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Van de redactie
Beste Kieklezers,
Het dorpsleven begint weer behoorlijk op gang te komen, zeker
met de feestmaand december in het vooruitzicht. Of het zo blijft is
afhankelijk van alle (nieuwe) coronamaatregelen die op ons af komen. Maar ondanks dat is dit een overvolle Kiek op de Mo(a)nd
geworden, zó overvol dat we zelfs enkele artikelen hebben moeten
inkorten en ook een paar artikelen moesten doorschuiven naar het
volgende nummer en ook wat berichten op de facebookpagina hebben geplaatst. Dit laatste is trouwens voor iedereen mogelijk.
Het probleem is namelijk dat we de Kiek alleen met vier pagina’s
tegelijk kunnen uitbreiden (dat wordt door de druktechniek veroorzaakt). Vaak hebben we genoeg kopij voor twee pagina’s extra, maar
niet voor vier. Dan krijg je met moeilijke beslissingen te maken: wat
kan er naar het volgende nummer doorschuiven, wat kunnen we
inkorten? Met andere woorden: als u soms dacht dat uw redactie
elke keer eventjes een nummer in elkaar flanst, hebt u het mis!
In deze Kiek wat meer informatie over het nieuwe gebiedsfonds
en over de verkeerssituatie in Borger-Odoorn (en dus ook in Valthermond). Gelukkig zijn er verschillende mensen uit Valthermond
die zich met deze onderwerpen bezig houden. Dat betekent dat het
voor u maar een kleine stap is om uw ideeën en opmerkingen aan
deze personen door te geven. Je kunt beter vooraf meedenken dan
achteraf zitten mopperen over de besluiten die genomen zijn.
Volgende maand verschijnt alweer het laatste nummer van dit jaar,
ons speciale kerstnummer. Heeft u nog een leuk (kerst)verhaal,
weet u nog wat zelf te maken kerstversieringen, is er nog een interessant kerstuitje? Stuur het aan ons door en wij plaatsen dit in ons
decembernummer.
Voor nu wensen wij u veel leesplezier,
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11 november
Sunt Meerten, feest veur de kinderen
ze lopen met hun lichtjes deur de stroaten
pa of ma, holden de kinder in de goaten
zodat gain aine heur kin hinderen.
Deur aan deur zingen ze ain laid
iedere joar weer
geef mie ain appel of´n peer
mor tegenwoordig is snoep favorait!
Het is´n mooie traditie, dat mot blieven bestoan!
Stel de kinder nait te leur
als ze aanbellen bie joen deur
lot ze nait met lege handjes verder goan.
Oaf en tou mouten ze evende in de tasse kieken
soms koald en verkleumd, mor voldoan
als ze weer noar huus tou goan
mor wat het opbracht het, dat mot nog blieken.
Noa ain lange oavond goan de kinder noar bedje
nog even denkend aan de tocht langs de deuren
mooie laidjes en lampionnen in alle kleuren
11 november is veur de kinder oaltied´n verzetje.
				

Jan H.Ottens

T (0528) 231 068 | www.drukkerijhagen.nl

Kok in de klas
Goede voeding en bewegen zijn onderdelen binnen de Gezonde School.
Wij zetten ons hier actief voor in, samen met de combi coaches. Combi
coach Daniel verzorgt de gymlessen één keer per week op de scholen.
Daarnaast zijn de combi coaches na schooltijd actief in het aanbieden
van sportieve en leuke activiteiten voor kinderen, samen met Andes. Dit
doen ze onder de naam ‘Back pack’. Volop aanbod voor de jeugd! Buiten
school, maar ook in onze school!
We gebruiken de lessen voeding met veel plezier. Zo ook bij ‘Kok in de
klas’, in groep 5/6 en 7/8 met juf Marloes en juf Kheisja. Een les gegeven door een echte kok, maar dan via het digibord. Alle ingrediënten
werden een dag van tevoren keurig naar school gebracht. De materialen
en benodigdheden nemen de leerlingen zelf mee naar school. Alles aanwezig bij aanvang van de les. Ook extra handen in de klas. De studenten
en de IB’er helpen mee.
De sterrenchef-kok, Dick Middelweerd, introduceert het recept, benoemt
de materialen en producten en legt uit. Veel nieuwe woorden worden
geleerd, onder andere van producten die wij als moeders niet dagelijks
in de keuken gebruiken. Tijdens het maken en bereiden van het gerecht
wordt er gemeten, geproefd, handelingen die sommige leerlingen nog
nooit hebben gedaan, worden, soms met wat moeite, uitgevoerd. En er
wordt volop samengewerkt! Een intensieve, leerzame en leuke les voor
leerkrachten en leerlingen. Het tempo ligt best hoog en na een uur flink
doorwerken, is het gerecht, heerlijke summer springrolls met hoi-sin
saus, klaar en kunnen leerlingen eten. Voor een enkele leerling blijft het
bij proeven… Maar geleerd is er zeker!
Iedere vrijdagmiddag organiseren de leerkrachten workshops. Eén
van de workshops bestaat uit koken, bakken of voeding bereiden.
Afwisselende recepten worden door onze leerlingen klaargemaakt onder begeleiding van juf Nathalja. Alle leerlingen werken met veel enthousiasme aan het pizzaatjes bakken, smoothies bereiden, appelflapjes

Nobelstraat 4, 7903 BH Hoogeveen

maken en nog veel meer. Ze maken, proeven,
eten, ervaren en leren heel veel. De basisvakken van ons onderwijs worden allemaal toegepast bij het uitvoeren van de workshops. Het
doen, ontdekken, plezier beleven en samenwerken tijdens de verschillende workshops
levert zoveel op: taal, rekenen, spellen, sociaal
emotionele vaardigheden, bewegen (motoriek)
en bovenal plezier in school!
Henriët Kamies
Teamleider OBS De Aanloop
Wilt u komen kijken of heeft u vragen over onze
school? Neem gerust contact op met Henriet
Kamies. U kunt mailen naar: h.kamies@opoborger-odoorn.nl of bellen met 06 33873070

Fam. Schutrups
Onbetwist Uw versspecialist
Service van vroeger in de sfeer van nu

Uw therapeut in de buurt

06-53995417

www.curefysiotherapie.nl

0591 212191
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Twee concerten in november
Bart v.d. Spoel

Zuiderdiep 177
7876 AJ Valthermond

0599-481040
06-27064152

www.larikshoutbouw.nl
www.larikshout.nl

In dit jubileumjaar van Klassiek in ‘t Veen brengen wij twee concerten in de
maand november!
Éminence grise Jos Van Immerseel (dirigent en pianist) brengt op 14
november ter dezer gelegenheid een klavecimbelrecital met werken
van Bach. Gespeeld zal worden op een Klavecimbel uit 2001 Matthias
Griewisch, Bammental bei Heidelberg (een reconstructie van ‘Bach’s instrument’ door Michael Mietke, 710, Berlin).
Werken die op het programma staan zijn o.a. Sonate d moll, BWV 964
(naar de a moll Sonate BWV 1003 voor viool),Preludium, Fuge und Allegro, Es Dur, BWV 998

‘BINNENSTEBUITEN’

Atelier voor bekleding

Alien Nauta
Zuiderdiep 140
7876 AH Valthermond

telefoon
mobiel
e-mail
website

0599 66 31 21
06 173 10 555
info@aliennauta.nl
www.aliennauta.nl

Iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur
bij Van Klinken Supermarkt in
Valthermond

Voor alles wat een nieuw jasje nodig heeft!

Gediplomeerd pedicure
Zuiderdiep 465
7876 BC Valthermond
Voor afspraken 06-29354382
of mail naar bea@hetvoetje.nl
www.pedicuresalonhetvoetje.nl

Pedicuresalon Het Voetje

Tina’s Haarmode

Noorderdiep 530, Valthermond
Uw kapster voor jong en oud
Alleen bellen voor een afspraak:

06 - 52302319

Voor bestellingen: tel. 06 - 12 76 55 33

Vervenerswinkel &
Historisch Centrum
Valthermond
De Stichting ‘Cultuurhistorische Waarden
in de Drentse Veenkoloniën’ nodigt u uit
om eens een kijkje te komen nemen in
haar nieuwe aanwinst in Valthermond.
Adres : Zuiderdiep 22, Valthermond
Openingstijden:
Iedere zaterdag van 13:00 tot
17:00 uur en op afspraak.
Gesloten van 1 december tot 1 maart
Info: 0599-662154 / 661736

Van Immerseel kreeg zijn muzikale opleiding van Eugène Traey (piano),Flor Peeters (orgel),Luzie Frateur(zang) en Daniel Sternefeld (orkestdirectie).Hij vervolgde met eigen studie in de organologie en de historische pianoforte .
Hij stichtte het Collegium Musicum(1964-1968), dat zich toelegde op
het renaissance- en barokrepertoire, dat werd uitgevoerd op historische
muziekinstrumenten. Hij nam in 1973 deel aan het eerste klavecimbel
concours van Parijs (1973) en werd er tot laureaat bekroond, zowel door
de jury als door het publiek. Later volgde ook zijn inzet voor de pianoforte. Jos van Immerseel werd een internationaal erkend solist.
Vervolgens ontpopte hij zich tot dirigent. Hij richtte zich op de barokmuziek, onder meer op de muziek van Claudio Monteverdi, maar weldra evolueerde hij naar recentere componisten zoals Franz Liszt, francis Poulenc enGeorge Gershwin. Hij dirigeerde onder meer het Radio
Kamerorkest, het Nederlands Kamerorkest, het NederlandsKamerkoor,
de Akademie für Alte Musik Berlin, de Wiener Akademie, het Budapest
Festival Orchestra, Tafelmusik Toronto,Mozarteum ,Salzburg en Musica
Florea Praag.
In 1985 stichtte hij het ensemble Anima Eterna, vanaf 1987 Anima Eterna Brugge geheten. Oorspronkelijk een strijkersensemble voorn barokmuziek.dat evolueerde tot een symfonisch orkest, en zich toelegt op het
klassiek, romantisch en vroegmodern repertoire. Het ensemble werd
aangenomen als ‘huisorkest’ door het Brugse Concertgebouw.
In 2004 en 2006 maakte van Immerseel samen met de pianist Rian de
Waal een Europese tournee met het orkest en Liszts Totentanz en het pianoconcert in a klein van Grieg. De CD hiervan onder het label (Zig-Zag
Territoires) kreeg de Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros
en werd genomineerd voor de Preise der Deutschen Schallplattenkritik.
Jos van Immerseel meldde dat er op het label Alpha kort geleden een
verzamelcassette met 7 CD’s is verschenen met opnamen van Anima
Eterna. Deze reeks begint met Totentanz van Liszt gespeeld door Rian
de Waal!

