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Stadskanaal Recycling
(Milieustraat & Containerverhuur)
houdt zijn belofte!
door Jaap Ruiter
Eind november vorig jaar was RegioMagazine ook al eens op bezoek bij Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur)
aan de Wagenmaker 8 in Stadskanaal. Eigenaar Rutger van Lier
maakte destijds duidelijk dat hij afval storten een andere dimensie wilde geven: hij wilde er voor gaan zorgen dat afval storten
ook gewoon leuk kan zijn in plaats van dat het een vervelende
klus is dat meestal zo lang mogelijk uitgesteld wordt.
Afval storten is een feestje
geworden
En eerlijk is eerlijk, het is Rutger
van Lier en zijn team inderdaad
gelukt om van afval storten een
aangename bezigheid te maken!
Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur), voor
zowel particulier als zakelijk,
is in korte tijd een begrip in de
omgeving geworden middels
ruime openingstijden, vriendelijke ontvangst, altijd bereid een
helpende hand te bieden bij het
uitladen, een keurig onderhouden recyclingterrein en daarbij
ook nog eens ongelofelijk
scherpe tarieven, dit in tegenstelling tot de meeste andere

recycling-bedrijven. Bovendien
is het gratis ijsje of het bekertje
drinken inmiddels helemaal
ingeburgerd!
Containerverhuur als extra
service
Klanten van Stadskanaal Recycling laten RegioMagazine
weten dat afval storten er heel
gemoedelijk en gemakkelijk is.
Vooral het gastvrije onthaal,
een vriendelijk woord en een
helpende hand worden erg
gewaardeerd. Bovendien zijn ze
bij Stadskanaal Recycling ook
niet zo moeilijk als het afval een
keer niet
zo scherp

Het hele jaar door bloeiers en
groeiers voor uw tuin bij
Kwekerij Popken in Exloërveen
Zie pagina 3!

Houtzagerij
de Eik
Zie onze
advertentie op
pagina 7!!

is gescheiden. "Wij zullen niet
snel iets weigeren, zoals elders
wel gebeurt, en klanten met een
halfvolle aanhanger weer worden weggestuurd", voegt Rutger
van Lier er aan toe. "Als extra
service bieden wij met Stadskanaal Recycling ook nog eens

aantrekkelijk geprijsde containerverhuur. De afvalcontainers
van 3 tot 40 kuub of de rolcontainers met diverse afmetingen
worden vaak dezelfde of de
volgende dag al geplaatst."
Lees verder op pagina 5.
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Het hele jaar door bloeiers en groeiers voor
uw tuin bij Kwekerij Popken in Exloërveen

Het is inmiddels juli en in de meeste tuinen zijn de zomerbloeiers alweer volop vertegenwoordigd. Bent u nog
op zoek naar mooie eenjarige zomerbloeiers dan kunt u
hiervoor nog steeds terecht bij Kwekerij Popken want er
is nog altijd voldoende keuze.
“De verkoop van onze zomerbloeiers begon al vanaf half
april”, vertelt Matthijs Popken, hij runt de kwekerij samen
met zijn vader Egbert Popken. “en ook dit jaar hebben we
weer veel mogen verkopen maar we kweken altijd met
opzet wat extra voor degene die pas rond deze tijd van het
jaar naar de kwekerij komen. Zodat er ook nu nog voldoende keuze is en niemand zonder kleur in de tuin hoeft te
zitten.” Zo hangen er in de kas nog altijd prachtige geraniums, staan er nog surfinias in verschillende kleuren en ook
zijn er nog scaevolas te vinden. “Voor al deze planten geldt
overigens dat ze de hele zomer door zullen blijven bloeien,
mits ze voldoende water en voeding krijgen”, aldus Matthijs.
De hele kwekerij, inclusief de kas en het buitenterrein is
ongeveer 10.000 m2 groot en het assortiment is daardoor
enorm. Medewerkers zijn het hele jaar door bezig met de
verkoop van groeiers en bloeiers en u vindt er daarom
ook in ieder jaargetijde wel iets voor uw tuin. Zo is er het
hele jaar door veel keuze in vaste planten voor de tuin
en dankzij het kweken in de pot kunnen veel soorten ook
gewoon in de zomer geplant worden. Matthijs: “Die plant je
dus gewoon direct vanuit de pot, zonder dat je de wortels
beschadigd en het enige waar je dan in de zomer rekening
mee moet houden is dat je ze voldoende water geeft.”
Planten die op dit moment de aandacht trekken in de tuin
vanwege hun bloei zijn bijvoorbeeld de pluimhortensia,
een erg populaire plant die perfect in een landelijke tuin
past maar die het ook in een strakke en moderne tuin
prima doet. Een andere populaire bloeier is de zonnehoed
die haar eerste bloemen vaak al in juli laat zien en met
gemak door kan bloeien tot in oktober. De naam dankt de
plant aan het feit dat het stekelbolletje met de afhangende
bloemblaadjes wel wat lijkt op een zonnehoedje. Daarnaast worden er in de tuinen van nu ook steeds meer grassoorten geplant en daarvan is de lampenpoetser een mooi
voorbeeld. Deze grassoort heeft in bloei prachtige pluimen
en is het hele jaar door verkrijgbaar. “Genoeg redenen dus
om ook in de zomermaanden nog naar de kwekerij te komen voor groeiers en bloeiers in de tuin, wij zorgen er met
ons aanbod voor dat er voor iedereen voldoende keuze is”,
zegt Matthijs tot besluit.
Kwekerij Popken
Exloërveen 8a | Exloërveen | Tel: 0599 – 671 661
www.kwekerijpopken.nl | Email: info@kwekerijpopken.nl
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Vervolg van de voorpagina

Stadskanaal Recycling
(Milieustraat & Containerverhuur) is gemakkelijk
en gemoedelijk en staat altijd voor je klaar

door Jaap Ruiter
Alhoewel Stadskanaal Recycling (Milieustraat & Containerverhuur) aan de Wagenmaker 8 nog geen jaar is geopend,
heeft het in die korte tijd al een uitstekende naam opgebouwd bij particuliere en zakelijke klanten in de regio. Het
Stadskanaalster afvalbedrijf laat zien dat afval storten ook gewoon een leuk uitje kan zijn: gastvrij, een helpende
hand, scherpe tarieven, ruime openingstijden en niet al te moeilijk doen bij het storten. En als de klus geklaard is
wacht een bekertje drinken of een lekker ijsje. Wat dat betreft is Stadskanaal Recycling een uniek bedrijf en waarschijnlijk de enige in zijn soort.
Stadskanaal Recycling is een verademing
RegioMagazine krijgt tijdens een rondgang over de milieustraat van Stadskanaal Recycling van klanten veelvuldig
te horen dat vooral de gastvrijheid in combinatie met de
zeer ruime openingstijden een verademing zijn. "Ik heb bij
andere milieustraten vaak meegemaakt dat werknemers je
met laaghangende mondhoeken en handen stijf in de zak
staan aan te kijken als je vlak voor sluitingstijd komt", vertelt een van de inmiddels trouwe klanten van Stadskanaal
Recycling. "En dan is het notabene nog maar 16.00 uur!
Ik heb een timmerbedrijf en vind het geweldig dat ik na
het werk of vroeg in de morgen voorafgaand aan het werk

de aanhanger nog even kan leegmaken. En er wordt hier
meestal een handje mee geholpen. Prima hoor."
Containers in alle soorten en maten te huur
Een ander sterk punt van Stadskanaal Recycling is containerverhuur in alle soorten en maten: 3, 6, 10, 15, 20
en 40 kuub. De containers worden meestal binnen 1 dag
geplaatst en zijn net als het storten van afval ook scherp
geprijsd. Al vanaf 99 euro exclusief BTW, maar inclusief
plaatsing, ophalen en storten. "Daarnaast verhuren wij in
de drie noordelijke provincies rolcontainers met diverse
afmetingen, die uitermate geschikt zijn voor bedrijfsafval

van het MKB", vertelt Rutger van Lier. "De ondernemer
betaalt per lediging van de rolcontainer. Dat kost bijvoorbeeld voor een rolcontainer van 1000 liter 35 euro exclusief BTW, maar is inclusief transportkosten, afval en huur.
Daar gebruiken wij onze eigen vuilniswagens voor. Wat dat
betreft zijn we van niemand afhankelijk."
www.stadskanaal-recycling en Facebookpagina
Stadskanaal Recycling is gevestigd aan de Wagenmaker
8 in Stadskanaal en hanteert ruime openingstijden: op
werkdagen van 7.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00
tot 13.00 uur. Bovendien kunt u er zonder problemen
terecht met auto (en aanhanger), bestelbus (met of zonder
aanhanger), tractor met kieper en vrachtwagen. Voor meer
informatie of voor het snel bestellen van een afvalcontainer of rolcontainer kunt u bellen naar 0599-25 30 12 of
06-34 21 60 50 (ook voor WhatsApp) of een kijkje nemen
op de Facebookpagina van Stadskanaal Recycling of www.
stadskanaal-recycling.nl waar u met een paar muisklikken
ook online een afvalcontainer kunt huren.
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Voor op maat gezaagd hout of een
mooie tafel gaat u naar
Houtzagerij de Eik in Musselkanaal

Door Miranda Wolters
Aan de Telefoonweg 1b in Musselkanaal vindt u sinds een aantal maanden het pand van
Houtzagerij de Eik. Hier staat Glenn de Jonge aan het roer van zijn houtzagerij en is hij
dagelijks bezig met de in- en verkoop en verwerking van het beste en mooiste lariks- en
douglashout en essen- en eikenhout.
“Eigenlijk heb ik gewoon ons familiebedrijf
voortgezet”, vertelt Glenn. “Mijn ouders
runden vroeger een houtzagerij in NieuwBuinen en mijn opa was eigenaar van een
houtdraaierij die ooit in Stadskanaal begon.
Dat zal inmiddels een jaar of 60 geleden
zijn.” De houtzagerij van de ouders van
Glenn in Nieuw-Buinen was de grootste
in het noorden van Nederland en Glenn
groeide dus op in het hout en is nu de
derde generatie in het familiebedrijf.
Verschillende soorten hout voor verschillende gebruiksdoeleinden
Houtzagerij de Eik levert verschillende
soorten hout voor verschillende gebruiksdoeleinden. Zo is er het lariks- en douglashout dat heel veel gebruikt wordt voor de
constructie van tuinhuisjes en pergola’s,
overkappingen, schuttingen en zelfs voor
carports. Deze houtsoorten lijken veel op
elkaar en zijn op verschillende lengten en
diktes te bestellen en te leveren. Bouwt
u zelf uw tuinhuis dan hoeft u dus alleen
maar de benodigde maten door te geven
voor een prijsopgave en bij akkoord zal het
voor u op maat gezaagd worden.
Daarnaast kunt u bij Houtzagerij de Eik ook
terecht voor essen- of eikenhout. Deze
houtsoorten worden veelal gebruikt om
meubelen van te maken en worden niet
alleen aan meubelfabrikanten geleverd

maar ook aan particulieren die er hun eigen
meubelen van maken. “Eigenlijk zit dat ook
in me hoor”, vertelt Glenn, “mijn opa begon
vroeger al met het draaien van poten voor
meubelen en ook ik maak nog steeds meubelen.” Het gaat dan vooral om tafels, in
allerlei verschillende modellen en maten,
met frames van staal. Maar er worden in de
houtzagerij ook nog altijd robuuste picknicktafels voor in de tuin gemaakt.
Waarom hout van houtzagerij de Eik?
“Al het hout dat we leveren wordt vers
gezaagd en is dus recht en strak en dit
zorgt voor de mooiste verbindingen”, legt
Glenn uit. “Ik heb door de jaren heen overal
ter wereld contacten opgedaan, onder
andere in Amerika waar men natuurlijk heel
veel ervaring met het zagen van allerlei
houtsoorten heeft en waar de bomen nog
veel groter zijn dan hier. Van een goede
kennis daar leerde ik hoe belangrijk de
juiste zaagband met de juiste vertanding is
voor verschillende houtsoorten.” Het hout
dat houtzagerij de Eik levert is overigens
afkomstig van gezonde bomen uit Nederland of Duitsland en altijd van de beste
kwaliteit. Duurzaam hout waarvan u jaren
plezier zult hebben.
“We zagen het hout op bestelling waardoor
we scherpe prijzen kunnen hanteren en
ik durf eigenlijk wel te zeggen dat we het

goedkoopste adres in de regio zijn”, aldus
Glenn. “Dat heeft te maken met het feit
dat we het hout rechtstreeks vanuit het
bos kopen en er dus geen tussenhandel bij
betrokken is. En lang wachten op het hout
hoeven klanten ook niet, planken zijn vaak
op voorraad en voor al het overige hout
geldt een gemiddelde levertijd van 3 tot 14
dagen.”
Bent u dus van plan om uw eigen tuinhuis,
schutting of carport te gaan bouwen of

bent u ergens anders hout voor nodig?
Neem dan contact op of kom op afspraak
langs bij houtzagerij de Eik in Musselkanaal,
Glenn helpt u graag verder!
Houtzagerij de Eik
Telefoonweg 1b | Musselkanaal
Tel: 06 - 51 88 67 84 of
06 - 30 22 28 98
email: info@houtzagerij-de-eik.nl
www.houtzagerij-de-eik.nl
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Domus Tarda Legal BV wil ouders, instanties en
overheden frustratie, wanhoop en onbegrip
besparen als ze te maken krijgen met Jeugdzorg
voorkomen en raak je veel beter in gesprek met elkaar. Ik weet als geen ander
hoe Jeugdzorg werkt en waar de valkuilen
liggen. Als je dat niet weet raak je vaak wel
verstrikt in een web van frustratie, wanhoop en onbegrip. Mede omdat het soms
lijkt alsof waarheidsvinding een andere
dimensie heeft bij Jeugdzorg."

