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Van de redactie

Beste Kieklezers,

Bij de start van een nieuwe jaargang horen altijd wat wijzi-
gingen in opmaak en inhoud. In juni gaven we al aan dat 
voorlopig het laatste interview was gehouden. Een rubriek 
die daarvoor in de plaats komt zijn bijzondere verhalen over 
dieren- en plantenrijk. Marian Servaas neemt dit onderwerp 
voor haar rekening. Jan Ottens duikt, met behulp van Fenny 
v.d. Vlag, in de geschiedenis van ons dorp. Waar komen alle 
Valthermondse straatnamen vandaan? Wat betekenen de na-
men of welke persoon wordt met een straatnaam vereerd?

De redactie begint met enige zorgen aan deze nieuwe jaar-
gang. Er heeft zich nog steeds niemand gemeld om de redac-
tie, na het vertrek van Richard Westerhof, te komen verster-
ken….
Daarnaast hebben Henk Jan en Liesbeth Piening aangegeven 
dat ze op korte termijn Valthermond zullen gaan verlaten. In 
oktober verhuizen ze naar Emmen. Gelukkig blijven ze deze 
jaargang nog actief als redactielid, maar halverwege volgend 
jaar is dat voorbij. De resterende redactieleden kunnen onmo-
gelijk de taak van de familie Piening, naast hun al bestaande 
taak, op zich nemen. Dus als er zich geen nieuwe kandidaten 
melden om de redactie te komen versterken, dan komt het 
voortbestaan van de Kiek in gevaar! 

We hebben nog een paar maanden om aan een oplossing te 
werken. Het moet toch mogelijk zijn om tussen de ruim 3300 
inwoners van Valthermond een paar mensen te vinden die 
aan het maken van de Kiek een steentje willen bijdragen? We 
rekenen op u!

De redactie
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0591 212191 
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In memoriam: Frits Bodewitz
Er is´n tied van kommen en ain tied van goan
en alles wat doar tussen ligt, dat is oans bestoan.
Frederik Wilhelm Bodewitz overleed op 3 augustus op de leeftied van 
104 joar
zien lichoam was op, hij verlangde om noar de Heer te goan, zien leven 
was hier kloar.
Als ik bie Frits kwam
dan zee hij oaltied ‘’ ik geniet van dien gedichten in de kiek, Jan’’.
Als ik wat waiten mos over de historie van Valthermond
dan was´t Frits, dei oaltied veur mie kloar stond.
Wat kon ik genieten van de verhoalen over zien bakkersleven
herinneringen, dei hom oaltied bie binnen bleven.
Frits was´n serieuze man, mor ook wel opgetogen
dat was dikwijls te zain aan zien pretogen.
De oalste inwoner van Valthermond is nait meer
alle informoatie dei ik van Frits kreeg, doar ben ik dankboar veur, keer 
op keer.
Mien gedichten in de Kiek, ach, dei zal´n wel wieder goan
´k wol toch even bie het overlieden van Frederik Wilhelm Bodewitz…… 
stilstoan.

Jan H.Ottens

Kiek van de Mo(a)nd

Regenboog
Door de aanhoudende droogte in augustus waren veel landbouwers aan het beregenen op hun akkers. Vooral aardappe-
len, bieten en uien hadden last van het extreme weer. Maar het levert ook mooie plaatjes op. Zo ook aan het Noorderdiep 
in Valthermond

Jan H. Ottens
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Valthermond Vroeger

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

Bezoekadres:
Zuiderdiep 505 
7876 BE Valthermond
06 - 10762959
06 - 48775715
info@ccno11.nl
www.ccno11.nl
www.facebook.com/ccno11
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S Woninginrichting Wiggers
Woning- en projectstoffering

René Wiggers

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

wiggersr@home.nl

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

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.nlwww.treantzorggroep.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

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

KI
EK

Advertenties

In de zomer van 1956 werd deze foto gemaakt achter school 49. Wie weet nog de namen van de juf met haar leerlingen?

Er zijn door lezers van de Kiek nog een paar namen doorgegeven 
bij de foto van juni:
1 Annie Not 2. Jacob (Job) Krol 3. Roelie Not 4. Vrouwkje Idema 
5. Neeltje Stuiver 6. Stien Smit 7. Onbekend 8. Rikie van Klinken 
9. Stientje Not 10. Willem Zweep 11. Teeki Leeuwinga 12. Teun 
Blank 13. Grietje van Klinken-Stadman 14. Wobbe van der Veen 15. 
Grietje Sanders-Weits 16. Onbekend 17. Jan Krol 18. Otto Grooten 
19. Mevr. Grooten 20. Onbekend 21. Hinkie Dijkstra 22. De heer 
Dijkstra 23. Lientje Nieveen-Niemeijer 24. Jans Davids? 25. Jantje 
Deen-Krol 26. Vroukje Krol 27. Jan Rengers 28. Onbekend 29. Jan 
Davids? Nummer 28 was niet Jelke Bosch.

B&B ‘De Oude Bank’
Zuiderdiep 394 

7876 AW Valthermond

www.bnb-deoudebank.nl.
info@bnb-deoudebank.nl

06-27414261

School 49 in 1956

Redactieleden gezochtRedactieleden gezocht
In de Kiek van juni lieten we u weten op zoek te zijn naar een nieuw redactielid 
voor onze dorpskrant ‘de Kiek op de Mo(a)nd. Helaas heeft nog niemand zich 
aangemeld.

Daarom nogmaals de vraag: Woon je in Valthermond en heb je enige ervaring in 
het schrijven van teksten? Weet jij wat er leeft onder de inwoners en vind jij het 
leuk om daarover te schrijven? Dan ben jij misschien wel degene die we zoeken! 
Zeker als je een neus hebt voor leuke relevante verhalen en over een populaire 
schrijfstijl beschikt. 

Misschien heb je het al gehoord... de familie Piening gaat komende maand Valthermond verlaten! Ze verhuizen naar 
Emmen. Henk Jan en Liesbeth zijn deze jaargang (tot juli 2023) nog acitef voor de Kiek. Maar daarna zullen anderen 
hun taak moeten gaan overnemen. Wil het voortbestaan van de Kiek niet in gevaar komen, dan zullen er snel een paar 
nieuwe redactieleden moeten komen!
Voor meer informatie kun je Marian Servaas (06-5198 7724) bellen of een mail sturen naar redactie@kiekopdemond.nl.
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Uitslag fotowedstrijd

Tijdens de jaarmarkt ontvingen we beduidend meer bezoekers dan het 
afgelopen jaar. Dat was ook te merken aan het aantal inzendingen van 
onze fotowedstrijd! Maar liefst 97 inzendingen in totaal. Daarvan waren 
er vier die alles goed hadden: Yvonne Lanting, Fennie Schut, Monique 
Schut en Berend van de Laan.
Uit deze vier is Yvonne Lanting als winnaar getrokken. Proficiat! Uit 
handen van Henk Jan Piening ontving zij de dinerbon.

Verder waren er 8 inzendingen met 1 fout, 11 met 2 fouten, 13 met 3 fou-
ten, 14 met 4 fouten, 10 met 5 fouten, 13 met 6 fouten, 10 met 7 fouten, 5 
met 8 fouten, 1 met 10 fouten, 3 met 11 fouten, 3 met 12 fouten en 2 met 
13 fouten.
Doen jullie volgend jaar allemaal weer mee?

Uitslag van de fotowedstrijd

Foto 1 Zuiderdiep
Foto 2 Zetveld
Foto 3 Zuiderdiep 
Foto 4 Sportlaan 
Foto 5 Voetbalveld 
Foto 6 Tussen de diepen 
Foto 7 Musselweg 
Foto 8 Noorderdiep 
Foto 9 Noorderdiep 
Foto 10 Musselweg 
Foto 11 Zuiderdiep 
Foto 12 Zuiderdiep 511 
Foto 13 Trekkermuseum  
Foto 14 Noorderdiep 
Foto 15 De Tandem 
Foto 16 Splitting 
Foto 17 Rolstraat 
Foto 18 Noorderdiep 
Foto 19 Museum Sipkens 
Foto 20 13 april 2022 
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Zomaar een zomerse dag in Valthermond

Na de vraag van de redactie om weer een nieuw verhaaltje in te leveren 
heb ik wel weer wat te vertellen. Het is geen vakantieverhaal geworden 
omdat deze zomer  in z’n geheel is opgegaan aan een verbouwing van 
mijn huis en heb dus geen tijd gehad om op vakantie te gaan. Maar één 
dag uit de verbouwing is al genoeg voor een verhaal.

Het begint al ’s morgens als mijn maatje en ik even een pauze houden 
voor een kop koffie en een broodje, als er plotseling een grote zwarte 
hond kwispelend de tuin in komt rennen en vrolijk om ons heen begint 
te draaien. Op de opdracht die wij hem/haar geven, zijn/haar baasje 
weer te gaan zoeken, wordt niet gereageerd. Als ik met hem/haar naar 
de straat toe loop om hem/haar aan zijn baasje terug te geven is er nie-
mand te zien, al helemaal niet iemand die een hond mist en trouw volgt 
hij/zij mij weer terug de tuin in en gaat lekker in het gras liggen rollen. 
Meer dan een uur volgt hij/zij mij overal waar ik ga en zelfs als ik de 
schuur hout ga zagen en de deur achter mij sluit zit hij/zij kwispelend 
voor de deur te wachten. Op zeker moment is hij/zij echter verdwenen 
en hebben we haar/hem niet meer terug gezien.

Tot in de middag werken we verder, hoewel de temperatuur op het 
plekje waar we bezig zijn oploopt tot misschien wel 35 graden. Als het 
wandje klaar is gaat mijn maatje aan een ander klusje beginnen en ik 
neem de kwast ter hand om het net afgewerkte wandje, dat nu in de 
schaduw terecht is gekomen, in de verf te gaan zetten, na eerst de vloer 
goed te hebben afgedekt met houten platen om te voorkomen dat er 
verfspetters op het onbehandelde vloerhout terecht komen. Ik verf van 
de vloer af omhoog en voor de bovenste planken moet de trap erbij ko-
men. Na een uur zit alles goed in de verf en heb ik geen spetter gemorst 
op de vloer, zelfs niet op de beschermende platen.

