
ADVERTORIAL / IM’ER KRANT

Een advertorial is een advertentie die op een redactionele pagina staat met de 
opzet van een redactioneel artikel. Voor de lezer is het niet overduidelijk dat 
het om een advertentie gaat. Daarom worden advertorials vaak beter gelezen 
dan een gewone advertentie, wat ze effectiever maakt. Ook kan men in een 
advertorial meer informatie kwijt over een product of dienst.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van advertorials. De advertorial wordt 
in de papieren versie geplaatst tussen de wekelijkse nieuwsberichten en  
op verzoek, op de homepagina van de nieuwssite van De Toren met een  
verwijzing naar uw website. 

Een Ingezonden Mededeling ( IM’er) is een advertentie op een redactionele 
pagina. Omdat ze passen in de stijl van de krant is de kans dat de advertentie 
bij de lezer opvalt groter.

TARIEVEN 

AdvertorialsAdvertorials  

Blok 18   € 110,-€ 110,- €   45,-€   45,-
1100 leestekens zonder foto 

Blok 19   € 220,-€ 220,- €   80,-€   80,-
2100 leestekens en liggende foto 
of logo

Blok 20   € 145,-€ 145,- €   55,-€   55,-
1100 leestekens en liggende foto 
of logo

Genoemde prijzen zijn gebaseerd 
op zelf aanleveren van tekst, foto 
of logo. 
Als wij de advertorialtekst voor u 
moeten maken middels een 
(telefonisch) interview zijn  
de extra kosten € 75,- (tot 2100 
leestekens).
Kosten schrijven (telefonisch) 
intervieuw tot halve pagina  
€ 100,-, hele pagina € 125,-. 

Kosten voor het maken van 
foto’s € 25,-.

Doorplaatsing van de krant naar 
de nieuwssite € 30,-.

TARIEVEN

Ingezonden mededeling IM’Ingezonden mededeling IM’erer  

Blok 15   €   65,-€   65,- €   35,-€   35,- 

breed 104 mm x hoog 55 mm 

Blok 13   € 120,-€ 120,- €   65,-€   65,- 

breed 104 mm x hoog 106 mm

Genoemde prijzen zijn gebaseerd 
op kant en klaar advertentie- 
materiaal.

Alle prijzen zijn excl. BTW.Alle prijzen zijn excl. BTW.

VOORDELEN 

VAN ADVERTEREN 

OP EEN 

REDACTIONELE 

PAGINA

•  Mensen die niet specifiek op zoek zijn

naar uw product of dienst worden ook

bereikt

• Naamsbekendheid

•  Mensen vinden platte reclame steeds

irritanter, goede advertorials daarente-

gen informeren de doelgroep

•   Online draagt uw advertorial bij aan uw

vindbaarheid in de zoekmachines
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Hoe werkt onze hand? Hoe bouw je een brug? Hoe werkt 
ons lichaam? Op deze en talloze soortgelijke vragen werd 
dinsdagavond een antwoord gegeven bij de afsluiting van 
de projectweek over Wetenschap en Techniek bij cbs De Ark.

Drommen belangstellenden bevolkten de lokalen waar de leer-
lingen de afgelopen week verschillende werkstukken maakten 
op basis van het project. Het publiek werd van ‘een reis door de 
ruimte’ naar ‘de wereld van de anatomie’ geleid om vervolgens 
te belanden bij ‘het huis van de toekomst’ of bij ‘de Monalisa’.

DeDemsvaart

De Ark sluit 
projectweek af

•	 Dinsdagavond	was	er	een	kleurrijke	expositie	te	
bewonderen	van	werken	van	de	leerlingen.	

regio

Op zaterdag 3 juni organiseren Staatsbosbeheer en De Kop-
pel voor de vijfde maal het Vechtival. Van 12.30 tot 17.00 uur 
vinden in de Koppeltuinen tal van activiteiten plaats.

Op 3 juni gaan er vaarexcursies richting Diffelen (3) en richting 
de Zwieseborg (3), compleet met natuurgids. Het is al mogelijk 
hiervoor een plekje te reserveren. Een greep uit wat er verder 
te doen is deze middag: broodjes bakken met de boswachters; 
waterdiertjes zoeken; zaklopen, boomstam werpen en dennen-
appels gooien; kanovaren, boogschieten en boulderen; bijenstal 
bekijken met een imker; demonstraties met jachthonden door 
de WBE’s; de kanovereniging met kajaks; WSV Hardenberg 
verzorgt authentieke zeilboten en een zeilpunter; midwinter-
hoorn Hardenberg; eten en drinken; of gewoon lekker niksen 
en kijken. De entree is gratis. Aan de vaarexcursies zijn kosten 
verbonden. Ook op deze middag verzorgt Janet Bouwhuis een 
kinderactiviteit pizza’s maken. Kinderen kunnen pizza’s maken 
en naar eigen smaak samenstellen. Al doe je niet mee met de 
activiteit, een pizzaatje kopen is ook mogelijk.
Het Vechtival wordt mede mogelijk gemaakt door Stad Harden-
berg Promotie, WAK, Provincie Overijssel, Cogas, Vechtpark en 
de deelnemende standhouders. Voor meer informatie: 0523-
273388 of www.dekoppel.com (ook voor de volledige lijst van 
deelnemers). Natuuractiviteitencentrum De Koppel is te vinden 
aan de Vechtstraat 8 in Hardenberg. Openingstijden: dinsdag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur.

HarDenberg

Vechtival bij 
De Koppel

Vanaf zaterdag 1 juli komt Jacolien Mulder ons team ver-
sterken. Jacolien is medisch pedicure, manicure en schoon-
heidsspecialiste, voorheen had zij haar eigen salon aan de 
Nieuwe Havenweg. Deze salon wordt opgeheven omdat zij 
gaat verhuizen.

Wij kunnen u met onze gedeelde kennis en samenwerking 
nog beter van dienst zijn. Bij ons kunnen mannen en vrouwen 
terecht voor een ontspannen en verzorgende gezichts- en voe-
tenbehandeling. Onze salon is professioneel ingericht en we 
maken gebruik van verantwoorde en hoogwaardige producten.
Josien Lambers, schoonheidsspecialiste is aanwezig op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ineke Plantinga, 
pedicure+ DM/RV, is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag. Jacolien Mulder, medisch pedicure, is aanwezig 

op woensdag en vrijdag en komt eventueel bij u thuis. Graag 
tot ziens, Josien, Ineke en Jacolien.

JOIN for you | Badhuisplein 2 | 7772XC | Hardenberg | 0523-
264005 | www.joinforyou.nl.

aDvertorial

JOIN for you 
breidt uit

•	 Jacolien	Mulder,	Ineke	Plantinga	en	Josien	Lambers	
vormen	samen	JOIN	for	you.

 

Twee geweldige meiden hebben Scandinavische namen. Zowel 
de voornaam als de achternaam. Inclusief een Scandinavische 
letter die wij hier in Nederland niet hebben....namelijk de Ø....
De man wiens achternaam ze dragen is een Noor. De man die 
volgens de Nederlandse wet hun vader is. Na een huwelijk van 8 
jaar scheiden de ouders. Het huwelijk was hels. Moeder vlucht 
met de meiden en duikt onder. We treden niet te veel in detail. 
Maar termen als drugs, speed, injectienaalden, psychisch 
geweld, agressie, woedeaanvallen en angst behoorden bij 
de dagelijkse dingen van de meiden. Hij betaalt geen alimen-
tatie meer, de meiden zijn tot op het bot gekwetst, heeft de 
meiden trauma’s bezorgd met het gevolg van psychologen en 
therapieën. Hij is met de noorderzon vertrokken en er is geen 
contact meer met te maken. Hij zelf heeft nooit meer naar ze 
omgekeken. Deze twee mooie meiden gaan examen doen en wil-
len met opgeheven hoofd hun diploma ophalen en onderteken 
met de naam en liefde die hun moeder geeft/draagt. Maar dat 
kost een hoop geld. Dat kan niet in termijnen betaalt worden, 
dat moet van te voren gebeuren. Duidelijk is dat de mogelijk-
heid er zeker is om hun naam te veranderen, maar dat geld.... 
Daarom de vraag, doneer alsjeblieft en geef deze twee mooie 
meiden hun vertrouwen terug! Onze dank is groot. Zie www.
doneeractie.nl/geef-de-meiden-hun-vertrouwen-terug/-2162.

