
Bezoekers genieten van Grote Kerk

MUNTENDAM -  Vijf studen-
ten die zijn begonnen aan de
studie Bedrijfskunde aan de
Hanzehogeschool Groningen
hebben de opdracht gekregen
een aantal maatschappelijke
doelen te behalen voor de
Heemtuin in Muntendam. Daar
hebben ze twee weken de tijd
voor gekregen. Deze zogenaam-
de Onmogelijke opdracht vormt
de aftrap van de studie. 

Sinds 2011 organiseert de oplei-
ding Bedrijfskunde van Hanzeho-
geschool Groningen voor haar eer-
stejaars studenten de Onmogelijke
opdracht. Met dit project spreekt
de school de ondernemende hou-
ding in de studenten aan, die twee
weken de tijd krijgen om het beste
uit zichzelf te halen. ,,Doel is te la-
ten zien dat de onmogelijke op-
dracht mogelijk is”, zegt Thom
Sijpkens namens het groepje stu-
denten dat zich sinds vorige week
inzet voor de Heemtuin. ,,Waarom
de Heemtuin? Er werden verschil-
lende projecten gepresenteerd en
de Heemtuin sprak ons aan omdat
wij uit de regio komen.’’
De Onmogelijk opdracht bestaat
uit drie delen. ,,We moeten vrijwil-
ligers werven voor de Heemtuin,
minimaal 600 euro ophalen voor
WerkPro en tot slot proberen we
sponsors krijgen voor een hopplan-
tage om de brouwerij van Werk-
Pro in de stad te voorzien van hop.
De hopplantage is bijna geregeld,
maar meer spullen zijn altijd wel-
kom”, vertelt Sijpkens. 
Voor het werven van vrijwilligers
zijn oproepen op social media ge-
plaatst en heeft men een flyer ont-
worpen. ,,Die flyer is tijdloos, dat
blijft na onze actie dus bestaan”,
zegt Sijpkens. Ook de hopplantage
is in principe een blijvertje. ,,Het
plan is om hop te verbouwen in de
Heemtuin. Verschillende bedrij-
ven steunen ons hierin., Zo hebben
we van een bedrijf uit Zuidbroek
twee grote palen gekregen, waar-
tegen de hop omhoog groeit. Het is
een nieuwe branche voor de
Heemtuin en men was daar erg en-
thousiast over.” 
Het derde onderdeel van de On-
mogelijke opdracht is dus om geld
in te zamelen voor WerkPro. ,,Dat
is  een organisatie die zich inzet
voor mensen die moeite hebben
om deel te nemen aan de arbeids-
markt”, vertelt Sijpkens. In de
Heemtuin zetten de mensen van
WerkPro zich in hun eigen tempo
in tijdens het werk in de keuken,
de bediening of het groenonder-
houd. De wervingsactie is via so-
cial media onder de aandacht ge-
bracht. ,,En we hebben een crowd-

fundingsactie opgezet”, aldus Sijp-
kens. Doneren kan via de site ht-
tps://gf.me/u/yxsvhp. Gistermiddag
stond de teller al op 500 euro. ,,We
lijken de 600 euro wel te gaan ha-
len, maar meer geld is natuurlijk
ook welkom. En ook als wij stop-

pen met onze actie, kunnen men-
sen de Heemtuin natuurlijk blij-
ven steunen.” 
De studenten hebben nog tot eind
deze week om hun opdracht  tot
een goed einde te brengen. Daarin
lijken ze te slagen.  

VEENDAM - De Grote Kerk in
Veendam is zaterdag te bezich-
tigen geweest in het kader van
de Open Monumentendag.

Door de coronamaatregelen was in
de kerk een looproute gemaakt zo-
dat de anderhalve meter maatre-
gel goed nageleefd kon worden.
Ongeveer 50 mensen, waaronder
een tiental kinderen, bezochten de
kerk. 

De avondmaalstafel uit 1662 trok
de aandacht met daarop de oude
statenbijbel uit 1773. Ook de
preekstoel met het mooie houtsnij-
werk vonden de bezoekers bijzon-
der. Op de preekstoel is namelijk
een arm te zien met daarom ge-
kronkeld een adder.  Die beeltenis
is afkomstig van het kerkzegel uit
1657. Later is dat ook gebruikt
voor het wapen van de gemeente
Veendam. Alleen er is wel een ver-
schil: de slang op de arm van de
preekstoel kronkelt omhoog en die
van het wapen van Veendam gaat
naar beneden.

Het imposante orgel werd gede-
monstreerd door organist Doewe
Kraster. Hij liet de mogelijkheden

van het orgel horen: soms heel
zacht en soms met een overdonde-
rend geluid. Zelfs The Pirates of the
Caribbean klonk fantastisch.

De avondmaalstafel uit 1662 trok de nodige aandacht. Foto: Bert Woltjes. 

Tijdens het Veendammer Oktoberfest van vorig jaar stal een CO2-ijsbeer de show. Dit jaar gaat het
bierfeest niet door.  
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Ondanks de coronabeperkingen
hebben de bezoekers toch genoten
van het oudste gebouw van Veen-
dam en haar historische inventaris. 
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Muntendam krijgt hopplantage 

’Onmogelijke opdracht’ voor
studenten in de Heemtuin

Elfjarige geeft
fotoworkshop
VEENDAM - De 11-jarige Koen zal
woensdag 14 oktober in de biblio-
theek van Veendam een fotogra-
fieworkshop voor kinderen van 7
tot 12 jaar organiseren. Kinderen
die willen weten hoe ze mooie fo-
to’s kunnen maken of hoe ze een
fototoestel kunnen instellen, kun-
nen dit leren tijdens Koen’s work -
shop ‘Fotografie voor beginners’.
Tijdens de workshop kunnen kin-
deren hun eigen fototoestel of
smartphone gebruiken, als ze die
hebben. En anders heeft de bi -
bliotheek een camera te leen. Deze
workshop kent twee starttijden:
13.30 uur of 15.00 uur. Per ronde is
er plek voor maximaal 15 kinde-
ren. Aanmelden kan via www.bi -
blio netgroningen.nl.

Oktoberfest gaat niet door
VEENDAM - De lederhosen en
dirndls hoeven dit jaar niet van
zolder: het Oktoberfest in Veen-
dam is vanwege de corona-
maatregelen afgelast. 

Het Oktoberfest in Veendam is uit-
gegroeid tot een jaarlijkse traditie.
Iedere eerste zaterdag van oktober
staat het bierfestival op de agenda
in de Sorghvliethal. Sinds de eer-
ste editie in 2011 nemen de bezoe-
kersaantallen ieder jaar toe. De or-
ganisatie probeert dan ook iedere
keer een nieuwe line-ip neer te zet-
ten, voorzien van een mooie licht-
show. ,,Iedere editie kom je weer
tot nieuwe inzichten en leuke

ideeën voor het jaar erop. Voor
ons zelf blijft het dus een uitda-
ging om het jaar erop weer extra
uit te pakken”, zegt Rob van Loe-
nen namens de organisatie. ,,De re-
acties van de mensen zijn dan ook
veelal positief, wat ons weer nieu-
we energie geeft voor een volgen-
de editie.”
De zevende editie van het Okto-
berfest zou 3 oktober plaatsvinden.

De eerste voorbereidingen waren
al getroffen. ,,We hadden de  com-
plete line-up vroegtijdig  en zullen
kijken of we het complete pro-
gramma naar oktober 2021 kun-
nen verplaatsen. En natuurlijk ho-
pen we tegen die tijd op verant-
woorde wijze er weer één groot
feest van te kunnen maken met z’n
allen in de Sorghvliethal”, zegt
Van Loenen. 

