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Winkeliers
trekken bezwaar
rondweg
Hollandscheveld
per direct in

HOOGEVEEN- Wie springt het

hoogst? Wie loopt het hardst?
Wie gooit het verst? Ruim
1100 basisschoolleerlingen
deden afgelopen dagen en
doen ook de komende dagen
nog mee aan de Sportdagen
op het Bentinckspark. Sportcommissie Hoogeveen houdt,
in samenwerking met Sportief
Hoogeveen, een Sportcarrousel waardoor alle leerlingen in
aanraking komen met verschillende sporten zoals: peanutbal, atletiek in verschillende vormen en ook zwemmen
in De Dolﬁjn. Ook morgen 1
juni en vrijdag vinden zullen
deze Sportdagen nog plaats.
Ze starten telkens om 8.45 uur
en zijn rond 14.30 afgelopen.
André Weima ©

Hoogeveen wil 42 miljoen investeren
HOOGEVEEN - Grote be- wordt vooruitgeblikt op de plan-

zuinigingen zijn de komende jaren niet nodig. De gemeente Hoogeveen heeft
haar huishoudboekje op
orde.
Nicole Donkervoort

Dat blijkt uit de programmabegroting 2018-2021, die het college
van B&W gistermiddag heeft gepresenteerd. Toch zijn er wel onzekere factoren. In de begroting

nen voor het komende jaar en de
jaren daarna. Wat zijn die plannen en hoeveel geld gaat dat kosten? Tot en met 2021 wil het college ruim 42 miljoen euro investeren. Wethouder Bert Otten van
financiën spreekt van een begroting met ambitie. ‘In de programmabegroting is een aantal nieuwe
investeringen opgenomen. Investeringen, die wat het college
betreft, stuk voor stuk nodig zijn
voor Hoogeveen.’ Hij plaats daar
bij echter gelijk ook een kanttekeadvertentie

ning: ‘Financieel gezien lopen we
daarmee wel tegen onze grenzen
aan. Op langere termijn komen
er nog weer nieuwe en omvangrijke investeringen aan, zoals bijvoorbeeld een nieuw zwembad,
dat met 16 miljoen in de reserves
is opgenomen. Maar ook moet
worden gedacht aan een nieuwe

brandweerkazerne. De huidige
kazerne is zo’n 45 jaar oud. De
zware wagens zakken er zo ongeveer door de vloer.’ De totale kosten voor nieuwbouw bedragen
5,2 miljoen euro. Voor 2021 is 2,5
miljoen euro hiervoor in de begroting opgenomen.
3
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WIJ RUIMEN AL ONZE KOSTUUMS OP
1e kostuum € 185,- | 2e kostuum € 135,Gouden mouwlabel

De winkeliersvereniging Hollandscheveld trekt per direct
haar bezwaarschrift tegen de
rondweg rondom Hollandscheveld in. Alle winkeliers vinden
dat de diverse inzichten rondom
de rondweg, die nu in Hollandscheveld zijn ontstaan, het dorp
zeker niet ten goede komen.
‘Deze ophef is nooit onze bedoeling geweest van het bezwaar.
Wij staan juist voor een goede
leefbaarheid in Hollandscheveld’, laat Jetze Cappendijck van
de winkeliersvereniging weten.
‘Onze insteek om te laten onderzoeken of het toekomstige
industrieterrein Riegmeer ook
geschikt kan zijn voor woningbouw of natuur is hierin ondergesneeuwd. Want zoals de gemeente vermeldt, zet de rondweg
ook de poort open naar bedrijventerrein Riegmeer.’ Afgelopen
dagen was commotie ontstaan in
het dorp toen bekend werd dat
de winkeliersvereniging bezwaar
had ingediend tegen de plannen voor de rondweg. Dit was
onder meer tegen het zere been
van Plaatselijk Belang Hollandscheveld dat zich, net als tal van
dorpsbewoners, al jaren actief
inzet voor de komst van een
rondweg.
Morgen wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering besproken of de gekozen locatie van de
rondweg de definitieve is.

1e kostuum € 150,- | 2e kostuum € 100,Zonder mouwlabel
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Vrouw knalt
frontaal op boom
Een oudere vrouw is maandag
aan het eind van de morgen gewond geraakt bij een aanrijding
op Buitenvaart. Ze had juist haar
auto van een keuringsstation
gehaald toen ze op een kruising
verzuimde voorrang te geven aan
de bestuurder van een bestelauto, die haar van rechts naderde. Door de aanrijding vloog ze
rechtdoor op de kruising en knalde frontaal op een boom naast de
weg. Ze is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten
zwaar beschadigd.
HOOGEVEEN

(On)gelijkheid
in onderwijs
RSG Wolfsbos en het Alfa-college
houden op 28 juni van 16.00 tot
17.30 uur een kenniscafé over
(on)gelijke kansen in het onderwijs bij RSG Wolfsbos locatie
Groene Driehoek. Als sprekers
zijn aanwezig Agnes Wolbert
(voormalig Tweede Kamerlid)
en Klaas van Veen (hoogleraar
Onderwijskunde RuG). Het Kenniscafé is een initiatief van RSG
Wolfsbos om actuele vraagstukken in de samenleving waar het
onderwijs bijna dagelijks mee te
maken heeft, in een breed perspectief te bespreken.

advertentie

Nieuwbouw !pet krijgt
klassieke uitstraling
Gebouw krijgt de naam Casquette
HOOGEVEEN - De nieuwbouw van de oude locatie van

boekhandel !pet en de Hoogeveensche Courant gaat naar
verwachting in het najaar van start. Eigenaar Van Triest
B.V. uit Hoogeveen heeft bij de gemeente Hoogeveen een
omgevingsvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling van luxe koopappartementen en winkel-/daghorecaruimte in het centrum van Hoogeveen.
De ontwikkelaar Van Triest hecht
als rasechte Hoogevener veel
waarde aan een hoogwaardige
uitstraling en kwaliteit op deze
historische locatie. ‘Er is zorg
besteed aan detaillering en een
hoog afwerkingsniveau met metselwerk en toepassing van natuursteen en andere klassieke
bouwmaterialen. Daarnaast heeft
een goede aansluiting met de omgeving ruime aandacht gekregen,
vooral met het oog op de fraaie,
naastgelegen panden van De Koffiepot en de Hoofdstraatkerk’, legt
Marcel Lip van Van Triest B.V..
Het plan is ontworpen in de stijl
van de Delftse School, door Friso
Woudstra Architecten uit Vorden.
Woudstra is gespecialiseerd in
historische villa’s, landgoederen
en appartementen met een klassieke uitstraling.
De 24 koopappartementen

hebben een oppervlakte van 80
tot 175 vierkante meter en bevinden zich op drie verdiepingen.
Alle appartementen zijn voorzien
van een ruime loggia van 15 tot 25
vierkante meter.
Lip: ‘Samenvoeging van twee
appartementen tot één penthouse behoort zelfs tot de mogelijkheden.’ Elk appartement beschikt over een eigen inpandige
garage met automatische deur.
De garages komen op de begane
grond en zijn bereikbaar vanaf
het Van Echtenplein.
De
winkel-/daghorecavoorziening van circa 475 vierkante
meter komt op de hoek van de
Hoofdstraat en het plein voor de
Hoofdstraatkerk.
Kastanjeboom en kerkplein
Met het oog op de bescherming
van de historische kastanjeboom

op de Bentinckslaan en de wens
om het plein voor de Hoofdstraatkerk te vergroten en te verfraaien,
wordt een deel van de kavel overgedragen aan de gemeente Hoogeveen die in het najaar van 2018
over zal gaan tot herinrichting
van het kerkplein.
Casquette
De naam van het gebouw wordt
Casquette, het Franse woord voor
pet. ‘De naam refereert aan Claas
Pet, die in 1857 zijn boekhandel
in Hoogeveen begon en naar de
Cascade. De Cascade is het waterkunstwerk in het centrum van
Hoogeveen dat verwijst naar het
kanaal dat in het begin van de 17e
eeuw werd gegraven op de plaats
waar nu de Hoofdstraat is’, aldus
Lip.
Voorlichtingsavond
Van Triest B.V. houdt dit jaar
nog een voorlichtingsavond voor
omwonenden en belangstellenden. Lip: ‘We merken dat er veel
belangstelling is voor hoe dit deel
van het centrum eruit gaat zien.
Vooralsnog gaat het om een voorlichtingsavond, maar dat kan nog
veranderen.’
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de wijk Krakeel heeft maandag
omstreeks 7.30 uur een kettingslang gevonden op de kruising van
de Nadirlaan en de Neptunus. De
slang was op het moment van vinden al overleden. Omdat de vinder niet goed wist wat hij met het
dode dier moest doen, heeft zijn
vrouw het naar de Dierenkliniek
aan de Kortewijk gebracht. Daar
waren ze verrast. Nog nooit eerder
was er een dode slang gebracht.
‘Het dier was net overleden’, vertelt de assistente, die de slang in
ontvangst nam. ‘Ik denk dat hij
ontsnapt is. De slang had zelf kleine bijtwondjes.’
Kettingslangen
(lampropeltis) zijn volgens slangendeskundige André Weima ongevaarlijk.
‘Er zijn veel ondersoorten van en
ze komen oorspronkelijk voor in
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De 3D-impressie van het nieuwe pand op de

Start
experiment
renteloze
leningen
HOOGEVEEN - Het college van

Deze slang werd dood gevonden op straat.

het zuiden van Noord-Amerika.’
Ze bijten zelden en kunnen met
de blote hand gepakt worden. Ze
doden hun prooi niet door te bij-

www.stichtingrota.nl
Abonnementen:
Kwartaalabonnementen
lopen automatisch door
tot wederopzegging, tenzij
drie weken voor de nieuwe
abonnementperiode
schriftelijk of telefonisch
te kennen wordt gegeven
dat het abonnement wordt
geannuleerd. Halfjaar- en
jaarabonnementen worden
na de aanbiedingsperiode
automatisch omgezet naar
een abonnement voor
onbepaalde tijd, tenzij een
maand voor de nieuwe
abonnementperiode
schriftelijk of telefonisch
te kennen wordt gegeven
dat het abonnement

wordt geannuleerd.
Na de omzetting van
het abonnement naar
onbepaalde tijd, kan het
abonnement per maand
worden opgezegd met
een opzegtermijn van een
maand.
telefoon: 0522 85 85 85
e-mail: abonnementen@
boom.nl
Bezorgklachten:
Tijdens kantoortijden
van 08.00 uur
tot 17.00 uur en op
maandag, woensdag en
vrijdag tot 19.30 uur:
0522 85 85 87.

De Dierenkliniek ©

ten, maar door deze te verwurgen.
De Dierenkliniek is op zoek naar
de eigenaar. Deze kan contact opnemen via tel. 0528-220060.

B&W heeft besloten een experiment te starten met renteloze leningen voor energiebesparende
maatregelen. De eerste bewoners
in Wolfsbos hebben de offerte
voor een pakket van Hoogeveen
woont SLIM getekend. De komende periode worden ook nieuwe doelgroepen benaderd, waaronder bewoners met een koopwoning in buurt De Grasmus en
omgeving. Voor deze groep is
er eerst een keukentafelgesprek
over de Voorzieningenwijzer.
advertentie

Wij zien het zitten!
Het Oude Ambacht
stijlvol wonen

Dorpsstr. 5, Noord Sleen
(bij Emmen)
Do, vrij, za geopend
Tel.: 0591-361656
www.het-oude-ambacht.nl

Lekker
eigenwijs!

BW Dexter relax fauteuil
in leer €4.895,U kunt al relaxed zitten vanaf €2.615,-

Dat zeggen we zelf over
onze collectie. Soms uitgesproken, vaak goed te
combineren en altijd
bijzonder. Vergeet je
voorkeur voor stijlen,
kom lekker eigenwijs
meubels kijken bij
Het Oude Ambacht.
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OPMERKELIJK Een van de voorstellen van het college van Hoogeveen is om
50.000 euro uit te trekken voor extra cameratoezicht in het centrum. Het gaat
om mobiele camera-units. Wethouder Otten: ‘Niet omdat de onveiligheid is
toegenomen, maar om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.’
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Nicole Donkervoort

Friso Woudstra Architecten BNA ©

Hoofdstraat.

SPSH wordt Spelerwijs
HOOGEVEEN - De Stichting Peu-

terspeelzalen Hoogeveen (SPSH)
gaat vanaf 1 september verder
onder een nieuwe naam: Spelerwijs. Door een nieuwe wet (Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk) gaat het peuterspeelzaalwerk per die datum
veranderen. Die wet regelt dat
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aan dezelfde kwaliteits-

eisen moeten voldoen. Ook verandert de financiering van het
peuterspeelzaalwerk. ‘Dat heeft
gevolgen voor onze organisatie’,
zegt Marian Kleve, directeur van
SPSH/Spelerwijs. ‘Om dat duidelijk te maken, veranderen we
onze naam en daarmee ook ons
logo. Maar voor de rest blijft ook
veel hetzelfde.’
Wel gaat Spelerwijs uitbrei-

den. Kleve: ‘Vanaf 1 september
gaan we ook buitenschoolse opvang aanbieden: BSO Jong in de
wijk Krakeel. Met de Sterrenhoeve willen we ook de kinderen van
de buitenschoolse opvang willen
laten genieten van het buitenspelen.’ Alle 600 peuters die de peuterspeelzalen bezoeken, ontvangen deze week het geboortekaartje van Spelerwijs.

HOOGEVEEN - Onzekere factoren de komende jaren voor de gemeente Hoogeveen zijn ook theater De Tamboer en het ‘ijsbaanverhaal’. ‘Dergelijke zaken maken
dat nu al moet worden nagedacht
over hoe we dit mogelijk kunnen
maken en toch financieel gezond
blijven’, aldus wethouder Bert Otten.
Het college wil daarover in de
tweede helft van dit jaar met de
gemeenteraad in gesprek gaan.
Momenteel houdt Hoogeveen
zich aan de door de gemeenteraad afgesproken schuldennorm
van 80 procent. Of die norm moet
worden opgehoogd? ‘Dat is aan
de raad’, hield de wethouder zich
op de vlakte.
Een van de projecten die het
college in 2018 en 2019 wil aanpakken is de realisatie van de
rondweg Hollandscheveld. Een

langgekoesterde wens van de
dorpsbewoners. De kosten hiervan bedragen 3,5 miljoen euro. De
provincie draagt 1,2 miljoen bij.
Aansluitend bij de bestuurlijke innovatie die is ingezet, wordt
buurtbeheer volgend jaar uitgebreid over heel Hoogeveen. Inwoners kunnen de medewerkers
van de buurtbeheerteams rechtstreeks aanspreken met vragen,
tips en klachten.
Vanuit de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum wil het college
verder inzetten op het verkleinen van het winkelgebied door
de verhuizing van winkels te stimuleren. Ook willen B&W in 2018
beginnen met een kwaliteitsverbetering van de Hoofdstraat en
omgeving.
Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange waslijst.
Op donderdag 29 juni buigt de
gemeenteraad zich over de programmabegroting.
advertentie

Meer grip op WMD ‘Raad kan cijfers incidenten krijgen’
ASSEN - Gedeputeerde Staten
van Drenthe stemmen in met een
wijziging van de statuten van de
Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). In de statutenwijziging van WMD Drinkwater BV
wordt geregeld dat de persoon
die door de publieke aandeelhouders is benoemd tot directeur
van de NV Waterbedrijf Drenthe,
ook de enige is die in aanmerking
komt voor de benoeming als directeur van WMD Drinkwater BV.

advertentie

HOOGEVEEN - Als de behoefte
er is, wil het college van burgemeester en wethouders de laatste halfjaarcijfers over incidenten
waarbij asielzoekers zijn betrokken met een toelichting beschikbaar stellen aan de gemeente-

raad. Dat heeft het college geantwoord op vragen van de fractie
van Gemeentebelangen. De politie maakt elk halfjaar een dergelijk overzicht voor de burgemeester, die over de openbare orde en
veiligheid gaat.
advertentie

HET ZOEKERTJE, WAAR HET OPVALT DAT DE PRIJS MEEVALT!
Zeppelinstraat 4a
Hoogeveen
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Antiek, Brocante,
Meubelen,
Klein Goed en
Fabriekspartijen enz.

INDUSTRIEWEG 39 | T: 0528 - 820 330
WWW.RICHARDTHALEN.NL

www.kringloophetzoekertje.nl
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B&W van Hoogeveen
presenteren plannen
voor komende jaren

Plezier voor jong en oud
tijdens Wings en Wheels
op een zonovergoten
vliegveld in Hoogeveen

Wat zijn de plannen van het college voor 2018 en de jaren daarna? En hoeveel geld gaat
dat kosten? Dat staat in de programmabegroting 2018-2021, die het college van B&W
gisteren heeft gepresenteerd.
Grote bezuinigingen zijn de komende jaren niet nodig. De programmabegroting is over de
komende vier jaar structureel sluitend. In de jaren 2018, 2019 en 2021 is er een overschot,
variërend van ongeveer € 200.000 tot € 324.000. Alleen 2020 laat een klein tekort zien
van € 90.000. Tot en met 2021 wil het college ruim € 42 miljoen investeren, inclusief de
investeringen in 2017.
TEGEN GRENZEN AAN
Wethouder Bert Otten van Financiën: ‘We hebben in deze programmabegroting een aantal
nieuwe investeringen opgenomen. Investeringen die, wat het college betreft, stuk voor
stuk nodig zijn voor Hoogeveen. Financieel gezien lopen we daarmee wel tegen onze
grenzen aan.’
Volgens wethouder Otten komen er op termijn nog weer nieuwe en omvangrijke
investeringen aan, zoals een nieuw zwembad. ‘En om dergelijke ambities te kunnen
financieren, moeten we nu al nadenken over hoe we dit mogelijk kunnen maken en toch
financieel gezond blijven’, aldus Bert Otten. Het college wil daarover in de tweede helft
van dit jaar met de gemeenteraad in gesprek gaan.

Foto: André Weima

UIT DE RAAD
RAADSAVOND 1 JUNI
De raadsavond van de gemeenteraad begint donderdag 1 juni om 19.00 uur.
- De avond begint met een informerende ronde over de plannen over de doorontwikkeling van de culturele instellingen.
- Om 19.30 uur start de besluitvormende vergadering. Hierin staat onder andere
de ontwikkelingsvisie stadscentrum geagendeerd. Deze visie is op 18 mei jl.
besproken. Het is de bedoeling om met behulp van deze visie een aantrekkelijk en
toekomstbestendig winkel-, werk- en woongebied te creëren.
- Verder is tijdens de besluitvormende vergadering de verordening maatschappelijke
ondersteuning 2017 geagendeerd. Deze verordening is ook tijdens de raadsavond
van 18 mei jl. besproken. Voorgesteld wordt om de verordening maatschappelijke
ondersteuning inclusief tarieventabel vast te stellen.
- Het bestemmingsplan Fluitenberg, deelplan Schuinedijk 2015 staat ook op de agenda voor de besluitvormende ronde. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te
stellen en om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Er zijn
geen zienswijzen ingediend tegen dit plan.
- Vanaf ongeveer 20.00 uur vinden er twee debatronden plaats over twee onderwerpen waarover de raad op 18 mei jl. is geïnformeerd. De eerste debatronde gaat
over de mobiliteitsvisie. Deze mobiliteitsvisie zal als basis gaan dienen voor het
verkeersbeleid voor de komende jaren. De tweede debatronde begint rond
21.15 uur en gaat over het raadsvoorstel voor het toekomstbestendig maken
van theater De Tamboer.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een van de geagendeerde
onderwerpen, kunt u contact opnemen met de griffie, e-mail grifﬁe@hoogeveen.nl
of telefoon 14 0528. U krijgt dan maximaal drie minuten de gelegenheid om de raad
te informeren.
De complete agenda vindt u op www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via Radio Hoogeveen.
De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te
zijn. De gemeenteraad heeft ook een programma ‘Gast van de Raad’. Als gast van
de raad krijgt u voorafgaand aan een raadsavond een kijkje achter de schermen en
kunt u de raadsavond bijwonen. Raadsleden en griffie vertellen over het raadswerk
en geven een toelichting op de onderwerpen die op de agenda staan voor de
raadsavond. Als u onze gast wilt zijn kunt u zich aanmelden bij grifﬁe@hoogeveen.nl.
Bij voldoende aanmeldingen krijgt u een uitnodiging van de griffie.

Spreekuur ombudsman
Ombudsman Maas van Egdom houdt elke maand spreekuur.
U kunt daar met uw klachten of vragen over uw behandeling
door de gemeentelijke organisatie terecht.
Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 26 juni 2017.
U kunt voor dat spreekuur een afspraak maken met Anita
van Ulsen, via telefoon 14 0528. Maar u kunt ook mailen
naar ombudsman@hoogeveen.nl. Bij spoedgevallen is in
overleg een afwijkende regeling mogelijk.

HIGHLIGTS
Het college wil in 2018 en 2019 de rondweg Hollandscheveld aanleggen. Hiermee gaat
een langgekoesterde wens van de inwoners in vervulling om verkeer uit het dorp te
weren. De weg kost € 3,5 miljoen. De provincie draagt € 1,2 miljoen bij.
Buurtbeheer wordt in 2018 uitgebreid over heel Hoogeveen. Inwoners kunnen de
medewerkers van de buurtbeheerteams rechtstreeks aanspreken met vragen, tips en
klachten. Het college wil sterker inzetten op bewustwording van duurzaamheid, samen
met inwoners en andere maatschappelijke partners. Hoogeveen Woont Slim is daar
een aansprekend voorbeeld van. Vanuit de Woonvisie wordt vanaf 2018 een aantal
onderwerpen opgepakt, waaronder het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties, het
ondersteunen van de woningvraag van ouderen en het herstructureren van delen van het
openbaar gebied. Vanuit de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum wil het college naar een
kleiner winkelgebied door de verhuizing van winkels te stimuleren. Ook wil het college
in 2018 beginnen met een forse kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied van de
Hoofdstraat en directe omgeving. De multidisciplinaire teams bij de huisartsen in de kern
Hoogeveen signaleren en ondersteunen kwetsbare ouderen. Maar het college wil deze
teams nu ook inzetten voor het opsporen en ondersteunen van andere groepen kwetsbare
inwoners.
RAAD AAN ZET
Op donderdag 29 juni buigt de gemeenteraad zich over de programmabegroting.
De agenda voor deze vergadering wordt in Het Torentje en op www.hoogeveen.nl
geplaatst.

Acquisitie voor de gemeentegids 2018
weer van start
Elk jaar laat de gemeente Hoogeveen een
officiële gemeentegids uitgeven. Die komt
met medewerking van de gemeente tot
stand.
ACQUISITEUR
De komende weken verzamelt Jessica
Venema namens uitgeverij Akse media uit
Den Helder informatie en advertenties voor
de editie 2018 van onze gemeentegids. Zij
doet dat met medeweten van de gemeente
Hoogeveen. Twijfelt u? Mevrouw Venema
kan een brief van de gemeente overleggen
waarin staat dat zij met medeweten van de
gemeente Hoogeveen advertenties werft.

VERSPREIDING
De gemeentegids 2018 wordt niet aan
huis bezorgd. In december kunt u de
gemeentegids gratis ophalen bij de balie in
het Compagnieshuis. Daarnaast houden wij
exemplaren in voorraad voor:
- nieuwe inwoners van onze gemeente;
- andere belangstellenden;
- promotie en representatie.
De gemeentegids heeft een oplage van
5.000 exemplaren.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Wil Noordzij, tel. 0528291257.