Lezer aan het woord

Geef de meiden hun 
vertrouwen terug

Onder	deze	rubriek	worden	ingezonden	brieven	alleen	geplaatst	
mits	voorzien	van	naam	en	woonplaats	en	overige	contactge-
gevens	bij	de	redactie	bekend	zijn.	De	redactie	is	geenszins	
verantwoordelijk	voor	de	inhoud,	maar	behoudt	zich	het	recht	voor	
teksten	in	te	korten.

Op tweede pinksterdag, maandag 5 juni, houdt de Heemser 
Zuivelboerderij, aan de Sijsamaweg 3 in Heemserveen, van 
10.30 tot 16.00 uur een open dag. Deze dag zal in het teken 
staan van de zuivel. U kunt natuurlijk onze ambachtelijke 
producten proeven en het bedrijf bezichtigen.

Voor de kinderen zijn er veel activiteiten te doen waaronder: 
kalveren schetsen, eieren verven, schminken, een knuffelhoek 
met kalfjes, koeien melken, een springkussen en nog veel 
meer. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan er worden gekeken bij 
het melken van de koeien. Ook is er een gezellige boerenmarkt 
met verschillende deelnemende bedrijven en zullen er allerlei 
soorten landbouwmachines worden uitgestald. Kortom, de 
open dag is een leuk dagje uit voor het hele gezin. Zie voor meer 
informatie www.heemserzuivelboerderij.nl.

Heemserveen

Open dag 
Zuivelboerderij

Een heel weekend tuinen kijken en leuke ideeën opdoen bij 
mede-tuinliefhebbers op 16, 17 en 18 juni.  Natuuractivitei-
tencentrum Hardenberg en de tuin en het museum van Her-
bert aan de Molinksweg in Bergentheim zijn open en nog 
twintig andere tuinen verspreid over deze regio. 

Ontdek mooie en bijzondere bloemen- en plantencombinaties, 
wandel door origineel ontworpen tuinen en bekijk allerlei ma-
terialen en toepassingen. Een mooie gelegenheid om andere 
tuinliefhebbers te ontmoeten, tips en trucs uit te wisselen en 
vernieuwende ideeën op te doen voor je eigen tuin. Ook dit jaar 
hebben ze weer een aantal nieuwe particuliere tuineigenaren 
bereid gevonden om hun tuin voor je open te stellen. Er is een 
heel gevarieerd aanbod voor tuinliefhebbers uit de regio en 
voor toeristen die hier hun vakantie komen doorbrengen. Wij 
hopen dat je er veel kijkplezier aan zult beleven. De open tui-
nen zijn te vinden in de regio Ommen, Hardenberg, Dalfsen en 
Lemelerveld. Bevlogen tuinbezitters delen hun passie en laten 
je genieten van al het moois in hun tuin. 

Deelnemende tuinen
Een boekje met rooster, korte beschrijving en foto van de deel-
nemende tuinen is vanaf eind mei te koop bij: De Read Shop 
Ommen en Dalfsen, Primera  Ommen, Dalfsen en Dedems-
vaart, Bruna Hardenberg,  Shell benzinestations in Ommen 
en Hardenberg. Route boekje kost vijf euro en is tevens het 
toegangsbewijs voor alle tuinen.

Weekend tuinen 
bekijken

De column even sToren wordt verzorgd door Henk Leemhuis, 
Karin van Dijk, Bert Nonkes, Adrian Verbree en Anja Dalhuisen. 

Gewone helden
Eén van mijn hobby’s is het bezoeken van het theater. Ik kan 
enorm genieten van muziek, woordgrappen en houd van de 
kijk op het leven door een ander. Onderwerpen van cabare-
tiers zetten me aan het denken. Zo was ik afgelopen weekend 
bij een show van Karin Bloemen. Eén grote inspiratiebron! Ze 
stipte kort het onderwerp ‘helden’ aan en daarna vlogen mijn 
gedachten gelijk alle kanten op.

Wie was of is eigenlijk jouw held? Of heldin, want dat kan 
natuurlijk ook. Iemand die je geïnspireerd heeft, die een 
soort van voorbeeld voor je was. Voor mij is dat niet zo 
moeilijk: dat was meester Vogelzang. Bijna twee jaar was 
hij mijn meester en hoewel ik acht à negen jaar oud was, 
weet ik er nog veel van. Hij kon prachtig vertellen, ik wou 
toen dat ik dat ook zo kon. Halverwege het tweede school-
jaar verhuisde ik van Hardenberg naar Lutten. Bij het af-
scheid vertelde hij me dat hij het jammer vond dat ik weg-
ging en dacht dat ik later vast schrijfster zou worden omdat 
ik zoveel mooie opstellen schreef. Dat compliment heb ik 
altijd onthouden. Hij was iemand die mij vertrouwen gaf en 
opmerkte waar ik goed in was. En dat gun ik iedereen.
Misschien eens mooi om voor jezelf te bedenken wie jouw 
held was? Het kan een voetbaltrainer zijn, of een buur-
vrouw, of een familielid. Iemand die je heeft geïnspireerd 
of die jouw talent zag en het heeft benoemd. Want één 
klein zinnetje kan veel impact hebben. En juist dát zouden 
we wat mij betreft vaker mogen doen: de ander vertellen 
waar hij of zij goed in is. 
Het kan namelijk veel voor 
iemand betekenen. Ik heb het 
namelijk niet voor niets zo 
goed onthouden.
Meester Vogelzang is helaas 
overleden. Hij heeft voor mij 
iets waardevols achtergelaten. 
En wat dan wel weer frappant 
is: ook hij schreef voor De 
Toren. Mooi toch?

Totaal regionaal!

www.detoren.net
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Aanlevertijden
rond Pinksteren

redactionele tekst:

vrijdag 2 juni 14.00 uur
advertenties:

dinsdag 6 juni 12.00 uur

Voor De Toren van woensdag 7 juni dient u rekening 
te houden met de volgende uiterste aanlevertijden:
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‘Het verteltheater’ van Janna van den Berg komt op dinsdag 
7 februari naar Daarlerveen en is de achtste ouderenmiddag. 
De middag begint om 14.00 uur in De Kruiskerk. Het is een 
initiatief van de beide kerken in het dorp De Schoof en De 
Kruiskerk, in samenwerking met ‘Welzijn Ouderen Daarler-
veen’. 

Verhalen vertellen is een oude traditie. Zolang er mensen zijn, 
vertelt men elkaar verhalen. Wie luistert er nu niet graag naar 
een mooi verhaal. De vertellers stammen af van de troubadours, 
reizende dichters en oude wijze vrouwen die binnen het dorp, 
de stam of familie, religie, kennis en cultuur doorgaven. Elk 
verhaal is een les, een medicijn, geeft kracht of wijst de juiste 
weg. Of dient enkel ter vermaak. Door deze traditie maar bovenal 
door de verhalen zijn zij met elkaar verweven. De broers van 
grootvader Van den Berg reisden over de wereld. Vier broers 
en één zuster. En wanneer zij terug kwamen in Bennekom, 
vertelden zij hun belevenissen, tegen kost en inwoning. In die 
tijd reisden mensen niet veel en was er grote belangstelling 
voor de reisverhalen. Zij hadden wat te vertellen.
‘Het Verteltheater’ heeft nieuwe verhalen en Daarlerveen mag 
de primeur hebben in 2017, met onder andere de tijd van ‘Bar-
tje’. Het belooft een fantastische middag te worden. Iedereen 
is van harte welkom.
Ze hopen weer veel ouderen te ontmoeten. Maar ook mensen 
die nog jong(er) zijn. Er is koffie/thee en iets lekkers erbij. Dit 
alles voor een vrije gift.

