toernooien, een triatlon, nachtmarathons en uitwisseling met Amerikaanse waterpoloërs. Ook deed hij veel op het
gebied van PR en sponsoring. Daardoor heeft het waterpolotoernooi een grote groei kunnen doormaken. Hij is goed in het
onderhouden van relaties, van netwerken en heeft sponsoren
blijvend aan de vereniging gebonden. In zijn werkzame leven
was hij leraar Lichamelijke Opvoeding. In die rol maakte hij
kinderen enthousiast voor sporten en bewegen en dan met
name de zwemsport. Maar hij was ook veel jaren jeugdtrainer.
En hij heeft het schoolzwemmen weer nieuw leven in kunnen
blazen. Niet alleen voor Moby Dick was de heer Bartels actief,
ook voor de zwembond. Meer dan 15 jaar heeft hij bestuurlijke
taken vervuld voor de KNZB. Hij is meer dan 25 jaar waterpolo-scheidsrechter geweest. Sinds de oprichting is de heer
Bartels bestuurslid bij stichting Natuurbad De Zandpol. Hij
onderhoudt de contacten met de gemeente en is bezig met de
werkzaamheden in en rondom het onderhoud van het natuurbad. (Foto’s Bennie Wolbers en Jan Anninga)
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Echtpaar Harms uit Weiteveen
viert 60-jarig huwelijk
door Martin Zaagman

Het was feest woensdag 27 april (Koningsdag) in Weiteveen en niet alleen
omdat de koning zijn verjaardag vierde. Henk (79) en Dinie (79) Harms vierden namelijk hun 60-jarig huwelijk en
dat lieten ze niet onopgemerkt voorbijgaan. Naast felicitaties in de vorm van
kaarten, bloemen en cadeaus kwam
burgemeester Eric van Oosterhout persoonlijk langs om het echtpaar te feliciteren met hun diamanten huwelijk.
Henk Harms is geboren in NieuwSchoonebeek waar hij opgroeide met
nog zes broers en zes zussen. Dinie
Harms is geboren in Zwartemeer zij
groeide hierop samen met nog één
zus en vier broers. Beide zagen elkaar
voor het eerst in Klazienaveen. Dit
was tussen de Trambrug en de Dordsebrug destijds een ontmoetingsplaats
voor de jeugd. Na anderhalf jaar verkering gaven ze elkaar het ja-woord in
het gemeentehuis van Schoonebeek.
Na de huwelijksvoltrekking vonden

ze onderdak bij de ouders van Harm
in Nieuw-Schoonebeek. Hier hebben
ze twee jaar gewoond waarna ze voor
een jaar verhuisden naar Klazienaveen
vervolgens weer naar Nieuw-Schoonebeek om uiteindelijk tot aan de dag van
vandaag neer te strijken in Weiteveen.
Harm Harms woont om gezondheidsredenen sinds vier jaar in de Weegbree
in Klazienaveen. Harm Harms heeft zijn
hele leven als veenarbeider gewerkt. Dinie heeft voor haar huwelijk gewerkt bij
Bendien in Emmen. Na de huwelijksvoltrekking deed ze het huishouden en
de opvoeding van beide kinderen.
Harm zijn grote hobby was het houden
van duiven en andere vogels. Daarnaast
had hij nog een aquarium met tropische
vissen en was het kijken naar voetbal
altijd een gelieve bezigheid van hem.
Dinie mocht graag breien en borduren.
Daarnaast wandeleden en fietsten ze altijd veel samen.
Henk en Dinie Harms hebben twee kinderen, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. (Foto: Gerry Grave)
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Vijftienjarige Eline Fokker uit Sleen
verkoopt ijs met haar ijsfiets
Ze zit nog gewoon op school, maar als
het mooi weer is verkoopt Eline Fokker
(15) uit Sleen ijs. Dat doet ze met haar
ijsfiets: een fiets met een vriesvak met
het ijs erin. Alles is opgeleukt zodat
het geheel een mooie, frisse uitstraling
heeft en het klanten lokt. Het mooie
weer is inmiddels aanstaande en op de
warmere dagen heeft ze al heel wat ijsjes verkocht. Vorig jaar begon ze ermee
en schreef ze zich met de eenmanszaak
‘Zinin’ in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel in.
Het idee ontstond tijdens de economie
les op school. Eline doet vwo 4 en het
ging over ondernemen. Ze kwam toen
tot de conclusie dat dat echt iets voor
haar zou kunnen zijn en van het een
kwam het ander: de toen veertienjarige
ging nadenken en wilde een bijbaantje,
echter geen standaard, maar een dat een
soort van gat in de markt zou kunnen