Stoomtrein STAR 
rijdt nog één weekend
VEENDAM - De stoomtrein
van Museumspoorlijn STAR zal
komend weekend voor de laat-
ste keer dit jaar tussen Veen-
dam en Stadskanaal rijden. 

Dit jaar nog één keer van de
stoomtrein genieten? Dat kan za-
terdag en zondag. Tijdens dat
weekend rijdt de stoomtrein weer
tussen Stadskanaal en Veendam,
met op zaterdag ook een avondrit.
Om 18.00 uur vertrekt de trein uit
Stadskanaal voor een rit naar
Veendam. 

De stoomtrein rijdt niet alleen tij-
dens de avondrit. Zaterdag is er
ook een rit om 14.00 uur. Zondag
rijdt de trein twee keer tussen
Stadskanaal en Veendam. Dan ver-
trekt de trein om 10.45 en 14.00

uur uit Stadskanaal.
Het zijn de laatste stoomtreinrit-
ten van dit jaar. Direct na deze rit-
ten gaat stoomlocomotief 52 8060
de werkplaats in voor onderhoud.
De werkzaamheden zullen enkele
maanden gaan duren.  De bijna 80
jaar oude locomotief zal in het
voorjaar van 2021 weer op de rails
verschijnen.  Overigens is het sei-
zoen voor Museumspoorlijn STAR
nog niet voorbij. Ook in de herfst
rijdt de trein, maar dan getrokken
door een historische diesellocomo-
tief. 

Vanwege de maatregelen rondom
het coronavirus blijft reserveren
verplicht. Via de website www.
stadskanaalrail.nl kunnen belang-
stellenden eenvoudig een kaartje
kopen. Ook is daar de dienstrege-
ling te vinden.  

De stoomtrein van de STAR (foto: Lars Blaauw). 

World Cleanup Day 
leeft niet echt in regio
MUNTENDAM - Op tal van
plaatsen in het land steken
mensen zaterdag de handen uit
de mouwen om zwerfafval op te
ruimen. De World Cleanup Day
leeft nog niet echt in deze re-
gio. Mensen kunnen zich tot nu
toe alleen aanmelden voor een
actie in Muntendam. 

Niet alleen straten en speelpleinen
worden opgeruimd, ook natuurge-
bieden worden onder handen ge-
nomen. Ruim 300 Groningers heb-
ben zich al aangemeld met een ei-
gen actie. De acties zijn te vinden
op www.worldcleanupday.nl. Via
die site kunnen mensen zich ook
aanmelden. In deze regio is de ani-
mo om mee te doen nog niet zo
groot. Jumbo De Reede in Veen-

dam heeft een actie op de site ge-
plaatst, maar dat is een besloten
actie. Mensen kunnen zich wel
aanmelden voor een klus in Mun-
tendam. Aan de Tussenklappen
Westzijde wordt tussen 13.30 en
15.30 uur zwerfafval opgeruimd. 

Vanwege de coronacrisis moest de
18e editie van de Landelijke Op-
schoondag van Nederland Schoon,
die jaarlijks medio maart plaats-
vindt, worden afgelast. Daarom be-
sloten Nederland Schoon en Plas-
tic Soup Foundation de krachten
te bundelen en gezamenlijk de or-
ganisatie van World Cleanup Day
op zich te nemen. Samen sporen zij
niet alleen particulieren van jong
tot oud aan om mee te doen, maar
ook scholen, bedrijven, verenigin-
gen, (sport)clubs en gemeenten. 

Buurman & Buurman gaan
kamperen in vanBeresteyn  
VEENDAM - De Tsjechische
klussers Buurman & Buurman
komen zaterdag tot leven in
theater vanBere steyn. De voor-
stelling Buurman & Buurman
gaan kamperen is die dag
driemaal in Veendam te zien. 

De buurmannen hebben het afge-
lopen jaar keihard gewerkt.  Er zit
een nieuw dak op het huis en de
schuur is verbouwd. Ze zijn nu wel
toe aan een welverdiende vakan-
tie. Dus ieders favoriete klushel-
den gaan lekker kamperen! De
Buurmannen vinden een mooi rus-

tig plekje. Nu alleen nog even de
tent opzetten en dan kunnen ze ge-
nieten. Of toch niet? 
Voor de vijfde maal op rij brengen
cabaretier Jelle Kuiper, regisseur
Bruun Kuijt en taalkunstenaar Ivo
de Wijs de Tsjechische klussers tot
leven. De Buurmannen Pat en Mat
(Iwan Dam en Casper Gimbrère)
kennen elkaar inmiddels door en
door en dat is terug te zien in de
voorstelling. Een blik is genoeg om
het volgende geklungel in te lui-
den, maar met de zang is het juist
de samenklank die mooi en sterk
is. Alles gaat natuurlijk op z’n
Buurman & Buurman’s in de voor-
stelling Buurman & Buurman gaan
kamperen: de caravan valt uit el-
kaar, brood bestellen in het Frans
blijkt nog niet zo makkelijk en na-
tuurlijk komt er storm.  En ze los-
sen het ook weer op zoals iedereen
van ze gewend is: houtje touwtje
en veel plakband: Ajeto!
De voorstellingen beginnen om
11.00, 13.30 en 15.30 uur. Reserve-
ren kan via  www.vanberesteyn.nl,
0598-634566  of bij de theaterkas-
sa, geopend van  maandag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 16.00
uur. In verband met de corona-
maatregelen en daardoor een be-
perkt aantal plaatsen in de zaal,
geldt er een restrictie van maxi-
maal één volwassene per twee kin-
deren. Op die manier wil men
vooral kinderen laten genieten.

Provincie wil meer bos
en groen in Groningen
VEENDAM - Bos, bomen langs
wegen, houtsingels en meer
groen op erven en industrieter-
reinen: het college van Gedepu-
teerde Staten ziet graag dat de
provincie groener wordt. 
In totaal wil men 750 hectare
groen in tien jaar tijd realiseren.
Provinciale Staten moeten er nog
wel mee instemmen. Gedeputeer-
de Henk Staghouwer van natuur
en landbouw: ,,Meer groen draagt
bij aan de klimaatadaptatie, de
economie, de ruimtelijke kwaliteit,
de biodiversiteit en de leefbaar-
heid.” Op dit moment is er 500.000

euro beschikbaar voor de komen-
de vier jaar, aanvullende financie-
ring wordt gezocht.
De ambities staan verwoord in het
programma Bos en Hout, dat onder-
deel uitmaakt van de Klimaat-
agenda provincie Groningen 2030.
De uitbreiding met 750 hectare is
verdeeld in circa 50 procent nieuw
bos, circa 30 procent in groene
landschapselementen zoals hout-
singels en wegbeplanting en de
rest in het vergroenen van bedrij-
venterreinen en erven.

De afgelopen twee jaar heeft de
provincie aan het programma ge-
werkt in een werkgroep met daar-
in onder andere gemeenten, groe-
ne gebiedspartners en agrarische
collectieven. 

Groningse quiz 
in bieb Veendam
VEENDAM - Bibliotheek Veen-
dam zal donderdag 24 september
een Groningse middag organise-
ren. Van 14.00 tot 16.00 uur laat
voorleesvrijwilliger Dick Bosscher
deelnemers kennismaken met Gro-
ningse verhalen en spreekwoor-
den. En er wordt een Groningse
qui gespeeld. 
Dick Bosscher is voorleesvrijwilli-
ger bij Bibliotheek Veendam. Met
zijn (Groningse) verhalen bezoekt
hij de tehuizen in de gemeente.
Donderdag 24 september neemt
hij de verhalen mee naar de biblio-
theek voor een gezellige middag,
waarn mensen spelenderwijs de
Groningse taal kunnen leren. 
De Groningse middag begint om
14.00 uur. Een kaartje, 3 euro per
persoon (inclusief koffie/thee), is
verkrijgbaar via  www.bi blio net -
gro  ningen.nl/veendam. 

