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Van de redactie
Beste Kieklezers,

Ruim de schaatsen maar weer op, de winter is voorbij. De temperatuur wei-
gert om overdag nog onder nul te komen, de vogels halen hun snavel op voor 
vetbollen, de zon komt vroeger op en gaat later onder, kortom: het wordt len-
te. Dat is ook te zien aan het aantal activiteiten. Nieuwe programma’s wor-
den gepresenteerd, er is weer van alles te doen in Valthermond.

Naast alle info die maandelijks in de Kiek staat, is er ook veel informatie te 
vinden op de facebookpagina van de Kiek. Soms zijn inzenders van kopij te 
laat met het aanleveren van hun bijdrage. Gelukkig kunnen ze hun verhaal 
dan nog op de facebookpagina kwijt.

Ook staan er met enige regelmaat artikelen in regionale bladen, artikelen die 
van belang zijn voor onze inwoners. Een voorbeeld daarvan is het onlangs 
gepubliceerde krantenbericht over de presentatie van het geluidsonderzoek 
‘windmolens’. Als we dit bericht moeten geloven dan was er op deze be-
wonersbijeenkomst sprake van bezorgde en verhitte reacties. Men zette ook 
vraagtekens bij het onderzoeksrapport, vooral over de meetperiode. Er is 
toegezegd dat er een vervolgonderzoek gaat komen. We wachten dit met 
spanning af en zijn erg benieuwd wat daar uit gaan komen.

Tot slot willen we nog even wijzen op de informatiebijeenkomst over onder 
andere armoede en eenzaamheid die op 5 & 6 april gehouden gaat worden. 
Daar is op blz. 27 meer over te lezen.

De redactie



Fam. Schutrups
Onbetwist Uw versspecialist

Service van vroeger in de sfeer van nu

06-53995417
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T (0528) 231 068 | www.drukkerijhagen.nl
Nobelstraat 4, 7903 BH  Hoogeveen
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Uw therapeut in de buurt

0591 212191 

www.curefysiotherapie.nl
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De uutvinder
Adolf Timmer uut Valthermond
de man dei als ´uutvinder´ bekend stond.
De baggersniemachine kwam van zien haand  
en was bekend in hail Drenthelaand.
Mor ook de fietse met de noam ‘GASVRAT’
doar reed menig Valthermondje met bie´t pad.
En natuurlijk de AT schobbe nait te vergeten
veul arbeiders hebben zo´n schobbe versleten.
Ain wotterfietse, dat had Timmer ook uutvonden
mor, doar het de man nooit´n pries met wonnen.
En dan de eerappelkrabberdoppies nait te vergeten
Timmer was de uutvinder van Valthermond, zeker weten!
Zelfs ´n schobbe en ´n veurke met ´n veer
Bie ´t omdraaien dee joe de rugge nait zo zeer.
De eerste eerappelschudder stond ook op zien noam

dan konden je bie ´t eerappelkrabben stoan.
Toun Timmer nait meer zo goud kon heuren
dou most gebeuren.
Hij muik zulf ´n geheurapparoat
ach, hij was oaltied bezig, het hail hom van de stroat.
Op loatere leeftied werd Timmer opereert in ´t UMCG
zelfs toun, kwam de man nog op ´n idee.
Hij kreeg de uutgang opziet
en doar kon hij ´t ofvoal kwiet.
Mor dat muik nogal kaboal
en de uutvinder muik ´n bakkie met geluuddempend materioal.
De chirurg wist nait wat hij zag
en vruig Timmer, mag ik hier mee aan de slag?
Joa or, zee Timmer, goa d´r mor met deur
en de chirurg nam contact op met ´n constructeur.
Hou het oaflopen is, dat wait ik nait
Adolf Timmer.......´k wait wel, dat hij als uutvinder in de bouken stait!

Jan H.Ottens

Informatiebord
Sinds 16 februari 2023 staat er een nieuwe in-
formatiebord in Valtherblokken - Zuid. Het 
bord maakt deel uit van de ‘Veenbrugroute’. 
Deze fietsroute is bewegwijzerd. In samen-
werking met ‘Valthermond.nu’ is het bord 
tot stand gekomen. Het geeft informatie over 
de oude Valtherdijk. De foto laat zien hoe het 
vroeger was. De brug die de verbinding had 
met Valthe, maar ook het café rechts op de 
foto. Wat was het een prachtige pand. Het 
was een café van 1923 tot 1939. Later woon-
den er twee gezinnen in. Helaas is het pand 
afgebroken. Bij het bouwen van het pand 
kwam een verzoek van de gemeente Odoorn 
om er een plat dak op aan te brengen, zodat 
men vanaf het dak het veen kon overzien. 
Naast het café stond een mast. Als er gevaar 
was voor een veenbrand dan werd de rode 
vlag gehesen. Dit gebeurde door de plaatse-
lijk veldwachter.

Het is zeker de moeite waard om deze ‘Veenbrugroute’ (18 km) eens te 
fietsen. Er kan bij het Vervenershuis gestart worden en dan richting de 
rotonde nabij het Wollegras. Hier de bordjes volgen ‘Veenbrugroute’.

Jan H. Ottens



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

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
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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)
088 129 87 62 / 06 29 59 42 98
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

www.treant.nl

B&B ‘De Oude Bank’
Zuiderdiep 394 

7876 AW Valthermond

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

06-27414261
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Valthermond vroeger

Straatnamen

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

School 1 aan het Noorderdiep
Op de foto uit de Kiek van januari 2023 zijn toch weer namen binnen geko-
men. Op deze foto staan:
Bovenste rij:  1. meester Lambertus Jeuring 2. Hendrik Kamies 3. Mans Super 
4. Trinus Super 5. Ben Kroeze 6. Jan Kamies 7. Arend Oost 8. Jan Veldhuis en 
9. Arnold Greven.
Middelste rij:  1. Grietje Nijboer 2. Frea Nijboer 3. Jan Warring 4. Fregie Hage-
doorn 5. postbode Ko Warringa 6. ?? Brouwer 7.? Brouwer 8. Theo Brouwer 
en meester Arends.
Onderste rij:  1.Trijntje Super 2. Rika Nijboer 3. Meinie Hilgen 4. Jannie Ka-
mies 5. Nieny Boerema 6. Jantje Super 7.? Super 8. Tinus Ottens 9. Meikie 
Ottens 10. Jan Ottens.

In Nederland is de gemeente verantwoordelijk 
voor de naamgeving van straten en pleinen. 
Het college van burgemeester en wethouders 
stelt ze vaak vast in samenwerking met een 
commissie. Maar het vaststellen van een nieu-
we straatnaam aan de 72e laan had nogal wat 
voeten in de aarde! In 1978 kwamen er nieuwe 
woningen aan wat nu de Bolsterlaan is, maar 
een jaar eerder moest er een naam bedacht 
worden. Binnen de gemeente was men het er 
niet over eens welke naam het moest worden. 
Er waren mensen die vonden dat ‘Elleboog’ 
een mooie naam was. De straat had de vorm 
van een L. 
Ook was er iemand die ‘Rolpaal’ een geschik-
te naam vond. Maar een rolpaal stond alleen 
bij een kanaal waar een bocht was. Weer een 

De betekenis van straatnamen in Valthermond
ander wilde dat het de ‘Baggerturfstraat’ moest worden. Ook ‘Zuider-
vooraf’ werd genoemd. Maar uiteindelijk is het de ‘Bolsterlaan’ gewor-
den. Bolster was de bovenste laag van het hoogveen, wat eigenlijk niet 
geschikt was voor brandstof (turf). Het werd gebruikt om de kachel er 
mee aan te maken, om dat het zacht van structuur was. Later werd het 
ook gebruikt als turfstrooisel.  Jan H.Ottens

De foto is wat beschadigd, maar de mensen die er op staan zijn nog goed herkenbaar. Ik ben erg benieuwd wie er allemaal 
op deze foto staan en wat ze hier doen. Wie kan ons meer vertellen?
De enige bekende persoon is de tweede van links, Jurrie Klein.

Aardappel krabben en zo
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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

De Afdraai gaat weer starten!

 Bingo
We spelen om leuke geldprijzen

Stempelkaart met de laatste keer een verrassing 

13 rondes en 2 superrondes € 15,-

Aanvang 19:30 uur

1ste kopje koffie gratis

Op Woensdag

15-03-2023

19-04-2023

17-05-2023

Programma 2022-2023
Cultureel Centrum Kerk Nr.11

• Zondag 12 maart 2023
 Theatervoorstelling 
 Just Vink & theatergroep WAARK

• Zaterdag 1 april 2023
	 Erwin	Nyhoff

Tina’s HaarmodeTina’s Haarmode

Noorderdiep 530, Valthermond 
Uw kapster voor jong en oud 

Alleen bellen voor een afspraak: 
06 - 52302319

KIEK op de MO(A)NDKIEK op de MO(A)ND
goud bekeek’ngoud bekeek’n

Adverteren op internet?Adverteren op internet?
Dat kan bij de Kiek onlineDat kan bij de Kiek online

www.kiekopdemond.nlwww.kiekopdemond.nl

Zondagmiddag 26 maart speelt het Ragaz-
ze Quartet bij Klassiek in ’t Veen in een con-
cert vol bloedstollend mooie muziek. Ragazze 
Quartet keert terug naar haar wortels en legt de 
schoonheid van de stukken en de kracht van 
het strijkkwartet bloot. Het concert heeft dan 
ook de titel Basis gekregen.