Op 27 november staat het programma ‘Stravinsky en tijdgenoten’. We vieren dit jaar
zijn 50ste sterfjaar. Een programma verzorgd
door de alt-mezzo Carina Vinke uit Erica en
het inmiddels voor de Concertboerderij, zeer
vertrouwde piano duo NataTsvereli en Paul
Komen.
Op het programma staan verrassende werken
van Poulenc, Debussy en natuurlijk Stravinsky.
Te beluisteren is een groot vierhandigwerk
‘Petroesjka’. Dit is een Russisch ballet (de muziek oorspronkelijk voor orkest) dat handelt
over een pop van stro die tot leven komt en in
staat is lief te hebben. Dan staat er, naast een
zeer grappige aria gezongen door een vrouw
met een baard uit de opera ‘The Rage’s Progress’, een monumentale en indrukwekkende
Latijnse aria op het programma uit de opera Oedipus Rex, gezongen door Jocaste de
moeder en vrouw van Oedipus. Maar ook zijn
prachtige liederen en pianowerken te horen
van tijdgenoten Debussy en Poulenc
De zeer veelzijdige Drentse alt-mezzo Carina
Vinke heeft inmiddels een in het oog springende internationale carrière opgebouwd. Dat
heeft zeker ook te maken met het opvallende
donkere timbre van haar stem en haar dramatische talent!
Nata Tsvereli en Paul Komen zijn internationale gelauwerde pianisten. Beiden zijn
als hoofdvakdocenten werkzaam aan het
Gronings Prins Claus
Conservatorium. Paul
Komen is bovendien
artistiek leider van
het nationaal Peter de
Grote festival .
Info:
Concertboerderij ‘d’Rentmeester’, Zuiderdiep 279,
Valthermond
Zondag 14 november om 15.00 uur
Zaterdag 27 november om 20.00 uur
Kosten: € 25,00/begunstigers:€ 20,00
www.klassiekintveen.nl/contact/kaarten-bestellen
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Voor elk wat wils…

Wat staat er op de planken?
mogelijk zelfs in een rolstoel eindigt. Voor haar is dat toekomstbeeld de
grote drijfveer achter wat ze doet. Ze is altijd heel actief en heeft de drive
ervoor, blijft vrolijk en ziet altijd de zon schijnen. Ze is geen bankhanger
en geen tv-kijker, maar doet graag dingen die lonen en haar creativiteit
bevredigen. Als ze even tijd heeft weckt ze met behulp van een grote
weckketel fruit en groenten in haar grote vooraadflessen en -potten.

Kringloopbedrijven en tweedehandswinkels zijn vanaf de jaren 80 van de twintigste eeuw ontstaan om de afvalstroom te beperken door hergebruik van bruikbare artikelen te bevorderen. In Valthermond aan het Zuiderdiep staat sinds een
paar jaar een tweedehandswinkel met de naam ‘Het Valthermondse Fabriekje’.
In de tuin van het voormalige postkantoor, dat nu het woonhuis is, kun
je in een hele grote schuur terecht voor tweedehandsspullen. Eigenaresse Miranda van der Vegt draagt dus bij aan hergebruik van goederen,
maar dat niet alleen. Je kunt bij haar ook terecht voor tal van andere
dingen.
Miranda van der Vegt-Kok (1983) is getrouwd met Richard (1981) en
met hun drie zoons wonen zij sinds een paar jaar in het voormalige postkantoor van Valthermond. Miranda runt daar Het Valthermondse Fabriekje en Richard heeft er als Recruitment Manager zijn eigen business.
Wel ondersteunt hij haar met raad en daad. Vooral dat laatste komt heel
erg goed van pas bij de inrichting en aankleding van de winkel.
Miranda komt van oorsprong uit de ‘Keistad’ Amersfoort. Bezocht het
Keistad College en volgde daarna een aantal beroepsopleidingen met
als finale opleiding de PABO. De liefde voor Richard deed Miranda verhuizen naar Almere. De aankondiging van de ziekte MS maakte echter een vroegtijdig einde aan haar ambitie om lerares basisonderwijs te
worden en haar toekomstplannen moesten gewijzigd worden. En dat
deed ze. ‘Niet bij de pakken neerzitten maar de dingen nemen zoals ze
zijn en er het beste van maken’ zo treedt Miranda het leven tegemoet.
In vakanties kwamen Miranda en Richard met het gezin al regelmatig
naar Drenthe en langzaam groeide, voor mij zeer herkenbaar, de wens
om in deze provincie te gaan wonen. De droom een ruim huis te kunnen
kopen met een bijgebouw om leuke dingen in te doen, kon uiteindelijk
hier in Valthermond worden gerealiseerd in het voormalige, uit 1894
daterende, postkantoor. Een huis met historie waarover prachtige verhalen in het rond gaan.
Miranda en Richard waren al getrouwd maar hebben dat kort na hun intocht in Valthermond nog eens feestelijk en heel uitgebreid overgedaan
in Kerk Nr. 11, die nu dienst doet als Cultureel Centrum.

in tweedehands spullen worden aangeboden.
Niet een waar je iedere dag terecht kunt maar
wel op zaterdag met af en toe een koopavond.
De liefde voor het verkopen van de meest uiteenlopende producten had Miranda in de loop
der jaren al ontwikkeld op markten en braderieën. Ze doet het allemaal niet voor het eerst.
En de beperkte openingstijden zorgen ervoor
dat het bij Miranda steevast gezellig en druk is.
Op mijn vraag hoe Miranda toch aan al die
spullen komt, antwoordt zij dat die altijd van
diverse kanten worden aangeboden. Soms
wordt er een huis leeggeruimd door een familie en worden de inventaris en accessoires aan
het Fabriekje aangeboden, een andere keer halen mensen alles van zolder om daar ruimte te
creëren.
Er staat nu alleen een bord voor de deur aan
het Zuiderdiep 437 als Het Valthermondse
Fabriekje open is. Dat is om te voorkomen dat
er de hele week door allerlei spullen worden
gebracht en soms ook voor haar deur worden
neergezet. In het verleden is daardoor de toegang tot de tuin weleens letterlijk geblokkeerd
geweest. Daarom kunnen spullen nu alleen tijdens openingstijden worden gebracht. Miranda koopt geen spullen op, alles wordt gratis bij
haar afgeleverd.

Is dat het dan? Nee, beste lezer, er is nog veel meer. Miranda beheert
via Facebook ook nog eens de webshop Sweetlovegifts. Ik schreef al dat
zij heel veelzijdig en creatief is maar deze webshop maakt dat wel heel
erg duidelijk. Je ziet er prachtige en vooral praktische voorbeelden van
haar creativiteit. Je komt er bedrukt kinderspeelgoed en kraamcadeaus
tegen, maar ook vrolijke deurmatten voorzien van een familienaam of
werkkleding van de hondenuitlaatservice Valthermond. Miranda kent
geen grenzen.
Het oppakken van al die activiteiten vindt zij ook een geweldige manier
om hier in te burgeren, kennis te maken met de buren en andere bewoners en te genieten van het leven in Valthermond. Dat geldt ook voor Richard en haar jongens, die spreken zelfs al een paar woorden authentiek
Valthermonds dialect.
Het Valthermondse Fabriekje is een feest om te bezoeken, het is sinds
het opheffen van de lockdown vooral weer een plezierige ontmoetingsplaats voor mensen uit Valthermond, maar zeker ook daar buiten. De
Kersttijd komt eraan dus staat het er nu al bijna vol met kerstspullen en
dit jaar ook weer met een Kerstboom. Die kerstboom heeft een bijzonder
functie. In de kerstboom kunnen bezoekers hun wensen kwijt en Miranda bekijkt samen met haar vrijwilligers of een of meer van die kleine en
grote wensen voor iemand werkelijkheid kunnen worden.
Vorig jaar zat alles vanwege Corona op slot maar dit jaar worden er
weer volop oliebollen, appelflappen en knieperties verkocht, Kortom
het wordt een groot feest dit jaar. Daarom verheugt Miranda zich echt
op de komende wintermaanden.
In het in kerstsfeer gehulde Valthermondse Fabriekje heet zij jou dan

In tegenstelling tot de commerciële Kringloopwinkels in de buurt, zoals De Waar en Het
Goed, heeft Miranda geen personeel in dienst
en heeft zij geen ideële doelstelling. Zij hanteert dan ook prijzen die daarbij horen. Wel
zijn er een paar vaste vrijwilligers, Marcel en
Anja, die haar de helpende hand bieden. In Het
Valthermondse Fabriekje vind je woonaccessoires, kleding, decoratie en prachtige vintage
artikelen. Je vindt alles over Het Valthermondse Fabriekje op haar facebookpagina.