Jamsessie 
VEENDAM - In grand café Java
aan het Prins Hendrikplein in
Veendam wordt zondag 27 septem-
ber van 14.00 tot 19.00 uur een
jamsessie gehouden. Ditmaal is
het een semi-akoestische sessie,
dus iets minder uitbundig dan ge-
wend. Een dansvloer zal er deze
keer niet zijn. Er is slechts plek
voor 40 mensen. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via de
Facebookpagina  Jamsessie Acous-
tic 1.0 van TNV Music. De toegang
is gratis. Mensen die willen mee-
spelen, dienen dit aan te geven bij
de organisatie. Versterkers, drum-
stel en microfoons zijn aanwezig. 

Kinderen mogen
workshop geven 
in bieb Veendam
VEENDAM - Kinderen (jonger dan
veertien jaar) mogen volgende
maand een workshop geven in de
bibliotheek van Veendam. De bi-
bliotheek werd op dit idee ge-
bracht door de 11-jarige Koen, die
vroeg of hij in de bieb een fotogra-
fieworkshop mag geven aan ande-
re kinderen. Dat mocht, maar de
bibliotheek wil ook andere kinde-
ren de kans geven een workshop
aan te bieden. Die workshops vin-
den dan plaats in oktober. Dat is
niet voor niets. Oktober is uitge-
roepen tot Kindermaand. Kinde-
ren die het leuk vinden om een
workshop te geven aan andere kin-
deren, kunnen zich aanmelden via
bieblab@biblionetgroningen.nl of
op een woensdagmiddag in de bi-
bliotheek.
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� De Veendamse Marga valt dubbel in de prijzen bij tv-show Miljoenenjacht. Foto: Roy Beusker Foto-
grafie.

Veendamse valt in de 
prijzen bij  Miljoenenjacht
VEENDAM - Marga uit Veen-
dam is winnaar geworden van
in totaal 11.000 euro tijdens het
televisieprogramma Postcode
Loterij Miljoenenjacht, dat zon-
dagavond te zien was bij SBS6. 

Linda de Mol maakte bekend dat
Marga 10.000 euro won nadat een
inwoner van Den Haag de prijs aan
zich voorbij liet gaan voor een plek
aan de desk in de volgende ronde.
Vervolgens gaf Marga bij de laatste
vraag van ronde 1 het juiste ant-
woord en besloot zij plaats te ne-
men achter de desk. Dit leverde

haar nog eens 1.000 euro op.
Marga sprong uit haar stoel van ge-
luk toen zij hoorde dat ze 10.000 eu-
ro had gewonnen: ,,Super! Ik ga
even rustig nadenken wat ik hier-
mee wil doen.” Toen zij later, na
het geven van het juiste antwoord,
ook nog eens mocht kiezen tussen

de inhoud van de laatste koffer of
een plaats achter de desk, twijfelde
ze niet: ,,Ik ga spelen”, zei ze reso-
luut.
Postcode Loterij Miljoenenjacht is
tot en met zondag 4 oktober weke-
lijks te zien op zondagavond om
20.00 uur bij SBS6.

� Het katje werd veilig door de brandweer uit de boom gehaald. Fo-
to: Dennie Gaasendam / DG-Fotografie. 

Brandweer Veendam
redt katje uit boom
VEENDAM - De brandweer van
Veendam heeft zondagavond
een jong katje uit een boom be-
vrijd aan de Straat Malakka in
Veendam.

Het katje, dat al enige tijd in de
boom zat, kon er niet zelf meer uit-
komen. De eigenaren hebben zelf
met een ladder geprobeerd het kat-
je er uit te halen, maar het beestje
klom steeds hoger. Daarop werd de
brandweer om hulp geroepen. 

De brandweer klom via een ladder
zo’n zeven meter omhoog, de boom
in.  Het katje liet zich makkelijk
pakken, maar de weg naar bene-
den was minder leuk. Van schrik
liet het beestje zijn plas lopen. Dat
was een onaangename verrassing
voor de brandweerlieden op de
grond. 

Eenmaal beneden kon het katje
overgedragen worden aan de eige-
naren, die uiteraard zeer blij wa-
ren.

Burgemeester Swierstra
opent Kindermaand
VEENDAM - Burgemeester Sip-
ke Swierstra van Veendam zal
woensdag 23 september de ac-
tie Oktober Kindermaand ope-
nen op de Mgr. Bekkerschool in
Veendam.

In dit bijzondere jaar waarbij veel
culturele instellingen beperkt open
zijn, organiseert Erfgoedpartners
toch Oktober Kindermaand in Gro-
ningen. Hoewel minder instellin-
gen kinderen kunnen ontvangen, is
het belangrijk dat zij ook nu de we-
reld van kunst en erfgoed ontdek-

ken.
Groninger burgemeesters willen
ook dit jaar meewerken om cultuur
onder de aandacht van kinderen en
hun ouders te brengen door op een
school in hun gemeente voor te le-
zen. Daarmee geven zij de officiële
aftrap van Oktober Kindermaand. 
Het verhaal dat de burgemeesters
gaan voorlezen, komt uit het door
Paulien Andriessen geschreven
boek Een baantje op de borg. Het is
door de schrijfster speciaal voor dit
doel ingekort. 
Ook dit jaar worden er onder alle
basisscholen in de provincie specia-
le stickerkaarten uitgedeeld. Door
deel te nemen aan activiteiten kun-
nen kinderen stickers verdienen en
bij de derde sticker krijgen ze een
prijsje.
De voedselbanken in Groningen
zijn ook weer betrokken bij Okto-
ber Kindermaand. Een speciale
kaart geeft één volwassene recht
op vrij entree voor een Oktober
Kindermaand-activiteit.
Oktober Kindermaand is de maand
waarin er heel veel creatieve en
spannende activiteiten zijn voor
kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op
een laagdrempelige manier maken
zij kennis met culturele instellin-
gen in de provincie. Op alle zater-
dagen en zondagen in oktober wor-
den er verschillende speciale acti-
viteiten aangeboden. Aan Oktober
Kindermaand doet een keur aan in-
stellingen mee. Het programma is
binnenkort te raadplegen via
www.kindermaand.nl� Burgemeester Swierstra.

VEENDAM - ‘Fissa, Ofa en G-Town’. Geen idee wat deze woorden
betekenen? Doe dan mee met het straattaaldictee van Biblionet
Groningen. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven heeft biblio-
theekmedewerker Jeroen Bouland een ‘tantoe harde’ dictee geschre-
ven. Hij laat deelnemers aan het dictee in tien korte opdrachten
kennismaken met straattaal. Want wat wordt bedoeld met ‘mattie’
en wie bezoeken we als we naar onze ‘adja’ gaan? Meedoen kan
vanuit huis, want het dictee wordt online aangeboden op YouTube.