Al ik het trapje afstap gaat het echter mis, hele-
maal mis, ik weet niet wat er gebeurt, maar als 
ik onderaan de trap sta zie ik de verfpot naar 
mij toe wankelen en weet hem nog weer over-
eind te drukken om erger te voorkomen, maar 
moet met grote verbazing toezien hoe een gro-
te golf rode verf op mij afkomt en over mijn be-
nen en schoenen stroomt. Een gedeelte van de 
golf echter vliegt door de lucht, spat uiteen op 
de beschermende platen en vestigt zich tegen 
de deur en over de onbehandelde vloer, terwijl 
er ook nog een stroompje verf langzaam, tree 
voor tree, van het trapje af komt lopen. Op de 
serie woorden (die ik hier niet ga opschrijven), 
die ik uitroep, komt mijn maatje aangerend en 
vraagt wat er aan de hand is, wat bij het zien 
daarvan een overbodige vraag is. 

Door onze snelle reactie, de platen, de trap en 
de pot verf op het grasveld te plaatsen, daar-
na water, doeken en borstels te zoeken en als 
een bezetene de op de vloer en tegen de deur 
terecht gekomen verf te lijf te gaan kunnen we 
de schade beperken. Het enige puntje is dat 
mijn been na de behandeling door de borstel 
nog net zo rood is als toen de verf er op zat en 
dat ik mij niet meer kan vergissen bij het aan-
trekken van mijn schoenen, de rechterschoen 
is nu rood. 

Het volgende uur verloopt rustig zonder bij-
zonderheden maar als ik op het punt sta naar 
mijn afspraak bij de kapper te gaan word ik 
gebeld door een medewerkster van de kapsa-
lon die mij vertelt dat mijn kapster is getrof-
fen door corona en de knipbeurt dus weer een 
week moet worden uitgesteld. Dat is nu al de 
vierde keer dat mijn afspraak om diverse rede-
nen moet worden verzet.
Het voordeel hiervan is dat ik nu iets langer 
tijd heb om te eten voordat ik naar de studio 
van de plaatselijke omroep moet om mijn ra-
dioprogramma te presenteren waar, als ik daar 
aankom, de apparatuur niet blijkt te werken en 
ik dus geen muziek de lucht in kan krijgen. 
Na enig proberen er iets aan te doen, wat mij 
niet gaat lukken, bel ik onze technische man 
om advies. Die neemt helaas de telefoon niet 
op waarna ik besluit dan maar alle schuiven 
dicht te zetten, het licht uit te doen en naar 
huis te gaan, waarschijnlijk enkele luisteraars 
teleurgesteld achterlatend nu ze hun Bluesuur-
tje moeten missen.

Thuis gekomen geniet ik nog even van mijn, 
toch wel mooi geworden rode wandje en ga op 
tijd naar bed, niet wetend wat de dag van mor-
gen weer zal brengen. Maar één ding is zeker, 
ik heb vanaf nu wel een rode en een zwarte 
schoen. En misschien een aantal kunstwerken 
voor aan de wand.

Aad Lubbe

059 9  412145  -  r ol f e s spor ts. com

 

HANDEN
 

IN GOEDE

Gildevereniging.nl
E: gildeverenigingvalthermond@gmail.com

T: 06 48438471

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

uw laatste zorg...
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Weerdingerkanaal Noordzijde 165
7831 HM Nieuw-Weerdinge

0591-521 274

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: 

Advertenties

BoodschappenPLUSbus

Hierbij het programma van de PlusBus Borger-Odoorn voor september 
2022. Ook nu zult u een medewerker van het coördinatieteam aan 
de telefoon (06-31938756) krijgen als u vragen heeft of als u zich wilt 
aanmelden voor een uitstapje. 
Het is druk op de ‘eerste beldag’ en vaak zó druk dat we niet altijd direct 
bereikbaar zijn. Probeert u het later op de morgen of later in die week 
nog eens. U kunt zich met maximaal 2 personen per uitstapje opgeven. 
Na de ‘eerste belweek’ gaan we deelnemers voor de uitstapjes indelen. 
Komt u op de reservelijst dan hoort u dit z.s.m. van ons. Hoort u niets 
dan bent u geboekt op het uitstapje.
Vanzelfsprekend haalt ons vaste team van chauffeurs u op en brengt u 
ook weer thuis. De tijd van ‘Ophalen vanaf’ is ongeveer de begintijd bij 
de eerste persoon. U kunt dus wat vroeger of later worden opgehaald. 
Uw chauffeur neemt 2 tot 3 dagen voor het uitje contact met u op over de 
tijd wanneer hij/zij bij u is. Ook de ‘Thuis ca’ de eindtijd is een streeftijd.
Verdere info is te vinden op www.plusbusbo.nl

Zaterdag 10 september 
Landelijke Fair, Zuidbarge
Vanmiddag gaan we naar de landelijke fair die wordt gehouden in Zuidbarge. 
Er zijn rond de 50 standhouders met diverse koopwaar zoals, brocante, woon- en 
tuindecoraties, sieraden, bloemen en planten. Het is ook mogelijk om een hapje en een 
drankje te nuttigen op het terrein.
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur. Kosten voor de bus: € 10.00.

Dinsdag 13 september 
Winkelen bij Ikea
Vanmiddag gaan we naar IKEA om te shoppen. In het restaurant kunnen we koffie/
thee drinken met eventueel iets lekkers er bij.
Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 17.30 uur. Kosten voor de bus: € 12,50.

Donderdag 15 september 
Rondje Lauwersmeer
We gaan via een toeristische route, onderweg een kopje koffie drinken, richting het 
noorden. Tijdens het maken van een rondje rond het Lauwersmeer maken we een 
stop om te gaan lunchen. Dit doen we in het restaurant Schierzicht in Lauwersoog. We 
hebben hier een keuze uit diverse broodjes en ook het zogenaamde ‘PlusBus menu’ 
(€ 12,50). 
Ophalen vanaf 09.00 uur. Thuis ca 17.00 uur.  Kosten voor de bus: € 17,50.

Woensdag 21 september 
Openluchtmuseum Het Hoogeland
Het openluchtmuseum geeft een beeld van wonen 
en werken in een plattelandsdorp rond 1900. Met 
20 ingerichte gebouwen midden in Warffum, is het 
openluchtmuseum een dorp in een dorp. Van schilders 
werkplaats tot de woning van de koster en van het 
dorpscafé tot de school: in hun samenhang bieden de 
gebouwen een authentiek beeld van een vervlogen 
verleden.
Het museumterrein (klinkerpaden) is redelijk tot goed 
toegankelijk voor mindervaliden. Door de historische, 
authentieke aard van het museum zijn enkele gebouwen 
beperkt of niet toegankelijk voor rollators of rolstoelen.
Ophalen vanaf 09.30 uur. Thuis ca 18.00 uur. Kosten voor de 
bus:€ 20,00. Kosten entree museum: € 8,00. Totaal te betalen 
aan de chauffeur: € 28,00.

Zaterdag 24 september 
Landgoed Fair in Diever
Vanmiddag bezoeken we een prachtige fair met lifestyle, 
delicatessen en producten uit de natuur, én volop kunst 
en cultuur. Afgewisseld met vrolijke aanbieders van 
heerlijke gerechtjes en verfrissende dranken. Dit alles 
op dé cultuurbrink van Drenthe in de tuinen van Villa 
BlauwHemel in Diever.
Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca 17.00 uur. Kosten voor 
de bus: € 12,50.

Dinsdag 27 september 
Museum Collectie Brands
Op veler verzoek brengen we vanmiddag een bezoek 
aan Museum Collectie Brands. Vroeger was alles beter. 
Wie verlangt er wel eens niet naar die goede oude 
tijd? Bij het museum zie je de meest uiteenlopende 
voorwerpen. Van gereedschappen tot kinderspeelgoed 
en van koffieblikken tot serviezen. We worden 
ontvangen met koffie of thee met een plak koek. Hierna 
volgt een rondleiding met gids door ‘De wereld van 
Jans’.
Ophalen vanaf 12.30 uur. Thuis ca 17.30 uur. Kosten voor de 
bus: € 15,00. Kosten arrangement museum: € 10,00. Totaal 
te betalen aan de chauffeur: € 25,00.
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Wetenswaardigheden

De Modderman
Een tijdje geleden werd ik erop attent gemaakt dat de ‘Modderman’ na een poos-
je weggeweest en gerepareerd, herplaatst is geworden. Onlangs had ik de gele-
genheid om de huidige locatie te bezoeken. En wat staat hij mooi! Mijn man en 
ik hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt het beeld, de sokkel en het bordje 
schoon te maken.

Ik schrijf dit als kunstenaar, Krien 
Clevis, die in 1999 het beeld ver-
vaardigd heeft. Destijds woonde 
ik in Steyl (Limburg), en kreeg 
ik de opdracht van de Provincie 
Drenthe, die deze omschreef als 
een ‘beeld’ dat het landschap en 
geschiedenis van Valthermond 
moest verenigen. De hiervolgen-
de tekst, die ik destijds (1999) heb 
geschreven ter gelegenheid van de 
opening van de plaatsing van het 
beeld, geeft een beeld van mijn 
kunstenaarsvisie die ten grond-
slag ligt aan de totstandkoming. 
De foto’s zijn een weergave uit 
het proces: van totstandkoming, 
plaatsing, vernieling tot herplaat-
sing en zorg.

De ‘Modderman’
Turfsteken en sjouwen (met schop, eerkoare, en andere attributen) was 
van oudsher mannenwerk. Turf stapelen en ‘vullen’ in de schepen daar-
entegen was veelal vrouwenwerk. Dit ‘loegen’, als het ware metselen 
van de turf in het ruim van het schip, moest zeer nauwkeurig gebeuren. 
Er werd tussen 1,5 tot 2 meter hoogte gestapeld, dus tot menshoogte. De 
turfschepen werden in smalle wijken geladen.