Tijdens de voorbereiding van die feestelijkheden ontdekten zij als het
ware de mogelijkheden om actief en bedrijfsmatig bezig te zijn. Toen de
grote schuur was aangekleed en ingericht met tapijten en wandbekleding, met decoratieve versiering en met lange tafels voor de genodigden, kwam het idee voor het Fabriekje bovendrijven. Een bedrijfje waar-
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In en buitenshuis heeft Miranda ook nog tijd
en ruimte voor het maken van kaas en worst
en het beheren van een serie praktische moestuintjes op stahoogte in kuubkisten. Zelfs de
kippen, de eend en hun twee konijnen hebben
het in de ruimte achter het huis naar hun zin.
Natuurlijk speelt bij alle activiteiten die Miranda ontplooit mee dat zij op termijn de beperkingen van haar ziekte zal ondervinden en

Steeds meer mensen uit Valthermond en omgeving weten de weg naar d’Rentmeester te
vinden en daar zijn wij ontzettend blij mee.
We hebben de afgelopen weken dan ook de
prachtigste optredens in onze concertzaal gehad, met steeds weer een enthousiast publiek.
De serie ‘Uut de Regio’, met optredens van artiesten uit de regio, was zeer succesvol en zal
komend jaar zeker een vervolg krijgen! Zowel
voor de artiesten als het publiek was het vaak
een eerste kennismaking met d’Rentmeester
en iedereen stond versteld van de bijzondere
sfeer, gezellige bar, prachtige zaal en fantastische akoestiek. Elk optreden was een unieke
gebeurtenis, waarbij artiest en toeschouwer
zichtbaar genoten.

Wat staat er binnenkort op de planken?
Op 14 november organiseert Klassiek in ’t Veen
het concert van de wereldberoemde Jos van
Immerseel bij d’Rentmeester. Hij zal werken
van Bach ten gehore brengen op zijn bijzondere klavecimbel.
Op 19 november is de Feel-good Folk van Steernvanger te bewonderen bij d’Rentmeester. Het
plezier waarmee de mannen op het podium
staan is aanstekelijk, waardoor je de neiging
krijgt mee te zingen, ook als je de tekst niet
verstaat! Zanger Dion licht de nummers in het
Nederlands toe, zodat je je altijd mee kunt laten voeren.
Op 20 november staan we met deelnemende
bewoners en sponsoren stil bij de onlangs gehouden Prummelweek, waarbij een fietstocht
langs de vele gebouwen van architect Klaas
Prummel, centraal stond. Samen kijken we hoe
de Prummelweek van volgend jaar er uit gaat
zien.

welkom en biedt ze inspiratie voor de komende feestdagen. Ik heb op
een zaterdag haar uitnodiging aangenomen om eens in werkelijkheid
te ervaren wat zij mij eerder aan de keukentafel heeft beschreven. En ik
heb het er helemaal naar mijn zin gehad. Deze verborgen parel aan het
Zuiderdiep vind ik dan ook een aanrader voor alle Valthermonders.
Richard Westerhof

27 November presenteert Klassiek in ’t Veen
weer een geweldig concert met Nata Tsvereli,
Carina Vinke en Paul Komen. Zij brengen een
ode aan Stravinsky en tijdgenoten.
U ziet het, voor elk wat wils de komende weken bij d’Rentmeester! Reserveer uw kaarten
via www.drentmeester.nl en geniet van onze
prachtige zaal, gezellige bar en sfeervolle optredens.
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Nederland leest
Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar.
In november leest heel Nederland daarom één boek. Lezers krijgen dit
boek cadeau van de bibliotheek, het centrum voor ontmoeting en gesprek. Het afgelopen jaar was voor veel mensen een periode waarin het
leven zich voornamelijk tussen vier muren afspeelde. Onder andere om
te laten zien dat reizen niet altijd fysiek hoeft te gebeuren is het thema
van Nederland Leest 2021 ‘Over de grens’. Met een boek reis je in een
mum van tijd van Jakarta naar New York en ben je maar een paar bladzijden verwijderd van 1924. Ook kun je met een boek je eigen grenzen
verleggen en je wereld vergroten met nieuwe ervaringen en verhalen.
Dit jaar is het gratis boek ‘De wandelaar’ van de schrijver Adriaan van
Dis: Een Nederlander in Parijs krijgt bij een brand een hond in zijn
schoot geworpen. Een hond die een andere wereld voor hem opent: die
van vluchtelingen, illegalen en zwervers. Het verandert Parijs, het verandert de man, hij wil helpen, goed doen. Maar alles wat hij doet pakt
anders uit. Extra bijzonder aan de speciale Nederland Leest-editie van
De wandelaar is het nawoord van schrijver en literatuurcriticus Margot
Dijkgraaf. Tijdens een literaire stadswandeling vertelt zij over de rol van
Parijs in het leven en werk van Adriaan van Dis, hoe hij aan De wandelaar werkte en het andere Parijs ontdekte.
Dus kom langs bij de Bibliotheek in het Brughuus op maandagmiddag
of woensdagmiddag om het gratis boekje op te halen.
Vragen over uw pc, tablet of smartphone?
U bent van harte welkom bij het Digitaal café in de bibliotheek. Kom dan
maandag 15 november tussen 14.00 en 15.30 uur. Met andere bezoekers
kunt u ervaringen uitwisselen. Er is ook een docent aanwezig die u leuke en handige tips kan geven omtrent uw pc, tablet of smartphone.
Bezoek van het Digitaal Café is gratis en de koffie staat ook voor u klaar.
Doe mee, u bent van harte welkom!
Boekstart voorleesuurtje
Woensdag 17 november van 10.00 – 11.00 uur zijn dreumesjes (van
1,5 tot 4 jaar) met hun ouders of oppas weer van harte welkom op het
Boekstart Voorleesuurtje in de bibliotheek. Er wordt voorgelezen en geknutseld door juf Rika rond het thema ‘Muziek’. De toegang is gratis.
Computercursus Klik & Tik voor beginners
In januari gaan we ook in Valthermond weer starten met de Computercursus Klik & Tik voor beginners. In de gemeente Borger-Odoorn is
het mogelijk om kennis te maken met de computer. De Basismodule be-
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staat uit vijf lessen voor mensen die nauwelijks
of nog nooit (zelfstandig) met een computer
hebben gewerkt. Onderwerpen die aan bod
komen zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de
computer, typen, teksten aanpassen en e-mail
versturen.
Klik & Tik is een oefenprogramma dat de cursist in de Bibliotheek kan doen. De filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan de deelnemer zelf gaan oefenen. De cursus kan onder
begeleiding van een docent gevolgd worden.  
De cursus in Valthermond wordt gegeven in
de Bibliotheek op vijf donderdagochtenden
vanaf 13 januari van 9.30 tot 11.30 uur.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Gea Uil (Bibliotheek Valthermond) tel.
088-0128000.
Kijk ook eens op www.bibliotheekvalthermond.nl

Bridgeclub DES
Bridgeclub DES Exloo organiseert begin 2022
een beginnerscursus. Bridge is niet alleen een
fantastisch mooi kaartspel, maar ook een prettige manier om mensen te ontmoeten. Bridgeclub DES Exloo speelt wekelijks op donderdagavond in de Oringer Marke in Odoorn.
Als u interesse heeft, of meer informatie wilt,
dan kunt u contact opnemen met Piet Bokhoven, telefoon 0591-346454 of 0624825206,
email-adres pieterbok47@gmail.com

Zonnepanelen reinigen
Glasbewassing
Reinigen boeidelen en goten
Klussen op hoogte mogelijk met
hoogwerker

Bert Barelds
Valthermond
Tel: 0652044998

KIEK

KIEK

Advertenties

Dorpsleven
Verenigingen

Valthermond Vroeger
Kiek van de Maand

KIEK

KIEK

Advertenties

11

Busreis

Buurtzorg

De Monden

Ook in de jaren 80 van de vorige eeuw gingen de wat oudere dorpsbewoners van ons dorp
Buurtzorg

De Monden

een busreis maken. Velen onder u zullen de meesten nog wel herkennen. Waar de reis die
keer naar toe ging is onbekend. Wie herkent de reizigers van toen?

ook voor u!

ook voor u!

De beste zorg thuis!

De beste zorg thuis!

Buurtzorg De Monden levert verpleging en verzorging
aan huis met een klein team van verpleegkundigen en
verzorgenden

Buurtzorg De Monden levert verpleging en verzorging
aan huis met een klein team van verpleegkundigen en
verzorgenden

Neem vrijblijvend contact met ons op, ook voor advies!
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via

Neem vrijblijvend contact met ons op, ook voor advies!
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via

demonden@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

demonden@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

06 - 1248 0398

06 - 1248 0398

Graag Uw herinneringen aan:
Valthermond Vroeger: Fenny van der Vlag-Pak,
Tel: 0599-662154, Email: Valthermondvroeger@kiekopdemond.nl
Meer foto’s op de site: www.kiekopdemoand.nl

Herfst

´t Is herfst! Het blad verkleurt naar goudgeel en de nachten worden kouder. Plassen water op de straten, zelfs de eerste
herfststorm trok in de nacht van 21 oktober over het land. Ook Valthermond ontkwam niet aan de storm die over het
land raasde. Bomen die het loodje legden, maar ook vele afgewaaide takken op en langs de straten in Valthermond.
Jan H. Ottens

