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Gerrie en Andre Mulder voor hun jubilerende sportzaak in Nieuw-Amsterdam

Sport-Inn in Nieuw-Amsterdam bestaat vijftien jaar

“We zijn een kleine zaak, maar we
doen grote zaken’’
van onze redactie
NIEUW-AMSTERDAM / VEENOORD - Het was een geweldige
week voor Sport-Inn in NieuwAmsterdam, dat in augustus precies vijftien jaar bestond. ‘Dat
hebben we gevierd door een week
lang elke dag een taart weg te geven en onze klanten te trakteren
op koﬃe en soesjes. De afgelopen

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

vijftien jaar zijn werkelijk voorbijgevlogen. Het is destijds een
geweldige keuze geweest om hier
een sportzaak te beginnen. Echt
een schot in de roos. Ik koester
wat ik hier samen met mijn vrouw
Gerrie heb opgebouwd. Ik zeg wel
eens gekscherend dat we maar een
kleine zaak zijn, maar dat we hier
grote zaken doen’, zegt eigenaar
André Mulder.
‘Het is ook een kwestie
van gunnen’
Sport-Inn in Nieuw-Amsterdam heeft buitengewoon veel te bieden.
Natuurlijk vind je er alles
op het gebied van voetbal,
waaronder ook materialen
en teamkleding, maar ook
voor sneakers en voor vrijetijdskleding voor dames en
heren ben je er op precies
de juiste plaats. Ook heeft
Sport-Inn tegenwoordig

alles te bieden op het gebied van
wandelsport. Bij Sport-Inn kun
je terecht voor sportkleding van
alle merken en voor deskundig
advies. ‘De kracht van onze zaak?
We hebben gewoon erg veel te
bieden. Bovendien tref je hier altijd
dezelfde mensen. Ik sta er, samen
met mijn vrouw. Dat schept een
band en geeft de klant vertrouwen.
Daarnaast heb ik vanuit mijn periode als voetbaltrainer een breed
netwerk opgebouwd. Spelers
waarmee ik gewerkt heb, vinden
het gewoon leuk om juist hier hun
schoenen te kopen. Dan drinken
we meteen even koffie en praten
we wat bij. Natuurlijk hebben we
online veel concurrentie. Online
krijg je echter niet de service die
wij wél bieden. En natuurlijk is het
ook een kwestie van gunnen. Gerrie en ik waarderen het bijzonder
dat sporters uit de wijde omgeving juist bij ons hun materialen
aanschaﬀen.’

Volg ons voor de
beste weekknallers

Wat je ook kiest,
je krijgt altijd
ons advies
Kijk op hypotheker.nl

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
(0591) 708 888

‘Wij zijn hier eigen baas’
Sport-Inn heeft een contract met
twaalf voetbalclubs in de buurt
en doet daarnaast ook zaken met
een aantal volleybalclubs. ‘We
drukken bovendien alles zelf.
Hoewel Sport-Inn een landelijke
organisatie is, zijn wij hier volledig eigen baas. Wij krijgen prima
ondersteuning, maar bepalen
bijvoorbeeld zelf wat wij inkopen’,
vertelt Mulder, die zijn zaak koestert en vanwege drukte zijn eigen
trainersambities even op een laag
pitje heeft gezet. Zoals bekend was
Mulder een zeer gewaardeerde
trainer in de top van het amateurvoetbal.
‘Als ik de voetballerij écht
ga missen, dan pak ik de
handschoen gewoon weer op’
‘Nee, het trainerschap heb ik nog
niet echt gemist. Maar misschien
komt dat nog.

Vervolg pagina 3 >>
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Woning of appartement kopen aan de Costa Blanca Zuid?
Kom dan naar Hola España, de informatieavond vol
nuttige tips en adviezen!

Toen de vrienden Johan Arling en Henk
Eising vorig jaar september een bezoek
brachten aan de Costa Blanca Zuid in
Spanje raakten ze al snel verliefd op de
regio. Niet zo vreemd gezien het feit dat
men hier de mooiste stranden, pittoreske dorpen en tientallen prachtige
golfbanen vindt.
“Johan en ik kochten tijdens ons bezoek
een prachtig appartement in Orihuela

Costa en toen we de foto’s en ﬁlmpjes
na thuiskomst in Nederland trots aan
familie en bekenden lieten zien, merkten we dat veel van hen dezelfde wens
hadden”, aldus Henk. “En dat was reden
voor de organisatie van Hola España,
een informatieavond voor iedereen die
graag meer te weten wil komen over
alle ins en outs rondom het kopen van
een woning of appartement in Spanje.”
Zelf hebben Johan en Henk inmiddels
goed contact met Harry Bos, een Spaanse maar Nederlandstalige makelaar, hij
heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de
verkoop van huizen en appartementen
daar en hij zal tijdens de informatieavond aanwezig zijn. Niet alleen om
zichzelf voor te stellen maar ook om
meer te vertellen over de Costa Blanca
Zuid en met name de mogelijke valkuilen en belangrijke do’s en don’ts. “De
prijzen zijn er nog altijd zeer aantrekkelijk want een ruim (nieuw) appartement
koop je er bijvoorbeeld al voor een bedrag van rond de hondervijftigduizend
euro”, aldus Henk. “De informatieavond

is overigens uitdrukkelijk bedoeld om
serieus geïnteresseerden te informeren
en te enthousiasmeren en er zal dus
geen verkoop plaatsvinden.”
De Costa Blanca Zuid is niet alleen in
de zomer een populaire vakantiebestemming maar zeker ook in de winter
vanwege de het aangename en milde
klimaat waarbij de gemiddelde temperatuur in de winter rond de 17 graden
Celsius ligt. Het gebied strekt zich uit
vanaf Alicante tot aan het prachtige
plaatsje Pilar de la Horadada. In Alicante
is het enorme kasteel van Santa Barbara
een belangrijke trekpleister, deze ligt
op de top van de 166 meter hoge Monte Benecantil.
De stad kenmerkt zich
ook door de explanada de
España, de schitterende
wandelboulevard langs
de kust en misschien wel
de mooiste boulevard van
Spanje. Verder kom je er
in en rond de zoutmeren
van Torrevieja ontelbaar
veel ﬂamingo’s tegen en is
de Costa Blanca Zuid een
uitstekende bestemming
voor sportievelingen vanwege de vele faciliteiten

voor zowel watersport, golf als allerlei
andere sporten.
Is het kopen van een woning of appartement in Spanje een langgekoesterde
of misschien nog maar kortgeleden
ontstane wens en wilt u meer weten
over de aankoop en ﬁnanciering ervan?
Meldt u dan nu aan voor de informatieavond op 28 september a.s.
door een mail te sturen naar
costablancakopen@hotmail.com. De
avond zal plaats vinden in het Stadion
van FC Emmen aan het Stadionplein 1 in
Emmen en de inloop is vanaf 19.30 uur.
De avond zelf zal om 20.00 beginnen.

www.apotheek-devaart.nl

Door Miranda Wolters
Is het kopen van een woning of appartement in Spanje een langgekoesterde of
misschien nog maar kortgeleden ontstane wens en wilt u meer weten over de
aankoop en ﬁnanciering ervan? Meldt u dan nu aan voor de informatieavond op
28 september.

Vaart Zuidzijde 33
7833 AB
NIEUW-AMSTERDAM
T. 0591 535130
apotheek.de.vaart@ezorg.nl
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OERgezellige
boekenkraam zoekt
evenementen waar
leesfans komen

Vervolg van voorpagina...
Voorlopig heb ik het veel te druk hier
in de zaak. En mocht blijken dat ik
het wel echt ga missen, dan pak ik de
handdoek gewoon weer op. Voorlopig
echter niet. Dat wil overigens niet zeggen dat ik helemaal niet meer op het
voetbalveld kom, hoor. Mijn schoonzoon en ook mijn dochter voetballen.
Dus daar sta ik regelmatig langs de
lijn.’

Ilona Bouwers-Struik van de OERgezellige boekenkraam zoekt af en
toe een plekje om met haar boeken
te staan (kar of kraam). Zij verkoopt
nieuwe boeken van Nederlandse
schrijvers met haar OERgezellige
boekenkraam.
Ilona zoekt geen braderieën of rommelmarkten, maar evenementen en
bijeenkomsten waar leesfans komen.
Laat jij het Ilona weten als je zelf een
leuke, gezellige plek hebt of een plek
voor haar kraam weet?

Sport-Inn Mulder
Vaart Zuidzijde 56 a
7833 AC Nieuw-Amsterdam
T. 0591 - 67 63 63
E. nieuw-amsterdam@sport-inn.org
www.facebook.com/
sportinn.nieuwamsterdam.7

Kijk voor meer informatie op
www.oergezelligboekenwinkel.nl

In Nieuw-Schoonebeek werd informatiepaneel
Noodbegraafplaats Buter onthuld
Op zaterdagmiddag 20 augustus werd
op de noodbegraafplaats Buter in
Nieuw-Schoonebeek door Dewy Leal,
wethouder van de Gemeente Emmen,
en twee leden van de familie Buter een
informatiepaneel onthuld. De bijeenkomst werd bijgewoond door ruim 75
gasten, waaronder vertegenwoordigers
van de Gemeinde Twist en historici uit
Duitse buurtgemeenten.
In 1825 namen de Nieuw-Schoonebeekers deze noodbegraafplaats in gebruik,
nadat ze geen overledenen meer op het

kerkhof in Twist konden begraven. Jan
Berend Borg stelde in 1825 de grond ter
beschikking, die voorheen onderdeel
was van de boo – een unieke veestalling
– van de Schoonebeeker familie Wenny.
De noodbegraafplaats was in gebruik
tot 1855, toen het nieuwe kerkhof in
Nieuw-Schoonebeek klaar was.
De familie Buter is de huidige bezitter
van de begraafplaats. In de loop van de
jaren was deze aan onderhoud toe en
werd dit opgepakt door de Historische
Vereniging Nei-Schoonebeek. Zij plaatste twee informatiepanelen, bracht een

voormalig wegkruis terug en zorgde
voor een opknapbeurt van het grafmonument van zuster Bernadette. Op de informatiepanelen wordt o.a. de geschiedenis van de begraafplaats verteld, wie
er zijn begraven en wie Bernadette was.
Aansluitend op de tentoonstelling waren
er in de Dorpshoeve i Nieuw-Schoonebeek lezingen door Landschapsbeheer
Drenthe en historicus Bert Finke. De
laatste vertelde in vogelvlucht over de
geschiedenis van de booën en het booëndorp Nieuw-Schoonebeek. Er is een

bijbehorende tentoonstelling ingericht,
die te zien is in De Dorpshoeve.
De Duitse gasten hebben inmiddels gevraagd of het verhaal over de booën ook
aan de andere grens kan worden geëxposeerd. En de historische vereniging
heeft in gedachte om een wandel- en
fietsroute door het Nederlandse en Duitse booëngebied te ontwikkelen. De onthulling van het informatiepaneel is een
eerste stap voor het verder vertellen van
de unieke landbouwgeschiedenis in dit
deel van Zuidoost-Drenthe.