SPORT

Leerlingen van basisscholen
sportief aan de slag
Deze week organiseert de Sportcommissie Hoogeveen in samenwerking met
Sportief Hoogeveen weer een fantastische sportweek voor alle basisscholen in
het Bentinckspark. De groepen 7 en
8 sportten gisteren en op donderdag
1 juni en vrijdag 2 juni. Ruim 1100 leerlingen nemen afwisselend deel aan het
peanutbal-toernooi op de voetbalvelden
van HZVV, atletiek op de atletiekbaan
van HAC’63 en zwemmen in Zwembad de
Dolfijn. De sportdagen starten om 8.45
uur en zijn rond 14.30 uur afgelopen.
Voor de 1200 leerlingen van de groepen
5 en 6 is er vanochtend (woensdag) een
sportochtend op de voetbalvelden van

VV Hoogeveen. Door middel van een roulatiesysteem komen er diverse sporten
aan bod. Iedereen is van harte uitgenodigd om donderdag of vrijdag te kijken
en de spelers aan te moedigen.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de sportweek
kunt u contact opnemen met
Leny Oostenveld via
l.oostenveld@dewoldenhoogeveen.nl.

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Zaterdag 3 juni
- Huis aan huis door basisschool
De Posthoorn in Pesse vanaf 9.00 uur.
- Tot 12.00 uur staan er containers van
het Comité Ouderen Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt op de parkeerplaats
achter De Opgang aan de Alteveerstraat.
Dinsdag 6 juni
- Huis aan huis door basisschool
Het Palet vanaf 18.00 uur in de
wijken Venesluis, Centrum-west en
West/stationsgebied.
Donderdag 8 juni
- Huis aan huis door basisscholen
De Morgenster en Apollo vanaf
19.00 uur in de wijk Krakeel.
- Huis aan huis door de basisscholen
De Krullevaar en De Goudvink vanaf
18.30 uur in de wijk Wolfsbos.
- Tussen 10.00 en 19.30 uur staan er
containers van basisschool
De Weidebloem naast de gymzaal
aan de Curiestraat in Hoogeveen.
COLLECTEN
Deze week collecteert het Epilepsiefonds.
Volgende week gaat het Oranjefonds
met de collectebus langs de deuren.

UITAGENDA
MINI AFRIKALOOP
Zaterdag 3 juni is de gezellige Mini
Afrikaloop in en rond Hoogeveen.
Je kunt kiezen tussen vijf, tien, twintig,
dertig en veertig kilometer.
De start en finish zijn in het wijkgebouw
De Weideblik in Hoogeveen.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen vindt u
op www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Vragen over
bouwkavels?
Heeft u interesse in een kavel van de
gemeente? Elke eerste woensdag van
de maand is er een inloopspreek uur in
Punt H in de Hoofdstraat. Van 15.00 tot
17.00 uur kunt u hier terecht voor al uw
vragen over bouwkavels! Ook kunt u meer
informatie vinden op
www.hoogeveen.nl/kavelstekoop.

Thema avond
‘Nieuwe impuls
recreatie en
toerisme’
Op maandagavond 17 juli wordt een
thema avond voor de gemeenteraad
en ondernemers georganiseerd met
het thema ‘nieuwe impuls recreatie en
toerisme Hoogeveen’.
U bent van harte welkom om u te laten
informeren en om mee te denken van
19:00 tot 21:30 uur in de raadzaal van het
Raadhuis. Aanmelden voor de bijeenkomst
of vragen vooraf kan via
grifﬁe@hoogeveen.nl.

IJsje eten in
de stad?
vullertje

Neem
De Bij!
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Hoogeveen presenteert magazine over succesvolle
aanpak voor ouderenzorg

Vandaag stellen we één van de tien dorpen uit Hoogeveen aan u voor. Ieder dorp
heeft iets unieks en zijn eigen geschiedenis die we graag onder de aandacht willen
brengen. Het dorp dat vandaag in de spotlights staat is Elim.
Dit dorp bestaat uit 2.400 inwoners
en is ontstaan als nederzetting in een
voormalige veenkolonie. Het is een
buitendorp van Hoogeveen, het ligt
ten zuidoosten van deze gemeente
en grenst aan de provincie Overijssel.
Voorheen waren die straten watergangen, zogenoemde wijken, via welke
het veen en de melkbussen per schuit
werden vervoerd.

Wethouder Erik Giethoorn: ‘Het is een
vraag die waarschijnlijk velen bezighoudt:
hoe dragen we de zorg voor onze ouderen, nu en in de toekomst?
Want niet alleen het aantal ouderen
groeit, ook hun kans op kwetsbaarheid.
Daar moeten we wat mee.

baar worden.’ In ‘Vitaal & Aanwezig’ neemt
de gemeente lezers mee in de werkwijze
aan de hand van de verhalen van verschillende betrokkenen.

Het magazine is te lezen op
www.hoogeveen.nl/ouderenzorg.

Werkgeversservicepunt Drenthe: voor alle mensen met
een uitkering die op zoek zijn naar een baan
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
wordt voor veel werkgevers steeds belangrijker. Om dit goed in te kunnen vullen
kunnen werkgevers bij uitstek terecht bij
het Werkgeversservicepunt Drenthe (WSP
Drenthe). De professionals van WSP Drenthe bemiddelen niet alleen mensen met
een uitkering naar werk, maar bieden ook
advies, begeleiding en faciliteiten die met
werk te maken hebben.
WSP Drenthe is een bundeling van krachten
vanuit gemeenten Borger-Odoorn, Emmen,
Coevorden, Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe, het UWV en Alescon en Emco.
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Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN (ontvangstdatum)
- Blankvoorn 34, Hoogeveen, plaatsen van
een overkapping (21 mei 2017)
- Dorpsstraat 21, Elim, oprichten van een
bed en breakfast in de pastorie
(19 mei 2017)
- Grote Kerkstraat 65 A, Hoogeveen,
realiseren van een woning met kantoor
gastouderbureau en zorgbakkerij
(22 mei 2017)
- Prins Mauritsplein 16, Hoogeveen, bouwen van een woning (19 mei 2017)
- Tarwekamp 29, Hoogeveen, plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de
woning (22 mei 2017)
De gemeente publiceert deze aanvragen
om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt
in dit stadium nog geen zienswijzen of
bezwaren indienen. Op het moment dat dit
wel kan, volgt opnieuw publicatie in het
Torentje.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
- Alteveer 119, Hoogeveen, bouwen van
een bijgebouw (19 mei 2017)
- Bakkerneslaan 11, Hoogeveen,
verbreden van de oprit (22 mei 2017)
- Bakkerneslaan 12, Hoogeveen,
verbreden van de oprit (19 mei 2017)
- Bakkerneslaan 15, Hoogeveen
verbreden van de oprit (22 mei 2017)
- Bakkerneslaan 21, Hoogeveen,
verbreden van de oprit (22 mei 2017)
- Bakkerneslaan 7, Hoogeveen,
verbreden van de oprit (18 mei 2017)
- De Plecht 65, Hoogeveen, plaatsen van
een dakkapel (19 mei 2017)
- Industrieweg 11, Hoogeveen, veranderen
van de voorgevel (19 mei 2017)
- Leiendijk 9, Hoogeveen, uitbouwen van
de woning met een overkapping
(19 mei 2017)
- Nijstad 16, Hoogeveen, bouwen van een
woning en het aanleggen van een inrit
(19 mei 2017)
- Schuinedijk 13, Fluitenberg, bouwen van
een bijgebouw (19 mei 2017)
- Van Echtenstraat 42, Hoogeveen, intern
verbouwen van kantoor naar apparte-

Dorp in de spotlights
Elim

De gemeente Hoogeveen heeft een magazine gemaakt over de succesvolle aanpak
van de ouderenzorg in Hoogeveen.
Het eerste exemplaar werd door wethouder Erik Giethoorn en directeur huisartsenzorg Drenthe, Ron Wissink, overhandigd
aan de Drentse gedeputeerde Henk
Jumelet.

Een paar jaar geleden hebben wij de
handen ineen geslagen met de huisartsen
en zijn we met een nieuwe werkwijze begonnen voor de Integrale Ouderenzorg in
Hoogeveen. Een werkwijze waarbij we er
voor ouderen willen zijn voordat ze kwets-
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Lag eerst vooral de focus op bemiddeling
voor mensen met een arbeidsbeperking,
nu is het WSP Drenthe er voor álle mensen
met een uitkering die op zoek zijn naar
werk. Dankzij het zeer uitgebreide netwerk
van de deelnemende partijen wordt er
vrijwel altijd een passende match tussen
werkzoekenden en werkgevers gevonden.
WSP Drenthe gaat verder dan het puur
koppelen van werkgever aan werknemer.
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menten (18 mei 2017)
- Van Limburg Stirumstraat, Hoogeveen,
bouwen van een dakopbouw op een
bijgebouw (19 mei 2017)
- Wilgencamp 11, Hoogeveen, bouwen van
een woning (18 mei 2017)
VERGUNNINGSVRIJ (datum besluit)
- Hunze 19, Hoogeveen, bouwen van een
tuinhuisje (22 mei 2017)
- Röntgenhof 13, Hoogeveen, plaatsen van
een terrasoverkapping (11 mei 2017)
Bent u het als belanghebbende niet eens
met een besluit? Dan kunt u binnen zes
weken na de bekendmaking aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W.
En vindt u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet kunt
afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank
Noord-Nederland om een voorlopige
voorziening vragen. U kunt ook digitaal een
verzoekschrift indienen bij de rechtbank.
Voor meer informatie zie
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
SLOOPMELDINGEN (datum besluit)
- Behringhof 43, Hoogeveen, slopen van
het tuinhuisje en het verwijderen van asbesthoudende golfplaten (18 mei 2017)
- Helios 186, Hoogeveen, verwijderen van
asbesthoudende afdichtingskoord uit de
woning (18 mei 2017)
- Helios 82, Hoogeveen, verwijderen van
asbesthoudende afdichtingen uit een
woning (18 mei 2017)
- Koekoeklaan 3, Hoogeveen, slopen van
een kerkgebouw (22 mei 2017)
- Oostering 46a, Hoogeveen, verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een
kippenschuur (22 mei 2017)
- Schilperoortstraat 28, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloerafwerking uit de keuken van de woning
(22 mei 2017)
- Schilperoortstraat 56, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende vloer uit de
woning (22 mei 2017)
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op
grond van het Activiteitenbesluit te hebben
ontvangen:

De organisatie motiveert werkgevers bij
het zoeken van iemand met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt goed
advies gegeven over alle wet- en regelgeving en wordt bijvoorbeeld ook gekeken
naar een juiste begeleiding van medewerkers.
Meer informatie vindt u op
www.wspdrenthe.nl
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- Voltastraat 59, 7903 AA Hoogeveen.
De melding heeft betrekking op het
oprichten van een autodemontagebedrijf.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie
betreft slechts een wettelijk verplichte
bekendmaking.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Hoogeveen heeft
besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum
hebben verzonden aan de aanvrager:
- Voltastraat 59, 7903 AA, OBM omgevingsvergunning beperkte milieutoets Voltastraat 59 Hoogeveen, 19 mei 2017
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
bij binnen zes weken na de verzenddatum
van het besluit bezwaar maken door
het indienen van een gemotiveerd
bezwaarschrift. Als onverwijlde spoed
dit vereist, kan ook een verzoek om
voorlopige voorziening worden gedaan bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD
Groningen).
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met W. Niezen op telefoonnummer
0592-754433 of emailadres
w.niezen@ruddrenthe.nl. Heeft u naar
aanleiding van deze brief nog vragen of
opmerkingen, dan kunt u contact opnemen
met W. Niezen van de RUD Drenthe via
telefoonnummer: 0592-754433.
EVENEMENTEN
Aanvragen vergunning (ontvangstdatum)
- Speeltuin De Speulplekke, speeltuin
Noordscheschut, zaterdag 8 juli 2017 van
8.00 tot 17.00 uur, Kinderrommelmarkt
(17 mei 2017)
- Stichting Occultfest, weiland Wijsterseweg 2, Hoogeveen, 1 tot en met 3 september 2017, Occultfest (18 mei 2017)

Eerder werd het dorp om die reden
wel het ‘Giethoorn van het Noorden’
genoemd. De eenvoud, soberheid en de
authentieke sfeer die dit bijna vergeten

veendorp aan de rafelrand van Drenthe
uitstraalt, waar de mensen trots zijn op
wat ze op eigen kracht hebben bereikt.
Opvallend veel bewoners maken van
hun plekje onder de zon een klein
paradijsje wat resulteert in niet zelden
prachtige en bijzonder goed onderhouden tuinen. Dit wordt gestimuleerd
door een actieve siertuinenvereniging.
Dat de Elimieten van bloemen houden
blijkt wel uit de jaarlijkse bloemencorso
dat ieder jaar aan op de 2e zaterdag in
september plaatsvindt. Al jaren is deze
sierlijke optocht de grootste trekpleister
voor bezoekers.

Zoektocht naar de
‘Drentse onderneming van het Jaar’
Stichting ‘Drentse Onderneming van het
Jaar’ wil door het jaarlijks toekennen van
deze titel haar bewondering en waardering
tonen voor alle Drentse ondernemingen.
Van groot tot klein, met veel of weinig personeel. De prijs onderstreept het belang van
goed ondernemerschap voor de economie
en de werkgelegenheid in Drenthe. Vorig
jaar was de ZorgZaak uit Hoogeveen een
van de drie finalisten.
Belangrijke criteria om in aanmerking te
komen voor de Drentse Onderneming van
het Jaar zijn ondernemingen die vanuit een
duidelijke strategische visie, op een creatieve en innovatieve wijze, een maatschappe-
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- Mevrouw C.H. Sloots, Steenbergerpark,
Hoogeveen, zaterdag 9 september 2017
van 19.00 tot 23.30 uur, Bios in het Park
(21 mei 2017)
De gemeente publiceert deze aanvragen
om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt
in dit stadium nog geen zienswijzen of
bezwaren indienen. Op het moment dat dit
wel kan, volgt opnieuw publicatie in het
Torentje.
Verleende vergunningen (datum verleend)
- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, Hoofdstraat, Hoogeveen, zondag
28 mei 2017 van 13.00 tot 17.00 uur,
Koopzondag Strunen in het Stro met
braderie en muziek (22 mei 2017)
- Stichting Centrummanagement Hoogeveen, Hoofdstraat, Hoogeveen, zondag
25 juni 2017 van 13.00 tot 17.00 uur,
Koopzondag Plug and Play (22 mei 2017)
Bent u het als belanghebbende niet eens
met een besluit? Dan kunt u binnen zes
weken na de bekendmaking aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W.
En vindt u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet kunt
afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank
Noord-Nederland om een voorlopige
voorziening vragen. U kunt ook digitaal een
verzoekschrift indienen bij de rechtbank.
Voor meer informatie zie
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DE
SANTBRINCKE
Het college van B&W maakt bekend dat
de gemeenteraad op 18 mei 2017 het bestemmingsplan De Santbrincke ongewijzigd
heeft vastgesteld en heeft besloten geen
exploitatieplan voor het gebied vast te
stellen. Met dit bestemmingsplan wordt
voldaan aan de verplichting eens per tien
jaar bestemmingsplannen te herzien, er
worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
De stukken liggen van 1 juni tot en met
12 juli 2017 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen.
U kunt de stukken ook raadplegen op

lijk en duurzaam verantwoord beleid voeren
en daarmee ook financieel succesvol zijn.
Bedrijven waar Drenthe trots op kan zijn.
Meerdere Drentse bedrijven, gemeenten
(waaronder gemeente Hoogeveen) en
provincie ondersteunen dit initiatief. Met
de nieuwe opzet Drentse Onderneming van
het Jaar wordt een bijdrage geleverd aan de
zichtbaarheid van onze economische parels
en daarmee ook onze regionale economie.
Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden, maar
een bedrijf kan ook door iemand anders
worden aangemeld. Aanmelden kan tot
2 juni. Kijk voor meer informatie op
www.drentseondernemingvanhetjaar.nl.
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http://www.hoogeveen.nl/Wonen_en_
Leven/Bestemmingsplannen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0118.2016BP9030001-VG01
Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep
instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:
- een belanghebbende is die tijdig een
zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de
gemeenteraad
- een belanghebbende is en aan kunt
tonen dat u redelijkerwijs niet in staat
bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.
U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u
een beroep heeft ingesteld, kunt u ook
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in
werking op de dag na het verstrijken van
de beroepstermijn.
Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet in werking voordat
over dat verzoek is beslist.
MILIEU
KAPVERZOEK
- De gemeente geeft toestemming voor
het kappen van 4 gemeentelijke bomen
ter plaatse van de Albert Steenbergenstraat in Hoogeveen.
- De gemeente geeft toestemming voor
het kappen van 1 gemeentelijke boom
ter hoogte van de Brummelstraat 28 in
Hollandscheveld.
De gemeente publiceert deze toestemmingen om u op de hoogte te stellen.
U kunt hiertegen geen zienswijze of bezwaar indienen.
CONTACT
Voor meer informatie over deze
mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528 of
e-mail naar info@hoogeveen.nl.
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Familieberichten
Familieberichten voor deze krant kunnen
worden opgegeven tot 8.00 uur op de dag van
verschijning (ma, wo en vr).
Uw familiebericht wordt geplaatst in de
Hoogeveensche Courant en op
familieberichten.nl.
Het familiebericht kunt u opgeven via:
www.familieberichten.nl/krant
In vier eenvoudige stappen uw advertentie
maken en plaatsen (geen productiekosten)
advertentie@boom.nl
(productiekosten: 15 euro per advertentie)
0522-266 166
(productiekosten: 15 euro per advertentie)
We zijn niet aansprakelijk voor fouten in
advertenties ontstaan door slecht leesbaar
aangeleverde teksten of telefonisch opgegeven
advertenties.

Ik was zo gelukkig met jou …

Met grote verslagenheid ontvingen
wij het droevige bericht dat geheel
onverwachts is overleden onze
schoonzus en tante

Willy Koopman- Tuit
Wij wensen Jelle, de kinderen en
kleinkinderen veel sterkte met dit
grote verlies.
Jan en Dinie
Gerard †
Joop en Hannie
Henk
Mart en Jan
Wolter en Jannie
Jannie en Toon
Neven en nichten

Henk Hooijer
Hoogeveen, 2 maart 1940

Hoogeveen, 28 mei 2017
Gerrie Hooijer - de Jonge

Kapteynlaan 37
7904 EJ Hoogeveen
Ik nodig u uit om met mij afscheid te nemen van Henk op vrijdag 2 juni
om 10.00 uur in de Goede Herderkerk, Middenweg 14 te Hoogeveen,
ingang Lomanlaan.
Voor de dienst is er tussen 9.15 en 9.55 uur gelegenheid tot condoleren.
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats
Zevenberg, Fluitenbergseweg 30a te Fluitenberg.
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Griet Baas
Viert haar 100ste verjaardag in de
binnentuin van verzorgingstehuis
De Zantingehof te Zuidwolde.

) %

Ieder die haar wil feliciteren is van
harte welkom van
14:30 uur t/m 16:00 uur voor een
hapje en een drankje.
Samen met familie en vrienden
zorgen we voor een bijzondere
verjaardag.
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Achter elke traan van verdriet zit
een glimlach van herinnering.
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IJkje Zoer-Boertien
       
     

     

 



        
    
  
  
   
    

Veel te vroeg moeten wij afscheid
nemen van onze buurman

Johan Colenbrander
Wij wensen Marie, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe.
Buren Zuider Esweg



56 578

* 20 augustus 1937
† 25 mei 2017
Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart.
Mam is meer verdriet bespaard
gebleven.


     

    
   

Jan
Romilda en Henk
Lizzy en Jim
Lennard en Glenda
Alfred †
Renée en Demy
Robin en Yannick
Ruby
De begrafenis heeft inmiddels
plaatsgevonden.
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Sandra
Allerliefste vriendin,
ga je missen lieve San!
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Katinka
Een drievoudig snoer
wordt niet spoedig verbroken
Prediker 4:12b

     
     

In alle rust is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze moeder
en onze oma Lies

Elizabeth Derkje Groenewold
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Maak van een overlijdensadvertentie
een mooi eerbetoon
www.familieberichten.nl/krant

Lies



Sinds 16 oktober 1962 echtgenote van
Harm Feijer

20 juli 1936

24 mei 2017
Harm
Roselinde en Harrie
Lianne en Eduard
Sophie, Ezra*, Jenthe
Stephanie en Chris
Riley, Jason, Viggo

Correspondentieadres:
Bittervoorn 16, 7908 VH Hoogeveen
Naar haar wens heeft de uitvaart in
besloten kring plaatsgevonden.
Onze bijzondere dank gaat uit naar
het zorgteam van Icare.
Nu is de pijn, dat zeggen ze,
voorbijgegaan
wordt herinnering je monument.
Ik sta stil, want ik heb je gekend…
Jos Brink
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Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Psalm 91 : 1
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Na een leven van werken, zorg en toewijding voor haar gezin, heeft de Here
tot Zich genomen onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Klasina Bakker - Drent
*27 november 1925

† 27 mei 2017

sinds 9 mei 2009 weduwe van Jacob Bakker.
Marion en Jan
Ruud en Ina
Noa
Inge
Jöran en Eline
Ineke en Bonne
Jesse en Geanne
Lotte
Henk en Rita
Marjolein en Alex
Walter en Nynke
Jarwin en Bas
Alyanne
Hetty en Harm Peter
Jan
Lina

Harm en Christine
Rob en Annamaria
Max
Anne en Toon
Klaske en Jan
Monique en Marc
Niels, Mirthe, Bente
Ellen en Mattijs
Femia, Lisa
Martin en Janneke
Hielke en Monique
Ilse
Maike en Brian
Akke
Tijs

Opgewekt en zorgzaam,
nooit vragend, nimmer klagend.
Altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.
Tot het laatste moment, het wilde niet meer.

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft
hij deze strijd niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die wij samen met
hem mochten beleven, hebben wij met
veel verdriet afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze vader en opa

Henderikus Albertus
Duinkerken
Bart
* Zuidwolde
24 februari 1941

Alie en Jaap
Marieke en Dennis
Jan en Jenny
Rianne en Sebastiaan
Selena en Vincent
Remco

Correspondentieadres:
Henk Bakker, Paardebloemlaan 3a, 9413 AM Beilen

Jeanet en Jan
Denise en Jurgen
Michelle

“Mijne vrede geef ik u”
Met dankbare herinneringen moeten we nu afscheid nemen van mijn inspirerende
en levenslustige man, zorgzame vader, liefhebbende opa, broer en zwager

Heinrich Rudolf Giskes
† Hoogeveen, 25 mei 2017

Met groot verdriet en diepe
verslagenheid hebben wij
kennisgenomen van het overlijden
van onze zeer gewaardeerde collega

Femmie

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst die wordt gehouden op zaterdag 3 juni om
10.30 uur in de Hoofdstraatkerk te Hoogeveen (ingang Bavinckhuis, Stoekeplein 4).
Voorafgaand aan de dienst is er van 9.45 uur tot 10.15 uur gelegenheid tot condoleren.
Na de dienst vindt de begrafenis plaats op de oude begraafplaats, ingang Zuiderweg,
te Hoogeveen.