Daarlerveen

Oudermiddag 
met verteltheater 

Sinds oktober 2016 is er nu ook in Dedemsvaart professio-
nele hulp beschikbaar voor mensen die financieel in de pro-
blemen komen.

“Als schulden een probleem worden…Het afgelopen jaar was 
misschien voor veel mensen financieel een groot probleem het 
inkomen daalde door ontslag, ziekte of om andere redenen. Het 
kan van alles zijn wat mensen in de problemen brengt zonder dat 
ze dat direct in de gaten hebben”, vertelt Wilma Seubers-Luxen.                                                      
Wilma weet hoe gemakkelijk je van het ene op het andere 
moment niet meer in staat kunt zijn om je rekeningen te beta-
len. “Dat kan iedereen overkomen en hoewel het gemakkelijk 
gezegd: Je hoeft je daar niet voor te schamen! Maar roep wel 
op tijd hulp in. Ik begrijp heel goed dat mensen dat liever niet 
naar buiten brengen en liever hun eigen problemen willen op-
lossen, maar hulp inroepen is ook een manier om het zelf op te 
lossen. Want het gaat om veel meer dan geld alleen. Je gevoel 
van eigenwaarde en zelfvertrouwen worden ook aangetast 
door zo’n situatie. Maar niet alleen de mensen zelf, maar ook 
bekenden of werkgevers kunnen vaak meer doen om mensen 
te stimuleren tot actie te gaan. Als er loonbeslag is opgelegd 
dan weet je als werkgever dat je medewerker hulp nodig heeft 
en in contact brengt met professionele hulp!”.

Hulp
Wilma is gediplomeerd budgetcoach en in het bezit van alle 
benodigde diploma’s en certificaten voor Schulphulp en de Wet 
Financieel Toezicht. Ze kwam zelf ooit in de problemen buiten 
haar schuld en weet dus hoe het voelt. Dat is ook waarom ze 

voor dit vak heeft gekozen en om anderen te helpen om schade 
te beperken. 
Dat kan door adviezen over uitgaven en het maken van budget-
ten, maar ze weet ook de weg voor het verhogen van toeslagen, 
voorzieningen en belastingteruggave. Vaak is er meer mogelijk 
dan mensen weten.  Wilma werkt zowel voor particulieren als 
voor bedrijven en instanties. 

Budgetbureau De Toekomst
Budgetbureau De Toekomst kunt u vinden aan de Blauwe Zegge 
38 7702 AK Dedemsvaart, 0523-293419/06-25020260 of  www.
budgetbureaudetoekomst.nl.

aDverTOrIal

Budgetbureau De Toekomst

•	 Budgetcoach	Wilma	Seubers-Luxen	van	Budgetbureau	
De	Toekomst	in	Dedemsvaart.

De jaarlijkse bridgedrive van Innerwheel Vriezenveen is za-
terdag succesvol verlopen. Ongeveer 130 fanatieke bridgers 
kwamen samen in de protestantse kerk in Wierden. Zij wer-
den op hun wenken bediend door de serviceclubleden, die 
ook nog een zeer grote verscheidenheid aan hartige lekker-
nijen hadden gemaakt om te serveren bij de drankjes.

Innerwheel organiseert zoveel mogelijk activiteiten om geld 
in te zamelen voor goede doelen. De jaarlijkse bridgedrive is 
zeven jaar geleden bedacht door IW-lid Annelies van Ginkel. 
Zij organiseerde de drive samen met oud-lid Ina Gierveld en 
Dieneke Sjoers.
Dit jaar eveneens alle drie fanatieke deelnemers. Als goed 
doel voor deze bridgedrive koos Innerwheel Vriezenveen dit 
jaar voor de schaapskooi. De van oorsprong Vriezenveense 
Anita Wichers is behalve professioneel herder ook een vurig 
pleitbezorger van het nut van schapenhoeden, wat zij dagelijks 
doet op en rond de Lemelerberg. 
Tijdens de lunch kwam zij met een diashow haar werk belich-
ten en mocht zij meteen al uit handen van Alice de Groot een 
check van 1.620 euro in ontvangst nemen, de opbrengst van 
deze bridgedrive. Anita was zeer content met dit bedrag. Ze 
kon de aanwezigen nu al vertellen dat zij hier een bordercollie 
voor gaat kopen. 
“Dat zijn de beste honden om een schaapskudde te begeleiden 
en wij hebben een hond nodig. Ik ben hier dus heel erg blij 
mee”, aldus de herder.

vrIezenveen

Hond voor herder 
schaapskooi

Op zaterdag 21 januari was de officiële opening van de nieu-
we Kinderboerderij Ommen.

De kinderboerderij werd heropend na maandenlang klussen 
door een grote groep vrijwilligers, nadat het gebouw casco 
werd opgeleverd. De opening was een groot succes.
De belangstelling was enorm. ’s Morgens bij het officiële deel 
waren ruim 250 mensen aanwezig en de schatting is dat mini-
maal 1.500 bezoekers ’s middags een kijkje zijn komen nemen 
op deze zonovergoten zaterdag. 

Ommen

Kinderboerderij 
geopend

•	 Veel	mensen	namen	zaterdag	een	kijkje	bij	de	nieuwe	
kinderboerderij	in	Ommen.

De POllen

Wat een peerdespul
Toneelgroep De Pollen speelt op 17 en 22 februari, 2, 3 en 17 
maart ‘Wat een peerdespul’ in het gebouw achter de Pollen-
kerk. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur.

Het door Herman van der A geschreven stuk speelt zich af op 
de kapitale boerderij van Klaas en Geertje Siebring. Deze vrij-
gezelle broer en zus bezitten een melkveebedrijf met prachtig 
melkvee. Klaas is veeboer in hart en nieren. Zijn zus Geertje 
ziet echter meer in paarden en wil, tot ongenoegen van Klaas, 
een stoeterij beginnen. 
Zij drijft, met hulp van knecht Evert, toch haar zin door en de 
bom barst in huize Siebring. Wanneer de op geld beluste oudere 
zussen van Klaas en Geertje het hoofd om de deur steken, lig-
gen de problemen helemaal voor het oprapen. Zou waarzegster 
Margarita de oplossing van de problemen in haar glazen bol 
kunnen waarnemen? De voorstelling van vrijdag 3 maart is uit-
verkocht. Voor de andere avonden is nog een (beperkt) aantal 
kaarten beschikbaar. Voor inlichtingen of reserveringen: Attent 
Peddemors, 0546-567130.

ADVErTEnTIE

Alleen, maar niet eenzaam

Lies is overleden. Haar man Adrie, een kleine broos mannetje, zit naast het bed waarop zij is opgebaard. 
Adrie en Lies hebben geen kinderen mogen krijgen. Samen hebben zij altijd hard gewerkt op hun kleine 
boerderij. De laatste jaren woonden ze in een aanleunwoning waar zij met hulp van zorgzame thuiszorgmede-
werkers nog vele jaren samen hebben genoten. Lies, die al jaren kwakkelt met haar gezondheid en steeds hulp-
behoeftiger werd, kon rekenen op haar Adrie. Niets was Adrie teveel, Lies wassen, eten koken en zelfs op het 
laatst zijn lieve Lies eten geven.  Nu was Lies rustig ingeslapen en Adrie strijkt liefdevol over haar gelaat. Enkele 
maanden later ga ik nog een keer op bezoek bij Adrie. Als ik de woonkamer binnenkom zit hij blij en parmantig 
in zijn stoel, lopen kan hij niet meer. Ook hij heeft de afgelopen maanden enkele keren in het ziekenhuis gelegen 
en werd zelfs een deel van zijn been geamputeerd. Vol liefde vertelt hij over zijn leven met Lies. Zijn woorden 
en ogen spreken zoveel dankbaarheid voor hun mooie leven samen. Ook dankbaar is hij dat hij mocht blijven 
wonen in zijn aanleunwoning waar hij vertroeteld wordt door de thuiszorgmedewerkers. Natuurlijk mist hij Lies. 
Maar… zo vertelt Adrie, de lieve dames van de thuiszorg komen elke dag en zijn broer, schoonzus en kennissen 
komen ook nog zeer regelmatig bij hem langs. Een aantal maanden later werd ik gebeld door zijn broer.  Adrie is 
overleden. Op het voor mij bekende adres kom ik de aanleunwoning binnen. Naast het bed waarop Arie ligt 
opgebaard zitten zijn broer en schoonzus. Arie… een klein broos mannetje met een kleine glimlach op zijn 
gelaat. Inmiddels zijn we een paar jaar verder maar toch denk ik af en toe nog aan Lies en Arie. Broos maar zó 
dankbaar, dat blijft mij vooral bij.  