Bibliotheek Veendam
maakt straattaaldictee

Clubnieuws Clubnieuws Clubnieuws

vv Meeden
Zaterdag 19-09: 09:00 Meeden JO9-
1-Bellingwolde JO9-1; 10:00 BNC
JO8-1-Meeden JO8-1; 10:30 Wester-
wolde JO14-2G-Meeden JO14-1;
10:30 Meeden JO11-1-Pekelder
Boys JO11-1; 10:30 Meeden JO10-
1G-SJO Pekela 2000 JO10-1G
Zondag 20-09: 10:00 Meeden 3-Drie-
borg 3; 14:00 THOS-Meeden

vv Muntendam
Zaterdag 19-09: 14:00 uur  Munten-
dam JO19-1-Asser Boys JO19-1;
12:00 uur  Muntendam MO17-1-
Gorecht MO17-2; 10:30 uur  SJO
Oldambt JO15-1-Muntendam JO15-
1;  09:00 uur Muntendam JO13-1-
SJO Kroonpolder JO13-1G; 09:00
uur  Muntendam MO13-1-Gorecht
MO 13-2’; 10:30 uur  Muntendam
JO11-1-HSC JO11-2G; 10:15 uur
SJO Oldambt JO10-2-Muntendam
JO-10-1; 10:30 uur  Muntendam
JO9-1-Noordster JO9-2; 09:00 uur
Muntendam JO8-1-Veendam 1894
JO8-2
Maandag 21-09: 19:00 uur  Munten-
dam JO15-1-Valthermond JO15-1
(Zwaluwen jeugdbeker)
Dinsdag 22-09: 19:00 uur  Munten-
dam JO19-1-HSC JO19-1 (Zwalu-
wen jeugdbeker)

vv Wildervank
Donderdag 17-09: Veendam 1894
JO13-2-Wildervank JO13-2G 18:15/
17:30 P. Cocu 06-50567799
Zaterdag 19-09: Wildervank JO7-
1G-Competitie Toernooi BBC 09:00
M. Bos 06-37229005; Wildervank
JO8-1-BATO JO8-1G 09:00 J. Hui-
zinga 06-83318210; Borger JO9-1-
Wildervank JO9-1 09:00/08:00 G.
van Loon 06-81947477; Wildervank
JO9-2G-SJO Pekela 2000 JO9-2G
10:15 J. Wilts 06-19224270; Gieten
JO9-2-Wildervank JO9-3G 09:00/
08:00 E. Dijkman 06-12983515; Wil-
dervank JO10-1-Veendam 1894
JO10-1 10:00 B. Hulshof 06-2949 -
0153; Veendam 1894 JO10-3-
Wildervank JO10-2G 10:30/09:45 E.
Derksen 06-48683739; Wildervank
JO11-1-HS'88 JO11-1 10:15 R. de
Lange  06-15261656; HS'88 JO11-
2G-Wildervank JO11-2 08:45/07:45
W. Bruinewoud 0598-492363;
GVAV-Rapiditas JO13-3-
Wildervank JO13-1G 09:30/08:15 M.
Mol 06-22661502; Loppersum SC
JO13-1-Wildervank JO13-2G
10:20/09:00 P. Cocu 06-50567799;
Wildervank JO13-3-Nieuw Buinen

JO13-1 11:45 R. Grimmius 06-
36427701; Musselkanaal JO13-2-
Wildervank JO13-4G 13:30/12:30 H.
Kol 06-25188736; Wildervank
MO13-1-Noordscheschut MO13-1
10:30 J. Scheeringa 06-31003862;
SJO ZVC'14 JO14-1G-Wildervank
JO14-1 11:00/09:45 K. Bruinewoud
06-19475956; Wildervank JO15-1-
Gorecht JO15-1 10:30 J. Jannenga
06-41726317; LTC JO15-2-
Wildervank JO15-2 10:15/09:00 G.
Boers 06-50910863; Veendam 1894
JO15-2-Wildervank JO15-3
10:30/09:45 R. Schipper 06-
31799952; Wildervank JO17-1-LTC
JO17-1 12:45 R. Gorter 06-24633 0 -
39; SJO NWWC JO17-1-
Wildervank JO17-2 10:00/08:45 S.
van der Veen 06-23891501; Assen
FC JO19-1-Wildervank JO19-1
12:00/10:30 B. Koster 06-51938869;
Wildervank JO19-2-LEO (Loon)
JO19-2 13:30 R. Hulzebos 06-
44452617; Wildervank MO19-1-
Gorecht MO19-1 09:00 T. Smit 06-
55870272; Wildervank Zat.1-Tien-
deveen 14:30 H. Norder 06-
24457529; Wildervank Zat.2-ACV 5
14:30 E. Wachtmeester 06-
42928513; Wildervank Zat.3-Be
Quick 1887 3 14:30 S. Kral 06-
25055609; Wildervank Zat.4-FC
Zuidlaren 5 12:30 N. Smit 06-36 -
010600
Zondag 20-09: Wildervank Zon.2-
Alteveer 2 10:00 P. Petzinger 06-
23919458; Wildervank Zon.3-Pekel-
der Boys 3 11:00 M. Ould Hamou
06-87405417
Iedere maandag wordt er op het
sportpark Wildervank tussen 18:00
en 19:00 uur voor kinderen tussen
de 4 en 6 jaar Kaboutervoetbal ge-
organiseerd. Geïnteresseerde kin-
deren kunnen zich met hun ou-
ders/verzorgers om 17:45 uur mel-
den bij de kantine van de vv Wil-
dervank. Voor meer inlichtingen:
M. Bos via 06-37229005. 

V&Z Veendam
Woensdag 16-09: Parkstadhal: Zaal-
dienst JS-Viro; 19:00 De Kandelaar-
Fc.Flamingo's; 19:45 `Van der
Laan.nl-Van der Laan verz; 20:30
Drenth Inst. Techn.-W I Winscho-
ten; 21:15 Smit Facility-Osman Ga-
zi.
Woensdag 16-09: Sorghvliethal:
Zaaldienst Dofine; 19:00 Veendam
Fanatics-MOG ICT; 19:45 Fc. Sensa-
Feiken CV; 20:30 Essity-Stuk.
M.Stevens; 21:15 Bert Ritsema Fut-
sal-Sportplein.

Vrijdag 18-09: Parkstadhal: Zaal-
dienst  De Kandelaar; 19:00 Hello
Kitty Warriors-Rijschool Keizer;
20:00 VenZ Topbrands-Futsal Win-
sum; 20:55 VenZ Jos Beerens-As-
serboys 3.
Vrijdag 18-09: Sorghvliethal: Zaal-
dienst Drenth Inst. Techn; 19:00
Draaijer Schilder-SWO Veendam;
19:45 JS-Viro-Galacticos; 20:30 Ger-
vas Futsal-DWS/Van der Kooi;
21:15 MF. Shippinng-H v/d Veen
VOF.
Vrijdag 18-09: Wildervanckhal:
Zaaldienst Fc.Flamingo's; 20:30
Clias/vd Laan verz.-Claj Concultan-
cy; 21:15 GHV/Vastgoed Part-Fc.
Koopjesdrogist.
Woensdag 23-09: Parkstadhal: Zaal-
dienst Jan Kanninga; 19:00 Taxi
Molijn-19 Mei; 19:45 Sandra's Hair-
studio-Draaijer Schilders; 20:30 Do-
fine-Euro Mail; 21:15 H.v/d. Veen
VOF-MF Shipping.
Woesdag 23-09: Sorghvliethal: Zaal-
dienst Jan Bos; 19:00 Fc. Sensa-
MOG ICT; 19:45 Veen Auto's-Auto-
bedr. Smid M.; 20:30 Smit Facility-
Prins Electrotechn; 21:15 By Kiel-
man-Essity.