* Amsterdam, 29 september 1930

† Hoogeveen
27 mei 2017

U bent uitgenodigd voor de
crematieplechtigheid op vrijdag 2 juni om
11.30 uur in crematorium “Zevenberg”,
Fluitenbergseweg 30-A te Fluitenberg.
Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, wordt
u om 11.15 uur verwacht.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren.
Correspondentieadres:
F. Duinkerken-Mager,
Sperwerlaan 69,
7905 HR Hoogeveen


Ruim 30 jaar heeft hij met toewijding
zijn talenten ingezet voor het succes
van Ruma Rubber B.V. Wij zullen hem
missen.
Onze gedachten en medeleven gaan
uit naar Angelika, Angela en Daniëlle.
Wij wensen hen veel sterkte toe in
deze moeilijke periode.
Directie en
medewerkers van
Ruma Rubber B.V.
Hoogeveen










Een leven in liefde
met armen zo wijd
een ontdekkende geest
in de vaart van de tijd

   

 
   
  

Anna Giskes-Lip
Carmen en Sjaak
Chester en Harmke
Levi, Yara
Joery en Denise
Celina

Na bijna 60 jaar gelukkig samenzijn moet ik nu
mijn allerliefste man Thomas loslaten.

Siets de Roo-Giskes
Jan Lip
Correspondentieadres:
Monuta Beverloo
T.a.v. nabestaanden de heer Giskes
Postbus 2069, 7900 BB Hoogeveen
Er is gelegenheid om de familie te condoleren op donderdag 1 juni van 12.00 tot 13.00 uur
in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Van Limburg Stirumstraat 84 te
Hoogeveen. Hier is om 13.15 uur de afscheidsdienst.
Na de afscheidsdienst zullen wij hem in besloten kring naar het crematorium
yardenhuis Zevenberg begeleiden.
Op zondag 4 juni zal zijn levensboek worden gesloten tijdens de eredienst van het
Apostolisch Genootschap. Aanvang van de dienst is om 09.30 uur.
U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Thomas Ruijne
Hoogeveen
28 februari 1935

Hoogeveen
24 mei 2017
Hoogeveen: Abby Ruijne-Bork

Correspondentieadres:
Eisenhowerstraat 39
7901 AG Hoogeveen
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Julianastraat 21
Hoogeveen
Tel. 0528-274945



    

       
       
      
    
       







       !"
    #$ %$&'(
) *& &+

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)



, "&!-& !.
 $    
/( 0 1 
2 ( 3
# 0 3 
4
5  
6 0 6 
' 
7  8
7(&9 0 9(
#$  # (
5 0 #  (

4   :
9 9 0 : 
# 
7 (

7  ( "&!
.+ ;  
3     
     # 
    <

Zo ver weg...
en toch dichtbij
Voor de getoonde belangstelling,
persoonlijke en schriftelijke deelneming
en de troostende woorden die wij
mochten ontvangen na het overlijden
van onze lieve zorgzame moeder, oma
en omi

Ebelina ten Caat - Kaspers
Liny
willen wij u hartelijk bedanken.
Het is voor ons een grote troost dat zij
bij veel mensen in goede herinnering
voortleeft.

Zoveel kaarten en lieve brieven ...
Zoveel warme woorden ...
Zoveel troost,
mochten wij ontvangen na het
overlijden van mijn allerliefste Don,
mijn dierbare vader en schoonvader

Don van der Waal
Wij bedanken u voor al deze warme
      
enorm goed gevoel.
Wij zullen dit als dierbare herinnering
bewaren.

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Tandarts-en mondhygiënepraktijk
Nicolaas Beetsplein 5, 7901 KL HOOGEVEEN
TEL: 0528-262679
tandmond@outlook.com
www.tandartsenmondhygienepraktijk.nl

van 11.30 tot 13.30 uur

PINKSTERMENU
(4 gangen)
€ 21,95 p.p.

Grote Kerkstraat 3, Hoogeveen,
0528-268555, www.delekkernij.nl

VAN

MEYERS&OLDENKAMP
BEERENBURG

13,49

VOOR

Monuta Beverloo
www.monutabeverloo.nl
dag en nacht bereikbaar
0528 - 23 05 60

9,49

100cl

100cl

HELE

HELE

LITER

LITER
NO1 CITROEN OF
BESSENJENEVER

JAGERMEISTER
LITERFLES
VAN

19,99

VOOR

16,99

6,49

100cl

100cl

HELE

HELE

LITER

LITER

GRANTS BLENDED
SCOTCH WHISKY

32,99

VAN

VOOR

16,99

070cl

100cl

HELE

0,70

LITER

PORTILLO MALBEC OF
CABERNET SAUVIGNON
BY BODEGAS SALENTEIN

LITER

SALENTEIN BARREL
SELECTION MALBEC OF
CHARDONNAY

8,99

6,49

0,75cl

0,75

www.familieberichten.nl/herdenkplek

Familieberichten.nl is een initiatief van
Koninklijke Boom uitgevers
(opgericht in 1841), dé vertrouwde bron voor
alle familieberichten in Nederland

Grote feestweek bingo op
dinsdag 6 juni in het mfc te
Nieuwlande. Aanvang 20.30 uur
– zaal open 19.30 uur.
Deze avond alleen geldprijzen.
Org. Culturele vereniging
Nieuwlande.

VAN

14,99

VOOR

11,49

0,75cl

0,75

LITER

Druk- en zetfouten onder voorbehoud
Actie is geldig vanaf 31 mei t/m 14 juni 2017

om lief en leed te delen

Samen een blijvende, waardige
herinnering maken voor later

20,99

VOOR

27,99

VAN

8,99

VAN

VOOR

VAN

10,99

VOOR

10,99

ILEACH ISLAY
SINGLE MALT

We zijn er voor u.
Voor, tijdens en
na de uitvaart.

VAN

LITER

wij hebben alle tijd, als deze voor u even stilstaat

Wilt u zich aanmelden?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

1e en 2e Pinksterdag

VLEK JONGE
JENEVER

VOOR

Online herdenkingsplek

Wij nemen weer
nieuwe patiënten aan!

- UW DRANK & CADEAU SPECIALIST -

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

"#

06 373 222 85

SLIJTERIJ BIJ MARCEL

Wij gaan verhuizen
naar de Industrieweg 11

!!!!

kunnen elke uitvaart verzorgen,
waar u ook verzekerd bent.
Ook als u niet verzekerd bent.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.30 tot 18.00 uur - za. 8.00 tot 16.00 uur

vanaf 17.00 uur

    
   
  

24/7 bereikbaar

BBQ all-in pakket:
Karbonade, speklap, BBQ worst, shaslick, hamburger, stokbrood,
kruidenboter, huzaren-/rundvleessalade, 3 soorten saus € 7,98 p.p.
Gelieve 1 dag vantevoren bestellen.

€ 14,95 p.p.

 

VAN DER WENDEN
UITVAARTZORG

5,89.........................4,49 per 500 gram
6,79 ..........................4,99 per kilo
3,99 ..........................3,49 per 500 gram
5 euro
6,99 ..........................6,49 per kilo

PINKSTERBRUNCH

Hoogeveen, mei 2017

Onze kracht is onze
rustige en persoonlijke
benadering, met alle
ruimte en respect voor
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
uw wensen.

Magere runderlappen
Mager rundergehakt
Doorregen runderlappen
Gegrilde hele kip
Gegrilde sweinehaxe

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Hoogeveen, mei 2017

www.slagerijkoster.nl
Volg ons op facebook.

Donderdag 1 juni t/m Woensdag 7 juni:

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Indy

   
Rob en Ietje

 

Waar prijs en kwaliteit nog steeds samen gaan

DE HOOGSTE PRIJS
VOOR UW
OUD GOUD
EN ZILVEREN
SIERADEN!
Waarom zou u het niet
verkopen of inruilen?
Of bewaard u het liever
in een doosje op zolder.
Wij geven u een zeer goede prijs.
(Ook als het kapot, beschadigd of defect is).
Als u het bedrag opnieuw
bij ons besteedt geven we zelfs
extra korting op uw aanschaf!

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Hoofdstraat 231 Hoogeveen
Tel. 0528-277717
www.jantenhoor.nl

SLIJTERIJ B IJ MARCEL
A L TE V E E R S TR A A T 6
7907 A A H O O G E V E E N
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2e Pinksterdag open van 10.00 tot 17.00 uur
Mooie tuin gerbera`s

Epaper:(www.gardenmasterleijssenaar.nl)

Kom uitgebreid
E-bikes testen!
Van o.a. merken Cortina, Gazelle en Merida

€ 3.95 p.st
(Goed bloeiende plant)

zaterdag

E-bikes

3

al v.a.

Derde Zandwijkje 1 Hollandscheveld
0528-341575

€1199,-

juni
10.00 - 16.0

0 uur

-IHIVIIR
OER
4EVOMRWSR
OVMNKIR

E-bike
Roadshow

Fietscity Hoogeveen
Schutstraat 199b, Hoogeveen
     !" # $ 

'SRRMINEEV

7XIYR
FEERFVIOIRH
SRHIV^SIO

ﬁetscity.nl/roadshow

2e Pinksterdag open

+EREEV
[[[TEVOMRWSRJSRHWRP

vanaf 10.00 uur

IBAN: NL10ABNA0504201530

in Dedemsvaart en Ommen

(IKVSSXWXI½RERGMIVZER
[IXIRWGLETTIPMNOSRHIV^SIO
REEVHI^MIOXIZER4EVOMRWSR

KEUZE UIT
MEER DAN 150
TE KOOP GEVRAAGD CARAVANS RELAXFAUTEUILS
AL VANAF
Ook
hoek als
b
lever ank
baar

Epaper:(www.cc-emmen.nl)

Navigatiestraat 7-8 Tel.0591-628 530 www.cc-emmen.nl verkoop@cc-emmen.nl
Uw dealer voor: Hobby - Fendt - Sprite Caravans

2 PINKSTERDAG
12 -17 uur

€ 1495,€ 199,-

Keuze uit meer dan 200

Relaxfauteuils
vanaf € 199,-

EXCLUSIEF
in Drenthe bij
Haverkort

Ook op
2e pinksterdag

www.haverkort-interieurs.nl

3 en 2 zits bankstel
in div. kleuren
+ relax

voor

Montèl
Brandstore!

Hoofdweg 89, 7741 PM
Steenwijksmoer (bij Coevorden)
T. 0524-512603

Epaper:(www.lubbersmeubelen.nl)

van € 1995,-

e

OPEN

3 jaar
ie +
garant erond
gratis kket
pa
houds

TOT 350.- VOOR
UW OUDE BANK

ze
Koopjes halen in on
Outlet in Ommen
Hessenweg West 5
Tel. 0529 785202

Duits fabrikaat!

Rheezerend 132 - Tel. 0523 616860
Nieuwe afdeling Boxsprings in Dedemsvaart
al vanaf € 395,=

ag nd
d
j
i o
Vr pav
o
ko
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Nieuws

OPMERKELIJK Stichting Ouderenwerk Hoogeveen (SOH) wil met
ouderen de natuur in; ﬁetsen of wandelen. De stichting onderzoekt
of daar animo voor is en of er mensen zijn die willen helpen.

’t Anker door naar finale ‘Dorpshuis van het jaar’

Winnaar wordt op 27 juni bekend gemaakt
HOLLANDSCHEVELD - Dorpshuis ‘t Anker is door naar
de finale van de verkiezing Dorpshuis van het jaar. De jury
heeft gisteren een keuze gemaakt.
De andere vier dorpshuizen die zijn
geselecteerd voor de finale op 27
juni bij RTV Drenthe zijn MFC de
Spil in Gasselternijveen, ’t Neie Punt
in Ruinen, ’t RAShuys in Roderesch
en de Roessinghschool in Elp.
‘De jury was vol lof over alle tien
de genomineerde dorpshuizen. In
elk dorpshuis voelden zij een warm
welkom en veel enthousiasme! Wat
de jury ook zag is dat dorpen en
dorpshuizen zelf de regie in handen nemen bij de instandhouding
van ontmoetingsruimtes en samenwerking zoeken om die ontmoetingsruimte in stand te houden. Het
sluiten van scholen en cafés kunnen een impuls zijn voor nieuwe

initiatieven. De finalisten hebben
zich met name op die onderdelen
onderscheiden en zijn zeer trots op
wat ze in het dorp bereikt hebben’,
aldus een woordvoerder.
Geldprijzen
De dorpshuizen die deelnemen
aan de verkiezing ontvangen elk 250
euro. De vijf dorpshuizen die zijn
geselecteerd voor de finale ontvangen elk een bedrag van 500 euro en
de winnaar krijgt 1500 euro extra.
De winnaar wordt bekend gemaakt
tijdens de finale op 27 juni bij RTV
Drenthe.
Het programma Hemmeltied
van Radio Drenthe kwam half mei

vanuit het dorpscentrum en dat allemaal omdat ’t Anker een van de
kandidaten is voor de titel Drents
Dorpshuis van het Jaar.
‘Het was een prachtige uitzending’, aldus Harm Dijkstra, die het
programma samen met Elly Smid
presenteerde, na afloop. ‘Hollandscheveld is een actief dorp en iedereen werkte enthousiast mee
aan het programma. Dat is altijd
erg fijn.’ Dijkstra komt vaker in Hollandscheveld; voor RTV Drenthe en
als lid van het duo Harm en Roelof.
‘De jury krijgt het heel moeilijk om
een keuze te maken, maar ’t Anker
is zeker een van mijn favorieten.’
Dijkstra zit overigens niet in de jury.

RTV Drenthe kwam in mei al langs in
André Weima ©
‘t Anker.

HOOGEVEEN

Voorverkoop
vv Hoogeveen FC De Rebellen
is gestart
FC de Rebellen en voetbalvereniging Hoogeveen komen zaterdag
24 juni in actie voor Project 48.
De opbrengst komt ten goede
aan de Voedselbank. De online
voorverkoop is inmiddels gestart
en zal acht dagen duren, hierna
kan men kaarten afhalen bij de
op dat moment aangewezen verkooppunten.
 Tickets kunnen worden besteld
via hetpodium.nl/tickets.php

HOOGEVEEN

Eropuit met
Stichting
Ouderenwerk
Kim Stellingwerf ©

Marathonlopers kunnen
krachten opdoen met taart
Prestatieloop in speeltuin
HOLLANDSCHEVELD - Speeltuin

Hollandscheveld houdt woensdag
7 juni voor de 31e keer de prestatiewedstrijdloop. Bij deze loop zijn
enkel voor verbetering van het parcoursrecord op de 5 kilometer 50
euro te winnen.
De records staan op naam van Gert
Jan Stevens (heren) in 15.48 minuten en Marije Hulsebos (dames) in
17.42 minuten. Er wordt als volgt
gestart: Start 600 m. 18.00 uur leeftijd tot en met 5 jaar, start 600 m.
18.15 uur leeftijd 6 en 7 jaar, start 1

km. 18.30 uur leeftijd 8 tot en met 10
jaar, start 2 km. 18.45 uur leeftijd 11
tot en met 14 jaar, start 5 km. 19.30
uur. Inschrijving kan vanaf 17.30
uur bij de speeltuin aan de Brummelstraat.
Voor iedere deelnemer is er een
standaard en voor de jeugd tot en
met 14 jaar ook nog een ijsje. Voor
de eerste drie aankomenden op alle
afstanden, zowel bij de jongens,
meisjes als veteranen, is er een beker. Meer informatie is verkrijgbaar
bij Albert Lok, tel. 06-21999292.

HOOGEVEEN - De Taart van de Week van Bakkerij Mulder gaat
deze week naar Wijtze Visser en Rolph Drent. Zij hebben na
lang trainen de Muskathlon (marathon) gelopen voor A21, een
organisatie die strijdt tegen mensenhandel en slavernij. De
marathon werd gelopen over de smokkelroute tussen Bulgarije
en Griekenland, omdat het onrecht zich daar veelal afspeelt.
Samen haalden ze 23.000 euro op.
Bij terugkomst waren ze moe, voldaan en zaten zij vol verhalen.
‘Iedere 30 seconden wordt iemand gedwongen tot moderne
slavernij. Een voorzichtige schatting van het aantal slaven wereldwijd is 27 miljoen.’
advertentie

BONUS

1
1 ZEGEL

2017

Voor de ouder wordende mens is
niets beter om het lichaam fit te
houden dan bewegen in de vrije
natuur en daarom overweegt de
Stichting Ouderenwerk Hoogeveen (SOH) om met deelnemers
te gaan fietsen in het Dwingelderveld en te gaan wandelen in
de bossen bij Echten. Of wat te
denken van het natuurgebied
Oude Diep of het Steenbergerpark? Voor wie dat niet kan, met
de auto mooi Drenthe verkennen.
Om de inspanning niet op de
spits te drijven, denkt de stichting dat het goed is om het fietsen en wandelen pas ter plekke
te laten beginnen. Dat betekent
dat er eerst vervoer van personen
(en fietsen) naar de natuurlocaties moet zijn. Auto’s met fietsdragers zijn dan wel nodig.
De stichting wil weten welke ouderen en helpende handen hier
interesse voor hebben.
 Reageren kan bij bestuurslid
Marja Koekoek, telefoon
0528 274191 of per e-mail
aan soh@kpnmail.nl
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2e PINKSTERDAG

zijn wij geopend van 10.00 tot 16.00 uur

VOORJAARSBEURT
> olie wissel > olie-filter
> 15 punten check-up

€49,-

AMBACHTELIJK VOORDEEL,van het Welzijn varken

GEPANEERDE SCHNITZEL
500gr/4stuks

€

TomTom 450
Tijdelijk inclusief
tijdelijk
montage
incl.
ncl. montage

4

99

THUIS UIT ETEN-Reestdal dikbil vaars

CARPACCIO PINARD-R.Schnitzel

€399,-

100 gram

€

2

10

GILDETROPHY

100 gram

€
LEER:

>
>
>
>

van € 81
819
819,- VOOR
R

€589,-

TEXTIEL:

Helm
Laarzen
Handschoenen
Leren combi-pak

van € 569,- VOOR

1

49

3x125gram

€

678

THUIS UIT ETEN,varkensvlees uit eigen omgeving

MEDAILLON-SPIES
100 gram

€

225

GESNEDEN DROGE WORST
BAKJE VOL

€

WEEKEND-LEKKERNIJ

SALADESPCIALITEIT

+gratis bakje saus 200gram

150 gram

BOERENBROK +SAUS

€379,-

malse BIEFSTUKKEN

OF JE WORST LUST,met goud bekroond

ITALIAANSE HAMBURGER

PAK JE VOORDEEL MET ONZE STARTERSPAKKETTEN
TTE

AMBACHTELIJKE SPECIALITEIT v/d Reestdal dikbil

175

AMSTERDAMSCHE BEENHAMSALADE

€
Aanbiedingen zijn geldig van Dins.30 Mei. t/m Zat.3 Juni -HET ADRES VOOR (H)EERLIJK REESTDALVLEES-

189

AMBACHT SLAGERIJ BOUWMAN

HOOFDSTRAAT 44
7921 AM-ZELFSLACHTEND ZUIDWOLDE-GRA
T 0528-371250-MEESTER WORSTMAKER
E slagerij.bouwman@planet.nl
W slagerijbouwman.nl

www.jagermotoren.nl - info@jagermotoren.nl
Buitenvaart 1214

-
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HOOGEVEEN

-

0528 23 41 49

2
POLO’S

KORTE
MOUW
SHIRT
2 STUKS

DINSDAG 23 MEI T/M ZATERDAG
ZATER
3 JUNI

Joost
J
oost

69,95
(49,95 P.ST)

Nieuwe prints!

Henri

SHORT
69,95

49,95

50,-

*ACTIE GELDIG OP POLO'S
MET DIT LABEL

e

2 BROEK
=1/2 PRIJS!

SPECIAL OFFER

T-SHIRT & SHORT
VAN 119,90
, VOOR

99,9900

2e Broek 1/2 prijs geldt NIET op standaard artikelen en JEANS van PME LEGEND.
U krijgt bij aankoop van 2 broeken de goedkoopste voor de helft van de originele prijs.
Atelier

MARKTSTRAAT 77
DEDEMSVAART

VARSENERSTRAAT 1
OMMEN

...en nog
meer merken!
OOSTEINDE 3
HARDENBERG

5 KLEUREN 39,95

HOOFDSTRAAT 219
in HOOGEVEEN

HOOGEVEENMODE.NL
FB: modehoogeveen
5 KLEUREN 79,95
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OPMERKELIJK De Roparun heeft in 26 jaar al meer dan 75 miljoen euro opgehaald voor
mensen met kanker. Roparun verdeelt het ingezamelde geld aan doelen die proberen
mensen de ziekte even te laten vergeten en de kwaliteit van leven te verbeteren.
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Collecte voor
Oranje Fonds
De Oranje Fonds Collecte is van
6 t/m 10 juni 2017. In Hoogeveen
wordt gecollecteerd door stichting
Vrienden van het Jannes van der
Sleedenhuis, KV Thrianta, obs Het
Hoeltien, stichting De Reddende
Engel en stichting Speelgoedbank
Robin Hood. Deelnemende organisaties mogen de helft van de
opbrengst houden en besteden
aan hun doelstelling. Dat kan een
aardig bedrag zijn. Popkoor Just
Fun uit Zuidwolde wist afgelopen
jaar het meeste geld in te zamelen in Drenthe: 1372,45 euro. Dat
betekent dat het koor dankzij de
Oranje Fonds Collecte bijna 700
euro kon besteden aan een jubileumconcert. De andere helft van de
opbrengst gaat naar sociale projecten in de provincie waar gecollecteerd is. Alle kosten van de collecte
(organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het
Oranje Fonds. De afdracht van de
volle collectebussen wordt in de
meeste plaatsen verzorgd door de
RegioBank.
HOOGEVEEN

HCM ©

Het Oost Nederlands Mannenkoor in de St. Baafskathedraal in Gent.