Later, in het begin van deze eeuw toen de turf ook gebaggerd werd, 
ontstonden er zogenaamde ‘ommekammen’. De ‘baggels’ werden zo ge-
keerd dat de droge onder en natte boven kwamen te liggen. Het vuilste 
werk deden de ‘moddermannen’, zij waren verantwoordelijk voor het 
transport vanuit de put. Een zogenaamde Jacobsladder transporteerde 
het veen uit de put in een grote bak; de snijkast en vandaaruit weer naar 
een mengkuip, waar met behulp van messen en veel 
water een vette modderbrij werd geproduceerd. Deze 
brei moesten de moddermannen, ook wel turftrappers 
genoemd, met behulp van ‘boezelschop’ of later olle 
peerd verder trekken. Hierin was zelfs een hiërarchie 
tussen de eerste en de tweede modderman: de eerste 
was verantwoordelijk voor een goed product, de twee-
de had uit te voeren wat de eerste opdroeg. De modder-
mannen liepen de hele dag met hoge dijlaarzen.

Deze historische gegevens vormden voor mij het uit-
gangspunt voor het beeld, geplaatst op het einde van 
een wijk, in het landschap op de hoogte van de Drift. 
Het beeld is een letterlijk uit turf opgebouwde figuur, 
refererend aan het ‘loegen’ of ‘ommekammen’, en op 
menshoogte (1,90 m.) uitgevoerd. Het is afgegoten in 
brons, zodat de structuur van de turf behouden blijft. 
Ook in de patineer van het brons verwijst het naar het 
veen: uit het veen getrokken, gewonnen, gevonden, zo-
als ook eerdere sporen en resten leven, hier in Drenthe. 
Het moest geen letterlijke afbeelding zijn van een veen-

arbeider, maar eerder verwijzen naar de mens 
die het landschap hier heeft gemaakt, naar het 
wezenlijke van deze mens in de context van 
dit landschap: vanuit een klomp grond uit het 
veen getrokken. 

Ook was de techniek mij niet geheel eigen. Ik 
ben weliswaar een beeldmaker, maar dan op 
het twee-dimensionale vlak. Van oorsprong 
schilder, en fotograaf die ik nu ben, had ik niet 
zoveel kaas gegeten van klei en andere plasti-
sche materialen, laat staan turf. Het romantisch 
turfsteken hield op bij de berg over de grens bij 
Assendorf, waar ik zo’n 50 turven met schop 
en kruiwagen vandaan heb gehaald om ze uit-
eindelijk in mijn atelier weer te verpulveren tot 
kleine plakjes. Hiermee heb ik het gehele beeld 
beplakt als een soort legpuzzel. Dit bleek uit-
eindelijk voor de bronsgieter voldoende om 
het karakter van de turfstructuur over te bren-
gen. 

De kunsttoepassing bestond echter uit nog een 
ander belangrijk onderdeel. Aan de andere 
kant van de wijk, op de hoogte van het Noor-
derdiep, bij de Doorsnee, werd een Panorama-
kijker geplaatst. Deze kijker of Grafoscoop is 
een bekend beeld langs de Nederlandse kust-
lijn, waarvan langs dijken en pieren over het 
water getuurd kan worden. Voor mij een uit-
nodigend beeld om de toeschouwer vanaf het 
talud kennis te laten maken met het markante 
landschap aan weerszijden; 180 graden over 
de Monden van Valthermond. Vanaf één punt 
echter is ook nog die eeuwige werkende man 
te bezichtigen…

De bedoeling was met het beeld en de pano-
ramakijker de toeschouwer zichtlijnen te bie-
den op het landschap van de veenarbeider. 
Daarnaast wilde ik de bezoeker een beeld laten 
zien waarin verleden en heden elkaar reflecte-
ren en versterken. De panoramakijker en het 

zicht erdoor is Valthermond 
nu. Door de plaatsing ervan 
wordt de toeschouwer herin-
nert aan de ontstaanswegen 
van het dorp. Door de plaat-
sing van de ‘Modderman’ 
wordt die herinnering op één 
punt versterkt. Bezien vanuit 
de kijker vallen twee werel-
den samen. 

En zo eindigde ik deze speech 
met een dankwoord aan de 
Provincie Drenthe (opdracht- 
en subsidieverstrekker), de 
aannemer (plaatsing beeld en 
sokkel) en Stichting Dorpsbe-
langen Valthermond (eige-
naar) en in het bijzonder Cor 
Bakker, die mij destijds veel 
heeft bijgestaan. En dat con-

tact is gebleven. Want wat bleek, ook de ‘Modderman’ zelf heeft nogal 
moeten ploeteren voor zijn bestaan.

In mei 2020 ontving ik een bericht van Cor bakker, met de mededeling 
dat het beeld na herhaaldelijke pogingen van diefstal uiteindelijk naar 
de gemeentelijke opslag was verhuisd. Hij vermeldde: “…dat er meer 
dan drie pogingen zijn gedaan om het beeld te stelen om zo het brons 
te kunnen smelten en verkopen. De eerste keer kwamen de dieven niet 
erg ver, want de zaagjes die ze gebruikten braken af en de sleuf was niet 
diep genoeg om het beeld van de fundering te breken. Overigens had-
den ze toen wel de bronzen stokken gestolen. Bij 
de tweede poging kwamen ze niet verder dan het 
stelen van de bronzen stokken. Die zijn daarna ver-
vangen door stalen exemplaren, die overigens ook 
al weer snel verdwenen waren. Ik heb het beeld na 
de eerste poging laten repareren en met beton laten 
vullen en nieuwe stokken laten maken. De derde 
poging was het beeld omtrekken met behulp van 
een bij het beeld staande bank. Resultaat was dat 
de bank kapot getrokken werd en het beeld bleef 
staan. De laatste poging was de meest succesvol-
le, het beeld is met fundering en al uitgegraven 
en waarschijnlijk zijn de dieven toen gestoord in 
hun noeste arbeid, want ze hebben het beeld laten 
liggen en hebben het hazenpad gekozen. Eind re-
sultaat is dat het beeld nu naar de gemeentelijke 
opslag is verhuisd…” 

Cor heeft zich daarna hard gemaakt om het 
beeld uit zijn schuilkelder te krijgen en de op-
volgers van Stichting Dorpsbelangen, de Wij-
keconomie de Monden, warm te krijgen het 
beeld te herplaatsen. En dat is uiteindelijk na 
veel mailtjes en belletjes gelukt. Ook de bewo-
ners van Valthermond hebben een stem gekre-
gen in de herplaatsing van het beeld.

Zoals ik mijn verhaal begon, wil ik graag ein-
digen: het is een prachtige plek! Ik hoop dat de 
wens van de bewoners in vervulling is gegaan. 
Het beeld staat op het Zuiderdiep bij een klein 
gemaal, aan de kruising Doorsnee. Het straalt 
en kijkt over de akkers, richting de Dreef. De 
‘Modderman’ kijkt uit over zijn eigen geschie-
denis. Hij tuurt en lacht in de late middagzon, 
in de luwte van de bladeren van de bomen. 
En, ook na de schoonmaakbeurt kan ik wel 
zeggen, hij is content met zijn nieuwe locus. 
Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor de 
herplaatsing van de ‘Modderman’ van harte 
bedanken.

Krien Clevis
Amsterdam 29 augustus 2022

Toen men in 1853 begon met de vervening in dit gebied, werd vanaf 
Musselkanaal een enkel kanaal gegraven, ‘Kavelingen’. Percelen moes-
ten eerst droog gemaakt worden. De kavels werden steeds verlengd 
richting Valtherveen (Valthermond), vandaar ook de naam ‘Kavelin-
gen’. 
Aan het eind van de Kavelingen ging men verder met een twee kanalen-
systeem, de Noorder- en Zuiderhoofdvaart richting Valthe. Dit gebeur-
de ook stukje voor stukje. Naast de kanalen werden zandwegen aange-
legd. Deze kregen de namen Noorder- en Zuiderdiep. In 1907 werd het 
Zuiderdiep verhard met straatklinkers. Dit gebeurde vanaf de Kavelin-
gen tot aan plaats 60, nu de Vrijheidslaan. 

In de volksmond werd het Noorderdiep ook 
wel eens ‘Klompendaip’ genoemd. Vermoede-
lijk doordat de meeste middenstanders, boer-
derijen en bedrijvigheid aan het Zuiderdiep 
plaats vond. Maar ook omdat het Zuiderdiep 
de doorgaande weg van Musselkanaal naar 
Valthe was.
In 1973 werd het Noorderdiep (kanaal) geheel 
en het Zuiderdiep vanaf plaats 96 tot aan de 
Doorsnee gedempt.

Jan H.Ottens

De betekenis van straatnamen in Valthermond
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Na een hete zomer is het tijd om weer te beginnen. We hebben er weer 
zin in! In de vakantie is er in onze school hard gewerkt aan de systeem-
plafonds en de verlichting. Het ziet er weer keurig en strak uit. De 
schoonmaak heeft alles weer tot in de puntjes gereinigd. Klaar om de 
leerlingen te ontvangen!

Juf Sharon is vier ochtenden juf op de Voorschool met twee groepen 
peuters. Vanaf groep 1 t/m groep 8 starten we met 66 leerlingen in vier 
groepen. Juf Nicole en juf Coby zijn de juffen van groep 1 en 2, juf Alja 
en juf Katelijne de juffen van groep 3 en 4, juf Marloes van groep 5 en 6 
en juf Marieke en juf Nena van groep 7 en 8. 

Juf Joke is de IB’er, juf Kheisja biedt extra ondersteuning één dag in de 
week, juf Trijnie de onderwijsassistent, meester Jeen de gymmeester, juf 
Chantal de logopedist en juf Bernadette de GVO docent en juf Gretha de 
HVO docent. Ook hebben we juf Hanneke, zij begeleidt leerlingen met 
een cluster 2 arrangement bij het leren en ontwikkelen. We krijgen dit 
schooljaar een aantal studenten die komen stagelopen. 

