
De Streekbode  -  27  oktober  2016 
 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

                                              Jaargang 32                                              Nummer: 3         30 september  2016 

 

 

UITNODIGING  

 

 

BEWONERS ENTHOUSIAST OVER VERDUURZAMEN WONINGEN 

 

Lefier is gestart met het duurzaam verbeteren van 24 woningen in 

Nieuw-Weerdinge. De woningen worden niet alleen 

energiezuiniger, maar krijgen ook een fraai en geheel nieuw 

uiterlijk. Bewoners zijn enthousiast.  

 

Duurzame metamorfose  

De woningen aan het Zetveld en Eerste Kruisdiep oostzijde maken door de ingrijpende isolerende 

maatregelen een flinke energiesprong van energielabel E/F naar minimaal een energie-index die 

overeenkomt met energielabel B. De voor- en achterpuien krijgen volledig nieuwe kunststoffen 

kozijnen, ramen en deuren worden voorzien van HR++isolatieglas. De bestaande kopgevels worden 

vervangen en de daken geïsoleerd. Verder voorziet Lefier de woningen van mechanische ventilatie en 

vloerisolatie voor meer comfort. De duurzame maatregelen hebben nog een ander voordeel: de 

nieuwe gevels geven de woningen een fraaie en eigentijdse uitstraling.        

 

Enthousiaste bewoners 

‘Bewoners hebben we al vroeg bij het verbeterplan betrokken’, vertelt Adinda Bornkamp, 

bewonersparticipant bij Lefier. ‘Met de bewonerscommissie en de Huurdersfederatie hebben we 

verschillende keren om tafel gezeten. Dit heeft geleid tot een plan waarin iedereen zich kan vinden: 

alle bewoners zijn enthousiast en doen mee!’      

 

Goed wonen 

Het verduurzamen van de woningen is onderdeel van de dorpsvernieuwing in Nieuw-Weerdinge, 

waarin ook woningen worden gesloopt, beperkt worden teruggebouwd en open plekken een nieuwe 

‘groene’ bestemming krijgen. André de Vries, manager gebiedsteam bij Lefier: ‘Lefier staat voor goed 

wonen in de buitendorpen van Emmen. Mede door deze duurzame metamorfose blijft Nieuw-

Weerdinge een vitaal dorp, met moderne en betaalbare woningen voor iedereen.’       

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
Ginie de Vries   521365   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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 KOOPJES 

Spelregels “koopjes”. 

 De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die men van de hand wil 

doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de tekst (niet te lang) met 

1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost 

een koopje € 3,- per artikel.   Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een  

foto € 7,50 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAG 1 SEPTEMBER GING OM 5.45 UUR DE WEKKER…………  

Donderdag 1 september jl. was het dan eindelijk zover, na maanden van 

voorbereiding was daar dan toch echt het moment aangekomen dat ik, samen 

met 240 andere wandelaars/hardlopers, de Mont Ventoux ging bewandelen.  

Vanaf maandag waren we al in Frankrijk. Een kleine familiecamping met 

uitzicht op……. Jawel, de Mont Ventoux!  

Geestelijk de strijd dus al vanaf maandag aangegaan. Elk moment van de dag 

kon ik de berg bekijken en aanschouwen. Wat een pukkel! En vooral het eind 

gaf een erg stijl beeld. Ik had voor mezelf besloten dat ik voor donderdag de 

berg niet op zou gaan, zelfs niet met de auto. Ik wilde graag blanco starten donderdag zodat ik ook 

niet zou weten welk gedeelte ik nog zou moeten afleggen.  

 

Donderdagochtend om 05:45 uur ging de wekker. Even iets eten en dan het tenue van stichting Mont 

Ventoux aan, voeten voorzien van tape en gaan!  

De start was vanaf Sault waarbij we ook vanaf daar het zicht op de top van de Mont Ventoux hadden. 

Bij de start voelde je al snel de gemoedelijkheid en saamhorigheid. Even voor 08.00 uur hebben we 

met elkaar een minuut stilte gehouden, dit ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de ziekte 

kanker. Eén minuut voor iedereen die we door deze rotziekte moeten missen, één minuut voor allen, 

die op dit moment hard moeten vechten om de ziekte te kunnen overwinnen. Een kippenvel 

moment. Eén minuut waarbij direct ons vizier goed gezet werd, je weet waarvoor je loopt! Voor ons 

één dag een gevecht, een gevecht met de berg. Een gevecht dat symbool staat voor het gevecht, dat 

alle mensen die getroffen worden door kanker elke dag moeten afleggen. Een schijntje dus….(in 

verhouding). 