Haardenspeciaalzaak Emmen:
een 5-sterren specialist
EMMEN - Op zoek naar de nieuwste
trends op het gebied van haarden?
Breng dan eens een bezoek aan de
showroom van Haardenspeciaalzaak
Emmen. Want: het mooiste vuur
komt toch écht uit Emmen. Met een
kwart eeuw aan ervaring en een
indrukwekkende showroom vind je
bij Haardenspeciaalzaak Emmen altijd
precies die haard die je zoekt.
De specialist in Emmen weet dat
stilstand achteruitgang is en gaat de
al uitgebreide dienstverlening nog
verder vergroten met het aanbieden
van schoorsteen vegen. Ook zal de
focus nog eens extra gelegd worden op
elektrische haarden en hotkachels.
Een bezoek aan de showroom is
altijd meer dan de moeite waard
Een bezoek aan de showroom
van Haardenspeciaalzaak Emmen
is alktijd de moeite waard. De
showroom is duizend vierkante meter
groot en je vindt er een zeer groot
assortiment haarden, die brandend
opgesteld zijn. De specialisten van
Haardenspeciaalzaak Emmen zijn
altijd bereid om jou een demonstratie
te geven, zodat je meteen ziet hoe
het vuur in jouw huis of in jouw
bedrijfspand er uit gaat zien. Want
Haardenspeciaalzaak Emmen is er voor

zowel de particuliere- als de zakelijke
markt.
De optimale beleving van vuur
‘Wij houden je graag op de hoogte van
de nieuwste trends en ontwikkelingen
binnen ons vakgebied’, zegt Henk
Moes. ‘Bovendien staan service en
zeker kwaliteit hoog bij ons in het
vaandel. We zetten ons voor de volle
100 procent in voor een tevreden klant.
We zijn een 5-sterren specialist. Dat
staat voor goed advies, vakmanschap,
kwaliteit, service en garantie. Ons
streven is om ook jou de optimale
beleving van vuur te laten ervaren.’
Zeer hoog rapportcijfer
Behalve voor het vakkundig installeren
kun je bij ons natuurlijk ook prima
terecht voor onderhoud. ‘Wat dat
betreft bieden wij echt het totaalpakket.
Zo hebben wij een eigen ontwerp- en
adviesafdeling, waardoor we altijd
maatwerk kunnen bieden. We hebben
verder de beschikking over eigen
monteurs en beschikken over een eigen
service- en onderhoudsafdeling.
Doe je zaken met ons, dan krijg je
kwaliteitsgarantie in zowel het voor- als
het natraject’, vertelt Moes trots.
En trots mag Moes met recht zijn. Kijk
alleen maar eens naar het zeer hoge

“Het mooiste vuur komt toch écht uit Emmen.”
rapportcijfer (9,3) dat Haardenspeciaalzaak Emmen van de klanten
krijgt. Dat cijfer zegt veel, zo niet alles.

Haardenspeciaalzaak Emmen is
gevestigd aan het Noordeind 90 in
Emmen. De specialist is telefonisch
bereikbaar via 0591-648630. Zie ook
www.haardenspeciaalzaakemmen.nl.
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Senioren Vereniging Dalen en omgeving
zet zich voor veel ouderen in
In Dalen en omgeving is sinds jaar
en dag erg veel te doen voor ouderen. Een goede zaak natuurlijk en
iets waar de Senioren Vereniging
Dalen en omgeving ook erg blij
mee is. Ze zorgen er met elkaar voor
dat er altijd wel iets kan worden
georganiseerd: van muziekmiddagen tot kaarten en het jaarlijkse
uitje naar het Emmer Atlas theater
tot een gastspreker die een lezing
houdt. Volop vertier dus.
Henk Dekker en Jantje Scholten (beiden op de foto) zijn respectievelijk
voorzitter van de Senioren Vereniging Dalen en omstreken en voorzitter van de Activiteitencommissie
hiervan. Tevens is Scholten bestuurslid van de seniorenvereniging: twee
mensen met hart voor de ouderen.
“O, maar daar zijn er meer van hoor.
Wij doen iets, maar dat geldt voor

al die anderen ook. We doen het
met elkaar hier in Dalen, maar ook
in samenwerking met andere seniorenverenigingen uit de buurt. Zo is
het wel eens gebeurd dat een andere
seniorenvereniging te weinig animo
voor een bepaalde activiteit had en
zo kon het gebeuren dat een aantal
ervan met ons meegingen. Dat kan
gewoon. Andersom zou het net zo
kunnen gaan”, sprak het tweetal.

Uitgeverij Olympia

EEN GOED RAPPORT
WAAR JE MEE KUNT
THUISKOMEN!
RAPPORT

De seniorenvereniging leeft volop
en er is vrijwel altijd volop deelname aan de activiteiten. Nieuwe leden zijn overigens welkom. “Wie lid
wordt betaalt niet veel en ze krijgen
ook een eigen blaadje in de bus. Ja, er
zijn er die dat liever hebben. Digitaal
kan ook, maar ook op de ouderwetse
manier. We maken het iedereen naar
de zin.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

‘T DRENTSCHE HUYS,
UW ERKENDE TAXATEUR
Kundig, erkend en voor een scherp tarief streven
wij ernaar om uw taxatierapport binnen een week
gereed te hebben. Zo geven wij bij ‘T Drentsche Huys
u een realistische kijk op uw woonmogelijkheden.

Schoolplein van OBS De Bascule
in Nieuw-Amsterdam verrijkt met
nieuwe speeltoestellen
Op maandag 29 augustus begon het
nieuwe schooljaar in het noorden van
het land weer en dus ook in Nieuw-Amsterdam waar de leerlingen van OBS
De Bascule die dag een fonkelnieuw
schoolplein aantroffen. De meesten
wisten er natuurlijk al van, maar er waren er ook die echt hun ogen uitkeken.
Dat deed Jeroen Imbos, schoolleider
van de school, toen het project was afgerond ook.
Het nieuwe schoolplein is het resultaat
van het werk van de ouderraad van de
school, leerlingen van praktijkschool
PRO in Emmen en mensen van een niet
bij name genoemd bedrijf die voor de
realisatie van de speeltoestellen heeft gezorgd. De ouderraad heeft het dus zelf
gefinancierd en dus zijn ze er binnen de
school allemaal erg blij mee. “En trots,
want de ouderraad heeft het allemaal

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

zelf geregeld en dat is prachtig. De opbrengst van het oud papier zorgde ervoor dat een mooi bedrag waarvan de
nieuwe speeltoestellen konden worden
betaald was ontstaan”, sprak een blije en
trotse schoolleider.
Imbos is ook vol lof over de leerlingen
van de Emmer praktijkschool die ervoor
hebben gezorgd dat het wegennetwerk
op het schoolplein weer keurig netjes is
geschilderd. “Dat deden ze voor de zomervakantie. Erg mooi en goed gedaan.”
Het wegennetwerk is eigenlijk een getekende weg met middenstrepen zodat de
leerlingen er iets van kunnen leren en
erop kunnen spelen. De speeltoestellen
werden in de beginperiode van de zomervakantie geplaatst. Tijdens de eerste
schooldag werd er volop gebruik van
gemaakt.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Zwarteweg 100, Nieuw-Amsterdam
Op een heerlijk plekje gelegen 2/1 kap woning met SLAAPKAMER en
BADKAMER op de begane grond! De woning is gelegen op een perceel
van 660 m2 eigen grond en beschikt over een houten schuurtje en blokhut.

€ 279.000,- k.k.
Bouwjaar
1950
Welkom!
Ma. t/m vrij. van 9.00 - 17.00 uur
Buiten deze tijden zijn wij ook
op afspraak beschikbaar

Wonen
118 m2

Kamers
4

Kavel
660 m2

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

Deelnemen als investeerder
Voor investeerders is deze manier van investeren zoals eerder gezegd aantrekkelijk vanwege het feit dat de rentes op
De 18 Dorpen Krant

cieren.nl
BV Financieren.nl
Oude Markt 26 | Stadskanaal | www.bvfinancieren.nl
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TuinbeursNederland
Grote
overdekte SHOWROOM
showroom te Emmen
GROOTSTE
OVERDEKTE
VAN NEDERLAND

Voorlopig opnamestop van vogels

World of Birds Foundation in Erica
zoekt nog vrijwilligers
World of Birds Foundation in Erica is al
jaren aan de Warmoesweg in Erica gevestigd. Centraal in het tuindersgebied
is elke dag het vrolijke geluid van veel
(tropische) vogels te horen. Als het aan
eigenaar Michel van der Plas ligt blijft
dat ook zo. Het kan ook gewoon, maar
er is wél een sterke behoefte aan het
blijven van vrijwilligers. In de zomermaanden is dat aantal een stuk kleiner
dan tijdens de rest van het jaar en dat
baart Van der Plas zorgen.
“We moeten nu bewust een stop met
betrekking tot het aannemen van vogels
invoeren en dat willen we natuurlijk helemaal niet. Op dit moment is het echter
noodzaak, want anders zouden de vogels te weinig aandacht, voer en verzorging krijgen. Dat mag en kan niet en dus

moeten we even roeien met de riemen
die we hebben.