door Jaap Ruiter
Na een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn krijgen ouders vaak te maken met
Jeugdzorg. En even vaak volgt dan een lijdensweg vol van frustratie, wanhoop en onbegrip. Willem van Drunen uit Stadskanaal wil met zijn onderneming ‘Domus Tarda Legal
BV’ ouders bijstaan in hun gevecht met Jeugdzorg.
Frustratie, wanhoop en onbegrip
Willem van Drunen weet waarover hij praat
als het gaat om complexe scheidingen en
Jeugdzorg. Hij is niet alleen ervaringsdeskundig maar heeft zich ook verdiept in de
gang van zaken wat betreft Jeugdzorg en
kan zich daarom met recht een Jeugdzorg-

deskundige noemen. Een van zijn activiteiten binnen zijn onderneming ‘Domus Tarda
Legal BV’ is het ondersteunen van ouders,
instanties en gemeentes die met Jeugdzorg
hebben of krijgen te maken. "Door gebruik
te maken van mijn expertise op dit gebied
worden frustratie, wanhoop en onbegrip

Ervaring als opsporingsambtenaar en kennis van strafrecht
Dat Willem van Drunen veel kennis heeft
van Jeugdzorg komt mede omdat hij ondermeer opsporingsambtenaar is geweest
en uit ervaring weet waar hij moet zoeken
en hoe hij achter de waarheid moet komen.
Bovendien is hij uitermate goed thuis in
strafrecht en wordt daarin bijgestaan door
Meester in de Rechten Onno van der Kuip.
Een extra motivatie om de onderste steen
boven te halen bij Jeugdzorg waren zijn
eigen ervaringen met deze instantie nadat
hij was gescheiden van de moeder van zijn
kinderen. "En als je eenmaal Jeugdzorg
over de vloer hebt val je van de ene in de
andere verbazing", blikt Willem van Drunen
terug. "Het is ook geen wonder dat er
zoveel misstanden zijn bij Jeugdzorg. Ik kan
er over mee praten!"
Adviseur en vertrouwenspersoon
Willem van Drunen wil met zijn deskundigheid en ervaring ouders, instanties en
overheden bijstaan als ze te maken krijgen
met Jeugdzorg. "Ik leg graag uit hoe Jeugdzorg werkt en voorkom daarmee frustratie,
wanhoop en onbegrip.

Inmiddels heb ik een goede naam opgebouwd en ben ik momenteel als adviseur
betrokken bij gemeentes en sta ik als vertrouwenspersoon ouders bij in hun gevecht
met Jeugdzorg."
Niet alleen Jeugdzorg…
Samen met zijn eerder genoemde partner
Onno van der Kuip houdt Willem van Drunen zich niet alleen bezig met Jeugdzorg,
maar is het tweetal met ‘Domus Tarda Legal
Consultants’ als adviseurs ook gespecialiseerd in Burgerzaken, MKB, Milieu en
Energie, Landbouw en Visserij en een
toekomstbestendige wereld.

Voor meer informatie kunt u een kijkje
nemen op www.domustarda.com,
www.domusaegis.nl en
www.hetkanwel.love.
Voor meer informatie kunt ook een mail
sturen naar info@domustarda.com.
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Autocleaning van der Werff
viert 25 jarig jubileum

Door Miranda Wolters
Deze maand is het precies 25 jaar geleden dat
Autocleaning van der Werff begon met het cleanen en
poetsen van voertuigen. De vader van de huidige eigenaar, Patrick van der Werff, begon destijds aan de Schoolstraat in Musselkanaal.
Patrick is zelf sinds 2002 werkzaam in het bedrijf dat in
2008 verhuisde naar de huidige locatie aan de Veenstraat
in Stadskanaal. “We hebben sindsdien een mooie groei
doorgemaakt en eigenlijk is het pand hier ook alweer te
klein. Aan verder uitbreiden denk ik niet hoor”, zegt hij,
“het is goed zoals het nu is.” Het team van Autocleaning
van der Werff bestaat, inclusief Patrick, uit 7 poetsers en
coatspecialisten. Stuk voor stuk vakmannen waar Patrick
trots op is. Patricks vader stapte in 2019 uit het bedrijf
maar komt natuurlijk nog regelmatig bij de jongens langs
voor een praatje en een kop koffie. Ter ere van het 25 jarig
bestaan van het bedrijf werd het logo vernieuwd, kwam er
een nieuwe website en draagt ook het hele team sinds kort
nieuwe bedrijfskleding met daarop het nieuwe logo.

Uw voertuig weer in showroomstaat
Autocleaning van der Werff staat voor kwaliteit en een
goede en snelle service. De autopoetsers werken met
professionele poets- en reinigingsmiddelen voor het beste
resultaat. “Mensen rijden tegenwoordig steeds langer
door in hun auto voordat ze een nieuwe kopen of leasen
en door hun auto regelmatig van top tot teen te laten
wassen, poetsen en opfrissen is het voor hen iedere keer
weer alsof ze hun nieuwe auto uit de showroom op komen
halen”, vertelt Patrick lachend. Autocleaning van der Werff
poetst niet alleen voor particulieren maar doet dit ook veel
voor garagehouders en autohandelaren. "Wij weten dus
heel goed hoe we een auto showroom klaar moeten maken”, aldus Patrick. Naast auto’s worden er ook regelmatig
bedrijfsbussen, campers, caravans en zelfs boten gepoetst.
De autopoetsproducten zijn volgens Patrick de laatste
jaren steeds beter geworden en ook zijn er voor veel handmatige handelingen tegenwoordig hele goede machines
op de markt gekomen die de poetsers ook gebruiken. Denk
aan machines waarmee gelijkmatig en secuur gepolijst kan

worden en machines waarmee men stickers eenvoudig en
zonder verder schade aan de lak van bedrijfswagens kan
verwijderen.
Diensten en pakketten
Voor alle diensten en soorten behandelingen die Autocleaning van der Werff biedt geldt dat deze allemaal los af te
nemen zijn. Wilt u uw auto alleen krasvrij laten wassen en
drogen dan kan dat dus. Maar u kunt ook kiezen voor één
van de vier pakketten, variërend van het waspakket tot het
complete poetspakket. Kiest u voor het reconditioneren
van het interieur dan wordt deze grondig gereinigd door
middel van luchtdruk en hoogwaardige schoonmaakmiddelen. Alle hoeken en kieren worden meegenomen. Het dashboard, alle kunststofdelen, deurlijsten, hemel, kofferbak en
vloermatten worden gereinigd en eventuele vlekken in de
bekleding worden verwijderd met een speciale reiniger.
U krijgt uw auto uiteindelijk lekker geurend en gewassen
weer mee naar huis. Ruikt uw auto van binnen niet meer zo
heel fris door bijvoorbeeld rook, hond of een schimmel?
Dan is een ozonbehandeling een aanrader, deze zorgt ervoor dat alle nare geurtjes en bacteriën die ze veroorzaken
als sneeuw voor de zon verdwijnen en de auto weer lekker
fris ruikt.
Kiest u voor het exterieurpakket dan zal de buitenkant van
uw auto grondig aangepakt worden. Deze wordt eerst gewassen zodat de lak gekleid kan worden. Hiermee worden
alle oneffenheden op de lak verwijderd en na het machinaal polijsten zullen alle lichte krassen onzichtbaar zijn en
is de lak weer helemaal op glans. Het aanbrengen van een
waxlaag zorgt ervoor dat de lak beter beschermd wordt en
ook hecht vuil zich dankzij deze laag minder gemakkelijk
aan de lak. Behalve de lak worden ook alle kunststofdelen
van de auto weer op kleur gebracht, worden de ramen aan
binnen- en buitenzijde gereinigd en zullen de velgen en
banden glimmend schoon worden gemaakt.
Als uw koplampen dof, niet meer helder of geel geworden
zijn of vol zitten met krasjes dan is het mogelijk om deze
door middel van een speciale behandeling weer helder te
krijgen. En heeft u spuitnevelschade of verfspatten op uw

auto gekregen dan kunnen de poetsers van Autocleaning
van der Werff deze ook moeiteloos verwijderen. Patrick
adviseert echt om dit door specialisten te laten doen om
schade aan de lak te voorkomen.
Kenotek Coat It
“We zijn sinds een tijdje ook Kenotek Coat It specialist”,
vertelt Patrick. “Kenotek is een keramische coating die op
de auto aangebracht kan worden en deze zal de lak van
de auto niet alleen een mooie glans geven maar ook extra
beschermen tegen alle verschillende weersinvloeden.” De
Kenotek Coat It is er in drie verschillende soorten die qua
bescherming oplopen van 18 maanden tot 60 maanden.
Jubileumactie
Omdat Patrick en zijn team dankbaar zijn voor de afgelopen 25 jaar en ook graag iets terug willen geven vindt u in
deze krant een mooie kortingsbon. Maak er gebruik van en
plan uw afspraak vandaag nog zodat ook uw auto er weer
uitziet alsof deze net uit de showroom komt!
Autocleaning van der Werff
Veenstraat 14 | Stadskanaal
Tel: 0599 611 459 | Mobiel: 06 518 257 39
www.autocleaningvanderwerff.nl
Email: info@autocleaningvanderwerff.nl
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Voorzitter Harry Eckhardt kijkt terug op een
‘hartstikke goede’ Landbouwbeurs Vlagtwedde
door Jan Johan ten Have
VLAGTWEDDE - Alle beschikbare vierkante meters beursoppervlak waren in gebruik en
er kwamen 12.500 bezoekers. De reacties uit alle hoeken waren lovend en enthousiast. Standhouders legden waardevolle contacten, bezoekers vonden er een zeer breed
aanbod met alles van hun gading en kinderen genoten er volop van allerlei moois, van
‘dikke trekkers’ en prachtige paarden tot een springkussen. Voorzitter Harry Eckhardt
kan dan ook niet anders dan concluderen dat het ‘een hartstikke goede beurs’ was.
Hoewel de vrijwilligers er weer een flinke
inspanning voor moesten leveren, waren de betrokkenen zonder uitzondering
blij dat ze eindelijk weer mochten. En de
inspanningen werden beloond: er stond
een bijzonder knappe beurs met zo’n 180
standhouders, die producten en diensten
voor boeren, burgers en buitenlui presenteerden. En dat trok het prachtige aantal
van zo’n 12.500 bezoekers. Al op vrijdagmiddag was het opvallend druk en ook de
zondag was qua bezoek een topdag.
Uiteraard waren er veel trekkers en andere
indrukwekkende landbouwmachines te
bewonderen. Ook genoten velen van de
prachtige demonstraties van Het Groninger
Paard en van de oldtimers van BOVEM.
Een doorslaand succes was het reuzenrad,
waarvoor bestuurslid Derk Jurrie van der
Wal zich met verve sterk maakte. Vele
bezoekers genoten van het uitzicht. “Onder
bezoekers die voor de eerste keer naar
onze beurs kwamen heerste verbazing over
de enorme variatie aan stands en activiteiten op de beurs. En over het geheel gezien
was het erg sfeervol, echt bijzonder gezellig”, blikt Eckhardt terug.
Stikstofmaatregelen
Tweede Kamerlid Caroline van der Plas

van BBB opende de beurs op vrijdagmiddag. Ze sprak daarbij uitvoerig over de
stikstofproblematiek, die door de politiek
op het bordje van de landbouw is gelegd.
Daar valt heel veel over te zeggen. Van der
Plas stelde in Vlagtwedde onder meer: “De
doelstellingen zijn per definitie onhaalbaar.
Wetenschappelijk is becijferd dat, zelfs
al zou morgen heel Nederland volledig
uitgestorven zijn, dan nog zouden stikstofemissies volgens de nu gestelde normen
te hoog zijn.” Eckhardt, zelf ook zeer
ingevoerd in innovatieve landbouw, weet
dat de BBB-voorvrouw uitzonderlijk veel
kennis heeft over deze materie: “Zij kent
de wetenschappelijke onderzoeken, feiten,
cijfers, zin en onzin rond het onderwerp
stikstof als geen ander.” Wie zich ook wil
verdiepen in deze materie, vindt veel grondig gefundeerde informatie op onder meer
de websites agrifacts.nl en veld-post.nl.
Innovaties
De landbouwsector werkt al aan stikstofreductie sinds 1986. Dit werd ingezet
door toenmalig landbouwminister Braks.
Sindsdien is de stikstofuitstoot door de
landbouw met bijna tweederde deel
verminderd. “Ook in andere opzichten
innoveert de landbouw volcontinu, onder
meer voor minder emissies, reductie van