In Basis worden twee stukken gespeeld die 
betekenisvol zijn geweest aan het begin van 
de bijna twintigjarige carrière van het kwar-
tet: Het Lentekwartet van Mozart dat Ragazze 
Quartet tijdens haar studie aan de Nederland-
se Strijkkwartet Academie bestudeerde en 
Schuberts Der Tod und das Mädchen dat op hun 
debuutplaat bij label Channel Classics stond. 
Daarnaast spelen de Ragazze een voor hen 
nieuw werk van Jörg Widmann.

Verhalen en anekdotes uit het verleden, heden 
en ideeën over de toekomst verbinden de ver-
schillende kwartetten en bieden een kijkje ach-
ter de schermen van een professioneel strijk-
kwartet in de 21ste eeuw.
Deze verhalen zullen verzameld worden door 
schrijver Koos Terpstra. Hij zal de vier Ragaz-
ze zowel tezamen als apart interviewen en uit 
die interviews een tekst maken die het kwartet 
tijdens het concert zal voordragen. Persoon-
lijke anekdotes uit hun kwartet-bestaan, hun 
liefde voor de muziek, uitleg bij de stukken die 
gespeeld worden en hun toekomstbeeld ko-
men aan bod. Zo kijken ze met elkaar en met 
het publiek 20 jaar terug én vooruit.

Het Ragazze Quartet bestaat uit Rosa Arnold 
(viool), Jeanita Vriens-van Tongeren (viool), 
Annemijn Bergkotte (altviool) en Rebecca Wise 
(cello). Ze spelen klassieke en moderne strijk-
kwartetten: bevlogen en op het hoogste ni-
veau. Met spraakmakende programma’s heeft 
het kwartet zich ontwikkeld tot een van de 
meest frisse en toonaangevende stemmen in de 
klassieke muziek. In innovatieve programma’s 
gaat het de samenwerking aan met de meest 
oorspronkelijke stemmen in theater, dans en li-
teratuur. Met optredens die appelleren aan alle 
zintuigen, slagen ze erin een publiek te winnen 
voor de rijke klassieke muziektraditie. Zo en-
thousiasmeren ze zowel de doorgewinterde 
luisteraar als de nieuwkomer voor het strijk-
kwartetrepertoire van vroeger en nu.

Ragazze is vaste artiest bij het label Channel 
Classics en bracht daar al zes Cd’s uit: Vivere, 
Česko, FourFourThree, Spiegel, Bartók Bound 
Vol. 1 en Winterreise. De Cd’s werden door 
de (inter)nationale pers lovend ontvangen. 
“Samen zetten ze akkoorden neer, alsof hun 
handen en armen bestuurd worden door één 
brein” schreef de Volkskrant over Česko. Four-

FourThree kreeg de ‘Editor’s Choice’ Award in Gramophone. Zowel 
Česko, FourFourThree, Spiegel als Bartók Bound Vol. 1 kregen een 10 
in Luister.
Het Ragazze Quartet speelt gemiddeld 80 concerten per jaar in concert-
zalen als het Concertgebouw en Muziekgebouw aan ’t IJ, maar is even-
eens te zien concertseries door heel het land en op festivals als Oerol op 
Terschelling. Buitenlandse reizen voerden hen naar onder andere Enge-
land, Zweden, China, Japan, Indonesië en Amerika.

Programma op zondag 26 maart 2023
Mozart:  Strijkkwartet no.14 ’Frühling’, KV387 
Widmann: Strijkkwartet no. 4
Schubert:  Der Tod und das Mädchen, D.810

Stichting Klassiek in ‘t Veen
Concertboerderij Valthermond

Het concert vindt plaats op zondag26 maart om 15.00 u. in Rian de Waalzaal in de Concert-
boerderij d’Rentmeester. Zaal open om 14.30 uur De voorstelling kost 30 euro voor volwasse-
nen en 7,50 voor kinderen. Vrienden betalen 25 euro. ticketverkoop: www.klassiekintveen.nl; 
info@klassiekintveen.nl

Een strijkkwartet is als een huwelijk tussen vier personen

Extra koffieconcert op zondag 12 maart 2023
Op 12 maart verzorgt Klassiek in Veen ook nog een gratis vrienden-
concert met een hommage aan de op een na meest geliefde vrouw van 
E n g e l a n d (na de koningin), 
de alt Ka- thleen Ferrier. Zij 
overleed in 1953 (70 jaar ge-
leden) op 41 jarige leeftijd aan 
de gevolgen van borstkanker 
en genoot een korte groot-
se carrière. Haar stemgeluid 
wordt nog steeds als uniek 
beschouwd. Zij was in haar 
tijd een gro- te troost voor het 
volk gedu- rende de tweede 
wereldoorlog. Ook Nederland koesterde haar zeer. Pas na belangrij-
ke optredens in Nederland werd Katheen Ferrier beroemd in Enge-
land en daarbuiten.
Marion van den Akker alt mezzo en Jeroen Sarphatie piano gedenken 
haar in het recital ‘Blow the wind southerly’.
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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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Nieuws over de begraafplaatsen
Aanplant nieuwe bomen
Op de begraafplaats Valthermond-Oost worden komend voorjaar 20 
nieuwe bomen aangeplant. De oude eiken rondom zijn beeldbepalend 
voor de begraafplaats, maar hebben helaas niet het eeuwige leven. Op 
de plekken waar in het verleden al een eik is uitgevallen worden nieuwe 
exemplaren aangeplant. Hiermee proberen we de bomenlaan te gelei-
delijk te verjongen zodat het kenmerkende beeld ook de komende de-
cennia behouden blijft. Op het strooiveldje wordt ook een nieuwe boom 
aangeplant.

Kunstwerk urnengravenveld 
Op de begraafplaats Valthermond-West is afgelopen jaar, naast een 
strooiveldje, ook een urnengravenveldje aangelegd nabij het lijkenhuis-
je. Met de recente plaatsing van een kunstwerk is het veldje gereed en 
kunnen er nieuwe urnengraven uitgegeven worden. Het kunstwerk is 
een creatie van kunstenaar Jan van der Meij (website: www.schaduw-
licht.nl) en is gemaakt van panelen van Cortenstaal. Het verhaal achter 
het kunstwerk is hieronder weergegeven.

Klokkenstoel 
Binnenkort start de Gildevereniging Valthermond met de aanleg van 
een nieuwe klokkenstoel op Valthermond-West. De benodigde omge-
vingsvergunning hiervoor is inmiddels verleend. Afgelopen jaren is er 
hard gewerkt door de Gildevereniging om een plan uit te werken en de 
financiering rond te krijgen. Met behulp subsidies vanuit gebiedfonds 
en dorpsbuget en RABO bank is dit gelukt. In de stoel komt een bronzen 
klok van 250 kg te hangen die elektronisch vanuit de aula bediend kan 
worden. De klokkenstoel is een aanwinst voor de begraafplaats en kan 
vanaf medio juni  in gebruik genomen worden. 

Gedenkplek lijkenhuisje (stiltehuisje)
Afgelopen zomer is het beheer en onderhoud van het lijkenhuisje op 
Valthermond-West overgedragen door de gemeente aan de Gildevereni-
ging. Na de overdracht zijn de deuren vervangen, dakgoten vernieuwd 
en is een deel van de ruimte ingericht als openbare gedenkruimte. De 
gedenkruimte is geopend vanaf juni . Het lijkenhuisje wordt het stilte-
huisje en heeft daarmee weer een volwaardige functie gekregen die past 
bij het bijzondere karakter van het gebouwtje.

‘Poort van Eenheid’
In het samengaan van het mannelijke met het vrouwelijke ontstaat nieuw 
leven dat begint aan de eeuwige cyclus van bloei tot sterven. Deze Poort 
van Eenheid heeft twee kanten maar horen bij elkaar en vormen zo een 
blijvend geheel in een steeds terugkerend levensritme zoals een rond-

draaiend wiel. Bij het af-
scheid van ons aardse be-
staan gaan wij terug naar 
de oorsprong en kern van 
voor onze geboorte, en dus 
terug te keren in de grote 
eenheid. Deze overgangs-
fase van het stoffelijke (tij-
delijke) naar het wezen-
lijke (eeuwige) heb ik in 
beeld willen brengen.

Jan van der Meij

Kiek op de Zwaoi!Kiek op de Zwaoi!
Het zwemseizoen laat nog even op zich wach-
ten, maar achter de schermen wordt er al weer 
hard gewerkt. De eerste vergaderingen heb-
ben plaats gevondenen nieuwe ideeën worden 
langzaam uitgerold. Op 2 februari hebben we 
een informele vrijwilligersavond gehad in het 
Brughuus. Koffie met wat lekkers en een hapje 
en een drankje. Even bijpraten over de lopende 
zaken en een gezellig samenzijn. 