Alleen Muntendam en ZNC
door in bekertoernooi 
VEENDAM - Alleen de derde-
klassers ZNC en Muntendam
zijn er in geslaagd de groepsfa-
se van het bekertoernooi te
overleven. Wildervank was er
nog dichtbij, maar verloor zater-
dag de cruciale wedstrijd tegen
HS ’88. De zaterdagvoetballers

van Veendam boekten een sen-
sationele zege, maar werden op
basis van0 doelsaldo alsnog uit-
geschakeld. 

Noordster verloor zaterdag met 1-0
van SV Bedum en is daarmee uitge-
bekerd. Noordster had alleen aan
een overwinning genoeg, maar bij
de ploeg van trainer Jouke Faber
ontbraken toch weer een stuk of
vijf basisspelers. Vooral in de twee-
de helft had men Bedum pijn kun-
nen doen, maar de Pekelders mis-
ten het vernuft om te doorzien
waar de mogelijkheden lagen. De
winnende goal viel in het tweede
bedrijf en kwam van de voet van
Maikel Hoormann, die in het verle-
den (voornamelijk als jeugdspeler)
uitkwam voor SC Veendam. Noord-
ster kwam niet meer tot een slot-
offensief waardoor Bedum de 1-0
zege redelijk eenvoudig over de
streep wist te trekken. 
Een wel heel theoretische kans had
Veendam 1894 nog om door te be-
keren. Om te beginnen moesten de
Veenkolonialen zelf in Assen zien
te winnen van LTC. Dat lukt niet.
De Langedijk Talmastraat Combi-
natie was met 2-0 te sterk. Kansen
kreeg Veendam zeker wel, maar
die werden niet benut en dan is het
lastig voetballen. 
Derdeklasser Muntendam heeft de
groepsfase van het bekertoernooi
wel overleefd. Zondag werd ook de
derde poulewedstrijd in winst om-
gezet. In eigen huis werd Actief
met 2-1 verslagen. Muntendam had
wel heel veel kansen nodig om Ac-
tief, een ploeg die men komend sei-
zoen ook in de competitie treft, te
verslaan. Vlak voor rust opende
Muntendam pas de score, terwijl
het daarvoor vier opgelegde kan-
sen had laten liggen. De grootste
kans was een strafschop, maar die

werd gemist door Michael Immin-
ga. Vlak voor rust zorgde Maikel
Hut er voor dat Muntendam toch
met een welverdiende voorsprong
aan de thee mocht. Halverwege de
tweede helft werd het zowaar 1-1
en leek Muntendam de tol te moe-
ten betalen voor het missen van de
vele kansen. Kort voor het laatste
sluitsignaal kwam het alsnog goed.
De bal ging voor de tweede keer
die middag op de stip en Arjan Fa-
ber faalde niet vanaf elf meter. 

Ruime zege ZNC
ZNC heeft zondag de uitwedstrijd
tegen het al uitgeschakelde Pekel-
der Boys ruim gewonnen. Het werd
0-9. Halverwege stond het al 0-4
door treffers van Jeroen Dijk (2x),
Jeffrey van der Veen en Sven Nie-
meijer. Na de rust scoorde Nie me-
ijer nog tweemaal, terwijl ook Je-
roen Dijk en Jeffrey van der Veen
opnieuw trefzeker waren. De 0-9
werd geproduceerd door Johan Lu-
dolphie. ZNC sloot de poulefase af
met zeven punten. `Dat zijn er net
zoveel als Heiligerlee, maar de
Brouksters hebben mede dankzij
de monsterzege in Boven Pekela
een veel beter doelsaldo en gaan
daardoor in de koker voor de eer-
ste knock-outronde van het toer-
nooi om de districtsbeker. Pekelder
Boys eindigde puntloos onderaan. 
Door het terugtrekken van Froom-
bosch ligt PJC alsnog uit het beker-
toernooi. De Pekelders verloren vo-
rige week van THOS, maar zouden
zich bij een zege op Froombosch
alsnog kunnen plaatsen voor de
volgende ronde. Die wedstrijd
werd niet meer gespeeld en omdat
THOS een punt pakte tegen VVK,
gaat de ploeg uit Beerta verrassend
verder. 
Na twee flinke nederlagen heeft
Bareveld zondag tekenen van her-
stel getoond. De uitwedstrijd tegen

� Wildervank moest op eigen veld zijn meerdere erkennen in HS ’88 en is daardoor uitgebekerd. Foto:
Bert Woltjes. 

het een klasse hoger spelende SPW
ging weliswaar verloren, maar de
uitslag van 3-2 doet vermoeden dat
Bareveld een stuk competitiever is
dan de nederlagen tegen Musselka-
naal (15-0) en Gasselternijveen (5-
0) deden vermoeden. 
DWZ had nog een kansje om door
te bekeren, maar ging zondag on-
deruit tegen Wedde. De thuisploeg
won met 4-3. Het al uitgeschakelde
Meeden slikte ook vier tegen-
treffers. Tegen het twee klassen ho-
ger spelende Westerwolde maakte
Meeden desalniettemin een goede
indruk. Halverwege stond het
slechts 0-1, maar na de rust liep
Westerwolde uit naar een 0-4 zege. 

Zaterdagvoetbal
Het op zaterdag acterede vlaggen-
schip van Wildervank won zijn eer-
ste twee bekerwedstrijden, maar
was nog niet zeker van de volgende
ronde. HS ’88 stond na twee duels
namelijk ook op zes punten, met
bovendien een beter doelsaldo.
Wildervank moest zaterdag dus
het onderlinge duel winnen om
door te gaan en had daarbij ook
nog eens het thuisvoordeel.  Het
hielp niet. De gasten uit Hoogezand
wonnen, na een eerste bedrijf zon-
der treffers, met 0-2. Stephan Kruit
en Miquel Korte waren de doelpu-
tenmakers. 
De zaterdagvoetballers van ZNC
verloren ook hun derde wedstrijd,
Muntendam was met 8-1 te sterk.
Ook Muntendam sloot de poulefase
puntloos af. De uitwedstrijd tegen
Amicitia ging met 6-0 verloren. 
Dankzij goals van Berkay Apaci,
Roy Muurman en Kenny Slagter
boekte Veendam 1894 zaterdag
een sensationele zege. De vijfde-
klasser rekende in eigen huis af
met het twee klassen hoger acte-
rende Be Quick 1887. Genoeg om
door te bekeren was het niet. Het
doelsaldo van The Good Old was
veel beter waardoor de derdeklas-
ser met de schrik vrij kwam. Veen-
dam tankte wel een hoop zelfver-
trouwen richting de start van de
competitie. 
Het al uitgeschakelde Damacota
speelt zijn laatste bekerwedstrijd
op dinsdag 22 september. De Pekel-
ders gaan dan op bezoek bij Stad-
spark, dat zelfs bij een 12-0-
nederlaag groepswinnaar wordt. 

V&Z-kampioen begint
competitie met zege
VEENDAM - SWO Veendam is
overtuigend begonnen aan de
jacht op titelprolongatie in de
hoofdklasse van de Veendam-

mer zaalvoetbalcompetitie V&Z.
De kampioen van vorig jaar
won met 5-1 van MF Shipping. 