Makers van
buitenverblijven
Onze buitenverblijven worden gemaakt in
eigen Nederlandse productiefabriek en zijn
volledig naar wens samen te stellen
ONTVANG EEN GRATIS 3D IMPRESSIETEKENING
& INSPIRATIE BROCHURE

Toen Van der Plas werd gevraagd hoeveel vogels hij heeft antwoordde hij dat
dat er wel meer dan tweeduizend zijn:
een ontzettend groot aantal. Ze komen
uit heel veel werelddelen en komen en
gaan van en naar verschillende dierenparken over heel Europa en Nederland.
Veel vogels zijn er permanent, maar de
functie van opvang is wel degelijk aanwezig en dat blijft ook.
Voorwaarde is wél dat er meer personeel
bij komt en dat is op dit moment heel
lastig te realiseren, aldus Van der Plas.
“Er moet echt wat bij, want anders blijft
dit zo of het wordt erger en dat wil niemand.” (18DorpenKrant / Gerry Grave)

Tuinkamers | tuinhuizen | bijgebouwen | schuren
mantelzorgwoningen | overkappingen | veranda’s
(wo)mancaves | glaswanden | screens | serres

Grootste showroom van NL
Groot assortiment, deskundige adviseurs,
gratis parkeren voor de deur, springkussen voor de
kids en een gezellige kofﬁehoek met lekkernijen
IEDERE ZATERDAG GRATIS BROODJE HAMBURGER

Stichting Goede Doelen Valthe geeft
donatie aan Amref Flying Doctors
Fanatieke mountainbiker Kees van den
Bosch uit Sleen neemt van 3 tot en met
10 september deel aan de African Classic in Kenyia. Deze African Classic is
een mountainbiketocht, maar niet zó
maar een doorsnee mountainbiketocht.
Nee, het is een bijna barre tocht waarbij je op je MTB in 7 dagen tijd 400km
en maar liefst 4.000 hoogtemeters overbrugt.
Kees van den Bosch: “Ik ga dit avontuur aan om door middel van een eigen
sponsorplan zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor Amref Flying Doctors. Zij
verrichten in Africa op een uitstekende
manier levensreddend werk. En daar zie
ik dan ook graag 7 dagen voor af”.
Bestuurslid Ruurd Huizenga van Stichting Goede Doelen Valthe: “Wij vinden

het echt enorm stoer dat Kees samen met
zijn MTB op deze manier het gevecht
aangaat met de natuur. Het leek ons een
prima idee om Kees als steuntje in de rug
met een cheque van € 250 te verblijden.
Amref Flying Doctors begon in 1957
als Flying Doctors of East Africa. Artsen
vlogen naar afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden in Afrika om mensen
medische zorg te verlenen. Anno 2022 is
Amref Flying Doctors de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Zo vliegen ze nog steeds naar moeilijk bereikbare gebieden. Maar ze doen méér. Amref
Flying Doctors wil dat mensen in Afrika
gezond zijn én blijven. Daarom geven ze
lokaal medisch personeel een opleiding
en bijscholing. Ook leren ze mensen hoe
zij gezond kunnen leven en hoe zij die
kennis kunnen delen in hun dorp.

3992,-

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

Eigen Nederlandse
productiefabriek

Sterk en onbegrensd
in maatwerk

Houten overkapping
400x300cm

Eigen
montageteams

€ 2485,-

€ 1900,-

Betrokken
familiebedrijf

www.tuinbeursnederland.nl

(0591) 677 665

Phileas Foggstraat 37 - Emmen

info@tuinbeursnederland.nl
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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

ZET UW TUIN IN BLOEI
Zet uw MET
tuin inWILDE
bloei metPLANTEN
wilde planten
Voor een natuurlijk groene tuin!

EIGEN WERKPLAATS

DE KOFFIE STAAT ALTIJD KLAAR

WĲ BIEDEN U KWALITEIT EN SERVICE
OOK VERHUREN WIJ FIETSEN

DEALER VAN:
·
·
·
·

BATAVUS
SPARTA
MERIDA
FREEBIKE

Al 16 JAA
R
een begr
ip in
Schooneb
eek

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

Europaweg 153 | 7761 AD Schoonebeek
Telefoon: 0524 534 818
LOOP GERUST VRIJBLIJVEND BINNEN. PARKEREN VOOR DE DEUR!

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
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ATLAS Theater in Emmen

Theaterkoor Ericarré uit Erica komt met
‘GOOD VIBES IN THE CITY’ in ATLAS Theater
Op donderdag 15 en vrijdag 16 september a.s. presenteert Theaterkoor Ericarré uit Erica in het ATLAS
Theater in Emmen ‘GOOD VIBES IN THE CITY’!
Het is een show met veel muziek, maar ook zijn er
stukjes toneel. Uiteraard met vele dansen en dus is er
voor iedereen iets om van te genieten. Na twee jaren
geen theatershow hebben ze er allen veel zin in en
hopen ze dat het minstens net zo mooi wordt als in
2019 toen Good Vibes werd opgevoerd.
In 2019 trad Ericarré twee keer in een nagenoeg uitverkocht ATLAS Theater op. Sonja Paulusma van het theaterkoor: “Iedereen is erg blij dat de show nu eindelijk
gaat plaatsvinden. We repeteren in een kas van Drenthe Growers in Erica. Hier staat ons zelfgemaakte podium op ‘Atlas-formaat’ zodat we ons optimaal kunnen
voorbereiden. De afgelopen periode hebben we er dan
ook alles aan gedaan om straks zo goed mogelijk voor
de dag te komen. De kaartverkoop gaat best goed: voor
de vrijdag gaat het al om de laatste kaarten terwijl op
de donderdag nog wel wat plekken vrij zijn”.
Wat kunnen de mensen straks verwachten? Volgens
Paulusma is er genoeg om van te genieten. “Het wordt
een spetterende show binnen het decor van New York
City. Het publiek mag zichzelf een beetje in de stad wanen. Na vele repetities zijn we er klaar voor en willen
we u laten genieten van de mooiste en meest veelzijdige muziek aangevuld met korte sketches voor een
lekkere afwisseling en de nodige humor. ’Don’t stop
me now’ van Queen, ‘Uprising’van Muse en Sinatra’s
‘New York’ zijn enkele wel zeer bekende nummers die
zullen worden opgevoerd, maar er is ook wat nederpop en dance.”

Op de foto v.l.n.r.: Katrinus de Vries,
Kor Koning, Rianne van Boven,
Sonja Paulusma en Heleen Wolbers.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Foto: Mariëlle Hensums

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

POP ROCK DISCO DANCE
Theaterkoor Ericarré
presenteert
o.l.v. Erik Luikens

Good
Goo
ooood
od Vibes
Vib
Vi
ibe
bes
es
V
IN THE CITY

15 | 16 SEPTEMBER 2022
ATLAS THEATER EMMEN

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

TICKETS 19,50 | ATLASTHEATER.NL
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GRATIS FIETSDRAGER!!!!

BIJ
AANSCHAF
2 E-BIKES
GRATIS
FIETSDRAGER
*BIJ GEEN INRUIL

De sportieve winke
l in
Nieuw-Amsterdam

Uw SCHOORSTEENVEGER
voor de regio Emmen
Wij vegen het rookkanaal van uw houtkachel,
inbouwhaard of open haard
U ontvangt het veegbewijs voor uw verzekering
Voor het maken van een afspraak:

Vaar t NZ 7
7833 HA Nieuw -Amsterdam
Tel: (0591) 551708
E-mail: info@zantinghtweewielers.nl

0591 - 64 86 30

HAARDENSPECIAALZAAK EMMEN
Noordeind 90, 7815 PE Emmen

www.haardenspeciaalzaakemmen.nl
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Romy Flokstra uit Emmen geeft
‘dancing’ bij SIS in Sleen
Sport Initiatief Sleen (hierna SIS)
is in 2014 opgericht en biedt tal van
sporten voor mensen uit Sleen en
omgeving aan: van hardlopen tot
power walking en van spinning tot
dancing. Bij SIS kan men op een verantwoorde manier sporten. Dat geldt
ook voor het onderdeel dancing dat
door Romy Flokstra wordt gegeven.
De inwoonster van Emmen heeft zelf
veel danservaring en wil iedereen
graag de fijne kneepjes van het dansen bijbrengen.
“We zijn op dinsdag 6 september jl. begonnen en ik heb veel zin in de lessen
die komen gaan. Iedereen is welkom;
of het voor een paar keer is of regelmatig, het kan allemaal. Zo kan een abonnement bij SIS worden afgesloten. Dan
kan men onbeperkt langskomen. Wat
doen we allemaal? Dancing zeg het na-

tuurlijk al: dansen. Het houdt verschillende dansstijlen in: dancehall, hiphop, afro en female. Dancing is voor
jong en oud en voor gevorderden en
niet-gevorderden. Wat wij belangrijk
vinden is dat iedereen zichzelf mag en
kan zijn en vooral dat er met plezier
wordt gedanst”, sprak Flokstra.
Alle lessen vinden in de zaal van SIS
aan de Brink 1 in Sleen plaats en is altijd op dinsdag. Beginners kunnen er
tussen 19.00 en 20.00 uur terecht en
gevorderden van 20.00 tot 21.00 uur.
Wie meer informatie wil of zich wil
opgeven kan contact opnemen met SIS
via sis-sleen@hotmail.com. In de mail
dient bij opgave de voor- en achternaam te worden gezet en of u beginner
of gevorderde bent.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Uitgeverij Olympia

Spelweek in Schoonebeek
met deelname van Oekraïense
kinderen was heel geslaagd
Drie dagen lang was het weer spelweek in Schoonebeek: van 19 tot en
met 21 juli jl. was op het terrein van
Jongerencentrum Goeroe het parkje
ernaast volop vertier voor de jeugd.
De organisatie had wederom voor een
breed scala aan activiteiten gezorgd zodat er voor iedereen wat wils was.
Yvonne Baks (foto) is een van de leden van de organisatie en kijkt op een
prachtige midweek terug. “Het was
weer prachtig. We hebben er dan ook
alles aan gedaan om de spelweek weer
zo leuk mogelijk te maken. Alles vanuit
‘Goeroe’ en steeds met veel deelname.
Er waren maar liefst ruim honderdtachtig kinderen en dat is echt veel. We de-

den het graag en merkten wel dat iedereen genoot. Wat ook mooi is is het feit
dat kinderen uit Oekraïne deelnamen.”
Ieder jaar is er een soort van thema en
dit jaar was dat ‘Ecape the Jungle’.
De jeugd kon natuurlijk ook gewoon
zwemmen, rennen en zo meer, maar er
werden bijvoorbeeld ook zogenaamde
‘palletvilla’s’ gebouwd. Feitelijk ‘villa’s
die op gevonden hout werden gerealiseerd. De een was nog trotser dan de
ander, want kreten als ‘kijk eens wat wij
hebben gemaakt’ gingen rond. Ouders
van de kinderen hielpen ook mee en genoten daar ook van.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Echtpaar De Mes uit Schoonebeek
vierde 65-jarig huwelijksfeest
Op woensdag 10 augustus jl. was het
echtpaar De Mes uit Schoonebeek 65
jaar getrouwd. Deze mijlpaal werd
die dag uitbundig gevierd. Zo kwamen er veel familie bekenden en
langs en bracht locoburgemeester
Guido Rink die ochtend een bezoek
aan Nico en Hennie de Mes.
De heer en mevrouw De Mes zijn respectievelijk 91 en 89 jaar en vonden
beiden het levenslicht in Haarlem. Ze
woonden vrijwel hun hele leven in het
westen van het land en togen in 2014
naar Drenthe; ze verhuisden toen met
hun jongste dochter naar Schoonebeek.
Sinds twee jaar wonen ze in Woon- en
Zorgcentrum De Anloop. Daar wonen
ze met het veel plezier en krijgen ze
zeer goede zorg waarover beide echtelieden zeer tevreden zijn.
Het echtpaar kreeg drie dochters, er