Gevraagd:  

oud ijzer en metalen. Wordt gratis afgehaald. 

Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel. 06 55808002 

 

Te Koop:  

1 houten tuinset, 4 stoelen + tafel.  

Vraagprijs: €60,-  

Tel. 06 28562 678 
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08.00 uur het startsein! Daar gaan we! Een lijf vol 

adrenaline, wilskracht en motivatie. Die berg ga ik vandaag 

pakken! En ik ga proberen onderweg hier van te genieten, 

alles zo intens mogelijk proberen te beleven.  

 

De eerste 2 kilometers gaan bergafwaarts, niet mijn ding. 

Na 1 kilometer roep ik al dat ik liever bergopwaarts loop 

(wel risicovol want daar zouden straks nog 23,8 km van 

volgen ;-)).  

 

Mijn scheen is voorzien van tape omdat ik weer last heb 

van een beginnende scheenbeenvliesontsteking, deze 

eerste twee kilometers zijn dus ook niet gunstig voor mij. 

Maar niet klagen!  

 

De zon begint steeds feller te schijnen en de temperatuur 

loopt rap op. Na een kilometer of vier heb ik al een hoofd 

als een tomaat en de medische staf vraagt direct of het wel 

goed met me gaat. Ik knik ja, want iedereen die mij kent 

die weet dat ik direct een rood hoofd krijg als ik me enigszins inspan ☺.  

Na de eerste stop (bij 5 km) merk ik dat ik een fijn ritme te pakken krijg en het lopen gaat als een 

trein. Ik loop stukken alleen, maar tref ook af en toe mensen met hetzelfde ritme waardoor je 

gezamenlijk op kan lopen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal waarvoor hij of zij loopt en allen zijn ze 

indrukwekkend maar ook erg verdrietig. Ook tijdens de beklimming wordt duidelijk dat we zeker niet 

voor niets deze tocht lopen! Het is hard nodig, teveel mensen worden nog geconfronteerd met deze 

ziekte….  

 

Bij Chalet Reynard is de laatste stop. Ik houd een kleine plaspauze en neem nog wat water mee voor 

onderweg. Daar ben ik nog erg positief en roep dat het een geweldige ervaring is! Echt gaaf! Mijn 

benen gaan ook als een trein. Nog een kleine zes kilometer te gaan.  

 

  Tot bocht één gaat het nog prima, maar die bocht daarna….. pff het wordt nu wel ineens erg stijl! En 

ik merk dat de warmte en de reeds afgelegde kilometers hun tol toch gaan eisen. Mijn lijf 

protesteert. Ik word duizelig en mijn lijf blokkeert. Wat drinken, een kleine pauze en dextro energy 

en weer verder. De kilometers worden zwaar en elke stap voel ik van boven naar beneden. Vanaf dit 

punt moet ik na elke gelopen kilometer een rustmoment pakken, gelukkig heb ik af en toe een 

excuus… “even genieten van het uitzicht”, “herdenkingsmonument van Simpson” enz.  

Opgeven is geen optie!  

 

Omdat het deze dag erg warm was heeft de stichting op 1,8 kilometer van de top nog een extra 

waterpunt ingezet. Ik neem nog een flesje water, smeer me nogmaals in met zonnebrand en maak 

me op voor de laatste loodjes. 1800 meter dat is te doen!  



De Streekbode  -  27  oktober  2016 
 

 

 

4

Ze zijn zwaar die laatste meters en ik ga tergend langzaam, maar ik kom vooruit en de top komt 

steeds beter in zicht. Op de allerlaatste meters staan er weer mensen ons aan te moedigen, ze 

klappen ons naar boven, de laatste bocht en ja hoor……….. I DID IT!!!!!  

Eenmaal boven ben ik ontzettend moe, maar ook zo ontzettend trots en 

ontroert. Ik voel van alles tegelijk, maar bovenal voel ik me trots en 

voldaan dat ik dit toch even geflikt heb! Een enorme belevenis die 

niemand me meer afpakt.  

 

Ik wil iedereen bedanken voor hun support, sponsoring en medeleven. 