We zijn namelijk ontzettend blij en dankbaar 
voor zo’n grote groep vrijwilligers. Maar… er 
kunnen natuurlijk nog vele bij. Vele handen 
maken licht werk! Doordat wij voor elk uur dat 
er een vrijwilliger is een vergoeding krijgen, 
kunnen wij extra leuke dingen doen voor ons 
zwembad. Afgelopen seizoen kon eindelijk de 
nieuwe glijbaan gerealiseerd worden en is er 
een ‘luie’ trap aangeschaft. Van beide wordt er 
met veel plezier gebruik gemaakt. 
Ook voor dit jaar zijn er leuke ideeën waar-
aan gewerkt wordt. Door de vele vrijwilligers 
wordt dit mogelijk gemaakt. En het is nog ge-
zellig ook! Dus schroom niet en sluit u aan bij 
de schoonmaak, groenploeg of kassa. Er wordt 
gewerkt met roosters en u kunt uw wensen 
aangeven. 

Seizoen 2023 wordt een speciaal seizoen! Vrij-
dag 2 juni 2023 is het precies 50 jaar geleden 
dat ons mooie dorpszwembad werd geopend. 
Al 50 jaar wordt er met veel plezier gezwom-
men, gelachten, gekletst en plezier gemaakt. 
Hieraan gaan wij natuurlijk veel aandacht be-
steden. Er zijn al veel leuke sportieve plannen. 
U hoort hier op een later tijdstip meer van!



W
W

W
W

KI
EK

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: 
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Ziek zijn…
Dat was het thema bij onze kinderen op het 
kinderdagverblijf en op de peutergroep afgelo-
pen weken. Wat een dankbaar thema! De kin-
deren hebben hele ziekenhuizen nagespeeld. 
Operaties op poppen en knuffels, juffen die als 
specialist meededen, pleisters plakken, troos-
ten als je pijn hebt, zelf dokter zijn en nog veel 
meer. De kinderen hebben door hun spel en de 
activiteiten die werden aangeboden weer ont-
zettend veel geleerd. 

In de kleutergroepen is het thema winter afge-
sloten en wordt er nu gewerkt over het thema 
dieren. De kinderen hebben zelf aangegeven 
over welke dieren ze meer willen leren. Mooi 
om te horen is het dan dat verschillende kin-
deren al hele specifieke dingen noemen die ze 
graag te weten willen komen. De eerste stap op 
weg naar zelf doelen stellen en werken vanuit 
de eigen motivatie. Binnen het thema wordt er 
aan taal, rekenen en muziek gewerkt. De kin-
deren kunnen al heel goed tellen, zelf grafie-
ken maken en getallen al plaatsen op de getal-
lenlijn. En ze zijn nog lang niet uitgeleerd….

In groep 3 hadden de kinderen eind januari 
groot feest: Het Letterfeest. Een heel bijzon-
dere dag. De kinderen van groep 3 hadden op 
dat moment namelijk alle letters geleerd! Hoe 
knap is dat! De kinderen hebben letterbomen 
gemaakt, ze hebben een letterspeurtocht gelo-
pen en heerlijke letterkoekjes gebakken. Het 
rook heerlijk in de hele school. Aan het eind 
van de dag hebben alle kinderen een echt let-
terdiploma ontvangen, waar ze maar wat trots 
op zijn. Heel knap gedaan allemaal!

Naast al deze leuke activiteiten is er nog een looprenspel geweest voor 
groep 3 en 4. Onze kinderen hebben goed hun best gedaan en zich heel 
sportief opgesteld. Groep 1/2 heeft de maandsluiting gehouden. Altijd 
weer spannend, maar wat ging het goed! Er zijn weer leuke techniekles-
sen geweest in de groepen 5 t/m 8, er zijn nieuwe kinderen bij ons op 
school gekomen en we hebben een dag Streetwise lessen gehad. In alle 
groepen kwamen medewerkers van de ANWB lessen verzorgen rond-
om verkeer. Er werden mooie materialen gebruikt en de kinderen waren 
vooral actief bezig. Het was een hele leuke en leerzame dag. 

Natuurlijk wordt er ook veel 
aan taal, rekenen, wereld-
oriëntatie, motorische ont-
wikkeling en lezen gedaan. 
Lezen vinden we heel erg be-
langrijk op CKC Rehoboth. 
Al bij het kinderdagverblijf 
bieden we vaak boeken aan 
en lezen veel voor, om de 
motivatie voor lezen te sti-
muleren. In alle groepen 

heeft dit een vervolg. Zelf lezen wordt natuurlijk steeds belangrijker 
als de kinderen ouder worden, daarom doen we dit ook op een leuke 
manier. De kinderen mogen tijdens het stillezen of duo-lezen op een 
zelfgekozen plek gaan zitten. Sommige kinderen vinden het fijn om op 
de grond te liggen, anderen zitten het liefst op de stoel van de juf, weer 
anderen kiezen voor een plekje op de gang… Het belangrijkste is dat de 
kinderen een plek kiezen waar ze lekker kunnen lezen en dat wordt dan 
ook volop gedaan!

Miranda Tonkens
Directeur CKC Rehoboth

Wilt u hier meer over weten of een kennismakingsgesprek inplannen, neem dan 
contact op met de directeur van CKC Rehoboth Miranda Tonkens, via rehobo-
th@ckcdrenthe.nl of telefoonnummer 0599-662367.

Bouwplan Vrijheidslaan

De tijdelijke bewoners van het voormalige 
kantoorpand van Bouwbedrijf De Bruin zijn 
inmiddels vertrokken. Intussen heeft Brands 
Bouwontwikkeling een plan ontwikkeld om 
na sloop hier 11 ruime appartementen te rea-
liseren.

Harry Nanninga, van HJK Architecten, heeft 
hiervoor een ontwerp gemaakt. In het kader 
van bewonersparticipatie willen we dit plan 
graag aan de omwonenden laten zien. Dit fraai 
vormgegeven gebouw in baksteen past goed in 
de omgeving en zal de kwaliteit aan de Vrij-
heidslaan ten goede komen. 

In het parkeren voor de appartement bewo-
ners is voorzien middels een parkeerterrein op 
eigen terrein.
De appartementen gaan in de koopsector gere-
aliseerd worden en zijn een goede aanvulling 
op het woningaanbod in Valthermond.

Inloop Planpresentatie:
Plaats: ’t Brughuus, Vrijheidslaan 11, Valthermond 
Datum: donderdag 23 maart 
Tijd: 19 00 uur tot 20 00 uur

Jan Brands
Brands Bouwontwikkeling bv
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€ 55,00 
  inclusief fiscale partner 

               Het is bijna zover                . 
 

UWBOEKHOUDER  
verzorgt uw particuliere aangifte  
inkomstenbelasting en geeft hulp en tips  
bij toeslagen bij u thuis (pin of contant). 
Bel voor een afspraak 06 41 12 15 72. 
In Groningen en Drenthe! 
 

DIGITAAL AANLEVEREN mag ook 
via mail naar belasting@uwboekhouder.org of via machtingscode belastingdienst. 
 
 
 
 
 
 
 

        Noorderdiep 531, 7876 ED  VALTHERMOND - (m) 06 41 12 15 72 - KvK 70544638             .                            

 z Zonnepanelen reinigen
 z Glasbewassing
 z Klussen op hoogte mogelijk met 

hoogwerker                                                   

Bert Barelds
Valthermond
Tel: 0652044998

In mijn jeugd stookten wij op kolen. Nootjes 4 
waren net laatste trend bij de meeste mensen. 
In de mond was het veentijdperk na 100 jaar 
voorbij op een paar uitzonderingen na. Ik ken 
een paar oudere mensen die tot eind jaren 70 
nog op hout stookten en het petroleumstel was 
bij veel ouderen nog niet weg te denken uit de 
keuken. 

Ik herinner mij de geur nog…. steeds als je de 
keuken in stapte. Een klein lampje aan het pla-
fond, want ja, op stroom was je zuinig, dat was 
duur. In het lichte schijnsel ging je bij de kachel 
zitten en hoorde vaak de verhalen aan over 
vroeger… hoe zwaar het leven in het veen wel 
was. Ja, de kolen waren wel een uitkomst. Je 
hoefde er niet zoveel van te hebben, de calori-
sche waarde van kolen was ook veel beter dan 
turf, zeker van de nootjes vier. De eerste kolen 
waren grote eierkolen die veel ruimte hadden, 
zuurstof had vrij spel. Deze kolen verbranden 
dus ook sneller. Bij nootjes 4 kolen je het vuur 
beter smoren dus ze branden veel langer. Met 
een kolenkit kon je bijna de hele avond vooruit. 

Iedereen had in die tijd het turfhok vervangen 
door een kolenhok. Wanneer er genoeg ruimte 
was, werd het in een schuurtje gestort, tussen 
twee wanden, waar je met een kolenschop de 
kit kon vullen. Bij de nieuwbouw woningen 
werd vaak een aparte ruimte gebouwd, met 
een schuif die je los moest trekken waardoor 
de kolen door hun eigen gewicht naar beneden 
kwamen. De kunst was om de schuif weer op 
tijd dicht te doen anders had je een hoop kolen 
op de grond liggen.

