WORKSHOP WERKEN MET EEN 360° CAMERA

Nieuws van

FOCUSGROEP ‘NIEUWE DORPSSTRAAT’ PRESENTEERT IDEEËN

Na een jaar waarin de ideeën met betrekking tot de herinrichting van het
centrum besproken en gesmeed zijn is de focusgroep ‘Nieuwe Dorpsstraat’
met de visie naar buiten getreden. In gesprek met vertegenwoordigers
van de gemeente Hardenberg en de Provincie Overijssel zijn de ideeën
gepresenteerd.
De kern van de visie vormen de wensen om van de nieuwe noordzuidverbinding, die na de aanleg van de onderdoorgang ontstaat, een mooie
straat met een dorps karakter te maken. Groen, veilig en aantrekkelijk voor
bewoners én toeristen. Zo wil de groep graag dat de nieuwe bestrating en
het bijbehorende groen verder worden doorgetrokken tot voorbij de afslag
naar de Molenweg en de splitsing bij het voormalige Takens-pand. Andere
ideeën zijn een dorpsplein, toeristische wegwijzers en een oplaadpunt voor
elektrische fietsen.
De eerste reacties van gemeente en provincie waren positief, maar men wijst
er wel op dat het aanbestedingstraject al ver gevorderd is en er nauwelijks
meer ruimte is voor aanpassingen. De ideeën uit de visie liggen wellicht
meer op het terrein van de gemeente.
Het voorstel is gedaan om
een stedenbouwkundige van
de gemeente erbij te betrekken. De focusgroep is blij
met dit resultaat en zal na
de zomer weer volle kracht
vooruit gaan. Neem contact
op met Loretta Dijk (loretta.
dijk@gmail.com) voor al uw
vragen en reacties.

FabLab Hardenberg organiseert workshops 360° camera. De workshops worden
gehouden bij FabLab Hardenberg (woensdag 15) en in de bibliotheek van Dedemsvaart, donderdag 16 augustus. Op beide dagen van 14.00 tot 15.30 uur.
De workshops zijn gratis. Meer informatie en aanmelden www.fablabvechtdal.nl/
fablab-academy. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Het is tegenwoordig heel normaal om de wereld om ons heen te fotograferen. De
mooiste vakantiefoto’s worden gemaakt, zeker nu dankzij de mobiele telefoon een
camera altijd bij de hand is. Maar wat gebeurt er aan de andere kant van de foto.
Tijdens de workshops leren de kinderen om te gaan met een 360° camera, zowel
om hiermee foto’s en video te maken.

REESTDAL FUN RUN: DE ULTIEME UITDAGING

VV AVEREEST VIERT 25-JARIG JUBILEUM

Even dreigde het onweer het programma van de Reestdal Fun Run te verstoren, maar de organisatie greep voordat het ging donderen en bliksemen bijtijds
in. Alle deelnemers op het parcours werden op een veilige plaats ondergebracht en dat gold ook voor alle aanwezigen bij start en finish. Nadat de bui over
getrokken was, werd de Fun Run weer gestart en konden alle deelnemers verder gaan met hun uitdaging.

Het nieuwe voetbalseizoen staat al weer voor de deur. Voor VV Avereest is het een
belangrijk (kalender)jaar. De club viert namelijk haar 25-jarig bestaan. Dit wordt
in het weekend van vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus groots gevierd.

zwaarder aanvoelde. Met een lach op
het gezicht ging men enthousiast verder naar de volgende hindernissen.

Op vrijdagavond zijn alle oud-leden die ooit aan VVA verbonden waren van harte
uitgenodigd voor een voetbaltoernooitje met daarna een gezellige avond. Het
gaat hier om spelers, trainers, sponsoren, donateurs en noem maar op. Wilt u die
avond graag komen, meld u dan even aan jubileum25jaar@vvavereest.nl. Vermeld
daarbij of u mee doet met het ongedwongen toernooitje of dat u alleen naar de
feestavond komt.
Zaterdag is er de gehele dag een mooi programma. In de ochtend zijn er activiteiten voor de jeugd georganiseerd met onder andere een penaltybokaal. Daarna
volgt er een mixtoernooitje voor de huidige leden maar eigenlijk voor iedereen die
lekker een potje wil voetballen. Daaropvolgend speelt VVA 1 de jubileumwedstrijd
tegen zustervereniging Juliana ‘32.