Regio
Verhaal
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Oost-Westverkeer in Borger-Odoorn
In 2019 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) door de gemeenteraad van Borger-Odoorn vastgesteld. Dit plan omvat de beleidslijn voor
de wegen- en fietsstructuur, verkeersveiligheid en overige verkeer gerelateerde
onderwerpen met als oogmerk een leefbare, bereikbare en verkeersveilige gemeente.
Borger-Odoorn is een Cittaslow-gemeente die streeft naar een prettige
leefomgeving waarin de kwaliteit van de leefomgeving en de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn centraal staan. Daarvoor is een nieuw GVVP opgesteld.
Het GVVP beschrijft hoe de gemeente Borger-Odoorn met haar verkeer- en vervoersbeleid inspeelt op ontwikkelingen die zich (gaan) voltrekken. Dit GVVP is daarom een beleidsplan op hoofdlijnen; het geeft
kaders en oplossingsrichtingen. Zo geeft het richting aan het verkeer- en
vervoersbeleid, maar biedt het ook voldoende ruimte om te kunnen inspelen op komende ontwikkelingen en veranderingen. Het moet uiteindelijk leiden tot een goede wegenstructuur.
Relaties
De gemeente Borger-Odoorn grenst aan de gemeenten Emmen, Stadskanaal, Aa en Hunze, Coevorden en Westerwolde. Sterke functionele
relaties bestaan vooral met de gemeenten Emmen, Stadskanaal en Assen. In deze gemeenten bevinden zich de grootschalige voorzieningen
die aanvullend zijn op de voorzieningen in Borger-Odoorn. Denk aan
schouwburg, bioscoop, onderwijs, grootschalige winkels en zorg. De
goede bereikbaarheid van deze gemeenten is daarom belangrijk.
Reacties
In 2019, en daarna, heeft een groot aantal bewoners gereageerd op het
GVVP dat voor de komende 10 jaar geldt. Een aantal opmerkingen komt
structureel terug in de reacties. Twee daarvan zijn snelheid en doorgaand verkeer:
Snelheid
Veel bewoners geven aan dat er veel te hard gereden wordt en dat dit
leidt tot (gevoelsmatig) verkeersonveilige situaties. Op veel locaties zijn
daarom snelheid remmende maatregelen voorgesteld. Bij het inrichten
van het wegennet hoort immers ook het ‘afdwingen’ van de juiste snelheid.
Doorgaand verkeer
Met name op de oost-westverbindingen is geklaagd over de hoeveelheid doorgaand verkeer door de dorpen.
Over dat laatste is advies gevraagd aan een verkeerswerkgroep van vertegenwoordigers uit de zuidelijke dorpen in Borger-Odoorn. Het betreft
de dorpen Exloo, Klijndijk, Odoorn, Valthe en Valthermond.

KIEK
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Belangrijk aandachtspunt binnen de verkeersstructuur is het scheiden van interne en externe verkeersstromen. Hiervoor gelden de
volgende definities:
Interne verkeersstromen hebben betrekking op
verkeer binnen de gemeente. Dus verplaatsingen van bewoners binnen de gemeente en
verplaatsingen naar bestemmingen buiten de
gemeente.
Externe verkeersstromen (= doorgaand verkeer) zijn niet-gemeente gebonden maar maken wel gebruik van het verkeersnetwerk van
Borger-Odoorn. Dit is verkeer zonder herkomst, bestemming of binding met de gemeente dat zoveel mogelijk buiten de dorpen of de
gemeente via de N-wegen zou moeten rijden.
Dat draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving binnen de gemeente.
Anders gezegd:
• Dorpen worden zoveel mogelijk ontlast
van externe verkeersstromen. Dit verkeer
wordt afgewikkeld via het provinciale wegennet (N34, N374, N379 in Borger-Odoorn
en de N378, N381 en N391 in de directe omgeving).
• De interne verkeersstromen worden afgewikkeld via het gemeentelijk hoofdwegennet naar het provinciale N-wegennet.
• Elk dorp met een bebouwde kom wordt
aangesloten op het gemeentelijke hoofdwegennet.
De impact van het extern oost-westverkeer op
leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving wordt door de inwoners van veel dorpen
als een belangrijk punt gezien. Om die reden heeft de gemeente aan Royal Haskoning
DHV gevraagd onderzoek doen naar de meerwaarde van een nieuwe oost-westverbinding
in het gebied tussen de N34 en de N366 (tussen
Musselkanaal en Stadskanaal).
De gemeente heeft de zuidelijke dorpen er op

10 juni 2021 over geïnformeerd dat het aanleggen van nieuwe oost-west
verbindingen in alle gevallen in de dorpen een toename van doorgaand
verkeer tot gevolg heeft.
Op basis van deze heldere conclusie en de eigen analyse, komen de vertegenwoordigers uit de zuidelijke dorpen binnen Borger-Odoorn tot het
volgende advies aan de gemeente:

Henny Dubbelboer

Een paar weken geleden overleed Henny Dubbelboer. Met enige regelmaat heeft u in de Kiek
verhalen van zijn hand kunnen lezen.
Ter nagedachtenis aan Henny plaatsen we hier
één van de laatste verhalen die wij van hem
ontvingen.

Jelle de Marineman
Jelle Schippers was een van de jongens die, net
zoals ik, bij de muziek was in Hilversum (Hollandse-Rading). Jelle was beroeps en ik voor
m’n nummer. We trokken veel samen op en
als we tegelijk weekendverlof hadden gingen
we samen op zijn motor naar huis. Jelle zette
mij dan in Zwolle bij het station af en vandaar
ging ik met de trein naar Emmen. Jelle was een
prettige kameraad, hij zei niet veel, was streng
gelovig, soms wat te zwaar op de hand (vond
ik). Maar het was iemand waar je altijd op aan
kon. Door overplaatsing zijn we elkaar tijdelijk
uit het oog verloren.
• Leg geen nieuwe Oost-West verbinding aan omdat alle modellen immers wijzen op ongewenste toename van de verkeersdrukte in de
dorpen.
• Werk in plaats daarvan het GVVP verder uit en pas op korte termijn
in ieder geval de maximum snelheid binnen de gemeente aan: in de
bebouwde kom van de dorpen maximaal 30km, op de verbindingen
tussen de dorpen maximaal 60km en uitsluitend op de verbindingen
buiten de bebouwde kom naar een N-weg maximaal 80km.
• Het GGVP heeft nu al een goede uitwerking op de verkeersstromen
in het noordelijk deel van Borger-Odoorn. In het zuidelijk deel is
dat helaas nog niet het geval, zoals met name op de verbinding Valthe–Nieuw-Weerdinge/Emmen. Daarom wordt geadviseerd om te
onderzoeken hoe de uitwerking van het GVVP voor dit deel van de
gemeente versterkt kan worden.
• De Drentse Mondenweg (N379) heeft nu vrijwel geen aantrekkingskracht voor het verkeer dat richting Emmen, de N34 of de A37 rijdt.
Daarom wordt geadviseerd om deze weg zo in te richten dat er een
‘drempelloze’ aansluiting komt op de N391, de ringweg van Emmen.
Daarmee wordt deze weg uitnodigend en aantrekkelijk voor externe
verkeersstromen.
• Neem Emmen mee in deze studie. De voorgestelde aanpassing van
de N379 betreft immers het grondgebied van Emmen. Er is dus winst
te behalen voor beide gemeenten en de verkeersdruk in Weerdinge
wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.
• Inventariseer tot slot de knelpunten per dorp of gehucht en los die
op.
Op 14 oktober jl. heeft de verkeerswerkgroep zuidelijke dorpen in Ons
Dorpshuis van Valthe alle politieke geledingen uitgebreid over hun
advies geïnformeerd. Daarbij is het dringende verzoek gedaan om in
de komende verkiezingsprogramma’s aandacht aan dit onderwerp te
besteden. Verkeersveiligheid en leefbaarheid moeten weer belangrijk
worden in Borger-Odoorn.
Namens Valthermond.Nu neemt Richard Westerhof deel aan deze verkeerswerkgroep.

Toen ik later naar Amsterdam werd over geplaatst stond hij plotseling weer voor m’n
neus. Hij was inmiddels Sergeant Speciale
dienst geneeskunde of zoiets, een hospik. Ik
ben daar toen ongeveer een half jaar geweest.
Toen ik overgeplaatst werd naar de mijnen opruimingsdienst hebben we afgesproken dat we
contact zouden houden. Om de paar weken
verkaste ik langs de hele Nederlandse kust. Jelle had inmiddels verkering gekregen met een
meisje uit Urk. Zij was onderwijzeres bij het
Christelijk onderwijs. Toen ik goed en wel de
dienst uit was ben ik nog een keer naar Vollenhove geweest toen ze gingen verloven. Hierna
werd het contact wat minder, dat kwam ook
doordat ik enkele lange zeereizen maakte. Later ben ik nog een keer bij hen langs geweest.
In Sorell in Canada kreeg ik een kaart om bij
hun huwelijk aanwezig te zijn. Toen we in
Antwerpen binnen kwamen ben ik met verlof
gegaan. Maar de hele trouwerij ging niet door.
Kort voor de trouwdag heeft Jelle zich doodgereden bij de (toen) nieuwe brug in Zwolle.
Enkele dagen voor hun trouwdag hebben we
Jelle begraven. Het was één grote doffe ellende. Lenie was helemaal de kluts kwijt. Toen ik
‘s avonds naar huis wilde gaan greep ze me
vast, ze wou me niet loslaten en dat had hele
nare gevolgen. Maar dat bleek pas jaren later.
Het was een en al ellende en een verdrietig afscheid van Jelle maar ook van Lenie.
Enkele jaren later. Het was erg druk en we hadden veel te weinig mensen, vooral vaklui , daar
was slecht aan te komen. Daarom ging ik af en
toe naar het arbeidsbureau en ook wel naar
de Shipping om te kijken of daar nog mensen
werk zochten die wij konden plaatsen, dat ging
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Op zondag 19 december
organiseert de Gildevereniging een

LICHTJES
AVOND

op de begraafplaats West aan de Vrijheidslaan 66
Iedereen is van harte welkom tussen 18.00 en 19.30 uur
om een lichtje te plaatsen op het graf van zijn of haar dierbare.
Er is ook de mogelijkheid om een lichtje op een stiltetafel te zetten
of een kaartje in een gedenkboom te hangen.
De begraafplaats is sfeervol verlicht met (waxine)lichtjes en vuurkorven.
De koffie, thee en warme chocolademelk staan klaar in de aula.
De RIVM regels worden in acht genomen indien nodig