Het afgelopen jaar zijn we begeleid in het List traject. List betekent veel 
en intensief aandacht voor lezen en plezier in lezen! We hebben ontdekt 
dat het werkt! Aanzienlijk meer leerlingen lezen met plezier en kiezen 
bewust boeken die zij leuk vinden. Ze kunnen elkaar adviseren in het le-
zen van bepaalde boeken. Ook zijn we blijven werken met Groepsgeluk: 
het prettig omgaan met elkaar. Dit schooljaar ontwikkelen we onze in-
structie vaardigheden verder op het gebied van effectieve instructie. Dit 
in combinatie met rekenen en spelling. De aanpak, de doorgaande lij-
nen, de gedifferentieerde instructie en de zorg en begeleiding voor onze 

Kiek op de Zwaoi

Als de Kiek op de Mo(a)nd in uw brievenbus valt, is het zwemseizoen al 
weer bijna ten einde. De zwemvierdaagse is achter de rug. Er zijn diplo-
ma’s behaald en er is veel gesport. Kortom een mooi seizoen.

We hebben dit seizoen mogen genieten van de nieuwe glijbaan, ‘luie 
trap’ en de prachtige groenstrook die opnieuw is aangelegd. Doordat 
er zoveel vrijwilligers zich belangeloos inzetten en we van de gemeen-
te een vergoeding krijgen voor elk gewerkt uur hebben we een leuke 
financiële buffer waarvan we leuke dingen mogen aanschaffen om het 
speelplezier te verhogen of een aanpassing te doen waardoor het zwem-
plezier wordt verhoogd. Heeft u leuke ideeën, dan mag u ze doorgeven 
aan iemand van het bestuur of het badpersoneel en dan kunnen we kij-
ken of het te realiseren is. Zo houden we ons zwembad aantrekkelijk en 
verassend voor iedereen.

leerlingen in de klas staan centraal. We beogen 
hiermee ontwikkeling en het verhogen van 
leerrendement bij alle leerlingen. 

Met Basicly werken we ook dit jaar in alle groe-
pen aan digitale vaardigheden, in groep 5 en 6 
werken we met Robotica in de klas, leerlingen 
gaan aan de slag met wetenschap en techniek. 
Ook de andere leerlingen tijdens de verschil-
lende workshops op vrijdagmiddag. We hopen 
dit schooljaar weer eieren te krijgen en jonge 
kwartels en ganzen. 

Kortom enorm veel mooie leerzame activi-
teiten voor de leerlingen met een enthousiast 
team van mensen. We gaan er een mooi jaar 
van maken! Uiteraard houden we u middels 
de ‘Kiek op de Mond, de nieuwsbrieven op de 
website en de facebook- en instagrampagina 
van de Aanloop op de hoogte!

Henriët Kamies
Teamleider OBS De Aanloop

Wilt u komen kijk 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

Er is veel werk verzet door het badpersoneel 
en de vele vrijwilligers. Gelukkig druppelen 
er langzamerhand weer meer nieuwe vrijwilli-
gers binnen. Vele handen maken licht werk en 
we willen graag ons dorpsbad behouden. Het 
is een prachtige locatie op een unieke plek en 
het is een plezier om te zien hoeveel gebruik er 
van gemaakt wordt en wat een gezelligheid en 
sociale contacten het met zich mee brengt. Er is 
op alle fronten natuurlijk nog plek voor nieuwe 
vrijwilligers; groen, kiosk, schoonmaak en kas-
sa. Van harte welkom!

We maken graag van de gelegenheid gebruik 
om onze vrijwilligers en badmeesters te bedan-
ken voor het afgelopen seizoen. Wat een ple-
zier om te zien hoe iedereen zich inzet om het 
zwembad er telkens weer schoon en netjes uit 
te laten zien en met een glimlach de badgas-
ten te ontvangen. Hier ontvangen we geregeld 
complimenten over. Hopelijk tot volgend jaar!

Volgend jaar bestaat ons zwembad 50 jaar! Een 
lustrum dat we zeker niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. We mogen trots zijn op ons mooi 
dorps zwembad!
Bewaart u de zwempas goed? Deze is volgend 
jaar weer te gebruiken. Dit bespaart u in uw 
kosten bij het nieuwe abonnement.
Nogmaals hartelijk dank aan personeel, vrij-
willigers en bezoekers van ons mooi zwembad!

Het bestuur van stichting de Ommezwaoi

Bingo
Data bingo ’t Brughuus

Woensdag 19 september 2018
17 oktober 2018
21 november 2018
19 december 2018
16 januari 2019
20 februari 2019
20 maart 2019
17 april 2019
15 mei 2019

We hopen jullie allemaal weer te zien 
op de gezelligste bingo in het dorp!

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

11
19-10-2022
16-11-2022
21-12-2022
18-01-2023
15-02-2023
15-03-2023
19-04-2023
17-05-2023

Nieuw schooljaar, met veel enthousiasme
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Een snavel als thermometer
Op het eind van de Middeleeuwen geloofden de mensen nog rotsvast in het 
bestaan van zeemeerminnen, eenhoorns en andere fabelachtige wezens. Toen 
echter een zeeman vertelde dat er in Australië vogels waren die verwarmde 
broedapparaten bouwden om daar hun eieren in te laten uitkomen, lachte men 
zijn mededeling eenvoudig weg als ‘zeemanslatijn’.

Voor deze ‘broedheuvelvogel’, het Australische grootpoothoen, waren 
deze broedheuvels de enige manier om te overleven. De vogel ziet er net 
zo gekleurd uit als een Putter, is ongeveer zo groot als een kip, maar legt 
geen eieren van 50 à 60 gram zoals je zou verwachten. Nee, dit dier legt 
in de zomer om de vier tot acht dagen een reuze-ei van bijna een half 
pond, zo’n 35 stuks in één seizoen!
Omdat de eieren ongeveer 7 weken bebroed moeten worden, heeft deze 
vogel er dus steeds 7 à 10 (met een totaal gewicht van 5 pond) onder-
handen. Een dergelijke berg eieren kan het dier met geen mogelijkheid 
onder z’n veren verwarmen. Daarom was de ‘uitvinding’ van de broed-
heuvel de enige manier voor dit hoen om zich van z’n nakomelingschap 
te verzekeren.

Het verwarmingsmateriaal van de broedheuvel bestaan uit rottend gras 
en blad, waarin door bacteriën behoorlijk wat warmte wordt opgewekt. 
Maar bij een onvakkundige behandeling zou er zo’n sterke verhitting 
kunnen optreden dat de heuvel in brand zou vliegen als een broeiende 
hooiberg.
Met het verzamelen van het gras en blad beginnen de moeilijkheden 
al…. In de broedtijd valt er in Australië geen regen van enige betekenis. 
Gortdroog hooi kan niet verrotten en dus levert het geen omzettings-
warmte. Daarom begint het mannetje al een half jaar van tevoren, in de 
Australische herfst, met de voorbereidende werkzaamheden. 

Met zijn opvallend grote poten graaft hij een kuil van flinke afmetingen, 
tot drie meter in doorsnede en wel anderhalve meter diep. Daarna ver-
zamelt de grootpoothaan nat gras en blad, waarbij hij het omliggende 
terrein van ongeveer 5000 m2 nauwkeurig afstroopt. Alles gaat de kuil 
in. Deze kuil blijft in de winter open, zodat er zoveel mogelijk regenwa-
ter in kan lopen en de inhoud behoorlijk nat zal blijven.
Wanneer het in een winter niet of onvoldoende regent, dan laat hij de 
kuil in de steek… van broeden zal er in het volgende voorjaar niets ko-
men. Blijkbaar weet de grootpoothaan dat zijn ‘machine’ zonder vocht 
niet kan werken.

Kort voor het begin van de lente keert het 
mannetje bij zijn compostkuil terug. Dagelijks 
woelt hij de hele rottende massa om, waarbij 
dampwolken omhoog stijgen. Op deze manier 
houdt hij het zaakje goed luchtig, net zolang 
totdat alle overtollige warmte is ontweken en 
de juiste temperatuur van 33˚ C is bereikt.
Pas na dit uitvoerige werk staat hij het vrouw-
tje (dat hij ondertussen heeft uitgekozen) toe 
om in de broedheuvel een ei te leggen. 

Na het bewerken van de inhoud van de kuil 
heeft het mannetje de compost afgedekt met 
een laagje aarde.  Voor het leggen van de ei-
eren graaft hij op een bepaalde plaats in het 
bouwsel een hol. Daar doet hij al gauw een uur 
over, maar dat schijnt het geduldig onder een 
nabije struik wachtende hennetje allerminst 
te hinderen. Op een teken van de haan komt 
ze naderbij en met groot wantrouwen begint 

ze de door de haan gegraven gang 
en daarop aansluitende broedka-
mer te onderzoeken. Is het niet 
helemaal naar haar zin dan gaat ze 
onverrichter zake weg en verbergt 
zich opnieuw in de bosjes.

Voor het mannetje blijft er dan 
niets anders over dan het gat maar 
weer op te vullen en ergens anders 
een nieuw gat te graven. Dit kan 
zich wel drie of vier keer herhalen, 
voordat de grootpoothen ervan 
overtuigd is dat haar eieren op een 
geschikt en warm plekje komen 
te liggen. Opvallend is het gedrag 
daarbij van het mannetje…. Tijdens 
de inspectietocht van het vrouwtje 
loopt hij vlak achter haar en kijkt 
voortdurend over haar schouder 
om te zien of ze over zijn werk te-
vreden is.

Zodra het eerste ei gelegd is gaat de hen weer 
weg en komt pas na vier tot acht dagen terug 
om het volgende ei in de broedkamer te leg-
gen.