zijn zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. De heer De Mes was
werkzaam als elektricien en mevrouw
als coupeuse. Later ging ze in de gehandicaptenverpleging werken. Tijd
voor hobby’s was er ook. Zo was Nico
de Mes graag aan het klussen en maakt
hij nu regelmatig legpuzzels. Hennie
de Mes zat vaak achter de naaimachine
en tegenwoordig doet ze nog vaak aan
breien. Ook ging men vaak op vakantie. En dan was kamperen toch wel de
hoofdmoot: met de vouwwagen en later met een kleine caravan. Duitsland,
België, Luxemburg en Engeland werden regelmatig bezocht.
Het echtpaar kijkt net als de familieleden op een prachtige dag terug en blijft
genieten van de vele mooie dingen die
ze daags doen.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Rommel- en kleinveemarkt
Griendtsveenpark in Erica al
36 keer een topevenement
De rommel- en kleinveemarkt
Griendtsveenspark is al ruim drie en
een half decennium vaste prik in Erica. Dit jaar ook weer en als vanouds
vond het aan de Berkenlaan en op het
park zelf plaats. Zaterdag 3 september
was de dag waarop het plaatsvond.
Een groot team van medewerkers was
er weken van tevoren mee bezig zodat
alles naar wens zou kunnen verlopen.
Zoals gebruikelijk was de organisatie in
handen van buurt- en belangenvereniging De Peel en het Griendtsveenpark,
beiden in Erica. Henri Robben is voorzitter van de buurt- en belangenvereniging
en André Blaauwgeers (foto) oprichter
en voorzitter van Stichting Griendtsveenpark. Samen met een groot aantal
vrijwilligers zorgden ze ervoor dat het
evenement ook dit jaar weer fantastisch
is verlopen. “Ik doe van alles: van het ondersteunen bij de vergunningaanvraag
tot het maken van ﬂyers en op de dag

zelf heb ik een springkussen opgezet,
draaide ik muziek en fungeerde ik bij
tal van activiteiten als spreekstalmeester.” Blaauwgeers had het ook maar
wat druk. Dat deert hem niet, want het
was echt iets waar hij naar uitkeek. “We
doen het met elkaar natuurlijk, maar ik
was veel met het kleinvee bezig (welke
dieren zouden worden verkocht en zo
meer). Natuurlijk ook om alles goed af
te stemmen.”
“We begonnen al om negen uur. Veel
verkopers hadden hun garage en of zolder opgeruimd en het te koop aangeboden. Het kleinvee bestond uit konijnen,
cavia’s, vele soorten kippen, maar ook
kanaries. Naast alle verkoopstands en
activiteiten kon er natuurlijk ook lekker
worden gegeten in het Griendtsveenpark en natuurlijk hoort er dan ook een
rondje door het dierenparkje worden
gelopen. ”, aldus Blaauwgeers en Robben. (18DorpenKrant / Gerry Grave)

APK-KEURING - ONDERHOUD
AIRCO SERVICE
Nieuw-Amsterdam
Veenoord
Pomp Autoservice

Movanext opvouwbare
ﬁetsendragers

Trekkenweg 4E, VEENOORD

06 55 80 36 92

SPECIAAL VOOR DE
BURGER LIEFHEBBER

Informeer naar
onze afhaalen/of bezorgmogelijkheden

Bacon-Egg
Burger | 4,95
Sesam bun met burger, ei,
bacon, sla, tomaat en augurk

Havenstraat 32
ERICA
T. 0591-301471

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

bij ons kom je helemaal tot rust!

REINHEID
:

schoon tot in je porien!

REGELMAAT

regelmatig bezoek versterkt je immuunsysteem!

Juist in de maanden met een ‘r’ is
het een goed idee om regelmatig
een bezoekje aan de sauna te
brengen. Verwen en verzorg jezelf
met een bezoek aan Anholts!

4e R

Reductie!

3-BADENKAART
ENTREE NORMAAL 33,00

Warm welkom in Schoonebeek!

-------------------3 X 33,00
99,00
-------------------3-BADEN KAART
85,00
-------------------NU VOOR
69,00

www.anholts.nl
aanbieding geldig
t/m 30 sept. 2022
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Opti Reiniging & Service in Emmen

“Steeds meer mensen weten
ons temeer
vinden
voor weten
het ons te
“Steeds
mensen
glazenwassen”
vinden
voor het glazenwassen”
32

Adverteren in RegioMagazine Emmen? Bel Marc Zegerius: 06 - 50 64 78 39
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Oosterbracht 18 A in Emmen.

Vanaf dat moment heb ik het bedrijf
overgenomen. Sindsdien zijn wij

Ook zijn wij naast al die werkzaamheden een toonaangevend bedrijf

Wij zijn te bereiken van maandag t/m
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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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Een terrasoverkapping of carport van zeildoek?
Kamst Roofs in Veenoord realiseert het voor u!
Door Miranda Wolters
Bent u op zoek naar een lichtgewicht,
zonwerend en weersbestendige terrasoverkapping of carport die er ook
nog eens mooi en modern uitziet qua
vormgeving? Maak dan kennis met de
zeildoeken van Kamst Roofs, de mogelijkheden zullen u verrassen.
Koos Kamst is eigenaar van Kamst Roofs
en hij kwam met dit soort overkappingen in aanraking toen hij zijn eigen
huis aan het verbouwen was en op zoek
ging naar iets bijzonders waarmee hij
zijn terras kon overkappen om zo voor
schaduw en koelte te kunnen zorgen. Zo
rolde hij de wereld van de membraanarchitectuur in en hij raakte daarbij zo
overtuigd van het product dat hij besloot deze zelf in Nederland en Duitsland te gaan verkopen.
“De zeildoeken die wij gebruiken voor
het maken van deze bijzondere 3-dimensionale overkappingen zijn door de
speciale manier waarop ze geëngineerd
en geweven zijn niet alleen zonwerend
maar ook waterdicht en bovendien bestand tegen windkrachten tot een windkracht 8”, legt Koos uit. “Maar dat heeft
ook te maken met de speciale vorm van
de overkapping. Door 2 hoge en 2 lage
punten ontstaat er dubbele kromming
waardoor de krachtverdeling op het
doek optimaal is. Bij plotselinge ruk-

winden zullen de ingebouwde autorelease-klemmen het doek overigens ook
laten vieren zodat het niet kan scheuren.” U hoeft het doek dus niet naar
beneden te halen bij regen of wind en
dat betekent dat u ook uw stoelkussens
gewoon kunt laten liggen als u van huis
gaat. Het zeildoek wordt gemonteerd
op palen die meegeleverd worden en
eventueel is het ook mogelijk uw woning of een boom in de tuin als ankerpunt te gebruiken. De totale constructie
wordt binnen een dag gemonteerd en is
dankzij de speciale constructie de sterkste lichtgewicht overkapping die verkrijgbaar is.
“Iedere overkapping wordt volledig
op maat en naar wens van de klant gemaakt”, aldus Koos, “het zeildoek is in
allerlei verschillende kleuren verkrijgbaar en doordat het om een semipermanente overkapping gaat is het niet nodig
om een vergunning voor het plaatsen
ervan aan te vragen.” Het zeildoek kan
in de wintermaanden in principe gewoon blijven staan maar het is volgens
Koos ook heel eenvoudig om deze te
verwijderen en op te bergen tot het
voorjaar weer begint. “We leggen dat bij
de montage natuurlijk allemaal uit aan
de klant maar mocht deze dat prettiger
vinden dan kunnen wij dat in het najaar en voorjaar natuurlijk ook voor hen
doen.” Het opbergen in de wintermaanden zorgt voor een nog langere levens-

duur van het doek, net als het af en toe
schoonmaken ervan.
Wilt u ook genieten van een design
overkapping in uw tuin of op het terras
van uw horecazaak of zoekt u een moderne en lichtgewicht carport voor uw
auto? Maak dan een afspraak met Koos
Kamst van Kamst Roofs, hij komt graag
bij u langs om u de mogelijkheden te be-

spreken. Op afspraak bent u natuurlijk
ook van harte welkom in de showtuin
aan de Middenweg in Veenoord, neem
gerust contact met Koos op.
Kamst Roofs
Middenweg 107
Veenoord
Tel: 085 - 087 1274
www.kamstroofs.nl
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Opruimmedewerkers gezocht

Erica maakt zich op voor jaarmarkt

Natuurbad Zandpol wil vooral netjes blijven

Erica staat op zondag 18 september
(10.00-17.00 uur) geheel en al in het
teken van de jaarmarkt aan de Havenstraat. Daarnaast is er van 14 tot en
met 18 september kermis in het dorp.
‘De jaarmarkt zet Erica elk jaar opnieuw op de kaart. Hoe lang de markt
al bestaat? Poeh, al héél erg lang in
elk geval’, zegt initiatiefnemer Gerjan
Schutte.

Het is er in de zomermaanden bijna
elke dag topdrukte en er zijn nog net
genoeg plaatsen over om de auto’s te
parkeren. Het zegt alles over hoe populair het Natuurbad Zandpol is. Dit
jaar is het er door het prachtige weer
extreem druk. Niet erg, alleen maar
mooi, zo gaf het bestuur ervan aan,
maar het levert tevens ook extra opruimwerkzaamheden op, want de bezoekers zijn niet allen even netjes en
laten van alles slingeren.

Reuring in het dorp
Schutte – eigenaar van snackbar AnyTyme in Erica- is blij dat de kermis gekoppeld is aan de jaarmarkt. ‘Laten we eerlijk zijn, is Erica is niet heel vaak iets te
doen. Juist daarom moeten we de jaarmarkt (met een rommelmarkt) koesteren’, zegt Schutte, die zelf de handen uit
de mouwen stak om ervoor te zorgen
dat er weer een kermis op Erica kwam.
‘Erica had geen kermis. En ik kende wel
een exploitant. Zo kwam van het één
het ander en is de jaarmarkt dus gekoppeld aan de kermis. Ik ben daar blij mee

en zal me daarvoor blijven inzetten. En
ach, je mag als ondernemer inderdaad
best zelf de handen uit de mouwen steken om voor wat reuring in het dorp te
zorgen. Want daar is het natuurlijk allemaal om begonnen.’
Kermis van 14 t/m 18 september
Schutte ziet uit naar 18 september en
vindt het prachtig dat de kinderen uit
het dorp van 14 tot en met 18 september
kunnen genieten van de kermis. ‘Je ziet
steeds minder kermissen in de dorpen
en eigenlijk vind ik dat treurig. Wat is
nou leuker dan samen met de kinderen
even naar de kermis en dat te combineren met een bezoek aan de jaarmarkt?
Helemaal niets toch! Zo lang ik het kan
blijven doen, zal ik me ervoor blijven
inzetten. En overschat mijn rol ook niet.
Ik zorg dat de vergunningen in orde zijn
en dat jong en oud op Erica kan genieten van de gevarieerde jaarmarkt en een
leuke kermis voor de kinderen. En dat
doe ik graag.’