Voorzitter Harry Eckhardt bij het gloednieuwe spandoek dat Caroline van der Plas onthulde bij
de opening van Landbouwbeurs Vlagtwedde (Foto: Jan Johan ten Have)
gewasbeschermingsmiddelen en optimalisatie in het benutten van meststoffen”, zegt
Eckhardt. Denk hierbij aan gps-gestuurde
smart-farming en oogstmetingen. Met
precisielandbouw voor exacte bemesting
en gewasbescherming met sensortechnologie op de vierkante centimeter. Er bestaan zelfs al spuitmachines met dermate
geavanceerde sensoren dat ze op de plant
nauwkeurig kunnen spuiten in zeer geringe
hoeveelheden. Een andere innovatie zie
je in bodemscans, waarbij de bodem op
de vierkante meter nauwkeurig wordt
geanalyseerd op behoefte aan meststoffen, sporenelementen en mineralen. Met
geavanceerde, computergestuurde machines wordt vervolgens exact de hoeveelheid
benodigde bemesting en andere natuurlijke stoffen toegevoegd, voor een optimale

en zeer gezonde bodemkwaliteit. Vele van
deze en andere innovaties waren te zien
tijdens de beurs.
De voorzitter van de Landbouwbeurs
Vlagtwedde hekelt het negatieve stempel
dat de landbouw door onkunde door onder
meer politiek en media continu krijgt opgedrukt: “Met onze Landbouwbeurs willen
wij laten zien dat de landbouw een uiterst
moderne branche is die vanuit zichzelf met
een grote drive zeer innovatief structureel
blijft werken aan welzijn van mens, dier en
milieu.” Niet voor niets onthulde Caroline
van der Plas als openingshandeling op de
beurs een gloednieuw spandoek met de
tekst 'Met gezond (boeren)verstand, blik
op een realistische toekomst voor boer,
burger, platteland en stad'.
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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
glasschuifwanden 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 overkapping in uw tuin dan bent u van harte wel-

kom 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 - 64 12 73
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Het ontstaan van het
MCRT (Midlife Crisis
Racing Team)
In 2016 ben ik na een lange pauze weer begonnen met circuit rijden. Ik was tussen 1993
en 1999 actief in het Open Nederlands Kampioenschap in de klasses Supersport 400
en 250CC. Ik kon in Juni 2016 de Kawasaki ZXR400 racer kopen , waarop ik in 1999 de
wedstrijden op had gereden. Toen ik de motor circuit klaar had bleek dat er geen enkele
club of organisatie was waar de ZXR400 racer in het toelating regelement paste. Wij
reden die periode op TTT Emmen met een groep Youngtimers en ik mocht bij uitzondering 3 keer meedoen in de Kostwindergroep. Die winter ben ik een nieuw regelement
gaan schrijven voor een eigen klasse bij Bot en Sam. De regelementen werden goed
ontvangen, maar belanden in de ijskast.
Pas aan het eind van seizoen 2017 werden
wij uitgenodigd bij een paar Sam evenementen om te zien of het ging en hoe onze
groep rijders toen nog “Youngtimers” zich
gedroegen op de baan. De indruk was erg
goed, vanaf 2018 kregen wij een eigen
klasse zowel bij Bot “Youngtimers” als Bij
Sam “EVO klasse”.
De naam Midlife Crisis Racing Team is
in 2017 ontstaan, Harm Ottenhoff en ik
waren in een lollige bui en noemden ons
zo tijdens een circuit dag op TTT Emmen.
Vriend en sponsor Harm Ottenhoff ( vanaf
dag 1 betrokken bij mijn comeback) pakte
dit groots op en liet stickers , vlaggen, Tshirts, petten en andere reclame objecten
bedrukken met het door hem, samen met
Walter Schaap ontworpen logo. Het MCRT
begon enorm te groeien en werd bewust
in de afkorting ”MCRT” genoemd, omdat
de meeste demo organisaties liever geen
“Racing Team” willen associëren met hun
demo.
De vaste kern was vanaf het begin Harm
Ottenhoff, Jos Scheve en ik. Omdat geen
van ons drieën een ster is met de boekhouding hebben wij hulp gezocht van Arnold
de Roo.( het bestuur bestaat uit ons vieren)
Arnold is sinds 2021 benoemd als onze
voorzitter.
Het MCRT is in 2019 een stichting geworden, puur om zelfstandig evenementen te
kunnen organiseren en de rijders en vrijwilligers te kunnen verzekeren. Voorheen
organiseerden wij alleen circuit dagen op
TTT Emmen, maar in 2019 was de Special

klasse in Vlagtwedde ons eerste eigen evenement. Het werd een enorm succes.
Inmiddels zijn er veel MCRT rijders, leden
en donateurs bijgekomen. Nieuwe mensen
zijn van harte welkom als rijder, lid of donateur. We kregen de kans om samen met
Sam motorsport de demo en endurance in
Drachten te organiseren en grepen deze
kans met beide handen aan. Dit evenement
vindt 10 en 11 September plaats. We zijn
vanaf de eerste ZXR 400 in 2016 gegroeid
naar een vol startveld van meer dan 40
motoren en een grote groep rijders en aanhang. Catering goeroe Simon Laan , baan
official JR Reinders en EHBO’er Roy Tepper
zijn vaste vrijwilligers en ook al vanaf 2016
betrokken bij het ontstaan van het MCRT.
We hopen jullie te zien bij de MCRT stand
in Vlagtwedde op 20 Augustus, hier zijn
wij aanwezig in 2 special klasses. De MCRT
special klasses tijdens de historische TT van
Vlagtwedde bestaan uit een EVO groep (
youngtimer 4 takt motoren) en een tweetakt groep ( tweetakt racers periode 1980
tot 2000)
Erik Blokzijl

Fiets driedaagse tijdens Week
der Besten
De traditionele fiets driedaagse staat op
het programma van maandag 15 t/m donderdag 18 augustus. Er is een korte route
van ongeveer 20 km en een lange route
van ongeveer 40 km; de start is op alle dagen tussen 15.00 en 18.00 uur vanaf Turks
specialiteiten restaurant De Sultan.
De routes zitten in een boekje, zodat deze
bewaard kunnen worden en je de routes
ook kunt fietsen als er tijdens de Week der
Besten geen gelegenheid voor is.
Deelname aan de fiets driedaagse kost €5
euro voor volwassenen en kinderen tot 12
jaar betalen €2.50.

Elke deelnemer krijgt na 3 routes te hebben gefietst een leuke herinnering en elke
avond een traktatie. Doe mee met de fiets
driedaagse en geniet van de natuur in het
mooie Westerwolde!
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Zaterdag 3 september a.s.
Durf jij je te meten aan paardenkracht?

Zevende editie Ride & Run in
Onstwedde
Na het succes van de voorgaande edities, organiseert Manege de Driesporen in Onstwedde op zaterdag 3 september dit jaar alweer voor de zevende keer een Ride & Run,
een concept van Bit en KNHS. Dit multisportevent brengt
beginnende en gevorderde buitensporters uit verschillende disciplines – paardrijden en hardlopen – samen voor
een gezellige en sportieve dag in de natuur.

Colofon

Buitensporten. De natuur in. Dat is beleving, dat is avontuur. Steeds meer mensen zijn op zoek naar de combinatie
van lichamelijke uitdaging en mentale ontspanning.
Zou het niet fantastisch zijn als iedereen de sport zou kunnen uitoefenen die hem of haar het meeste aanspreekt?
Maar dan wel nog steeds met elkaar, bijvoorbeeld hardlopend of te paard? Zodat familie, vrienden en collega’s
samen kunnen genieten, terwijl iedereen datgene doet
waaraan ze het meest plezier beleven.
Sport en recreatie komen op een unieke wijze samen
tijdens Ride & Run in Onstwedde. De invulling van Ride &
Run is simpel: een team bestaande uit een ruiter en een
hardloper leggen gezamenlijk een vooraf uitgezette onverharde route van 5 of 10 km af en meedoen is belangrijker
dan winnen!

Wil je graag meedoen maar ken je geen ruiters of hardlopers? Stuur dan een email naar rideenrun@hotmail.com en
dan kijken wij of je kunnen koppelen. Geef wel even aan
of je een voorkeur hebt voor 5 of 10 km en wat je niveau
ongeveer is.

Kosten: € 6,00 p.p. te reserveren via
info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl of bel: 0599 31 26 11

MIRANDA WOLTERS, JAAP RUITER

JOHN TEN HOFF, HERMAN VAN OOST
EN JAN JOHAN TEN HAVE

VORMGEVING

STUDIO WEEK IN WEEK UIT:
0599 - 61 33 36

ADVERTENTIES: JOHN TEN HOFF: 06 - 30 72 46 09

Voor meer informatie en inschrijving zie onze website
www.rideenrunonstwedde.jimdo.com (Foto: René Smith)

In Juli is het thema maand
beschermd dorpsgezicht Smeerling
bij Gasterij Natuurlijk Smeerling

21-07-2022: dokkenbinden en houtsnijden
28-07-2022: dokkenbinden en mandenvlechten.

REDACTIE:

FOTO’S:

Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09

Te boeken Op donderdagmiddag is het Dorpsgezicht arrangement: Start met een Aaltje wandeling vanaf Gasterij
Natuurlijk Smeerling (3,8 km), bezichtig daarna de oude
ambachten demonstratie van Onstwedder Gaarv’n en geniet
van koffie of thee met huisgemaakt lekkers.

HARRIE MEIRINGH

& JAN JOHAN TEN HAVE

Adverteren in RegioMagazine?

In de maand Juli staat ‘beschermd dorpsgezicht Smeerling’ centraal bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Iedere
donderdagmiddag in Juli van 13.00 tot 17.00 uur is Stichting Onstwedder Gaarv’n aanwezig bij Gasterij Natuurlijk
Smeerling om 2 oude ambachten te demonstreren die
raakvlakken hebben met het beschermd dorpsgezicht. U
bent van harte welkom.

UITGEVER:

LOUW ROUKEMA: 0599 - 65 08 93
DRUK:

MEDIAHUIS

VERSPREIDING:

SANTIBRI AXENDER, VEENDAM
HUIS-AAN-HUIS VERSPREID IN DE
GEMEENTE STADSKANAAL EN
DE GEMEENTE WESTERWOLDE
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Het eerstvolgende
RegioMagazine verschijnt
in september 2022!

Adverteren in
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Bel John ten Hoff:
06 - 30 72 46 09
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De ingrijpende metamorfose van de Blanckenborg in Blijham

Van zorgcentrum tot zorgspil, expertisecentrum
en ‘de IC’ van de ouderenzorg
door Jan Johan ten Have
BLIJHAM - Vroeger was het heel normaal dat je na je 65e naar het bejaardenhuis zoals
de Blanckenborg in Blijham ging. En daar woonde je dan zo maar 15 jaar of nog langer.
Die rol is totaal veranderd. De Blanckenborg is geen bejaardenhuis of zorgcentrum
meer, het is de plek waar ouderen normaal gesproken hooguit een paar jaar wonen in
de laatste fase van hun leven, als ze zware zorg nodig hebben. “De IC van de ouderenzorg”, noemt directeur Herma Fridrichs het.

ouderen mag vragen om informatie: “In het
huidige zorglandschap zien ouderen en
hun familie vaak door de bomen het bos
niet meer. Wat voor vragen mensen ook
hebben, ze kunnen ze bij ons kwijt. Zonder
kosten en belangeloos. Wij geven antwoord
of helpen mensen op weg naar de juiste
instelling of persoon die hen verder helpt.”

De gedaanteverwisseling die seniorencentrum de Blanckenborg in Blijham de
afgelopen jaren onderging, was nogal ingrijpend. Niet alleen werd de verblijfsduur
veel korter, ook steeg het aantal mutaties
per jaar de afgelopen 15 jaar van gemiddeld 25 naar 60 op 100 bewoners. In 2006
werkte er een team verzorgenden met twee
verpleegkundigen, vandaag de dag telt het
team zo’n twintig verpleegkundigen, vier
artsen, twee psychologen en twee verpleegkundig specialisten.

Als expertisecentrum deelt de Blanckenborg specialistische kennis op het
gebied van geriatrische zorg met andere
professionals, bijvoorbeeld huisartsen en
therapeuten. “Neem de huisarts. Die komt
bij mensen thuis en signaleert geriatrische
problemen. Die kan dan een beroep doen
op de kennis van onze specialisten”, zegt
Fridrichs. Ook leidt de Blanckenborg mboleerlingen verzorging en verpleegkunde
van het Noorderpoort op locatie op: “Ze
doen hier werkervaring in de praktijk op,
leren onze organisatie kennen en leren wat
het betekent om werknemer te zijn.”