In de tussentijd staat de haan voor de opga-
ve in de broedkamer de vereiste temperatuur 
van 33˚ C te handhaven. Meer dan één graad 
warmer of kouder mag het daarbinnen niet 
worden, wil zijn hele werk niet vergeefs zijn. 
In de lente komt hij ’s morgens aanzetten en 
graaft van bovenaf ontluchtingskanalen zodat 
de overbodige gistingswarmte kan ontsnap-
pen. ’s Avonds komt hij de luchtgaten weer 
dichtstoppen.
Wanneer de zomer begint is alleen luchten niet 
voldoende meer. De gistingswarmte binnenin 
de heuvel wordt weliswaar snel minder van-
wege het uitgewerkt raken van de compost, 
maar nu dreigt de zomerhitte de eieren weer 
sterk te verwarmen. Daarom gaat de groot-
poothaan zijn broedmachine met een dikke 

laag aarde overdekken. Tegen het midden van de zomer ligt er zelfs wel 
een meter hoog zand over het geheel. Dit betekent dat het kleine dier 
(niet eens groter dan een gewone kip!) alles bij elkaar zo’n 20 m3 aarde 
te verzetten heeft voor zijn broedmachine.

Maar dan is hij er nog niet! In de nazomer wordt de hitte zo groot dat 
zelfs de dikke aardlaag niet voor voldoende afscherming kan zorgen. 
Nog grotere grondmassa’s kan de vogel niet aan. Daarom begint hij nu 
met iets dat met het principe van een koelkast is te vergelijken. In alle 
vroegte, als het nog redelijk koel is, begint de haan weer. Hij haalt flinke 
hoeveelheden zand uit het binnenste van de heuvel en spreidt dit zand 
naast de berg uit om het zoveel mogelijk af te laten koelen. Voordat de 
eerste zonnestralen erop schijnen brengt hij het koele zand 
weer naar binnen. Iedere morgen opnieuw brengt de ‘broed-
machinevogel’ een niet geringe hoeveelheid ‘koelzand’ naar 
buiten om dit na enige tijd weer naar binnen te brengen. Op-
merkelijk is dat het dier precies de juiste hoeveelheid weet 
te bepalen, die nodig zal zijn om de zonnewarmte van die 
dag te compenseren.

In de herfst, als de kracht van de zon minder wordt en de 
gistingswarmte van de compost nagenoeg nihil is, wordt de 
haan met het tegengestelde probleem geconfronteerd. Te-
gen een uur of tien, als de zon flink op de heuvel schijnt, 
komt hij eens kijken. Hij gaat nu het dek van zand zovèr 
wegwerken dan de broedkamer op nog maar enkele centi-
meters onder de oppervlakte komt te liggen, waardoor het 
bouwsel de vorm van een zeer platte, omgekeerde schotel krijgt.
Nu kan de middagwarmte in het nest doordringen, maar voor de nacht 
(die in Australië soms bitter koud kan zijn) is dit niet altijd voldoende. 
Ook nu spreidt de vogel, maar dan juist op het midden van de dag, grote 
hoeveelheden zand uit die door de zon worden opgewarmd. Met heel 
wat inspanning van krachten vervoert hij die in de loop van de middag 
naar de omgeving van de broedkamer om er als kacheltje dienst te doen. 

Een thermodynamisch precisiewerkje dat er 
niet om liegt!

Dit grootpoothoen moet wel een bijzonder fijn 
ontwikkelde temperatuurzin hebben. Waar ze-
telt nu die temperatuurzijn waarmee deze vo-
gel blijkbaar warmteschommelingen van frac-
ties van een graad kan opmerken? Tijdens het 
werk steekt hij om de paar minuten zijn snavel 
in de heuvel, trekt hem dan voor zand terug en 
laat het aldus genomen bodemmonster langs 
beide zijden van zijn snavel naar buiten lopen. 
Met zijn tong en/of het weke verhemelte heeft 
hij de temperatuur gemeten.

Ondanks alle aan het werk bestede moeite en 
zorgen lukt het een grootpoothoen maar zel-
den alle in een seizoen gelegde eieren uit te 
broeden. Daarnaast is de voorspoedig uitge-
komen kuikens nog een zeer hard lot bescho-
ren. Hun ouders bekommeren zich namelijk 
helemaal niet om hen. Nadat een kuiken zich 
op eigen kracht uit de heuvel heeft uitgegra-
ven (een proces van 15 à 20 uur) zoekt het 
een schuilplaats tussen de bosjes. Zijn ouders 
krijgt het helemaal niet te zien. Na goed te heb-
ben gerust kan het jonge grootpoothoen al zeer 
snel lopen en uitstekend vliegen! Tegen het in-
vallen van de nacht vliegt het kuiken naar een 
tak om er te gaan slapen. Hij groeit op in een-
zaamheid, voedsel zoekend onder het struik-
gewas en wegvluchtend voor alles wat zich 
daar beweegt.

Van z’n ouders leren doet zo’n kuiken dus niet, 
maar wanneer de ‘jongeman’ eenmaal volwas-
sen is en de broedtijd voor de deur staat, dan 
bouwt hij z’n verre van eenvoudige installatie 
even perfect als zijn vader gedaan heeft.

Marian Servaas
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Nieuws van Valthermond Nu

Uitnodiging Gemeente Borger-Odoorn
Kort voor de zomervakantie is het nieuwe college van burgemeester en 
wethouders van start gegaan. De wensen voor de komende vier jaren zijn 
vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Samen denken & samen doen’. Dit mot-
to maakt al duidelijk dat het college het niet alleen wil doen, maar samen 
met de gemeenteraad en inwoners.
Het coalitieprogramma wordt nu vertaald in een concept bestuurspro-
gramma. Dit bevat eigenlijk de werkelijke agenda tot en met 2026. In dit 
document komt wat we willen en wat we kunnen samen in wat we con-
creet gaan doen de komende jaren.

Gesprek met inwoners
Het college wil in gesprek met de inwoners over dit concept bestuurspro-
gramma. Aangezien het nieuwe college ook per leefgebied een gebieds-
wethouder (voor Valthermond is dat wethouder Bernhard Jansen) heeft 
benoemd is het meteen een prachtige gelegenheid om kennis te maken. 
Waar het lukt is de burgemeester ook aanwezig. De gemeente benadrukt 
dat de avond niet alleen over beleid gaat, maar ook over wat concreet leeft 
bij de inwoners van een leefgebied. 
Op woensdag 14 september van 19.00 uur tot 21.00 uur. Locatie; MFA 
Brughuus Valthermond

Project Zuiderdiep
Op 11 juni heeft de heropening van het Zuiderdiep plaatsgevonden. Dit 
was een mooie gelegenheid om het project Zuiderdiep daarin mee te ne-
men. Ongeveer 80 inwoners lieten zich voorlichten over de (on) mogelijk-
heden voor at betreft het kanaal en wilden meedenken in dit project.
Hieronder een samenvatting van wat de enquête heeft opgeleverd:
•	 Heb je mooie herinneringen aan het kanaal?
 Schaatsen, bootje varen, vissen, zwemmen en het mooie uitzicht over de 

bruggen en het diep.
•	 Wat vind je nu mooi aan het kanaal?
 Dat je vanaf een brug heel ver kunt kijken hoe mooi een lintdorp , het 

weerspiegelt de Veenkolonies en het is het enige originele diep in de 
Gemeente.

•	 Wat zou je graag willen veranderen aan het kanaal?
 Het leeghalen van het kanaal en wallen strak, uitbaggeren kanaal zodat 

het bevaarbaar is en schoon wordt gehouden. Cultuurhistorisch aspect 
moet weer terugkomen.

•	 Heb je ideeën/tips voor eventueel recreatief gebruik van het kanaal?
 Varen, vissen, steigers, schaatsen, verbinding tussen bewoners. Sluis 

openzetten.
•	 Ruimte voor overige opmerkingen/ideeën.
 Verbinding met de wijk op een of meerdere plekken. Wandelpad langs 

een wijk + pondje.  Sluis open zodat je kunt doorvaren. Verlichting langs 
bruggen (nov. dec. jan.), fonteinen op T-splitsingen, wandelroutes.  Sa-
men met elkaar schoon en netjes houden.

Stand van zaken werkgroep
Het waterschap is bestookt met een aantal vra-
gen, waarop we inmiddels antwoord hebben. 
De werkgroep is in gesprek met Landschapsbe-
heer Drenthe; Er wordt getracht leader gelden 
binnen te halen en er is een baggeraar benaderd.
Het is inmiddels wel duidelijk dat het toegezeg-
de bedrag van € 100.000,- de kosten niet zal dek-
ken. De werkgroep is zoekende naar mogelijk-
heden om de (overhead) kosten zo laag mogelijk 
te houden en te bezien wat met zelfwerkzaam-
heid kan worden gedaan.

Snelheidsdisplay ‘SMILEY’
De Smiley heeft in de zomerperiode aan het Zui-
derdiep gestaan ter hoogte van de Doorsnee en 
de 12e Laan, alsmede aan de Vrijheidslaan. Het 
algehele beeld dat de Smiley het afgelopen half 
jaar heeft opgeleverd, zien we ook op deze meet-
punten terug. Groot aantal verkeersdeelnemers 
houdt zich aardig aan de snelheid, echter ook 
op deze locaties extreem hogesnelheden tot max 
163 km/u.
Als u denkt of ervaart dat er te snel wordt gere-
den in uw straat dan kunt u een verzoek bij ons 
neerleggen tot plaatsing van de Smiley (info@
valthermond.nu). We zullen de aanvragen op 
volgorde van binnenkomst behandelen. 

Struun’n in Valthermond
Op 13 augustus jl. werd voor de vijfde keer de 
Valthermondse toeristendag georganiseerd, 
mede mogelijk gemaakt door de subsidie ‘Fris 
van start’, beschikbaar gesteld via de gemeente 
door de Provincie Drenthe.
Vaak zijn we blij met het zonnetje, echter op 
deze tropische zaterdag waren we iets minder 
blij. Het al oude gezegde ‘Vrouwen bloot, han-
del dood’ was op deze dag van toepassing. Het 
was te warm. Gelukkig hadden we een cabrio-
bus door ons dorp rijden. Hierin konden toeris-
ten en inwoners verkoeling zoeken.
De aftrap was deze keer bij de Proefboerderij. 
De opening werd verricht door onze gebieds-
wethouder dhr. Bernard Jansen. We hadden 16 
hotspots in het dorp, ondanks het feit dat de 
aantallen tegenvielen, was het voor de deelne-
mers een geslaagde open dag.