Omdat dit niet van de laatste jaren is is
er al heel lang een soort van opruimploeg bezig. Elke woensdagochtend
zijn ze rondom het water te vinden om
er heel wat rotzooi om te ruimen: sigarettenpeuken in overvloed, maar ook
zakjes, ander plastic en zo meer. Albert
Schimmel (rechts op de foto bij het water) en Jan Bartels (links op de foto bij
het water) zijn bij de opruimploeg betrokken, maar zitten ook in het bestuur
van Stichting Natuurbad Zandpol. Ze

doen het graag, maar gaven aan dat er
wél mensen worden gezocht die willen
meehelpen het terrein rondom het water netjes te houden. Ook wordt nog een
penningmeester gezocht. Hiervoor kan
men bellen met Albert Schimmel (tel.
06-10381737).
Schimmel (links op de foto) en Bartels
(rechts op de foto) lieten zien hoe snel
een kruiwagen vol kan zijn met onder
meer sigarettenpeuk en ander afval.
“We willen het hier netjes houden en
door eens per week bezig te zijn lukt
dat. Maar er moeten echt mensen bij om
het vol te kunnen houden. Het is maar
even werk en het is gezellig een paar
uurtjes op woensdag. Het bad is gratis toegankelijk en dat laten we ook zo,
maar dan moet het er wél netjes uit blijven zien. We vragen de bezoekers dan
ook de rommel zelf op te ruimen zodat
wij niet zoveel werk hebben. Maar rommel is er altijd.” (
18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Foto: Mariëlle Hensums

Spelspektakel Dorpsquiz Erica
komt eraan - zaterdag 24 september a.s.

Marriët Rolink uit Erica geeft seniorensport in vier plaatsen in de regio

Erica wordt weer gereed gemaakt voor
een groots spel spektakel, namelijk
de Dorpsquiz op zaterdag 24 september. Niet saai met je neus in de boeken
maar met je team actief speuren en op
sportieve wijze je punten bij elkaar
verdienen. Om stipt 19:00 uur ontvang
je het quizboek waarna de strijd losbarst. 4 uur lang strijden de teams tegen elkaar om zoveel mogelijk vragen,
doe-opdrachten thuis en op de diverse
spellocaties uit te voeren. Als bewijs
lever je om 23:00 uur de foto’s en filmpjes in samen met je quizboek.

Dat sporten goed is behoeft eigenlijk
geen introductie. Dat geldt ook voor
sporten voor senioren en om hiervoor
te kunnen zorgen is wél een vorm van
begeleiding nodig, want de ervaring
leert dat men er dan meer plezier aan
beleeft en gauwer gaat sporten. Marriet Rolink (foto) uit Erica is een ervaren
kracht op het gebied van gymnastiek,
want geeft er al bijna veertig jaar les
in. Door de gemeente Emmen is haar
gevraagd of ze interesse had om sportlessen aan senioren te geven. Ze gaf
meteen ‘ja’ als antwoord en dus wordt
er al enkele jaren fanatiek, maar ook
gezellig gesport.

Naast gezelligheid en spel gaat het ook
om geld bij elkaar te spelen voor je zelf
gekozen goede doel. Elk team kiest een
doel in de gemeente Emmen waar hij/
zij voor strijd. Zo ontvingen het zwembad en de scouting bij eerdere edities al
mooie geldbedragen.

Op zaterdag 22 oktober is de feestelijk
uitslagavond, alle teams komen dan bij
elkaar in het Schienvat om onder genot
van een hapje en een drankje terug te
blikken op de leukste creaties, bloopers
en briljante antwoorden. Daarna barst
het feest los om de overwinning te vieren en terug te kijken op de derde editie.

Rolink doet het op vier locaties in buurt:
in haar woonplaats Erica, maar ook in
Veenoord, Schoonebeek en Klazienaveen. Er is een heel breed scala aan
sporten en steeds weer zorgt de Ericase
ervoor dat ze een aantrekkelijk en geva-

rieerd aanbod aanbiedt. “De lessen van
de senioren, zowel mannen als vrouwen, bestaan uit een deel conditietrainingen en een deel kracht-/balans- en
stretch-oefeningen. Het tweede gedeelte
van de les bestaat uit een spel dat iedere week weer anders is: dan met ballen,
dan badminton en de volgende keer met
behulp van pittenzakken. Eigenlijk te
veel om op te noemen. Iedereen werkt/
sport op zijn of haar eigen niveau en dit
is voor iedereen geschikt.
De lessen vinden op dinsdag, woensdag
en donderdag plaats. De deelnemers geven regelmatig aan het erg prettige lessen te vinden. Ze worden en blijven fit
en het is er ook nog gezellig. Voor veel
senioren is het sociale gedeelte van de
sportlessen erg belangrijk. Nieuwe leden zijn overigens welkom.
Rolink staat op de foto in de sporthal
aan de Semsstraat in Erica.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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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

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.”

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!

WENDBAAR, KORTE LIJNEN EN EEN EIGEN WAGENPARK

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

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

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

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

Kanaalweg 14, Schoonebeek | info@cubri.nl |

Tel: 0524 - 531817

www.cubri.nl | www.containerbestel.nl
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Marc Hegeman uit Weiteveen nieuwe
hoofdtrainer bij FC Klazienaveen
Marc Hegeman (46) uit Weiteveen is
inmiddels aan zijn tweede avontuur
op voetbalgebied in Klazienaveen
begonnen. Nadat hij al eerder trainer van de voormalige zaterdagvereniging Klazienaveen was, is hij nu
bezig fusieclub FC Klazienaveen
(ontstaan uit een fusie tussen Klazienaveen en Zwartemeer) te trainen.
Zijn doel? Bovenin meedraaien en
promoveren.
“Een club als FC Klazienaveen hoort
echt niet in de derde klasse thuis. We
hebben kwaliteit genoeg en er is ook talent. Ik heb dan ook zin in dit avontuur.
Natuurlijk ben ik er al eerder geweest,
maar toen was er nog geen fusie. Bijna
promoveerden we toen naar de eerste
klasse. Of dat een doel is met FC Klazienaveen? Zeg nooit nooit, maar een
sterke tweedeklasser moet mogelijk
zijn. Dat was ook al zo natuurlijk”, aldus de oud-prof van Emmen, Heracles
en SC Heerenveen. Het trainerschap

begon voor hem in eigen dorp en dus
bij Weiteveense Boys. Daarna volgden
Klazienaveen, Raptim, Twedo, assistent-trainer bij SC Genemuiden en de
laatste vier seizoenen hoofdtrainer bij
zondag eersteklasser SVBO.
De keuze voor FC Klazienaveen was
voor de voormalige verdediger vrij
eenvoudig gemaakt. Hij wil namelijk
ook eens een keer lekker vrij zijn op
zondag. “Ik heb mijn eigen schildersbedrijf en elke zondag was weg. Nu
niet meer. Op zaterdag voetballen is
heerlijk en ik heb er heel veel zin in.
Jammer dat keeper Lennon Ebeltjes
weg is, maar we hebben goede vervangers.” Hegeman heeft ook wel
een mening over het aanpakken van
het sportpark. “Het zou mooi zijn als
je alle velden vanuit één oogpunt zou
kunnen zien. De bossen dus grotendeels weg en dan zou dat kunnen. Het
is een prachtig sportpark, maar kan
nog veel mooier worden.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Vraag de vakman!
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Jarno Lufting uit Den Hool
leider af bij DSC’65
De 29-jarige Jarno Lufting uit Den
Hool was maar liefst tien seizoenen
op rij elftalleider van voetbalvereniging DSC’65 uit Dalerveen. Hij
deed dat met heel veel plezier, maar
is er inmiddels mee gestopt. De reden? Hij wil meer tijd vrijmaken
voor zijn vrouw en twee kinderen.
Maar ook geldt niet meer de ‘verplichting’ te hebben om elke zondag en doordeweeks als elftalleider
aanwezig/bezig te zijn. Aan het
eind van het vorige seizoen was hij
voor het laatst in zijn functie actief.
De meeste elftalleiders zijn nog niet
eens met hun functie begonnen als
ze 29 zijn en Lufting heeft er al tien
jaar opzitten. Het laat zich vrij simpel verklaren: “Ik was altijd gewoon
voetballer, maar had als jonge speler
vaak te maken met veel en blijvende blessures. Daarom koos ik ervoor
om elftalleider te worden. Het was
altijd prachtig om te doen, zowel de

uit- als thuiswedstrijden en het was
altijd erg gezellig. DSC’65 is echt
zo’n gezellige dorpsclub. Ik woon
dan wel niet in Dalerveen, maar Den
Hool ligt er tegenaan en ik ben er
dus zo. Ik woon er al mijn hele leven.
We hebben ons huis net verbouwd
en daar genieten we van.”
Genieten kan Lufting nu des te meer.
Even een keer wat vaker naar een
wedstrijd van FC Emmen, een keer
naar Feyenoord en dan zijn er nog
vrienden, andere hobby’s en zijn
werk. Een echte DSC’65-er blijft bij
de club komen en dat doet Jarno
Lufting ook. “Ik zal zeker bij de club
betrokken blijven. En wellicht zal ik
in de toekomst nog wel vrijwilligersfuncties gaan bekleden. Ook zal ik
nog regelmatig de wedstrijden gaan
bezoeken bij DSC’65 1, alleen de verplichting/druk om er elke zondag te
zijn is nu weggevallen en dat geeft
wel een stukje rust.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Wegens aanhoudende drukte zijn wij op zoek naar iemand
die ons wil helpen met het aanleggen van tuinen
Wat zoeken wij:
• Vakbekwaam Hovenier / leerling hovenier / Affiniteit met groen.
• Fulltime / parttime beschikbaarheid.
• Iemand die zelfstandig is, maar ook met iemand samen kan werken.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Goede omgang met klanten, uitleggen wat hij/zij aan het doen is en vragen beantwoorden.
• Iemand die past in een klein en hecht team.
• Representatief persoon.
• VCA en BE rijbewijs is gewenst, maar ook in overleg te behalen.
Wat bieden wij jou aan:
Je komt te werken in een hecht en gemotiveerd team. We helpen elkaar waar kan
en nodig. Je krijgt verschillende verantwoordelijkheden en bent zelf, of met een collega,
verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de opdracht. De lijnen zijn kort waardoor
er snel gehandeld kan worden tussen verschillende mensen. Wisselende
werkzaamheden en beloning conform cao Hoveniers.
Spreekt deze functie je aan en lijkt het je leuk/uitdagend om ons team te komen
versterken, stuur dan je cv en motivatiebrief op naar info@dezijtak.nl.