       

     Column
             Francisca Vermeulen, Yarden uitvaartzorg

De jaarlijkse bridgedrive van Innerwheel Vriezenveen is za-
terdag succesvol verlopen. Ongeveer 130 fanatieke bridgers 
kwamen samen in de protestantse kerk in Wierden. Zij wer-
den op hun wenken bediend door de serviceclubleden, die 
ook nog een zeer grote verscheidenheid aan hartige lekker-
nijen hadden gemaakt om te serveren bij de drankjes.

Innerwheel organiseert zoveel mogelijk activiteiten om geld 
in te zamelen voor goede doelen. De jaarlijkse bridgedrive is 
zeven jaar geleden bedacht door IW-lid Annelies van Ginkel. 
Zij organiseerde de drive samen met oud-lid Ina Gierveld en 
Dieneke Sjoers.
Dit jaar eveneens alle drie fanatieke deelnemers. Als goed 
doel voor deze bridgedrive koos Innerwheel Vriezenveen dit 
jaar voor de schaapskooi. De van oorsprong Vriezenveense 
Anita Wichers is behalve professioneel herder ook een vurig 
pleitbezorger van het nut van schapenhoeden, wat zij dagelijks 
doet op en rond de Lemelerberg. 
Tijdens de lunch kwam zij met een diashow haar werk belich-
ten en mocht zij meteen al uit handen van Alice de Groot een 
check van 1.620 euro in ontvangst nemen, de opbrengst van 
deze bridgedrive. Anita was zeer content met dit bedrag. Ze 
kon de aanwezigen nu al vertellen dat zij hier een bordercollie 
voor gaat kopen. 
“Dat zijn de beste honden om een schaapskudde te begeleiden 
en wij hebben een hond nodig. Ik ben hier dus heel erg blij 
mee”, aldus de herder.

vvrrIIezenveenezenveen

Hond voor herder 
schaapskooi

bert aan de Molinksweg in Bergentheim zijn open en nog 
twintig andere tuinen verspreid over deze regio. 

Ontdek mooie en bijzondere bloemen- en plantencombinaties, 
wandel door origineel ontworpen tuinen en bekijk allerlei ma
terialen en toepassingen. Een mooie gelegenheid om andere 
tuinliefhebbers te ontmoeten, tips en trucs uit te wisselen en 
vernieuwende ideeën op te doen voor je eigen tuin. Ook dit jaar 
hebben ze weer een aantal nieuwe particuliere tuineigenaren 
bereid gevonden om hun tuin voor je open te stellen. Er is een 
heel gevarieerd aanbod voor tuinliefhebbers uit de regio en 
voor toeristen die hier hun vakantie komen doorbrengen. Wij 
hopen dat je er veel kijkplezier aan zult beleven. De open tui
nen zijn te vinden in de regio Ommen, Hardenberg, Dalfsen en 

je genieten van al het moois in hun tuin. 

nemende tuinen is vanaf eind mei te koop bij: De Read Shop 
Ommen en Dalfsen, Primera  Ommen, Dalfsen en Dedems
vaart, Bruna Hardenberg,  Shell benzinestations in Ommen 
en Hardenberg. Route boekje kost vijf euro en is tevens het 
toegangsbewijs voor alle tuinen.
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BalkBrug

Triatleten hebben 
het zwaar

•	 Deelnemers	in	actie	op	het	eerste	onderdeel	van	de	
triatlon:	vijfhonderd	meter	zwemmen.

Het was zweten, maar vooral afzien, voor de meer 
dan honderd deelnemers die tijdens de dertiende 

editie van de recreatieve triatlon in actie kwamen. De triat-
lon vond plaats op woensdagavond 21 juni in en om het Heu-
veltjesbosbad in Balkbrug.

De deelnemers aan de sportieve beproeving moesten om 
te beginnen vijfhonderd meter zwemmen om vervolgens 25 
kilometers wielrennend af te leggen en hierna nog eens vijf 
kilometer hard te lopen.

regio / uitslagen

Paardensport
LR Avereest
Amazone Ellen Kosse van rijvereniging Avereest heeft 

met Defurstinels tijdens een concours te Zuidwolde twee maal 
een eerste prijs behaald in de klasse Z2 dressuur met een pun-
tentotaal van 218 en 224,5.

PC Avereest
Op het concours in Zuidwolde behaalde Nadieh Rens van 
ponyclub Avereest met haar pony Jerina in de L1-dressuur een 
eerste prijs met 201 punten en een vierde prijs met 194 punten 
in de categorie D/E.

De Bosruiters
Madelon Schulte van de Bosruiters uit Den Ham heeft met 
haar pony Tweety meegedaan aan het Bixie-kampioenschap 
voor zowel springen als dressuur. Er werden drie wedstrijden 
gereden, en wel in Averlo, Broekland en Heeten. De twee beste 
uitslagen werden meegeteld voor het kampioenschap. Madelon 
werd kampioen met het springen en de dressuur. Op zondag 
25 juni deed Daniëlle Sluijer mee aan een concours in Heeten, 
in de klasse L1-dressuur. Met 196,5 en 202 punten behaalde 
ze met haar paard Higgy Rea op beide proeven de eerste prijs. 
Charlène van Haarst ging op 24 juni van start in Wierden met 
haar pony Tunja’s Nina. Haar eerste proef werd beloond met 
197,5 punten en een eerste prijs.

Sallandruiters
Naomi is op zaterdag 24 juni met Angel op concours geweest 
in Wierden. Ze won een derde prijs met 196,5 punten en een 
tweede prijs met 200 punten.

Bergentheim

Recordaantal 
deelnemers

•	 De	Bantumloop	is	elk	jaar	één	van	de	hoogtepunten	van	
de	feestweek	in	Bergentheim.

Van 19 tot en met 24 juni werd de jaarlijkse feestweek 
in Bergentheim georganiseerd. Een hoogtepunt was 

de stratenloop de ‘Bantumloop’.

Op vrijdagavond 23 juni liep Bergentheim weer massaal uit om 
actief mee te doen of hun ‘helden’ aan te moedigen. Ruim ne-
genhonderd deelnemers lieten zich inschrijven en dit betekende 
een recordaantal deelnemers. Naast het hardlopen werd voor 
het eerst ook een wandeltocht georganiseerd over 3,5; zeven 
of tien kilometer. Voor de uitslagen, zie www.uitslagen.nl.

BalkBrug

Nijhuis pakt 
titel op tijdrit

•	 Arnoud	Nijhuis	toont	zijn	kampioenstrui.	Hij	pakte	de	
nationale	titel	bij	het	paracycling	op	de	tijdrit.

Arnoud Nijhuis uit Balkbrug heeft tijdens de NK de 
nationale titel behaald bij het paracycling op de tijd-

rit. Deze wedstrijden werden gehouden in ‘s Heerenberg op 
een heuvelachtig parcours.

Onder zeer hoge temperatuur werd het een hele spannende 
wedstrijd, waar het om seconden ging. Nijhuis bleek na de 
tijdsfactor het snelst te zijn. Afgelopen week werden ook de 
wegwedstrijden verreden op dit mooie parcours. Hier werd 
Arnoud tweede achter Stijn Boersma.

hardenBerg

GZG houdt 
selectiedagen

Voor volgend seizoen worden de herenteams van 
GZG Hardenberg samengesteld door middel van een 

selectie. De eerste selectietrainingen vonden al plaats op 
vrijdag 23 en dinsdag 27 juni, de laatste training is op vrij-
dag 30 juni van 20.30 tot 22.00 uur.