De Fun Run editie 2018 trok zo’n duizend belangstellenden die allemaal de
ultieme uitdaging voor zich zelf aangingen. De organisatie, onder leiding
van Patrick Bloemberg, had maar liefst
veertig hindernissen uitgezet. Al bij
de eerste hindernis moesten de deelnemers door het water waardoor hun
kleding en schoeisel direct een stuk

Na dat duel is er een barbecue met een veiling. Iedereen die VVA een warm
hart toedraagt kan zich aanmelden voor de bbc. In verband met bestellingen
is opgeven hiervoor noodzakelijk dit kan ook weer via jubileum25@vvavereest.
nl. Als afsluiting is er een groots feest gepland met dj Soer. VV Avereest hoopt
iedereen die ook maar iets met de club heeft te kunnen verwelkomen tijdens dit
schitterende weekend!
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vast te leggen. De zesde editie van de
Reestdal Fun Run is blijkens de reacties
van veel deelnemers een groot succes
geworden.

Dit jaar waren er diverse klassen om in
deel te nemen, zowel individueel als in
teamverband. Een leuk onderdeel was
het ouder-kind-element. Het leek alsof
de ouders de kinderen soms een handje
moesten helpen, maar ook dat zij bij
de finish er niet meer zo fris bij liepen
als hun kinderen. Maar wie eenmaal
bij de bel was aangeland kon een grote lach, vaak gevolgd door een diepe
zucht, niet onderdrukken.
De uitslagen van de Fun Run zijn inmiddels gepubliceerd op de Facebookpagina van Reestdal Outdoor. Daar

BRASSERIE DE BOERDERIJ

OOK
ADVERTEREN
IN DE
REESTDALPOST?

zullen inmiddels ook de vele tientallen
foto’s vermeld staan, want waar je ook
keek, bij elke hindernis waren wel fotografen aanwezig om de inspanning

Een gezellige
sfeervolle
oude boerderij
in een
gemoderniseerd
jasje

• Lunch & diner
• Sfeervol terras (gelegen bij een grote speeltuin)
• Feesten & Partijen
• Vergaderingen
De Haar 7 • 7707 PK Balkbrug
facebook.com/brasserieboerderij
Reserveer via: 0523-22 53 23 of
info@brasserie-de-boerderij.nl

BRASSERIE-DE-BOERDERIJ.NL

AGENDA

09 aug	Rondwandeling met
gids, Ommerschans
10 aug	DITO speelt ‘Een
vromde rekening’,
Openluchttheater
10 aug	
Workshop ‘Dikke dames’,
Camping ’t Reestdal
11 aug	Trekkerslep, naast
Diamanthal
11 aug	DITO speelt ‘Een
vromde rekening’,		
Openluchttheater
14 aug	Zomerochtendwandeling Reestdal,
De Wheem
17 aug	
Workshop ‘Levensboom’,
Camping ’t Reestdal
21 aug	Zomeravondwandeling
Reestdal, De Wheem
24 aug	DITO speelt ‘Een
vromde rekening’,		
Openluchttheater
25 aug	De Verborgen Vaart,
’t Tolhuis Witharen
26 aug	DITO speelt ‘Een
vromde rekening’, 		
Openluchttheater

KERKDIENSTEN

(elke zondag)
PG Oud Avereest - Balkbrug
‘Reestkerk’ - 09.30 uur
Meeluisteren kan rechtstreeks:
www.pg-oudavereestbalkbrug.nl
GKV ‘De Lichtbron’ 09.30 en 14.30 uur
Meeluisteren kan rechtstreeks:
www.balkbrug.gkv.nl
‘Evangelische Gemeente’ 10.00 uur
Meer nieuws en activiteiten op

WWW.INFOBRUG.NL

HEUVELTJESBOSBAD
VERWELKOMT 50.000e
BEZOEKER

BABETTE RENS ZWEMT
HET IJSSELMEER OVER

Nieuwsbrief

Woensdag 15 augustus gaat
Babette Rens samen met twee
andere zwemmers: Wendy en John
het IJsselmeer overzwemmen. De
oud-inwoonster van Balkbrug doet
dat om geld in te zamelen voor
het Centrum Seksueel Geweld.