NIEUW-AMSTERDAM | WWW.DEZIJTAK.NL
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Dalenaar Michel Boer tevreden jeugdvoorzitter van voetbalvereniging Dalen

Voetbalvereniging Zandpol stopt
voorlopig met prestatievoetbal

Michel Boer uit Dalen gaat zijn tweede seizoen als jeugdvoorzitter bij voetbalvereniging Dalen in. De oud-speler
van de club volgde Richard Spang op
en heeft veel plezier in zijn functie.
Boer zorgt er samen met anderen van
de club voor dat alles met betrekking
tot het jeugdvoetbal in Dalen en Dalerveen zo goed mogelijk wordt geregeld.
De jeugd speelt onder de noemer SJO
Dalen-DSC.

Zandpol speelde jarenlang in de kelder van het zondagvoetbal, maar wél
gewoon in de standaardklassen. Dat
ging ook heel lang goed, maar met
ingang van het komend seizoen komt
Zandpol in de reserve vijfde klasse
uit. Geen schande, zo vinden ze bij de
kleine vereniging, wél realiteit en het
is even zoals het is. Belangrijk is echter
dat er nog altijd in Zandpol wordt gevoetbald en dat met drie seniorenelftallen. Bestuurslid Egbert Jonker (foto)
hoopt dat dat zo blijft, maar ziet het
met vertrouwen tegemoet als naar de
toekomst wordt gekeken.

Boer, die op zijn 26ste vanwege een
blessure besloot met voetbal te stoppen
verhuisde op die leeftijd naar Arnhem,
keerde drie jaar geleden terug en werd
door de nieuwe voorzitter van de club,
Martijn Heerkes, gevraagd om jeugdvoorzitter te worden. Het ja-woord was
er snel, want Boer wil niets liever dan
dat Dalen die stabiele club blijft die het al
jaren is. Daar horen goede, gemotiveerde jeugdspelers bij. “Het jeugdbestuur

stapte volledig op en ik hoefde dus niet
lang na te denken. Het is belangrijk dat
er een jeugdbestuur is. Ik kan het prima
combineren met mijn werk als leraar in
het middelbaar onderwijs en heb veel
voor de club over.”
Het hele jeugdbestuur is logischerwijs
nieuw en dus zou het even wennen
kunnen zijn. Michel Boer realiseerde zich dat, maar het verliep allemaal
voorspoedig zodat alles nu op rolletjes
loopt. “Vorig jaar was een jaar waarin
alles voor ons nieuw was, maar ik ben
tevreden hoe we het hebben opgepakt.
En dit jaar proberen we het weer een bee
tje beter te doen. Ik doe het met heel veel
plezier, anders had ik het ook nooit gedaan. Dat geldt trouwens voor het hele
jeugdbestuur. Er gaat veel tijd in zitten
dus daarom vind ik het ook erg belangrijk dat het ook leuk moet zijn.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

“Dit is gewoon een kleine club. We hebben altijd wel genoeg spelers gehad,
maar de spoeling is gewoon dunner op
dit moment en dan moet je het doen met
de spelers die je hebt. Dat zijn jongens
met een goede instelling. Niet allemaal
uit eigen dorp, want dat is niet haalbaar

en dus komen ‘afvallers’ van SVV’04 uit
Schoonebeek hier voetballen. Wij zijn er
dan ook erg blij mee. De voorbije jaren
stopten of vertrokken belangrijke en ervaren spelers. Dat vang je niet zomaar
even op”, sprak Jonker. Een echte clubman die altijd tijd heeft voor een praatje, zichzelf is en zin heeft in het nieuwe
seizoen. Dan speelt Zandpol in plaats
van op zondagmiddag al in de ochtend.
De eerste officiële was op zondag 4 september jl. tegen SVV’04 bij de buren in
Schoonebeek.
“Dat hoeft niet zo’n probleem te zijn.
Veel jonge jongens willen niet op zondagochtend voetballen, maar wij doen
dat wel en iedereen wil dat wel. Dat is
mooi natuurlijk. Of we ooit terugkeren
in de standaardklassen? Dat is wel de
bedoeling en het liefst volgend seizoen
en anders het seizoen erop.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

Uw SCHOORSTEENVEGER
voor de regio Emmen
Wij vegen het rookkanaal van uw houtkachel,
inbouwhaard of open haard

SIEBEN & SIEBEN
schildersbedrijf

sinds 1935

U ontvangt het veegbewijs voor uw verzekering
Voor het maken van een afspraak:

0591 - 64 86 30

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

Noordeind 90, 7815 PE Emmen

www.haardenspeciaalzaakemmen.nl
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Leden van DOL/Olympia Combinatie
uit Nieuw-Amsterdam doen mee aan de
Wereld Gymnaestrada in Amsterdam
De Wereld Gymnaestrada is een groot
evenement dat één keer in de vier jaar
wordt georganiseerd. In 2023 vindt
het van 30 juli tot en met 5 augustus
in Amsterdam plaats en een groot
aantal leden van DOL/Olympia Combinatie uit Nieuw-Amsterdam doet
eraan mee. Hendrik Lanjouw uit die
plaats is trainer van de springgroep
van de gymnastiekvereniging en
heeft er maar wat veel zin in.
Tijdens het evenement laten deelnemers veel demonstraties zien. Esmee
de Haan doet voor de eerste keer mee,
terwijl Jan Zuiderduin voor de tweede
keer meedoet. Beiden gaan springoefeningen aan het publiek laten zien. Trainer Hendrik Lanjouw is er ook weer
bij. Voor de twaalfde keer om precies
te zijn. Tijdens het festijn is het een en

al genieten en doen meer dan 22.000
mensen mee.
Zowel De Haan als Zuiderduin, die net
als Lanjouw op de foto staan, hebben
er zin in en zullen ondanks het feit dat
het geen wedstrijden zijn een zo mooi
mogelijke demonstratie laten zien.
Lanjouw kan ook niet wachten. Tot
die tijd geldt veel trainen om ervoor
te zorgen dat alles straks prima gaat
verlopen. “Ik merk echt dat het plezier
er tijdens de trainingen van afstraalt.
Mooi om te zien”, sprak Lanjouw.
Wie interesse heeft om te gaan springen of turnen en mee wil doen aan de
Wereld Gymnaestrada in Amsterdam
kan contact opnemen met Hendrik
Lanjouw, tel. 06-21812550.
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Jasper Bunskoek uit Dalerveen
schrijft een boek over de historie
van zijn woonplaats
Over een klein jaar moet het gereed
zijn: een boek over de historie van
het dorp Dalerveen. Hoewel Dalerveen wel in andere historische boeken
wordt genoemd, is er nog geen boek
over alleen het dorp. En dus gingen de
drie buurtverenigingen in Dalerveen
in gesprek en kwamen ze tot de conclusie dat er een dergelijk boek zou
moeten komen. Van het een kwam
het ander en het traject werd door een
werkgroep gestart.
Jasper Bunskoek is geboren en getogen
Dalervener en zal het boek gaan schrijven. Hij weet net als de andere leden
van de werkgroep veel van de geschiedenis en er zijn door een aantal mensen
veel interviews afgenomen om op die
manier aan informatie over de historie
te komen. Ook is er een ‘fotobrengdag’
georganiseerd zodat de foto’s digitaal
konden worden gemaakt. Samen met
Anna Wiers staat Bunskoek op de foto
aan De Lichtenburg met op de achter-

grond de oudste boerderij van het dorp.
Het idee het boek te gaan schrijven is
bij Wiers ontstaan. Ze levert net als vele
anderen ook een grote bijdrage aan de
totstandkoming van het boek.
Het tweetal vertelde vol passie over het
ontstaan van het idee het boek te gaan
realiseren, de vele verhalen die (oud)
inwoners vertelden en hoe het er straks
zal komen uit te zien: tientallen verhalen over het leven in het dorp, markante gebouwen en boerderijen, maar ook
(verdwenen) voorzieningen zoals de
bakker, de zuivelfabriek en het rijke verenigingsleven. “We vinden het belangrijk dat er een historisch boek over alleen Dalerveen komt. Nieuwe inwoners
en de jongere generatie weten bijvoorbeeld niet dat er een winkel, fabriek of
bank heeft gestaan. Bovendien is het een
uitgelezen kans om de historie van het
leven in het dorp - van de eerste tot de
huidige inwoners - in kaart te brengen.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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Vernieuwd veiliger sportpark in
NKVV uit Dalerpeel viert volgend Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Over een maand of acht, negen ziet het zullen straks profijt van het nieuw te
jaar het 75-jarig bestaan
sportpark in Nieuw-Amsterdam/Veen- realiseren geheel hebben: de schaats-,
Volgend jaar is het groot feest in Dalerpeel. Dan bestaat de Nieuwe Krimse Voetbalvereniging (NKVV) namelijk 75 jaar. Het was op 12 mei 1948
toen dertig personen zich als lid opgaven. Men begon eerst bij de Overijsselse voetbalbond onder de naam
‘Volharding’ om al snel in de huidige
naam te worden veranderd.