Gildevereniging.nl

toen al enkele jaren zo. dat kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen. Plotseling stond ik oog in oog met Lenie, het vrouwtje waarmee Jelle
zou trouwen. Ze schrok en trok helemaal wit weg, ze schaamde zich,
maar dat was nergens voor nodig. Ze had alleen stront geluk dat ze me
tegen kwam, maar dat bleek later pas.
Ze vertelde dat ze weggepest was in de omgeving waar ze zich veilig
en thuis voelde. Ook vertelde ze dat ze een dochtertje had van bijna vijf
jaar. Dat was toen ter tijd een doodzonde volgens de andere zondaars bij
hun in het dorp. Ze ging er kapot aan en wilde daar niet langer blijven.
“Waar is je dochtertje nu ?” vroeg ik “Die is bij tante Pie aan de Brielselaan “zei ze. “Daar ben ik in de kost.” Ik vroeg wat voor werk ze zocht:
“Alles is welkom, maar nóóit meer in het onderwijs. Ik kan wel bij tante
Pie in de kost blijven. Dat vindt ze gezellig en ze is stapel met Odilio.”
Ik heb haar de raad gegeven om naar dhr. Lichtenstein te gaan, de personeelshef van het kantoorpersoneel. Hij had ooit tegen me gezegd dat het
de bedoeling was om een extra telefoniste in dienst te nemen, en hij zei
er bij “Als je toevallig iemand tegen het lijf loopt”. Lenie werd dezelfde
dag nog aangenomen. Ze was eerst wat down, maar ik zag dat ze snel
opmonterde. Ze bleef bij haar tante Pie in de kost en die zorgde met veel
liefde voor haar dochtertje. Och, het was voor tante Pie niet alleen gezellig, maar ze kreeg nu ook wat meer centjes en dat was voor een weduwe

met een klein pensioentje een prettige bijkomstigheid.
Persoonlijk had ik minder contact met Lenie, ik kwam niet veel op kantoor in die tijd. Zo verstreken er enkele jaren. Odilio was inmiddels een
jaar of tien. Een van de mensen van de loonadministratie belde me op,
hij wou even met me praten en ook wat vragen. We spraken voor ’s
middags af om een kop koffie te drinken in ‘Atlantic’aan de Veerhaven.
Toen ik daar kwam zat hij al nerveus te wachten. Ik had geen idee wat
hij me wilde vragen want ik had absoluut niets te vertellen over promotie van het kantoorpersoneel. Na wat heen en weer gepraat kwam de
vraag er heel voorzichtig en schuchter uit. “Heeft u er bezwaar tegen als
ik Lenie ten huwelijk vraag?” Hij durfde mij er niet bij aan te kijken. Dat
was maar goed ook want ik had moeite genoeg om m’n gezicht in de
plooi te houden. Ik zei tegen hem dat hij dat aan Lenie moest vragen en
niet aan mij. “En wat zal Odilio wel zeggen en denken?”
“Ook dat moet je allemaal zelf uitzoeken kerel.” zei ik. “U heeft dus geen
bezwaar?” Nu keek hij me hoopvol aan. Ik zei: “Man, ik zou het prachtig vinden als dat doorgaat”. Ik was even bang dat hij me ging zoenen,
maar gelukkig kwam hij tijdig weer bij kennis en begon zenuwachtig te
vertellen… een verhaal waar ik half en half wel een vermoeden van had.
Toen Lenie op kantoor kwam en hoorde men dat ze een dochtertje had
en dat ze mij bleek te kennen, hèèl goed zelfs. Toen concludeerden ze al
vrij snel dat die Dubbelboer, die altijd maar kwam en ging als hij daar
zin in had, zogenaamd een gelukkig getrouwde vent was met een dochtertje bij een andere vrouw. Die had haar zelfs werk bezorgd bij het bedrijf waar hij zelf ook werkte. Sommige mensen hebben niet alleen eelt
achter hun ellenbogen, maar ook op hun ziel. Ook wisten ze allemaal dat

hij geregeld met de dochter van de grote baas
op stap ging, zelfs overdag….
Hij begon nerveus te worden. Ik heb hem toen
verteld dat ik niet de vader van Odilio ben,
dat ik met Lenie alleen een vriendschappelijke
band heb, al jaren. Heb je haar daar niet naar
gevraagd? “Jawel“zei hij “maar ze wil daar niet
over praten.” Ik antwoordde hem dat ik hoopte dat ze ‘ja’ tegen hem zeggen, dat ze samen
gelukkig zouden worden. Ik vertelde hem ook
dat ik inderdaad geregeld met de dochter van
`t bedrijf op stap ging. Deze dochter is blind,
ze kan nog slechts vaag iets zien. Wij gaan dan
samen naar een bedrijf in Maassluis waar veel
blinden werken om bezems, borstels, kwasten
en dweilen te bestellen, die gaan dan in het
magazijn als reservevoorraad voor de schepen.
“Maar dat moet je maar niet aan die dweilen
op kantoor vertellen. Want ik vind het prima
zo. Vaak als we die inkopen doen gaan we met
z`n drieën. Aly, m’n vrouw gaat dan ook mee
en dan maken we er een gezellige middag van.
We worden altijd met open armen in de fabriek
ontvangen!”
Dat ik op kantoor maar kom en ga als ik zin
heb, dat lijkt alleen maar zo. Ik ben soms ‘s
avonds en ‘s nachts nog aan de haven of op de
schepen, ik heb geen vaste werktijden zoals het
kantoorpersoneel. Zeg hen dat ook maar niet,
ze mogen gerust jaloers zijn, daar voel ik me
wel prettig bij.
Ze zijn na ons gesprek vrij snel getrouwd. Aly
heeft haar geholpen met het naaien van haar
trouwjurk. Tijdens de trouwplechtigheid in de
kerk dwaalden m`n gedachten af naar de tijd
dat Jelle nog in beeld was. Want toen ik na de
begrafenis van Jelle naar huis wilde en Lenie
zich volslagen overstuur aan me vastklampte,
heeft een van de naaste familieleden gezegd:
“Misschien is onze Jelle niet verongelukt, maar
heeft hij zich doodgereden omdat Lenie van
z’n vriend in verwachting is.” Dat deed Lenie
toen gruwelijk zeer.
Ik wist toen trouwens niet eens dat ze in verwachting was, dat begreep ik later pas.
Dochter Odilio is vrij jong getrouwd met een
Adelborst, ze hebben drie kinderen die alle
drie (net als hun overgrootvader vroeger) muziek maken. Lenie en Dirk (Odilio noemde
hem ‘pa’, daar was hij groots op) zijn inmiddels overleden.
Het is al 65 jaar geleden dat ik samen met Jelle
bij de Marine was. Het was een heel andere tijd
en ik kijk er nu ook heel anders, wat milder,
op terug. De man die na de begrafenis zei dat
Jelle zich misschien wel doodgereden had omdat Lenie van mij in verwachting zou zijn, was
waarschijnlijk van verdriet volledig de kluts
kwijt, zodat hij later zelf niet eens meer wist
wat hij er allemaal uitkraamde.
Henny Dubbelboer
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Stolpersteine
Kerstfair Atelier “De Tuinkamer”
Zaterdag 11 december 10.00-16.00 uur

Een kerstfair met medewerking van verschillende
middenstanders.
Leuke kramen, gezelligheid, koffie/thee, buitenleven,
woonaccessoires, vachten, lekker eten, enz.

Locatie:
Atelier “De Tuinkamer”
Zuiderdiep 478 te Valthermond
www.atelierdetuinkamer.nl

De Open Dag in het Vervenershuis in september j.l. was een mooi begin na een
lastige periode door corona. We mochten vele gasten ontvangen en de nieuw
gerealiseerde fietstocht uit 2020 werd deze dag zelfs twee keer onder leiding van
een gids gefietst.
We kunnen u vast vertellen dat deze route, die nu alleen nog op papier
staat, binnenkort een met borden aangeduid ommetje wordt. In 2022
hopen wij deze route met naam en al officieel te kunnen openen.
Ook staat er nu een grote picknicktafel naast het vervenershuis. Met
subsidie van o.a. de gemeente hebben we deze picknicktafel kunnen
aanschaffen en bij deze nodigen wij iedereen uit om hier plaats te nemen
om uit te rusten of om te genieten van het uitzicht.

Wat ook door corona steeds maar wordt opgeschoven is het plaatsen
van de stolpersteine (struikelstenen) ter nagedachtenis aan het joodse
gezin de familie Lezer. Op dit moment wordt het Zuiderdiep, waar het
voormalig huis van de familie Lezer zich bevindt, gereconstrueerd en is
het plaatsen van de stolpersteine opnieuw uitgesteld. Deze stolpersteine
zijn de nagedachtenis aan het enige joodse gezin dat Valthermond voor
de oorlog telde. Het gezin werd, samen met de familie Dahlsheim uit
de Kavelingen, door de plaatselijke politie opgehaald. Van de familie
Dahlsheim konden vader en kinderen vluchten in de bosjes in de Kavelingen en zij overleefden de oorlog. Moeder Schoontje Dahlsheim-Israëls werd, net als de familie Lezer, gedeporteerd naar Auschwitz.
De stichting ‘Cultuurhistorische Waarden in
de Drentse Veenkoloniën’ (Stichting CHW)
was al enige jaren in overleg met instanties over het plaatsen van deze stenen en
er werden in 2019 afspraken gemaakt voor
plaatsing in 2020. Helaas was er nog niet veel
zichtbaar materiaal over de familie Lezer. Gelukkig kwam na lang speuren Jan Ottens, van
de Stichting CHW, bij Ria Meijer-Schmaal terecht. De moeder van Ria, Ida Schmaal–Grooten, was bij de familie Lezer dienstmeisje geweest. Een foto uit het familiealbum was bijna
de enige tastbare herinnering. Edoch, er bleek
nog een aandenken van onschatbare waarde
te zijn. Een jurkje, gedragen door twee van de
kinderen, is ingelijst en altijd bewaard door

een zus van Ria. De Stichting CHW / Vervenershuis heeft dit jurkje in haar bezit gekregen
en zal dit tonen zodra de stolpersteine zijn gelegd (hopelijk in het voorjaar van 2022).
Ofschoon er in de voormalige Jodenbuurt in
Amsterdam een Nationaal Holocaust Namenmonument is, waar ook hun namen zijn vereeuwigd, zijn wij, de Stichting CHW/Vervenershuis uit Valthermond, ervan overtuigd dat
de stolpersteine op deze plek in Valthermond
het juiste eerbetoon zijn.
De Stichting CHW/Vervenershuis wil de familie Lezer een gezicht geven. Samen met scholen, betrokken inwoners en genodigden geven
wij hen een bescheiden eerbetoon, opdat ze
niet worden vergeten.
Wij tonen u graag het rijksmonument uit 1916.
Een uniek pand in de Veenkoloniën met een
sfeer van weleer is een unieke gelegenheid om
de geschiedenis zichtbaar te maken. Het Vervenershuis is iedere zaterdag, van 13.00 – 17.00
uur, geopend. Buiten de vaste openingstijden
bestaat de mogelijkheid het pand te bezoeken
op afspraak.
Info: 0599-662154 of 0599-661736
Zie ook: www.vervenershuis.nl
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Koken en Braden