Dankzij jullie mocht ik 1 september die Mont Ventoux op, voor een 

geweldig bedrag van € 3.529,20 !!! Bedankt ☺!  

 

 

 

OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING 

De collecte voor de kankerbestrijding heeft dit jaar € 

1652,73 opgebracht. 

 

Wij willen alle dames en heer bedanken voor hun 

geweldige inzet . 

 

Ook iedereen die weer een donatie heeft gedaan, hartelijk dank. 

 

Groetjes Alie en Grietje 
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WERKGROEP DORPSOVERLEG NIEUW-WEERDINGE 

Mijn  (leer) ervaring met Nieuw-Weerdinge 

 

Maandagavond 5 september 2016 was ik op uitnodiging van Roelof Kleve aanwezig bij de 

bewonersavond van NieuwWeerdinge. Opnieuw zag ik hoe een groep bewoners zich met 

enthousiasme inzet voor het dorp.  Toen ik hoorde wat ze allemaal doen,  dacht ik “ wat wordt er 

toch  veel in Nieuw- Weerdinge georganiseerd !!!” 

Mij werd gevraagd of ik een stukje wil schrijven over mijn ervaringen met het dorp. 

Ik begin maar even met een  korte  introductie. Mijn naam is Aat-Jan de Jong, ik ben 58 jaar en 

werkzaam als beleidsadviseur Veiligheid bij de gemeente Emmen. 

Toen Nieuw-Weerdinge begin februari 2014 de landelijke media haalde door drie  incidenten, waar 

jonge kinderen van 8 tot 13 jaar bij  betrokken waren  hebben  oud burgemeester Bijl en oud 

wethouder Thalens  mij gevraagd om samen met politie,  het jongerenwerk en plaatselijk belang de 

openbare orde en veiligheid in het dorp te herstellen. 

Zonder teveel de oude situatie te benadrukken, was er tot begin 2014 een sfeer ontstaan waarin 

mensen vaak werden gepest en enkele inwoners  zelfs uit het dorp zijn weggepest. Veel 

dorpsbewoners hebben er wat van gemerkt. Dorpsbewoners deden geen aangifte of melding bij de 

politie uit angst voor het feit dat zij zelf daarna gepest zouden worden. Het contact tussen bewoners 

en de wijkagent verliep in die tijd stroef.  

 

Maar dat is nu geschiedenis !! 

 

Want juist door de inzet van een groot aantal zeer bevlogen Nieuw Weerdingers  is er veel 

veranderd. Ik ben blij dat ik dit mee heb kunnen maken. Voor mij was het af en toe ook best 

spannend. Nog altijd  maak ik in mijn werk gebruik van de leerervaringen die ik in Nieuw- Weerdinge 

heb opgedaan. Deze ervaring wil ik graag met u delen. 

 

Tijdens de eerste grote bijeenkomst op 17 februari 2014 viel mij al op dat er een hele grote groep 

Nieuw-Weerdingers was die graag wilden helpen om de problemen op te lossen. Wat toen wel opviel  

was dat er op dat moment nog weinig samenhang en afstemming was. 

 

1 .   Gewoon doen ! in Nieuw Weerdinge 

Gewoon doen in de zin van met elkaar concreet dingen gaan doen.  We hebben met: 

• de extra inzet van de politie (bikers,  spreekuur en extra rondes noodhulp); 

• de gesprekken van de burgemeester met de jonge kinderen en hun ouders; 

• de lik op stuk acties van politie en justitie ;  

• de terugkeer van maatschappelijk werk  op de scholen; 

• de grote hoeveelheid activiteiten door jongerenwerk en sportcombifunctionaris 

in korte tijd de juiste stappen gezet.  

Misschien is de belangrijkste sleutel tot succes nog wel de instelling geweest van  “Doe gewoon!” 

Oftewel: “voel je niet meer dan een ander, blijf bij jezelf”.  

  

2. Ga op zoek naar sleutelfiguren, denk aan de verandering op lange termijn 
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Toen wij een plan van aanpak hadden gemaakt en wi,wijkagent, Kim de Vries en ik- het plan hebben 

gepresenteerd bij de Politieacademie kregen we veel lof. Daar werd ons de vraag gesteld  “heb je de 

verandering voor de lange termijn geborgd?. Heb je de sleutelfiguren in het dorp te pakken ?’ 

Het eerlijke antwoord daarop was:  nee,  dat hadden we niet !.  