Momenteel is het ledenaantal 172, zijn
er twee seniorenteams, twee damesteams en een 45+-team. Veel jeugdspelers zijn er niet en dus is er een
samenwerkingsverband met het nabijgelegen Protos uit Steenwijksmoer.
Het is een echte dorpsclub waar men
zich gewaardeerd voelt. Het sportpark
heeft de laatste drie jaar een metamorfose ondergaan. Zo zijn de velden
vernieuwd, nieuwe ledlicht-installaties geplaatst, het hoofdveld van een
prachtige omheining voorzien en zijn
kozijnen en deuren door kunststof
exemplaren vervangen. Ze doen het

met elkaar en dus werkten veel vrijwilligers eraan mee.
Klaas Veldhuis (foto) is bestuurslid
van de club en voelt zich als een vis in
het water bij de club. De velden liggen
eigenlijk in zijn achtertuin en binnen
een halve minuut is hij op het sportpark. Veldhuis doet veel voor het dorp
en is een echte clubman die samen met
vele anderen voor een prachtig jubileumprogramma zal zorgen.
Hoe het er precies zal komen uit te
zien weet hij nog niet, maar dat het
heel gezellig wordt staat buiten kijf.
Het zal in ieder geval in het weekend
van 12 en 13 mei 2023 plaatsvinden.
“Sinds mei jl. is een werkgroep actief
met het samenstellen van een feestelijk
programma. We gaan ook een leuke
voetbalwedstrijd organiseren en er zal
voor de jeugd een apart programma
zijn. Via onze mediakanalen zullen we
kenbaar maken wat we allemaal gaan
doen. Wees vooral welkom!”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

oord er heel anders uit. Op 1 oktober
a.s. wordt namelijk begonnen met een
renovatie ervan zodat het sportpark
aan de modernste eisen voldoet, een
stuk veiliger is en weer jaren vooruit
kan. Het sportpark, uitgezonderd de
kantine en de kleedkamers, is eigendom van de gemeente Emmen die besloot een en ander op te knappen en te
herindelen.
Christian Scholten (foto) is ad-interim-voorzitter van voetbalvereniging
Twedo en spreekt van een goede ontwikkeling. “Het was tot nu toe een interessant en intensief traject waarbij
vele gesprekken en discussies met de
verenigingen en gemeente zijn gevoerd.
Hierbij zijn uiteindelijk afwegingen en
keuzes gemaakt, wat wel of niet haalbaar was om tot het huidige plan te komen. Persoonlijk denk ik dat het mooie
tweelingdorp
Nieuw-Amsterdam/
Veenoord straks trots mag zijn op het
vernieuwde sportpark.” Drie partijen

speedway- en voetbalvereniging. De
speedwaybaan wordt naar de westzijde
van het sportpark (Nieuweweg) verplaatst, de schaatsbaan blijft op dezelfde
plek, maar wordt vernieuwd en geasfalteerd en dus verdwijnt de traditionele
sintelbaan. Er kunnen dan meer sporten op plaatsvinden. Skeeleren bijvoorbeeld. Voetbalvereniging Twedo krijgt
een kunstgrasveld met bijbehorende
utiliteiten, zoals verlichting en dergelijke. Het hoofdveld wordt voorzien een
nieuwe grasmat en drainage. Daarnaast
wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid en gaat Twedo extra kleedkamers
bouwen. Veiligheid is een groot goed
en dat wordt gewaarborgd omdat het
jeugdvoetbal op zaterdag slechts aan
één kant van het sportpark plaatsvindt.
Dat was in het verleden niet zo. De duur
van de werkzaamheden zal mede afhangen van de weersomstandigheden in de
winterperiode, maar Scholten verwacht
dat het zo rond april klaar zou moeten
zijn. (18DorpenKrant / Gerry Grave)

De Race, ATB en E-Bike Specialist!

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

Grote voorraad
E-Bikes

Telefoonnummer
0524-551 328

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

E-mail
info@scholten-cycling.nl

s c h o l ten - c yc l i n g . n l

Kleine Veld 39, 7751 BG DALEN
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Welkom bij de grootste
hobbywinkel van Nederland in Zuidwolde!

600m

²

Hobbymaterialen

Hobbyartikelen oa. Hobbydots, Dot en Do Sparkles en Stich en do
Haak- en breigarens, haak en breinaalden en haakboeken.
Diamond Painting, Pixelhobby, Gieten en modeleren, Klei.
Fournituren, ritsen en naaigarens, elastiek, lint, biaisband
Handletteren, home deco, decopatch, Posca markers
Schilder- en tekenmaterialen, Amsterdamverf, Schildersdoeken
Wenskaarten en kaarten maken en nog veel meer!

Ook voor uw DHL Pakketjes, sleutels en inlijstwerk!
Hoofdstraat 57 - 7921 AC - Zuidwolde (dr) - T. 0528 371561
www.stuifzandallerhande.nl - info@stuifzandallerhande.nl
Openingstijden:
maandag: 13:00 - 18:00 uur | dinsdag t/m donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag: 09:00 - 20:00 uur
| zaterdag: 09:00 - 17:00 uur

Hobby en Creatief

Gratis parkeren | Bezoek ook onze webshop:
www.hobby-koopjes.nl

Bruiloften - Jubileumbruiloften
Verjaardagen - Feestavonden - Catering

De Velden 11A, Veenoord. Tel. 06-23650714

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

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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Band Bliss uit Emmen stapje verder
in droom naar muziekcarrière
De band Bliss uit Emmen mag het landelijke traject van Popsport volgen. De
band werd geselecteerd uit zes deelnemers die van april tot juli het talentontwikkelingstraject Popsport Drenthe
volgden. Het is een nieuwe stap in de
droom van de bandleden om professioneel muzikant te worden. Vanaf
september krijgt de band een aantal
maanden professionele begeleiding,
workshops en studiotijd om te werken
aan hun eigen muziek.

vinciaal traject volgen deelnemers een
aantal weken workshops en worden
ze gecoacht op het schrijven van eigen
nummers, geluid en podiumpresentatie.

Talentontwikkelingsproject
Popsport
Popsport richt zich op jonge muzikanten tussen de 12 en 21 jaar. In een pro-

Aan het eind van het landelijke traject
staat er een finale gepland om te kijken
wie in Nederland zich het meest weet te
onderscheiden.

In Drenthe waren muzikanten CYNN
en Robin Assen van de band Navarone aan het traject verbonden. Hun taak
wordt nu overgenomen door andere
artiesten, waardoor de deelnemers stappen kunnen zetten richting (landelijke)
optredens.

Mysterie van het Sleenerzand
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober
organiseert Hondsrug UNESCO
Global Geopark in samenwerking
met Staatsbosbeheer Mysterie van het
Sleenerzand.
Waan je in de tijd van de
hunebedbouwers tijdens deze
mysterieuze avondwandeling over

het Sleenerzand. Volg de route langs
grafheuvels en celtic fields naar het
bijzondere hunebed De Papeloze Kerk.
De lichtjes langs de route begeleiden
je naar verrassende historische
ontmoetingen. Deze avond(en) wil je
niet missen! Houd onze website in de
gaten voor het laatste nieuws over het
Mysterie van het Sleenerzand.

Beachvolleybaltoernooi
in Erica was zeer geslaagd
Het beachvolleybaltoernooi in Erica is
al anderhalf decennium een heel populaire activiteit in de zomer. Steevast
vindt het toernooi op de laatste zondag
van de zomervakantie plaats. Voor de
vierde keer was het beachvolleybalterrein op het complex van het Geert
Vos Bad op zondag 28 augustus jl. de
locatie en altijd weer is er naast volop
spanning en spektakel tijd voor randactiviteiten en heel veel gezelligheid.
Ooit begon met het toernooi overigens
aan de Havenstraat.
Menfred Kloppenburg (foto) is lid van
de organisatie en zelf fervent volleyballer. Tijd om mee te doen was er voor
hem helaas niet bij. “Nee, daarvoor had
ik het veel te druk. Ik moest natuurlijk
van alles regelen en was in dat kader
steeds aan het heen en weer lopen. We
keken er met elkaar echt naar uit want

na twee jaren dat het niet mocht plaatsvinden kon en mocht het nu dus weer.
Echt geweldig!”
Kloppenburg maakt deel uit van een
team dat maandenlang bezig was alles
in goede banen te leiden. Zo kreeg men
het voor elkaar weer een prachtig deelnemersveld te realiseren. Geen bestaande teams van verenigingen, maar teams
uit Erica en de nabije omgeving. 36 seniorenteams namen deel. Ze waren over
zes poules van zes teams verdeeld. Het
ene team streed voor elk punt, terwijl
het andere team het wat rustiger aan
deed en onder het mom ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ deelnam. Voor
de jeugd was er een apart toernooi. “Het
was echt prachtig. Iedereen genoot. Ook
van de feestavond.”
(18DorpenKrant / Gerry Grave)

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

Ans Hegen uit Sleen blij met gerealiseerd samenwerkingsverband tussen gymnastiekverenigingen
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met motor
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GRATIS
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afstandsbediening
afstandsbediening

0591 618794
0591
0591 618794
618794
www.hzzonwering.nl
www.hzzonwering.nl
www.hzzonwering.nl

Ans Hegen van Gymnastiekvereniging “Sleen”
gaf in de vorige editie van deze krant haar zorgen met betrekking tot het dalend aantal trainers
bij gymnastiekverenigingen in de regio aan. Ze
plaatste een soort van noodoproep zodat trainers
zich zouden kunnen melden. Ook probeerde ze
samen met andere bij gymnastiekverenigingen
betrokkenen het doel te kunnen laten slagen.
Van het een kwam het ander en inmiddels is er
een samenwerkingsverband van zes gymnastiekverenigingen in de gemeenten Emmen en
Coevorden gerealiseerd.
Hegen is er maar wat blij mee en met haar de leden van de andere gymnastiekverenigingen. Het
gaat om Gym- en Sansvereniging Dalen, Gymnastiekvereniging “Sleen”, UNIDO uit Emmer-Compascuum, GVC’87 uit Barger-Compascuum,
Gym- en Dansvereniging DOL/Olympia Combinatie uit Nieuw-Amsterdam-Veenoord en ASG
uit Geesbrug. De bedoeling is dat er een trainer

voor deze verenigingen wordt gevonden zodat ze
kunnen blijven bestaan en dat het meedoen aan
gymnastiek dus mogelijk blijft. “Het is echt zó belangrijk en wat is het mooi dat dit is gerealiseerd.
Deze vorm van samenwerking is best uniek. In
ons land is veel vraag naar trainers; ik kom het bijna dagelijks tegen. Veel verenigingen werken nog
op eigen kracht, maar langzamerhand worden we
in dit systeem bedreigd; de noodzaak riep dus en
we sprongen er op deze manier – vind ik – goed
op in.”
Tot op heden heeft de samenwerking echter
nog geen goede resultaten opgeleverd. Hegen is
zich bewust dat de tijd nu dringt en hoopt echt
dat een trainer zich gaat melden. Haar nummer:
06- 12953621. Op de foto: links Kirsten Klasen
en rechts Ans Hegen (beiden bestuursleden van
Gymnastiekvereniging “Sleen”)
(18DorpenKrant / Gerry Grave)
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In het Drentse Meppen

Inspiratiedag Natuurbegraafplaats
Mepperdennen zaterdag 10 september
MEPPEN – op zaterdag 10 september
organiseert Natuurbegraafplaats
Mepperdennen weer een
inspiratiedag. Tijdens deze open dag
kunnen bezoekers kennismaken
met natuurbegraven en een groene
uitvaart. Er zijn rondleidingen, een
inspiratiemarkt en het ontvangsthuis
met de ruimte waar een plechtigheid
en nazit georganiseerd kan worden
zijn te bezoeken.
Natuurbegraafplaats Mepperdennen
ligt in een jong bos, grenzend aan het
mooie Drentse plaatsje Meppen. Het
bos kent een besloten karakter, maar
dankzij verrassende zichtlijnen is het
open veld op verschillende plekken
zichtbaar.
Informatiemarkt, expositie en
rondleidingen
Op de natuurbegraafplaats is zaterdag
10 september van alles te beleven.
Op de informatiemarkt rondom het
gebouw staan diverse kramen. Hier
kunt u kennismaken met verschillende
uitvaartverzorgers. Zij nemen
voorbeelden mee van ecologische
kisten, urnen, manden en wades.
Daarnaast zijn er standhouders
aanwezig die meer kunnen vertellen

over alles rondom een groene uitvaart.
U kunt zich onder andere laten
informeren en inspireren op het gebied
van memorie, foto en video, de laatste
zorg en bloemen.
Elk half uur is er een rondleiding over
de natuurbegraafplaats, desgewenst
met een elektrische kar voor mensen
die slecht ter been zijn. Tijdens de
rondleiding vertelt een gids over
natuurbegraven en het natuurgebied.