zijn. En dus kwam ze bij het verkopen
van ijs uit. “Mijn vader vertelde toen
over zijn bijbaantjes en zei hij dat hij met
een brommer ijs verkocht. Ik vind de
sfeer in ijssalons erg leuk en toen wist ik
het: ijs verkopen”, vertelde ze vol trots.
IJs verkopen is een leuk bijbaantje, maar
misschien ook wel een goede voorbereiding op wat de Sleense later wil gaan
studeren: bedrijfskunde. Nu geniet ze
vooral van het verkopen van ijs. “Het is
erg plezierig om zelfstandig een ijsfiets
te hebben. Je kunt zelf bepalen welke
uren je wilt gaan werken en hoe je wilt
dat alles eruitziet, maar het leukste van
alles is dat iedereen er ontzettend vrolijk
van wordt.” Ze fietst door Sleen en staat
dan midden in het dorp, maar ook gaat
ze naar feestjes toe om er ijs te verkopen.
Bezorging is ook mogelijk en dus is de
jonge onderneemster van alle markten
thuis. (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Persbericht voor De 18 Dorpen Krant?
Mail naar: info@18dorpenkrant.nl
Adverteren in De 18 Dorpen Krant?
Bel Marc Zegerius: 06 50 64 78 39

‘De Andersons’ komen naar dé huiskamer
van Nieuw Amsterdam op zondag 22 mei
EEN MOOIERE WERELD is een vurig en humoristisch theaterconcert in de geest van de vrijgevochten Zweedse schrijfster Astrid Lindgren.
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Het Zweeds-Nederlandse kleinkunstduo De Andersons wordt geprezen om hun oorspronkelijke
kijk op de wereld, die ze hartstochtelijk en humoristisch vertolken in voorstellingen vol muziek en prikkelende teksten. Na een succesvolle
voorstelling i.s.m. Arjen Lubach, brengen ze nu
‘Een mooiere wereld’, met prachtige teksten van
de bejubelde en met Griffels bekroonde schrijver
Sjoerd Kuyper. Hoe blijf je een levenskunstenaar
als je voortdurend struikelt over doemscenario’s?
In ‘Een mooiere wereld’, vertellen en zingen De
Andersons over het ontstaan en het groeien van
hun liefde, tot die te groot werd voor twee en ze
hun kleine Noah Ramses op de wereld zetten. En
met hem kwamen de grote vragen. Hoe kunnen
we de wereld een beetje mooier maken?

De Andersons gaan te rade bij Astrid Lindgren, de
enige echte koningin die Zweden ooit heeft gehad,
die tijdens haar leven duizenden kinderen en volwassenen troost en moed schonk en daarmee na
haar dood niet is opgehouden. Haar geest zwiert
nog rond en plant wijze en opstandige sprookjes
in de hoofden van mensen die op zoek zijn naar
wat werkelijk van waarde is. Een loodzware voorstelling? Nee. Veel vaker dan je zou vermoeden
wordt er uitbundig gelachen. En omdat er in ‘Een
mooiere wereld’ geen woord wordt gelogen, vertellen De Andersons niet alleen hun verhaal, maar
dat van ons allemaal: van jonge ouders, grootouders, van iedereen die ooit kind is geweest.
Op zondag 22 mei is er om 12.30 uur een
lunchconcert met broodjes en om 16.00 uur middagconcert in dé huiskamer van Nieuw Amsterdam, Dommersweg 32.
Stoelen reserveren op hhfhemmen@hotmail.com
of T. 06 - 44 18 64 92
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GENIETEN

Maak een reis langs alle keukens van de wereld. Geniet
van de meest heerlijke smaken en gerechten van ons
all inclusive buffet. Een uniek restaurant met 100 m2
speelparadijs voor kids, op loopafstand van Wildlands!
ADRES
Westerstraat 212
7811 MZ Emmen