De selectietrainingen zijn gericht op het ontwikkelen van vijf 
kernfactoren: 1. fysiek: het vermogen om je emoties te mana-
gen, je te concentreren of creatief te denken hebben alles te 
maken met een goede lichamelijke conditie; 2. vaardigheden: 
belangrijke factoren zijn aanleg en de drang om beter te willen 
worden; 3. emotie: het vermogen om je emoties in de hand te 
houden, te begrijpen en te gebruiken, in positieve en negatieve 
zin, tegenover medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, 
coaches en clubbestuurders; 4. zingeving: ben je gemotiveerd 
om tijd en energie te investeren in bovengenoemde punten? 
Word je gesteund door je thuisfront? Kun je vrij krijgen van 
werk/school voor teamweekenden en toernooien? Het is een 
belangrijke factor die vraagt om het maken van keuzes en 
het stellen van prioriteiten; 5. mentaliteit: het vermogen en 
discipline om concentratie en focus te houden. Het is een ver-
bindende factor voor het bovengenoemde. Belangrijk daarbij 
zijn: doorzettingsvermogen, confrontatiebereidheid, goede 
mentale voorbereiding, positieve instelling en creativiteit. De 
spelers van de huidige heren 1 en 2 doen al mee. Daarnaast is 
iedereen welkom om zich aan te melden voor deze uitdaging. 
Stuur hiervoor een mail naar marloesseigers@gmail.com.

hardenBerg

Uitslag Parkvissers
De vierde wedstrijd van de parkvissers is gevist in 
de vijvers op industrieterrein Haardijk. Het was snik-

heet, toch waren de verwachtingen hoopvol want de dag er-
voor was er gevist met een groep schoolkinderen en toen 
werd er goed gevangen.

Jammer genoeg lieten de vissen het een beetje afweten want ze 
hadden niet al te veel trek in eten. Het werd dan ook een moei-
zame wedstrijd met matige vangsten. Alleen Johan Drenthen 
wist in het A vak een grote vis te vangen en hij won het A-vak 
dan ook met 3.160 gram. Goede tweede was Fraterman met een 
gewicht van 1.890 gram en de derde plaats was voor Ter Wijlen 
met 1.450 gram. Het B-vak viste in de naast gelegen vijver en 
daar ging het nog moeizamer. Hendrikus Kampherbeek werd 
hier eerste met 1.540 gram. Op de tweede plaats eindigde Inus 
IJpelaar met 1.210 gram en de derde plaats was voor Jan Harm 
Nijman met 980 gram. De volgende wedstrijd is op woensdag 
5 juli, dan wordt er gevist voor en achter de Matrix in de wijk 
Marslanden.

hardenBerg

Women in Black 
kampioen 

Op zondag 25 juni werd in Nieuwegein de KNBB 
landsfinale voor dames biljartteams gespeeld. In 

totaal streden acht damesteams voor de titel Nederlands 
Kampioen damesteams. Het Hardenbergse team Women in 
Black, bestaande uit Marinka Sandink, Nienke Lehmann-
Schutte en Jacquelien van den Berg, heeft zich weten te 
plaatsen na overwinningen in meerdere voorwedstrijden.

Na een moeilijk begin, met enkele verliespartijen al vroeg op 
de dag, hebben de dames zich alsnog sterk terug gevochten om 
op de valreep toch nummer 1 in de poule te worden. Wat volgde 
was een beslissende finale voor het kampioenschap tegen het 
damesteam van ‘t Centrum uit Capelle a/d IJssel. De partijen 
werden tegelijkertijd gespeeld op drie tafels en wanneer de 
dames twee van hun partijen hadden gewonnen waren ze kam-

pioen. Na een zeer terechte 4-2 overwinning mochten de drie 
dames uit Hardenberg zichzelf kampioen noemen en de beker 
in ontvangst nemen. De dames waren uiteraard erg trots op de 
prestatie die ze neer gezet hebben als team. Op het podium 
werd het Wilhelmus met trots en volle borst mee gezongen.

•	 Women	in	Black	mocht	met	bloemen	en	bokaal	op	het	
podium	plaatsnemen.

dedemsvaart

Bridgeclub Avereest
Bridgeclub Avereest speelde op donderdag 22 juni de 
zesde zitting van de zomercompetitie.

De uitslag: 1. Dini en Nico den Hollander, 63,70%; 2. Herman 
en Joke Mensink, 61,38%; 3. Ria Hooijmaaijers en Janny Prins, 
58,78%. Iedereen kan meedoen aan de zomercompetitie. De 
drive begint elke week om 19.30 uur, inschrijven vanaf 19.00 uur.

ADVERTENTIE

Zie onze vacatures 
voor een 

leuke baan!

www.brflex.nl
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‘Het verteltheater’ van Janna van den Berg komt op dinsdag 
7 februari naar Daarlerveen en is de achtste ouderenmiddag. 
De middag begint om 14.00 uur in De Kruiskerk. Het is een 
initiatief van de beide kerken in het dorp De Schoof en De 
Kruiskerk, in samenwerking met ‘Welzijn Ouderen Daarler-
veen’. 

Verhalen vertellen is een oude traditie. Zolang er mensen zijn, 
vertelt men elkaar verhalen. Wie luistert er nu niet graag naar 
een mooi verhaal. De vertellers stammen af van de troubadours, 
reizende dichters en oude wijze vrouwen die binnen het dorp, 
de stam of familie, religie, kennis en cultuur doorgaven. Elk 
verhaal is een les, een medicijn, geeft kracht of wijst de juiste 
weg. Of dient enkel ter vermaak. Door deze traditie maar bovenal 
door de verhalen zijn zij met elkaar verweven. De broers van 
grootvader Van den Berg reisden over de wereld. Vier broers 
en één zuster. En wanneer zij terug kwamen in Bennekom, 
vertelden zij hun belevenissen, tegen kost en inwoning. In die 
tijd reisden mensen niet veel en was er grote belangstelling 
voor de reisverhalen. Zij hadden wat te vertellen.
‘Het Verteltheater’ heeft nieuwe verhalen en Daarlerveen mag 
de primeur hebben in 2017, met onder andere de tijd van ‘Bar-
tje’. Het belooft een fantastische middag te worden. Iedereen 
is van harte welkom.
Ze hopen weer veel ouderen te ontmoeten. Maar ook mensen 
die nog jong(er) zijn. Er is koffie/thee en iets lekkers erbij. Dit 
alles voor een vrije gift.

Daarlerveen

Oudermiddag 
met verteltheater 

Sinds oktober 2016 is er nu ook in Dedemsvaart professio-
nele hulp beschikbaar voor mensen die financieel in de pro-
blemen komen.

“Als schulden een probleem worden…Het afgelopen jaar was 
misschien voor veel mensen financieel een groot probleem het 
inkomen daalde door ontslag, ziekte of om andere redenen. Het 
kan van alles zijn wat mensen in de problemen brengt zonder dat 
ze dat direct in de gaten hebben”, vertelt Wilma Seubers-Luxen.                                                      
Wilma weet hoe gemakkelijk je van het ene op het andere 
moment niet meer in staat kunt zijn om je rekeningen te beta-
len. “Dat kan iedereen overkomen en hoewel het gemakkelijk 
gezegd: Je hoeft je daar niet voor te schamen! Maar roep wel 
op tijd hulp in. Ik begrijp heel goed dat mensen dat liever niet 
naar buiten brengen en liever hun eigen problemen willen op-
lossen, maar hulp inroepen is ook een manier om het zelf op te 
lossen. Want het gaat om veel meer dan geld alleen. Je gevoel 
van eigenwaarde en zelfvertrouwen worden ook aangetast 
door zo’n situatie. Maar niet alleen de mensen zelf, maar ook 
bekenden of werkgevers kunnen vaak meer doen om mensen 
te stimuleren tot actie te gaan. Als er loonbeslag is opgelegd 
dan weet je als werkgever dat je medewerker hulp nodig heeft 
en in contact brengt met professionele hulp!”.