Het recept van de maand
Speculaas crumble
Zeker nu het weer is omgeslagen kan ik echt blij worden van de geur van speculaaskruiden, kaneel, gebakken appels en karamel. Als jij daar ook zo over denkt,
dan weet ik zeker dat je een paar lekkere recepten gaat (her)ontdekken. Onderstaande baksel geeft mij het ‘met een dekentje op de bank en kacheltje aan’-gevoel
en is voor mij een inspiratie om weer lekker te gaan bakken in het najaar.
Alles wordt lekker met speculaaskruiden, ik ben echt gek op deze kruiden. Het is niet alleen de smaak die ik zo ontzettend lekker vind, ook
de geur vind ik fantastisch. Heel stiekem draai ik soms het potje met
kruiden open om er alleen maar even aan te ruiken. Echt waar! Ik zat
na te denken over een lekker Sinterklaas dessert waar ik deze kruiden
ook in zou kunnen gebruiken en vond dat ik dan dus ook maar gelijk de
oven moest gebruiken. Als ik denk aan een toetje uit de oven, denk ik al
vrij vlot aan een crumble. Jawel, een speculaas crumble zou het worden.
Als vulling onder de knapperige crumble laag koos ik voor appel, peer,
rozijnen en spijs. Perfect Sinterklaas toetje!

Ingrediënten
2 appels
1 peer
50 gram rozijnen
50 gram amandelspijs
75 gram ongezouten roomboter
100 gram bloem
80 gram donkerbruine basterdsuiker
snuf zout
1 el speculaaskruiden
Bereiding
Schil de appels en peer en snijd deze in blokjes.
Maak kleine stukjes van de amandelspijs en
voeg deze samen met de rozijnen toe aan het
appel-peer mengsel. Hussel dit allemaal door
elkaar en stort het in een ovenschaal.
In een andere kom maak je het deeg voor de
kruimellaag. Doe boter, bloem, suiker, zout en
speculaaskruiden tegelijk in de kom en kneed
dit tot een kruimelig deeg. Ik doe dit altijd met
de hand, maar je kunt ook een mixer gebruiken.
Strooi de kruimels over de vulling, zorg dat het
redelijk gelijk verdeeld is.
Bak de speculaas crumble in 30 minuten op 200
°C (boven- en onderwarmte).

WIGGERS
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Woninginrichting Wiggers
Woning- en projectstoffering
René Wiggers

Zuiderdiep 193
7876 AK Valthermond
(0599) 66 13 08
(06) 537 38 851

Woonwijkcentrum De Paasbergen,
het ontmoetingscentrum in uw buurt.
• Verpleeghuiszorg
• Kleinschalig wonen met WZD-erkenning
• Maaltijd- en boodschappenservice
• Dagbesteding
• Aanleunwoningen/appartementen
• Zorg aan huis
• Alarmering
• Behandeling
• Verenigingsleven/activiteiten

wiggersr@home.nl
www.treantzorggroep.nl

Contact
Zorgbemiddelaar (algemene informatie)
0591 22 88 95 / 06 20 11 26 78
liesbeth.scholten@treant.nl
Wijkverpleegkundige (zorg aan huis)
06 21 45 44 68
p.dehoop@treant.nl
Casemanager dementie (ondersteuning
en begeleiding)
06 15 14 84 94
e.versluis@treant.nl
De Paasbergen
0900 05 91
paasbergen.receptie@treant.nl

Zuiderdiep 103
7876 AE Valthermond
0599 - 663025
www.vembea.nl

VembeA houdt zich bezig met:
• Overzetten van film zoals Super 8 met of zonder
geluid (16:9)
• Ook in Full HD op Blu-Ray (1920x1080i)
• Digitaliseren van video naar DVD of Blu-ray Disc
• Digitaliseren van dia’s
• Digitaliseren van audio

Zie voor actuele prijzen www.vembea.nl

Bewaren

De crumble kun je zowel warm als koud serveren. Je kunt hem ook goed van tevoren maken
en op het moment van serveren nog even opwarmen in de oven.
Recept van www.laurasbakery.nl

Duo Pattiwael & Nanuru
“Mensen ontroeren met onze muziek is het mooiste wat er is”
Singer-songwriter Mirjam Pattiwael zingt en schrijft nummers in de
stijl van Joan Baez en Joni Mitchell. Warm, integer en persoonlijk. Haar
unieke stemgeluid en authentieke teksten zijn een gouden combinatie.
Ze begeleidt zichzelf op gitaar en wordt daarbij vaak ondersteund door
rasmuzikant Pieter Nanuru.
Mirjam en Pieter treden op door het hele land. We zijn zodoende verzekerd van een sfeervol optreden van twee ervaren muzikanten. Hun
muziek komt recht uit het hart en zal iedereen weten te raken.
Entreeprijs € 12,50. Kaarten in voorverkoop bij SIMA in Odoorn voor €
10.00. Entree met QR code.

Graag tot vrijdagavond 19 november in de
kerk van Odoorn.
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.

WWW.KIEKOPDEMOND.NL

Bezoekadres:
Zuiderdiep 505
7876 BE Valthermond
06 - 10762959
06 - 48775715
info@ccno11.nl
www.ccno11.nl
www.facebook.com/ccno11

Zuiderdiep 190, 7876 Valthermond
(0599) 661120
(06) 51987724
info@dog-life.nl
www.dog-life.nl

KIEK

KIEK

Regio
Muziek

Advertenties

21

Koor ‘Vocaal Anders’
heeft plaats voor
meer leden
Zing je graag en wil je met een enthousiaste groep zangers
en zangeressen meedoen?
‘Vocaal Anders’ repeteert iedere donderdagavond van
19.45 tot 21.45 uur in ‘de Hoeksteen’, Zuiderdiep 333 in
Valthermond.
Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Joke Jansen, tel. (06) 20648245
Natuurlijk kun je ook gewoon eerst eens komen kijken en
luisteren. Je bent van harte welkom.

Het nieuwe fietsen
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners (60+) van de gemeente Borger-Odoorn de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike
gaat sneller en het verkeer wordt drukker en ingewikkelder.
Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen zorgen dat zij zich veilig voelen op de fiets en nog heel lang kunnen blijven fietsen. In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en
geeft de adviseur van VVN gerichte tips en adviezen om zo lang mogelijk te kunnen genieten van het fietsen.
‘Het Nieuwe Fietsen’ is heel anders dan een traditionele fietscursus.
Het is geen verkeersles of fietscursus. Het gaat vooral om het delen van
elkaars ervaringen en het bespreken van tips over de eigen veiligheid en
hoe deelnemers daar zelf iets aan kunnen doen. Aan de hand van feiten,
informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals:
•
•
•
•

Hoe ga ik om met anderen op het fietspad?
Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad?
Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen?
Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike?

De koffie met wat lekkers staat klaar en deelname is gratis. De workshop
wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Borger-Odoorn en vindt
plaats op donderdag 25 november a.s. van 13.30 – 16.00 uur in Dorpshuis Exloo, Hoofdstraat 58A, 7875 ED Exloo.
Aanmelden
Inwoners uit de gemeente Borger-Odoorn die geïnteresseerd zijn in de
workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden door een e-mail
te sturen naar steunpuntnoord@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen
Borger-Odoorn. Vermeld in de e-mail, je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Aanmelden kan ook via onze website: VVN Workshop Het
Nieuwe Fietsen Borger-Odoorn/Veilig Verkeer Nederland
Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee,
mits vooraf aangemeld.
Doortrappen in Drenthe
Het programma Doortrappen wordt omarmd door de twaalf Drentse
gemeenten en de provincie Drenthe. De fietsactiviteiten van het programma worden opgezet en georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond, in samenwerking met sport- en beweegcoaches
en andere partijen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Drenthe. Kijk
voor meer informatie op www.doortrappendrenthe.nl

Easterfield!
Easterfield is opgericht in de zomer van 2011
door Olaf de Groote (gitaar) en de neven Bram
Goeree (zang) en Ruud Goeree (gitaar). Na een
jamsessie in de plaatselijke kroeg, waar de heren weleens samen spelen, vonden ze elkaar.
Niet veel later maakte Maikel Tanger (drums)
en Kris Tiemens (bas) de band compleet. Easterfield, waarvan de leden voornamelijk uit
Barger-Oosterveld komen, brengt pure, rauwe blues-rock! Met de combinatie van het
warme en tegelijkertijd rauwe stemgeluid van
de zanger, jankende en schreeuwende gitaarsolo’s met vlijmscherpe riffs, een groovende
bas en strak drumwerk trakteert Easterfield
het publiek op een muzikale, opzwepende en
energieke show! De passie van de heren en de
onbedorven sfeer op het podium schetsen wat
Easterfield wil bereiken….