Mannenkoor maakt diepe indruk

Publiek is lovend: ‘wat een klasse’
HOOGEVEEN - Het Oost Nederlands Mannenkoor, een

samenwerking tussen de drie koren van dirigent Gezinus
Marcus Veldman (Chr. Mannenkoor Vroomshoop, Ommer Mannenkoor), Ommen en Hoogeveens Christelijk
Mannenkoor HCM, heeft vrijdag een indrukwekkend concert ten gehore gebracht in de St. Baafskathedraal in Gent.
Aan publiek was geen gebrek want die hele grote kathedraal zat tot de nok gevuld met toehoorders. Zij kwamen
uit alle windstreken van de wereld, van Japan, China, tot
Canada, Amerika, Groot Brittannië, Duitsland, Zweden,
België, Frankrijk en Portugal.
Gerrit Benjamins

Het publiek toonde een discipline, om u tegen te zeggen. Zelfs
bij het allerzachtste zang, pianoof cellospel kon je bij wijze van
spreken een speld horen vallen,
zo stil genoten de mensen van dit

optreden. Het koor met de solisten Adri van der Weijde (tenor),
Albert Wessels (bariton) en Ronny Koekoek (bas), Noam Staal
(cello) en Gezinus Veldman (piano en orgel) bracht in ruim anderhalf uur een gevarieerd programma ten gehore. Onder an-

dere werd Nieuwe Mensen, Jesus
bleibet meine freude, Agnus Dei
2016, Kyrie -gebed-Gloria, Nona
Nobis Pacem, Bei dir ist das licht,
het Benedictus, Dank sei dit Herr,
Das Morgenrot, Hallelujah, Hope
fort he World en Glocken der Liebe gezongen.
De reacties van het publiek waren fenomenaal: ‘Wat een koor,
wat een klasse en wat kunnen die
solisten zingen, een groot musicus die Noam Staal op z’n cello,
en dan die dirigent, een topper
van de bovenste plank. Hoe hij
dat ‘moeilijke’ orgel weet te bedwingen. We krijgen hier heel
veel koren, maar deze: subliem.’
Tweedaagse reis
Dit concert was een onderdeel
van de tweedaagse reis GentBrugge. De organisatie was in

Omgaan met agressie
HOOGEVEEN - Vrijwilligerscol-

lege Hoogeveen houdt donderdag 15 juni van 19.00 tot 21.30 uur
in De Zuiderbreedte, Boekenbergstraat 12 een workshop over
Omgaan met agressie. Voor deze
workshop kunnen vrijwilligers en
mantelzorgers zich aanmelden.
Opstand is een hele logische en
natuurlijke reactie op agressief gedrag. Maar opstand kan leiden tot
escalatie. Beter is het als de agressieve persoon het gevoel heeft dat
er naar hem/haar geluisterd wordt
en hij/zij zich begrepen voelt. ‘Het
is natuurlijk zeer afhankelijk van
de situatie in hoeverre je ‘mee

kunt gaan’ met de agressieve persoon. Best lastig als je met agressie geconfronteerd wordt en helemaal als je het niet aan ziet komen.
Bewustwording
In de workshop Omgaan met
agressie gaan de deelnemers benoemen wat voor hen agressie is
en welke ervaringen ze hebben
met agressie. Vervolgens ervaren
ze het verschil van het effect van
een natuurlijke reactie met het effect van een minder natuurlijke reactie. Oefenen en zelf ervaren leidt
tot bewustwording van hoe je met
jouw reactie in-vloed kunt uitoefe-

nen op de reactie van de ander.
Deze workshop wordt gegeven
door Sandy Put, Thuiscoach en
Hermanna Fonteijn, Werk-coach
en trainer, beiden zijn werkzaam
voor de samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen.
Het Vrijwilligerscollege is gratis
bij te wonen, maar aanmelden is
noodzakelijk.
 Dat kan via de website www.
vrijwilligersHoogeveen.nl/
colleges, telefonisch via 0528278855 (receptie SWW) of via
vc@vrijwilligershoogeveen.nl

handen van de Activiteiten Commissie van het HCM. Er gingen
drie bussen, ruim honderd enthousiaste mannen met partners
(totaal rond de 170 mensen) naar
België. Vrijdag 26 mei het concert
in Gent en na een overnachting
in drie hotels in Gent, zaterdag
27 mei met het hele gezelschap
naar Brugge. Daar hebben de
koorleden met partners genoten
van de stadswandeling, de rondvaart door de grachten en het
bierbrouwersmuseum De Halve
Maan, waar ook de lunch werd
genuttigd.
In de middag werd de thuisreis aanvaard. Deze tweedaagse
reis werd afgesloten met een gezamenlijk diner in Wilp nabij Deventer.

Roparun start
zaterdag
ROTTERDAM - Zowel in Parijs
als in Hamburg start zaterdag de
26e Roparun. 321 teams van ieder acht lopers, aangevuld met
fietsers, verzorgers, chauffeurs en
anderen zullen dan de meer dan
330 kilometer naar Rotterdam afleggen, om op tweede pinksterdag, maandag 5 juni tussen 11.00
en 19.00 uur, op de Coolsingel in
Rotterdam te finishen.
In Hamburg wordt het startschot gegeven door Sylvie Meis.
Op de startlocatie in Parijs zal
Nelli Cooman de teams het startsein geven.
De teams zijn gedurende de
hele route te volgen op de website van de Roparun.

Uitverkoop
De gemeente Hoogeveen heeft besloten dat, ten behoeve van nieuwbouw van de twee basisscholen in
de wijk, het Buurthuis De Wolfsbos na 52 jaar wordt afgebroken.
De gemeente is eigenaar van het
buurtgebouw, maar de inboedel is eigendom van de Buurt- en
Speeltuinvereniging, die inmiddels formeel is ontbonden. Veel
van de inboedel is (nog) geschikt
om te worden hergebruikt in bijvoorbeeld buurthuizen of andere
openbare ruimtes en is tegen een
redelijke vergoeding over te nemen. Zaterdag wordt vanaf 9.00
uur in het buurthuis een opheffingsuitverkoop gehouden. Aangeboden worden onder meer meubilair, gordijnen, servies, keukenapparatuur en bestek, maar ook
luidsprekerboxen, radio’s, printer,
filmprojectors, diverse lampen en
nog meer.
RUINEN

Midzomernacht
De meeste natuurgebieden zijn
in de holst van de nacht niet toegankelijk. Maar binnenkort wel.
Liefhebbers kunnen zich inschrijven voor een van de wandelingen
van de Midzomernachtloop in de
nacht van 17 op 18 juni georganiseerd door Natuurmonumenten.
Wandel bijvoorbeeld ‘s nachts door
Nationaal Park Dwingelderveld. Inschrijven kan op www.natuurmonumenten.nl/midzomernacht. De
wandeling die vanuit bezoekerscentrum Dwingelderveld start, is
ongeveer 6 kilometer lang en voert
over kronkelende bos- en heidepaden door de duisternis. Reflecterende paaltjes wijzen de weg en
voeren de lopers langs verschillende posten waar een activiteit wordt
georganiseerd. Speciaal voor deze
nachtwandeling is Theehuys Anserdennen geopend. Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.
 www.natuurmonumenten.nl
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erfrecht - onroerend goed - familierecht - ondernemingsrecht

Welkom in Het Notariskantoor van Hoogeveen...
U bent van harte welkom op Het Notariskantoor
van Hoogeveen. Op korte termijn kan een
afspraak worden gemaakt en worden uw
wensen op het gebied van de notariële
werkzaamheden gerealiseerd.

Vacature Commercieel adviseur
camper- en caravanverzekeringen

In duidelijke taal met ruimte voor uw vragen
worden de zaken door de deskundige notarissen
en medewerkers met u doorgenomen. De door u
met ons gemaakte afspraken worden uitgevoerd
en nagekomen.

Van Linge en Tillema Notarissen
Hoofdstraat 11 | 7902 EA Hoogeveen | Tel.: 0528-27 88 88
www.vanlingetillema.nl | notarissen@vanlingetillema.nl

Staat de klant bij jou áltijd voorop? Ben je commercieel en
heb je afﬁniteit met de recreatiebranche? Dan zijn wij op zoek
naar jou voor de functie van commercieel adviseur camper- en
caravanverzekeringen.
Kijk voor meer informatie op:
www.vrieling.nl/vacatures

(0523) 28 27 29

vacatures@vrieling.nl

www.vrieling.nl

PARKEERGARAGE DE KAAP IN HOOGEVEEN IS KLAAR!!!
DUS
PARKEREN MAAR VOOR ONZE ECHTE

HEMA HOOGEVEEN
AANBIEDINGEN

GELDIG VAN 1 T/M 3 JUNI 2017 TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
OP = OP
VERS GESNEDEN
Rosbief
100 gram
van 1.75
nú

1.--

DE ECHTE
HEMA Rookworst
van 2.25
nú

HET HEMA ONTBIJTJE
van 08.30-10.00 uur
normaal 2.-ALLEEN
zaterdag 3 juni 2017

1.50

1.--

Voordeel

HEMA Appeltaart

BOLLETJES

de enige echte

CASHBACK-ACTIE

zak á 12 stuks

van 5,--

Tot u 150 korting op een Robomow Pro

van 1.50
nú

1.--

Hollandse aardbeien
2.50
Bij aankoop van 2
bakjes aardbeien een
bus slagroom t.w.v.

2.-- gratis

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Casinobrood
vers gesneden
van 1.-nú

Heerlijk softijs

Runder rookvlees

In ons Trefpunt

1.--

VERS AFGEBAKKEN
STOKBROOD

vanaf

0.75
VERS AFGEBAKKEN
Kaiserbrötchen

Hoofdstr. 211
0528-227027
WWW.HEMA.NL

1.--

van 1.—

100 gram

nú

2.

In onze HEMA
FOOD TRUCK
ALLEEN
zaterdag 3 juni 2017
halve warme rookworst

0.50

VERS GESNEDEN

van 1.50

nú

4 voor

1.--

Koop tijdens de actieperiode van
1 t/m 18 juni 2017 een Robomow
Pro bij Hulst de Krim en ontvang
tot u 150 retour!

50

nú

0.50

2017
PARKEREN DE KAAP
HET NIEUWE

- u 50
- u 150

- u 100
Parallelweg 33, De Krim
info@hulstdekrim.nl
T 0524 571633
hulstdekrim.nl
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OPMERKELIJK Meetups zijn veelal gratis toegankelijke kennissessies
die in het hele land worden georganiseerd over zeer uiteenlopende
onderwerpen. De Meetups zijn te vinden via www.meetup.com

Cursus kan kinderen helpen

Plezier op school voor nieuwe brugklassers
HOOGEVEEN - Aanstaande brugklassers kunnen ook dit

jaar deelnemen aan de tweedaagse zomervakantiecursus
Plezier op school. De cursus wordt georganiseerd door het
schoolmaatschappelijk werk van Stichting Welzijnswerk
en vindt plaats in de week voor het nieuwe schooljaar van
het voortgezet onderwijs begint. Aanmelding is gestart.
De overgang naar het voortgezet
onderwijs kan extra moeilijk zijn
voor kinderen die op de basisschool gepest werden of problemen hadden in de omgang met
andere kinderen. Het maken van
een goede start is erg belangrijk
om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school
herhalen. Doel van de cursus is
de kinderen te helpen straks met
meer plezier en zelfvertrouwen
naar de nieuwe school te gaan.
Kinderen die al gepest zijn, moei-

lijk vrienden krijgen, geen nee
durven zeggen, vaak zonder het
te willen ruzie hebben en veel alleen staan, zullen baat hebben bij
deelname aan deze cursus.
Het programma is speels van
opzet, maar er wordt door de kinderen zeker het nodige geleerd:
goede contacten leggen, opkomen voor jezelf, kunnen omgaan
met plagen en pesten, positief
denken en houding en stemgebruik beheersen. Ook aan de ouders is gedacht. Voor aanvang van

ACHTERGROND

SWW ©

de cursus is er een ouderavond.
Daar kunnen zij kennismaken
met de trainers en de inhoud van
het programma. Er is veel aandacht voor wat ouders zelf kunnen doen aan ondersteuning van

hun kind na de cursus en tijdens
de eerste periode op de nieuwe
school.
De cursus duurt twee dagen
en vindt plaats in de week 35, de
week voordat het voortgezet onderwijs begint. Beide cursusdagen duren van 9.00 tot 16.30 uur.
Na de cursus is er een terugkomdag en eventueel een afsluitend
gesprek.
In juni/juli worden individuele
kennismakings-/intakegesprekken gehouden met de deelnemers en de ouders. Hierna vindt
voor de ouders van de definitieve deelnemers een ouderavond
plaats. Aanmelden voor deelname is mogelijk tot 15 juni.
 Meer informatie is verkrijgbaar
op tel. 0528-278855 of per e-mail:
sww@swwh.nl

Meetup in De Boerhoorn slaat aan

‘Internet of Things biedt kansen’
ZUIDWOLDE – Internet of
Things (IoT) is de toekomst.
Apparaten die ‘kletsen’
met het internet waarmee
veel zaken ‘geregeld’ kunnen worden zonder tussenkomst van de mens. De mogelijkheden zijn legio.

HOOGEVEEN

In gesprek
met de PvdA
Wie in gesprek wil met de PvdA is
zaterdag welkom in De Lekkernij. Inge Oosting en Frank Snippe
zijn daar vanaf 10.00 uur aanwezig. Iedere eerste zaterdag van de
maand is de PvdA aanwezig in De
Lekkernij om in gesprek te gaan
met wie dat wil. Fractievoorzitter
Inge Oosting: ‘Natuurlijk kunnen mensen ons altijd benaderen en dat doen ze gelukkig
ook regelmatig op verschillende
manieren. We merken dat onze
aanwezigheid in De Lekkernij
voor sommige mensen drempelverlagend werkt. Je loopt gemakkelijk even binnen met een vraag
of iets waarover je van gedachten
wilt wisselen. Soms wil iemand
vooral zijn of haar verhaal kwijt
en is een luisterend oor voldoende. Een andere keer zorgen we
ervoor dat onze ombudsman het
onderwerp oppakt en de vragensteller verder helpt. Ook kan het
zijn dat we binnen de ambtelijke
organisatie op zoek gaan naar
antwoorden. En tot slot kunnen
we mondelinge of schriftelijke
vragen stellen aan het college.’ De
Lekkernij is gevestigd op de hoek
Hoofdstraat / Grote Kerkstraat,
het inloopspreekuur van de PvdA
is van 10.00 tot 11.30 uur.
HOOGEVEEN

Workshop
Omgaan met
agressie
Vrijwilligerscollege Hoogeveen
houdt donderdag 15 juni van
19.00 tot 21.30 uur in De Zuiderbreedte aan de Boekenbergstraat
12 een workshop over omgaan
met agressie. Voor deze workshop kunnen vrijwilligers en
mantelzorgers zich aanmelden.
Dat kan via tel. 0528-278855 of
vc@vrijwilligershoogeveen.nl

Dat bleek ook uit het relaas van
deskundige Jeroen van Bussel tijdens een eerste bijeenkomst van
de Meetup-groep IoT De Wolden
& Hoogeveen in ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde. Meetups zijn veelal gratis
toegankelijke kennissessies die
in het hele land worden georganiseerd over zeer uiteenlopende
onderwerpen. De Meetups zijn
te vinden via www.meetup.com.
Ook is er een speciale app voor
beschikbaar.
Nieuwe banen
De bijeenkomst in De Boerhoorn, georganiseerd door Peter Baard uit Zuidwolde met ondersteuning van Dorpsbelangen
Zuidwolde, stond volledig in het
teken van Internet of Things. Er
kwamen zo’n vijftien belangstellenden op af.
‘Slimme’ apparatuur in huis
(domotica), een digitale paskamer waar kleding gepast kan worden zonder deze daadwerkelijk
aan te hoeven trekken, meetapparatuur voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit of verkeer (smart cities)
en ga zo maar door. Je kunt het
zo gek niet bedenken of IoT kan
er een voorname rol in spelen.
Het is niet voor niets een groeiend vakgebied. Baard, zelf werkzaam in de ICT, is van mening dat
ook in De Wolden en Hoogeveen
meer aandacht besteed dient te
worden aan de mogelijkheden.
‘Veel banen zullen door IoT verdwijnen, maar het biedt ook
volop kansen, want tegelijkertijd zullen er veel nieuwe banen
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ZUIDWOLDE

Echtpaar raakt
lichtgewond
na ongeval

In De Boerhoorn werd een Meetup gehouden over het onderwerp Internet of Things.

voor in de plaats komen’, stelt hij.
Van Bussel, die tijdens de Meetup
in De Boerhoorn een boeiende
presentatie verzorgde, is afkomstig uit Apeldoorn, heeft zijn eigen bedrijf en realiseert IoT-oplossingen
voor
uiteenlopende
bedrijven en organisaties in zowel binnen- als
buitenland. Zo is hij onder andere ingeschakeld door de provincie Drenthe, voor wie hij een IoTproject heeft opgezet. Dankzij de

nieuwe oplossing kunnen waterpeilbuizen in natuurgebied Bargerveen geautomatiseerd worden uitgelezen en verstuurd naar
het internet voor verdere verwerking en analyse.
Dit systeem heeft
als groot voordeel dat de peilbuizen niet meer
regelmatig hoeven worden uitgelezen. Van Bussel maakt hierbij gebruik van het zogenaamde
LoRaWAN-netwerk. Dit netwerk
wordt gebruikt voor het verstu-

 IoT is een groeiend
vakgebied

Boom uitgevers Nieuwsmedia ©

ren van gegevens van sensoren met laag stroomverbruik.
De Meetup in Zuidwolde krijgt,
bij voldoende interesse, naar verwachting op korte termijn een
vervolg. Dan zal daadwerkelijk
aan de slag worden gegaan om
zelf IoT uit te denken en in elkaar
te zetten met behulp van deskundige begeleiding. Ook hier
gaat het om een laagdrempelige
bijeenkomst. Geïnteresseerden
kunnen zich via Meetup aanmelden en hun interesse kenbaar
maken.

Per abuis is vorige week verkeerde informatie gegeven over
een ongeval. Een personenauto
raakte donderdagavond zwaar
beschadigd nadat deze op de kop
op het wegdek was beland na een
aanrijding. Een echtpaar reed
over de Meppelerweg. Zij kwamen vanuit de richting van Alteveer. Op het moment dat zij de
kruising met de Hoofdstraat passeerden, kwam daar plotseling
een jongeman met zijn auto de
weg op. Onduidelijk is of hij het
echtpaar niet heeft gezien of vergat om voorrang te verlenen. Het
voertuig van het echtpaar werd
vol geraakt in de flank. Als gevolg
van deze aanrijding sloeg hun
voertuig over de kop en belandde
op het dak op de Meppelerweg.
Wonderwel raakten de bestuurder en zijn echtgenote slechts
lichtgewond. De andere bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf.
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kennismaking

IK ZOEK BAAS
Hou je ook van romant. wandelingen
over t strand en dr t bos? Ook een hekel aan alleen zijn? Dan ben ik, slanke
warme sportieve pers., op zk naar jou!
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Tijdens de OPEN DAG
verloten wij een koi
van € 250,SLOOPAUTO'S GEVRAAGD
Voor milieuvriendelijke demontage
van schade/ en sloopauto´s

.Wij geven u meteen een vrijwaringsbewijs
Autorecycling
Erica
Verlengde vaart z.z. 50
Tel. (0591) 302626

Ontmoet me in het dierenasiel
van de Dierenbescherming.
Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl

Neemt u de
zorg over?
De mantelzorger wil er
ook weleens
tussenuit.
Yvon is
chronisch ziek
en kan dankzij
Loes thuis
blijven wonen.
Laatst is Loes
een paar dagen
weggeweest om
de accu op te
laden.
Yvon: “Door een vervanger van Handen-in-Huis
werd ik uitstekend verzorgd. Hierdoor hoefde ik
niet weg!”
Is zo’n vervanging ook iets voor u? En bent u
bereid zich in te zetten voor minimaal 3 dagen,
inclusief de 2 nachten? Dan zijn wij op zoek naar u!
Uw inzet wordt beloond met een dagvergoeding.
Bel of e-mail voor meer informatie. We vertellen
u graag alles wat u wilt weten.

Steenwijk
Broekslagen 3
Tel. (0521) 511122

Dorpshuis de Tiphof in Geesbrug
organiseert een grote
bingo op vrijdag 2 juni.
Vele geldprijzen Hoofdprijs
€ 120. 3 prijzen per ronde.
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
In de pauze 3 superrondes
à € 62. Jackpot variabel.
Aanvang bingo 20.00 uur zaal
open 19.00 uur. Organisatie:
Bingo commissie Geesbrug.

Kent u
de kracht
van een
wensdag?

(chronisch ziek)
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JR.

JUBILEUM

Elke bijdrage is welkom:
IBAN NL 43 RABO 0156 2427 10
www.oppepper4all.nl

Oostland Woonland STOPT!
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DIREKT LEVERBAAR
Opslag voor latere levering mogelijk!
De Omloop 5
9411 KA Beilen
Telefoon 0593 - 524 770
,t Meubelhart van Drenthe!

Kijk voor meer informatie op www.oostlandwoonland.nl

drukverlagend slapen

Tel. 030 659 09 70  info@handeninhuis.nl
www.handeninhuis.nl

Vraag het Leo





 

   

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van
9.00 - 17.30 uur. Vrijdagavond koopavond.
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

stoelen en
banken

Hoogeveensche Courant
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Zakenpartner
AANNEMERSBEDRIJF

A
A

HET VERTROUWDE ADRES.....
EN DICHTBIJ HUIS!

Epaper:(www.bouwbedrijfkostervof.nl)

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

0528-26 24 10
www.allardschultink.nl

0528-235 235
Epaper:(www.hoogeveensaannemersbedrijf.nl)

9 Nieuwbouw
9 (ver)Bouwadvies
9 Verbouw
9 Schadeherstel
9 Onderhoud
9 24-uur service
Samen met u maken wij er iets moois van!

C
A

CARAVANS

GRITTER STACARAVANS
GEESBRUG
Epaper:(www.grittercaravans.nl)
Verkoop van ±60 jonggebruikte stacaravans,
gratis gebracht en geplaatst.
Tel. 0524 - 291151
Elke dag open. Zondag van 13 t/m 16 uur.
www.grittercaravans.nl

www.hoogeveensaannemersbedrijf.nl

C
A

CV EN LOODGIETERSWERK
AUTORIJSCHOOL

A
A

Alle voorkomende
installatiewerkzaamheden 

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Veilig,Epaper:(www.eikelenboom-rijopleiding.nl)
vlot en voordelig je rijbewijs halen
Deskundige en enthousiaste begeleiding
Gratis proefles
HOOGEVEEN T. 0528-350524 M. 06 -46331520
info@eikelenboom-rijopleiding.nl www.eikelenboom-rijopleiding.nl
Heb je vragen? Neem dan even contact op; in overleg is veel mogelijk!

AUTOSCHADE

-HIIUH\:HVWUD

7HO0RE
MHIIUH\ZHVWUD#NOXVVHQLHUQO

G
A

GEZONDHEID

A
A
Team
Reizigerszorg GGD
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
Drenthe gaat verhuizen!

Bij autoschade het eerste
Epaper:(www.vaneeks.nl)
wat u doet, belt u met
Autoschade Herstel Van Eeks,
die repareert snel en goed.
Tel. 0528-341378. Buitenvaart 1212, Hoogeveen.
info@vaneeks.nl - www.vaneeks.nl

voor een afspraak : www.ggdreisvaccinaties.nl.

K
A

Parkeerschade?
Bel: 0528-221170
Gespecialiseerd in het herstellen van alle lakschades!!
Epaper:(www.lakrepair.nl)

HERENKAPSALON
GENTLEMEN
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
Knippen zonder afspraak en vrij parkeren in
winkelcentrum De Weide, Hoogeveen.
Tel. 0528 - 265879

Buitenvaart 1002a - 7905 SC Hoogeveen

BANDEN & AUTODEMONTAGE

B
A

M
A

MACHINEHANDEL

Machinehandel H.E. Kats

DE BANDENBEURS
Bandenbedrijf en autodemontagebedrijf,
Zuideropgaande 123, Hollandscheveld,
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
tel. (0528) 361371 (banden) of
(0528) 361333 (demontage).

Noorderweg 4
7912 TN Nieuweroord
 06 24811420

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden

Aggregaten voor noodstroom en continubedrijf

www.bandenbeurs-pekel.nl

BEVEILIGINGSBEDRIJF

B

Pascalstraat 9
Hoogeveen
Telefoon 0528-232427

PROMOTIE-ARTIKELEN

NIEUWE
Epaper:(www.penidee.nl)

Stuur dan een email naar
advertentie@boom.nl met als
onderwerp “Zakenpartner”
Wij plaatsen uw advertentie om
de week in de woensdageditie
in full colour. U geeft akkoord
voor een looptijd van minimaal
een half jaar en u betaalt slechts
€ 15,- per plaatsing exclusief
btw. Wilt u een redactioneel
stukje plaatsen? Dit is mogelijk
indien u zelf de tekst en een
foto aanlevert, bij volgorde van
binnenkomst plaatsen wij deze
informatie voor extra € 15,- excl.
btw
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Adreswijzing per 19 mei:
Het Klooster, Brinkstraat 5 in Hoogeveen

KAPSALON

Wilt u ook uw
advertentie op
deze pagina?