“Mensen die hier komen wonen, hebben
zo veel medische zorg nodig dat zij niet
meer thuis kunnen wonen. De zorgvraag is
complex en meestal multidisciplinair - vaak
meerdere aandoeningen, zowel lichamelijk
als geestelijk - en dat vergt heel veel van
onze medewerkers”, legt Fridrichs uit.
“Wij bieden medische zorg aan mensen
met een ouderdomsgerelateerde zorgvraag. Daarbij signaleren wij dat de vraag
ook steeds meer cognitieve problematiek
betreft: begeleiding bij structuur in het
dagelijks leven. Zorg voor mensen die de
regie over hun leven niet meer zelf kunnen

voeren, die daarbij hulp en ondersteuning
nodig hebben.”
Kwaliteit van leven
Fridrichs benadrukt dat de Blanckenborg
nadrukkelijk insteekt op welzijn: “Wat
is voor mensen persoonlijk de kwaliteit
van leven? Waar worden ze blij van? Dat
vinden wij heel belangrijk, zeker in de
laatste levensfase. Daarom willen wij het
zo goed mogelijk faciliteren dat mensen in
alle vrijheid hun eigen ding kunnen doen.
Daarmee nemen wij wel eens extra risico’s,
want het is natuurlijk veiliger om iemand
met alzheimer binnen te houden dan om
de vrijheid te geven om lekker naar buiten
te gaan. Veel van onze bewoners komen uit
deze regio, zij werkten en leefden hun hele
leven veel in de buitenlucht. Moet je ze dit
dan plotseling ontzeggen in hun laatste
levensfase omdat dit veiliger of gemakkelijker is? Wij vinden van niet.”
Zorgspil en expertisecentrum
Fridrichs ziet de Blanckenborg ook als
zorgspil en expertisecentrum van de regio.
Zorgspil zijn houdt volgens haar in dat
iedereen met vragen omtrent zorg voor

Medewerkers en vrijwilligers
Bij de Blanckenborg - voorheen de grootste
werkgever van de toenmalige gemeente
Bellingwedde - werken 320 mensen, verdeeld over 180 fte. Dat is een aanzienlijk
aantal, afgezet tegen de ongeveer honderd
bewoners. De Blanckenborg doet dan ook
nog veel meer dan alleen geriatrische zorg
bieden aan bewoners. Zo biedt het centrum
zorg aan 84 ouderen die beschut wonen,
dagelijks dagbesteding aan zo’n zestig
ouderen uit de regio, huishoudelijke hulp
aan zo’n honderd mensen in de regio en

thuiszorg aan ouderen die in de aanleunwoningen en elders in Blijham wonen.
En dan is er nog de groep van zo’n honderd
vrijwilligers die zich op allerlei fronten met
hart en ziel inzetten. De vrijwilligers zetten
zich in voor de maaltijdservice, begeleiden
mensen bij het eten in het restaurant en
zetten zich in voor de begeleiding van allerhande activiteiten zoals bingo, zangmiddagen, wandelen, fietsen, schilderen en
vissen. “Zonder hen zouden wij het niet
redden”, zegt Fridrichs stellig. “Ik ben ontzettend trots op ons team professionals en
vrijwilligers. Wij hebben een enorm betrokken club medewerkers die er met hart en
ziel zijn voor onze bewoners en cliënten. Zij
staan er als we ze nodig hebben. De zorg zit
in hun hart!”
De Blanckenborg
Eikenlaan 34, 9697 RW Blijham
0597 - 56 55 00 | www.blanckenborg.nl
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Wedde binnenkort in kerstsfeer
door Jan Johan ten Have
WEDDE - Kerstballen, rendieren, arrensleeën, kerstmannen en heel, heel veel gekleurde lampjes. Het is niet het eerste wat je begin september verwacht. Maar daar
denken ze in Wedde toch net iets anders over. Kerst vindt in Wedde dit jaar plaats in
de eerste volle week van september. Want dan is het er Lichtweek. “Het idee voor dit
thema kwam van iemand uit het dorp. We twijfelden nog even, maar vonden het idee zo
origineel en leuk, dat we hiervoor gekozen hebben”, vertelt voorzitter Erik Middel van
de organisatie.
Vorig jaar zat een volledige Lichtweek
er nog niet in. Ondanks alle beperkingen
perste de organisatie er toch nog een
‘Kleintje Lichtweek’ uit met een bescheiden
aantal activiteiten. “Kleintje Lichtweek,
groot succes”, zegt Middel. “Toen lieten de
mensen in Wedde al blijken zin te hebben
in een feestje.” Velen vermaakten zich met
een fietstocht, seniorenmiddag, kindermiddag en vrijdagmiddagborrel. En nu dus een
‘ouderwetse’ Lichtweek van maandag 5 tot
en met zaterdag 10 september, bomvol
gezelligheid en activiteiten in en rondom
de feesttent in hartje Wedde. Dit begint op
maandagavond met een optocht in kerstsfeer door het dorp. “Verenigingen, straten,
families, vriendengroepen, collega’s van
binnen en buiten Wedde, iedereen mag
meedoen met een versierde wagen. Hoe
meer deelnemers, hoe leuker”, zegt Middel. Daarna opent wethouder Giny Luth de
Lichtweek officieel. Aansluitend is er een
dansdemo van Ultimate Gym uit Winschoten.
Reüniesfeer
Zoals te doen gebruikelijk is er op dinsdag
jaarmarkt met tientallen kramen, kofferbakverkoop en vooral heel veel gezelligheid in
reüniesfeer, desgewenst onder het genot
van een hapje, drankje en sfeerverhogende
muziek op één van de gezellige terrassen

in het dorp. ’s Avonds gaat de gezelligheid
verder in de feesttent want dan is het tijd
voor bingo. Vele mooie prijzen zijn er te
winnen met als klap op de vuurpijl een
superronde met als hoofdprijs een flatscreentelevisie, beschikbaar gesteld door
Larmoyeur in Winschoten. De kinderen uit
het dorp mogen op woensdagmiddag op
uitnodiging van de eigenaar naar Familiepark & Landgoed Tenaxx, waar zij een leuke
middag krijgen aangeboden. “Net als vorig
jaar, toen was het echt tot in de puntjes
verzorgd, helemaal super”, weet Middel
nog. Diezelfde middag is vanaf de feesttent er een dorpswandeling onder leiding
van dorpsgids en ‘proatjeboksem’ Geert
Kenter die veel wetenswaardigheden over
het dorp deelt met zijn gehoor. ‘s Avonds
is er in de feesttent een gezellige modeshow, georganiseerd door Liroya Fashion
uit Vlagtwedde. Ouderen uit Wedde en
omgeving krijgen op donderdagmiddag een
gezellige middag aangeboden met onder
meer optredens van weervrouw Harma
Boer en shantykoor Störmwind uit Wedde
in de feesttent. Met de bus van Pieter Dekker Rondvaarten worden ouderen van en
naar Blijham vervoerd, onder meer vanaf
seniorencentrum de Blanckenborg. Die
avond is er een ‘kerstballentocht waarbij
teams deelnemers door Wedde lopen met
een houten kerstboom. Met opdrachten

kunnen zij kerstballen verdienen en in
de boom hangen. De boom leveren zij na
afloop in bij de organisatie in de feesttent. Hier worden nog dezelfde avond de
winnaars bekendgemaakt. En uiteraard
is er dan ook gelegenheid om nog even
gezellig iets te drinken met elkaar. Na de
fietstocht op vrijdagmiddag - georganiseerd
door Rijwieldriedaagse Wedde - is er een
gezellige vrijmibo in de feesttent, waar DJ
Tedo Swarts de sfeer tot grote hoogten
stuwt. Het is de opmaat voor de pubquiz
van vrijdagavond, waaraan wederom in
teamverband deelgenomen kan worden.
“Wij verwachten niet alleen veel deelname,
maar ook veel publiek”, zegt Middel.
Melrose
Op de afsluitende zaterdag is er traditiegetrouw ‘s middags stratenzeskamp op het
sportpark Jonne Hindriks, het onderkomen
van VV Wedde. ‘s Avond wordt de Lichtweek knallend afgesloten met een grote
feestavond in de feesttent met coverband
Melrose. “Wij zijn ontzettend blij dat wij
deze geweldige, bekende band konden
vastleggen. Dit wordt een fantastische
avond”, zegt de voorzitter. De hele Lichtweek mogen kinderen in de basisschoolleeftijd uit Wedde gratis zwemmen in het
gloednieuwe Waterparadijs op camping De
Wedderbergen. Middel: “Dit krijgt de jeugd
uit ons dorp aangeboden van eigenaresse
Carine Fluttert. Dat deed zij vorig jaar ook al
en toen is hiervan ontzettend veel gebruik
gemaakt.”
Op de zaterdag voorafgaand aan de Lichtweek is er Schuttersfeest in de feesttent.
Tijdens dit feest met een optreden van
coverband De Moeflons wordt schutterskoning 2021 Ralf Loning gekroond. Slechts

Voorzitter Erik Middel heeft zin in eindelijk weer
eens een ‘ouderwetse’ Lichtweek
(Foto: Jan Johan ten Have)

acht dagen later verliest hij zijn titel, want
dan wordt er op de nieuwe locatie op
het sportpark van VV Wedde op de vogel
geschoten om de titel van koning. Middel:
“Vroeger waren schieten en schuttersfeest
op dezelfde dag, op zondag. Dat zagen wij
graag anders. Daarom hebben we het schieten en het feest uit elkaar getrokken. Ook
is het nu voor het eerst op onze nieuwe locatie, op sportpark Jonne Hindriks. We zijn
heel blij met de positieve samenwerking
met de voetbalvereniging en de gemeente
Westerwolde. Want samen kom je het verst.
Wij hebben heel veel zin in de Lichtweek.”
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Zondag 31 juli a.s. Gouden Pijl in Emmen

Wielerkampioenen Niki Terpstra en
Pascal Eenkhoorn naar Gouden Pijl in Emmen
Pascal Eenkhoorn (25) staat met zijn net veroverde rood-wit-blauwe trui van het NK Profs op de Col du VAM wellicht
aan de vooravond van een doorbraak. Niki Terpstra (38) heeft een prachtig palmares om op terug te kijken, met de
zeges in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen als absolute parels op zijn kroon. Bovendien won hij in 2015 in
Emmen zijn voorlopig laatste NK op de weg door verrassend de pelotonsprint te winnen. Beide kampioenen schitteren ook in de Gouden Pijl.
Niki Terpstra wist altijd al respect te verdienen met zijn
Spartaanse trainingen vanuit zijn thuisprovincie NoordHolland. Soms alleen, vaak met andere profs uit de regio.
Het gaat om een club renners die de geuzennaam ‘NH
Best’ draagt. Uren maken door de kou, investeren in het
voorjaar. ‘’Ik weet ondertussen wat me te doen staat om er
in die periode te staan, echt top te zijn op het moment dat
iedereen dat wil. In de basis is dat vooral heel hard trainen
in de winter, je voorbereidingswedstrijden rijden. En je
moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben dat je gezond
blijft’’ geeft Terpstra als inkijkje in zijn manier van trainen.
Hij stond in 2014 niet als uitgesproken favoriet aan de
start van Parijs-Roubaix., ploeggenoot Tom Boonen werd
in de Belgische media naar zijn vijfde zege geschreven.
Samen zaten ze die editie in een kopgroep van elf. De kasseien zaten erop, een tactisch steekspel ontstond richting
de wielerpiste van Roubaix. En toen plotseling rook Niki
Terpstra zijn kans. Op minder dan zes kilometer van de
streep trok de Noord-Hollander ten aanval en het bleek het
juiste moment. Eenmaal op de piste bleef de ervaren baanrenner Niki Terpstra helemaal onderin de baan met een
hoog tempo doorduwen. ‘’'Ik heb niet echt een ereronde
gereden’’ bekende hij na afloop. ‘’In de laatste bocht keek
ik naar de achtervolgers en wist ik dat het binnen was.’’
Het zou vier jaar duren voordat Terpstra opnieuw een
Monument won: de Ronde van Vlaanderen. Hij had een
superdag en reed op 25 kilometer van de meet vanuit een
groep favorieten naar drie koplopers toe. Eerst een aanval

neutraliserend van good-old Vincenzo Nibali, maar toen er
verder niemand reageerde, ging de Noord-Hollander alleen
verder. De koplopers trof hij op de Oude Kwaremont. Het
waren de Nederlanders Sebastian Langeveld, Dylan van
Baarle en de Deen Mads Pedersen. Hij ging erop en erover
en arriveerde uiteindelijk solo in Oudenaarde. ''Het was
een zware wedstrijd in slecht weer. Dit is het echte racen,
een harde koers. Daar ben ik voor gemaakt.’’ Sinds enkele
jaren rijdt Terpstra voor de Franse formatie Total
Energies.
EENKHOORN TROTS OP ROOD-WIT-BLAUW
Pascal Eenkhoorn toont in Emmen zijn in Drenthe veroverde rood-wit-blauwe trui. Dat NK is de belangrijkste zege uit
zijn loopbaan. Als jonge renner won hij wel Olympia’s Tour.
‘’ De Col du VAM ligt me goed. Het is voor mij een heel
bijzondere overwinning. Dat ik straks mijn naam zie staan
op die lange erelijst met grote kampioenen, dat maakt me
trots. Ik ben nog maar 25 jaar en al Nederlands kampioen
als prof, iets wat me bij de junioren en beloften niet eens
gelukt is. Heel speciaal. Ik hoop de trui nog veel voorin de
koers te kunnen tonen.’’
De aanloop naar het kampioenschap was bepaald niet
ideaal. De coureur uit Genemuiden was bij Jumbo-Visma
één van de personen die COVID-19 opliep in de Ronde
van Zwitserland, pal voor het NK. . ‘’Ik ben niet heel ziek
geweest. Maar ik had wel stevige hoofdpijn toen ik in mijn
eentje terug moest rijden naar huis in België. En ik heb
twee dagen op bed gelegen. Met dat verhaal in het achter-

Niki Terpstra

Pascal Eenkhoorn

hoofd voelde ik me geen superfavoriet vandaag. Maar ik
ben ervoor gegaan.
Pascal Eenkhoorn combineerde het wielrennen in de
jongerenjaren met het veldrijden maar stopte daar als
junior mee. Wel kunt hij uit die tijd Mathieu van der Poel
goed, met wie hij heel wat uren aan online gamen deed.
In de Giro dook er een filmpje op van de twee, waarin VDP
een wheelie deed en Eenkhoorn met een Colombiaanse
vlag rond reed. Die ging viral op social media. ‘’Ik houd van
plezier maken, dat houdt me gemotiveerd. Ik ken Mathieu
goed, we hebben in dezelfde crossploeg gezeten. We
zoeken elkaar ook op. Maar ik heb ook veel plezier met de
jongens van mijn team."
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Wij bedanken de onderstaande bedrijven voor hun sponsorbijdrage
om de muziekfeesten mogelijk te maken die wij op 13 en 14 mei jl.
hebben georganiseerd op het evenemententerrein in Onstwedde.
Wij hebben toen een extra weekend georganiseerd om het concert van
Mooi Wark in te kunnen halen dat in november 2021 werd afgelast
wegens de toen geldende coronamaatregelen.
Beikes Schilderswacht B.V.