Wij hadden thuis een open ruimte in de schuur 
achter de boerderij. Het was vaak mijn taak om 
de kolenkit te vullen. Dit moest voor het duis-
ter gebeuren, want licht zat er in die tijd nog 
niet in de schuur. Als 6-jarig jochie wist ik niet 
hoe snel ik dit moest doen, want wie weet hoe-
veel monsters er wel niet in die schuur zaten… 
Ik schepte alsof mijn leven er van af hing, maar 
het lukte altijd om die monsters voor te blijven. 
We hebben de kolen lang gebruikt. Dat kwam 
door de kanalen: we woonden over de brug en 
kregen pas aardgas toen de bruggen verdwe-
nen waren en er dammen voor terug kwamen. 

De kolenkachel verdween en gas kwam er voor terug. Ja, we hadden gas 
genoeg. We hadden ons eigen Slochteren. Een ongekend grote gasbel 
was aangeboord en daar konden we, net als met de turf, wel 100 jaar 
mee vooruit. Op school werd ons geleerd dat dit gas in kalkachtig lagen 
zat, in poreuze gesteente. Dit kon ook niet in elkaar zakken zoals bij de 
kolenmijnen wel gebeurde. Inmiddels weten we wel beter. Alles trilt en 
schudt nu in Groningen. 

Na jaren lang verwend te zijn met gas moesten we weer iets anders. 
Gas was eigenlijk wel een schone verbranding, zeker tegen opzichte van 
kolen. Alles werkte automatisch, de gaskachel verdween en we kregen 
daar centrale verwarming voor terug. Alle ruimtes in huis verwarmd, 
wat een luxe! Het mooiste was in het begin dat gas bijna niks kostte. De 
prijzen zijn door de jaren behoorlijk opgelopen, maar nu hebben we een 
probleem. Het gas is op in Nederland en we zijn nu afhankelijk van het 
buitenland. 

We zijn nu naarstig opzoek naar alternatieven. De windmolens vliegen 
ons om de oren en de zonnepanelen schijnen ons tegemoet. Er ontstaat 
een wildgroei aan energie alternatieven. Het wordt hier niet goedkoper 
van en er wordt niet goed nagedacht. De mensen worden op de ver-
keerde been gezet. Veel mensen gaan van gas af om elektrische te gaan 
koken of een warmtepomp wordt aangeschaft, want elektrisch wordt 
verkocht als ‘groen’. Op zich is hier niks mis mee, dit zijn goede ontwik-
kelingen Maar bedenk wel dat, als u iets aanschaft, we op dit moment 
te weinig energie hebben en onze overheid weer terugvalt op kolen en 
niet naar groene energie. In 2021 hebben we twee keer zoveel kolen ver-
bruikt dan in 2020. Dit zijn geen goede ontwikkelingen in mijn ogen. Ik 
hoop dat er veel wijsheid komt in de toekomst.

Een verontruste Old mondker

Van kolen naar aardgas en op naar chaos

WWW.KIEKOPDEMOND.NLWWW.KIEKOPDEMOND.NL
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Het is even stil geweest rond d’Rentmeester na de 
wervelende laatste maanden van 2022, maar daar 
komt gelukkig weer verandering in!

De laatste maanden van 2022 waren gezellig 
druk bij d’Rentmeester. Topmusici uit binnen- 
en buitenland kwamen naar het Zuiderdiep 
om daar een sfeervol optreden te verzorgen of 
een album op te nemen. En met succes; het in 
’22 opgenomen album van Johannes Moser en 
Andrei Korobeinikov met de Cello Sonates van 
Martinu wordt internationaal bejubeld en staat 
steevast in de lijsten met beste klassieke album 
van 2022. Opgenomen in Valthermond en daar 
zijn we best trots op.

Daarnaast waren er een live radio-uitzending 
van Radio 1, cabaret, mooie concerten ‘Uut 
de Regio’, vergaderingen en bijeenkomsten, 
een album-presentatie van Edwin Jongedijk, 
een benefietconcert in d’Rentmeester met het 
wereldberoemde Trio Mandili uit Georgië ten 
bate van de slachtoffers van de oorlog in Oe-
kraïne, een expositie, whisky-proeverij en nog 
veel meer! 

Si-So-Friday
In het nieuwe jaar bleef het, op een paar klas-
sieke concerten van Klassiek in ’t Veen en wat 
vergaderingen en bijeenkomsten na, de eerste 
weken erg rustig. Dit kwam mede door de 
gigantisch gestegen energieprijzen; de zaal 
warm stoken was simpelweg onbetaalbaar 
geworden. Wel hebben we toen een nieuw, 
maandelijks terugkerend concept ontwikkeld: 
Si-So-Friday! De sfeer en akoestiek van de zaal 
zijn natuurlijk niet alleen voor klassieke mu-
ziek overweldigend; ook andere stijlen komen 
hier fantastisch uit de verf. Naast blues, jazz en 
wereldmuziek biedt d’Rentmeester nu ook een 
prachtig podium voor singer-songwriters uit 
binnen- en buitenland. 

Op 17 februari trapte de betoverende Rachel 
Croft uit Londen de reeks af met melodieuze, 
zelfgeschreven nummers vol dynamiek, zowel 
qua stembereik als thema. Na de pauze namen 
de mannen van Kentucky Snake Oil het over 
en tot genoegen van de volle zaal sloten ze de 
avond gezamenlijk af met een aantal geweldi-
ge covers. Een top-avond was het!

Op 24 maart vindt het tweede Si-So-Friday 
concert plaats. Ditmaal is het de beurt aan 
Murk Aukema, een singer/songwriter afkom-
stig uit Hemrik, Friesland. ‘s Zomers trekt 
Murk door Europa om op straten met passie 
zijn muziek te verkondigen, als een moderne 
troubadour. Voor hij ook deze zomer weer 
gaat touren staat Murk op 24 maart gelukkig 
nog in d’Rentmeester.
In 2017 bracht Murk zijn debuut-album ge-
naamd ‘Listen’ uit en begin 2023 kwam het 
nieuwe album ‘It all starts now’ uit en dat 

wil hij deze avond heel graag presenteren. Met begeleiding van drums 
(Maurice Noordhuis) en bas (Vlad Petrachuk) komt hij de muziek van 
zijn nieuwe album, maar ook zijn eerdere album en misschien zelfs een 
aantal nog nooit uitgebrachte liedjes spelen. Het belooft opnieuw een 
prachtige, sfeervolle avond te worden.

In April staat Si-So-Friday in het teken van Ken Stead, een jonge Cana-
dese singer-songwriter die met geweldige gitaar-skills, humor en een 
fantastische stem een geweldig optreden zal verzorgen. Hij stond in 
Noord-Amerika al regelmatig voor een groot publiek (met als hoogte-
punt 20.000 bezoekers tijdens een groot festival), dus hij heeft zijn sporen 
al verdiend in de muziek. Een internationale ster dus in Valthermond!

Ruben Hoeke Band
Ook nationale sterren komen aan bod in April. Met stevige blues-rock 
dit keer! In november kwam het nieuwe album van de Ruben Hoeke 
Band uit, genaamd Reloaded. Louter positieve recensies in binnen- en 
buitenland voor dit fantastische album! En d’Rentmeester is één van de 
locaties van de Reloaded Tour! 
Op vrijdag 21 april staat de Ruben Hoeke Band op ons podium en dat 
wordt een geweldige avond! Zoek het album (en ook het eveneens fan-
tastische album All Saints, dat net vóór Corona verscheen en daarom 
veel minder aandacht kreeg dan het verdient) eens op en koop snel je 
tickets voor dit concert. Zorg dat je d’R bij bent!

Into the Country
Tot slot kunnen we met plezier melden dat na een kleine onderbreking 
ook de drukbezochte country-avonden weer gaan plaatsvinden. Dit-
maal wordt de livemuziek verzorgd door Way Out West: Gerenom-
meerde muzikanten als Jan de Vrieze, Gerrit de Hoop, Manfred Rohling 
en Albert Hofstra brengen een scala van Country-stijlen ten gehore voor 
zowel de linedancer als de luisteraar. 
Met vingervlugge gitaarsolo’s, huilende pedalsteel en meerstemmige 
zang voeren zij u door een historische reis van oude en nieuwe beken-
de artiesten zoals Merle Haggert, Waylon Jennings, Travis Tritt, Brad 
Paisley enz.
Een avond vol muziek en dans en gezelligheid dus en dat allemaal op 
1 april vanaf 20:00 (Bar open om 19:15). De toegang voor deze coun-
try-avond is slechts € 9,-! 

Klassiek in ‘t Veen
Voor de liefhebber van kamermuziek en klassiek zijn de concerten die 
Klassiek in ’t Veen bij d’Rentmeester organiseert al ruim twintig jaar een 
begrip. Wereldsterren uit Nederland en ver daarbuiten komen maande-
lijks naar Valthermond voor een recital of concert. De unieke program-
mering zorgt voor onvergetelijke concerten, waarbij de toeschouwer van 
heel dichtbij het vakmanschap van de musici kan zien en horen. 