Cuby door Easterfield
Na de pauze eert Easterfield, op geheel eigen wijze, de Nederlandse blues icoon Harry
‘Cuby’ Muskee in een 45 minuten durende
show. Van Window Of My Eyes tot Just For
Fun, alles komt aan bod in deze energieke, indringende en bovenal knallende tribute.
Info:
Aanvang: 21.00 uur, Entree: € 17,50
Cultureel Centrum No.11, Zuiderdiep 505, te Valthermond
Reserveren via de website: www.ccno11.nl
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Spelregels Gebiedsfonds

Kiek op de Mo(a)nd
Goud bekeek’n!
De Afdraai gaat weer starten met de bingo`s
We spelen voor leuke geldprijzen.
Stempelkaart waar de laatste keer een
verrassing op zal zijn.
13 rondes en 2 superrondes

€ 15,

Woensdag 17-11-2021
Aanvang 19:30 uur

1e kop koffie gratis

Adverteren op internet?
Dat kan bij
www.kiekopdemond.nl

elke dag gekoeld bier
elke dag de beste bier prijzen
13,99

13,99

13,99
3 stuks
Max 6 per klant

Voor bezorgen vraag naar de voorwaarden

13,99

PER KRAT

PER KRAT

PER KRAT

PER KRAT

35,99

elke

33,99

dag
beter

3 stuks

per 3 stuks

Dit zijn haal prijs

VALTHERMOND OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG 8:00-20:00
ZONDAG OPEN 10:00 T/M 12:00

NW WEERDINGE OPEN MAANDAG T/M ZATERDAG 8:00-20:00
ZONDAG OPEN 16:00 T/M 18:00

VANAF
20 LITER
30 LITER
50 LITER

VANAF
20 LITER
30 LITER
50 LITER

VANAF

99,99
PER FUST
EX 21% BTW

99,99
PER FUST
EX 21% BTW

VANAF
20 LITER
30 LITER
50 LITER

VANAF

99,99
PER FUST
EX 21% BTW

Dit zijn haal prijs

Noorderdiep 316, 7876 CP Valthermond

Weerdingerkanaal Noordzijde 162, 7831 HL Nieuw-Weerdinge

Tel : 0599-661328 Mob: 06-12282172

VANAF
20 LITER
30 LITER
50 LITER

VANAF

69,99
PER FUST

VANAF
20 LITER
30 LITER
50 LITER

VANAF

99,99
PER FUST

VAN KLINKEN
EX 21% BTW

EX 21% BTW

supermarkten

De gemeenteraad heeft vlak voor de zomervakantie de opzet van het gebiedsfonds vastgesteld. Deze opzet bevat de belangrijkste spelregels die straks gelden
voor inwoners en maatschappelijke organisaties die een bijdrage bij het gebiedsfonds aanvragen voor hun maatschappelijke initiatief.
De gemeenteraad heeft bij haar besluit het advies van de adviesgroep
met betrekking tot de opzet van het gebiedsfonds volledig overgenomen.
In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van alle elf dorpskernen in
Borger-Odoorn die in het effectgebied van windpark De Drentse Monden liggen.
Vragenlijst
De spelregels zorgen ervoor dat het overheidsgeld uit het gebiedsfonds
straks goed terechtkomt. Er is de komende tien jaar 3 miljoen euro beschikbaar van de rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn. De adviesgroep maakte bij het uitwerken van haar
advies aan de gemeenteraad dankbaar gebruik van de respons op een
vragenlijst van de gemeente. Die werd eind vorig jaar huis-aan-huis verspreid in het effectgebied van het windpark in Borger-Odoorn. Ruim
1.150 inwoners gaven op die manier hun mening. De resultaten van het
onderzoek zijn te vinden op www.gebiedsfonds.nu, net als meer informatie over het gebiedsfonds en de adviesgroep.
Lancering
Nu de gemeenteraad de opzet van het gebiedsfonds heeft vastgesteld,
wordt gestart met de praktische uitwerking van het gebiedsfonds. Zo
wordt er de komende maanden een stichting opgericht en vervolgens
een stichtingsbestuur benoemd. Ook wordt de website www.gebiedsfonds.nu uitgebreid met onder andere de spelregels van het fonds en
een mogelijkheid voor initiatiefnemers om na de lancering van het gebiedsfonds eenvoudig een aanvraag in te dienen. In de toekomst staan
ook alle ondersteunde initiatieven met een toelichting op deze website.
Naar verwachting kan het gebiedsfonds vanaf 1 januari 2022 starten met
het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid
versterken van de kernen in het effectgebied; Valthermond, Zandberg,
2e Valthermond, Buinerveen, Nieuw Buinen West, 2e Exloërmond,
Boermastreek, Drouwenermond, Nieuw-Buinen, 1e Exloërmond, Exloërveen van windpark De Drentse Monden.
Aanmelden
Inwoners en maatschappelijke organisaties die nu al een idee voor een
maatschappelijk initiatief hebben, kunnen contact opnemen met hun
lokale kerngroep. De vertegenwoordigers van de verschillende kerngroepen staan op www.gebiedsfonds.nu. Voor Valthermond, 2eValthermond en Zandberg is dit Henk Jan Piening (h.j.piening@ziggo.nl).
Samen met hun kerngroep kunnen de initiatiefnemers alvast een aanvraag voorbereiden, zodat het gebiedsfonds na de lancering direct de
eerste initiatieven kan gaan ondersteunen.

Toelichting
Projecten lokaal maatschappelijk initiatief.
Het gebiedsfonds heeft als doel om lokale
maatschappelijke initiatieven te ondersteunen
die de leefbaarheid versterken van de kernen
in het effectgebied van de windturbines in
Borger-Odoorn. Leefbaarheid is een breed begrip.
Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om veiligheid, openbaar groen, ouderen, jeugd &
jongeren, milieu, duurzaamheid, gezondheid,
werkgelegenheid, verkeer & vervoer, sport,
recreatie of cultuur.
Welk belang moet het initiatief dienen?
Vanwege het doel van het gebiedsfonds is het
belangrijk dat initiatieven die vanuit het fonds
ondersteund worden gericht zijn op de lokale
samenleving. Dit algemeen maatschappelijk
belang dient groter te zijn dan het individuele
belang van de initiatiefnemer.
Voor de duidelijkheid een simpel voorbeeld:
een initiatiefnemer kan een aanvraag indienen voor de aanschaf van een Tesla met als
argument dat een elektrische auto goed is
voor het milieu en dus de leefbaarheid van
zijn dorp. Bij deze aanvraag is het individuele belang van de initiatiefnemer echter groter
dan het collectieve belang van het dorp. Deze
aanvraag wordt dus niet gehonoreerd maar
zonder meer afgewezen.
Op welk gebied moet ‘t initiatief zich richten?
Een initiatief uit Valthermond dat een bijdrage ontvangt vanuit het gebiedsfonds moet
wel openbaar toegankelijk zijn, en er mogen
dus geen mensen van worden uitgesloten.
Initiatieven die gericht zijn op verschillende
kernen, worden gefinancierd vanuit de budgetten van die kernen tenzij de organisatie van
het gebiedsfonds daarover anders besluit.
De initiatiefnemer die voor zijn activiteit een
bijdrage vanuit het gebiedsfonds ontvangt, is
zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van
het initiatief en een juiste besteding van de
bijdrage vanuit het Gebiedsfonds.
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Valthermond Nu
Werkbezoek college B&W
In tegenstelling tot een eerder bericht zal het college van B&W niet in
het najaar een werkbezoek aan Valthermond brengen, maar dinsdag 11
januari 2022. Heeft u punten/onderwerpen die u zou willen inbrengen
of denkt u “Dit zou het college eens moeten aanschouwen”, dat kan iets
in positieve zin zijn of iets wat juist aandacht behoeft. Bericht ons.
Dorpsbudgetten
Op maandag 6 december a.s. vanaf 19.30 uur nodigen wij u van harte uit
om deel te nemen aan een vergadering met betrekking tot de dorpsbudgetten, die zal worden gehouden in ons dorpshuis ‘t Brughuus.
De verantwoording van de besteding van het dorpsbudget zal aan de
orde komen. Heeft u goede ideeën voor het dorp of andere zaken die u
bezighouden dan kunnen we die ook gelijk bespreken.
Graag voor 1 december uw opgave als u komt, dat kan via info@valthermond.nu.

Omgevingsvisie Borger-Odoorn
Op 24 november a.s. hebben we samen met de
gemeente en onze buurdorpen 1e en 2e Exloermond een bijeenkomst omtrent dit thema.
Zaken die aan de orde zullen komen:
- Wat maakt ons dorp bijzonder?
- Welke plekken zijn er in onze woonomgeving die van waarde zijn en behouden moeten
blijven?
- Wat vraagt aandacht of verbetering in ons
dorp?
- Zijn er zaken waarover we zorgen hebben
en waar de gemeente een rol in kan spelen?
Inhoud Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is een strategisch document en gaat over belangrijke thema’s als duurzaamheid, economie en leefomgeving. Deze
thema’s houden zich niet aan dorpsgrenzen
maar hebben invloed op een heel gebied. Dat
is de reden waarom de gemeente een aantal
dorpsverenigingen in deze gesprekken bundelt.
Ook op dit thema zijn uw reacties welkom:
info@valthermond.nu

Weerdingerkanaal Noordzijde 165
7831 HM Nieuw-Weerdinge
0591-521 274

Thema wonen
Een aantal van u hebben locaties doorgegeven waar naar uw mening
eventueel gebouwd zou kunnen worden. We hebben uw input doorgegeven aan de gemeente. Ook de adviesraad sociaal domein heeft dit thema opgepakt en zal na ontvangen input het collega van B&W adviseren.
We zijn met u benieuwd wat hier uit zal komen.