RESERVEREN
info@wereldrestaurantpuur.nl
0591 659292

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

Scan de QR-code
om te reser veren.
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Ilse Wildemors uit Schoonebeek won onderdeel
‘dans’ tijdens De Kunstbende van Drenthe
De Kunstbende van Drenthe is hét
creatieve platform voor jongeren van
dertien tot en met achttien jaar. Op
het gebied van dans, dj, expo, fashion,
film, muziek, taal en theater kunnen
ze hun kwaliteiten laten zien en op
dit gebied veel leren. Ook is er een
wedstrijdelement. Jongeren kunnen
er tijdens een voorronde in hun eigen
provincie podiumervaring opdoen.
De winnaars krijgen een coachingstraject en gaan door naar de finale. De
finalewinnaars kunnen hun werk op
een mainstage, van Mysteryland tot
Oerol, laten zien.
Ilse Wildemors uit Schoonebeek is vijftien jaar en leverde een topprestatie
door het onderdeel ‘dans’ te winnen.
Ze deed al vaker mee, werd steeds beter en dus is ze er maar wat blij mee.
“Ik merkte vooral dat ik veel zelfzekerder werd. Het is een van de redenen
dat ik toch elk jaar weer mee doe met
Kunstbende. Het maken van een verhaal door middel van een dans speelt
hier ook een grote rol in. Ook doe ik
mee, omdat ik Kunstbende gewoon

een super leuke wedstrijd met een gezellige sfeer vind. Iedereen support elkaar en gunt elkaar de winst. Ik vind
het een super fijn gevoel om daar de
wedstrijd mee in te gaan. En als je dan
ook nog de wedstrijd wint met daarna
een mooie quote van de jury op mijn
dans ‘Inside Out’ (het terugvinden van
je kracht en angst, liet jij zien met veel
kracht en zonder angst) ging ik met
een trots gevoel naar huis.”
Door haar topprestatie mag ze meedoen aan de landelijke finale in Amsterdam. Dat wordt natuurlijk een stuk
moeilijker, maar de Schoonebeekse
gaat ook hier voor een goed resultaat.
“Dit kunnen groepen, duo’s, solo’s,
trio’s etc. zijn. Je kunt je kansen dus
niet goed inschatten, want je weet pas
hoe goed ze zijn als de finale is. Dat is
aan de ene kant best spannend, maar
aan de andere kant wil je hierdoor juist
nóg harder werken om op je allerbest
te zijn. Om hiervoor nóg beter te worden biedt Kunstbende mij een professionele coaching aan om met betrekking tot mijn dans de puntjes op de i te
zetten. (18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Traditioneel Boekweittoernooi weer
op Hemelvaartsdag in Weiteveen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26
mei a.s., vindt in Weiteveen weer
het jaarlijkse Boekweittoernooi
plaats. Sinds jaar en dag staat dit
voetbaltoernooi in het teken van
heel veel gezelligheid, plezier en
natuurlijk sportiviteit. Iedereen
mag meedoen, maar er geldt wél
een minimumleeftijd, namelijk
vijftien jaar. De Boekweitcommissie van voetbalvereniging Weiteveense Boys tekent voor de organisatie.
Christian Wesseling (foto) is naast
voorzitter van de Weiteveense voetbalvereniging ook lid van de Boekweitcommissie. Samen met de andere
vrijwilligers heeft hij er heel veel zin
in. “Dit is echt een heel leuk vriendschappelijk toernooi voor mensen
uit Weiteveen of die er een of andere link mee hebben. Het toernooi
bestaat al heel lang; ik word dit jaar

Epaper:(WWW.TEGELHANDELDALEN.NL)

T. 06-41044448

vijftig en toen ik nog geen vijftien
was en dus nog niet mee mocht doen
vond het al plaats. Kun je nagaan.
Het is echt een traditie geworden en
die houden we in ere.”
Het toernooi is voor elftallen en er
wordt zowel op het hoofdveld als
het tweede veld gespeeld. Naast het
sportieve gedeelte is er ook plaats
voor iets lekkers, een drankje, muziek en vertier voor de kleinsten.
Kortom: voor iedereen een dag lang
genieten. “De meeste teams zullen
voor de gezelligheid gaan, maar er
zijn altijd elftallen bij die heel fanatiek zijn en voor de eindzege gaan.
Het wordt vast weer een prachtig
evenement. Elftallen kunnen zich tot
uiterlijk 15 mei aanmelden bij Christian Wesseling via telefoonnummer
06 54 75 89 59.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Bandleider Gerrit de Hoop blikt vooruit op ‘feest der herkenning’