Voor zover voorzitter Luc Smink
weet is het nog nooit eerder in
de geschiedenis van het Heuveltjesbosbad voorgekomen dat de
mijlpaal van de 50.000e bezoeker
zo vroeg in het seizoen behaald is.
‘We hebben natuurlijk prachtige
weken met goede temperaturen
en veel zon’, zegt Smink, ‘en dat
resulteert in dagen met heel veel
bezoekers op het bad.’

Babette is bij de politie werkzaam
bij het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme en is
mede hierdoor in aanraking gekomen met het doel waarvoor zij wil
gaan zwemmen. ‘Ik heb ervaren
wat het Centrum kan betekenen
voor slachtoffers, zij geven hen
een goede hulpverlening maar
kunnen een extra financiële steun
wel gebruiken.’ U begrijpt het al;
en passant doet Babette Rens ook
een oproep om haar zwemprestatie te ondersteunen. Op de website www.actievoorumcutrecht.nl/
actie/zwemoversteek-centrumseksueelgeweld leest u hoe u Babette
kunt helpen een leuk bedrag aan
het centrum te geven.

Melvin en Annika Zwiers kwamen
zaterdag 28 augustus nietsvermoedend met hun beide dochters op het zwembad. De meiden
hebben inmiddels hun A-diploma
gehaald en zijn enthousiast bezig
voor het volgende diploma. Ineens werden zij opgewacht door
badmeester Gradus Hagel en Luc
Smink. Van dit tweetal ontving de

Om over het IJsselmeer te kunnen
zwemmen is Babette al maanden
aan het trainen. Dat is voor haar,
als erkend waterrat, niet zo heel
erg maar het is wel pittig want ze
moet voldoende getraind zijn om
de oversteek, in estafettevorm,
te overbruggen. ‘Ik was nog maar
vier toen ik zowel mijn A- als

Een schadeverzekering helemaal op maat?
Onafhankelijk advies!
- Autoverzekering
- Woonhuisverzekering
- Motorverzekering
- Brommerverzekering
- Scooterverzekering

- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisicoverzekering
- Woonlastverzekering
- Inboedelverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben voor alles en nog wat een verzekering!
DE WOLDEN financiële dienstverlening
Zuidwolde
De Wijk
Ruinen

0528-37 05 92
0522-47 67 80
0522-47 25 28

hypotheken@wolden.nl
hypotheken@wolden.nl
hypotheken@wolden.nl

Elke werkdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur
Elke werkdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur
Elke werkdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur

www.wolden.nl

familie Zwiers een groot boeket en
een gratis abonnement voor het
zwembad in 2019. ‘Een geweldige
verrassing’, reageert Melvin later
op Facebook.

BOUWEN VOOR MENSEN
* Bouwbedrijf
* Schildersbedrijf
* Installatiebedrijf
* Keukens
* Aangepaste keukens
* Totaalisolatie
en zonnepanelen

dr ijf
Al les in éé n ha nd ,b ij éé n be
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
T 0523 - 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl
Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
T 038 - 46 55 288
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

www.beverwijkbouw.nl

Je hoort Gradus Hagel absoluut
niet mopperen over het halen van
de mijlpaal en de drukte op het
zwembad, maar ‘het is wel pittig’,
erkent hij. ‘We hebben een geweldig team wat bereid is wat extra’s
te doen, maar met zoveel gasten
continu op het bad is het wel heel
goed uitkijken of het altijd wel
veilig genoeg is in het bad.’

ZOMERSPELEN
HEUVELTJESBOSBAD

B-diploma haalde en vanaf die
tijd ben ik met regelmaat in het
water te vinden, zowel in het
zwembad als in open water.’

Wie mee wil doen aan de Zomerspelen moet in het bezit zijn van
een toegangskaartje of abonnement. Opgeven vooraf is verplicht.
Dat kan bij de kassa of via de
website van het zwembad of bij
camping Si-Es-An. Er zijn geen
verdere kosten verbonden aan de
deelname.