P
A

WEBWINKEL!

Inbraakgolf teistert Nederland

Ecinto Telematica BV al 25 jaar een begrip in de aanleg van
beveiligingscentrales, camerabewaking en telefooncentrales.
Ecinto is een VEB gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

Zie onze website www.ecinto.nl
voor spectaculaire aanbieding!

SCHILDERSBEDRIJF
REPARATIE/ONDERHOUD

Epaper:(www.bouwtotaal.com)

Reparatie & Onderhoud
Fietsen | Grasmaaiers | Tuinmachines
Dorpsstraat 28, 7933 PC Pesse
0528 - 241 396, www.ctdrenthe.nl

Abraham Niehuesstraat 4b
7913 ZW Hollandscheveld
Tel.: 0528-342857

Mob.: 06-55325771
e-mail: info@bouwtotaal.com
internet: www.bouwtotaal.com

SCHOENMAKERIJ

SCHILDERSBEDRIJF

S
A

R
A

B
A

BOUW

S
A

Biedt u een totaal concept!
Epaper:(www.westerbeek-schilders.nl)
De stylist,
schilder, behanger,
stoffeerder en glaszetter.
Alles vakkundig uitgevoerd.
www.westerbeek-schilders.nl

Al uw schilder-, glas- en
behangwerkzaamheden vakkundig
uitgevoerd. De beste vriend van uw huis!

Hoofdstraat 84 Zuidwolde tel. 0528-371591

Hoofdstraat 84 Zuidwolde tel. 0528-371591

Epaper:(www.westerbeek-schilders.nl)

TUINMACHINES

T
A

TUIN- EN PARKMACHINES
Epaper:(www.diphoornstucenspack.nl)

kledingreparatie/verkoop/
sleutelservice/schoenreparatie

S
A

Wasmachine, droger, vaatwasser, koelkast,
vriezer, oven, magnetron of ander inbouwapparaat stuk?

S
A

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

SERVICEDIENST

Epaper:(www.sterschilder.nl)

Gazonmaaiers, bosmaaiers, kettingzagen,
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
bladblazers,
hogedrukreinigers, kloofmachines, latversnipperaars, tuinfrezen, veegmachines, vertikuteermachines.
Gebr. Middelveld BV, Alteveer, tel. 0528 - 263684.
Internet: www.middelveld.nl
E-mail: info@middelveld.nl

Reparatie van alle merken
huishoudelijk
apparaten
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
Tevens verkoop en tweedehands
Stephensonstraat 23 - 7903 AS Hoogeveen
Telefoon: 0528-262036
www.kloezenservicedienst.nl
info@kloezenservicedienst.nl

WONINGINRICHTING

W
A

Pr. Mauritsplein 36
7902 AG HOOGEVEEN
Tel.: 0528 - 23 44 50
damenproject@xs4all.nl
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Project en particulier,
stroken, linoleum,
tapijten, gordijnen en
zonwering.

www.damenprojectinrichting.nl
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Zakelijk bekeken
Cafetaria Fame voor
snacks en boerenijs

HOOGEVEEN

SPLiT. nu ook
op het web
www.splithoogeveen.nl is de
naam van de website van het
Scheiding Informatie Trefpunt
SPLiT. In september 2016, op
de dag van de echtscheiding,
opende SPLiT de deuren in Hoogeveen. Daarna is er iedere twee
weken op de woensdagochtend
en -avond een spreekuur geweest
in d’Olde Bieb. Vrijwilligers
SPLiT Lotte en Alfred vertellen
dat ze hebben gemerkt dat bezoekers vooral op zoek zijn naar
een mogelijkheid om de emoties te delen die komen kijken bij
een echtscheiding. ‘Soms komen
mensen in chaos bij ons binnen
en gaan ze met een iets opgeruimder hoofd weer weg. Dan
komt er ruimte om zaken op een
rijtje te zetten’, vertelt Lotte. Omdat alle vrijwilligers ervaringsdeskundigen zijn, kunnen zij de
bezoekers goed op weg helpen,
ook bij praktische zaken rondom
financiën, een ouderschapsplan,
pensioen en dergelijke. Met al dit
soort vragen kan men terecht bij
de vrijwilligers van SPLiT. SPLiT.
biedt praktische informatie aan
mensen in een echtscheidingssituatie en daarnaast ook een luisterend oor aan wie daar behoefte
aan heeft. Het spreekuur is op
woensdag in de even weken, ’s
ochtends van 9.30 tot 12.00 uur
en ’s avonds van 19.00 tot 21.00
uur. De koffie staat klaar. Het
adres van d’Olde Bieb is Wielewaal 5 te Hoogeveen (Wolfsbos).

HOOGEVEEN - Cafetaria Fame
is een nieuw cafetaria aan de
Hoofdstraat 47 (net voorbij de
Grote Kerkstraat). ‘Wij hebben
een enthousiast team van medewerkers en bedienen graag onze
klanten met de lekkerste patat,
snacks, broodjes en we hebben
overheerlijke eigengemaakte ambachtelijk schepijs, oftewel boerenschepijs waarmee wij uniek in
de regio zijn’, aldus de eigenares-

Jubilaris Pieter Sloots samen met zijn echtgenote.

Venko ©

Venko Groep zet
jubilaris in zonnetje
HOOGEVEEN - De Venko Groep
uit Hoogeveen heeft op 24 mei
haar derde jubilaris die dit jaar
veertig jaar in dienst is, in het
zonnetje gezet.
In 1977 kwam Pieter Sloots bij
Venko in dienst als mastenschilder, waar hij toen voornamelijk
in het noorden van het land de
masten voor de EGD onder handen nam. Ook werkte hij aan diverse kV-lijnen in het zuiden van

het land en zat dan in de kost.
Hier heeft hij mooie herinneringen aan. De laatste jaren is Pieter
uitvoerder met name op de lijnen van TenneT en Reddyn. Pieter werd op kantoor verrast door
zijn collega’s, directie, zijn vrouw
en zoon.
Hij ontving een oorkonde, een
speciale jubilaristaart en een bos
bloemen. Op de foto de jubilaris
en zijn echtgenote.

HOOGEVEEN

Boom uitgevers Nieuwsmedia ©

HOOGEVEEN - De E-bike Road-

Sportpaleis Hoogeveen.

Boom uitgevers Nieuwsmedia ©

Sportpaleis kiest
voor unieke formule
HOOGEVEEN - Sportpaleis neemt

Unigarant ©

De trotse eigenaressen van Cafetaria Fame: Marga en Ria.

E-bike Roadshow
bezoekt Fietscity

Unigarant
kleurt roze
Unigarant kleurde roze na de
historische eindoverwinning van
Tom Dumoulin in de 100ste editie van de Giro d’Italia.
De overwinning van Dumoulin is
het hoogtepunt in de jarenlange
samenwerking tussen Unigarant
en Team Sunweb. Peter Siewers,
algemeen directeur Unigarant:
‘Wij zijn als sponsor supertrots
op de historische overwinning
van Tom Dumoulin.
De manier waarop hij en het
team gekoerst hebben, is een
inspiratie voor iedereen die bij
Unigarant werkt.’

sen Marga en Ria. Zij vervolgen:
‘Alles kan op bestelling, maar kan
natuurlijk ook direct genuttigd
worden in onze ruime cafetaria
of op het gezellige terras.’ Cafetaria Fame opent morgen met trots
de deuren. Er gelden tijdens de
openingsweek een aantal spectaculaire aanbiedingen. Marga en
Ria: ‘Wij hopen dat we u kunnen
verwelkomen en van dienst kunnen zijn.’

vanaf 1 juli Crossgym Hoogeveen over en komt met een unieke formule. ‘Als eerste in Nederland openen wij een Crossgymbox waar je 24/7 terecht kan. Het
Sportpaleis is vanaf dan zeven
dagen per week 24 uur per dag
open.
Wij breiden bovendien onze
sportschool met ruim 300m2 uit,
met luxe Panatta-toestellen, de
nieuwste freeweight-apparaten
en een ruim opgesteld indoor
bootcampcircuit’, aldus eigenaar
Jan de Weerd. Inmiddels zijn de
eerste aanpassingen en veran-

deringen om het nieuwe concept te realiseren gestart en de
eerste nieuwe toestellen gearriveerd. ‘Ben je personal trainer,
bootcamptrainer, therapeut enzovoort, dan kun je ons sportcentrum ook als jou werkterrein gebruiken door je aan te melden via
onze coaching-, sportvoedingen Detoxsite www.lifestylenutrition.nl.’ Voor uitbreiding van het
team zoekt Jan de Weerd gecertificeerde CrossFit-trainers. Bjorn
ter Horst, voormalig eigenaar van
Crossgym Hoogeveen, gaat in een
aangelegen pand van start onder
de naam CrossFitBox Hoogeveen.

show doet zaterdag het filiaal van
Fietscity in Hoogeveen aan. Van
10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers van het bedrijf aan de Schutstraat nog meer e-bikes uitproberen dan normaal het geval is.
‘We hebben normaal al een grote
keus, maar op deze dag zijn ook
modellen te proberen die normaal niet in onze voorraad zitten
en de nieuwste modellen van diverse merken. Er zijn e-bikes met
de motor bij het voorwiel en in
het midden. Dit zorgt voor een
ander rijgedrag. Je moet het ver-

schil ervaren en kijken wat prettig
voelt’, legt eigenaar Theo Kinkel
uit. Er is steeds meer vraag naar
e-bikes. Niet alleen bij ouderen.
De e-bike geeft trapondersteuning. Dat is prettig wanneer heuvel op gefietst moet worden of bij
harde wind. Ook schoolgaande
jeugd die ver moet fietsen kiest
vaker voor een e-bike. Zo zijn er
transporterfietsen met ondersteuning. Met zo’n krat voorop is
dat ook heel handig voor boodschappen.’ Nieuwsgierig geworden? De e-bike specialisten staan
zaterdag klaar om te helpen.

Fietscity staat zaterdag volledig in het teken van de e-bike

Boom uitgevers Nieuwsmedia ©
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Zakelijk bekeken
Keukencentrum Uniek
viert zomer met cadeau
HOOGEVEEN - Bij Keukencen-

De kinderen Mels en Babs speelden een belangrijke rol bij de opening van het
Kim Stellingwerf ©
nieuwe onderkomen van Patent Woman.

Patent Woman neemt
intrek in oud pakhuis
HOOGEVEEN - Patent Woman is

verhuisd. Eigenaren Christian en
Ellen Kalf en hun medewerkers
hebben de Tamboerpassage verlaten en hun intrek genomen in
het prachtige oude pakhuis aan
de Hoofdstraat 227.
De afgelopen maanden is keihard
gewerkt om het nieuwe onderkomen aan te passen aan hun wensen. Het resultaat mag er zijn. De
blauwe luiken aan de buitenzijde
zijn fris groen geverfd, terwijl de
binnenzijde van het pand een industriële, stoere maar toch ook
warme, stijlvolle uitstraling heeft
gekregen. Vorige week woensdag-

avond werd de officiële opening
gevierd. Christian trok na maanden van klussen symbolisch zijn
werkhandschoenen uit en vertelde over de hectische periode
vanaf 20 maart, de dag dat zij de
sleutel ontvingen. Woorden van
dank waren er voor zijn vrouw en
kinderen Mels en Babs. Ook Ellen
toonde zich dankbaar. ‘Wij zijn
blij en trots hier te mogen staan.
Wij gaan hier weer een mooi project van maken’, beloofde zij. Mels
en Babs hadden de eer het lint
door te knippen, waarna binnen
het licht aansprong. Gejuich ging
op. ‘Wat een kroonjuweel’, klonk
het lovend.

trum Uniek aan de Galvanistraat
vieren ze het feit dat de zomer
weer voor de deur staat met een
leuke actie. En met actie bedoelen ze bij de keukenspeciaalzaak
niet een extreem hoge korting
of een andere ongeloofwaardige verkooptruc, maar elke klant
krijgt een fraai cadeau bij aanschaf van een keuken. Eigenaar
Dennis Spijkerman: ‘Klanten die
bij ons een keuken aanschaffen,
krijgen van ons een Takumi Mini
ter waarde van 360 euro cadeau.
Ik heb het even nagezocht en
‘Takumi’ is Japans voor vakman-

schap en met de keramische Kamado-barbecue van Takumi creeer je op ambachtelijke wijze je
eigen quality-time.’ Dennis vervolgt: ‘Volgens de overlevering
bereidde men meer dan 3000 jaar
geleden al eten in een oven gemaakt van klei. Die oervorm van
koken is de basis voor de Takumi,
maar dan op een vernieuwende
manier. Het keramiek zorgt voor
een ideale binnentemperatuur.
Er zijn nagenoeg geen voorwaarden aan deze actie gekoppeld.
Eenieder die meer wil weten nodigen wij graag van harte uit in
onze mooie showroom.’

De Takumi Mini, die klanten cadeau krijgen bij aanschaf van een keuken.

Uniek ©

HOOGEVEEN - Altijd al eens willen kijken hoe het er in het rennerskwartier van de beroemde
Dutch TT aan toe gaat? Dat kan
op vrijdag 23 juni in het TT Holland House. Bezoek met Boom
Lezersreizen de eerste trainingsdag van de Motul TT Assen inclusief eten en drinken voor 159
euro. Als gast van het TT Holland
House parkeert men op een gereserveerd terrein nabij de ingang
van de paddock en wordt men
ontvangen met een ontbijtbuffet. De gasten genieten van een
uitgebreide lunch en tussendoor

wordt een variatie aan hapjes en
drankjes uit het Hollandse assortiment geserveerd. Tijdens het
verblijf staan de gastvrouwen van
het TT Holland House klaar om
een rondleiding te geven door het
rennerskwartier. Met live racecommentaar, een overdekte tribune en racebeelden op diverse
grote schermen maakt men als
gast van het TT Holland House in
een ontspannen omgeving deel
uit van het hart van de Grote Prijs
van Nederland.
 boomreizen.nl/tt

De spaaractie van Dierckxsens Menswear en de Hoogeveensche Courant is
Boom uitgevers Nieuwsmedia ©
elk jaar een succes.

Extra zegels voor
spaaractie Dierckxsens
van een volle spaarkaart ontvangt
men een overhemd, waarvan de
verkoopprijs normaal gesproken
79,95 euro bedraagt, maar die nu
voor 29,95 euro wordt aangeboden. In totaal moeten er zes zegels gespaard worden. Tot en met
10 juni zijn deze zegels te vinden in de krant. Elke editie heeft
meerdere zegels. Naast de actie in
de Hoogeveensche Courant loopt
deze ook in de Meppeler Courant.

HOOGEVEEN

Vivianne
Miedema
presenteert
‘Meidenvoetbal’

Beleef Motul TT Assen
vanuit Holland House

HOOGEVEEN - De spaaractie van
Dierckxsens Menswear en de
Hoogeveensche Courant is in volle gang. Het is een actie die elke
keer weer een groot succes is en
daarom niet meer weg te denken
is uit Hoogeveen en omgeving.
Gedurende de actie verschijnt er
regelmatig in de Hoogeveensche
Courant een bonuszegel. Vanaf
vandaag zijn er extra zegels in de
krant te vinden. Tegen inlevering

The Read Shop ©

Het meemaken van een training van de TT is een hele belevenis.

Boom Lezersreizen ©

Vivianne Miedema brengt deze
week haar boek uit. Komende
zaterdag wordt ‘Meidenvoetbal’
officieel gepresenteerd. In het
boek deelt de speelster van FC
Bayern München en het Nederlands elftal haar persoonlijke
tips en ervaringen op voetbalgebied. Om de lancering samen
met haar fans te kunnen vieren,
wordt er op dezelfde dag een
clinic verzorgd door de Hoogeveense op het terrein van vv
De Meern. The Read Shop !pet,
te vinden aan de Hoofdstraat,
heeft het boek op voorraad.
HOOGEVEEN

Groot Hoogeveen
Netwerkevent
Weet u wat uw collega-ondernemers in Hoogeveen in de
aanbieding hebben? En weten
andere bedrijven in uw omgeving wat u voor hen kunt doen?
Vaak is het antwoord op deze
vragen ontkennend. Daarom
wordt op 10 oktober van 16.00
tot ongeveer 21.00 uur de tweede editie van het Groot Hoogeveen Netwerkevent gehouden.
Vorig jaar heeft het netwerkevent mooie matches opgeleverd tussen bedrijven. Naar
verwachting zullen dit jaar zo’n
300 bedrijven meedoen aan het
netwerkevent.
Meer informatie volgt na de
zomervakantie. Het event is
een van de uitkomsten van het
traject Hoogeveen werkt aan
werk, waarin bedrijven, onderwijs en gemeente samenwerken om werk en medewerkers
bij elkaar te brengen. Vanuit de
wensen om meer en beter te
samenwerken tussen gemeente en bedrijfsleven, is het idee
ontstaan om dit netwerkevent
te organiseren. Een werkgroep,
bestaande uit ondernemers en
medewerkers van de gemeente
Hoogeveen, bereidt het event
voor met als doel om ‘samen
(nog) méér werk uit Hoogeveen
te halen’.
Dit jaar is de werkgroep uitgebreid met Sent Waninge, die
namens het HOC optreedt.
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Ontwikkelingen in centrum Hoogeveen

31 MEI 2017

Wethouder Bert Otten aan het woord
Hoogeveen wordt steeds mooier, beter en
aantrekkelijker. Het is niet alleen een prachtige plek om te wonen, maar ook om te
werken of naar school te gaan.
En Hoogeveen staat niet stil. Integendeel:
er wordt elke dag hard gewerkt om
Hoogeveen nóg aantrekkelijker te maken
voor inwoners én bezoekers. Een mooi voorbeeld hiervan is de opening van de parkeergarage De Kaap. Een gebruiksvriendelijke,
moderne voorziening waar ontzettend veel
mensen gebruik van kunnen maken tijdens
hun bezoek aan het centrum. Vorige week
werd ook de vestiging van het Jannes van
der Sleedenhuis op De Kaap geopend.
De eerste bewoners zullen binnenkort hun intrek nemen in deze moderne accommodatie.
Samen met onze partner WVG ontwikkeling

hebben we iets ontzettend moois neergezet
op De Kaap. Daar kunnen we trots op zijn.
Begin dit jaar is de visie stadscentrum gepresenteerd. Met visie bouwen we aan een
toekomstbestendig winkelhart in Hoogeveen.
Op z’n Cruijffiaans: als we niks doen, staan
we stil. We willen een centrum hebben waar
mensen graag naartoe komen om te winkelen of een terrasje te pakken. Een dagje
Hoogeveen moet een ware beleving worden
voor jong en oud!
Niet alleen de gemeente werkt hard aan
een mooier en beter Hoogeveen. Ook lokale
ondernemers zetten zich in om Hoogeveen
aantrekkelijk te houden. Bijvoorbeeld Ruud
en Aliene Slot, die onlangs Het Klooster

NOTEER IN UW
AGENDA!

openden. Door hun innovatiekracht en ondernemerschap heeft het karakteristieke pand
van het klooster een nieuwe bestemming
gekregen en biedt het onderdak aan diverse
bedrijven die iets met gezondheid te maken
hebben. Op de gevel staat ‘Fit door het leven’. Een slogan die ook bij Hoogeveen past.
Een frisse, fitte en innovatieve gemeente,
waar gedacht wordt in kansen.

OPGAVE VOOR HOOGEVEEN
In de retailwereld is na 2008 veel
veranderd. De consument komt niet meer
puur naar een centrum om te winkelen,
de consument wil meer: beleving en
vermaak. Daarnaast zijn omzetdaling
voor ondernemers mede als gevolg
van de wereldwijde crisis, de toename
van het online winkelen, het veranderd
winkelgedrag van de consument en de

toename van leegstaande panden in het
centrum aanleiding geweest om samen
met betrokkenen in het stadscentrum de
ontwikkelingsvisie uit 2008 op een aantal
onderdelen te actualiseren.
Naast het kleiner maken van het centrum
vervalt in de visie onder andere de tweede parkeergarage op het Raadhuisplein,
worden de parkeerterreinen Bilderdijk-

Op deze pagina’s leest u alles over de
ontwikkelingen in het stadscentrum van
Hoogeveen.

KORTINGSACTIE

Ik wens u veel leesplezier!
Bert Otten,
wethouder gemeente Hoogeveen

plein, Nicolaas Beetsplein en Van Echtenplein heringericht en moet de inrichting
van het openbaar gebied, aanbod van
evenementen en de marketing aansluiten
bij de bezoekers van het centrum (vooral
jonge gezinnen).
De gemeenteraad van Hoogeveen neemt
morgenavond – donderdag 1 juni – een
besluit over de geactualiseerde visie voor
het stadscentrum.
STEUN VOOR ONDERNEMERS EN
EIGENAREN
Hoogeveen moet een compacter en
kleiner stadscentrum krijgen om zo ook in
de toekomst vitaal te blijven.

Beukemaplein binnenkort klaar
voor woningbouw
In juni wordt gestart met het bouwrijp
maken van het Beukemaplein. Deze
locatie wordt geschikt gemaakt voor
de bouw van woningen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het
verwijderen van bestaande verharding,
grondwerk, de aanleg van rioleringen,
nutsleidingen, verlichting, rijbanen
en parkeerplaatsen.
Tijdens de
werkzaamheden in
de Beukemastraat zal
de in- en

uitgang naar het parkeerterrein achter
appartementencomplex ‘Beukehaage’
toegankelijk blijven via de kant van Het
Haagje of via de kant van het Beukemaplein. Bent u in het bezit van een
parkeervergunning? Dan kunt u tijdens
de werkzaamheden op een bepaald
moment niet
meer gebruik
maken van
de parkeerplaatsen aan
de randen
van het Beukemaplein.
Hier worden
namelijk
nieuwe

parkeerplaatsen gerealiseerd, waardoor
u daar tijdelijk niet terecht kunt. De
aannemer zal op het Beukemaplein
parkeergelegenheid vrijlaten, zodat u
daar kunt parkeren. Op het moment dat
de parkeerplaatsen aan de buitenranden
gereed zijn, kunt u daar weer parkeren
en wordt de resterende verharding
verwijderd. Vergunninghouders van het
Beukemaplein ontvangen nog een brief
van de aannemer.
BEKIJK DE ONTWERPEN!
Wilt u weten hoe het Beukemaplein
eruit gaat zien? U kunt de tekeningen
bekijken op het wijkkantoor aan de
van Goghlaan 7. Dit kan elke dinsdag
tussen 18.30 en 19.30 uur.

KRACHTIGERE REGIE EN
UITVOERINGSTEMPO GAAT
OMHOOG
De gemeente gaat een krachtigere regie
voeren op de ontwikkelingen en het
uitvoeringstempo gaat drastisch omhoog.
De totale kosten voor het uitvoeren van
de visie zijn geraamd op circa twaalf
miljoen euro. College en gemeenteraad
nemen dit mee bij de behandeling van de
Programmabegroting 2018-2022.
De provincie Drenthe levert een bijdrage
van twee miljoen euro
(vanuit het Binnenstadsfonds).

Het kernwinkelgebied (Hoofdstraat) blijft
in de geactualiseerde visie bestaan en de
aanloopgebieden (zoals de Schutstraat en
Het Haagje) worden kleiner. De Tamboerpassage valt ook buiten het toekomstige
winkelgebied. Wethouder Bert Otten:
‘Het college voelt zich moreel verplicht
om ondernemers en eigenaren uit deze
gebieden in het centrum te steunen.
De raad neemt daarom ook een besluit
over een stimuleringsregeling voor
ondernemers en eigenaren. Ondernemers
en eigenaren kunnen een verplaatsings-,
transformatie-of gevelverbeteringssubsidie van de gemeente krijgen.’
Meer informatie over de regelingen vindt
u op www.stadscentrumhoogeveen.nl.