Bouwbedrijf Jan Bos Blijham

LedsBetter Green Solutions

Coop Jan Schut

Nijstad Handel

De Graankorrel - Dierenwinkel

Wilting Hogedruk Techniek

Buo Uitzendorganisatie B.V.

Renate Paans Accountancy

MakelaarNU Stadskanaal

Drukkerij Zwinderman Gieten

Autobandrecycling.nl B.V.

Sterenborg Klussenbedrijf

In 't Hout Sierconstructies

BV Financieren

VZN Voegwerken

Kriegsman Auto- en Schadebedrijf

Auto de Winter Winschoten

De Boer Agro Service

MFC De Drijscheer Alteveer

Koops Boomkap & Grondverzet

Hoetjer Autoservice

Albertha's Hairstyling

Dealerauto's Emmen

Slagerij Hemmen

Multibouw Stadskanaal B.V.

Boomverzorging Noord Nederland

Auto- en Motorrijschool
Gerhard Schipper

Kozijnenvernieuwing.nl Stadskanaal

Mulder's Meubeldorp

Kunststofdakdekkersbedrijf de Wit

Bouw Koster Tweewieler Service

Garage Drenth

John Meinds De Echte Bakker

Schreuder Bouwbedrijf

Stal Ter Maars

Snackpoint 't Stoepje

Tegelcentrum Siddeburen

ABD Stadskanaal

Onstwedder Tweewielerspecialist

Panman Dak- en Gevelservice

PrengerHoekman Fysiotherapie

Wijbrands Mode

Aluflex Rolsteigers

RegioMagazine

Hartman Bedden

Schadenet Stadskanaal

Lougblad

Met vriendelijke groet en nogmaals hartelijk dank,
Harrie Meiringh – Jessica Wolf – Bert Wolf – Henri Meiringh – Louw Roukema
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Met bierpullen & braadworsten, dirndls & lederhosen van
12 tot en met 21 augustus in Vlagtwedde

Week der Besten in typisch Beierse Oktoberfestsfeer
door Jan Johan ten Have
VLAGTWEDDE - Grote pullen bier, braadworsten, dirndls & lederhosen. In Vlagtwedde
waant iedereen zich half augustus een week lang tussen de Beierse Alpenweiden. Want
de Week der besten, die van 12 tot en met 21 augustus op het programma staat, heeft
dit jaar als thema Oktoberfest. En dat kan maar één ding betekenen: het wordt een
dikke week groot feest, geheel naar Duitse traditie.
Wein, Weib und Gesang naar goed Beiers
gebruik zetten Vlagtwedde in de schijnwerpers. Het idee om de Week der Besten
in Oktoberfestsferen te houden, werd
omarmd door de Vlagtwedders, zo bleek
uit een poll die de organisatie op Facebook hield. “Dit thema kwam verreweg als
populairste uit de poll naar voren”, vertelt
Anniek Elzen namens de organisatie. En dus
kan Vlagtwedde zich opmaken voor een
week polka, schlagers en straatversiering
in Oktoberfestsfeer. De Week der Besten is
overigens behoorlijk multicultureel. Want
de nieuwe hoofdsponsor van de Week der
Besten is het Vlagtwedder Turks specialiteiten restaurant Sultan.
Het feest begint op zaterdag 13 augustus
met de truckrun, een optocht van zo’n 150
vrachtwagens met als bijrijders mensen uit
de omgeving met een verstandelijke beperking. De vrachtauto’s rijden een toer door
onder meer Vlagtwedde, Jipsingboertange,
Sellingen, Jipsinghuizen en Bourtange.
Een dag later is er de Roegh Mudrun op het
terrein van Parc Emslandermeer met een
ouder-kindloop, kinderloop en volwassenenloop. Op maandag begint de fietsdriedaagse, waarbij de deelnemers drie dagen

Anniek Elzen en Leo Teuben van de organisatie van
de Week der Besten (Foto: Jan Johan ten Have)

lang (maandag, dinsdag, woensdag en als
uitloopdag donderdag) over de mooiste
routes door Westerwolde fietsen. Diezelfde
avond is er de Zeskamp aan de Wilhelminastraat, geheel in Oktoberfestsfeer. Dit is het
eerste onderdeel van de Buurtbattle: teams
van straten en buurtverenigingen strijden
gedurende de hele week in competitieverband op verschillende onderdelen tegen
elkaar. Met alle onderdelen - onder meer
versierde straten, playbackshow, eetwedstrijd en Strijd der Besten - zijn punten te
verdienen voor de weekoverwinning.

Op dinsdagavond is er de eetwedstrijd
in Beierse entourage: ‘wie eet de meeste
braadworsten?’ Hieraan kan iedereen gratis
meedoen. “De Week der Besten is van
oudsher een feestweek met diverse recordpogingen. De eetwedstrijd is de eerste
die vastligt en we zijn nog bezig met het
organiseren van meer recordpogingen. Als
er mensen zijn die nog bijvoorbeeld een
duurrecord willen vestigen, zijn ze hartelijk
welkom, ze kunnen zich aanmelden bij het
bestuur”, vertelt voorzitter Leo Teuben.
Diezelfde avond is er een grote bingo met
diverse rondes en als uitsmijter een superronde met een fantastische hoofdprijs. Wat
dat is, wordt later bekendgemaakt via de
facebookpagina van de Week der Besten.
Voor kinderen en senioren zijn er op
woensdagmiddag themafeesten. Voor
de jongsten is er een kindermiddag in de
feesttent met Flop & Juf Sas, met na afloop
een meet-and-greet. Tijdens de seniorenmiddag is er een optreden van Nul & Nix
met onder meer zang, sketches en verkleedpartijen. Ook gaat op woensdag de
kermis van start met een euromiddag. Op
woensdagavond is er zoals gebruikelijk een
sfeervolle terrassenavond met volop lekker
eten en drinken, gezellige muziek en een
hippische rondrit van Historisch Gerij. Op
donderdag is er overdag een oldtimershow
met diverse historische voertuigen bij Blokker en ‘s avonds feest in de feesttent met
BENR, Immer Hansi en Het Feestteam.
Op vrijdag staat het centrum van Vlagtwedde in het teken van een grote braderie

met vele tientallen kraampjes, gezelligheid,
vermaak, hapjes en drankjes en enkele
speciale attracties. ‘s Avonds kunnen de
voetjes weer van de vloer in de feesttent
met Q Music met Het Foute Uur.
Op de tweede zaterdag is er de Historische
TT. Het racen door de straten van Vlagtwedde met klassieke racemotoren en zijspannen is al vele jaren een hoogtepunt tijdens
de Week der Besten die liefhebbers van
historische motorsport van heinde en verre
naar Vlagtwedde trekt. Op zaterdagavond
zet Super Sundays de tent op de kop. Super
Sundays is een allround coverband die
moeiteloos en in hoog tempo schakelt tussen nummers en genres met een enthousiaste presentatie, een vet geluid, special
effects en een waanzinnige lichtshow.
Wie graag zelf op de motor stapt om lekker
te gaan toeren, kan op zondag 21 augustus
deelnemen aan de motortoertocht van de
Week der Besten. De feestweek wordt die
dag afgesloten met de Strijd der Besten,
waarbij allerhande teams diverse spellen
spelen om de hoogste eer. Na afloop is er
de prijsuitreiking van de Strijd der Besten
en de Buurtbattle.
De organisatie van de Week der Besten is
nog in volle gang. Er wordt nog van alles
geregeld en er komt nog meer bij. Wie op
de hoogte wil blijven, doet er goed aan
om de facebookpagina van de Week der
Besten te volgen: www.facebook.com/
weekderbesten
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Voorwoord namens het bestuur
De Week der Besten staat weer voor deur! Van 12 t/m 21 augustus zal Vlagtwedde
weer het toneel zijn van diverse fantastische evenementen voor zowel jong en oud.
Na 2 corona jaren mogen we dit jaar weer los met de 28e editie van de ‘Week der
Besten’.
Wij als bestuur zijn zeer verheugd dat
wij jullie kunnen mededelen dat we deze
editie weer een hoofdsponsor hebben.
Namelijk: Turks Specialiteiten restaurant
De Sultan. De opening van de feestweek
zal plaatsvinden op vrijdag 12 augustus
voorafgaand aan de Miss Verkiezing.
Deze vindt plaats bij de Sultan. Enkele
hoogtepunten van de 28e editie zijn: de

kindermiddag met Clown Flop en juf Sas,
de ouderenmiddag met duo Nul en Nix, de
6 kamp georganiseerd door de winkeliersgroep, de ‘Beeldend media’ Mudrun,
de dorps BBQ bij de Sultan, de ‘Profile
Tyrecenter Heuver Truckrun’, de ‘Ecotherm
Strijd der Besten’ en natuurlijk de Historische TT.

Uiteraard staat er dit jaar ook weer een
feesttent achter Partycentrum Rendering.
Het programma hiervoor lees je verderop.
Voor de rest van het programma en mededelingen verwijzen wij jullie graag naar
onze facebookpagina ‘Week der Besten’.
Het bestuur telt dit jaar 2 nieuwe gezichten. Johannes Hilverts en Eleonora Doornbos zijn ons bestuur komen versterken. In
deze tijd, waar vrijwilligers en bestuursleden niet voor het oprapen liggen, zijn dat
natuurlijk fantastische berichten en het
bestuur is hier dan ook zeer blij mee. Wij
willen graag alle sponsoren en vrijwilligers

bedanken voor de gulle giften en inzet.
Zonder hen is zo’n feestweek absoluut
niet mogelijk. Enorm bedankt!
Als laatst doen wij nog een oproep voor
straatversiering. Wij vinden het fantastisch
om het feestweek gevoel te vernemen
in de straten. Wij hopen mooie, originele
versierde straten te zien! We hopen op
prachtig weer en daarmee op een schitterende 28e editie van de Week der Besten.
Wij zien u graag bij alle diverse
activiteiten!
Bestuur Week der Besten

SPONSOREN WEEK DER BESTEN 2022
HOOFDSPONSOR:
Turks specialiteiten restaurant De Sultan
Evenement sponsoren:
Beeldend Media (mudrun)
Ecotherm Vloerverwarming
(Strijd der besten)
Profile Tyrecenter Heuver (truckrun)
Platinum sponsoren:
Gemeente Westerwolde
Jan Bakker Agri Works
Loonbedrijf en Grondverzet Gebr. Jansen
Ondernemers Vereniging Vlagtwedde
Oosterveld makelaardij en verzekeringen
Partycentrum Rendering
Gouden sponsoren:
Folkers Rijopleidingen
Jumbo Vlagtwedde
Krattenboer.nl
Meilof Riks BV
Lougblad / RegioMagazine
Ritchie Bros. Deutschland GmbH
Uw slager Hemmen
Uitgekookt
Rabobank

Zilveren sponsoren:
Aircotechniek Vlagtwedde
Arjan Borgers Tweewielers
Autobedrijf Rick Hilger
Blokker Top1toys
Hoveniersbedrijf Huttinga
Huisartsenpraktijk Postma
Huisartsenpraktijk Raupp
Jan Huls Motoport
J.H. Behling Grondwerken
Lifestyle by Leonie
Mustang IT Dennis Edens
Oosting Natuurlijk Rundvlees
Restaurant Roegh
Phone House
Restaria Westerwolde
RJJ Catering
Rogo Onstwedde
Salon for hair
Van Lemel bestrating
Welkoop Vlagtwedde
Wesseling loonbedrijf
Wilts veilig
Mennega groenvoorziening
Bronzen sponsoren:
&Joy kapsalon voor hem en haar
Haaijer transport

Autobedrijf HJ Jansen
Autotechniek Niemeijer
Avik
Baas Dakbedekkingen
Bakker Frans
Behling grondverzet
Bloemen en kadoboetiek Agnes Fleur
Boels Bouw
Bos en Sluiter bouwmaterialen
Bouwbedrijf Vieregge Wilts
Bruggers loonbedrijf, mechanisatie & transport
Buzema slootreininging, groen en transport
Camping Boerenbont
Collé Rental & Sales
DA Drogisterij & Parfumerie Westerwolde
Detail administratie (Coba Lubben)
Dierenpeciaalzaak Van Hoorn
Drankenspeciaalzaak Bij Thijs
Dubbelplus Administratie en Advies
Eibergen Installatietechniek
Erminio's Ambachtelijke Timmerfabriek
Frey oogzorg
FTC Noord
GenAmedia
Herman Behling
Hidding doe het zelf
HJ Sound

Houthandel Westerwolde
Huizing installatietechniek
Interoffice
Jij uitzendbureau
Jos Tipker
Klussenbedrijf Henk van de Wal
Lijstenmakerij Waalkens
Massage Therapie Vlagtwedde
Meijerbouw Vlagtwedde
Michel Buls Financieel beheer
Pand 5 Mode
Primera Vlagtwedde
Renate Paans accountancy
Retrocars
Schoenmaker Agri
Schoenmaker Cargo
Tuin-gilde.nl
Sportschool de Wenakker
Tirza nagels en haar
Transportbedrijf Meulman Vlagtwedde
Wokky Taria
Fleur five
Animal Fences
Gert de Vos transport.
Installatie Profi
Twinzz dames en kindermode
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Turks specialiteiten restaurant De Sultan in Vlagtwedde nieuwe
hoofdsponsor Week der Besten
Een blijk van dank voor alle steun in zware tijden
door Jan Johan ten Have
Toen Turks specialiteiten restaurant De Sultan in Vlagtwedde werd verwoest door
een uitslaande brand, stonden het dorp en de omgeving direct klaar met de helpende
hand. Nu het restaurant is herbouwd en heropend vonden eigenaren Zekeriya en Adnan
Saglam het tijd om de regio hun dankbaarheid te laten blijken voor alle steun. Dat doen
ze met een flinke donatie aan de Week der Besten: Turks specialiteiten restaurant De
Sultan is de nieuwe hoofdsponsor.