Door haar werk en hobby te
combineren hoopt Babette Rens
het Centrum Seksueel Geweld
te helpen. Bij het centrum
werkt een team van artsen,
verpleegkundigen, politie en
meer hulpverleners samen om
de slachtoffers van aanranding
en verkrachting specialistische
hulp te bieden. ‘Veel slachtoffers
blijven te lang met hun trauma
lopen voordat zij aan iemand
vertellen wat hen is overkomen.
Daardoor hebben ze vaak last
van klachten zoals depressie.
Ik hoop een bijdrage te kunnen
leveren aan een vroegtijdig en
voorspoedige behandeling.’

Op het Heuveltjesbosbad vinden
momenteel de zomerspelen plaats.
Iedere woensdagmiddag staat
er een leuke activiteit op het
programma. Woensdag 8 augustus
is dat de slipbaanrace, terwijl een
week later de wedstrijd ‘Grootste
Bom’ gehouden wordt, beide
aanvang 14.00 uur.

DITO SPEELT
‘EEN VROMDE REKENING’

BOEKENVERKOOP
VOOR HET GOEDE DOEL

Toneelvereniging DITO Balkbrug
speelt deze maand vier keer de
klucht ‘Een vromde rekening’ van
Herman van der A in het Openluchttheater Avereest. Al wekenlang staat het Balkbrugse gezelschap twee keer per week te
oefenen, want alle sketches moeten er natuurlijk wel goed in komen te zitten qua tekst, beleving
en snelheid.

Wie Balkbrug, komend vanaf
Nieuwleusen, binnen rijdt heeft de
boekenkastjes langs de weg vast
wel eens zien staan. In de kasten
staat een groot aantal boeken
met daarnaast een geldkistje en
een foto van een achtjarig meisje,
Leonie. Zij is een achterkleinkind
van Aly en Gerrit Hilberink en
heeft een beperking. Om haar
toch te kunnen laten genieten
van het mooie in de omgeving en
haar kennis te laten maken met
het verkeer zamelt de hele familie
geld in voor een duo-fiets.

www.administratiekantoorsnoyer.nl

Gerrit en Aly doen dat mede door
middel van de verkoop van boeken.
Deels uit de eigen voorraad, deels
boeken die zij weer van anderen
gekregen hebben. De opbrengst is
volledig voor het goede doel.
Een geschikte duo-fiets kost zo’n
€ 7.000,- en moet aangeschaft
worden zonder dat de zorgverzekeraar een bijdrage levert. Aly hoopt
dat liefhebbers van boeken eens
een kijkje komen nemen bij de
boekenkastjes. Er staat aangegeven
wat de boeken kosten en het geld
kan in het geldkistje gestopt worden. Wie thuis nog boeken heeft
staan en die niet meer leest, mag
deze naar Aly Hilberink brengen.
Zij heeft er dan wel een plekje voor
in de boekenkast langs de weg.

Regisseur Henk Schrotenboer zorgt
ervoor dat dit goed komt. Hij laat
de acteurs alle scenes keer op keer
overdoen, net zo lang tot hij tevreden is. De acteurs volgen de instructies goed op en laten merken dat ze
zien waarom de aanwijzingen gegeven worden. DITO speelt op vrijdag
10, zaterdag 11, vrijdag 24 en zondag 26 augustus in het openluchttheater aan de Hoogeveenseweg.
Op www.openluchttheateravereest.nl
staan de exacte aanvangstijden en

A D V E R TO R I A L
PLUS is in 2017 verkozen tot de Beste
Wijnsupermarkt van Nederland. Ook nu
het al langere tijd zonnig en warm is,
ben je bij PLUS aan het juiste adres
voor een heerlijke wijn. Ook bij PLUS
Nanning is de wijnafdeling zeer uitgebreid te noemen. De klant kan een goede keuze maken uit diverse soorten wit,
rosé en rood, mousserend of juist niet.