Koert Lanting
Valthermond.NU
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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 opne-
men met Joke Jansen, tel. (06) 20648245
Natuurlijk kun je ook gewoon eerst eens komen kijken en 
luisteren. Je bent van harte welkom.

Koor ‘Vocaal Anders’ 
heeft plaats voor 
meer leden

06-14796622 / info@wgtentverhuur.nl

Vrijheidslaan 24

7876 GK Valthermond

www.wgtentverhuur.nl
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Bart v.d. Spoel  Bart v.d. Spoel  0599-4810400599-481040
 06-27064152 06-27064152

Zuiderdiep 177               www.larikshoutbouw.nlZuiderdiep 177               www.larikshoutbouw.nl
7876 AJ Valthermond                 www.larikshout.nl7876 AJ Valthermond                 www.larikshout.nl

Tina’s HaarmodeTina’s Haarmode

Noorderdiep 530, Valthermond 
Uw kapster voor jong en oud 

Alleen bellen voor een afspraak: 
06 - 52302319

Iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur

bij Van Klinken Supermarkt in

Valthermond

Voor bestellingen: tel. 06 - 12 76 55 33

Pedicuresalon Het Voetje

Gediplomeerd pedicure

Zuiderdiep 465
7876 BC Valthermond

Voor afspraken 06-29354382
of mail naar bea@hetvoetje.nl

www.pedicuresalonhetvoetje.nl

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 

Alien Nauta
Zuiderdiep 140
7876 AH Valthermond

telefoon  0599 66 31 21
mobiel   06 173 10 555 
e-mail   info@aliennauta.nl
website   www.aliennauta.nl

Atelier voor bekleding
‘BINNENSTEBUITEN’

Voor alles wat een nieuw jasje nodig heeft!
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Natuurwandeling
Regio Drenthe van de Diabetesvereniging Nederland organiseert elke 
3e zaterdag in de maand een natuur- of stadswandeling van circa 5 
km vanuit een plaats in Drenthe. Wil je meewandelen en met lotge-
noten ervaringen uitwisselen? Meld je dan aan via onderstaand e-mail 
adres.  Na afloop gaan we samen een kopje koffie/thee drinken. Voor 
leden is meewandelen gratis, niet leden betalen een bijdrage van € 3,-. 
De eerstkomende wandeling is een natuurwandeling vanuit Drouw-
en. 
Aanmelden kan bij Gerda van der Velds, E-mail: dvndrenthe@hot-
mail.com, tel. nr. (06) 13406719

Datum: Zaterdag 17 september 2022 
Tijd: 10.30 uur 
Start locatie: Parkeerplaats Alinghoek, Alinghoek 16A, 9533 PE Drouwen

Hoewel Hemelvaart en de Drentse Wandel 
4-daagse voor ons gevoel nog maar net achter 
de rug zijn, is het overgebleven bestuur al weer 
bezig met vooruitkijken naar de vierdaagse in 
2023. U leest het goed: overgebleven…. 

Helaas zijn vier van de zeven bestuursleden gestopt. Er is dus een 
groot aantal vacatures binnen het bestuur. Deze moeten dringend op-
gevuld worden, anders wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk, vol-
gend jaar een Drentse Wandel 4-daagse te houden in Odoorn. Dat zou 
toch eeuwig zonde zijn na 35 jaar!

Ook als u geen bestuursfunctie ambieert zou u ons enorm helpen als 
u ons als vrijwilliger met allerlei werkzaamheden zou willen helpen. 
Dit kan zijn in de voorbereiding als ook tijdens het evenement. Te 
denken valt aan werkzaamheden als het schrijven van berichten voor 
de media, het verzorgen van ons drukwerk, het maken van foto’s, het 
inrichten van het vierdaagse terrein, het stempelen van startkaarten, 
het regelen van muziek tijdens de vierdaagse etc. Er is vast iets waar 
u goed in bent en waarmee u ons kunt helpen. 

Drenthe is een wandelprovincie bij uitstek. Dat willen wij toch laten 
zien en ervaren aan honderden wandelaars uit de regio, de overige 
provincies en zelfs uit het buitenland? Het is voor ons 5 voor 12: zon-
der nieuwe vrijwilligers/ bestuursleden op korte termijn kan het eve-
nement niet meer doorgaan.

Meer informatie over de Drentse Wandel 4-daagse staat op onze website: 
www.dw4d.nl. U kunt ons bereiken via info@dw4d.nl,  06-20991146 (Corry 
Verschoor) en 06-21641264 (Jan Eggens)

Landschapsbeheer Drenthe
Mijn naam is Marye Veenstra en sinds een 
halfjaar werk ik voor Landschapsbeheer 
Drenthe. Ik ben er werkzaam als medewer-
ker streekbeheer in o.a. de gemeente Bor-
ger-Odoorn. Hierbij ondersteun ik vrijwilli-
gers- en bewonersinitiatieven. Hierbij kunt 
u denken aan: het ecologisch bermbeheer 
(zodat het bloemrijk en kruidenrijk kan wor-
den), fruitboombrigades, beheer vogelkers, 
aanleg bloemrijke graslanden, aanleg pluk-
tuinen, landschapsbrigades etc. Ook kan ik 
voorzien in adviezen of het ondersteunen in 
het schrijven van beheerplannen.

Ik vroeg mij af of er in Valthermond bewo-
ners bezig zijn met groeninitiatieven die 
misschien vanuit ons ondersteuning kun-
nen gebruiken of misschien is er wel veel 
potentie/vraag in Valthermond m.b.t. het 
landschapsbeheer.
Mocht u behoefte hebben aan een afspraak 
zodat we het een en ander kunnen bespre-
ken, dan hoor ik het graag! Mocht u gelijk 
al een aantal bewoners weten die een initia-
tief zouden willen beginnen, dan kunt u mij 
mailen. (m.veenstra@lbdrenthe.nl) 
Wie weet tot ziens!

Marye Veenstra
Medewerker streekbeheer

21

KI
EK

Regio



KI
EK

Muziek

22 23

KI
EK

Muziek

Kinderopera ‘Vlogel’
Stichting Klassiek in ‘t Veen start binnenkort haar nieuwe kamermu-
ziek serie. Dit doen we op 18 september om 15.00 uur met de kin-
deropera ‘Vlogel’ waarin drie klassiek geschoolde zangers acteren en 
zingen en worden begeleid door vier musici. 

Het familieconcert van vorig seizoen met Edwin Rutten over 
de Mattheus Passie was zo’n groot succes bij het publiek dat 
we daarom nu weer een familieconcert presenteren. Het is 
een kleurrijke voorstelling met, eigenlijk net als de Mattheus 
Passie, een serieus thema maar dan anders. Het gaat over een 
jong meisje met een verennest in haar buik.

Vlogel vertelt over de zevenjarige Noeka en haar heel zieke 
papa. We zien ze samen in een groot bed met gesprekken 
over nieuwe bergschoenen, de kijkdoos en waar je blijft als 
je voor altijd weg bent. Er zijn scenes met de ontwapenende 
Vlogel die een nest blijkt te hebben in Noeka’s buik.

Ik ben bang in het donker. Elke avond hoop ik op in slaap vallen, op 
mooie dromen. Ik had laatst wel een rare. Ik droomde dat ik aan de 
binnenkant van mezelf, het laddertje van mijn eigen ribben nam.
Rib voor rib daalde ik af. Ik voelde warmte van beneden, keek omlaag. Dat 
moest m’n buik zijn. Zacht verlicht, alsof er lampionnen brandden. Op de 
bodem lag een dik pak kleurige veren. Hopla, ik liet me zo vallen!

Vlogel biedt troost en durf. Noeka bezoekt hem geregeld in haar 
verenbuik. Maar we zien ze ook samen buitelen door de lucht. Op 
zoek naar een plek waar Noeka papa zou kunnen ontmoeten als hij 

Muzikale middag met LINK!

Cultureel Centrum No.11 organiseert, samen met project Muziek 
Maatje, een muzikale middag op zondag 25 september a.s. in het Cul-
tureel Centrum No.11 te Valthermond (Zuiderdiep 505). Zangforma-
tie LINK! zal hier acte de présence gaan geven. 
Deze middag is tot stand gekomen door een gesubsidieerd project, 
‘Muziek Maatje’, dat specifiek bedoeld is voor ouderen/alleenstaan-
den waar in de coronaperiode weinig tot geen activiteiten voor moge-
lijk waren en waar het ontmoeten van anderen amper of niet aan de 
orde is geweest. Ook al is er inmiddels weer van alles weer mogelijk, 
we willen deze doelgroep graag alsnog tegemoet komen. 
U hoeft deze middag voor de muziek niet te betalen, maar 
neemt u wel de portemonnee mee voor de consumpties? 
Een vrijwillige bijdrage voor het Cultureel Centrum No.11 
wordt zeer gewaardeerd. 

Het programma: 14:00 u Inloop (koffie/thee)
 14:30 u  Deel 1 optreden LINK!
 15:15 u  Pauze (koffie/thee)
 15:30 u Deel 2 optreden LINK!
 16:00 u  Naborrelen

LINK! is een moderne zangformatie van 12 zangers en zan-
geressen, onder de muzikale leiding van Tekke Withaar. 
Deze enthousiaste groep zingt muziek uit allerlei genres. 

er niet meer is. Vlogel is een verhaal over 
(willen) vasthouden en (moeten) loslaten en 
over het belang van die ijzersterke, fragiele 
verbeelding.

Stichting Klassiek in ‘t Veen
Concertboerderij Valthermond

Het concert vindt plaats op zondag 18 september 
2022, om 15.00 u. in de concertboerderij D’Rent-
meester
De voorstelling kost in tegenstelling tot de overige 
concerten slechts 15 euro voor volwassenen en 7,50 
voor kinderen!