Voor klassiek, maar dus ook voor blues, wereldmuziek, jazz en sin-
ger-songwriters; voor iedere muziekliefhebber is er wat moois te bele-
ven bij d’Rentmeester! We zien je graag bij een van onze concerten of 
evenementen

Nieuwe programmering in d’Rentmeester
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Zorginfarct
Bijna 25 jaar geleden werden de Mondker 
dorpsdokters van Gemert en Jansen opge-
volgd door de huidige ‘Noorderdokters’. Ze 
kregen een dringend advies mee: ‘Werk inten-
sief samen, anders kan het jullie wel eens bo-
ven het hoofd groeien’. Ze doelden op de toen 
al toenemende zorgvragen in de veenkoloniale 
dorpen, waar chronische ziektes in luchtwegen 
(COPD/Astma) , suikerziekte type 2 (diabe-
tes) en hartvaataandoeningen 2,5 tot 3 x vaker 
werden gesignaleerd dan landelijk gemiddeld. 
Ook overgewicht als risicofactor voor een tal 
van ziekteprocessen mag daar aan worden 
toegevoegd. Bijna wekelijks deden de nieuw-
komers beroep op een ambulance voor hart-
infarct, herseninfarct of acute benauwdheid. 
Langzaamaan is de zorgopzet gekanteld naar 
‘preventief’: hoe voorkom je deze spoedeisen-
de medische gebeurtenissen? Het resultaat lijkt 
meetbaar: er is nauwelijks nog 112 behoefte en 
mensen worden ouder, landelijk, maar ook in 
de Drentse dorpen. Voorkomen is beter dan 
genezen.  

Een preventieve aanpak van ziekteprocessen 
en minder spoedeisende geneeskunde heeft zo 
z’n voordelen, maar kennelijk ook nadelen. Ex-
treme benauwdheden, amputaties, acute hart-
dood zijn steeds minder herkenbaar als on-
derdeel van COPD, suikerziekte en hartvaat-
ziekte. Deze aandoeningen lijken steeds beter 
beheersbaar en hebben een meer chronisch ka-
rakter gekregen. De levensverwachting neemt 
toe, echter de gezondheidsproblemen stapelen 
zich vaak wel op, hetgeen meetbaar is door de 
waslijst aan pillen en poeders die we moeten 
slikken. De zorgvragen worden ingewikkel-
der en kosten de arts vaak meer tijd. Aan de 
voorkant zien we helaas dat de instroom van 
nieuwe patiënten op steeds jongere leeftijd 
plaatsvindt. Ongezonde leefstijl (te weinig 
beweging, ongezonde voeding, roken en alco-
hol) speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens 
de Covid crisis is gemeld dat 85-90% van de 
in ziekenhuizen behandelde patiënten kampte 
met overgewicht (BMI>31). De overheid heeft 

hier niets mee gedaan en er is gekozen voor massale vaccinatiecampag-
ne. 

Vergrijzing, het ouder worden, gecombineerd met lagere geboortecij-
fers en een toenemende instroom van nieuwe, jongere patiënten leidt tot 
een toename van de zorgconsumptie en langere rijen voor het zorgloket: 
huisartsen zijn moeilijker bereikbaar, wachtlijsten voor het ziekenhuis 
en GGZ zijn enorm toegenomen. Daarnaast is het overnemen van huis-
artsenpraktijken steeds minder in trek, mede door de bureaucratisering 
van de zorg: een huisarts wort steeds meer manager dan geneesheer. 
Oudere huisartsen stoppen voortijdig en melden zich via de achterdeur 
als ZZP-er bij praktijkhouders. Het kloppend hart van de zorg lijkt nu 
zelf ongezond en gebrekkig en de beperkte toegang kan worden verge-
leken met een dreigend ‘zorginfarct’.

Inmiddels is er een samenwerkingsverband gevormd tussen de huisart-
senpraktijken Valthermond, Tweede Exloërmond en Nieuw-Weerdin-
ge, genoemd Noorderdokters. Hierin werken huisartsen Scherpenisse, 
de Vijlder, van de Ven en Zandwijk nauw samen om zodoende een ef-
ficiënte en toekomstbestendige zorg in de regio te kunnen waarborgen. 
Er is uitgebreid geïnvesteerd in eigentijdse nieuwe panden op de drie 
locaties. Ondanks hun samenwerkingsvisie ervaren zij ook een fors toe-
genomen werkdruk en kampen zij met personeelstekorten. Waarnemers 
en vakkundig personeel worden schaarser en vakanties en verplichte 
nascholing komen onder druk te staan. 

Wat betekent dit nu op korte termijn voor u?
Ondanks de samenwerkingsvisie van de ‘Noorderdokters’ neemt de 
werkdruk in de huisartsenzorg sterk toe. Naast de gezondheid van de 
patiënt dienen we ook rekening te houden met onze eigen gezondheid 
en die van ons personeel. Minder zorgpersoneel en meer hulpvragen 
dwingt ons tot aanpassingen. Waar de assistente vroeger alle hulpvra-
gen verzamelde, streven we tegenwoordig naar korte lijnen tussen pa-
tiënt en zorgverlener. Daarom wordt er al enige tijd gewerkt met het 
patiëntportaal en het terugbelsysteem. Om goede zorg te kunnen blijven 
garanderen worden de volgende praktijkaanpassingen doorgevoerd: 

- Vanaf donderdag 09-03-2023 is de praktijk in 2e Exloërmond op don-
derdagen gesloten. Bij spoedeisende zaken kunt u telefonisch contact 
opnemen met de praktijk;

- Vanaf woensdag 01-03-2023 vervalt het uitdeelpunt van apotheek 
Erica in de praktijk van 2e Exloërmond. De medicatie-afhaalauto-
maat blijft beschikbaar en deze kunt u 24/7 gebruiken. Aanmelden 
hiervoor kan via uw apotheek. Indien u niet bent aangemeld voor 
de medicatie-afhaalautomaat kunt u uw medicatie ophalen bij het 
uitdeelpunt in de huisartsenpraktijk in Valthermond. De apotheek-
medewerker is aanwezig tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Eventuele 
bezorgopties kunt u met uw apotheek bespreken. 

- Vanaf 01-03-2023 komen op alle Noorderdokterslocaties de balies te 
vervallen. Hierdoor kan er meer zorg verleend worden op het assi-
stentespreekuren. We werken uitsluitend op afspraak. U dient als 
patiënt voor alle zaken een afspraak te maken of telefonisch contact 
met de praktijk te hebben gehad. Gelieve ook bij spoedeisende za-
ken. Zo kunnen we onze praktijk/spreekkamers op uw komst voor-
bereiden. 

Met deze maatregelen hopen we u ook in de toekomst kwalitatief goede 
zorg te kunnen blijven leveren.

Teams Huisartsenpraktijken Noorderdokters
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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

KI
EK Scholen

Dorpsleven

18

Jaarlijks nemen we tevredenheidspeilingen af bij ouders, leerlingen en 
team. De uitkomsten van deze peilingen gebruiken we voor verdere 
ontwikkeling van ons onderwijs en alles wat daarbij hoort.
Per leerling ontvangt één ouder deze vragenlijst in de mailbox. De leer-
lingen van groep 5 tot en met 8 vullen allemaal een tevredenheidslijst 
in en alle teamleden ontvangen een vragenlijst met betrekking tot in 
hoeverre zij tevreden zijn over ons onderwijs, het team en de school. De 
resultaten bekijken we, analyseren we en samen koppelen we acties aan 
deze uitkomsten. Deze vragenlijsten worden ook binnen de medezeg-
genschapsraad van onze school besproken. 

2/5 deel van de ouders heeft de vragenlijst volledig ingevuld. We zien 
dat we ons kunnen verbeteren in “het vragen of ouders tevreden zijn” 
en “ouders vragen wat ze verwachten van ons als school”. Hier gaan we 
mee aan de slag! We zien ook dat ouders heel tevreden zijn over o.a.: het 
leerstofaanbod, de leertijd, de begeleiding en ondersteuning van leerlin-
gen, de actieve en zelfstandige rol van leerlingen, de opbrengsten en de 
veiligheid en het schoolklimaat. Ouders geven ons een 7,9 als het gaat 
over hoe tevreden ze zijn. Hier zijn we trots op! 
We hebben ook de antwoorden van onze leerlingen met het team geana-
lyseerd. We zien dat leerlingen blij zijn, dat ze goed geholpen worden 
en veel leren. Maar we zien ook dat ze aangeven dat ze zelf graag willen 
kiezen, beslissen, meedenken en meer muziek willen. De uitkomsten 
zijn voor ons (gelukkig) herkenbaar. We begrijpen de antwoorden van 
onze leerlingen. Het komende schoolplan en schooljaarplan werken we 
onder andere aan eigenaarschap, keuzes maken,  talentontwikkeling, 
muziek en andere zaken. Onze leerlingen geven ons een 8,0! 

Het team werkt als een team. De medewerkers gaan met plezier naar 
school en ervaren hun werk als zeer positief. Iedereen draagt haar steen-
tje bij om onze leerlingen te ondersteunen en te begeleiden bij hun ont-

wikkeling. Elke leerkracht heeft haar kwalitei-
ten en de teamleden vullen elkaar daarin goed 
aan. Met elkaar vormt het team een eenheid, 
waarbij samenwerken, elkaar aanvullen en een 
professionele cultuur centraal staan. De mede-
werkers zijn tevreden en ze geven de school als 
gemiddeld cijfer een 8,7! 