BESTE WIJNSUPERMARKT

Bij PLUS hoef je zelf geen expert te zijn om de juiste wijn
te vinden. Het personeel helpt je daar graag bij, maar met
de PLUS Wijnkiezer kun je in slechts enkele stappen de perfecte wijn voor een gezellige avond of als aanvulling op het
diner of een uitgebreid kaasplankje vinden. Het uitzoeken
kan thuis al beginnen op de website van PLUS. Selecteer
een wijn op moment, bekroning, smaak, land of gerecht.
Klik op een van de selectiecriteria en je krijgt direct een
overzicht van de beste wijnen voor die keuze. Niet voor
niets zegt PLUS: ‘Lekkere wijnen ontdekken, heel makkelijk
bij PLUS’. Bovendien zijn de wijnen ook goed betaalbaar.
Je kunt de gekozen wijnen in het digitale winkelmandje
stoppen maar uiteraard ook op je boodschappenlijstje zetten en die direct bij PLUS Nanning halen. Wil je op de
hoogte blijven van het laatste wijnnieuws, volg PLUS dan
op het wijnblog.

MFC ’T TREFPUNT
UIT DE STIJGERS

entreeprijzen vermeld. De kaarten
zijn ook te verkrijgen via awfokkert@ziggo.nl.
De klucht gaat over het loonbedrijf van Jan Smeenge. Dit zit in
financieel zwaar weer door achterstallige betalingen. Het is zelfs
zo erg dat de bank beslag op het
bedrijf laat leggen. Maar gelukkig
is er dochter Hetty die alle problemen oplost met behulp van Bernie.
Tijdens de repetities liet DITO al
zien dat het stuk zeker weer een
bezoekje aan het theater waard is.

PONYCLUB AVEREEST
VALT IN DE PRIJZEN

Onlangs werden de regiokampioenschappen gehouden in Ootmarsum. De Balkbrugse Laureen
Veerman werd met Peter the Great
Overijssels kampioen in de klasse
B/DE springen. Ook enkele andere deelnemers uit Balkbrug deden
het uitstekend. Mimi Blauw werd
tweede bij het Z/DE springen, Pascal Nijeboer haalde brons bij het
L/C springen en Jordy Nijeboer
viel net naast het podium met de
vierde prijs in het B/DE springen.
Verder werd Tessa Rumph derde bij
de dressuur en werd Lisa Joosse
eveneens derde in het Z2/DE.
Ponyclub Avereest werd als team
derde in de eindstand en daardoor
mogen de ruiters ook meedoen aan
het Nederlands Kampioenschap.

De natuur daagt je uit!
REESTDALOUTDOOR.NL

06-42135943
De Haar 5 | 7707 PK Balkbrug | T
reestdaloutdoor
E info@reestdaloutdoor.nl |

De verbouwing van zaal de Sluis
vordert gestaag. Het afwerken is
begonnen en dat is vooral aan de
binnenkant van het gebouw goed
te zien. De bouwvakkers hebben het
terrein verlaten en de oplevering
door Beverwijk heeft ondertussen
plaatsgevonden. Zaal de Sluis
heeft een behoorlijke metamorfose
ondergaan, nieuwe kleuren, een fris
interieur en straks ook nog een eigen
bar. Een zaal die straks uitermate
geschikt is voor een verjaardagspartij
of een gezellige avond van één van
de buurtverenigingen. Door de komst
van twee nieuwe biljartliften wordt
ook het omtoveren van de zaal in
een biljartcafé een karweitje van
niks. Inmiddels is de laatste hand
gelegd aan de nieuwe vloeren
en hebben de vrijwilligers het
schilderwerk voltooid. Het nieuwe
systeemplafond inclusief verlichting
zit er bijna in. Nu nog een grote
schoonmaak- en opruimactie en dan
kan het nieuwe meubilair worden
geplaatst. De officiële opening is
zaterdag 1 september om 14.00 uur.
U kunt de nieuwe zaal tussen 14.00
en 16.00 uur bewonderen.

WERKZAAMHEDEN
DE LICHTBRON BIJNA KLAAR

Er is de laatste maanden hard
gewerkt aan de uitbreiding en
renovatie van GKV De Lichtbron aan
de Meppelerweg. Omdat ook de grote
zaal gerenoveerd werd is de gemeente
voor de zondagse samenkomsten
tijdelijk uitgeweken naar de Brugkerk.
‘Een mooie optie’, zegt Dick van
der Horst, ‘maar we hebben onze
langste tijd daar weer gehad.
Zondag 12 augustus vindt de eerste
ochtenddienst weer in onze eigen
kerk plaats.’
Dan zijn nog niet alle werkzaamheden
achter de rug, maar die kunnen ook
gedaan worden wanneer de kerk
weer in gebruik is. ‘We zijn heel bij