Black Lake headliner Forever Young Festival
in Atlas Theater Emmen
Door Jan Johan ten Have
BORGER/EMMEN - Was de wens de
vader van de gedachte toen de naam
van het Forever Young Festival in Emmen werd bedacht? En is bandleider
Gerrit de Hoop uit Borger van festivalheadliner Black Lake daadwerkelijk
de Keith Richards van de Hondsrug?
Hoe dan ook, Gerrit is met zijn 74 jaren nog altijd tot op zijn botten rock ‘n
roll. Hij kan dan ook niet wachten om
op 13 mei met zijn muzikale makkers
de dakpannen van het Atlas Theater te
spelen.
De bandnamen die de line-up laat zien,
mogen dan niet allemaal bekend zijn
sinds de Roaring Sixties, een groot deel
van de muzikanten die tijdens het Forever Young festival het podium betreden
is dat zeker wel. In The Stokers, Six6,
Blues2, Shadowski en Action spelen
vele regionaal legendarische rockmuzikanten van het Zuidoost-Drentse veen
en zand. Alle bandjes op het festival spelen die avond vrijwel louter covers van
bekende rockmuziek uit de tweede helft
van de vorige eeuw.
Feest der herkenning
Het wordt een feest der herkenning,
als het aan Gerrit ligt een meebrul- en
dansfeest waarover nog lang nagepraat
wordt. “Met elkaar hopen we op die ou-

derwets gezellige feesttentensfeer”, zegt
de Black Lake-bandleider. “Ik vind het
een fantastisch idee van de Vrienden
van het Atlastheater om met al deze
Zuidoost-Drentse muzikanten zo’n festival te houden. Er zijn bijna 900 kaarten beschikbaar en daarvan was meer
dan de helft al snel na aanvang van de
voorverkoop verkocht. Dus ik verwacht
een volle bak met een heerlijk reüniegevoel.” Ouwe rock en Zuidoost-Drenthe
gaan al jaren hand-in-hand. Het Sixtiesfestival Emmen was tot 2008 maar liefst
achttien keer een publiekstrekker van
jewelste. Elke editie trok de maximale
2500 bezoekers en diverse legendarische
bands uit binnen- en buitenland betraden er het podium. Black Lake was er
elk jaar van de partij als ‘cement tussen
de stenen’. “Als enige coverband speelden wij de pauzes tussen de optredens
van de hoofdacts vol”, vertelt Gerrit.
Black Lake 60 jaar
De vergelijking tussen De Hoop en
Keith Richards gaat trouwens wel enigszins mank. Want waar Keith de gitaar
ter hand neemt, moet Gerrit het doen
met twee snaren minder. Dat is overigens niet altijd het geval geweest, in de
beginjaren van Black Lake speelde De
Hoop gitaar. Gerrit is het enige lid van
het eerste uur van Black Lake. Hij maakt
dit jaar de zestig nog niet vol, want hij
was er twee jaar tussenuit. In 1999 was

Bandleider Gerrit de Hoop van Black Lake voor een prachtige concertfoto, in 2019 gemaakt door Trees Rouw in Oberhausen
(foto Jan Johan ten Have)

het na bijna dertig jaar full-time Black
Lake wel genoeg. Gerrit dacht dat hij te
oud werd voor het rock ‘n rollpodium.
Hij deed een stapje terug en bleef alleen de boekingen doen. Twee jaar later
pakte hij de plectrum toch weer op om
de band nieuw elan in te blazen. “Toen
maakten we wel een keuze om het een
stuk rustiger aan te gaan doen”, vertelt
hij. Want fulltime muzikant in een rockband lijkt misschien een jongensdroom,
de realiteit was dat de band gemiddeld
drie tot vier optredens per week gaf
- 160 tot 180 per jaar, waarvan het merendeel in Duitsland. En dan doken ze
ook nog eens twee dagen per week de
oefenruimte in. Gerrit: “We speelden
naast rock ‘n roll en feestmuziek ook
veel top 40. Dat betekent dat je bij de
tijd moet blijven en elke maand wel een
paar nieuwe nummers moet instuderen.
Dat werd op een gegeven moment echt
te veel. Toen ik in 2002 weer bij de band
kwam, besloten we dat we voortaan alleen nog de muziek gingen spelen waar-