Aukje Wolf-park
Een paar weekjes terug alweer hebben we – de
facebookers - de reacties op het gemeentelijk
onderhoud van het Aukje Wolfpark op facebook kunnen lezen. Laten we het voorzichtig
zeggen, men was niet erg tevreden over deze
vorm van onderhoud. Deze klachten zijn inmiddels doorgegeven en we hopen dat we
binnenkort een schouw kunnen gaan doen met
vertegenwoordigers van de gemeente.
Koert Lanting
Valthermond.NU

In Valthermond is de concertboerderij niet te missen. In de deel is een
prachtige concertzaal gecreëerd. Gecreëerd voor muziek die je raakt,
vergaderingen die je inspireren en een prachtlocatie voor jouw feest.
Een ruimte waar creativiteit klinkt en groeit.
Meer informatie over de concerten of ruimte?
Volg ons op Facebook of kijk op:
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BoodschappenPLUSbus
Nadat onze bus anderhalf jaar heeft stilgestaan hebben we vanaf 1
september weer enkele uitjes georganiseerd. Een groot aantal deelnemers
hebben we weer kunnen laten genieten van een gezellige dag of middag
uit. Voor de maanden november en december hebben we gekeken welke
uitjes er verder mogelijk zijn ondanks de corona maatregelen.
Meer informatie over de BoodschappenPLUSbus is te vinden op www.
plusbusbo.nl
Vrijdag 12 november
Bezoek Emmermarkt
U kunt gezellig uw boodschappen doen op de markt in Emmen. Er zijn meer dan
honderd kramen met diverse vers producten, stoffen, schoenen enz. Na de markt is
het goed vertoeven bij een van de gastvrije horeca gelegenheden in het centrum van
Emmen.
Ophalen vanaf 10.00 uur. Thuis ca 15.00 uur. Kosten voor de bus: €10,00.
Dinsdag 16 november
Theater Geert Teis: Imca Marina
Dit jaar staat deze ‘grande dame’ van het vakantie en feestlied, al zo’n kleine 60 jaar op
de bühne. Wie kent haar niet? Misschien van haar liedjes ‘Harlekino’, ‘Viva Espana’,
‘Bella Italia’ of ‘Vino waar blijft de wijn’? Of als ambtenaar van de burgerlijke stand?
Of als schrijfster?
Een middag vol energie, verrassingen en gezelligheid met een lach en een traan! Geert
Teis biedt ons een speciaal arrangement aan met een ‘pauzedrankje’.
Aanvang 14.00 uur. Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 16.30 uur. Kosten voor de bus en
arrangement Geert Teis: € 25,00.

059 9 412145 - rol f esspor ts. com

Donderdag 18 november
Intratuin Emmen
Intratuin in Emmen is volledig in kerstsfeer. Ben je ooit al eens opgewacht door
besneeuwde kerstbomen en pratende rendieren? De sneeuw, de lampjes, de geuren
en het geluid: Kerstmis komt eraan! Even waan je je in die andere wereld en treed je
binnen in een winterwonderland. In het restaurant kunnen we genieten van koffie/
thee of een drankje met wat lekkers erbij.
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur. Kosten voor de bus: € 10,00.

uw laatste zorg...

IN GOEDE

Woensdag 24 november
Oranjerie Zeijen in kerstsfeer
Ook nu weer brengt ‘De Oranjerie’ de kerst zoals hij moet zijn. Soms traditioneel,
maar juist ieder jaar toch weer anders en dus bijzonder. Overdadig versierde bomen,
ruim 3000 lichtjes en alles in de landelijke en nonchalante klassieke sfeer. Het is de tijd
van het jaar om het huis extra gezellig te maken en de kou buiten de deur te houden.
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur. Kosten voor de bus: € 12,00.

HANDEN
Bij de uitvaartvereniging die persoonlijk betrokken is.
De aula is ook beschikbaar voor niet leden.

Gildevereniging.nl
E: gildeverenigingvalthermond@gmail.com
T: 06 48438471

Donderdag 25 november
Vrijdag 3 december
Rondrit Groningerland en vis eten in Zoutkamp
We gaan via een toeristische route, onderweg een kopje koffie drinken, naar Zoutkamp.
In Zoutkamp gaan we aan de haven lunchen bij Palingrokerij Postma. In overleg met
de eigenaar is een menu voor ons samengesteld. Vis keuze uit: lekkerbekje, kibbeling,
schol of schelvis.
Ophalen vanaf 09.30 uur. Thuis ca 17.00 uur. Kosten voor de bus en lunch: € 22,50. (onderweg
koffie/thee voor eigen rekening)
Dinsdag 30 november
Theater Geert Teis: The Legends Ft. Michael Varekamp
Rond 1930 is Parijs in de ban van de nieuwe stijl! Swingende New Orleans Jazz,
Hot Club de France en chansons vieren samen het leven als nooit tevoren! Zanger/

trompettist Michael Varekamp neemt je met zijn bluesy
stemgeluid, samen met rijzende ster en chansonnière
Tess van der Zwet (van de hitsingle Mon Paris!), mee
door de straten van het bruisende Parijs.
Geert Teis biedt ons een speciaal arrangement aan met
een ‘pauzedrankje’.
Aanvang 14.00 uur. Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca
16.30 uur. Kosten voor de bus en arrangement Geert Teis:
€ 22,50.
Dinsdag 7 december
Theater Geert Teis: Couperus Lunch
Na het grote succes van het Dahldiner en andere
verteldiners trakteren de verhalenvertellers Frank Belt
en Marjan Penterman u nu op het werk van één van
Nederlands beroemdste schrijvers, Louis Couperus. In
zijn boeken wordt volop gegeten en gedronken. Van
abrikozenbeignets tot pastei met macaroni, van sajoer
gado-gado tot amandeltaart, van kardinaalswijn tot
Vermouth Americano. Louis Couperus en zijn vrouw
Elisabeth Baud hielden van lekker eten en drinken.

Zo verscheiden als de smaak van Couperus zullen ook
de verhalen zijn die Marjan en Frank tussen de gangen
door vertellen. Verhalen die u misschien nog kent, maar
ook werk van Couperus dat u zal verrassen. Maurits
Boreel zorgt, met zijn vernieuwende, zelf gebouwde
Protoon MIDI Viool, voor de eigenzinnige muzikale
begeleiding. De kok van dienst bereidt een heerlijk
driegangendiner. Naar de smaak van Couperus.
Aanvang 12.00 uur. Ophalen vanaf 10.30 uur. Thuis ca
15.00 uur. Kosten voor de bus en arrangement Geert Teis:
€ 34,50.
Zaterdag 11 december
Kerstmarkt Ootmarsum
Het bijzondere centrum van Ootmarsum is omgetoverd
tot een gezellig nostalgisch stadje in kerstsfeer. Dat
kerst en kunst erg goed samen gaan blijkt door alle
galerieën, winkels en kraampjes in het centrum. Het
thema Kunst wordt o.a. door de veelal kunstzinnige
gevulde kraampjes uitgebeeld. Uiteraard kun je je
heerlijk verwarmen aan een lekkere kop soep of
misschien liever een heerlijk glaasje Glühwein. In elk
geval heerlijke, bijzondere lekkernijen te kust en te
keur! Voor dit uitje dient u wel goed ter been te zijn.
Ophalen vanaf 10.30 uur. Thuis ca 18.00 uur. Kosten voor
de bus: € 15,00.
Zondag 12 december
Kerstmarkt Diepenheim
Zoek je een perfecte plek voor originele kerstcadeaus,
spullen om je huis nog gezelliger te maken, allerlei
lekkernijen en een compleet programma muziek,
theater en andere optredens? Kom dan zondag naar
de sfeervolle kerstmarkt in Diepenheim. Tevens zijn
alle winkels en galeries open. Voor dit uitje dient u wel
goed ter been te zijn.
Ophalen vanaf 10.30 uur. Thuis ca 18.00 uur. Kosten voor
de bus: € 17,50
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Bier of koffie?
Na de zestig jaar, herstel bijna zestig jaar, die ik nu rondloop op deze
aarde, zijn er momenten en onderwerpen genoeg om eens op terug te
kijken. En vergeleken met het begin van mijn loopbaan op de aarde zijn
er veel dingen veranderd. Alleen al de manier van bekijken, redeneren
en doen zijn behoorlijk gewijzigd. Het leven is er wel over heen gegaan
zullen we maar zeggen. Dat heeft invloed.
Wat meer afstand doet de blik ook goed. Zo kom ik via een omweg wel
weer op de voetbal terecht. Althans als onderwerp. Als ik veel verhalen
hoor van diverse ‘barlieden’ vind ik het niet meer dan redelijk dat onze
bondscoach Louis van Gaal niet eens komt kijken bij de zaterdag 2. De
zaterdag 2 gebruik ik even als een beeld dat staat voor heel veel teams
op dit niveau. Zelf ook op dit niveau gevoetbald. En er van overtuigd
dat het een goede en redelijke stap was om over te stappen naar de tennis. Mijn beperkingenlijst was groter dan de kwaliteitenlijst.
Maar als ik de verhalen aan een willekeurige bar hoor denk ik dat Louis
toch eens moet gaan kijken. Wat is hij fantastische voetballers misgelopen. Wat een weggegooide kwaliteit. En ik weet zeker dat Louis In Otto
Grooten een echte van Gaalkeeper had gezien. Weet niet of ik het al
had verteld. Otto maakte met een simpele opmerking een eind aan een
veelbelovende aanval. Kwam het doel rustig uit. Stak zijn hand op en
zei “stop maar, de scheids heeft al gefloten” Tegenstander boos naar de
scheidsrechter die helemaal niet gefloten had. Kijk dat zie je weinig in
het betaalde voetbal. Maar terug naar de bar in dit verhaal.
Aan de bar hoor
ik niets anders
dan
fantastische
verhalen.
Over schitterende doelpunten.
Weergaloze acties. Wonderlijke conditionele
opstandingen.
Invloed op wedstrijden. Briljante
verdedigende ingrepen. Trainers
die het nooit goed
hebben gezien.
Iedereen zag in
hem de opvolger
van minstens Maradona, enz. En
dat zijn allemaal
dingen die mij
tot bescheidenheid
stemmen.
En, daardoor is
het nog betrouwbaarder, het zijn
allemaal verhalen onder het genot van een kop koffie. Nu was ik het
weekend als toeschouwer bij een wedstrijd van de plaatselijke FC tegen
Stadskanaal. Het was erg gezellig. Ook weer veel voetbalverhalen. Maar
allemaal met wat zelfspot en schaamte over de eigen kwaliteiten. Dat
waren verhalen na het kantinebezoek. Daarin herkende ik meer. Leek
me ook weer een ondersteuning voor de uitspraak dat bier de waarheid
ten goede komt.
Cliff
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