Een geweldige tip waar we direct mee aan de slag zijn gegaan zo kwamen wij terecht bij Roelof Kleve, 

Ginie de Vries en  Rene Weitering En we kregen wel 30 namen van  mensen,  die vanuit de kerk, de 

scholen , de sportverenigingen en ouderen, een belangrijke rol in het dorp vervullen. 

 

3.  Vertrouw op de kracht van inwoners 

Na een avond waarin we op zoek zijn gegaan naar belangrijke krachten in het dorp gaven Roelof 

Kleve, Ginie de Vries en Rene Weitering aan dat zij als dorpsbewoners de gesprekken in het dorp 

wilden gaan doen. Sedna en de gemeente Emmen ( aan mij) werd gevraagd  om meer op afstand de 

gesprekken te faciliteren. 

Ik vond dat erg spannend. In één keer had ik niet meer ‘de teugels in handen’. Ik moest loslaten en 

erop vertrouwen dat anderen de goede dingen deden. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat niet 

gewend was. Ik zat voor mijn gevoel ‘ achter in de wagen en moest afwachten welke kant het op 

ging’. 

Enkele uren later komt het besef dat dit nu juiste een prachtig voorbeeld is van eigen 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

De inzet van een aantal bewoners van het Jaagpad  sluit hier geweldig bij aan. Vlak voor  de 

jaarwisseling gaven deze bewoners aan dat zij graag met de overlastgevende jongeren in gesprek 

wilden gaan om met hen te gaan praten. Oover wat het voor hen als buurtbewoners betekende dat 

één buurtbewoner van het Jaagpad vaak werd gepest.  Ook bij dit gesprek werd duidelijk gemaakt 

dat alleen de wijkagent, de jongerenwerker en gespreksleiding van Sedna aanwezig mocht zijn. 

Vervolgens is een prima gesprek ontstaan en zijn jongeren na het gesprek zelfs  nog op bezoek 

geweest bij buren die niet aanwezig konden zijn. Later zou de jeugd  melden ‘ dat er voor het eerst 

met hun is gesproken en niet over hun’. 

Voor mij is duidelijk geworden dat de inzet  (en dus de kracht)  van inwoners hebben geleid tot de 

echte verbetering  in Nieuw Weerdinge. Als je kijkt naar de overlast cijfers, dan wordt dit beeld alleen 

maar bevestigd. De laatste jaren is er bijna geen (jeugd)overlast meer. De sfeer in het dorp is volgens 

mij echt beter geworden ! 

Maar het blijft wel zaak om  daar blijvend actief  in te zijn.  

En dan ben ik weer bij het begin: het is mooi om op 5 september 2016 te zien en te horen dat zoveel  

inwoners van Nieuw Weerdinge zich actief inzetten voor het dorp en er zo ontzettend veel en leuke 

activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud !! 

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen met wie ik heb samengewerkt in Nieuw-

Weerdinge te bedanken voor de ervaring die ik heb mogen opdoen. Ik blijf die de komende jaren 

gebruiken bij het oplossen/verbeteren van andere veiligheidsproblemen.   

 

Groet’n, heel veel succes en nog vele jaren woonplezier in Nieuw-Weerdinge toegewenst!  

 

Aat-Jan de Jong 
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Promotiedag 
Boulesplezier was 
een groot succes! 
 
Zaterdag 17 september 2016: 
 
Tijden de opening van de 
verbouwing van De Badde 
hebben we onze jaarlijkse 
Promotiedag gehouden. 

Ook onze vaste Muziekgroep heeft zich weer van hun beste kant laten zien. 
 
Wij bedanken de aanwezige leden voor hun geweldige inzet en de 
medewerkers van De Badde voor de prima verzorgde dag! 
Wat was het weer gezellig! 
 
Het bestuur. 

 
Het doet ons goed zoveel kaarten, bloemen, bemoedigende woorden, een kus of een handdruk te hebben 

ontvangen na het overlijden van 

 
Jan Boers 

Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd. 
 

De hartverwarmende belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen 
te hoeven dragen. 

 
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap en liefde 

 
Gonnie 

Alisha en Rick, Tim en Daantje 
Fam. Boers, 
 Fam. Lever,  
Fam. Timmer 
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Open huis van MFC De Badde geslaagd 
  

Op zaterdag 17 september hield MFC De Badde open huis. Aanleiding hiertoe was 

de ingebruikname van de geheel vernieuwde keuken en foyer. 