Samenvattend kunnen we aangeven dat we 
tevreden zijn met deze resultaten. We pakken 
een aantal zaken op en gaan daar de komende 
perioden mee aan de slag. Maar bovenal kun-
nen we en mogen we ook genieten en trots zijn 
op deze mooie uitkomsten. 

Henriët Kamies
Teamleider OBS De Aanloop

Wilt u komen kijken op school of heeft u vragen? 
Neem gerust contact op met Henriet Kamies. U 
kunt mailen naar: h.kamies@opoborger-odoorn.nl of 
bellen met 06 33873070

Tevredenheidspeilingen

Extra steun voor mensen in financiële nood
Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die in ernstige financiële problemen 
zitten, kunnen binnenkort bij de gemeente een beroep doen op extra ondersteu-
ning. Wethouder Bernard Jansen van de gemeente Borger-Odoorn en Elly Pas-
toor-Meuleman, voorzitter van de Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen 
en Drenthe ondertekenden daarvoor maandag 20 februari een convenant.

De gemeente Borger-Odoorn ondersteunt mensen die financieel krap 
zitten op diverse manieren. Om de energiearmoede te verminderen 
krijgen mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum 
een energietoeslag. Voor verduurzaming van huizen is voor wonin-
geigenaren met een minimuminkomen een speciale isolatiesubsidie 
van maximaal 3.500,- euro ingesteld. Daarnaast bestaat de webwinkel 
Meedoen waar huishoudens met een laag inkomen korting krijgen op 
de aanschaf van duurzame artikelen als wasmachines, koelkasten en 
dergelijke. Deze groep inwoners krijgt er daarnaast een eenmalig ener-
giebudget van 500,- euro bij om in de webwinkel Meedoen te besteden 
aan energiebesparende producten.
 
Door de samenwerking met Stichting Urgente Noden worden ook de 
mogelijkheden verruimd voor mensen die sowieso, om wat voor reden 
dan ook, financieel in de problemen zijn gekomen. Zij kunnen een bij-
drage krijgen voor bijvoorbeeld woninginrichting, levensonderhoud en 
kleding. Het gaat om incidentele bijdragen die passen in een hulpver-
leningstraject. 
Inwoners die een aanvraag willen indienen voor de SUN-bijdrage of 

hulp willen bij het aanvragen van een budget 
op de webwinkel Meedoen, kunnen contact 
opnemen met de Sociale Teams op telefoon-
nummer 0800-2009, op kantoordagen tussen 
08.30 uur en 17.00 uur. Meer informatie: soci-
aleteamsborgerodoorn.nl.

SUN Groningen en Drenthe

SUN verleent financiële hulp aan inwoners 
van de provincies Groningen en Dren-
the die in acute financiële nood verkeren. 
SUN maakt dit mogelijk door een beroep te 
doen op lokale en landelijke fondsen. Een 
deel van de kosten die SUN maakt worden 
gedragen door deelnemende gemeenten, 
waaronder Borger-Odoorn. Alleen dienst- 
en hulpverlenende instanties waarmee 
SUN een contract heeft afgesloten, kun-
nen voor hun klanten een aanvraag voor 
een gift indienen. 
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 06-27064152 06-27064152

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

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!

Advertenties

Nieuws van Valthermond Nu
Informatiebord Valtherblokken Zuid
Enige tijd terug zijn een aantal toeristische 
informatie borden in ons dorp vernieuwd/
vervangen. Echter de opdrachtgever heeft het 
bord in de bocht Valtherblokken-Zuid-Val-
therdijk abusievelijk niet meegenomen in deze  
vernieuwingsronde.
Met ondersteuning van de gemeente en dank 
zij de creativiteit, van (hoe kan het ook anders) 
Creavo creatieve vormgeving staat er vanaf 
een 16 februari een geheel vernieuwd infor-
matiebord. Als u straks in het lentezonnetje 
de veenbruggenroute weer eens gaat fietsen 
(route verkrijgbaar bij het Vervenershuis), dan 
kunt u de info van dit bord tot u nemen.

Sport en gezondheidsakkoord
Een werkgroep, bestaande uit leden van St. de 
Afdraai, Speeltuinverenigingen Rondom 60 en 
Tussen de Diepen, Deko en Valthermond.Nu, 
heeft plannen gesmeed hoe de ruimte rondom 
’t Brughuus sportief in te vullen in het kader 
van het gemeentelijk sport en gezondheidsak-
koord. De volgende zaken worden dit voorjaar 
aangelegd en of geplaatst:
•	 Beachvolleybalveld, dat om te turnen is 

naar een beachvoetbalveld
•	 Jeu de Boules baan
•	 Teqball tafel.
De werkgroep had graag meer attributen ge-
plaatst, echter er rust nog altijd een bouwbe-
stemming op deze ruimte, waardoor we be-

perkt worden tot ‘eenvoudig’ aan te leggen en op te ruimen zaken.

U leest hierboven Teqball tafel. Misschien vraagt u zich af wat is een 
Teqball tafel? Teqball combineert tafeltennis en voetbal en is een nieu-
we game op een pingpong-achtige tafel met een vast net van plexiglas 
in het midden en zijkanten die aan de uiteinden aflopen. Spelers mogen 
alles behalve hun handen gebruiken om de bal terug te krijgen bij hun 
tegenstander. 
Snelheidsdisplay ‘SMILEY’
In de periode 26 januari - 16 februari heeft de Smiley post gevat in de 
Rooilaan. Het verzoek tot plaatsing was binnen gekomen op de zoge-
naamde burendag die afgelopen november 2022 is gehouden.
De discussie ontstond na plaatsing of de snelheid nu 50 km/u dan wel 
30 km/u in de Rooilaan was. De Rooilaan is gesitueerd in een zoge-
naamde 30 km zone. Binnen de hele zone geldt de 30 kilometer snel-
heidslimiet.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zegt hier 
het volgende over:
Het begin en einde van een 30km/uur-gebied moeten duidelijk her-
kenbaar zijn door een poortconstructie: met borden, ondersteund door 
een in- en uitritconstructie. Binnen een 30km/uur-gebied heeft verkeer 
van rechts voorrang; er zijn in beginsel geen voorrangswegen of -kruis-
punten. Uitzonderingen hierop vormen hoofdfietsroutes en busroutes: 
daarop zijn voorrangskruispunten toegestaan. Bij het verlaten van een 
30km/uur-gebied moet, vanwege de uitritconstructie, aan alle andere 
verkeer voorrang worden verleend.
Overigens werd er netjes gereden in de Rooilaan, slechts 11% iets te 
snel.

Als u denkt of ervaart dat er te snel wordt gereden in uw straat dan 
kunt u een verzoek bij ons neerleggen tot plaatsing van de Smiley. We 
zullen de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandelen. 

Koert Lanting
Valthermond.NU 

Crísjes Kiek

Ken je dat, dat je iets heel graag wil, maar dat 
de weg er naar toe zó lang en moeilijk lijkt dat 
je er eigenlijk al niet eens aan wil/kan/durft te 
beginnen?
Crisje d’r zusje Giana heeft dat. Giana’s lie-
velingsding is lekker rennen en rondstruinen 
in het bos. Dát zou zij wel heel de dag willen! 
Maar Giana is bang, op straat, héél bang (ook 
getraumatiseerd door haar verleden in Spanje)! 
Zodra we buiten de poort komen en ze aan-

gelijnd moet mee lopen, gaat ze in een soort paniekstand. Dan wil ze 
eigenlijk het liefst weer naar binnen. Daar is het bekend, voorspelbaar 
en veilig, dat weet ze. Lastig hoor, want als je niet over straat gaat, is het 
bos onbereikbaar…

Hoe bereik je je doel als jouw angst (en dus jouw gedrag als gevolg van 
die angst) je er steeds van weghoudt? Giana heeft gelukkig haar mensen 
die haar met veel geduld, begrip, lieve woordjes en lekkere koekjes ver-
leiden en begeleiden in de stappen die zij te zetten heeft tot haar doel. 
Mensen die compassie met haar hebben, maar óók kijken naar het doel, 
niet alleen naar de angst.

Hoe doen wij dat zelf? Hoe bereiken wij dát wat we zeggen heel graag 
te willen bereiken/hebben, maar steeds zelf saboteren met vermijdend 
gedrag? Wie heeft er zoveel compassie met ons en helpt on onze doelen 
te bereiken? Wat als we dat nou eens zélf zijn!?

Kijk naar Giana, zij leert van kleine succesjes én dat de beloning zó waar-
devol is dat ze haar angst voor lief neemt. Het woordje “Bos!” roept zó 
veel enthousiasme en energie bij haar op, dat ze met angst en al vrolijk 
meerent naar buiten. 
Welke doel geeft óns nou zo veel energie dat we ons door niets laten 
weerhouden? Angst hoeft ons niet tegen te houden onze doelen te be-
reiken, we kunnen die angst ook meenemen. Door ons grote doel in 
kleintjes te verdelen, kleine succesjes te boeken. Met kleine, angstige, 
stapjes kom je óók vooruit!