van we zelf houden: de echte, ouderwetse classic rock.” Het aantal optredens
werd teruggeschroefd naar maximaal
120 per jaar en de band stopte met het
bijna wekelijks instuderen van nieuwe
nummers.
Forever Young Festival
De playlist van Black Lake voor het
Forever Young Festival is nog niet helemaal definitief. De Hoop en zijn collega’s zanger-gitarist Willem Tuhumury,
leadzanger Henk Rouw, toetsenist Hans
Tinge, drummer Harry Lesteluhu, zanger-gitarist Jan de Vrieze en zanger-gitarist Mark Schimmel kunnen daarvoor
putten uit een zeer ruim bemeten repertoire met nummers van onder meer
Status Quo, ZZ Top, Lenny Kravitz,
Foreigner, Guns ‘n Roses, Van Halen,
Toto, The Band en Pink Floyd. En één
ding is zeker: op welke nummers de
keuze ook valt, de muziek wordt perfect
uitgevoerd en het speelplezier en de lol
spatten er nog altijd vanaf.”

Wijs met uw woning
Wat is wijsheid in een turbulente woningmarkt? ‘T Drentsche Huys denkt graag met u mee. Bij de
aan- of verkoop van uw woning speelt gevoel al snel een rol. Met onze kennis weet u dat u ook een
verstandige beslissing neemt. Zo wijzen wij u niet alleen de weg naar een succesvolle transactie,
maar bent u ook wijs met uw nieuwe woning.

Taxatie voor een scherp tarief
Kundig, erkend en realistisch: als erkend register taxateur
streven wij ernaar om een taxatierapport binnen een week
gereed te hebben voor een scherp tarief.

Bouwjaar
1870

Wonen
173 m2

Van Goghstraat 4
Veenoord

Verlengde Vaart NZ 61
Erica

Een zeldzaamheid op de woningmarkt:
deze woonboerderij met karakter en historie
op een mooie locatie in het centrum van
Nieuw-Amsterdam/Veenoord. De veranda
biedt uitzicht op de fraaie landschappelijke
parkachtige tuin. Wonen, baden en slapen
op de begane grond.

Prachtig vrijstaande villa op een riante kavel
met uitzicht over de Veenvaart, middenin het
centrum van Erica. Gebouwd in 1924, compleet gerenoveerd met behoud van originele
elementen en van alle gemakken voorzien.
Meerdere terrassen in de parkachtige achtertuin bieden de keuze tussen zon en schaduw.

€ 570.000,- k.k.

€ 675.000,- k.k.

Kamers
9

Buiten
4.055 m2

Welkom!
Ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.00 uur.
Buiten deze tijden zijn wij ook op afspraak beschikbaar

Bouwjaar
1924

Wonen
310 m2

Kamers
10

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

Buiten
2.512 m2
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JE BENT WELKOM BIJ WIN!
ZIN IN AMUSEMENT,
ONTSPANNING EN IN VOOR EEN
SPELLETJE? WELKOM BIJ WIN
CASINO BEILEN! GASTVRIJHEID IS
BIJ ONS HET TOVERWOORD.
DAT BEGINT AL VOORDAT JE
BINNEN STAPT. DE WIN CASINO’S
LIGGEN OP GEMAKKELIJK
BEREIKBARE LOCATIES, MET
UITGEBREIDE
GRATIS PARKEERGELEGENHEDEN.
IEDEREEN VANAF 18 JAAR IS VAN
HARTE WELKOM.

20 MEI 2022VANAF

17 UUR

DIVERSE GEZELLIGE KRAAMPJES
GRATIS TOEGANG, HAPJES EN
DRANKJES!
HET GROTE JUMBO
BOODSCHAPPENSPEL
SUSHI WORKSHOP

DE TOEGANG IS GRATIS.

DOMOWEG 3
BEILEN

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Ray Martin
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APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE
Nieuw-Amsterdam
Veenoord
Pomp Autoservice
Trekkenweg 4E, VEENOORD

06 55 80 36 92

SIEBEN & SIEBEN
schildersbedrijf

sinds 1935

Al 25 jaar het
vertrouwde adres

Schooldijk 3, 7833 GK Nieuw-Amsterdam. Tel. 0591 - 55 14 06
info@schildersbedrijf-sieben.nl | www.schildersbedrijf-sieben.nl

Tandprothetische Praktijk Zieck Emmen
Stationsstraat 79 - 7811 GS - Emmen
Tel. 0591-617611 www.praktijkstationsstraat.nl
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