Van pop-, theater- en wereldmuziek tot klas-
siek, filmmuziek en luisterliedjes.
Bent u of kent u iemand - een alleenwonende 
buurman, of uw eigen (groot-)moeder of wie 
dan ook in uw omgeving - die het gezellig 
zou vinden om een middagje naar de mooie 
klanken van zangformatie LINK! te komen 
luisteren? Geeft u zich (of hem/haar) dan op 
via onderstaand mailadres of telefoonnum-
mer. 
Project Muziek Maatje, Nelleke Honning, (06) 
46276911 of mail info.ennel@gmail.com

Twij Körten Twij Langen

Op zaterdag 1 oktober kunt u in ‘t Cultureel 
Centrum No.11 komen kijken naar Twij Kör-
ten Twij Langen.
Twij Körten Twij Langen wordt gevormd 
door Bart & Evert Kruizinga (Bellingwolde/
Winschoten), Eltje Doddema (Harkstede) en 
Harm Tabak (Appingedam). De band zingt 
normaliter in t Grunnegs, maar maakt nu een 
uitstapje naar de Countrymuziek. In het pro-
gramma wordt u meegenomen hoe de coun-
trymuziek is ontstaan en hoort u bekende 
en minder bekende liedjes, afgewisseld met 
historische feitjes en anekdotes. Er worden 
liedjes van o.a. Merle Haggard, Dolly Parton, 
Willie Nelson, John Denver, Darius Rucker, 
Kris Kristoffersen, Johnny Cash, Waylon Jen-
nings e.v.a. ten gehore gebracht. Vaak met 
originele tekst, maar hier en daar ook met 
Grunnegse teksten.

Aanvang: 20.00 uur, Entree: € 12,50
Cultureel Centrum No.11, Zuiderdiep 505, te 
Valthermond
Reserveren via de website: www.ccno11.nl

Kleinkunst duo 2VOUDT
Op 17 september kunt u in de kerk van Odoorn komen kijken 
naar ‘2VOUDT’ met hun programma ‘Jong belegen’!
Het Emmense kleinkunst duo 2VOUDT heeft een onderwijs-
achtergrond. Beide duo-leden, Eddie Zinnemers en Rob Wil-
helm zijn (nog steeds) op allerlei culturele fronten actief. Zo 
speelt Rob in verschillende bands en schreef hij allerlei liedjes 
en teksten en is Eddie Gemeentedichter en voordrachtskunste-
naar en al jaren actief in de kleinkunst in Noord-Nederland. 

In 2018 kwam het duo op de planken met het programma ‘Im-
port-Drenten’. Met een flinke dosis humor en een dikke knip-
oog beschreven de heren hun  inburgerings-proces toen ze als 
jeugdigen vanuit het ‘diepe zuiden’ in Drenthe belandden. 
Ondertussen spelen ze alweer hun nieuwe programma ‘Jong 
belegen’ waarin ze met veel humor hun ervaringen vertellen als 
pensionado’s.

Met een frisse blik en bespreekt en bezingt het, inmiddels van 
Drees trekkende, kleinkunst duo 2VOUDT in het programma 
‘Jong belegen’ hun visie op ouder worden en vooral op jong 
blijven. Menigeen denkt immers, zo zijn toch echt de feiten, 
vijfenzestigplussers doen, vooral aan tijd verslijten. In hun 
programma proberen de heren van 2VOUDT deze misvatting 
enigszins recht te zetten. Of dit gaat lukken? Dat blijkt natuur-
lijk pas na de voorstelling. Rob Wilhelm en Eddie Zinnemers 
gaan in ieder geval hun best doen u een prettige, humorvolle 
avond te bezorgen. 

Graag tot 17 september. Kerk open: 19.30 uur. Entree: € 10,00 per per-
soon. Kaarten in voorverkoop bij SIMA Odoorn.

Cast:  Bibi Ortjens (sopraan), Erik Slik (tenor), Jokke Martens (bariton)
Ensemble:  Theo Carpentier (viool), Gerard Romero Giralt ([bas]klarinet), Heidur Bjarnadóttir (cello), Michelle 

Lynne (piano)
Artistiek team: Alice Zwolschen (tekst), René Veen (muziek), Sanne Puijk (vormgeving), Nynke van den Bergh (regie)
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De Monden 
                                        ook voor u! 

De beste zorg thuis! 
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  
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www.buurtzorgnederland.com 
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Gratis Juridisch advies 
Elke 1 e maandag van de maand
09.00 - 11.00 uur Valthermond 
12.00 � 14.00 uur Nw Buinen 

voor particulier en ondernemer 

Dienstverlening Katuin Juristen. · 

Voor allerhande juridische vraagstukken kunt u nu zonder 
afspraak vrijblijvend terecht op het gratis maandagspreekuur 
te Valthermond en Nieuw Buinen. Tevens bezoek aan huis. 

www.katuinjuristen.nl 
MFANoorderdiep 125 I Nieuw Buinen IT 0653 761 522 

MFA Vrijheidslaan 11 I Valthermond I email: a.oosterbaan@katuinjuristen.nl • 

• 

, •, . .

KI
EK

Dorpsleven

24

Leertrainingcentrum ‘Talent’ 
Leertrainingscentrum Talent is een kleine dynamische organisatie. 
Ze werkt met kinderen en jongeren die tijdelijk niet in staat zijn naar 
school te gaan i.v.m. complexe problematiek. Alle deelnemers hebben 
een eigen individueel rooster met activiteiten zoals rekenen/taal/en-
gels/burgerschap/muziek/creatief/koken/tuintaken/werkplaats etc.

Net als bijna iedereen start leertrainingcentrum ‘Talent’ ook weer 
met de activiteiten. Na een zomerstop van een aantal weken zijn we 
weer zover. Binnenkort kunt u de kar weer aan de weg zien staan op 
Zuiderdiep 209. Hierin verkopen we verschillende dingen: leuke kin-
derboeken, spannende thrillers, zelfgemaakte producten en ook jam, 
uien, courgette, pompoen, groene boontjes, alles wat het seizoen heeft 
te bieden uit de biologische groentetuin. Op donderdag is het soepdag. 
Wekelijks kookt een van de deelnemers samen met een begeleider vers 
gemaakte soep, de wekelijkse aanbieding vindt u op onze facebook pa-
gina leertrainingcentrum Talent.

Verder zijn we specialisten in het maken van overheerlijke appeltaar-
ten met appels uit eigen boomgaard, muffins, verjaardag en geboorte-
planken etc. kortom alle reden om de kar eens te bezoeken of te bellen 
voor een afspraak voor een rondleiding en een bezoekje aan onze grote 
speelgoed afdeling met prachtige en nog zeer bruikbare 2e hands spel-
materiaal. 

Voor onze groentetuin en kas zoeken we een vrijwilliger die in het 
groeiseizoen samen met onze deelneemster eens per week de kas en 
tuin wil schoffelen/oogsten en voor het nieuwe seizoen alvast een 
zaaiplan maakt. Vindt u het leuk om te koken te bakken of een creatie-
ve activiteit met een deelnemer te doen, kom in actie, we werken veel 
in de zogenaamde één op één activiteiten, hetgeen betekent veel aan-
dacht en contact met de deelnemer. 
Interesse ?? Bel 0611395312, mail naar leertrainingcentrumtalent@zig-
go.nl of kom langs, de deur staat dagelijks open. Tot ziens!

Deelnemers en begeleiders Talent

Buurthuis het Veurhof 
Na enkele jaren meer gesloten te zijn geweest 
dan geopend (door de coronamaatregelen), 
kunnen we momenteel gelukkig weer allerlei 
activiteiten gaan plannen voor het nieuwe sei-
zoen. We hopen dan ook dat alles weer zonder 
beperkingen kan plaats vinden. 
Omdat onze nieuwsbrief veel data bevat, is het 
misschien handig om deze te bewaren.
Namens het bestuur en alle vrijwilligers wens 
ik u een plezierig verblijf toe in Buurthuis het 
Veurhof in het komend seizoen.

Marten Niemeijer
voorzitter

Zondagmiddag 11 september organiseren we 
een gezellige muziekmiddag met o.a. accorde-
onmuziek, met medewerking van Wouter de 
Polkaman en andere muzikanten. 
Aanvang 14.00u en de entree is gratis.

Zaterdagavond 8 oktober is er weer een optre-
den van 5th Wheel. Aanvang 20.30u. Entree € 
15,-. Kaarten tegen contante betaling zijn vanaf 
19 september af te halen bij Teun Leeuwinga, 
Zuiderdiep 122. (tel.662554)

Kaarten: Vanaf woensdagavond 7 september 
starten weer onze wekelijkse kaartavonden, 
met klaverjassen en jokeren. Leuke vleesprij-
zen! Aanvang 19.30u.

Bingo: Vrijdagavond 2 september is weer onze 
eerste bingoavond dit seizoen. De resterende 
bingoavonden zijn 7 oktober, 4 november, 2 
december, 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april 
en 5 mei. Onze jaarlijkse Zomeravondbingo is 
op vrijdag 7 juli 2023. Alle bingoavonden be-
ginnen om 19.30u

Sjoelen: Na het succes van het afgelopen sei-
zoen, kunt u ook komend seizoen weer sjoelen 
op elke derde vrijdagavond van de maand. De 
eerste sjoelavond zal zijn op vrijdagavond 16 
september. Voor inlichtingen en opgave Wen-
dian Dol, tel.661643

Koppelkaarten: Ook komend seizoen is er 
weer koppelkaarten op iedere laatste vrijdag-
avond van de maand tot en met mei 2023. De 
eerste koppelkaartavond is op vrijdagavond 30 
september, aanvang 19.30u. Info en opgave bij 
Teun (tel.662554)
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 z Zonnepanelen reinigen
 z Glasbewassing
 z Klussen op hoogte mogelijk met 

hoogwerker                                                   

Bert Barelds
Valthermond
Tel: 0652044998
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Gooische vrouwen bingo

Hallo alle vrouwelijke lezers van Kiek op de 
Mo(a)nd, 

In 2016 en 2019 organiseerden de dames van 
Valthermond een Gooische vrouwen bingo, 
wat een groot succes bleek te zijn! Op zaterdag 
24 september 2022 organiseren de dames van 

Biljartclub Valthermond

De Biljartclub Valthermond (BCV) is op zoek naar leden om onze biljart-
club een boost te geven. Zo mogelijk breiden we ons ledenaantal uit om 
deze mooie biljartsport te gaan beoefenen. Heb je in het verleden wel 
eens een spelletje biljart gespeeld of is er interesse om dat eens te pro-
beren… het is mogelijk voor iedereen, man of vrouw, jong of oud. Ben je 
met pensioen of om een andere reden niet meer dagelijks aan het werk, 
of om een leuke invulling aan de vrije avonden te geven, schroom niet 
en informeer naar de mogelijkheden om de biljartsport in Valthermond 
te gaan beoefenen.   