Annemieke Kok

KI
EKColumn

Dorpsleven

21



KI
EKDorpsleven

Muziek

23KI
EK

Advertenties

Bibliotheeknieuws
Digitaal spreekuur
Voor al uw vragen over uw pc, laptop of 
smartphone op maandag 20 maart van 14.00 
tot 15.30 uur in de Bibliotheek Valthermond. 

Boekenweek 13 – 20 maart 
Het thema van de Boekenweek is dit jaar ‘Ik 
ben alles’. In het kader van dit thema organi-
seert Bibliotheek Odoorn twee activiteiten: 

Filmavond in Bibliotheek Odoorn met La vérité  
Op donderdagavond 9 maart draaien we weer 
een mooie film in de bibliotheek, dit keer de 
film La vérité met o.a. Catherine Deneuve.  Een 
beroemde Franse actrice (Catherine Deneuve) 
publiceert haar memoires, getiteld ‘La vérité’. 
Haar dochter (Juliette Bincoe) en Amerikaanse 
man komen naar Parijs en ontdekken dat het 
boek vol leugens staat.   

Joost Broeren-Huitinga (Filmkrant 25-2-’20): ‘prachtig intiem familie-
drama met een hoofdrol voor herinneringen’.  VPRO Cinema: ‘De eerste 
internationale film van de Japanse grootmeester (…) is een zowel grap-
pig als bijtend portret van een gebroken gezin, waarin iedereen (…) een 
rol speelt’ (4 sterren). Ab Zagt (AD 4-6-’20): ‘meer dan een confrontatie 
tussen een moeder en dochter (...) geeft ook inzicht in de psyche van een 
ster die denkt alles en iedereen naar haar hand te kunnen zetten. Deneu-
ve leeft zich helemaal uit in deze vertolking’ (4 sterren).   
De avond begint om 19.30 uur en na afloop is er mogelijkheid tot na-
praten.  
Entree € 10,00 voor niet bibliotheekleden en € 8,00 voor bibliotheekle-
den. Dat alles inclusief koffie/thee.   

Lezing  Pad van zelfliefde – creatie kracht op woensdag 15 maart 
We beschikken over oneindige mogelijkheden om te creëren. Vertrouw 
op wat er gaat komen, vertrouw op wat zich zal ontvouwen. 
Tijdens de lezing vertelt Judith Panjer over haar eigen pad van zelfliefde 
en de voor haar bijbehorende hobbels op het pad en hoe zij zelfliefde 
voortleeft als moeder, partner en hoe zij het pad van zelfliefde vorm-
geeft in haar werk. Daarnaast geeft zij tips wat je kunt doen om jezelf 
meer te accepteren zoals je bent, met al je mooie en minder mooie kan-
ten. Zodat jij de wereld kunt laten zien wie jij écht bent.  
 We zullen een aantal korte, effectieve opdrachtjes doen waarbij je in-
zicht krijgt over jezelf en de zelfliefde zult ervaren. We zullen creatief 
aan de slag gaat en kort hierover delen. 
Judith Panjer is creatief coach van haar bedrijf Creatie Kracht, zij werkt 
zowel in haar praktijkruimte, als in de natuur. 
De lezing begint om 20.00 uur . Entree € 3,00 ( voor niet leden € 3,50) 
incl. koffie/thee. 

Belastingaangifte: de bibliotheek helpt je op weg
Belastingspreekuren in de gemeente Borger-Odoorn
Voor 1 mei moet bijna iedereen belastingaangifte doen. Dit is niet voor 
iedereen gemakkelijk. Daarom helpt de bibliotheek mensen op weg. De 
bibliotheek organiseert belastingspreekuren en daar kunnen klanten ge-
bruikmaken van een computer en printer. Iedereen is van harte welkom. 
Je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn.
De data waarop Belastingspreekuren staan gepland zijn: 4 en 5 april van 
18.00 – 20.30 in Bibliotheek Borger en 13 april van 14.00 – 20.00 in Bibli-
otheek Nieuw Buinen en 11 april van 18.00 – 20.30 uur in Bibliotheek 
Odoorn. Dit gaat uitsluitend op afspraak en aanmelden hiervoor kan 
via de Bibliotheek, Gea Uil g.uil@biblionetdrenthe.nl  of telefonisch 088-
0128000.

Bibliotheek Valthermond
Vrijheidslaan 11b (in het Brughuus)

Open Koor Repetitieavonden 
Het Chr. Gemengd Koor ‘Samen op Weg’ te 
Valthermond wil haar ledenaantal graag uit-
breiden en organiseert daarom twee open re-
petitieavonden. Mogelijke nieuwe leden kun-
nen geheel vrijblijvend eerst kijken en de sfeer 
proeven van het koor. 

Samen op Weg is een leuk en gezellig koor met 
44 leden, die uit de regio komen. Er wordt vier-
stemmig gezongen (sopranen, alten, tenoren 
en bassen). Het koor staat onder leiding van 
dirigent Gert Vissering uit Stadskanaal, die te-
vens begeleidt op de piano. 

Elke dinsdagavond, van 19.30 tot 21.30 uur, wordt er gerepeteerd in het 
kerkgebouw De Hoeksteen, Zuiderdiep 333 te Valthermond. 

Wilt u kennismaken met het koor, dan bent u welkom op: 
• Dinsdagavond 28 maart in De Hoeksteen te Valthermond
• Dinsdagavond 25 april in de Regenboogkerk, Dr. Bekenkampstraat 

42 te Ter Apel
Aanvang: 19.30 uur.

Wilt u vooraf meer informatie, dan kunt u bellen met de voorzitter, 
dhr. Tj. Smith, tel. 06 239 69 022.



WWW.KIEKOPDEMOND.NLWWW.KIEKOPDEMOND.NL

Buurtzorg 

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  
 

06 - 1248 0398 
demonden@buurtzorgnederland.com 
www.buurtzorgnederland.com 

Buurtzorg 

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  
 

06 - 1248 0398 
demonden@buurtzorgnederland.com 
www.buurtzorgnederland.com 
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De uitvaartvereniging voor Valthermond e.o.
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering in de aula, 
Vrijheidslaan  66 te Valthermond op woensdag 15 maart 
2023, aanvang: 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling definitieve agenda
3. Notulen van 16 maart 2022
4. mededelingen
5. Jaarverslag 2022 secretaris
6. Jaarverslag 2022 penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie.
8a Vaststelling tarief opbaring in de aula voorstel niet leden € 475 en 

voor leden € 250 per opbaring (5 dagen) 
9. Contributie verhoging 2024 voor gezin € 65,00 en 18+ € 32,50 

vaststelling
  Pakketvergoeding 2024 blijft € 1080  voorstel
10. Aanpassing huishoudelijk reglement
 Art. 9 Het is het personeel verboden tijdens de verrichte diensten te 

roken of alcoholische dranken te nuttigen.

 Art.9 nieuw: Het is het personeel verboden tijdens de verrichte dien-
sten genotsmiddelen te nuttigen  

12 Aanpassing artikel 19 van de algemene statuten 
13 Bestuursverkiezing: 
 Gea Eding Dijks, aftredend herkiesbaar
 Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.
 Kandidaten kunnen zich aanmelden bij Gea Eding tel 06 48438471 tot 

een kwartier voor de vergadering.
14 Stand van zaken onderhoud.
15 Rondvraag
16 Sluiting
 Het Bestuur

Gildevereniging

De mestkever 
Dezelfde signalen van de zintuigcellen in de 
sprietgewrichten, die bij een bromvlieg vleu-
gelhouding en -slag beïnvloeden, hebben bij 
andere insekten dikwijls een afwijkende uit-
werking. Een voorbeeld hiervan is de mestke-
ver. 

Dit nogal hoog op de poten staande dier heeft 
wat men zou kunnen noemen een slechte weg-
ligging; het is bijzonder gevoelig voor zijwind. 
Zijn windsnelheidsmeter gebruikt het dier niet 
om zijn snelheid van voortbeweging vast te 
stellen, maar meer als instrument voor het me-
ten van windkracht en windrichting.

Dit werd door prof. Burikow (universiteit Frei-
burg) met een reeks proeven aangetoond. Laat 
men de wind van voor naar achter over de ke-
ver strijken, dan drukt hij prompt zijn voorstuk 
tegen de grond. Komt de luchtstroom daaren-
tegen van achteren, dan richt hij juist zijn kop 
omhoog. Bij zijwind draait hij zich meteen om 
zijn lengte-as en keert zijn gladde rug naar de 
wind; waarna hij met duidelijke ‘slagzij’ zijn 
weg vervolgt.

Hoe sterker de wind, hoe duidelijker en ener-
gieker de kever die houding aanneemt, waarbij 
hij de wind zo min mogelijk weerstand geeft en 
zijn poten de kans krijgen zich (tamelijk) goed 
schrap te zetten. Net als een bromvlieg kan 
met ook een mestkever naar verkiezing elke 
willekeurige windrichting suggereren door 
zijn sprieten kunstmatig naar buiten te buigen. 
Zodra men bijvoorbeeld de ‘stuurknuppel’van 
het dier naar rechts duwt, werpt het zich als 
een marionet onmiddelijk naar links. Drukt 
men de knuppel naar achteren, dan bokt het 
dierautomatisch naar voren, enz.