Vlagtwedde heeft De Sultan en eigenaren
vader en zoon Saglam in het hart gesloten.
Dat werd maar weer eens duidelijk na de
alles verzengende brand in het voorjaar
van 2020. Spontaan kwamen er hulpacties
op gang en sprongen mensen en bedrijven
van alle kanten bij om de getroffen horecaondernemers een toekomst te bieden.
Mede dankzij die hulp heropende De
Sultan in een mum van tijd in een tijdelijk
onderkomen naast Van Hoorn dierenspeciaalzaak, iets verderop aan de Wilhelminastraat. De blijken van steun uit de bevolking waren hartverwarmend.

Oorspronkelijke uitstraling
Begin dit jaar heropende Turks specialiteiten restaurant De Sultan in het gloednieuwe pand, op exact dezelfde locatie. Er
staat een prachtig pand met een ontwerp
waarin de oorspronkelijke uitstraling van
de voormalige textielwinkel Pik duidelijk
herkenbaar is verwerkt. Verder is het een
modern pand, duurzaam gebouwd en
optimaal ingericht voor het bedienen van
de maximaal 106 tafelgasten en afhaal met
heerlijke dranken en gerechten: een mix
van Turkse specialiteiten, pizza's, vis- &
grillspecialiteiten en vegetarische gerechten, allemaal superverse topkwaliteit uit
eigen keuken.
Aanwinst
“Alle blijken van waardering en support
sleepten ons er doorheen in die moeilijke
tijd”, zegt Zekeriya. “Onze gasten bleven
komen naar ons tijdelijk onderkomen.
Vergeet niet dat er ook nog even een
coronacrisis bij kwam, waardoor we soms
dicht moesten en in andere periodes alleen
afhaal mochten bieden.” Desondanks hield
het restaurant het hoofd boven water en
zetten de restaurateurs - naast het werk in
hun tijdelijk onderkomen - zich vol overga-

Het nieuwe Turks specialiteiten restaurant De Sultan, een aanwinst voor Vlagtwedde
(Foto Jan Johan ten Have)
ve in voor realisatie van een prachtig nieuw
restaurant. En met succes, het nieuwe
restaurant is een aanwinst voor het dorp.
Multicultureel
Als blijk van waardering wilden vader en
zoon Saglam iets terugdoen voor de mensen uit Vlagtwedde en omgeving. En, zo
bedachten zij, hoe kun je dat nu beter doen
dan door een bijdrage te leveren aan het
grootste evenement van het jaar in Vlag-

twedde. En dus klopten de uitbaters van
De Sultan aan bij het bestuur van de Week
der Besten met het aanbod om de nieuwe
hoofdsponsor te worden. En aangezien
het hoofdsponsorschap voor deze editie
nog niet was ingevuld, was dit een geste
die door de organisatie met enthousiasme
werd begroet. Een Turkse hoofdsponsor
van een Beiers feest in een Oost-Gronings
dorp. Hoe multicultureel wil je het hebben?

Loon-, transport- en grondverzetbedrijf Gebr. Jansen sponsort
Week der Besten met materieel
Hier moet even wat verplaatst worden, daar moet even wat grond verzet worden. Dan
is groot materieel onmisbaar. Heeft de organisatie van de Week der Besten iemand
nodig die sleep-, graaf-, til- of grondverzetwerk kan verrichten, dan is één telefoontje
naar de Gebr. Jansen voldoende. “Wij vinden het leuk en belangrijk om zo ons steentje
bij te kunnen dragen aan een succesvolle Week der Besten”, zegt mede-eigenaar Joan
Jansen van Loon- en Grondverzetbedrijf Gebr. Jansen.
Tractoren, kranen en shovels. Voor de
organisatie van een groot evenement als de
Week der Besten is dit materieel onmisbaar bij vele activiteiten. Daarom prijst de
organisatie van de Vlagtwedder feestweek

zich gelukkig met Loon- en Grondverzetbedrijf Gebr. Jansen uit Vlagtwedde, die al
vele jaren bijdraagt aan de Week der Besten door als sponsor belangeloos diverse
machines beschikbaar te stellen.

Loon-, transport- & grondverzetbedrijf
Gebr. Jansen
Loonbedrijf Gebr. Jansen in Vlagtwedde is
een breed inzetbaar, VKL- en VCA- en GMPgecertificeerd agrarisch dienstverleningsen grondverzetbedrijf voor zowel bedrijven als particulieren. Gebr. Jansen biedt
nagenoeg alle diensten op akkerbouw en
veehouderij, zoals mestverwerking, zaai- en
poten, rooien van aardappelen en bieten,
gras- hooi en stro persen hakselen van gras
en maïs of MKS, oogsten van alle soorten

granen, bonen, erwten en korrelmaïs en
het in slurven van granen en korrelmaïs.
Verder kan de klant er terecht voor het
reinigen van sloten en alle voorkomende
grond- en sloopwerkzaamheden, met een
mobiele kraan en rupskraan. Overige werkzaamheden zijn dumper- en kilverwerk en
het versnipperen van takken. Sinds 2017
beschikt Gebr. Jansen over twee trucks met
tankoplegger voor mesttransport en een
walkingfloor voor los gestorte producten.

Profile Tyrecenter Heuver Veendam hoofdsponsor Truckrun
Profile Tyrecenter Heuver in Veendam is wederom hoofdsponsor van de Truckrun tijdens de Week der Besten. Het bedrijf verbindt zich als naamsponsor aan deze kilometerslange optocht van zo’n 150 vrachtwagens door Vlagtwedde en omgeving. Tijdens
de Truckrun worden de vrachtwagenchauffeurs alle vergezeld van bijrijders, mensen
met een beperking. De stoet van vrachtwagens wordt traditiegetrouw toegezwaaid
door honderden mensen langs het traject.
“Veel van onze klanten rijden mee met de
Truckrun”, vertelt bedrijfsleider Mark Potze
van de technisch specialist in service en
onderhoud aan personenauto’s, vrachtwagens en landbouwvoertuigen. “Daarom
is de Truckrun voor ons bedrijf een zeer
waardevol uithangbord. Wij verbinden als
hoofdsponsor onze naam aan de Truckrun
omdat het een zeer gewaardeerd evenement is dat helemaal past bij alles waarvoor wij staan.”

De bijrijders beleven enorm veel plezier
aan de Truckrun. “Het is ronduit geweldig om te zien hoe zij lachend naast de
chauffeurs zitten, terwijl langs de kant van
de weg vele honderden mensen staan te
zwaaien naar de kolonne. Mensen uit het
dorp zitten soms al ver van tevoren klaar
met een drankje en borrelnootjes, dat vind
ik geweldig”, zegt Mark.
Voorzitter Week der Besten
De bedrijfsleider van Profile Tyrecenter

Heuver komt zelf uit Vlagtwedde. In zijn
vrije tijd zet hij zich in voor de Week der
Besten als voorzitter van de organiserende
stichting. En dat doet hij met heel veel
plezier: “Ik ben als geboren en getogen
Vlagtwedder opgegroeid met de Week der
Besten vanaf het begin. In mijn jeugd keek
ik elk jaar uit naar deze week vol feestelijke
activiteiten in ons dorp. Het is een geweldige feestweek, die wij met elkaar elk jaar
weer op touw zetten.”
Het thema van de feestweek is dit jaar
voor het eerst gekozen door de Vlagtwedder bevolking. Met een overweldigende
meerderheid viel de keus op Oktoberfest.
“Een prachtig thema om feest te vieren in
lederhose en dirndl, met grote bierpullen,
braadworsten en nog veel meer Beiers
vermaak.”

Over Profile Tyrecenter Heuver
Profile Tyrecenter Heuver in Veendam is
dé garage voor compleet onderhoud en
reparaties van personenauto’s, vrachtwagens en landbouwvoertuigen. Professionals
met passie voor hun vak zetten dagelijks
hun beste beentje voor om klanten zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Heuver biedt
alles op het gebied van banden en velgen,
inclusief uitlijnen en balanceren. Ook voor
APK, beurten, aircoservice, accu’s, uitlaten,
olie verversen of problemen met remmen
of schokbrekers kan de klant terecht bij
Profile Tyrecenter Heuver aan de Drieborghweg 1 in Veendam. Mark: “Wij willen graag
laten zien dat wij er ook zijn voor trucks en
tractoren, daarom sponsoren wij de Truckrun. Wij staan graag voor iedereen klaar.”
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Beeldend Media Vlagtwedde is
de nieuwe hoofdsponsor van de
Mudrun
De Beeldend Media Mudrun is dit jaar de nieuwe naam van de Mudrun tijdens de Week
der Besten. De Vlagtwedder specialist in reclame-uitingen, drukwerk en webdesign
heeft de handtekening onder het sponsorcontract gezet vanwege de uitstraling en
publiciteit die dit evenement met zich meebrengt. De Mudrun vindt plaats op zondagmiddag 14 augustus.
"Als Vlagtwedder bedrijf dragen wij graag
ons steentje bij aan een mooi evenement
als de Week der Besten. Daarnaast gaat het
ons ook om de exposure en naamsbekendheid. De Mudrun is erg populair, trekt altijd
heel veel deelnemers en publiek, voor ons
een mooie manier om ons te laten zien",
zegt eigenaar Wim Eelsing, die de zaak
samen met René Meems runt.
Beeldend Media Mudrun
De Beeldend Media Mudrun bestaat uit een
zeer uitdagend parcours van 1,4 kilometer,
gelegen tussen zwembad, golfbaan en de
Badweg. Hier kunnen honderd kinderen
tot en met 12 jaar, vijftig ouder-kind paren,
vijftig wedstrijdlopers en 250 recreatieve
lopers vanaf 13 jaar hun krachten met
elkaar meten. Dat belooft een spektakelstuk van de bovenste plank te worden, een
enerverend schouwspel voor het publiek.
Ook Meems en zijn zoon Noah, Eelsings
echtgenote Jolanda, dochter Cynthia en
zoon Xander doen - mits ze wedstrijdfit zijn
natuurlijk - mee aan de Beeldend Media
Mudrun. Wim zelf nestelt zich tussen de
toeschouwers: “Tja, ik ben nu eenmaal niet
zo sportief.”
Week der Besten
De connectie tussen de Week der Besten
en Beeldend Media is niet nieuw. Al jaren

verzorgt Beeldend Media diverse reclameuitingen voor de Vlagtwedder feestweek,
zoals spandoeken en posters. “Wij krijgen
het vertrouwen van de organisatie en doen
met het sponsoren van de Beeldend Media
Mudrun graag iets moois terug”, vertelt de
ondernemer.
Zelf is hij een Vlagtwedder in hart en nieren. De Week der Besten zit dan ook in zijn
dna: “Een prachtig, belangrijk evenement
dat ons dorp op de kaart zet. Er is altijd veel
reuring en activiteiten trekken van oudsher
veel publiek en deelnemers. Het reüniegevoel is elke keer weer groot.”
Over Beeldend Media
Beeldend Media is specialist in reclameuitingen, zoals bedrijfs- en sportkleding,
voertuigbelettering, gevelreclame, relatiegeschenken en reclameborden. "Kortom,
wij leveren alles waar een logo en bedrijfsnaam op gedrukt moet worden", zegt Wim.
Ook voor reclamedrukwerk zoals folders
en visitekaartjes is Beeldend Media het
aangewezen adres. "Wij willen bedrijven
graag een totaalpakket bieden, daarom
verzorgen wij - in nauwe samenwerking
met een aantal professionele partners - ook
zaken als websites, ontwerp van logo en
huisstijl, grafische vormgeving, fotografie
en tekstwerk.

Bakker Agri-Works steunt
Week der Besten met handen spandiensten en bouw
glijbaan Mudrun
Gaandeweg de Week der Besten moet er voor allerlei activiteiten van alles worden geen verplaatst, gebouwd, vervoerd en bewerkstelligd. Daarvoor is het team van Bakker
Agri-Works uit Vlagtwedde de hele feestweek paraat en beschikbaar met het benodigde
groot materieel. Een speciaal project is elk jaar de bouw van de grote glijbaan voor de
Mudrun. En dan biedt het bedrijf ook nog het hele jaar door opslagruimte aan de Week
der Besten. Als zodanig mag Bakker zich Platinum Sponsor noemen.
Eigenaar Jan Bakker komt er op zijn bedrijfsterrein aan de Wollinghuizerweg in een
scootmobiel aangereden. En dat vindt de
actieve ondernemer maar niks. Maar hij is
gekluisterd, de knie is na een valpartij met
de fiets op vijf plaatsen gebroken. En dat is
behoorlijk behelpen.