Hulp
Wilma is gediplomeerd budgetcoach en in het bezit van alle 
benodigde diploma’s en certificaten voor Schulphulp en de Wet 
Financieel Toezicht. Ze kwam zelf ooit in de problemen buiten 
haar schuld en weet dus hoe het voelt. Dat is ook waarom ze 

voor dit vak heeft gekozen en om anderen te helpen om schade 
te beperken. 
Dat kan door adviezen over uitgaven en het maken van budget-
ten, maar ze weet ook de weg voor het verhogen van toeslagen, 
voorzieningen en belastingteruggave. Vaak is er meer mogelijk 
dan mensen weten.  Wilma werkt zowel voor particulieren als 
voor bedrijven en instanties. 

Budgetbureau De Toekomst
Budgetbureau De Toekomst kunt u vinden aan de Blauwe Zegge 
38 7702 AK Dedemsvaart, 0523-293419/06-25020260 of  www.
budgetbureaudetoekomst.nl.

aDverTOrIal

Budgetbureau De Toekomst

•	 Budgetcoach	Wilma	Seubers-Luxen	van	Budgetbureau	
De	Toekomst	in	Dedemsvaart.

De jaarlijkse bridgedrive van Innerwheel Vriezenveen is za-
terdag succesvol verlopen. Ongeveer 130 fanatieke bridgers 
kwamen samen in de protestantse kerk in Wierden. Zij wer-
den op hun wenken bediend door de serviceclubleden, die 
ook nog een zeer grote verscheidenheid aan hartige lekker-
nijen hadden gemaakt om te serveren bij de drankjes.

Innerwheel organiseert zoveel mogelijk activiteiten om geld 
in te zamelen voor goede doelen. De jaarlijkse bridgedrive is 
zeven jaar geleden bedacht door IW-lid Annelies van Ginkel. 
Zij organiseerde de drive samen met oud-lid Ina Gierveld en 
Dieneke Sjoers.
Dit jaar eveneens alle drie fanatieke deelnemers. Als goed 
doel voor deze bridgedrive koos Innerwheel Vriezenveen dit 
jaar voor de schaapskooi. De van oorsprong Vriezenveense 
Anita Wichers is behalve professioneel herder ook een vurig 
pleitbezorger van het nut van schapenhoeden, wat zij dagelijks 
doet op en rond de Lemelerberg. 
Tijdens de lunch kwam zij met een diashow haar werk belich-
ten en mocht zij meteen al uit handen van Alice de Groot een 
check van 1.620 euro in ontvangst nemen, de opbrengst van 
deze bridgedrive. Anita was zeer content met dit bedrag. Ze 
kon de aanwezigen nu al vertellen dat zij hier een bordercollie 
voor gaat kopen. 
“Dat zijn de beste honden om een schaapskudde te begeleiden 
en wij hebben een hond nodig. Ik ben hier dus heel erg blij 
mee”, aldus de herder.

vrIezenveen

Hond voor herder 
schaapskooi

Op zaterdag 21 januari was de officiële opening van de nieu-
we Kinderboerderij Ommen.

De kinderboerderij werd heropend na maandenlang klussen 
door een grote groep vrijwilligers, nadat het gebouw casco 
werd opgeleverd. De opening was een groot succes.
De belangstelling was enorm. ’s Morgens bij het officiële deel 
waren ruim 250 mensen aanwezig en de schatting is dat mini-
maal 1.500 bezoekers ’s middags een kijkje zijn komen nemen 
op deze zonovergoten zaterdag. 

Ommen

Kinderboerderij 
geopend

•	 Veel	mensen	namen	zaterdag	een	kijkje	bij	de	nieuwe	
kinderboerderij	in	Ommen.

De POllen

Wat een peerdespul
Toneelgroep De Pollen speelt op 17 en 22 februari, 2, 3 en 17 
maart ‘Wat een peerdespul’ in het gebouw achter de Pollen-
kerk. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur.

Het door Herman van der A geschreven stuk speelt zich af op 
de kapitale boerderij van Klaas en Geertje Siebring. Deze vrij-
gezelle broer en zus bezitten een melkveebedrijf met prachtig 
melkvee. Klaas is veeboer in hart en nieren. Zijn zus Geertje 
ziet echter meer in paarden en wil, tot ongenoegen van Klaas, 
een stoeterij beginnen. 
Zij drijft, met hulp van knecht Evert, toch haar zin door en de 
bom barst in huize Siebring. Wanneer de op geld beluste oudere 
zussen van Klaas en Geertje het hoofd om de deur steken, lig-
gen de problemen helemaal voor het oprapen. Zou waarzegster 
Margarita de oplossing van de problemen in haar glazen bol 
kunnen waarnemen? De voorstelling van vrijdag 3 maart is uit-
verkocht. Voor de andere avonden is nog een (beperkt) aantal 
kaarten beschikbaar. Voor inlichtingen of reserveringen: Attent 
Peddemors, 0546-567130.

ADVErTEnTIE

Alleen, maar niet eenzaam

Lies is overleden. Haar man Adrie, een kleine broos mannetje, zit naast het bed waarop zij is opgebaard. 
Adrie en Lies hebben geen kinderen mogen krijgen. Samen hebben zij altijd hard gewerkt op hun kleine 
boerderij. De laatste jaren woonden ze in een aanleunwoning waar zij met hulp van zorgzame thuiszorgmede-
werkers nog vele jaren samen hebben genoten. Lies, die al jaren kwakkelt met haar gezondheid en steeds hulp-
behoeftiger werd, kon rekenen op haar Adrie. Niets was Adrie teveel, Lies wassen, eten koken en zelfs op het 
laatst zijn lieve Lies eten geven.  Nu was Lies rustig ingeslapen en Adrie strijkt liefdevol over haar gelaat. Enkele 
maanden later ga ik nog een keer op bezoek bij Adrie. Als ik de woonkamer binnenkom zit hij blij en parmantig 
in zijn stoel, lopen kan hij niet meer. Ook hij heeft de afgelopen maanden enkele keren in het ziekenhuis gelegen 
en werd zelfs een deel van zijn been geamputeerd. Vol liefde vertelt hij over zijn leven met Lies. Zijn woorden 
en ogen spreken zoveel dankbaarheid voor hun mooie leven samen. Ook dankbaar is hij dat hij mocht blijven 
wonen in zijn aanleunwoning waar hij vertroeteld wordt door de thuiszorgmedewerkers. Natuurlijk mist hij Lies. 
Maar… zo vertelt Adrie, de lieve dames van de thuiszorg komen elke dag en zijn broer, schoonzus en kennissen 
komen ook nog zeer regelmatig bij hem langs. Een aantal maanden later werd ik gebeld door zijn broer.  Adrie is 
overleden. Op het voor mij bekende adres kom ik de aanleunwoning binnen. Naast het bed waarop Arie ligt 
opgebaard zitten zijn broer en schoonzus. Arie… een klein broos mannetje met een kleine glimlach op zijn 
gelaat. Inmiddels zijn we een paar jaar verder maar toch denk ik af en toe nog aan Lies en Arie. Broos maar zó 
dankbaar, dat blijft mij vooral bij.  

       

     Column
             Francisca Vermeulen, Yarden uitvaartzorg
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‘Eigenzinnig’. Onder deze titel exposeren twee kunstenares-
sen van 8 april tot en met 27 mei hun werk bij HardenbergArt 
in het LOC aan de Parkweg 1a4 Hardenberg.