Aanmelden
U bent van harte welkom tussen
11:00 tot 16:00 uur in en rondom
het ontvangsthuis aan de Zwarte
Hurenweg in Meppen.

In verband met de maatregelen vraagt
de organisatie belangstellenden zich
vooraf aan te melden.
Dat kan via www.mepperdennen.org/
inspiratiedag of 0591-230020.

natuurbegraafplaats
Mepperdennen
www.belliniforkids.nl

Vaart ZZ 31, 7833 AB Nieuw-Amsterdam - Telefoon 0591 551508 | www.juwelierpekelsma.nl
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M. Klaas Sierhekwerk

‘De klant moet zich gehoord voelen’
Wie op zoek is naar (prachtig)
sierhekwerk, sierpoorten,
schuifpoorten, balkon hekwerk en
tafelpoten doet er zeer verstandig
aan om contact op te nemen met M.
Klaas Sierhekwerk. Met ruim twintig
jaar ervaring in de staalindustrie en
als specialist in hekwerk kan Marco
Klaas je altijd prima van dienst zijn.
‘Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat
de klant zich gehoord voelt. Daarnaast
regel ikzelf alles van A tot Z. Ik heb
een eigen werkplaats en omdat ik
alles zelf doe, zijn de lijntjes altijd
kort. Daarnaast ben ik iemand die
altijd maatwerk biedt’, laat Marco
weten.
Altijd eerlijk advies
Nog iets; kies je voor de diensten van
M. Klaas Sierhekwerk, dan krijg je te
maken met een bedrijf dat graag met
je meedenkt. ‘Ik heb behoorlijk wat
ervaring en probeer altijd zo goed
mogelijk met de klant mee te denken.
Heeft de klant een bepaald idee in het
hoofd, dan kan ik prima inschatten
of iets wel of niet mogelijk is. Ik ben
overigens iemand die altijd eerlijk
advies geeft. Ik ben ook altijd eerlijk
naar mezelf. Ik kan best veel, maar niet
alles.’
De wind stevig in de zeilen
M. Klaas Sierhekwerk heeft de wind
stevig in de zeilen. Op basis van

kwaliteit en betaalbare klasse weten
steeds meer mensen de weg naar
Schoonebeek te vinden. ‘Ik heb de zaak
overgenomen van mijn schoonvader.
Ik heb toen wel de naam veranderd
en ben bepaalde zaken wel anders
gaan doen. Ik heb het klantenbestand
overgenomen en vervolgens verder
uitgebouwd. Gelukkig kan ik nog altijd
terugvallen op mijn schoonvader, zoals
dat ook geldt voor mijn eigen vader.
Bedankt, mannen!’, vertelt Marco.
‘Ik denk altijd in oplossingen’
M. Klaas Sierhekwerk staat voor
maatwerk. ‘Als mensen graag een
sierhek willen, dan hebben ze vaak al
een bepaald idee in hun hoofd. Ik ga
altijd kijken hoe de situatie ter plekke
is. Vervolgensmaak ik een schets en als
de klant akkoord is, dan ga ik echt aan
de slag. Ondanks het feit dat ook de
staalprijzen behoorlijk gestegen zijn,
denk ik dat ik betaalbare klasse bied.
Ik sta voor kwaliteit en adviseer de
klant bijvoorbeeld om altijd te kiezen
voor verzinken en voor tenminste
één laag poedercoating. Dan heb je er
namelijk extra lang plezier van. Verder
kun je ook altijd bij mij aankloppen
voor reparaties of voor bijvoorbeeld
het verlengen of inkorten van een
hek. Eigenlijk kun je voor alles wat
met staal te maken heeft wel bij me
terecht. Ik ben iemand die niet denkt in
problemen, maar juist in oplossingen.’’

Wasmachine stuk?
REPARATIE of NIEUWE?

M. Klaas Sierhekwerk is gevestigd
aan de Vlasakker 10 in Schoonebeek.
Het bedrijf is telefonisch te bereiken

via 06-54644959 en via info@klaassierhekwerk.nl . Zie ook de website
www.klaas-sierhekwerk.nl

M. Klaas Sierhekwerk
Voor al uw maatwerk!

* MIELE
* BOSCH EXCLUSIV
* SIEMENS
* AEG

Gratis parkeren voor de deur!
0591-610494
Weerdingerstraat 196, Emmen

www.klaas-sierhekwerk.nl
- Ontwerp op maat
- Eigen productie
- Scherpe prijzen
- Automatisering mogelijk

Schuif- en inrijpoorten Boeren scharnieren Klein constructie IJzerverkoop -

Persbericht voor
De 18 Dorpen Krant?
Mail naar:
har@regiomagazine.nl
Bel Marc Zegerius:
06 50 64 78 39

Bezoekadres:
Vlasakker 10
7761 RC SCHOONEBEEK
06 54 64 49 59
info@klaas-sierhekwerk.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.00 uur
U kunt ook buiten openingstijden op afspraak bij ons terecht.
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Wilt u nog dit jaar genieten van een blokhut of overkapping in
uw tuin? Dé Blokhutproducent in Emmen realiseert het voor u!
door Miranda Wolters
Passie voor maatwerk, dat is waar dé
Blokhutproducent in uitblinkt en waar
de kracht van dé Blokhutproducent
ligt. Het bedrijf van Erik en Rosalien
Kuhl produceert en verkoopt al sinds
2009 de mooiste blokhutten, overkappingen, garages en alles wat daarbij
hoort.
Wat bij aankomst in de showroom in
Emmen onmiddellijk opvalt is de bijzondere sfeer die er heerst. Men waant
zich onmiddellijk in een gezellige tuin
door de aanwezigheid van verschillende blokhutten en overkappingen, fijne
meubelen om op te zitten én de natuurgeluiden op de achtergrond. Rosalien:
“We hebben echt nagedacht over de inrichting en de sfeer die we wilden creëren en zijn erg blij met het eindresultaat.”
Maatwerk
“Achter onze showroom, in hetzelfde
pand, bevindt zich onze fabriek”, vertelt Rosalien. “Al onze houtconstructies
worden daar op bestelling geproduceerd, alleen de aluminium overkappingen komen van een andere leverancier.
Die aluminium overkappingen zijn een
mooie aanvulling op ons assortiment.”
Het dak van een aluminium overkapping is voorzien van polycarbonaatplaten of glas en eventueel kan daarop ook
zonwering gemonteerd worden zodat u
altijd verzekerd bent van schaduw. Bij

alle blokhutten, overkappingen en andere producten die dé Blokhutproducent
produceert en levert, gaat het om maatwerk. Overkappingen worden eventueel voorzien van glazen (schuif)wanden
zodat deze het hele jaar door ook als
tuinkamer gebruikt kan worden en op
die manier dus echt een verlengstuk van
de woning wordt. “Soms kiezen mensen
er in eerste instantie niet voor om wanden te laten plaatsen en in die gevallen
is het ook mogelijk om dat later alsnog
te doen”, aldus Rosalien.
Bij de productie van alle houten constructies wordt gebruik gemaakt van
grenen- of douglashout. “Men gaat er
veelal vanuit dat douglashout de meest
duurzame van de twee soorten is maar
dat verhaal gaat niet altijd helemaal op”,
zegt Rosalien. “Er wordt van douglas
altijd gezegd dat deze houtsoort langer meegaat dan grenen maar dat heeft
natuurlijk ook te maken met de mate
van onderhoud die men toepast. Als je
goed voor het hout zorgt zal het langer
meegaan, zo is het nu eenmaal. Klanten
kunnen er bij ons voor kiezen om hun
blokhut onbehandeld te laten leveren
maar het is ook mogelijk het hout voor
hen te impregneren of in de kleur van
hun keuze te laten beitsen zodat deze
direct behandeld en dus winterklaar is.”
Qua levertijd voor zowel een houten als
aluminium constructie is het overigens
zo dat het dit jaar nog gerealiseerd kan
worden in uw tuin en met glasschuif-

wanden en/of een terrasheater kunt u
hier het hele jaar door van genieten!
Compleet pakket
Dé Blokhutproducent onderscheidt zich
van andere bedrijven in de branche door
iedere klant advies op maat te geven.
Omdat geen klant, geen tuin en geen
wens hetzelfde is. “Van fundering, inclusief betonfunderingen en alle extra
wensen, we kunnen het allemaal voor
de klant realiseren. Het plaatsen nemen
we indien gewenst natuurlijk ook voor
onze rekening, maar zelf plaatsen kan
natuurlijk ook”, legt Rosalien uit.
Mocht u plannen of wensen hebben
voor het plaatsen van een blokhut of

Epaper:(WWW.TEGELHANDELDALEN.NL)

T. 06-41044448

overkapping in uw tuin dan bent u van
harte welkom om langs te komen om de
mogelijkheden te bekijken en bespreken
met één van de verkoopadviseurs. De
showroom aan de Oosterbracht in Emmen, schuin tegenover Ballorig en de
Wasdas, is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur geopend
en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00
uur. Het is ook mogelijk om op zaterdagmiddag op afspraak langs te komen.
Dé Blokhutproducent
Oosterbracht 6 , Emmen
www.deblokhutproducent.nl
info@deblokhutproducent.nl
Tel: 0591 - 641 273
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