Over belangstelling was niet te klagen. Meerdere gebruikers konden zich 

presenteren en bezoekers konden 

deelnemen aan hun activiteiten. 

De vrijwilligers van De Badde lieten de 

bezoekers genieten van hun kookkunst. 

Men kon genieten van een heerlijke kop 

soep of een bordje nasi-goreng, allemaal 

gemaakt in de nieuwe keuken.  

Ook buiten was er het een en ander te 

beleven

. De 

politie 

was aanwezig met een surveillance-auto en 

een boeven busje. Kinderen mochten 

natuurlijk even achter het stuur en 

regelmating schaldde de sirene door het dorp. 

 

Verder was er live-muziek bij de jeu de 

boulers, die ook van de gelegenheid gebruik 

maakten om hun mooie sport te promoten.  

Als je liever binnen blijft voor een 

activiteit, dan kun je je aansluiten bij 

de sjoelclub of de koersballers. 

 

Ook over de opkomst van de 

belangstellenden viel niet te klagen. 

Veel mensen uit het dorp, maar ook 

van elders namen een kijkje in het 

gebouw . Het bestuur kreeg dan ook 

vele complimenten over het resultaat 

van de verbouwing. 

 

Het bestuur wil hierbij dan ook iedereen bedanken voor hun komst naar de 

Badde en de getoonde belangstelling. 
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IN GESPREK MET……..JACOB BUITER 
Op 26 augustus vertrok Jacob Buiter, uitgezwaaid door familie, vrienden en belangstellenden en 

vergezeld op de fiets door leden van fietstoerclub Toerlust, Sven, Erik Jan en Sjaak, vanaf het 

Beerthaplein voor zijn 6-daagse tocht: Iedereen 

verdient een morgen toch(t) naar de Mont 

Ventoux.  

 

Op woensdag 1 september s’avonds om 19.00 uur 

kwam Jacob met zijn team aan in Mont Brun, de 

standplaats van de organisatie stichting Mont 

Ventoux en vele deelnemers die op 2 en 3 

september de kale berg hebben bedwongen. Wat 

een mooie, geweldige, warme aankomst was dat. 

Ontvangst op het podium met een emotionele 

toespraak van de voorzitter van de stichting. Het weerzien met vrienden en bekenden en het 

volbrengen van deze onderneming, zonder fysieke en andere noemenswaardige tegenslagen, het 

trots zijn op z’n team, maakten het een bijzondere dankbare dag. Tijdens zijn tocht werd Jacob 

begeleid door zijn vrouw Marjon, zoon Brian en Gonny Brunia. Het bleek een goed draaiend 

humoristisch begeleidingsteam te zijn dat zorgde voor het vervoer, de navigatie, voeding, oplossen 

van technische problemen, indeling bus, regelen overnachtingen, coördineren interviews radio 

Drenthe, verzorgen van massages en ondersteuning bij het fietsen.   

Gefeliciteerd met het volbrengen van je tocht, welk gevoel overheerst nu? Dank je wel. Een voldaan 

en goed gevoel overheerst. 

 

Wanneer heb je dit plan van 6 dagen fietsen bedacht? Tijdens de editie van de beklimming van de 

Mont Ventoux vorig jaar. Er was een groep vanuit Meppel die zo’n tocht ging organiseren en ik had 

aangegeven wel met hen mee te willen. Echter in oktober vorig jaar bleek de groep vol te zitten, toen 

bedacht ik in januari van dit jaar dat ik het wel zelf wilde 

proberen. 

Waar begin je dan mee? Ik ben begonnen met het plannen 

en bekijken van de route. Op de computer kijken hoe ver is 

het, een berekening maken en samen met ‘chef 

knooppuntenroute’  Sjaak Koote de routes uitgezet. 