Beide kunstenaressen laten zich inspireren door de natuur. 
Harma Cellarius vindt voorbeelden in de Engbertsdijksvenen 
bij haar woonplaats Sibculo. De opgedane indrukken verwerkt 
ze in haar werkplaats ‘Tatteljee’ tot fijnzinnige bronzen en kera-
miekobjecten. HardenbergArt heeft permanent werk van Harma 
in de verkoopafdeling, ook bij Galerie Witharen in Witharen is 
haar werk te zien en te koop. Mia van der Burg woont en werkt 
in Rotterdam en vatte een grote interesse op voor het menselijk 
ingrijpen in de natuur tijdens haar artist in residence periode in 
de Noordoostpolder enkele jaren geleden. Het cultiveren van de 
natuur; het zaaien en oogsten, gebruik maken van de wind, alles 
vervulde haar met ver- en bewondering. Het resultaat hiervan 
toonde ze eind vorig jaar in een groepstentoonstelling in de 
WTC Art Gallery in Rotterdam. Mia werkt met textiel, porselein, 
hout en bladgoud en maakt behalve ruimtelijke objecten ook 
tekeningen in grafiet.
Het ‘eigenzinnige’ werk van Harma en Mia kunt u zien in de 
binnen- en buitenruimte van HardenbergArt en op het Cultuur-
plein: de ruimte rond de leestafels van de Bibliotheek. Tijdens 
de openingsuren van het LOC op woensdag tot en met vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur. 
Meer informatie: www.hardenbergart.nl, info@hardenbergart.
nl, www.harmacellarius.nl, www.miavanderburg.nl.

HARDENBERG

Eigenzinnig bij 
HardenbergArt

HARDENBERG

Beauty and 
the Beast

Door Julian Kampman

Na 101 Dalmatiërs, Doornroosje, Assepoester en 
The Jungle Book, is er weer een gloednieuwe Dis-

neyfilm uit, gebaseerd op de originele animatiefilm. Dit keer 
is het Beauty and the Beast, de klassieker uit 1991.

Elk jaar gaat Maurice (Kevin Kline), vader van boekenwurm 
Belle (Emma Watson), naar een grote markt buiten het dorp. 
Maar wanneer een roedel wolven hem als een bedreiging ziet, 
vlucht Maurice naar een groot kasteel in het bos. Geschrok-
ken komt het paard van hem terug naar Belle. Eenmaal in het 
kasteel, blijkt er een groot beest (Dan Stevens) te wonen die 
Belle’s vader gevangen houdt.
Maurice wordt vrijgelaten, maar als tegenprestatie wordt Belle 
de gevangene. Daar komt ze erachter dat het beest vroeger een 
knappe prins was, maar is betoverd in een monster, samen met 
zijn bediening (Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson). 
De vloek kan alleen verbroken worden als het beest liefde leert 
kennen, en iemand anders liefde voor het beest leert kennen. 
Beauty and the Beast is, met zijn extra scènes en nieuwe 
liedjes, een verbeterde versie van de tekenfilm. Dus allemaal 
vliegensvlug naar de bioscoop.

Het LOC+-gebouw was op donderdag 30 maart weer het de-
cor van Hardenberg’s Got Talent. De jury koos streetdance-
groep Dansation uit De Krim als winnaar van de editie van 
2017. De talentenjacht werd georganiseerd door tweede- en 
derdejaarsstudenten van de opleiding Travel, Leisure en 
Hospitality van het Alfa-college.

In totaal namen er tien acts deel aan Hardenberg’s Got Talent. 
Variërend van verschillende dansstijlen, zangers/zangeres-
sen tot singer-songwriters. Het werd de jury, bestaande Bert 
Nonkes, Vivian Rodermond en Marjolein Brunink, niet gemak-
kelijk gemaakt; alle optredens waren van een hoge kwaliteit 
waardoor alle deelnemers gezamenlijk garant stonden voor 
een geweldige avond.

De winnaars
Streetdance-groep Dansation uit De Krim pakte uiteindelijk de 
titel met een spetterend dansoptreden. De jongste streetdance-
groep van gymvereniging Beatrix overtuigde de jury met 
hun aanstekelijke energie, lef en uitstraling op het podium. 
Als tweede eindigde de in Hardenberg woonachtige singer-
songwriter Wesley Hofstede. Hij zong een eigen geschreven 
Nederlandstalig nummer. Op zijn ‘Happy Socks’ vertolkte hij 
recht vanuit zijn hart zijn nummer, met een prachtige tekst. De 
jury roemde zijn eigen geluid; een echte singer-songwriter. 
Johan Bos uit Hardenberg eindigde op de derde plaats. Deze 
singer-songwriter overtuigde met zijn lef, eigenheid en muzi-
kaliteit de jury en veroverde met zijn zelf geschreven nummer 
‘Rollercoaster’ de derde plaats.
Zoals als ieder jaar werd de avond weer op enthousiaste wijze 
gepresenteerd door Erik Volkers. De Alfa-college schoolband 
trad voor de eerste keer op en zorgde voor de muzikale omlijs-
ting van de avond.

Opbrengst naar Free a Girl 
De opbrengst van deze avond, 150 euro, gaat naar de stichting 
Free a Girl. Free a Girl zet zich in om jonge meisjes uit gedwongen 
prostitutie te bevrijden.

HARDENBERG

Grootste talent 
komt uit De Krim

• De winnaars in beeld. Achter: team Dansation en op de 
voorgrond Wesley Hofstede (rechts) en Johan Bos.

Op zondag 2 april was het zover: het zwembadconcert in het 
Hattemattebad te Gramsbergen! Vanuit het nog lege zwem-
bad klonk er veelal lichte muziek van onder anderen ‘Man-
cini’ en het bekende ‘Halleluja’. Het orkest en het jeugdor-
kest waren geheel in stijl gekleed: badjas, slippers en niet 
te vergeten: de zonnebril.

De ruim 460 bezoekers konden aan de rand van het zwembad, 
in het zonnetje, genieten van de mooie muziek en van de stem 
van Marjon Boonstra. Zij vertolkte het verhaal van Rapunzel en 
zong een aantal stukken mee. Het jeugdorkest spetterde met 
stukken als ‘on my way’ van Calvin Harris en het stuk waarmee 
ze de gemeentevlag hebben gewonnen: Two Israeli Folksongs. 
Zoals een van de bestuursleden zei: volgens mij zijn we allemaal 
geslaagd voor ons muzikale zwemdiploma!

Het was een ontzettend mooi concert waar met zonnige en 
muzikale gedachten op teruggekeken wordt. De volgende keer 
dat u naar Harmonie Crescendo Gramsbergen kunt luisteren 
is op woensdag 19 juli, tijdens het concert bij de Mommeriete 
in Gramsbergen.

GRAMSBERGEN

Crescendo neemt 
muzikale duik

• Het jaarlijkse voorjaarsconcert werd in het zwembad 
gehouden.

ADVERTENTIE

Slagerij Hoff
Hét bewijs dat kwaliteit 
niet duur hoeft te zijn!

te l :  0523-265700
www.s lager i jhof f .n l

“Nieuwe innovatie voor de gewrichten”
-actief blijven bewegen; juist bij het ouder worden- 

“Nieuwe innovatie voor de gewrichten”
Amerikaanse medische wetenschap hee�  een 
doorbraak gerealiseerd voor de gewrichten. 
Na jarenlang onderzoek hee�  men een middel 
ontwikkeld dat zeker een nieuwe innova� e genoemd 
mag worden! Het product heet Athrine®.

Collageen is het belangrijkste structurele 
eiwit in gewrichtskraakbeen. Het bestaat 
hoofdzakelijk uit collageen type II.  Recente 
studies hebben aangetoond dat kleine doses 
van ongedenatureerd type II collageen al 
voldoende zijn. Eén van de hoofdbestanddelen 
van Athrine® is het gepatenteerde UC-II®, wat 
geheel bestaat uit ongedenatureerd Type II 
collageen. In tegenstelling tot veel gebruikte 
supplementen wordt Athrine® niet snel 
afgebroken, waardoor de optimale dosering 
1-maal daags is!

Naast UC-II® bevat Athrine® ook het 
gepatenteerde CAVACURMIN®; de nieuwste 
innovatie op het gebied van curcumine. Van 
curcumine (kurkuma) is breed bekend dat het 
goed is voor de gewrichten; het probleem was 
echter de slechte opneembaarheid.
Deze CAVACURMIN® heeft een uitzonderlijk 
hoge biologische beschikbaarheid en is dus 
zeer goed opneembaar door het lichaam. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is in 2016 
gebleken dat CAVACURMIN® 40x beter 
opgenomen wordt dan gewone curcumine.