Planning werkzaamheden
stadscentrum
Hieronder ziet u een planning van de komende werkzaamheden in het stadscentrum.

IDEALE LOCATIE
Het Beukemaplein ligt ten zuiden van Het
Haagje. Het ligt op loopafstand van het
stadscentrum en andere voorzieningen.
Het is dan ook een ideale locatie om
bijvoorbeeld een levensloopbestendige
woning te bouwen.

Na de opening van de parkeergarage op
De Kaap, biedt de gemeente bouwkavels aan waarbij kopers niet alleen de
kavelgrootte maar ook het woningtype
kunnen bepalen. Van bungalow tot eengezinswoning, alleen of met een groep
bouwen? Het maakt niet uit!
HOE WERKT HET?
Na de informatieavond hebben geïnteresseerden drie weken de tijd om
te bepalen hoe breed de kavel moet
worden, waar de kavel komt te liggen
en om zich in te schrijven. Drie weken
later, op donderdagavond 13 juli, begint

de kavelverdeling. Een notaris trekt uit
de inschrijvers één voor één een persoon
of een groep mensen die een plek op
de kavelkaart mag aanwijzen. Groepen
krijgen voorrang bij de kavelverdeling.
Ze kiezen samen een architect en nemen
dezelfde aannemer. Zo creëer je een
eigen woonsfeer.

Het Haagje: 5 juni t/m 15 september

Kaaplaantje: 8 mei t/m 16 juni

Het Haagje: 5 juni t/m 15 september

Beukemastraat: 5 juni t/m 23 juni

Beukemastraat: 5 juni t/m 23 juni

Beukemaplein: 1 juni t/m 29 september

Beukemaplein: 1 juni t/m 29 september

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over de kavelverkoop kunt u kijken
op www.hoogeveen.nl/kavelstekoop

Parkeergarage De Kaap vanaf morgen
open voor gebruik

De verkeersomleidingen en de verwachte duur van de werkzaamheden kunt u vinden op
de website www.stadscentrumhoogeveen.nl onder Rondje Projecten, De Kaap of
Beukemaplein.

!

Als u van 1 juni tot en met 14 juni
parkeert in de nieuwe parkeergarage op De Kaap, is de volgende
keer dat u parkeert gratis. U krijgt
een gratis uitrijkaartje voor uw
volgende bezoek.

Foto: André Weima

Morgen, donderdag 1 juni, wordt parkeergarage De Kaap ofﬁcieel geopend.
Om 9.30 uur is de garage open voor het publiek. De garage biedt dan plek aan
480 auto’s. Ook bewoners van bijvoorbeeld de appartementen op De Kaap kunnen
hier hun auto parkeren. Voor u handig om te weten wanneer de garage open is,
welke abonnementen er zijn en welke tarieven er worden gehanteerd.
OPENINGSTIJDEN EN TARIEVEN
De parkeergarage is elke dag open van
8.30 tot 22.00 uur. Tijdens de normale
parkeertijden voor betaald parkeren
geldt hetzelfde tarief als op de pleinen,
€ 1,50 per uur.
Na 18.00 uur (op vrijdag na 21.00 uur)
geldt een daltarief van € 0,20 per uur tot
de volgende morgen 9.00 uur.
Dit geldt ook op zondagen en op feestdagen waarop niet het gangbare parkeertarief van € 1,50 per uur wordt gehanteerd. De garage is open tot 22.00 uur.
Het daltarief van € 0,20 per uur wordt,
samen met camerabewaking, ingevoerd

om te voorkomen dat ongewenste
bezoekers zonder belemmering toegang
hebben tot de parkeergarage.
ABONNEMENTEN
Er zijn twee soorten abonnementen voor
parkeren in de parkeergarage op
De Kaap: een nachtabonnement en een
24-uurs abonnement.
Een nachtabonnement voor de parkeergarage is geldig van 17.00 uur tot 9.00
uur ’s morgens en op zondag.
Op deze manier kunnen mensen die niet
op De Kaap wonen, ’s avonds en
‘s nachts de auto veilig, droog en

TOEGANG VOOR
Abonnementhouders (bewoners, houders
gemeentelijke vergunning, werknemers
NNCZ).

24 uur per dag, met een abonnementspas

Winkelend publiek, overige kortparkeerders
(onder andere bezoekers van bewoners)

8.30 – 22.00 uur inrijden na het trekken van een parkeerkaartje.
Met het parkeerkaartje 24 uur per dag uitrijden.

Houders van nachtabonnement

In-en uitrijden 24 uur per dag. Buiten de geldigheidsuren parkeren tegen betaling
regulier parkeertarief.

bewaakt in de garage parkeren. De nachtvergunning kost 150,- per jaar en is aan
te vragen bij Parkeerservice via
www.hoogeveen.parkeerservice.nl

keergarage kopen bij de gemeente. Dat
betekent dat het voor € 320,- per jaar
mogelijk is om op alle pleinen én in de
parkeergarage te parkeren.

Met een 24-uurs abonnement voor de
parkeergarage, in combinatie met een
reguliere parkeervergunning voor alle
pleinen, kunt u voor € 20,- per jaar
meer een abonnement voor de par-

IN- EN UITRIJDEN
Na 22.00 uur kan iedereen, na betaling
van het parkeerkaartje, uitrijden.
Na 22.00 uur kunt u de parkeergarage
niet meer inrijden (dit geldt niet voor

Werkzaamheden bij Het Haagje

Kaaplaantje: 8 mei t/m 16 juni

Start kavelverkoop Beukemaplein op 22 juni
Heeft u interesse in een kavel op het
Beukemaplein? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 22 juni om 19.30
uur in de Burgerzaal van het raadhuis.
Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over de plannen, voorwaarden,
inschrijving en loting.

!

Op 21 september wordt het hele
project De Kaap feestelijk geopend.
Hierover volgt later meer informatie. Wat u alvast wel kan doen, is de
datum noteren in uw agenda!

Vernieuwde toekomstvisie voor centrum Hoogeveen
Ruim acht jaar geleden presenteerde Hoogeveen een ontwikkelingsvisie voor het
stadscentrum. In de jaren erna is veel geïnvesteerd en gepresteerd. Het centrum van
Hoogeveen is onder andere uitgeroepen tot Beste binnenstad van Nederland, gebieden in het centrum zijn opgeknapt en er wordt intensief samengewerkt met Stichting
Centrummanagement en andere partijen.
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In 2013 is een deel van Het Haagje
opnieuw ingericht. De aannemer gaat
hier binnenkort mee verder. Dan wordt
het gedeelte van Het Haagje tussen de
rotonde en het Kaaplaantje opnieuw
ingericht.
Het wegprofiel en het materiaal wordt
gelijk aan het gedeelte van Het Haagje
wat al opnieuw is ingericht (ter hoogte
van de Rabobank).

De herinrichting van Het Haagje wordt in
twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase
zullen aan de noordkant van Het Haagje
(kant parkeergarage) werkzaamheden
worden uitgevoerd.
De zuidelijke rijbaan van Het Haagje
richting de Notaris Mulderstraat en de
parkeergarage blijft dan open.
In de tweede fase zal de rijbaan aan de
noordkant van Het Haagje open zijn voor
doorgaand verkeer richting de A28 en

zullen werkzaamheden worden uitgevoerd aan de zuidkant van Het Haagje
(kant Beukehaage).

abonnementhouders).
MEER INFORMATIE?
Wilt u meer informatie? Of wilt u graag een
persoonlijke uitleg? Dan kunt u terecht op
het parkeerspreekuur: van 1 tot en met
14 juni, op werkdagen van 16.00 tot
17.00 uur in de beheerdersloge van de
parkeergarage.

EVENEMENTEN

MET EEN HOOFDLETTER
Zomer en najaar 2017

BEKIJK DE ONTWERPEN!
Wilt u weten hoe het Het Haagje
eruit gaat zien? U kunt de tekeningen
bekijken op het wijkkantoor aan de
van Goghlaan 7. Dit kan elke dinsdag
tussen 18.30 en 19.30 uur.

Comfortabel wonen, met uitzicht
over Park Dwingeland
Nu Park Dwingeland al gedeeltelijk - op
het parkeerdek - is uitgebreid, is de
plaats voor de toekomstige acht woningen ‘Central Parc’ goed zichtbaar.
De royale woningen hebben drie volledige woonlagen en zijn voorzien van een
hoekkeuken met moderne apparatuur.
Vanuit de woonkamer met eetkeuken
op de eerste verdieping loopt u zo het
riante terras van circa 30 m2 op. U heeft
dan een prachtig uitzicht over Park
Dwingeland. Onder het terras bevinden
zich twee parkeerplaatsen.
De eerste koopovereenkomst is getekend en WVG ontwikkeling verwacht dat

er binnenkort meer kopers zullen tekenen.
Zodra er vier woningen verkocht zijn wordt
gestart met de bouw.

Bekijk voor meer informatie de Facebookpagina Central parc hoogeveen.
Koopzondag Plug and Play
City Summer blues

25 juni
1 juli

Centrum Hoogeveen
Centrum Hoogeveen

Pulledagen

juli/aug

Centrum Hoogeveen

Trappen, happen, stappen

22-25 aug

Hoogeveen

Hoogeveen Culinair

26-27 aug

Burg. Tjalmapark

Uitdagend Hoogeveen

8-9 sept

De Tamboer

Hoogeveen Sport

16 sept

Centrum Hoogeveen

Koopzondag met Herfstfair

1 oktober

Centrum Hoogeveen

Koopzondag met Foodfestival

29 oktober

Centrum Hoogeveen

KIJK VOOR MEER EVENEMENTEN EN
INFO OP WWW.DEHOOFDLETTERH.NL
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2 PINKSTERDAG OPEN • 10.00 - 17.00 uur.
e

Koop een HOBBY 2017 bij Obelink en u krijgt
een groot pakket met veel gratis extra’s!
Wij zijn ook officieel Fendt dealer!

GRATIS

PAKKET

TRISTAR AIRCO AC-5527PR
Airconditioner
Koelvermogen:
7000 BTU/2,05 kW.
3 werk standen:
koelen, drogen en
ventilator.
MEGADEAL!

249.-

OBELINK LUGANO 6
500 x 380 cm. Polyester doek. Stahoogte.
Vast kuipgrondzeil.
MEGADEAL!

199.-

MAANDAG 5 JUNI

GRENS FESTIVAL
Kom gezellig langs en geniet van o.a.
Weber barbecue demonstratie en
ACSI deelt gratis campinggidsen uit.
Kijk op www.obelink.nl voor alle
info of volg ons op Facebook.

OUTDOOR FEELINGS BLUE DINING
Een ruime loungehoek, 2 hockers en een
diningtafel. Inclu. kussens. Adviesprijs 1199.-

HYPERCAMP LAS PALMAS 240 • 240 cm diep.

Vanaf

MEGADEAL!

799.-

Excl. accessoires

2-zijdig
gecoat polyester. Maten
vanaf 685 tot 1155 cm.

199.-

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • 7102 EN Winterswijk • Tel: 0543 - 532 632 • www.obelink.nl • Grootste assortiment - Laagste prijzen!

Opent haar deuren

Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

op 01-06-2017
aan de Hoofdstraat 47 in Hoogeveen

n zoals:
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€ 1.00
€ 0.75
€ 0.75

De
D
e eigenaressen
eiige
genaressen
es
ssen Marga
M
en Ria
a
heten u van harte welkom en zijn u graag van dienst

06 - 82019234

2e Pinksterdag
5 juni
Geopend
12.00 -17.00 uur

Lijn 44: Emmen - Schoonebeek
Cornelis Houtmanstraat - Abel Tasmanstraat, Emmen

www.meubelboulevard-emmen.nl

Met slechts één telefoontje ziet Taui’s wereld er heel anders uit.
Taui is 10 jaar
Met medicijnen
bijdrage krijgen
die ze zo hard

en had maanden last van ontstoken ogen.
zijn de ogen van Taui genezen. Dankzij uw
kinderen in ontwikkelingslanden de oogzorg
nodig hebben.

Word nu donateur
Bel gratis 0800 - 8003
www.eyecarefoundation.nl
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OPMERKELIJK Unicycles zijn motoren waarvan de complete voorkant
verwijderd is. Het voorwiel en de voorvork gaan er uit en aan de zijkanten
worden twee buizen bevestigd. Het zadel wordt naar achteren verplaatst
en de coureur hangt als het ware achter op de motor.
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Uitgelicht
TIENDEVEEN

Rock ’n roll bij
Martensplek
In grand café-hotel Martensplek wordt zondag 11 juni
een onvervalst rock ’n roll
feestje gevierd; buiten, onder
de veranda. Chick & Roosters
(voorheen The Hurricanes)
geven een swingend liveoptreden. Deze legendarische
Achterhoekse band is in 1961
opgericht, bestaat grotendeels
nog uit de originele bezetting en is daarmee een van de
langst bestaande rock ‘n roll
bands in Nederland. Het optreden begint om 15.30 uur en
de toegang is gratis.
WESTERBORK

Pinksterpuzzelrit
MC Motorhead ©

De motorrijders onderweg vorig jaar.

Opbrengst Pokerrun naar kinderafdeling Bethesda
HOOGEVEEN - MC Motorhead
houdt 10 juni de zesde pokerrun. De pokerrun is een toerrit
voor motoren die gaat van club
naar club in Drenthe, Overijssel en nu voor het eerst ook door
Friesland. De opbrengsten gaan
naar het goede doel. Aan de Pokerrun doen dit jaar twaalf clubs
mee onder leiding van MC Motorhead uit Hoogeveen. Deze
clubs zijn: BikersClub Meppel,
Eastwood Oosterwolde, De Vlotterbak Steenwijk, NorthEastPolderBikers Kraggenburg, MC Genemuiden, MC De Zweef Nieuwleusen, CMA Hardenberg, DTC
Daarle, Roving Spirit MC Slagharen, Motorclub Schoonebeek,
MC Black Eagle Zwartemeer. Al
deze clubs hebben 10 juni hun
clubhuis geopend en verkopen
drankjes en snacks of een ontbij-

tje voor de dorstige en hongerige
motorrijders.
Op de oncologische kinderafdeling in Bethesda zijn een aantal
projecten en spullen nodig. ‘Met
de opbrengst van deze dag kunnen muurschilderingen eindelijk
afgemaakt worden, een speciale
projector en ligkussens worden
gekocht. Maar liefst 19 sponsoren
helpen financieel mee om alles
mogelijk te maken’, vertelt Henk
Akse van MC Motorhead.
Inschrijven
Mits in bezit van een rijbewijs
mag iedereen meedoen aan de
Pokerrun. Jong en oud, in clubverband of solo of met z’n tweeen, ongeacht type motor, trikes,
zijspannen, oldtimers. De start is
om 9.00 uur en finishen is mogelijk tot 17.00 uur in Hoogeveen.

Bij elk van de bovengenoemde
clubs kunnen motorrijders inschrijven vanaf 9.00 uur. Akse:
‘Het inschrijfgeld is 5 euro maar
je mag natuurlijk ook twee keer of
drie keer inschrijven, dan kost het
10 of 15 euro. De finish is altijd in
Hoogeveen. Vanaf je startplaats
kun je rijden naar de volgende
club. Welke club mag je zelf beslissen. Er is geen vaste route en
het is ook niet verplicht om bij
alle clubs langs te gaan. Bij elke
club ontvangt men een stempel
op het inschrijfformulier en een
speelkaart in een dichte envelop.
Deze envelop wordt pas opengemaakt bij de finish in Hoogeveen
door een team van gewiekste pokeraars. Degene met de hoogste
kaart (carre, fullhouse et cetera)
wint een mooie beker met een
kleine geldprijs. Bij minimaal vijf

enveloppen (kaarten) ding je mee
naar een prijs.’
Unicycle demo’s
Tijdens Koningsdag organiseerde MC Motorhead demoraces
van Unicycle motoren. Deze races
waren een groot succes en daarom heeft de club besloten om dit
te herhalen tijdens de Pokerrun.
Unicycles zijn motoren waarvan
de complete voorkant aangepast
is. Het voorwiel en de voorvork
gaan er uit en aan de zijkanten
worden 2 buizen bevestigd, die als
een soort slee werken. De houding
en plaats waar de coureur en stuur
zich bevinden zijn belangrijk. Bij
gas geven komt de voorkant omhoog en met het lichaamsgewicht
van de bestuurder wordt gestuurd.
 www.mcmotorhead.nl

MAC Midden-Drenthe houdt
maandag, tweede pinksterdag,
de pinksterpuzzelrit. Dit is een
puzzel/oriënteringsrit voor
auto’s. Inschrijven is mogelijk
tussen 13.15 en 14.15 uur bij
Meursinge te Westerbork.
RUINERWOLD

Jazz en blues
Voor de liefhebbers van Dixieland muziek is er 4 juni een
optreden van Farmhouse Jazz
en Bluesband in De Polletuin.
Aan het repertoire zijn toegevoegd nummers van onder
andere Mahalia Jackson en
The blues Brothers. Vandaar
de naamsverandering van de
band in Farmhouse Jazz en
Bluesband. Als grote inspiratiebron blijft de wereldberoemde Chris Barber voor de
bandleden, die de basis blijft
vormen voor de traditionele
New Orleans Jazz.
Aanvang 15.30 uur.
WESTERBORK

Pinkstermarkt
Nabij het centrum van Westerbork, aan de Roessinghkamplaan, is maandag de jaarlijkse pinkstermarkt. Er is een
diversiteit aan standhouders
aanwezig voor de braderie en
vele particulieren slijten hun
tweedehands goederen op de
vlomarkt. Deze markt is te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur.
De toegang voor deze markten
is gratis.

De Kofﬁepot is een
knus eet- en drinkhuis in het centrum
van Hoogeveen.

Kim Stellingwerf ©

Het is inmiddels een traditie in
augustus: Hoogeveen Culinair.
De voorbereidingen voor de
achtste editie zijn alweer in
volle gang. Dit jaar vindt het
evenement plaats op 26 en 27
augustus en zoals altijd in het
Burgemeester Tjalmapark.
Verschillende bedrijven uit
Hoogeveen laten tijdens dit
tweedaagse evenement zien
wat zij op culinair gebied te
bieden hebben. Van eenvoudige hapjes tot gastronomische
hoogstandjes. In de aanloop er
naartoe geeft vanaf vandaag
elke week een van de deelnemers alvast iets van zichzelf
prijs. Vandaag is het de beurt
aan De Kofﬁepot.

Proef de sfeer en smaak van De Kofﬁepot
In het centrum van Hoogeveen,
nabij de Hoofdstraatkerk is het
knusse eet- en drinkhuis De Koffiepot gevestigd. ‘We hebben gekozen voor een sfeervolle, authentieke ambiance. Wij bieden
een aantrekkelijke menukaart
met een uitgebreide keuze van
lunchgerechten, een heerlijk
kopje koffie met iets lekkers en
plateservice (van maandag tot
en met zaterdag)’, aldus eigenaar
Martin Pastoor.
‘Heeft u iets te vieren? Een

bruiloft, verjaardag of een andere gelegenheid? Dan kunt u bij
ons terecht; samen met u maken
we er een onvergetelijk moment
van. Loop even binnen of bel of
mail ons voor de mogelijkheden.’
‘Kofﬁepot-toppers’
‘Het samenwerken met al je
collega’s op Hoogeveen Culinair samen met de sfeer die in
het park ontstaat maakt het zo’n
leuk evenement. Tijdens Hoogeveen Culinair serveren wij onder

andere onze ‘Koffiepot-toppers’,
zoals beenham, saté van de haas
en voor de kleinere gasten onder ons: overheerlijke poffertjes,
een puntzakje friet of een lekkere slushpuppie. Daarnaast kunt u
uiteraard genieten van een kopje
koffie met daarbij een punt appeltaart of een aardbeienpof. We
kijken er naar uit en hopen u ook
dit jaar weer te kunnen begroeten op Hoogeveen Culinair.’
Hartelijke groeten, team De
Koffiepot

EMMEN

Retropop: laatste
kaarten te koop
De laatste duizend kaarten
voor Retropop zijn vorige
week in de verkoop gegaan.
Op het festivalterrein aan de
Grote Rietplas spelen zaterdag
10 juni nationale en internationale acts op drie podia.
Bands die optreden zijn onder
meer The Pretenders, Doe
Maar, Fischer-Z, DI-RECT,
Danny Vera, Pater Moeskroen
en Lois Lane.
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VOORRAADVOORDEEL!!
2 e PINKSTERDAG ZIJN ALLE VESTIGINGEN OPEN!! 10-17 uur

WOENSDAG

DONDERDAG

WEGENS ANNULERING VAN
EEN GROTE EXPORTORDER:

MEI
10:00 - 18:00

JUNI
10:00 - 21:00

VRIJDAG

MC OMMEN
OPEN TOT 18:00!

Mooi Mazzel Weken

OP ONZE VADIAN COLLECTIE
Inbetweens,
gordijnen en
vouwgordijnen
15% KORTING

Mantelzorgers
van Nederland opgelet!
U bent mantelzorger en zorgt voor uw chronisch
zieke of gehandicapte partner, familielid of vriend.

Ook u heeft behoefte aan ontspanning.
Maar wie kan u vervangen?
Handen-in-Huis stelt u in staat om er eens
helemaal tussenuit te gaan. Onze vrijwilligers zijn
bereid om een paar dagen of langer uw zorgtaken
over te nemen. U kunt daardoor met een gerust
hart even weg. Bel of e-mail ons voor informatie.
We vertellen u graag alles wat u wilt weten.

Tel. 030 659 09 70  info@handeninhuis.nl
www.handeninhuis.nl

02

EEN ONGEKENDE PRIJSDOORBRAAK
IN BOXSPRINGLAND!! BOXSPRINGSET

JUNI
10:00 - 18:00

SWISS

GRATIS!

NATUURLIJK GRATIS GEMETEN,
GEMAAKT EN GEHANGEN

Oersterk PVC VINYL van de rol
met dempende en egaliserende
rug in diverse kleuren en dessins
al vanaf ¤ 19,90 pm2 gelegd

31 01

VASTE
UITVOERING

MC OMMEN
OPEN TOT 21:00!

%
44

-

OP VOORRAAD!!
Set bestaande uit:
1 x hoofdbord
2 x (elektrische) pocketboxsprings
2 x meegestoffeerd pocketmatras
1 x comfort (split)topper

JUNI
10:00 - 17:00

2 e PINKSTERDAG

ELEKTRISCH
VERSTELBAAR

160x200 2699,- NU:

Vaste uitvoering:
180x200 999,-

GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

6%

GRATIS!

4%

-3

OP BOVENSTAANDE DAGEN

GRATIS
TEXTIELPAKKET
T.W.V. MINIMAAL 114,95 EURO!

1499,-

Elektrisch verstelbaar:
180x200 1599,-

NEEM UW OFFERTE MEE, BIJ ONS ALTIJD MINDER KWIJT VOOR DEZELFDE KWALITEIT!!

7%

03

GEOPEND!
899,- 10 -17 uur
160x200 1699,- NU:

-4

ZATERDAG

BIJ BOXSPRINGS van €500,- tot €1250,TEXTIELPAKKET BESTAANDE UIT:
4-SEIZOENEN SYNTHETISCH DEKBED
+ 2 KUSSENS + TOPPER HOESLAKEN
Uitgezonderd Born-sets en
ongeveerde boxsprings.