MF Shipping legde eerder deze
maand beslag op de V&Z-beker, de
Danny Bats Bokaal. De competitie-
start van de bekerwinnaar was veel
minder goed. Tegen titelverdediger
SWO Veendam kwam MF Shipping
nog wel op voorsprong, maar nog
voor de rust maakte SWO gelijk.
Na twee snelle goals in het tweede
bedrijf was het verzet van MF Ship-
ping gebroken en liep SWO Veen-
dam uit naar een ruime 5-1 zege.
Nieuwkomer H. van der Veen VOF
won met 6-3 van San dra’s Hairstu-
dio.  Annakotta scoorde driemaal
voor de winnende ploeg. 
In de eerste klasse verloor Voet-
zorg van Maanen ook zijn tweede
wedstrijd. Autobedrijf Smid Mee-
den was met 6-9 te sterk. Dussel
scoorde er drie voor het autobe-
drijf. Veen Auto’s, dat graag een
klasse lager wilde spelen, won met
5-4 van Bert Ritsema Futsal. Van
der Velde was driemaal trefzeker
voor Veen Auto’s. Het gepromo-
veerde Pantalon de Sud won met 3-
2 van degradant Prins Elektro. 
In de tweede klasse won Taxi Mo-
lijn met 5-3 van Stukadoorsbedrijf
M. Stevens en 19 mei verloor met 2-
4 van Euro Mail. Dofine, een nieuw
team met veel jonge spelers, won
met 5-4 van By Kielman.  Voor Do-
fine scoorde Ploeger drie keer en
bij By Kielman deed Cijntje dat. 
In de derde klasse verloor Van der
Laan Verzekeringen met 1-3 van
Fc. Sensa. Hello Kitty Warriors
verloor met 2-3 van Veendam Fana-
tics en Salon la Granja was met 2-0
te sterk voor Feiken CV. Gadero
won met 4-1 van Van der Laan.nl. 
In de vierde klasse boekte Avebe
een 7-3 zege op Kamst 49 ers. Faber
& Faber ging hard onderuit tegen
De Kandelaar. Het werd 2-13. Voor
De Kandelaar scoorde Wieringa
vijf keer, terwijl Van der Veen en
Haneman viermaal trefzeker wa-
ren. Koopjesdrogist won, mede
dankzij drie treffers van Valeton,
met 7-2 van Drenth Installatie
Techniek. Woninginrichting Win-
schoten boog het hoofd voor
GHV/VastgoedPartner, dat met  8-5
won.  Fernades scoorde driemaal
voor de ploeg uit Winschoten, ter-
wijl Paarhuis vier keer trefzeker
was voor GHV. 

Duizenden makers staat het water 

aan de lippen. Daarom is het 

Cultuurfonds een grote actie gestart 

om cultuurmakers te ondersteunen. 

Met uw hulp kunnen zij kunst, theater, 

mode, muziek en poëzie blijven maken. 

Kom met ons in actie en doneer!

Ook Anton Corbijn ondersteunt deze actie

Scan de QR-code voor een eenmalige 
gift of kijk op houdcultuurlevend.nl 

voor meer informatie.
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� Sibel, gespeeld door de Turkse actrice Damla Sönmez.  

Turks drama in Filmhuis
VEENDAM - De Turkse drama-
film Sibel is maandag 21 sep-
tember te zien in Filmhuis van-
Beresteyn in Veendam (aanvang
20.00 uur). 

De jonge Sibel heeft als kind een
ziekte gehad en kan sindsdien niet
meer praten. Zelfs als ze wil huilen
of schreeuwen, komt er geen geluid
uit haar mond. Het enige wat ze
wel kan, is fluiten. Gelukkig ver-
staan haar jongere zus Fatma, haar
vader Emin (het dorpshoofd) en de
meeste (oudere) dorpelingen de
fluittaal nog. Voor de vrouwen in
het dorp is het vooral een manier
om haar te pesten. Ze zien haar dan
ook als iemand die pech brengt, ie-
mand waar niemand iets mee te
maken wil hebben. Door haar han-
dicap kan ze waarschijnlijk ook
nooit een man krijgen, iets waar

haar alleenstaande vader dan weer
niet mee om kan gaan. Toch blijft
ze de aandacht van dorpsgenoten
trekken door allerlei klusjes uit te
voeren. Een van die taken is het
doodschieten van een wolf, waar-
mee ze misschien wel aanzien
krijgt. Ze vangt echter geen wolf,
ze vangt een man. Een sprookjes-
prins is hij niet. Hij is een dienst-
weigeraar uit Istanbul die door
haar val gewond is geraakt. Het le-
ger is naar hem op zoek en ze ver-
tellen de dorpelingen dat hij een
terrorist is. Sibel verbergt hem in
haar berghut en helpt hem te her-
stellen. Krijgt Sibel dan eindelijk
aanzien in het dorp? 

Kaarten reserveren kan via
www.vanberesteyn.nl, 0598-634566
of bij de theaterkassa, geopend van
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur.

Koffie- en theespecialist
naar Autorama Veendam
VEENDAM - Er komt een nieu-
we speciaalzaak in Veendam en
wel in winkelcentrum Autora-
ma. Koffieplein, zoals de zaak
heet, richt zich op alles op het
gebied van koffie, thee en aan-
verwante artikelen.

In het pand waar voorheen bloe-
menzaak De Bloemerie gevestigd
was, zal vanaf begin oktober de
geur van vers gebrande koffie te
ruiken zijn. Zoals men zegt: ,,Er
gaat niets boven de geur van vers
gebrande koffiebonen!” Naast een
breed assortiment aan koffiebonen
en versgemalen koffiebonen is er
een ruime keuze aan losse thee-
soorten verkrijgbaar.
,,Met meer dan 35 verschillende
soorten koffiebonen uit landen van
over de gehele wereld zijn wij
uniek in Veendam! Iedere koffie-
boon karakteriseert zich door zijn

eigen melange, wat weer een unie-
ke smaak met zich meebrengt. Van
mild en aromatisch tot pittig en bit-
ter, binnenkort is er in Autorama
voor ieder wat wils op het gebied
van koffie en thee”, zegt men bij
het Koffieplein. 
Daarnaast is er een breed assorti-
ment bestaande uit maar liefst 30
varianten aan losse theesoorten
verkrijgbaar bij Koffieplein. De
thee is afkomstig uit subtropische
klimaten van over de gehele we-
reld.
Verder is men bij Koffieplein aan
het juiste adres voor het aanbod en
advies op gebied van koffiemachi-
nes voor de particuliere en zakelij-
ke markt. Tegenwoordig hecht men
zowel thuis als op het werk steeds
meer waarde aan een goede kop
koffie of een lekker glas thee.
,,Door middel van de aanschaf van
een koffiemachine naar uw voor-
keur met de daarbij door u gekozen

producten kunnen wij dit voor u re-
aliseren”, zegt men bij Koffieplein.
Tot slot biedt Koffieplein een ver-
rassend assortiment aan cadeau-
verpakkingen aan met alles op het
gebied van koffie en thee, net als
alle aanverwante producten die no-
dig zijn voor het realiseren van de
ideale kop koffie en/of thee.
Loop gerust ook even binnen voor
een heerlijk kopje koffie of thee! In
de koffiebar kan men bij één van
de barista’s (koffiespecialisten) te-
recht voor bijvoorbeeld een verfij-
nd kopje koffie, espresso, cappucci-
no en vele andere varianten en
smaken. Uiteraard serveert Koffie-
plein ook diverse lekkere zoetighe-
den voor bij de koffie en thee. Sta
je op tijd? Kies dan voor een cof-
fee-to-go voor onderweg naar het
werk of voor even tussendoor tij-
dens het winkelen.
Koffieplein is inmiddels al méér
dan 10 jaar actief in de koffie- en
theebranche. De afgelopen jaren
vestigde Koffieplein haar aandacht
voornamelijk op de zakelijke
markt in de provincie Groningen.
Vanaf begin oktober is de webshop
ook ingericht voor de particuliere
markt. Op www.koffieplein.nl kan
men naast de in Autorama aawezi-
ge koffie- en theesoorten kiezen uit
een nog breder assortiment.