Nu is de opneembaarheid dus optimaal. Vooral 
de combinatie van collageen met curcumine is 
uniek te noemen en is nu al de belangrijkste 
innovatie van 2017. Dit alles wordt 
gecombineerd met een hoge concentratie 
vitamine D3. Dit speelt een belangrijke rol 
bij het behoud van soepele en sterke spieren. 
Daarnaast beveelt de gezondheidsraad 
senioren aan extra vitamine D te gebruiken ter 
versterking van de botten. 
 
Athrine® is de ONE-A-DAY kuur voor het 
behoud van soepele gewrichten! Voor een 
degelijk advies kunt u in uw regio terecht bij:

(advertorial)

DA drogisterij Sante
Adm. Helfrichstraat 142 
Hardenberg

DA drogisterij Sante 
Friesestraat 55 
Coevorden
DA drogisterij Sante
Prinsenstraat 29 Dalfsen
0529-215 019

De column even sToren wordt verzorgd door Henk Leemhuis, 
Karin van Dijk, Bert Nonkes, Adrian Verbree en Anja Dalhuisen. 

Hoe kostbaar
Het zijn zware dagen voor mijn vrouw. Na een ernstig 
auto-ongeluk lijdt zij onder de gevolgen van een zware 
hersenkneuzing. Haar wereld is er - tijdelijk zeggen de 
artsen, en mijn bede is: o Heer, laat het waar zijn - er een 
van angst, onbegrip, radeloosheid en pijn geworden.

Gaat ze niet vooruit? Jawel, zeker, zegt de buitenwacht, 
waartoe ook ik behoor. Maar hoe kan iemand meten dat ze 
vooruitgaat, wanneer ze niet weet waar ze zich bevindt? Er is 
geen onder en boven, geen voor en geen achter meer. Ik ben 
zelf, alweer lang geleden, langere tijd ziek geweest. Het waren 
lange jaren, maar is voor ons allemaal niet veel erger de pijn 
van een geliefde te zien en niet te kunnen helpen? Mijn co-
lumns in deze rubriek was ik van plan luchtig te houden, zoals 
u wellicht al had opgemerkt. Maar nu even niet. 
Er kwam een gedicht bij me boven. Het is uitgehouwen op een 
cilinder van graniet op het terrein van psychiatrisch ziekenhuis 
Brinkgreve in Deventer. Het is van de hand van een vermaard 
collega die aan een hersentumor overleed. Okke Jager schreef:

Verraadt ons aller angst zich niet 
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

Ik moet er aan denken als ik mijn vrouw, 
onherkenbaar ten opzichte van zich-
zelf, door de gangen van het verzor-
gingstehuis duw, of wanneer ik haar 
schreiend of mijn naam roepend 
alleen op haar kamer aantref. Hu-
mor, zo zei Bomans, is overwonnen 
droefheid. Zeker, maar vandaag 
even niet. Soms is mijn pen 
slechts mijn traanbuis.

Op zaterdag 3 juni organiseren Staatsbosbeheer en De Kop-
pel voor de vijfde maal het Vechtival. Van 12.30 tot 17.00 uur 
vinden in de Koppeltuinen tal van activiteiten plaats.

Op 3 juni gaan er vaarexcursies richting Diffelen (3) en richting 
de Zwieseborg (3), compleet met natuurgids. Het is al mogelijk 
hiervoor een plekje te reserveren. Een greep uit wat er verder 
te doen is deze middag: broodjes bakken met de boswachters; 
waterdiertjes zoeken; zaklopen, boomstam werpen en dennen-
appels gooien; kanovaren, boogschieten en boulderen; bijenstal 
bekijken met een imker; demonstraties met jachthonden door 
de WBE’s; de kanovereniging met kajaks; WSV Hardenberg 
verzorgt authentieke zeilboten en een zeilpunter; midwinter-
hoorn Hardenberg; eten en drinken; of gewoon lekker niksen 
en kijken. De entree is gratis. Aan de vaarexcursies zijn kosten 
verbonden. Ook op deze middag verzorgt Janet Bouwhuis een 
kinderactiviteit pizza’s maken. Kinderen kunnen pizza’s maken 
en naar eigen smaak samenstellen. Al doe je niet mee met de 
activiteit, een pizzaatje kopen is ook mogelijk.
Het Vechtival wordt mede mogelijk gemaakt door Stad Harden-
berg Promotie, WAK, Provincie Overijssel, Cogas, Vechtpark en 
de deelnemende standhouders. Voor meer informatie: 0523-
273388 of www.dekoppel.com (ook voor de volledige lijst van 
deelnemers). Natuuractiviteitencentrum De Koppel is te vinden 
aan de Vechtstraat 8 in Hardenberg. Openingstijden: dinsdag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur.

HarHarDDenbergenberg

Vechtival bij 
De Koppel

‘Eigenzinnig’. Onder deze titel exposeren twee kunstenares-
sen van 8 april tot en met 27 mei hun werk bij HardenbergArt 
in het LOC aan de Parkweg 1a4 Hardenberg.

Beide kunstenaressen laten zich inspireren door de natuur. 
Harma Cellarius vindt voorbeelden in de Engbertsdijksvenen 
bij haar woonplaats Sibculo. De opgedane indrukken verwerkt 
ze in haar werkplaats ‘Tatteljee’ tot fijnzinnige bronzen en kera-
miekobjecten. HardenbergArt heeft permanent werk van Harma 
in de verkoopafdeling, ook bij Galerie Witharen in Witharen is 
haar werk te zien en te koop. Mia van der Burg woont en werkt 
in Rotterdam en vatte een grote interesse op voor het menselijk 
ingrijpen in de natuur tijdens haar artist in residence periode in 
de Noordoostpolder enkele jaren geleden. Het cultiveren van de 
natuur; het zaaien en oogsten, gebruik maken van de wind, alles 
vervulde haar met ver- en bewondering. Het resultaat hiervan 
toonde ze eind vorig jaar in een groepstentoonstelling in de 
WTC Art Gallery in Rotterdam. Mia werkt met textiel, porselein, 
hout en bladgoud en maakt behalve ruimtelijke objecten ook 
tekeningen in grafiet.
Het ‘eigenzinnige’ werk van Harma en Mia kunt u zien in de 
binnen- en buitenruimte van HardenbergArt en op het Cultuur-
plein: de ruimte rond de leestafels van de Bibliotheek. Tijdens 
de openingsuren van het LOC op woensdag tot en met vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur. 
Meer informatie: www.hardenbergart.nl, info@hardenbergart.
nl, www.harmacellarius.nl, www.miavanderburg.nl.

HARDENBERGHARDENBERG

Eigenzinnig bij 
HardenbergArt

Sportservice Groep vindt het belangrijk dat iedereen fit en vitaal 
is en dat zij op een plezierige manier kunnen sporten en bewegen.  

De komende periode staan er weer een aantal leuke 
activiteiten op de planning. Voor de maanden maart, april en 
mei staan er de volgende activiteiten op het programma: een 
schoolvoetbaltoernooi is er voor jongens en meiden voor de 
groepen 7 en 8, schoolbasketbaltoernooi voor groep 5-8, er is een 
waterpolotoernooi voor groep 5-8.  Je kunt je nog opgeven voor de 
een aantal activiteiten. 

Dit kan via onze website: www.sportservice-groep.nl of via www.
hardenbergkids.nl. Daarnaast is er in de gemeente Hardenberg het 
project: ‘hé, kom je buitenspelen’ op verschillende scholen. Op het 
Palet, de Morgenster, de Casperdiemerschool zijn deze middagen 
al geweest. In maart en april zijn de Akker in Gramsbergen en 
de Regenboog in Dedemsvaart aan de beurt. Leuke en creatieve 
spellen worden verzorgd op het schoolplein. Op deze manier 
komen de kinderen in aanmerking met nieuwe spellen en worden 

ze geënthousiasmeerd voor het buitenspelen. Voor de pleinspelen 
is er een vrije inloop voor alle kinderen. Binnenkort wordt dit 
uitgebreid binnen de provincie met het concept ‘Beweegwijs’. 
Meer informatie hierover volgt nog.

Vooruitblik activiteiten Sportservice Groep
ADVERTORIAL 
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