0%

-4

%
OP44BOVENSTAANDE
DAGEN
-

-4

MEGACOLLECTIE MATRASSEN OP VOORRAAD

GRATIS LUXE
TEXTIELPAKKET
T.W.V. MINIMAAL 194,95 EURO!

GEGARANDEERD DE ALLERLAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND!!
POCKETVERING
MATRASSEN

POLYETHER
MATRASSEN

MATRAS
DREAM

-4

89,-

9%

45,-

NU
VANAF:
ALLE MATEN LEVERBAAR!

-4

159,-

-4

6%

85,-

NU
VANAF:
ALLE MATEN LEVERBAAR!

7%

454,-

239,-

NU
VANAF:
ALLE MATEN LEVERBAAR!

BIJ BOXSPRINGS VANAF €1250,TEXTIELPAKKET BESTAANDE UIT:
4-SEIZOENEN WOLLEN DEKBED
+ 2 KUSSENS + TOPPER HOESLAKEN
Uitgezonderd Born-sets en
ongeveerde boxsprings.

MATRASCONCURRENT IS DICHTERBIJ DAN U DENKT!

TOTAAL 5.000 m2
BOMVOL SLAAPVOORDEEL
KIJK SNEL OP MATRASCONCURRENT.NL

ROGAT

OMMEN

SLAGHAREN

Industrieweg 11
Tel: 0522-440318

Hessenweg West 5
Tel: 0529-450458

Coevorderweg Noord 22
Tel: 0523-208006

DONDERDAG KOOPAVOND
MA. / DI. GESLOTEN

VRIJDAG KOOPAVOND
MA. / DI. GESLOTEN

DONDERDAG KOOPAVOND
MA. / DI. GESLOTEN

DE SERVICE VAN MATRASCONCURRENT.NL Maak GRATIS gebruik van onze bus of aanhanger / Bijna alles uit voorraad leverbaar
Wilt u uw aankoop laten bezorgen en/of monteren? Geen probleem! Vraag het onze verkopers / 30 dagen omruilgarantie

Specialist in overkappingen.

Koopavond tot 21.00 uur
op donderdag en vrijdag

9, 4
Bekijk de actie op
www.boer-staphorst/montage

Actie is geldig van
27 mei t/m 13 juni 2017
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TuinbeursNederland
Grote overdekte showroom te Emmen









PINKSTER 17-DAAGSE

Grootste overdekte showroom van NL te Emmen

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

Hemelvaartsdag

20-5

21-5

22-5

23-5

24-5

25-5

9.00 - 16.30

13.30 - 16.00

8.00 - 17.30

8.00 - 17.30

8.00 - 17.30

10.00 - 16.30

vrijdag

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

26-5

27-5

28-5

29-5

30-5

31-5

8.00 - 17.30

9.00 - 16.30

13.30 - 16.00

8.00 - 17.30

8.00 - 17.30

8.00 - 17.30

donderdag

vrijdag

zaterdag

1e pinksterdag

2e pinksterdag

1-6

2-6

3-6

4-6

5-6

8.00 - 17.30

8.00 - 17.30

9.00 - 16.30

gesloten

11.00 - 16.30

Productie in eigen Nederlandse fabriek te Emmen

20% KORTING OP ALLE BLOKHUTTEN

€ 1181,-

€ 2014,-

€ 1595,-

€ 945,Lessenaars dak - 28mm - 400 x 300cm

100%

Plat dak - 28mm - 500 x 350cm

€ 2906,-

MAATWERK MOGELIJK

€ 2379,-

€ 1787,-

€ 2415,-

€ 1395,Lessenaars dak - 28mm - 250 x 250 + 300cm

Volledig aan te passen naar uw eigen wensen
Drempelloze en hoge deuren voorzien van echt glas
Gefreesde wind- & waterdichte hoekverbindingen
Snelle levertijden

€ 1895,Lessenaars dak - 28mm - 350 x 300 + 400cm

KIJLSTRA
REDSUN
MICHEL OPREY
BYLANDT

25% KORTING
OP ALLE VERANDA’S

+

25% KORTING
MONTAGE VERANDA’S

10% KORTING
OP ALLE BESTRATING

DAT KAN ALLEEN
BIJ TUINBEURS
50% KORTING
OP FUNDERING
HOUTBOUW
WWW.TUINBEURSNEDERLAND.NL

100 % Nederlands ambacht uit eigen fabriek
Volledig aan te passen naar uw eigen wensen
Gratis inmeetservice bij projecten
Al meer dan 20 jaar branche ervaring
Afwerking met oog voor detail

Phileas Foggstraat 28 7825 AK Emmen 0591 677665
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Kom

e

2 Pinksterdag

gezellig woonwinkelen
GEOPEND VAN 10:00 - 18:00 UUR

Alles op gebied van
wonen onder
één dak

Meer dan

50
woonafdelingen

Frisaxstraat 12 (ind. Schipsloot) Wolvega

Van lamp tot vaas,
van keuken tot
slaapkamer

In elke woonstijl
en prijsklasse
zeer ruim aanbod

|

tel (0561) 61 61 61

|

www.homecenter.nl

Gratis oplaadpunten
voor elektrische
auto & fiets
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OPMERKELIJK De eerste feestweek in de gemeente Hoogeveen wordt gevierd
in Stuifzand. Het aankomende weekend staat de feesttent op het
sportveld aan de Eisenweg in Stuifzand.

29

Uitgelicht
FILMLADDER
Voorpremière:
The Mummy
Tom Cruise speelt de hoofdrol in
de spectaculaire nieuwe bioscoopfilm van de wereldwijde legende: The Mummy. Terwijl men
dacht dat ze voorgoed begraven
was, wordt een prehistorische
prinses (Sofia Boutella) wakker
in haar graftombe diep onder de
woestijn. Haar leven was onterecht van haar afgepakt en met
haar eeuwenlange opgekropte
woede roept zij onvoorstelbare
gruwelijkheden op. The Mummy
brengt je met een verrassende
intensiteit van de opwaaiende
zandvlaktes van het Midden
Oosten naar verborgen ondergrondse labyrinten in het hedendaagse Londen. Met een mix van
spektakel en spanning leidt deze
verbeeldingsrijke moderne uitvoering ons een nieuwe wereld
vol goden en monsters binnen.

André Weima ©

Stuifzand is klaar voor het feest
STUIFZAND - Het aankomende weekend

staat het dorp Stuifzand in het teken van
het jaarlijkse dorpsfeest met een feesttent op het sportveld aan de Eisenweg.
De feestcommissie heeft dit jaar gekozen
voor het thema Mokum. Tevens is de
stratenzeskamp weer een onderdeel van
het feest.
Donderdagavond 1 juni worden de versierde straten gekeurd. Vrijdag vanaf 20.00
uur is er de playbackshow voor zowel de
kinderen van de basisschool als onderdeel
van de zeskamp met aansluitend een
Drive Inn show.

Zaterdag start vanaf 9.30 uur het klootschieten door en rond het dorp. Vanaf
10.30 uur kunnen de kinderen zich vermaken met verschillende spelletjes met
aansluitend samen eten en drinken. Om
14.30 uur start het fout ringsteken voor
de zeskamp deelnemers en de zaterdag
wordt afgesloten met een F.I.S. quiz, die
begint om 20.00 uur met mede een Drive
Inn show.
Zondag vanaf 14.00 uur kan er een kaartje
gelegd worden en kan er deelgenomen
worden aan koppeldarten. De inschrijvingen voor zowel klaverjassen, jokeren als

koppeldarten is mogelijk vanaf 13.30 uur.
Om 16.00 uur kunnen de captains van de
straten zich klaar maken voor een captainspel op het sportveld. Het feestweekend van Stuifzand wordt zondag vanaf
21.00 uur in de feesttent afgesloten met
een Foute Party met medewerking van
DJ Danny Blom uit Pesse. Iedereen wordt
gevraagd om zich fout te verkleden bij
voorkeur in het wit en neonkleuren.
Op de foto de feestcommissie: Martijn
Nuyen, Bjorn Heins, Hans Kats, Peter
Veninga, Natascha Bening en Ira Strijker.

Rondje Amstel langs dorpscafés
RUINERWOLD - Vijf samenwerkende cafés openen hun deuren
op tweede pinksterdag voor het
tweede Rondje Amstel.

De eerste twee edities waren een
succes, voor dit jaar hopen de vijf
kroegbazen op nog meer enthou-

siastelingen, die de ronde van 30
kilometer fietsend, met de solex,
step of auto af willen leggen. Vijf
cafés die Amstel Bier schenken,
slaan wederom de handen ineen:
Brinkzicht in Ruinen, Frederikshaven in Uffelte, ’t Knooppunt in
Havelte, De Kastelein in Ruiner-

wold en café Oosteinde. Starten
voor de tocht kan ook nu weer bij
alle kroegen. De route gaat vanaf
Ruinen gezien langs de Meppelerweg, de Dr. Larijweg naar Oosteinde, de Wolddijk en weer via
de Larijweg naar De Kastelein.
Daarna steken de deelnemers de

gemeentegrens over naar Westerveld. Via de Lokbrug naar Havelte en door de natuur naar Uffelte.
Via Rheebruggen en Ansen gaat
de tocht weer naar Ruinen.
 De start is op maandag 5 juni
vanaf 10.00 uur bij elk café.

Boerderijenﬁetspuzzeltocht door Drenthe
BEILEN - Op tweede pinksterdag

5 juni wordt er vanuit Beilen weer
een fietspuzzeltocht langs agrarische bedrijven in Drenthe gehouden. De fietstocht van 40 kilometer voert de deelnemers door het
Drentse land, over mooie landweggetjes en fietspaden, langs
de akkerbouwvelden (waar LTO
Noord gewasborden heeft geplaatst) en brengt hen bij zes verschillende agrarische bedrijven.
Diverse boeren
Zo kunnen fietsers een kijkje
nemen bij supermoderne melkveehouderijbedrijven, een educatief kringloopbedrijf met de
meest inspirerende bodemboer
van Noord-Nederland, één van
de mooiste en beste pluimvee-

houderijen van Nederland, een
authentieke zuivelboerderij waar
biologische kaas wordt gemaakt,
een modern akkerbouwbedrijf en
een prachtig bloemenpark.
Op de boerderijen zullen op die
dag ook activiteiten worden georganiseerd, vooral voor kinderen.
Ook onderweg zijn er agrarische
kinderactiviteiten georganiseerd.
De start is tussen 9.00 en 12.00
uur vanaf De Markt in Beilen.
Kosten van deelname zijn 4 euro
per persoon maar kinderen tot
en met 12 jaar zijn gratis. De aankomst is mogelijk tot 19.00 uur.
Daar kunt u uw antwoordformulieren inleveren en meedingen
naar een mooie prijs. De organisatie is in handen van de Stichting
Beleef Beilen.

Boerderijen bezoeken op de ﬁets.

Stichting Beleef Beilen ©

Baywatch
Twee aspirant-strandwachters
vechten voor dezelfde baan te
midden van de gespierde en gebronsde lijven die de stranden
van California bewaken.
In Baywatch krijgt de plichtsgetrouwe strandwacht Mitch
Buchannon (Dwayne Johnson)
het aan de stok met een onstuimige nieuweling Matt Brody (Zac
Efron). Samen komen ze op het
spoor van een crimineel complot
dat het voortbestaan van hun
strand in gevaar brengt.
Baywatch is de bioscoopuitvoering van de wereldberoemde
serie die op het hoogtepunt van
haar populariteit de best bekeken tv-serie ter wereld was. Het
belooft een hete zomer te worden met Baywatch.

Moviepass
Exclusive:
Baby Driver
Exclusief voor Movie Passers,
Baby Driver in de voorpremière op 12 juni. De getalenteerde
jonge bestuurder van vluchtauto’s Baby (Ansel Elgort, The Fault
in Our Stars) ontmoet het meisje
van zijn dromen (Lily James, Cinderella, Downton Abbey) en wil
stoppen met zijn criminele bestaan. Als hij door zijn opdrachtgever (Kevin Spacey, House of
Cards) gedwongen wordt om
mee te werken aan een overval
die gedoemd is te mislukken, zet
hij zijn leven, zijn liefde en zijn
vrijheid op het spel.
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LET OP! Deze unieke verkoop start Tweede Pinksterdag om 10.00 uur!
DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
MAANDAG
ZATERDAG
TWEEDE

PINKSTERDAG

6 JUNI

10.00-17.00 UUR

10.00-17.30 UUR

5 JUNI

7 JUNI

8 JUNI

10.00-17.30 UUR

10.00-17.30 UUR

9 JUNI

10 JUNI

10.00-21.00 VUUR
OND

10.00-17.00 UUR

KOOPA

6 DAAGSE
MEGAVERKOOP
Alles direct
meenemen /
leverbaar!
WEES ER SNEL BIJ

OP= OP!
ALLES ONDER
1 DAK...

4000 m2!

Voor wonen
met sfeer!

086

WOONPLEZIER
2 VERDIEPINGEN
BOORDEVOL!!

BUITENVAART 2105 HOOGEVEEN

RUIME GRATIS

P

Afbeeldingen kunnen afwijken, prijs- en zetfouten voorbehouden.
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GEWIJZIGDE
AFVAL INZAMELING
LYP3LQNVWHUHQ

Maandag 5 juni (2e Pinksterdag):

31

Met TuinScala
geniet u nog meer
van het heerlijke

zomerweer!

!
n
e
p
o
g
a
d
r
e
t
s
k
in
2e P
10.00 - 17.00 uur

• De inzameling vervalt en wordt ingehaald op

Nu 5 voor

PETUNIA’S

zaterdag 3 juni.
Zet uw container voor 07:00 uur aan de straat.
Onze informatiebalie en milieustraat zijn op

6.

Met deze stekperkgoed geeft u uw tuin een
kleurrijke zomerlook in vrolijke kleuren.
Potmaat 10,5cm
Per stuk 1.79

00

2e Pinksterdag gesloten.
Kijk voor actuele inzameldata voor uw adres op
onze website www.areareiniging.nl of op de

Area Afvalapp

van 22.95

95

15.

laat zien wat er in afval zit

HIBISCUS
De koningin onder de heesters.
Bloeit heel lang.
Diverse kleuren
Potmaat 17cm

van 6.99 nu

4.

99

Voor onze slagerij in Lutten,
zijn wij op zoek naar een collega.
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Het betreft een baan van 28-32 uur.
Wij hebben een leuk team, die respect, plezier en vriendelijkheid
heel belangrijk vinden.
Ben jij een echte doorpakker, enthousiast, gedreven,
Dan zijn wij op zoek naar jou!!!!
Voor meer informatie:
Slagerij van Raalte Lutten 0523-691464
Sollicitaties naar : info@slagerijvanraalte.nl

HORTENSIA
STRONG ANNABELLE
Is steviger dan de gewone “Annabelle”.
Deze rijkbloeiende Hortensia
brengt u in zomerse sferen.
Potmaat 19cm

van 14.95 nu
Sara’s
zelfvertrouwen gaat
met danspassen
vooruit

9.

95

ogevee
De groenspecialist van Ho

n e.o!

Door te benadrukken wat Sara wél
kan, gaat haar zelfvertrouwen met
danspassen vooruit. Als je zo ziek bent
als kleine Sara, heb je dat vertrouwen
hard nodig.

Europaweg 8 Hoogeveen
0528 - 221976 www.tuinscala.nl

GRATIS

P

GRATIS
koffie/thee
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SPAAR VOOR EEN
OVERHEMD OF EEN POLO

Boom abonneevoordeel

Overhemd met lange of korte mouw
verkoopprijs ¤ 79,95 / ¤ 69,95
met spaarkaart:

29,95

Keuze uit verschillende dessins, maat S t/m 4XL
De spaaractie van de Hoogeveensche Courant
en Dierckxsens Menswear is niet meer weg
te denken uit Hoogeveen en omgeving. De
actie van de overhemden is inmiddels een
groot succes.

op de spaarkaart. Met deze kaart ontvangt u
twee overhemden voor slechts ¤ 59,90 of een
extra polo van Redmond voor ¤ 25,00

Hoe werkt deze spaaractie?
Spaar in totaal zes zegels, die u tot en met 10
Tegen inlevering van een volle spaarkaart ont- juni 2017 in iedere uitgave van de Hoogeveenvangt u een overhemd voor ¤ 29.95 Keuze uit sche Courant kunt vinden. In de maandag- en
vrijdagkrant vindt u twee zegels en in de
een overhemd met een lange of korte mouw.
woensdagkrant één zegel. De eerste zegel krijgt
u cadeau. Plak de vijf extra gespaarde zegels op
Bonuszegel
Gedurende de actie verschijnt er regelmatig in de spaarkaart en lever deze in bij Dierckxsens
de Hoogeveensche Courant een bonuszegel. Die Menswear, Hoofdstraat 198, Hoogeveen.
kunt u plakken op de daarvoor bestemde plaats

Redmond Polo
winkelwaarde
arde
5
¤ 39,95
Met
bonuszegel
gel
voor ¤ 25,5,-

SPAAR
KAART
1
1

2017

deze
zegel
is 1x
geldig

Plak hier uw BONUSZEGEL
voor een extra overhemd voor ¤ 29,95
of een Redmond Polo voor ¤ 25,-

PLAK HIER UW 5 SPAARZEGELS, DE EERSTE KRIJGT U VAN
DE HOOGEVEENSCHE COURANT EN DIERCKXSENS MENSWEAR

plak hier één
spaarzegel

plak hier één
spaarzegel

plak hier één
spaarzegel

SPAARZEGEL

Actie is geldig t/m 10 juni 2017 zolang de voorraad strekt.

✁

Unieke spaaractie Hoogeveensche Courant & Dierckxsens Menswear

Naam:
Adres:
plak hier één
spaarzegel

Postcode:
Emailadres:

Plaats:

✁

plak hier één
spaarzegel

Spaar totaal zes zegels, die u t/m 10 juni 2017 in iedere uitgave van de Hoogeveensche Courant kunt vinden.
De eerste zegel krijgt u cadeau. Plak de vijf extra gespaarde zegels op deze spaarkaart en lever deze in bij
Dierckxsens Menswear, Hoofdstraat 198, Hoogeveen.
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Pixabay.com ©

maakt. Kom je er samen niet uit?
Schakel dan een mediator in om
tot afspraken te komen en die te
laten vastleggen. Wanneer dit niet
lukt, dan kun je de rechter verzoeken om de buren te dwingen mee
te werken. Natuurlijk kun je ook
altijd een erfafscheiding op jouw
eigen grond zetten. In dat geval
heb je geen toestemming nodig
van de buren. Het is wel verstandig om jouw buren hiervan op de
hoogte te stellen. Een goede verstandhouding is wel zo prettig.

genaar van de grond waar de erfafscheiding op staat daar volledig
verantwoordelijk voor.
Bij koophuizen kunnen buren van
elkaar eisen dat in de tuin op de
erfgrens een afscheiding komt.
Een erfafscheiding kan een haag,
schutting of muur zijn. De buren
zijn verplicht om de helft mee te
betalen in de kosten van de aanschaf, bouw en onderhoud. Het
is dus belangrijk dat je het samen
eens wordt en hierover afspraken

Per gemeente kunnen de regels
over erfafscheiding verschillen.
Hierbij wat vast vaste regels:
Een schutting, muur of hek naast
en achter een huis mag maximaal
2 meter hoog zijn tenzij er andere
regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke
gewoonte. Vóór het huis is de
maximale hoogte 1 meter. Wil
je een schutting van meer dan
2 meter hoog, informeer dan eerst
bij de gemeente of je een omgevingsvergunning nodig hebt.
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
Je mag geen opening of raam maken in de muur of schutting.
Je mag met jouw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding

Handig om te weten
over erfafscheiding
Als een schutting, een heg, een
muur of een andere afscheiding
tussen jouw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat,
is deze eigendom van zowel jou
als jouw buren. Je bent dan allebei (in overleg) verantwoordelijk
voor het onderhoud, het schoonhouden en het eventueel vernieuwen van de erfafscheiding.
Staat de erfafscheiding aan één
kant van de grens? Dan is de ei-

Het is nu tijd voor het buitenleven!!

Volop zomerbloeiers aanwezig!!

doen wat je
wilt. Je mag er
tegen aanbouwen en daarin,
tot op de helft
van de dikte
van de erfafscheiding, balken, bouten enzovoorts
aanbrengen, zolang je maar geen beschadigingen
aanricht. Je mag aan jouw kant van een muur of
schutting bijvoorbeeld schilderen en/of beugels
voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag je
aan jouw kant snoeien.
Bron: www.juridischloket.nl

Naast de 5 zekerheden
van TuinKeur maakt
u dit jaar kans op

€ 1.000 cashback.

Epaper:(www.tuincentrumstrijker.nl)

donderdag, vrijdag en zaterdag:
Alle buitenpotten 30% korting

Vaste planten 10 voor
(+/- 100 soorten)

€ 10,=

Wij als TuinKeurhovenier bieden
5 zekerheden:
Professionaliteit
Betrouwbaarheid

100

hon
vertro derd jaar
uwd m
et hou
t

1917- 2017
OF WE DE KIDS NIET WAREN VERGETEN...
MAAK ZE BLIJ MET
ZO’N PRACHTIG
DOUGLAS
SPEELKASTEEL
HELEMAAL TOP!

Vakbekwaamheid
Service
Kwaliteit

Hoogeveen

Albert van der Smit
Tel. 0528-234175
albert@tuinverzorging-sts.nl

DOUGLAS BONOBO

DOUGLAS MAKI

Coevorderstraatweg 22a 7914 TM Noordscheschut T. 0528 - 34 23 48
©woodvision-hillhout
volg onze feestelijke jubileumacties op facebook

www.tuinverzorging-sts.nl
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Sportleven

OPMERKELIJK Men- en mountainbikewedstrijden.
Het bleek prima samen te gaan zaterdag in Zuidwolde.

ELIM

Klaverjassen
De standen van het
klaverjassen van 25 mei:
1. B. Pattiwael 6688
2. H. Protzman 6612
3. P. Beekelaar 6507
4. G. Metselaar 6310
5. G. de Leeuw 6228
Elke donderdag klaverjassen in
‘t Vonder te Elim, aanvang 19.30
FORT

Klootschieten
De uitslagen van klootschietvereniging EDKV Fort van zondag 21 mei:
1. Bertus Duinkerken, Johan
v d Beld en Harry Dekker: 50
schoten en 77 meter. 2. Jet van
Meurs en Marco de Wit: 52
schoten en 61 meter. 3. Tinus
Zantingh, Jan Duinkerken en
Gehrard Annen: 53 schoten en
28 meter.
Uitslagen zondag 28 mei:
1. Bertus Duinkerken en Jan v.d.
Beld: 44 schoten en 55 meter.
2. Marco de Wit, Harry Dekker
en Bastin Pot: 46 schoten en 53
meter. 3. Frits Okken, Jan Duinkerken en Jan Mulder (Staphorst): 52 schoten en 20 meter.
Boom uitgevers Nieuwsmedia ©

De MTB-wedstrijden waren een groot succes.