En vervolgens? Een planning maken, acties bedenken en 

voorbereiden zoals een spinning marathon, 

informatiefolder maken, verspreiden onder de 

ondernemers van Nieuw Weerdinge, sponsors zoeken, 

wijn verkopen, inschrijven bij de stichting, mijn werkgever 

Brand benaderen voor vervoer en sponsoring, 

facebookpagina maken, media benaderen, een masseur 

zoeken en een begeleidingsteam samenstellen. En vooral 

ook trainen, 2 keer per week naar de sportschool en lange fietstochten maken, alleen en veel samen 

met Sjaak Kote.  
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Hoe ging het onderweg? Zo slecht als het weer 

tijdens de voorbereidingen was, zo goed was 

het al deze dagen. Temperaturen rond de 30 en 

enkelen dagen boven de 35 graden. Geen 

enkele lekke band en dat is gezien de weggetjes 

waar we soms over kwamen wel bijzonder. Eén 

keer is mijn ketting geknapt, maar gelukkig had 

ik een reserve fiets mee en een mecanicien. Het 

team werkte goed samen. Wel hebben we ons 

een paar keer verreden, zijn we elkaar 

kwijtgeraakt en kwamen we in tijdnood. Maar over het geheel bekeken verliep het goed.  

Hoe ging het lichamelijk? Dat ging heel, goed. Geen blessures. De eerste drie dagen ging het prima, 

de vierde dag kreeg ik wel last van mijn benen. Fijn dat er een masseur was die de benen kon helpen 

los maken. Zonder die massages was het denk ik niet gelukt. Ik heb ook goed gegeten en gedronken 

en het juiste voedsel op het juiste moment genomen.  

Wat waren de hoogtepunten? Het bereiken van Roermond, de eerste etappe. Het aan het einde van 

de tweede etappe Frankrijk binnen fietsen.  

 

Het voorbij Lyon zijn. Het toppunt was wel het bereiken van de 

top van de Mont Ventoux op de zesde dag en de aankomst in 

Mont Brun later die dag. De interviews live op radio Drenthe 

waren leuk, maar ik heb ook genoten van het fietsen in het 

prachtige landschap van Frankrijk.  

Hoeveel geld bij je bijeengebracht voor de stichting Mont 

Ventoux, Groot verzet tegen kanker? Ik heb zelf rond de 

3500,00 euro opgehaald. Het voorlopige eindbedrag staat op 

860.000 euro. Begin november wordt het totale eindbedrag 

bekend gemaakt. Dat betekend dat mensen nog altijd geld 

kunnen doneren. Dat kan via mijn facebookpagina maar ook via de stichting.  

 

Wil je nog iets toevoegen of ergens op terugkomen?  Ik wil alle sponsoren en mensen die mij 

financieel hebben gesteund bedanken. Alle leden binnen onze fietstoerclub Toerlust  die mij hebben 

geholpen, bedank ik. Alle mensen die me op wat voor andere manier dan ook hebben geholpen wil ik 

bedanken. En natuurlijk ook Gonny, Brian en Marjon. Het was een geweldige onderneming en 

ervaring.  

 

En volgend jaar? Opgeven is geen optie, want iedereen verdient een morgen. 

Dank je wel voor dit interview en nogmaals gefeliciteerd met het behalen van deze prestatie. Ook 

een felicitatie voor Natascha van Oosten, die elders in de Streekbode vertelt over haar beklimming 

van de Mont Ventoux. GB 
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De activiteiten van september en oktober 

 

 
 

Woensdag 28 september; groep 5 t/m 8 vliegers maken van 13.30-

14.30 uur in de Badde.  

 

Woensdag 5 en 12 oktober;  groep 6 

t/m 8, Basketbal van 13.30- 15.00 uur in de 

Mondenhal. 

Woensdag 5 oktober; knutselen met 

peuters van 13.30- 14.30 uur in de Badde. 

We maken een uil. 

 

 

 

 

Woensdag 18 oktober; groep 5 en 6(herfstvakantie)Table Stars The Battle. Tafeltennis 

spellencircuit van 10.00-12.00 uur in gymzaal Heckningecamp 26 Angelslo. Neem 

sportkleding mee. 

 
Woensdag 18 oktober(herftsvakantie); groep 7 en 8, Tafeltennistoernooi van 14.00-16.00 

uur in gymzaal Heckningecamp 26 Angelslo. Neem sportkleding mee. 

 

 

 

Woensdag 26 oktober; groep 1 t/m 4, Gemaskerd bal. We gaan maskers 

maken, je mag verkleden of verkleed komen en we hebben een fotoshoot 

van 13.30-15.00 uur.  

 

 

Woensdagavond 26 oktober;groep 3 t/m 8, Judo. Maak 

kennis met de judosport. Groep 3 t/m 5 van 18.00 – 19.00 uur 

en groep 6 t/m 8 van 19.00-20.00 uur in de Mondenhal 

Veel plezier!! 
                                     
 

 