We hebben hier dus een aanschouwelijk voor-
beeld van het feit, dat prikkeling van hetzelfde 
orgaan bij verschillende dieren ook zeer ver-
schillende gedragingen tot gevolg kan hebben. 
Dit toont wel aan hoezeer hun gedrag is ver-
vlochten met de erfelijk gebonden structuren 
van hun zenuwstelsels.

Marian Servaas
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Het recept van de maandHet recept van de maand
Gele mango curry
In de Indiase keuken wordt veel gebruikt gemaakt van verschillende 
soorten rijst, granen, aardappelen, groenten en specerijen en verse krui-
den die tot garam massala’s (aromatische mengsels) gemalen worden. 
De Garam Masala kan per streek en per gerecht verschillen. Curry’s, 
tandoori en die met rijst, of met vers brood gegeten worden, zijn beken-
de Indiase gerechten.

Maak je voor het eerst een curry klaar? Dan is dit een goede curry om 
mee te beginnen, heel goed geschikt voor mensen die niet van hele pit-
tige curry’s houden. 

Ingrediënten (5 personen)
5 kipfilets (ongeveer 900 gram)
3 rijpe mango’s
1 blikje of flesje kokosmelk
1 bosje lente- of bosui
3 centimeter verse gember
1 teentje knoflook
2,5 el gele curry pasta 
1 (kippen)bouillonblokje 
2 el zoete sojasaus/ketjap manis
1 tl suiker
Een beetje olijfolie
400 gram rijst

Bereiding
Snij de kipfilets in blokjes. Schil de mango’s en snij ook deze in blokjes. 
Snij de bosui in ringen en snij het teentje knoflook heel fijn. Schil het 
stukje gember en rasp het met een fijne rasp.

Verwarm wat olie in de wok. Zodra de olie goed heet is voeg je de gem-
berrasp, fijngesneden knoflook en ongeveer 2,5 eetlepel van de gele pas-
ta toe. Laat dit even goed warm worden en wok dit tot er een lekkere 
geur van de currypasta af komt.
Voeg dan de kipfiletblokjes toe en meng dit goed met het currymeng-
sel, zodat alle blokjes kip bedekt zijn met de currypasta. Zet de kip op 
middelhoog vuur en bak, onder af en toe omscheppen, de blokjes kip 
(bijna) gaar.

Breng 500 ml water aan de kook en los het bouillonblokje hierin op. 
Breng water in een grote pan aan de kook voor de rijst. Doe 2/3 van de 
mangoblokjes in een hoge kom of in een grote maatbeker en voeg de ge-
hele inhoud van het flesje kokosmelk hieraan toe. Gebruik de staafmixer 
om hier een glad mengsel van te maken. Kook de rijst.

Blus de kipfiletblokjes af met 100 ml kippenbouillon. Roer de kip hier 
even goed doorheen en voeg vervolgens het mangomengsel toe. Roer 
ook dit weer goed door elkaar zodat het een mooie, egale saus wordt. 
Vind je de saus te dik? Voeg dan nog wat extra kippenbouillon toe. Laat 
dit vervolgens nog even 5 tot 10 minuten doorsudderen. Voeg de laatste 
paar minuten de bosui en de overgebleven blokjes mango toe. Proef de 
saus, afhankelijk van hoeveel currypasta je hebt gebruikt en hoe zoet je 
mango’s zijn kan je nog een eetlepel suiker aan de saus toevoegen. Sui-
ker zal de pittige smaak opheffen, dus als je de saus te pittig vindt, kan 
dit helpen om de saus meer in balans te krijgen.

Serveertip
Lekker met naanbrood of schijfjes komkommer erbij.

Marian Servaas
Bron: www.smulweb.nl

BingoBingo  
Op 5 & 6 april organiseren we vanuit Andes 
in samenwerking met theatercollectief Ploech 
en Eide theatervoorstellingen, genaamd Bingo. 
Dit gaat over onder andere armoede en een-
zaamheid in Valthermond/2e Exloërmond en 
Nieuw-Buinen. 

Tijdens de voorstelling Bingo! mag iedereen 
meedoen aan het bekende spel. De bingo wordt 
geleid door Tine, een enthousiaste bingodame. 
Terwijl ze de getallen opleest kaart Tine (ge-
speeld door Tamara Schoppert) op humoristi-
sche, eerlijke en herkenbare wijze situaties aan. 
Voorbeelden hiervan zijn (verborgen) armoede 
en eenzaamheid. Tine en haar moeder hebben 
elkaar al tijden niet gezien. Maar wat was hier 
nou echt de reden voor? Pas na haar moeders 
overlijden komt Tine achter de waarheid.

De voorstelling wordt op de volgende data en 
tijden gespeeld:
Woensdag 5 april 2023: 15.00 - 19.30 uur 
(Odeon Cultuurhuis 2e Exloërmond)
Donderdag 6 april 2023: 10.30 - 15.00 uur 
(Dorpshuis Nieuw-Buinen)

Jan Wim Ensing
Opbouwwerker

      ‘In ’t Gras’ 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen 
van onze Boeren-Burgers- en Buitenfair ‘in ’t 
Gras’, die plaats zal vinden op zondag 4 juni 
2023, de zondag na Pinksteren. 

Vele deelnemers hebben zich nu al aangemeld. 
Noteer deze belangrijke datum alvast in jullie 
agenda want dit mag je niet missen.

Aanmelden kan nog steeds via onze website 
www.intgras.nl. Nadere informatie volgt t.z.t. 
in onze dorpskrant.

Bestuur en vrijwilligers in ‘t Gras



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)
Annemieke Kok

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

Drukken, vouwen, nieten:
Drukkerij Hagen, Hoogeveen

Bezorgers:
André Bos, Rick van Hardeveld, Kaily Haaijer, Yvon-
ne Lantink, Roelf Sanders, Dorien Eisinga Mertens, 
Gradus Rolfes.

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

Inleverdatum kopij aprilnummer 2023: 
Woensdag 29 maart 2023
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:
info@kiekopdemond.nl

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.

Voor het betere beveiligingswerk
Als ’s morgens, heel vroeg om vier uur, de wekker gaat, heb ik best 
wat moeite om op te staan. Ook wel een beetje medelijden met mezelf. 
Dan ben ik niet zo bezig met de wereld- of plaatselijke problemen. Maar 
het kan altijd erger. Arme Bert Barelds moest de wekker nog een uurtje 
eerder laten aflopen. Voor een ritje naar Eindhoven stond alles gereed. 
Wekker en ontbijt. Het stukkie gaat meer over Bert. 

Laat ik Bert even voorstellen. Bert woont in ons Valthermond. Bert is 
getrouwd. Bert is (voor zover ik weet) een trouw echtgenoot. Ook in 
de vaderrol doet Bert zijn best. Een hobby van Bert is ballonvaren. Bert 
toert en werkt o.a. in Valthermond. Bert is glazenwasser. Ik mocht het 
verhaal delen met de lezers. Het mocht geen reclame worden voor zijn 
glazenwasserij. Dan maar reclame voor zijn beveiligingswerk.

Nou heb ik best wat moeite met het wakker worden. Daar had Bert de 
bewuste dag geen moeite mee. Een probaat middel om goed wakker te 
worden is het betrappen van een inbreker. Het middel heeft ook wat 
nadelen, geef ik toe. Toen Bert richting zijn bedrijfswagen ging was er 
al iemand ingestapt. Niet om de auto te wassen. Niet voor een taxiritje. 
Meneer was druk bezig. De portemonnee was al geïnspecteerd en leeg. 

En toen kwam Bert. Bert zijn verschijning kwam niet als een verrassing. 
Tot een goed gesprek kwam het niet. Bert zijn Arabisch was niet up to 
date. Het verdwijnen van ons mooi dialect is meer dan jammer. Maar de 
PVV vrees dat we allemaal Arabisch moeten leren lijkt mij ook niet reëel. 
Dus de taal was een probleem. 

De Groen Links oplossing, het voorlezen van een gedicht, viel dus af. 
Praten viel dus af. Tijd voor een andere oplossing. Bert is nog wat van 
de oude stempel. Normen en waarden. Komt op voor zijn have. Dat 
was wel jammer voor de ongenode gast. Voor Bert zijn gast het door 
had, had de illegale kostganger de auto met enige dwang verlaten. En 
belandde hardhandig op de grond. Het geschreeuw had de rest van de 
familie gealarmeerd. Hulp was onderweg. Het werd een familiedinge-
tje. Samen met zoon werd de man overmeesterd. Dat was geen pretje. 
Zijn geur was een mengeling van scherpe kruiden, onbekende luchtjes, 
zweet en ongewassen kledij. Meta druk aan de telefoon. Binnen de kort-
ste keren was de politie ter plaatse. Meneer afgevoerd. En hier stopt het 
verhaal. Om Kamervragen te vermijden zullen we niet veel vertellen 
over de afhandeling.
Dus voor het betere beveiligingswerk……….

Cliff