We spelen biljart in de Wijkplaats aan het Zuiderdiep 392 inValther-
mond. Dit doen we op twee mooie biljarttafels die voldoen aan de nor-
men van de KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart Bond). Momenteel 
spelen we overdag met twee teams libre (de eenvoudigste spelsoort) 
competitie bij de DBGD onder de KNBB District Groningen Drenthe. In 
de avondcompetitie spelen we met twee teams libre en 3-banden onder 
de KNBB.

Het dag biljarten in competitie verband doen we op de maandag- en din-
sdagmiddag, het avond biljarten op de dinsdag- en donderdag avond. 
De clubavond (oefenavond) is op de woensdag. Regelmatig spelen we 
ook PK (persoonlijke kampioenschap) wedstrijden op de vrijdagmid-
dag. We spelen mee met PK wedstrijden in de spelsoorten, Libre, Band-

stoten en  3 banden zowel in de avondcompeti-
tie als ook bij het dag biljarten.

Bij de competitie Libre bestaan de 2 teams elk 
uit vier man en in de teams van de avondcom-
petitie zitten 3 man. De competities worden ge-
houden van september tot eind april. Maar we 
biljarten in de Wijkplaats het gehele jaar door, 
met uitzondering van de maand juli. 

Momenteel hebben we 16 leden, grotendeels 
uit de regio. Helaas zijn er maar een paar leden 
uit Valthermond. Kent u iemand met interesse, 
ook van buiten Valthermond, informeer hem 
of haar.  
Als iemand belangstelling heeft is het mogeli-
jk om eens kennis te maken met deze mooie 
biljartsport, de mogelijkheden zijn  er genoeg. 
Kennis maken kan op de woensdag  tijdens 
de clubavonden (vanaf 18.30 uur) en buiten 
de competitie om, op de maandagmiddag en 
verder in overleg op andere dagen (morgen of 
middag). 

Informatie over biljarten bij de DBGD (Dag 
Biljarten Groningen Drenthe), waar de BCV 
wedstrijden speelt, kunt u vinden op de site 
van  dbgd.nl
Ook kunt u informatie krijgen bij de secretaris 
van de BCV, Adolf Eerenstein. Telefoon 06-
57328062 (WhatsApp) of mail: a.eerenstein@
gmail.com

Valthermond DA3 opnieuw een Gooische vrouwen bingo in de kantine 
van v.v. Valthermond.

Geef je nu op tezamen met je vriendinnen, zussen, moeders, tantes, nich-
ten, buurvrouwen etc. via ValthermondDames1@hotmail.com, want 
VOL = VOL.
Bij het opgeven graag het aantal personen doorgeven met de namen er-
bij. Je krijgt een reserveringsnummer terug gemaild. Dit is bevestiging 
van opgave en tevens je zitplek.
Je hoeft geen lid te zijn van de vereniging om mee te kunnen doen. Ie-
dereen is welkom!

Iedereen die zich opgegeven heeft, is op zaterdag 24 september vanaf 
19.30 uur van harte welkom in de kantine. De bingo start om 20.00 uur. 
Voor slechts €20,- entree kun je fantastische prijzen winnen! Daarnaast is 
er nog een superronde voor €5,-.
Volg ons op Facebook via het evenement voor meer informatie. Nog-
maals, iedereen is welkom!



SDV
Kiek op de Mo(a)nd wordt uitgegeven door 
de Stichting Dorpskrant Valthermond (SDV). 
Wij streven ernaar de dorpskrant tien maal 
per seizoen, rond de tiende van de maand, bij 
u te bezorgen. De tarieven van advertenties 
of kennisgevingen van verenigingen en in-
stanties zijn ter beoordeling van het bestuur 
van de SDV: Henk-Jan Piening (voorzitter), 
Liesbeth Piening (penningmeester), Marian 
Servaas (secretaris), Jan Ottens (lid).
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Redactie:
Henk Jan Piening (hoofdredactie)
Marian Servaas (eindredactie)
Kees Rustenhoven (vormgeving en opmaak)
Liesbeth Piening (financiën)
Jan Ottens (redactie en fotografie)
Fenny van der Vlag (redactie)
Vacant

Advertenties dorpskrant:
info en tarieven:
advertenties@kiekopdemond.nl

Drukken, vouwen, nieten:
Drukkerij Hagen, Hoogeveen

Bezorgers:
André Bos, Rick van Hardeveld, Kaily Haaijer, Anja 
Melink Stuiver, Roelf Sanders, Dorien Eisinga Mer-
tens, Gradus Rolfes.

Kopij blad en website:
Marian Servaas
redactie@kiekopdemond.nl 
Zuiderdiep 190, 7876 AK Valthermond
tel. (0599) 661120

Inleverdatum kopij oktobernummer 2022: 
Woensdag 21 september 2022
Foto’s als aparte bijlage (jpg) meesturen, liever geen 
kopij met opmaak. 

De redactie behoudt zich het recht voor uw bijdrage 
te redigeren en in te korten. Anonieme inzendingen 
worden niet geplaatst.

Klachten/bezorging/opmerkingen:
(0599) 66 20 15

Website:
www.kiekopdemond.nl  

E-mailadres redactie: 
redactie@kiekopdemond.nl

Advertentietarieven blad:

1/8 pagina, 85x60 mm, liggend: € 17 ,50
1/4 pagina, 85x120 mm, staand: € 27 ,50
1/2 pagina, 180x 120 mm, liggend: € 40 ,00
1/1 pagina, 180x257 mm, staand: € 55 ,00

De prijzen gelden voor liggende of staande adverten-
ties en per nummer. Wordt er een jaarcontract afgeslo-
ten (10 nummers), dan krijgt u 5% korting op het totaal-
bedrag. Indien de advertentie slechts een aantal keren 
geplaatst wordt zijn de kosten voor opmaak € 50,00. Dit 
geldt niet voor kant en klaar aangeleverde advertenties.

Dik Voormekaar

Zonder schaamte of wroeging durf ik wel te zeggen dat ik binnen de 
familie de meeste smaak heb. En gelukkig is zoiets democratisch niet te 
beslissen. Want dan trek ik aan het kortste eind. Als ik al die ellende hoor 
waarvan de jongste generatie in de familie helemaal opfleurt dan word 
ik niet vrolijker. De zussen en aanhangsels zijn van eenzelfde generatie, 
maar zeker niet even smaakvol. Al die piraten ellende. Al die Hollandse 
rappers. Al die zogenaamde. Feestmuziek. Moeders met de psalmen en 
der jaren 50 klassiekers. De muzikale fruitmand hadden we ook nog. En 
alles wat ik nog van die wansmaak ben vergeten. Daarvoor kan ik geen 
verzachtende omstandigheden aanvoeren, bedenken of tolereren. 

Als ik puur naar de muzieksmaak kijk heb ik weleens het gevoel dat 
ik te vondeling ben gelegd. En het geluk heb gehad om in ons Valther-
mond gedropt te zijn. Je leert in de loop van het leven dingen wat meer 
te accepteren Maar van waarderen ben ik nog een heel stuk af. Op de 
familiefeestjes (jazeker, die hebben we) is het karakter tonen. Maar ik 
moet toegeven, er zit meer variatie in de hedendaagse ongein. Ook het 
piratencircuit gaat met zijn tijd mee. Vergeleken met de jaren 70 zijn ze 
toch een ietsiepietsie moderner. Vroeger op de zaterdag morgen was 
het de hele tijd van “ik hou van jou, ik blijf je trouw” en die eeuwige 
harmonica. En die ellende begon zaterdagmorgen heel vroeg. Dan zo’n 
zendamateurjockey. Die s’morgens vroeg nog nuchter was maar gaan-
deweg de dag niet alleen maar melk dronk. Ter verdediging, de teksten 
van de hedendaagse discjockey’s zijn ook geen kandidaten voor een li-
teratuurprijs en ook een bron van ergernis. Het doet je wel relativeren. 

Terug in de tijd. Jaren 70. Op de zaterdagmorgen de piraat op de radio. 
Maar gelukkig was er iets wat voor mij de zaterdag in het verleden nog 
wat levensvreugde gaf. Ook een boel lawaai, ook een boel onzin, maar 
ook een boel lol. De Dikvoormekaarshow!!! Oh, oh wat kon ik me daar 
op verheugen. En ook een hele week van genieten. Totale onzin, wat 
kun je daar van genieten!!! Maar ook daar kwam een einde aan begin 
jaren 80. Dus was het weer piratenpret. Maar wat schetste mijn verba-
zing. Aan het begin van dit millennium het bericht dat de Dikvoorme-
kaarshow een doorstart maakte. Door het dolle heen!!! De hele week 
ongewoon vrolijk. De cassetterecorder weer ingesteld. Half twee rich-
ting het voetbalveld met de wetenschap dat na het voetballen de Dik 
Voormekaar show wacht. Na het voetballen direct naar huis. De casset-
terecorder gepakt, klaar om te verheugen, te luisteren en te genieten!!! 
Maar wie begon er om half twee illegaal te zenden? Wie zat er zo dicht 
bij te zenden dat hij Hilversum 3 wegdrukte? Inderdaad, de plaatselijke 
piraat…

Cliff