De nieuwe eigenaren hebben in-
middels de sleutel van het winkel-
pand in Autorama in ontvangst mo-
gen nemen. De komende weken
zijn wij druk doende met het sfeer-
vol inrichten van het pand tot een
ware specialiteitenzaak op het ge-
bied van koffie en thee. Inmiddels
is de Nuova Simonelli espressoma-
chine onderweg vanuit Italië naar
Veendam. Daarnaast volgt het
team van barista’s komende weken
extra cursussen voor het bereiden
van het perfecte kopje koffie en
bijpassende adviezen.
Koffieplein opent begin oktober
zijn deuren. Wanneer de feestelij-
ke opening precies plaatsvindt, is
in verband met de coronamaatrege-
len nog niet bekend. 

� Koffieplein opent volgende maand de deuren in winkelcentrum
Autorama. 

� Moerbedden, het hart van Tuingoed Foltz. 

Najaarsplantenmarkt
bij Tuingoed Foltz
MEEDEN - Bij specialiteiten-
kwekerij Tuingoed Foltz in Mee-
den wordt deze maand een Na-
jaarsplantenmarkt gehouden.
De markt is te bezoeken op 19,
20, 26 en 27 september.  

De Najaarsplantenmarkt geldt als
de feestelijke afsluiting van de zo-
mer. Ter ere daarvan gelden flinke
kortingen op vrijwel alle planten.
Ook worden er alleen tijdens deze
weekeinden grote pollen uit de
tuin verkocht. Extra aandacht is er
voor siergrassen en najaarsbloeiers
als herfstanemoon, zilverkaars, as-
ters, zonnehoeden en Salvia’s.
Het eerste weekend -19 en 20 sep-
tember- is de internationaal beken-

de varenkweker Wouter van Driel
te gast. Hij neemt een unieke col-
lectie tuinvarens mee naar Mee-
den. Op 26 en 27 september verras-
sen De Cruydthoeck en De Heliant
de bezoekers met verwilderingsbol-
len, bijzondere zaden en inheemse
planten.

In de tuinen staan tot eind septem-
ber beelden van Alinda Ottens, Mo-
niek Westerman en René de Boer
opgesteld. Engelse teas & scones en
Gronings-Brabants gebak maken er
een nazomers tuinfeest van.
De Najaarsplantenmarkt is alle da-
gen geopend van 10.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.  Zie voor
meer informatie de website
www.tuingoedfoltz.nl

ZEE VOL 
VERHALEN

Duik in de
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ANNERVEENSCHEKANAAL - Jeugdtheater Tiko-
taria zal zaterdag 3 oktober drie voorstellingen ge-
ven in De Heerencompagnie in Annerveenscheka-
naal. In het kader van Oktober Kindermaand
wordt de voorstelling ‘Je bent zelf je leukste zelf!’ op-
gevoerd. Een tweetal spelers van Jeugdtheater Tiko-
taria schreef een nieuw theaterstuk met verhalen
en liedjes over de liefde. Wendy en Jaap zijn smoor-
verliefd op elkaar en willen het liefst de hele tijd bij
elkaar zijn. Maar verkering krijgen ging niet van-
zelf... Het resultaat is een voorstelling over poezen
met laarzen aan, paleizen met honderden lakeien
en over hoe anderen soms naar je kunnen kijken.
Het stuk duurt ongeveer drie kwartier en wordt
drie keer gespeeld: vanaf 10.00 uur, 11.30 uur en
13.00 uur.   De entree is gratis en reserveren kan via
0598 853691 of info@heerencompagnie.nl. Ook aan
de deur kan men reserveren.

Jeugdtheater in 
Annerveenschekanaal

VEENDAM - De in Amsterdam woonachtige zangeres Barba-
ra Breewijk zal het Koopavondconcert van morgen (donder-
dag) verzorgen. Het optreden in de foyer van cultuurcentrum
vanBeresteyn in Veendam begint om 20.00 uur. De Amster-
damse is geen onbekende in Veendam. Bert Kraan heeft haar
twee keer eerder weten te strikken. Barbara Breewijk is een
ras-entertainer en brengt swingende jazzymuziek en luisters-
ongs. Breewijk stond in de finale van de Grote prijs van Ne-
derland, is te horen op NPO2 en stond in het voorprogramma
van Candy Dulfer.  Per avond kunnen er maximaal 70 bezoe-
kers in de foyer met gepaste afstand. Om iedereen een kans te
geven, geeft vanBeresteyn vrijkaartjes uit met een maximum
van twee kaartjes per persoon. Er kunnen geen kaarten voor
meerdere voorstellingen afgehaald worden.  De gratis kaartjes
zijn tijdens kantooruren aan de kassa, verkrijgbaar en een
uur voor elk Koopavondconcert.

Koopavondconcert met Barbara Breewijk

Escaperoom 
in bibliotheek 
Veendam
VEENDAM - In de bibliotheek
van Veendam wordt wekelijks
een escaperoom gebouwd. Nog
tot en met 30 september kun-
nen kinderen elke woensdag-
middag meedoen aan een esca-
peroom.

Dr. Loepf zit vast in een boek. Kin-
deren moeten hem helpen om door
het verhaal hee te komen.  Lukt het
de kinderen om het verhaal van Dr.
Loepf op te lossen? Deze gekke pro-
fessor, en ‘broer’ van bibliotheek-
medewerker Jeroen Bouland, was
bezig met een nieuwe uitvinding
maar of dat helemaal goed ging...
De escaperoom in de bibliotheek
van Veendam vindt nog plaats op
woensdag 16 (vandaag dus), 23 en
30 september. Per middag zijn er
drie starttijden (14.30, 15.30 of
16.00 uur). De escaperoom is ge-
schikt voor kinderen van 7 jaar en
ouder. Kinderen die willen mee-
doen, kunnen zich aanmelden via
biblionetgroningen.nl/veendam

� De gekke professor dr. Loepf. 
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� Het team van Tandartsenpraktijk Van der Wal. Foto: Bert Woltjes.  

Nieuwe tandartsen in Veendam
VEENDAM - Bij Tandartsen-
praktijk Van der Wal aan de
Prins Bernhardlaan in Veendam
is geen tekort aan tandartsen.
Er zijn maar liefst zes nieuwe
tandartsen gaan werken. 

Mede door het stageprogramma,
waarmee aankomende tandartsen
de laatste kneepjes van het vak le-
ren, en de uitstraling van de zeer
moderne nieuwe praktijk, heeft de
Veendammer tandartsenpraktijk
veel nieuwe gezichten mogen ver-
welkomen. 

Een van de nieuwe tandartsen is
Marco van der Wal, de zoon van

tandarts Sebastiaan van der Wal.
Hij studeerde aan het Academisch
Centrum Tandheelkunde Amster-
dam. Annelie de Roo uit Stadska-
naal was de eerste tand arts die via
het stageprogramma van de oplei-
ding tandheelkunde van de Rijks-
universiteit Groningen  na haar af-
studeren in de praktijk van Van
der Wal bleef werken. Vervolgens
kwamen Jesper Overweg uit Assen
en Rutger Freeman uit Winters-
wijk, beiden afgestudeerd aan de
RUG in Groningen. In de zomer
maakten Roelof van de Riet uit Be-
dum en Sharon Luttmer uit Gronin-
gen het team compleet. Ook deze
twee tandartsen hebben hun oplei-
ding in Groningen afgerond.