MTB’ers crossen erop los in Zuidwolde

MTB-vereniging houdt KNWU Zomercup
ZUIDWOLDE - MTB vereniging Zuidwolde hield zaterdag
de KNWU zomercup, in combinatie met de Wolden competitie.
De MTB ZomerCup Noord 2017
vond dit jaar voor de eerste keer
plaats en is een competitie van
voorlopig zes wedstrijden in de
noordelijke provincies, onder
auspiciën van KNWU Noord. De
wedstrijden kennen een laag-

drempelig karakter. Ze zijn bedoeld om iedereen in het kader
van breedtesport de kans te geven deel te nemen aan wedstrijden op de MTB in het veld.
Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 8 jaar met een goe-

de mountainbike en helm. Ruim
90 renners uit Noord-Nederland
stonden aan de start in het buurtschap Steenbergen, nabij Zuidwolde. Deze wedstrijd werd gezamenlijk met de Menvereniging
Zuidwolde gehouden, die in datzelfde weekend de samengestelde menwedstrijden hielden
Veel toeschouwers zagen een
mooi spektakel op deze warme

dag waarbij de omstandigheden
als zwaar werden omschreven.
Deelnemers werden door een
waterbak gestuurd en moesten
diverse hindernissen trotseren.
Voor de leeftijd tot 15 jaar was het
parcours 1,5 kilometer lang en
voor de oudere deelnemers vanaf
15 jaar was het parcours 2 kilometer. Al met al waren het twee zeer
geslaagde evenementen.

Zwemmers ZPC hebben goed weekend
DRACHTEN / HOOGEVEEN - Bij

de Regionale Kampioenschappen die het afgelopen weekend
gezwommen werden in Drachten, waren de zwemmers van ZPC
Hoogeveen zeer succesvol. Begonnen werd op de vrijdagmiddag en dat ging zaterdagmorgen/
middag en zondagmorgen/middag door, waarbij alle afstanden
en estafettes aan bod kwamen.
Met 73 individuele medailles en
12 estafettemedailles presteerde
de ploeg heel goed en daarnaast
werden er nog een paar hele
mooie tijden neer gezet die landelijk hoog scoren.
Daarbij was de 2.45.45 op de
200m schoolslag van Mirthe
Schenkel de grootste uitschieter. Zij verbeterde haar inschrijftijd met vier seconden en kan
met deze tijd mee gaan doen op
het NJJK voor de medailles. Nog
zo’n uitblinker was Wiktoria Redzimska die aan het einde van een
zwaar weekend op de zwaarste
afstand de 400m wisselslag een
p.r. van 12 seconden noteerde en
daar een hele mooie 5.19.52 neer-

zette. De zwemmers van Hoogeveen waren ingeschreven met tijden gezwommen in een 50 meter
bad en dat had niet iedere club
gedaan, wat maakte dat de Hoogeveeners soms niet in de snelste series startten waardoor een
vertekend beeld ontstond. Aangezien we zwemmen in 50 meter
bad en die tijden altijd langzamer
zijn dan de gezwommen 25 meter bad tijden, maakt omdat er op
snelheid word ingedeeld dat niet
altijd de snelsten tegen elkaar racen en dat is jammer.
Dit weekend werd nog aangegrepen om limieten te zwemmen
voor het Nederlands Junioren/
Jeugd Kampioenschap en Raoul
Witten maakte daar dankbaar gebruik van en zwom daarnaast nog
naar vijf zilveren en een bronzen
medaille. Hij heeft in Tycho Anatasov van De Kikker uit Emmen
een geduchte tegenstander, maar
hij komt steeds dichterbij. Mac
Peeks heeft ook een hele sterke
tegenstander die bij De Viking
zwemt en momenteel nog niet te
pakken is wat maakte dat hij met

zes zilveren en een bronzen medaille naar huis ging. Mooie tijden, limieten erbij gehaald en
met hele mooie races laat hij zien
mee te kunnen in het Noorden.
Junior de Bruin was samen met
Koen Lems ieder goed voor drie
keer goud en dat deden zij vooral op hun favoriete afstanden.
Zo zwom Koen op de schoolslag naar goud en was het Junior
die op zijn 50/100m vlinderslag
de gouden medaille haalde met
daarnaast zijn favoriete 50m vrije
slag. Natuurlijk is het altijd Niels
van Eck die laat zien nog lang niet
afgeschreven te zijn en met zijn
tijd op de 100m vrije slag 0.53.02
nog goed tegenstand kan bieden
aan de andere zwemmers. Hij
nam twee gouden en drie zilveren medailles mee naar huis met
daarnaast natuurlijk een groot
aandeel in de drie medailles die
gewonnen werden bij de estafette
waarin zijn tijd als slotzwemmer
bij de 4 x 100m vrije slag 0.51.60
van grote klasse was.
Sanne Hofman zwom in de gehandicaptenklasse mee en haal-

de daar de nodige medailles binnen, maar zij komt de laatste tijd
niet meer aan haar tijden op haar
beste afstanden. De schoolslag
en de vlinderslag die ze niet heel
vaak in wedstrijden zwemt, waren
wel goed voor een persoonlijk record en het is te hopen dat ze haar
vorm weer terug gaat krijgen. Nu
zijn er voor de NJJK zwemmers
geen wedstrijden meer en zal de
focus helemaal komen te liggen
op het trainen richting deze belangrijke wedstrijd. Hierbij zal
Zuidwolde een grote rol spelen
want daar wordt de komende tijd
veel trainingen afgewerkt.
advertentie
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Spectaculaire
pinksterraces
op Circuit
de Tippe
Op pinkstermaandag, 5 juni, laten zo’n 90 coureurs tussen de 6
en 50 jaar in diverse klassen van
motoren, pocketbikes en brommers spectaculaire trainingen
en wedstrijden zien in de strijd
om het Nederlands Kampioenschap. De races zijn onderdeel
van het motorsportseizoen
van RAP-Holland en de SOBW.
De wedstrijden zijn voor het
publiek gratis toegankelijk en
worden gehouden op Circuit de
Tippe op evenemententerrein
de Tippe.
Voor het eerst zullen de pocketbikes van RAP-Holland en
verschillende klassen van de
SOWB tegelijk te zien zijn op
de Pinkstermaandag. Motorclub AMBC uit Staphorst heeft
ervoor gezorgd dat het bekende circuit De Tippe een compactere lay-out heeft gekregen
waarop zowel de pocketbikes
als de grotere machines aan
hun trekken komen. Hierdoor
is een dag-vullend programma
ontstaan waarin klassen van
RAP-Holland en SOBW aan de
start kunnen komen. De AMBC
heeft zo een aantrekkelijk raceprogramma voor het publiek
weten te creëren.
De pocketbikes van RAP-Holland rijden verdeeld over vier
groepen. In de Junioren A Standaard komen de jongste talenten aan de start. Vanaf 6 jaar
kan er al deel worden genomen
aan deze klasse met standaardblokken, gehuurd via RAP-Holland. Zo wordt er op gelijkwaardig materiaal geracet, onder
begeleiding van een KNMVmotorsport trainer.
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MINIMARKT.NL

®

Rubrieksadvertenties kunnen worden opgegeven t/m vrijdag 17.00 uur.
Zelf uw advertentie maken doet u via www.minimarkt.nl,
u bespaart dan € 5,- op de productiekosten.
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GEZONDER
SLIMMER
ZELFSTANDIGER

Voor meer informatie:
Boom uitgevers Nieuwsmedia, afdeling Trafﬁc, tel. 0522-266166/advertentie@boom.nl

ELKENAIN Bewindvoering, Budgetbeheer
en Budgetcoaching geeft rust aan mensen (en
familie) die door omstandigheden hun ﬁnanciele
zaken niet (meer) zelf kunnen regelen. Elkenain
is gespecialiseerd in schuldenbewinden. Voor
meer info: www.elkenain-bewindvoering.nl /
T 0522 76 90 51

Grote feestweek bingo
op dinsdag 6 juni in het
mfc te Nieuwlande. Aanvang 20.30 uur – zaal
open 19.30 uur. Deze
avond alleen geldprijzen.
Org. Culturele vereniging Nieuwlande.

SOLEXVERHUUR
RUINEN Maak een
mooie
solextoertocht
met familie vrienden of
bedrijfsuitje
Roelof Tissingh
inl:
0522-472710

TE KOOP GEVRAAGD:
- Losse percelen landbouwgrond
- Complete Epaper:(www.bix.nl)
melkveebedrijven /
akkerbouwbedrijven

TE KOOP GEVRAAGD/
AANGEBODEN:
- Fosfaatrechten

Poortman Makelaars
Staphorst: 0522-464040
Klaas Kooiker 06-51151098
Jacob Vrieling 06-53271521
poortman@bix.nl
www.bix.nl

TE KOOP
STRAATZAND, DRAINAGEZAND,
METSELZAND, TUINGROND EN
PUINGRANULAAT
CONTAINER VERHUUR
WWW.ZUIDEMA-GROEP.NL
TEL.: 0528-280080
Vakantie in Winterberg?
www.winterbergappartementhuren.nl

ACTIE ACTIE AUTO’S
gevraagd. Bel nu elk merk
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)
en bj., cont. geld + RDW
vrijwaringsbewijs
Tel. 0521-517418/06-54938782

TE KOOP GEVRAAGD
LOOP- en SLOOP-auto’s. Contante betaling,
RDW-vrijwaring, auto’s
worden gehaald. Autocentrum Hoogeveen,
tel. 0528-271758 / 0621500043

Gritter
Stacaravans
Geesbrug biedt aan
diverse nieuwe en gebruikte stacaravans. Tevens nog diverse nieuwe
en gebruikte chalets op
voorraad. Gratis gebracht
en geplaatst in NL. Inruil
toercaravan
mogelijk.
Tevens beschikken wij
nog over diverse jaarplaatsen. En een zeer
voordelige financiering.
Geopend van maandag
t/m vrijdag van 09.00 t/m
17.30 uur, zaterdag van
10.00 t/m 17.00 uur, zondag van 13.00 t/m 16.00
uur. De koffie staat voor
u klaar.
www.grittercaravans.nl
0524-291151 of
06-54310069
..... TOP CARAVANS .....
HOLLANDSCHEVELD
....betaalbare caravans....
...www.topcaravans.nl...

Frieslanders en Bildtstar Aardappelen rechtstreeks uit de polder :
Gratis 2 kg Uien bij de
aardappelen (zo lang de
voorraad strekt)
Tevens Honing € 4,50 Rode Wijn € 4,- Mengmest (12-10-18) € 20,Scharreleieren a € 0,12
Ook dubbeldooiers a €
0,20
Potgrond 45 liter 3 voor
€ 10,- en meer …..Vele
tientallen gingen u voor
: Bedien u zelf , met gepast geld betalen !!
Open van 8 uur tot 20.00
uur
Harm Reinders Langedijk 21 Hollandscheveld
tel 06 14 49 58 90 .

31e PRESTATIEWEDSTRIJDLOOP
Speeltuin Hollandscheveld Op woensdag 7 juni afstanden
600 m. 18.00 uur t/m 5
jaar, 600 m. 18.15 uur
6 en 7 jaar, 1 km. 18.30
uur 8 t/m 10 jaar, 2
km. 18.45 uur 11 t/m
14 jaar, 5 km. 19.30
uur. Hoofdsponsor REGIO BANK. voor info:
06 21999292

Dorpshuis de Tiphof in
Geesbrug
organiseert
een grote bingo op vrijdag 2 juni. Vele geldprijzen. Hoofdprijs € 120. 3
prijzen per ronde. In de
pauze 3 superrondes à
€ 62. Jackpot variabel.
Wie helpt ons? Speel- Aanvang bingo 20.00
tuinver.
zoekt
rom. uur zaal open 19.00 uur.
marktspul, oud ijzer, tel. Organisatie: Bingo commissie Geesbrug.
272478

VLOOIENMARKT/BRADERIE: 2e Pinksterdag
in Manege Vos, Poolweg 1 in Dwingeloo van
10.00-16.00 u.. Binnen
en buitenmarkt. Info:
www.wildro.nl. Tel. 0655783513.

SANITAIR, SANITAIR,
koopt u voordelig bij
Breedveld. Plaatsen en
monteren een probleem,
dan neemt u ook Breedveld. Alteveerstraat 60
Hgv tel: 267061

Ieder mens wil onafhankelijk zijn.
Daarom starten wij vanuit onze ziekenhuizen
in Afrika allerlei projecten die mensen helpen
op eigen benen te staan. Zo helpen wij mensen
aan zaaigoed, een stukje grond en de benodigde
kennis om zelf groenten te verbouwen.
HELP MEE: WWW.HOSPITAALBROEDERS.NL
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Waarom Opel ?
Na 8 jaar mag Richard Thalen voor Opel het rayon Hoogeveen e.o.
vertegenwoordigen. Een fantastische uitdaging met een mooi merk
met een zeer rijke historie.
Richard Thalen is geen onbekende en al meer dan 20 jaar actief in
Hoogeveen. In mei 2016 is er een keus gemaakt en zijn de beide
bedrijven in Hoogeveen en Meppel, overgedragen aan de collega.
De bedrijfsovername kwam in goed overleg tot stand. Deze kwam
tegemoet aan de visie van de fabrikant om aaneengesloten
dealergebieden te creëren.
Richard, auto man in hart en nieren, ging rondkijken naar een andere
locatie en die werd gevonden aan de Industrieweg 39 – Hoogeveen.
Al snel werd dit opgemerkt door de mensen van Opel en in juli 2016
werd Richard benaderd met het verzoek of hij de vertegenwoordiging
van Opel op zich wilde nemen voor Hoogeveen.
In november 2016 waren alle elementen welke verplicht zijn voor het
voeren van het merk Opel compleet. Nu een half jaar verder wordW
er nog regelmatig gevraagd “waarom Opel?” daarom deze uitleg.
Kortom:

Daarom Opel !
Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom!

INDUSTRIEWEG 39 - HOOGEVEEN
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3 kamer app.
Berberisstraat Hoogeveen
Woonopp. 70 m2
Aanvaarding: per
direct
voor info: J Ketelaar
0623701453

Gratis open les: jezelf healen en healer
worden. In de workshop geef ik uitleg en
doen we enkele helende oefeningen en
een geleide meditatie.
11 juni 13.30 uur, Op
ons erf, Boijlerweg 8,
Boijl. Froukje Buma,
www.israna.nl,
0521
344653

Piano-, keyboard- en orgelles voor volwassenen
en kinderen; bevoegd
docente; gratis proefles;
tel. 0528-278650; tevens
blokfluitles.

1LHXZ
5DER%DVLV
+\SRWKHHN

In tijd van crisis geef ik
€ 20,- voor uw zolderschuur- of garageopruimingen, o.a. kleding,
speelgoed, huish. artikelen en alles met stekkers
m.u.v. koel- en vrieskisten. Ook voor bedrijven.
De Klusexpert, tel. 0638146191

,QORRSDYRQG
:RQHQ

THAIMASSAGE in
Beilen www.ananya.
nl 0620790048 geen
erotiek
Voor betaalbaar, snel en
betrouwbaar professioneel schilderwerk. Bel
de Hollandse Huisschilder. 06-25451539 of 0612443648

,HGHUHGLQVGDJYDQ
XXU

.RPELQQHQORSHQPHW¡OXZZRRQYUDJHQ

8EHQWYDQKDUWHZHONRPDDQGH'RQDXLQ+RRJHYHHQRIDDQGH3HSHUVWUDDWLQ
'LHYHU2RNDOVXJHHQNODQWEHQW9HUJHHWQLHWRPXZOHJLWLPDWLHEHZLMVHQORRQVWURRNMH
PHHWHQHPHQ

/LHYHUHHQDIVSUDDN"%HOJHUXVWRS  
(HQDDQGHHOLQHONDDU

Badkamer renoveren?
Nieuw sanitair, nieuwe
tegels, lekkages verhelpen. Breedveld, Alteveerstr. 60, tel. 0528267061.
Boem! Zoekt u een
wasautomaat,
wasdroger, koelkast of
vriezer, stofzuiger, televisie, stereoset, 27
mc set. Tevens bijna alle
soorten aansluitkabels.
Vraag eerst bij ons naar
de laagste prijs, eigen
service en bezorgdienst.
Fa. Kats Alb. Rozemanstraat 51 Hoogeveen. Tel. 0528-262291.
Achter uitvaartcentrum
Het Haagje.

Voor elk feestje kunt
u bij ons terecht: verjaardag-, familie-, personeels- of bruiloftsfeestjes enz. Wij hebben allerlei arrangementen b.v.
warm en koud buffet,
BBQ, gourmet, hapjes
warm en koud. Alles is
incl. drinken, wij hebben
een zaal voor 100 pers.
Verder kunnen wij alles
voor u regelen: speurtocht, klootschieten, bingo, spelletjes enz. Kom
gerust eens langs om te
kijken, onder het genot
van een kop koffie. Camping Tussen de Wieken,
Meerboomweg 15a Hollandscheveld, tel. 0528341448 of 06-11003641

Heeft uw ijzer of metalen? Meneer Spijkerman
komt het bij u ophalen,
eventueel ook schuur
en zolderopruiming. Koper, kabel, computers en
accu’s. Betaal hoogste
prijzen. Tel. 06-30477743

Wespen
overlast!!!
BEL VERMIN CONTROL
7 dagen p/w bereikbaar.
Ook houtworm/boktorbestrijding met 10 jr. garantie, gratis inspectie.
Tel. 0521-521015
www.vermincontrol.nl

Rinteln Dld: 4-pers.
vakantiewoningen met
zwembad in het Weserbergland 35 euro p.d.
Inl.0528-272058.

.... BUNKER BETON ....
.... Hollandscheveld ....
Verkoop sierbestrating
www.bunkerbeton.com

WORD
DONATEUR
O F KO M I N
ACTIE!
www.dier.nu
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Ontspanning
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Weersverwachting voor de komende vijf dagen
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De eerste dag van
de meteorologische zomer is
droog en vrij zonnig. Er staat een
zwakke tot matige
noordoostenwind
en het wordt 20
graden.

DONDERDAG

20°
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20
NO2

25°
60
10
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24°
50
60
NW3

19°
60
30
W3

20°
30
60
ZW3

VRIJDAG

Zon
Een zonovergoten en droge dag. Een zwakke tot matige oostenwind voert
warme lucht aan. De maxima lopen op tot 25 graden.

PUZZELS

KRUISWOORDRAADSEL EN SUDOKU

Horizontaal:
1. Bestanddeel; 6. dreumes; 12. pepmiddel; 13. speer; 14. na de middag; 16. halfaap; 18. zuivelproduct; 19. beryllium; 20. vis; 22. fase; 24. klamp; 25. autoped; 27. drugsverslaafde; 28. Europeaan; 30. familielid; 32. wedstrijdbeker;
33. slee; 35. rivier in Spanje; 37. handeling; 39. lumen; 40. inwendig orgaan; 42. persoon om wie men lacht; 44.
gekheid; 46. insect; 48. hoeveelheid; 50. jonge stier; 51. kruisboog; 53. dringen; 54. insect; 55. draden uitpluizen;
58. paard; 60. echtgenoot; 61. droogplaats; 62. gevangenis; 65. tevreden; 67. jong dier; 69. familielid; 70. hevel; 71.
sprookjesfiguur; 72. vruchtengelei; 74. door middel van; 76. zwaardwalvis; 78. deel van het oog; 80. klipgeit; 81.
karaat; 82. gesprekje; 84. volksoverlevering; 86. deel van de Bijbel; 87. vruchtje; 88. roem; 90. hertachtig dier; 92.
loven; 96. wrede Romeinse keizer; 98. los (van zand); 99. blindenschrift; 103. loopvogel; 104. tandeloos zoogdier;
105. bleek; 106. kalium; 108. nachtspiegel; 109. een weinig; 110. melkklier; 112. Afrikaans land; 113. verkeerde
opvatting.
Verticaal:
1. In het voorbijgaan (Fr.); 2. editie; 3. insecteneter; 4. heldendicht; 5. bontsoort; 7. tint; 8. rustig; 9. bouwland; 10.
naschrift; 11. koelcel; 15. schaakterm; 17. dierengeluid; 18. mijns inziens; 19. kerkelijke straf; 21. steensoort; 23.
waterkering; 24. jonge hond; 26. gloeilamp; 27. tak van sport; 29. rubidium; 30. eens; 31. edelstand; 32. circa; 34.
afvoerbuis; 36. regeringsreglement; 38. aartsbisschop (Lat. afk.); 39. boomloze grassteppe; 41. bijgevolg; 43. vleesgerecht; 45. wild zwijn; 47. spijs; 49. voordelig; 52. blaasinstrument; 53. Europese taal; 54. ondergang; 56. bewonderaar; 57. watering; 59. rekenkundig vraagstuk; 63. traag; 64. amateurfoto; 66. schop; 67. tennisterm; 68. geestdrift; 71. deel van een zeilboot; 72. soort weefsel; 73. inleg bij het spel (Fr.); 75. beroep; 77. plaats in Duitsland; 78.
plutonium; 79. Frans lidwoord; 80. niet een; 83. rund; 85. gewicht; 87. schel; 89. haaruitval; 91. lof; 93. haaruitval;
94. ingrediënt bij Indonesische gerechten; 95. kleur; 97. snel; 99. grote schop; 100. bijwoord; 101. maanstand; 102.
Bijbelse naam; 105. boerenbezit; 107. mager; 109. voorzetsel; 111. het Romeinse Rijk.
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Oplossingen van afgelopen woensdag

De sleutelwoorden van het kruiswoordraadsel waren:
KARNEMELK
KWARKTAART
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OPLOSSINGEN PUZZELS
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De letters uit de vakjes 23-110-107-96-50-38-13-67-92-28 en 84-48-97-77-69-12-18-60-91-58 vormen twee sleutelwoorden.
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In volle glorie, de bloeiende slootkant langs de Calkoenswijk. (Hopelijk wordt er voorlopig niet gemaaid)

Mieke van Steen ©
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Woensdag 31 mei 2017

Pinksterdeals!
- nu korting op showroommodellen -

Kijk voor meer pinksterdeals van Haverkort en Montèl
op www.haverkort-interieurs.nl

Topform
Hoekbank ‘Tess’
stof/leder combi

Bert Plantagie
Fauteuil ‘Zuki Z’ stof

van € 3770,van € 1178,-

Montèl

voor € 2595,-

‘Olivia’ eetk.tafel
Julia’ eetk.stoel 6x

voor € 849,-

van € 2393,-

voor € 1595,6x stoelen stof grijs gemêleerd
poten beuken, tafel massief
eiken marrone

Leolux ‘Oscar’
Hoekbank stof

be a u t if u l l i fe
B Y

van € 4345,-

voor € 2995,-

stof strand 84
bies leder danza mirage

H A V E R K O R T

Beautiful life
Fauteuil - stof 147

van € 829,Montèl
2-zits bank ‘Stone’
stof Facet, grijs
incl. sierkussens

van € 1254,-

voor € 895,-

Geldig op geselecteerde modellen van:
Artemide • Beautiful life • Bert Plantagie • Bree’s New World • Cameleon • Cartel Living • Design On Stock • De Ploeg
FSM • Gelderland • Interstar • Jab • Jori • Kendix • Label • Leolux • Machalke • Metaform • Montèl • New Sity
Pilat & Pilat • Pastoe • Pode • Riegel Wanddesign • Rolf Benz • Stressless • Topform • Variér • vt wonen

IO.OOO m2 KEUZE
= IOO% SLAGEN!

2E PINKSTERDAG
  uur

Hoofdweg 89, 7741 PM Steenwijksmoer (bij Coevorden) - T. 0524-512603

Druk- en zetfouten voorbehouden.
Afgebeelde modellen dienen als voorbeeld en kunnen afwijken.

www.haverkort-interieurs.nl

voor € 495,-