Het zal ook zijn persoonlijke inzet voor
de Week der Besten noodgedwongen
beperken. Maar linksom of rechtsom, hij
gaat doen wat hij kan. En voor het overige
leveren de medewerkers van zijn bedrijf de
benodigde inzet. “De bouw van die glijbaan
is altijd een behoorlijke klus. De basis is
een zeecontainer en daarop bouwen wij
de hele glijbaanconstructie”, vertelt Jan. En
verder voeren de medewerkers van Bakker
Agri-Works alle voorkomende werkzaamheden uit. “Net als de overige vrijwilligers”,

zegt Jan. “Dat maakt die week ook zo mooi.
De grote groep enthousiaste vrijwilligers
die - soms gepland, maar vaak ook ad-hoc
- zorgen dat alles er staat als het nodig
is. En ook dat alles na afloop weer wordt
opgeruimd. Iedereen weet van aanpakken
en klaart de klus met elkaar. Als ik ergens
meehelp en daarbij word aangestuurd door
mensen die zelf niks doen, ben ik er snel
klaar mee.”
Over Bakker Agri-Works
‘Oh, dan moet je even naar Bakker’, hoor
je in Vlagtwedde en omgeving vaak. Maar
wat doet dit bedrijf nou precies allemaal?
“Wat wij allemaal doen”, herhaalt Jan de
vraag die hem net is gesteld. “Tja, lastige
vraag. Van alles. Ontzettend veel eigenlijk.
Waar moet ik beginnen?” Nou, een poging:
je kunt er bijvoorbeeld als je geel zand,
siergrind of zwarte grond nodig hebt, als je
een aanhangertje afval kwijt moet of als er
iets gesloopt, afgegraven of geëgaliseerd
moet worden. Een minikraan, shovel of
container huren? Grasharken? Of je terrein
laten bestraten? Het kan allemaal via Bakker Agri-Works aan de Wollinghuizerweg
140 in Vlagtwedde!
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PROGR

WEEK DER BESTEN

VRIJDAG 12 AUGUSTUS:
Opening Week der Besten 2022 - Sultan

20:15 uur

Miss Verkiezing - Sultan

20:30 uur

ZATERDAG 13 AUGUSTUS:
Binnenkomst vrachtwagens Truckrun – evenemententerrein

09.30 uur

Brunch truckrun

11:00 uur

Profile Tyrecenter Heuver Truckrun vanaf het evenemententerrein

13.00 uur

WK Mooiste Truck verkiezing en WK decibellen test – evenemententerrein

16.00 - 17.00 uur

Jurering stratenversiering met m.m.v Oosterveld

18.00 - 20.00 uur

Truckersfestijn – evenemententerrein

20.00 uur

Playback show – Partycentrum Rendering

20.30 uur

ZONDAG 14 AUGUSTUS:
Beeldend Media Mudrun – Parc Emslandermeer

13.00-17.00 uur

Dorps BBQ – Sultan

18.00 uur

MAANDAG 15 AUGUSTUS:
Fiets driedaagse: Start vanaf de Sultan

15.00 – 18.00 uur

6 – kamp georganiseerd door Winkeliersgroep – Wilhelminastraat

19.00 uur

DINSDAG 16 AUGUSTUS:
Fiets driedaagse

15.00 – 18.00 uur

Eetwedstrijd – Restaria

19.00 uur

Bingoavond in samenwerking met Radio Westerwolde

20.00 uur

WOENSDAG 17 AUGUSTUS:
Kindermiddag Flop en Juf Sas - Feesttent Marktplein PC Rendering

14.00 uur

Oudermiddag duo Nul en Nix – Zaal PC Rendering

14.00 uur

Kermis – Marktplein

14.00 uur

Fiets driedaagse

15.00 – 18.00 uur

Pubquiz - PC Rendering

19:30 - 21:00

Authentiek gerij optocht door het dorp

19.00 – 22.00 uur

JK entertainment m.m.v Koos Darwinkel PC Rendering

21.00 - 01.00 uur

The Great Borrelnootjes – Sultan

21.00 - 01.00 uur

Miss verkiezing
Op vrijdag 12 augustus zal de Miss verkiezing, in een geheel nieuwe ambiance, georganiseerd worden door
Turks specialiteiten restaurant De Sultan. Ben jij 16 jaar of ouder en wil je kans maken op de titel: ‘Miss Week
der Besten 2022’? Geef je dan snel op!
Rondes:
1. Vrijetijdskleding
2. Beachlook
3. Avondkleding
De winnares wint een citytrip naar de
Gouden stad, Praag. De tweede prijs is een hotelovernachting voor 2 personen. De derde prijs is een
wellnessbon. In de pauze zal er een leuke modeshow

voorbij komen. De Miss Verkiezing vindt plaats op vrijdag 12 augustus om 20.30. De toegang is gratis.
Voorwaarden: 16 jaar en ouder, woonachtig in een straal
van 30 KM rondom Vlagtwedde. Tevens ben je aanwezig
bij diverse activiteiten van de Week der Besten.
Voor opgave of meer informatie kun je een mail sturen
naar bestuur@weekderbesten.nl
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DONDERDAG 18 AUGUSTUS:
Inhaaldag fiets driedaagse

15.00 – 18.00 uur

Oldtimer show – Blokker

13.00 - 17.00 uur

Kortingsmiddag op de Kermis – Marktplein

14.00 uur

BENR – Immer Hansi – het Feestteam – Feesttent Rendering

21.30 uur

DJ Tedo Swarts – Sultan

21.00 – 01.00 uur

VRIJDAG 19 AUGUSTUS:
Grote braderie door de Schoolstraat en de Wilhelminastraat

13.00 – 19.00 uur

Opgave braderie via www.oost-groningen.net
Op parkeerplaats van de Aldi is ruimte voor de allerkleinsten om hun
Spulletjes te verkopen op de Week der Besten vrijmarkt.
Kermis - Marktplein

14.00 uur

Q- music – met foute uur -Feesttent Rendering

21.30 uur

ZATERDAG 20 AUGUSTUS:
Historische TT training

10.00 uur

Historische TT races

13.00 uur

Kermis – Marktplein

14.00 uur

Prijsuitreiking Historische TT

18.30 uur

Super Sundays – Feesttent Rendering

21.30 uur

ZONDAG 21 AUGUSTUS:
Motortoertocht vertrek en opgave bij Roegh

10.00 – 11.00 uur

Ecotherm Strijd der Besten – Schoolstraat, Rendering

14.00 – 17.00 uur

Kermis – Marktplein

14.00 uur

Uitreiking Buurtbattle en afsluiting

18.00 uur

Eetwedstrijd en bingo bij Restaria Westerwolde
Wie eet de meeste braadworsten binnen 45 minuten? Dat gaan we ontdekken op dinsdag 16 augustus bij Restaria Westerwolde tijdens de eetwedstrijd. Dit kan met of zonder saus en er mag ook water bij gedronken
worden. Na 45 minuten stopt de tijd en moeten de deelnemers nog 15 minuten blijven zitten, en de braadworsten moeten dan natuurlijk in de maag
blijven! Diegene die na 45 minuten eten en 15 minuten zitten, de meeste
braadworsten opheeft is Westerwolds Kampioen!
Deelnemers betalen € 10, inleggeld,
en na het eten van een minimum
aantal braadworsten, ontvangt de

deelnemer zijn inleg weer terug. Er is
een limiet op het aantal deelnemers,
dus geef je snel op als jij denkt dat

je dit record op je naam kan zetten!
Meedoen kan vanaf 14 jaar. Opgeven
mag via bestuur@weekderbesten.nl.
Aansluitend aan de eetwedstrijd zal
er een bingo plaatsvinden in samenwerking met Radio Westerwolde. Vorig jaar was dit een groot succes. Ook
dit jaar zijn er weer leuke prijzen te
winnen. Aanmelden kan ter plaatse
bij Restaria, vol=vol. Inloop 20.00,
start 20.30 uur.

Ecotherm Strijd der Besten
Meedoen is belangrijker dan winnen, dit geldt natuurlijk ook voor de
afsluiter van de feestweek, de Ecotherm Strijd der Besten. Altijd leuk,
spannend en hilarisch!
Er zullen ook dit jaar
weer verschillende
onderdelen afgewerkt
moeten worden,

alvorens de winnaars bekend zullen
zijn. Tevens levert dit punten op voor
de Buurtbattle. Buurt- , familie- en
vriendenteams kunnen zich hiervoor

weer opgeven. Er moeten minstens 2
dames meedoen! De laatste zondagmiddag van de Week der Besten zal
dus weer garant staan voor veel plezier en heb je interesse om samen
met je team van 6 personen de strijd
aan te gaan, geef je dan op via:
bestuur@weekderbesten.nl
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Volop activiteiten bij feesttent, discotheek Schutstal
Partycentrum Rendering tijdens de Week der Besten
In en rond Partycentrum Rendering is tijdens de Week der Besten veel te beleven. Er
zijn volop activiteiten voor jong en oud in het zalencentrum met café, terras en bowling, discotheek De Schutstal en de grote feesttent op de parkeerplaats. Partycentrum
Rendering is al vele jaren sponsor van de Week der Besten.

Veel activiteiten op
woensdag
Op woensdagmiddag is er
vanaf 14.00 uur in de feesttent een Kindermiddag met
de Clown Flop & Juf Sas
show, waarbij deze vrolijke
artiesten samen met de
kinderen onder meer liedjes
zingen en de Flop Quiz spelen. Alle kinderen tot en met
12 jaar mogen erbij zijn. Diezelfde middag
is er in de zaal van PC Rendering een seniorenmiddag met cabaret, sketches en liedjes
in het Gronings, Drents en Nederlands van
duo Nul & Nix. Voor ouderen uit een grote
regio - van Winschoten tot Ter Apel is er
gratis busvervoer om deze gezellige middag te kunnen bezoeken. De seniorenmiddag begint om 14.00 uur.
Opgave voor het busvervoer kan per e-mail
via d.vanstraat@welzijnwesterwolde.nl of
telefonisch op 06-86624243.
Op de openingszaterdag 13 augustus is er
vanaf 20.30 een gezellige playbackshow
met gratis entree. Vanaf 22.30 uur discotheek Schutstal geopend. De DJ’s maken en
een gezellige avond van, ook hier is de toegang gratis. Op zondagavond 14 augustus
is er in de avonduren aan de Schoolstraat
De Alleskunner, een afvalrace vol verrassende opdrachten. Voor het publiek is deze
avond het terras van Partycentrum Rendering geopend. Op dinsdag 16 augustus
eindigen de deelnemers aan de fietsdriedaagse hun fietstocht bij PC Rendering.

Op woensdagavond is er vanaf 19.30 uur
een pubquiz voor teams op het terras van
PC Rendering en aansluiten is er het Terrassenfeest met vanaf 21.00 uur livemuziek
op het terras met DJ en entertainer Koos
Darwinkel.
Oktoberfest muziekfeest
Op donderdagavond is er een prachtig
feest in de sfeer van de hele Week der
Besten. Want dan is het vanaf 21.00 polka,
schlagers en andere Oktoberfestmusik.
Er zijn die avond optredens van BenR,

Immer Hansi en Het Feestteam. DJ Jeroen
Gras vult de gaten met leuke plaatjes. Dit
feest begint om 21.00 uur en gaat door tot
2.00 uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar via www.eventree.nl. Ook kunnen
kaarten gekocht worden aan de kassa.
Q-Music Het Foute Uur
Niet één uurtje, nee: maar liefst vier uur
lang de lekkerste foutste muziek met bekende DJ’s van Q-Music. Na een middagje
slenteren over de braderie kunnen in de
feesttent even heerlijk de voetjes van de
vloer met de muziek die hartstikke fout is
maar o zo lekker. Net als op de donderdag
begint dit feest om 21.00 uur, waarna het
doorgaat tot 2.00 uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar via www.eventree.nl.
Ook kunnen kaarten gekocht worden aan
de kassa.
Super Sundays & Schutstal
Om de drie-op-een-rij vol te maken is er op
zaterdagavond een spectaculair optreden
van de allround coverband Super Sundays
in de feesttent.Super Sundays is een allround coverband die moeiteloos en in hoog
tempo schakelt tussen nummers en genres
met een enthousiaste presentatie, een vet
geluid, special effects en een waanzinnige lichtshow. De tent gaat op zijn kop!
Rond dit concert draait DJ Jeroen Gras de
lekkerste gouwe ouwe. Ook dit feest begint
om 21.00 uur en gaat door tot 2.00 uur.

Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar
via www.eventree.nl. Ook kunnen kaarten gekocht worden aan de kassa. Vanaf
22.30 uur is ook discotheek De Schutstal
geopend. Hier gaat het feest na afloop van
het tentfeest nog een paar uurtjes door, tot
een uur of half vier.
De feestweek wordt op zondag 21 augustus afgesloten met de Strijd der Besten aan
de Schoolstraat, waarbij allerhande teams
diverse spellen spelen om de hoogste eer.
Na afloop is er de prijsuitreiking van de
Strijd der Besten en de Buurtbattle op het
terras bij PC Rendering.
Kijk voor meer informatie op
www.partycentrum-rendering.nl

Hidde Oosterveld van sponsor Oosterveld Makelaardij & Verzekeringen
‘De Week der Besten haalt mensen uit hun huizen’
Oosterveld Makelaardij & Verzekeringen uit Onstwedde is een trouwe sponsor van de
Week der Besten. Het bedrijf profileert zich sterk binnen Westerwolde en vindt reuring
en activiteiten van groot belang voor de leefbaarheid. Bovendien is eigenaar Hidde
Oosterveld een geboren en getogen Vlagtwedder die nog altijd met veel plezier woont
in het buitengebied bij het dorp waar hij opgroeide. “Ik vind het thema Oktoberfest
ontzettend leuk bedacht. Dat is eens een keer iets heel anders”, vertelt hij.
De Week der Besten kent hij dan ook sinds
de oprichting. En hij vindt het vanaf dag
één een gezellig en enerverend feest voor
de regio. “Naar de muziekfeesten in de
tent gaan we niet meer, dat is nu echt iets
voor onze kinderen. Maar even gezellig
op een terras, kijken bij één van de mooie
activiteiten en een rondje over de braderie,
een praatje maken met vele bekenden, dat
vind ik prachtig”, zegt Hidde. “De Week der
Besten is prachtig, groots opgezet en er
zijn heel veel leuke activiteiten. De feest-

week stimuleert de saamhorigheid tussen
mensen, je komt eens op een heel andere
manier in contact met je dorpsgenoten.”
Een andere reden waarom zijn bedrijf
activiteiten als de Week der Besten uitdrukkelijk ondersteunt: “Het haalt de mensen
uit hun huizen. Met elkaar actief bezig
zijn, genieten van vele activiteiten en een
feestje vieren, dat zijn de belangrijke dingen van het leven. Mensen brengen steeds
meer tijd door achter computer, smartphone en televisie. Het beeldscherm verdringt

persoonlijke contacten tussen mensen.
Daarom is zo’n feestweek vol activiteiten
zo mooi.”

heel andere manier met mensen in contact
en leren we altijd weer nieuwe mensen
kennen. En dat is zeer waardevol.”

Oosterveld op de braderie
Oosterveld is naast bezoeker van de
braderie ook deelnemer. Het bedrijf staat
er met een stand waar iedereen spontaan
een praatje komen maken. De makelaardij
annex onafhankelijk verzekeringsadviseur
geeft leuke goodies weg. Ook mogen kinderen gratis een greep doen in de grabbelton en zich laten schminken. Oosterveld:
“De braderie brengt traditiegetrouw heel
veel mensen op de been, uit Vlagtwedde
en verre omtrek. Waar mensen normaal gesproken meestal alleen maar bij ons binnen
lopen als ze een zakelijke afspraak hebben,
komen ze op zo’n dag even ongedwongen
een praatje maken. Zo kom je eens op een

Oosterveld Makelaardij & Verzekeringen
Oosterveld Makelaardij is NVM Makelaar
met als specialisatie wonen in Westerwolde
en omgeving. Het lidmaatschap van de
NVM biedt de garantie dat de lat hoog ligt
op het gebied van kwaliteit, deskundigheid
en betrouwbaarheid. Oosterveld Verzekeringen is de zelfstandig assurantie-adviestak binnen het bedrijf. Klanten kunnen hier
terecht voor al hun verzekeringsvraagstukken. Het enthousiaste team van Oosterveld
Makelaardij & Verzekeringen is thuis in
deze regio. Ze kennen de mensen, spreken
de taal en hebben er met elkaar een ijzersterk netwerk van kopers en verkopers.
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Braderie
Op vrijdag 19 augustus vindt zo als elk jaar weer de braderie plaats, een welhaast onmisbaar onderdeel van de Week der Besten.

Op zaterdag 13 augustus wordt er weer de truckrun georganiseerd voor mensen met
een beperking. Mensen met een beperking kunnen als bijrijder mee voor een rondrit
door het mooie Westerwolde. Het is de bedoeling deze mensen een onvergetelijke dag
te bezorgen.

Deze gezellige markt is steevast een
publiekstrekker van formaat. Tussen 13.00
en 19.00 uur zal in tal van kraampjes de
meest uiteenlopende handelswaar worden
aangeboden. Op de braderie zult u niet
alleen veel plaatselijke en andere handelaren vinden maar ook stands van diverse
verenigingen uit het dorp.
Op de parkeerplaats van de Aldi is daarnaast ruimte voor de allerkleinsten om hun
spulletjes te verkopen op de Week der Besten vrijmarkt. (Hier mogen alleen kinderen
hun waar aanbieden).

Profile Tyrecenter Heuver
Truckrun

Standhouders die zich willen aanmelden
voor een plekje op de braderie kunnen zich
aanmelden via www.oost-groningen.net

Historisch TT

Vanaf 9.30 start de aankomst van de
vrachtwagens op het evenementen terrein
aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde. Tevens is er voor de truckers de mogelijkheid
om te genieten van een heerlijke brunch
georganiseerd door RJJ Catering en Turks
specialiteiten restaurant De Sultan. Om
13.00 gaat de Truckrun van start.

Onder het genot van een hapje en drankje
kan er nagepraat worden over de dag.
Chauffeurs kunnen op het terrein overnachten.

Na de rondrit wordt er in de avond een
truckersfestijn gehouden.

Wij hopen weer op een onvergetelijke dag
voor iedereen!

Chauffeurs en bijrijders kunnen zich aanmelden bij Bert Jan de Groot via
info@degrootsellingen.nl

Op zaterdag 20 augustus racen de motoren weer door Vlagtwedde. We hopen dat u als publiek weer zult genieten van een
mooie en sportieve motorsportdag. Het rennerskwartier is vrij
toegankelijk en is gevestigd aan de Feenselweg tegenover de
sportschool.
De training begint om 10 uur en de races
om 13 uur. Om 18.30 is de prijsuitreiking.
De races in Vlagtwedde zullen wederom
gaan over het vertrouwde circuit rondom

de kerk, dus via de Schoolstraat, Wilmerskamp, Spetsebrugweg, Barlagerweg en de
Kerkstraat.

Authentiek gerij rondrit
Op woensdag 17 augustus rijdt er een stoet met paarden door het
dorp. De club van Rijden en Glijden Noord Nederland is in 1963
opgericht in Norg, en is daarmee de oudste club op het gebied van
Authentiek Gerij in Nederland. Het doel van de club is, het rijdend
museum gaande te houden.
De clublieden bezitten naast een koets(en)
meestal ook een (Arre)slee waarmee op het
ijs gesleed werd.
Elke koets heeft een eigen historie, bekijk
de wieldoppen eens en zie waar de rijtuigen gemaakt zijn! De koetsen zijn gemiddeld 140 jaar oud de meeste zijn van rond
1880!

Naast het traditioneel rijden, rijden we ook
met een marathon aanspanning en worden de paarden ook onder de man/vrouw
gereden. Zowel op de Western als Engelse
manier.
Maar het rijden met of zonder koets, is
vooral genieten van en met de paarden en
de natuur om ons heen!

Blokker Vlagtwedde
oldtimer en special
cars-dag 2022
Ook dit jaar is er tijdens de week der besten weer een
oldtimer en special cars meeting in Vlagtwedde. Dit alles vindt plaats voor, rondom en in het pand van de Blokker in Vlagtwedde. Na 3 eerder succesvol verlopen edities is er op donderdag 18 augustus van 13.00 tot 17.00
uur een nieuwe editie. Het geheel is zeer laagdrempelig
en vrij toegankelijk voor deelnemers en toeschouwers.
Deze 4e editie is weer in samenwerking met de stichting
Bovem uit Bourtange, Retrocars uit Vlagtwedde en de
autogroeo Tuningfied.
In 2021 waren er een dikke 100 voertuigen te bewonderen en ook in 2022 rekenen we op minstens zoveel
voertuigen.
Er zijn ook een aantal speciale voertuigen aanwezig waaronder de Capri die bekend is uit de serie “die Ludolfs” van
Discovery en You Tube. Ook is er een pick up die is gebruikt in de televisieserie “Hollands Hoop”. Er is een fotograaf aanwezig die foto’s maakt voor “de liefhebbers”die
op de foto willen met een prachtige Dodge Challenger. En
ook is er een ringsteekwedstrijd voor oldtimers.
Evenals vorig jaar is er een meeting voor getunde auto’s
en andere getunde moderne voertuigen. Deze zullen op
een apart gedeelte van het terrein staan. De organisatie
hiervan is in handen van de autogroep Tuningfied.
Opgave voor de oldtimers en specialcars kan via blokkervlagtwedde@hotmail.com en voor de tuningcars en
andere getunde voertuigen via
tuningfied@hotmail.com of instagram “tuningfied”.
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Ouderenmiddag

6 kamp georganiseerd door de
Winkeliersgroep

Dit jaar komt duo ‘Nul en Nix’ onze ouderen een onvergetelijke middag bezorgen. Het Duo Nul en niX zingt vooral
liedjes die dreigen in de vergetelheid te geraken. Veelal in
het Noord- Drents- en Gronings (Westerkwartiers-) dialect.

Dit jaar keert de enorm gezellige 6 kamp van de Winkeliersgroep Vlagtwedde ook weer terug op de maandag avond
tijdens de week der besten. De winkeliers van Vlagtwedde
zijn weer flink aan het brainstormen over leuke spelletjes die
de teams kunnen uit voeren.

Vooral de wat oudere luisteraars zullen de liedjes herkennen en zachtjes meezingen of neuriën. Ook dit jaar is er
weer gratis vervoer geregeld en hieronder ziet u globaal het
tijdschema dat zal worden aangehouden. Na afloop zullen de
mensen ook weer bij de opstapplaatsen worden afgezet.
Route 1
De Blanckenborg
Steunstee
Steunstee
Steunstee
Steunstee
Steunstee
VVV kantoor
Route 2
Steunstee
De Heemborg
Steunstee
De Bolster
De Bolderborg

Eikenlaan 34
Reidersingel 29
Rhederweg 174
Meidoornweg 3
Kerkstraat 10
Scheidingsweg 20
W.Lodewijkstraat 33

Dr. Bekenkampstraat 60
Stationsplein 1
Dorpsstraat 21c
Boslaan 46
Irenestraat 58

Blijham
Bellingwolde
Bellingwolde
Vriescheloo
Wedde
Veelerveen
Bourtange

Ter Apel
Ter Apel
Sellingen
Onstwedde
Vlagtwedde

12.30 uur
12.50 uur
13.00 uur
13.05 uur
13.15 uur
13.25 uur
13.30 uur

12.30 uur
12.40 uur
12.55 uur
13.15 uur
13.30 uur

Opgave vervoer; Via Dina van der Straat (Welzijn Westerwolde):
d.vanstraat@welzijnwesterwolde.nl of via 06-86624243. De ouderenmiddag wordt mede
mogelijk gemaakt door: Jan Foundation, uitgekookt.nl, Folkers rijopleidingen en Blauw’s
Reizen.

Om een kleine voorsprong te kunnen krijgen tijdens de 6 kamp zullen de teams die
gekleed zijn in het thema OKTOBERFEST extra punten ontvangen. Net als andere jaren
is de 6 kamp weer een verplicht onderdeel
van de buurtbattle. De teams bestaan uit
6 personen waarvan 1 dame verplicht
aanwezig moet zijn. Wel is het handig om

Motortoertocht
De Motorrtoertocht vindt dit jaar plaats op
zondag 21 augustus. De motoren vertrekken bij restaurant Roegh voor een mooie
rondrit in de omgeving. Ver-trekken kan

1 reserve speler aan jullie team toe te voegen maar het is niet verplicht. Ook mogen
de straten dit jaar weer 2 jokers in zetten (2
personen die niet uit de straat komen of in
de buurtvereniging zit). Leeftijd van deelname vanaf 14 jaar. Opgeven kan via:
bestuur@weekderbesten.nl

tussen 10.00 – 11.00. De kosten bedragen
€10,-. Dit is inclusief de route digitaal of op
papier, een lunchpakket, kop koffie en een
mooie foto. Opgeven voor de motortoertocht kan via: bestuur@weekderbesten.nl

Beeldend Media Mudrun
Op zondag 14 augustus 2022 vindt, de Beeldend Media Mudrun
Vlagtwedde plaats.
Ook dit jaar hebben we weer grootse
plannen voor de spectaculairste run van
Vlagtwedde! Dit jaar hebben we mooie,
natte, hoge, diepe en natuurlijk modderige
obstakels, waar je niet om heen wilt gaan.
Het parcours is ongeveer 2 kilometer lang.
Globaal tijdschema
Kind (8 t/m 12 jaar): 13.00-13.30 uur
Ouder en kind (6 t/m 10 jaar): 13.40-14.10 uur
Wedstrijd vanaf 13 jr: 14.15-15.00 uur

Recreanten vanaf
13 jr:
15.15-16.15 uur
Locatie:
Parc Emslandermeer/ Roegh
Vanwege de veiligheid zijn we genoodzaakt
ons te houden aan een maximum aantal
deelnemers. Geef je daarom zo snel mogelijk op! Tickets kunnen gekocht worden via:
www.weekderbesten.nl.