Vaste tandarts
,,Ondanks ons grote team, probe-
ren wij ervoor te zorgen dat iedere
patiënt zoveel mogelijk een vaste
tandarts heeft. In geval van pijn of
ongemak zal er bijna altijd iemand
aanwezig zijn aan de Prins Bern-
hardlaan”, zegt Sebastiaan van der
Wal. 
Door de vele tandartsen zijn er ook
meer specialisten aanwezig. Voor
esthetische tandheelkunde, het
mooi maken van de tanden, voor
kaakgewrichtsklachten, supra -
structuren voor implantaten, kro-
nen, kunstgebitten en overige
mondzorgvoorzieningen kan men
bij de praktijk aan de Prins Bern-

hardlaan terecht. ,,Dit hele jonge
en enthousiaste team zal de komen-
de jaren er voor zorgen dat de pa-
tiënten op de meest moderne en
vooral plezierige manier behandeld
zullen worden”, zegt Van der Wal. 
Men blijven zich ondertussen volop
ontwikkelen en tot een zo optimale
behandeling voor de patiënten te
komen. Vanaf november gaat  Tan-
dartsenpraktijk Van der Wal bij-
voorbeeld in samenwerking met
Dental Partners Rotterdam een ge-
heel nieuw Nederlands systeem
voor sterilisatie testen. Hierbij gaat
een hightech hygiëne-apparaat, de
Summox One, alles volledig compu-
tergestuurd reinigen en sterilise-
ren.

Verder wordt er binnen de praktijk
volledig volgens de richtlijnen ge-
werkt om corona buiten de deur te
houden. Patiënten moeten buiten
al handschoenen aan en de wacht-
kamer is in vakken verdeeld, ge-
koppeld aan de spreekkamers. Er
wordt tevens gebruik gemaakt van
een aparte uitgang. De tandartsen,
mondhygiënisten en assistentes
houden zich aan maximale maatre-
gelen om zichzelf en de patiënten
te beschermen. Zie voor meer in-
formatie www.tandartsen prak tijk 
vanderwal.nl

� De kinderen werden in een bootje naar een hindernisbaan met verschillende activiteiten gevaren. 

Overvliegweekend 
bij Scouting Veendam
VEENDAM - Bij Scouting Veen-
dam heeft zaterdag het zoge-
naamde overvliegen plaatsge-
vonden. Leden gaan dan van de
ene naar de volgende groep. 

Dit jaar was het vanwege de coro-
namaatregelen nog wel even de
vraag hoe het overvliegen vorm
moest krijgen. De leiding van de
groepen heeft het zo opgelost dat
het overvliegen door kon gaan, met
hier en daar een aanpassing.
Vrijdagavond konden ouders hun
kinderen van de Bevers en Welpen

bij het scoutinggebouw brengen
voor een overnachting en leuke ac-
tiviteiten. De volgende ochtend be-
gon, na het ontbijt, het overvliegen.
Normaal gesproken vliegen ze ook
echt over aan een kabelbaantje.
Dit was door corona niet mogelijk.
Nu werden de kinderen in een
bootje naar een hindernisbaan met
verschillende activiteiten gevaren. 
Geblinddoekt moesten ze het par-
cours door. Als ze dit hadden vol-
bracht, volgde er een doop door
hun nieuwe leiding en waren ze lid
van hun nieuwe speltak. Voor de
Bevers en Welpen was het overvlie-

gen zaterdag om 12.00 uur afgelo-
pen. In de middag begon het over-
vliegen voor de Scouts en Explo-
rers. Zij begonnen met overvliegen,
waarna de activiteiten en de over-
nachting volgden. Voor hen eindig-
de het zondagochtend. Al met al
heeft Scouting Veendam, ondanks
de coronaperikelen, toch een leuk
en gezellig overvliegweekend we-
ten te organiseren.

De daadwerkelijke installatie, en
de uitreiking van de behorende in-
signes, volgt over een aantal we-
ken.

Orgelconcert 
in Zuidbroek
ZUIDBROEK - Vincent Hensen zal
zondag een orgelconcert geven in
de Petruskerk van Zuidbroek. Hij
zal muziek spelen van onder ande-
ren Handel, Stanley, Drayton, Rut-
te,  Johann Sebastian Bach en zijn
zoon Carl Philipp Emanuel. Het
concert begint om 15.00 uur. Be-
langstellenden dienen zich aan te
melden via info@henkdevries.info

Fietstocht
NIEUWE PEKELA - Buurtvereni-
ging Rondom ’t Veloat in Nieuwe
Pekela zal zaterdag 26 september
een fietstocht voor jong en oud or-
ganiseren. Deelname kost 2 euro
per persoon en is inclusief twee
versnaperingen. Er wordt tussen
13.00 en 13.30 uur gestart vanaf ’t
Veloathuus aan de Abraham Wes-
tersstraat. Belangstellenden dienen
zich uiterlijk op 23 september aan
te melden via
adrestveloat @ home.nl

vanBeresteyn maakt publiek warm
VEENDAM - Theater vanBeresteyn in Veendam heeft zondag een voorproefje gegeven van het geva-
rieerd programma dat later in het seizoen avondvullend te zien is. Zo zullen later dit seizoen onder an-
deren Bert Visscher, Alina Kiers en Arno van der Heyden schitteren in ‘De ondergang van de MS Coro-
na’, staat het Odessa Festival Ballet van Oekraïne op het programma en komt de band Supertramp
naar Veendam. Tijdens de preview kon onder andere genoten worden van de Meiden van Toen. Zij ko-
men zaterdag 28 novembert weer naar Veendam om de voorstelling Leven nu! op de planken te zetten.
Foto: Bert Woltjes.  

Gratis lespakket 
voor kinderen tegen pesten
BORGERCOMPAGNIE - Stich-
ting Omgaan met Pesten lan-
ceert de nieuwe campagne Sa-
men maken we het verschil!’.
Een gratis lespakket voor basis-
scholen, het voortgezet onder-
wijs en andere organisaties
waar jeugd en jongeren samen-
komen, maakt deel uit van de
campagne. 

Het lespakket kan worden ingezet
in de Week Tegen Pesten (van 21 tot
en met 25 september) en kan wor-
den aangevraagd via weektegen-
pesten.omgaanmetpesten.nl. 
Alida Boonstra uit Borgercompag-
nie, geeft een toelichting: ,,Ons les-

pakket bestaat uit diverse werkvor-
men, tips en tools. Je kunt zelf keu-
zes maken om aan te sluiten bij
jouw doelgroep en samen het ver-
schil maken. Elkaar leren kennen,
bewegen en samenwerken zijn
kernwoorden die in de werkvor-
men terugkomen. Naast het gratis
lespakket dat voor iedereen toe-
gankelijk is, verzorg ik samen met
mijn collegatrainers workshops en
gastlessen rondom de Week Tegen
Pesten voor kinderen, jongeren, ou-
ders en professionals en vrijwilli-
gers.”

In de praktijk merkt Alida Boons-
tra dat ieder kind het verschil kan
maken. ,,Een verschilmaker doet
iets goeds, komt in actie en nodigt

anderen uit om ook het goede te
doen. Vanuit Stichting Omgaan
met Pesten geloven wij in de
kracht van focus op gedrag dat je
wel wilt zien. Dat draagt bij aan het
voorkomen en terugdringen van
pestgedrag.”
De professionele trainers van Stich-
ting Omgaan met Pesten zijn actief
in heel Nederland. Tijdens hun in-
tensieve opleiding bij het Kennis-
centrum Omgaan met Pesten heb-
ben zij geleerd te werken met de
Sta Sterk-methodiek en het geven
van workshops en trainingen. Meer
informatie over de trainingen en
workshops in de omgeving Borger-
compagnie is aan te vragen via
0598-624055 of aboons tra@om-
gaanmetpesten.nl.
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