met de vernieuwing en dat geldt
ook voor de gemeenteleden. Velen
hebben al eens een kijkje genomen
bij de werkzaamheden of hebben de
handen flink uit de mouwen gestoken
om te helpen. Ik vind het heel
bijzonder dat het werk mede door
zoveel gemeenteleden uitgevoerd is.’
Daarnaast heeft De Lichtbron zo veel
mogelijk gebruik gemaakt van lokale,
regionale ondernemers.
De Lichtbron is nu voorzien van
een ruimere ontvangsthal inclusief
moderne keuken en toiletten. Tevens
is de kerkzaal voorzien van dubbele
beglazing, een nieuwe vloer en is de
hele zaal nieuw in de verf gezet. ‘De
zaal is veel lichter geworden’, zegt
een duidelijk tevreden Van der Horst.

Voor een
compleet pakket wat
loonwerken betreft

OOK ZO’N LAST VAN
wespen - mieren - muizen
houtworm - ratten - mollen
vliegen - ander ongedierte

Kijk op onze website om
te zien wat wij voor u
kunnen betekenen en/of
neem contact op met ons via
onderstaande gegevens

Zwolseweg 213
7707 AG Balkbrug
0523 - 65 63 08
info@loonbedrijftuin.nl
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ZOMERFEEST WITHAREN
STAAT VOOR DE DEUR

Van vrijdag 31 augustus t/m 1
september wordt het Zomerfeest in
Witharen gehouden. Dat gebeurt
in de feesttent naast gebouw Irene
aan de Balkerweg. Het wordt een
programma voor jong en oud en
wordt georganiseerd door enkele
vrijwilligers in samenwerking met
de verenigingen uit Witharen en
Plaatselijk Belang.
Vrijdag 31 augustus is er van 14.00
tot 17.00 uur een mens-erger-jeniet competitie, sjoelen, darten.
Foto’s van toen en nu kunnen bekeken worden en er is live-accordeonmuziek. Vanaf 18.00 uur is de jeugd
aan de beurt met als thema holbewoners, het belooft een leuke middag te worden. ’s Avonds is er een
spooktocht voor de oudere jeugd.
Zaterdag wordt er gestart met een
dorpsontbijt van 08.30 - 10.00 uur
waarvoor men zich op moet geven
via familie@wolfshaar.eu. Tevens is
er zaterdagmorgen een kofferbakverkoop, voor de kinderen zijn er
springkussens en kunnen er hutten
getimmerd worden. Vanaf 19.00
uur start het touwtrektoernooi met
aansluitend een feestje in de tent
met dj Erik Beumer. Zondag is er om
10.00 uur een kerkdienst waaraan
Sound of Church Balkbrug meewerkt. Aansluitend is er de fietsbingo waar iedereen aan mee kan doen.

WWW.LOONBEDRIJFTUIN.NL

KINDERMIDDAG:
VLOTVAREN IN
TAKKENHOOGTE

A D V E R TO R I A L
GROTE BELANGSTELLING
VOOR WORKSHOPS
Nauwelijks was bekend geworden dat camping ’t Reestdal
een workshop ‘Dikke Dames’ schilderen organiseerde of
de belangstelling hiervoor werd van alle kanten bekend
gemaakt. Niet voor niets staat op de omschrijving van de
activiteit de vraag: ‘Word jij ook zo vrolijk van de Dikke
Dames?’
Tijdens de workshop
kunnen de deelnemers zelf
de dames gaan schilderen
met acrylverf. De doeken
zijn al voorgetekend dus
men kan direct met het
schilderij aan het werk.

Berkenbos Tekst & Webdesign
maakt werk van tekst

Hans Berkenbos
M 06 - 462 537 83
E hans@berkenbos.info
Schrijven van teksten, persberichten & publicaties,
studieboeken, webredactie & webdesign

C R E AT I V I T Y

De eerste workshop zat al binnen een week vol. Een
tweede workshop wordt gegeven op dinsdag 14 augustus,
aanvang 20.00 uur en staat onder leiding van Danielle
Tesselaar. Aanmelden vooraf is verplicht en kan via de
Facebookpagina van het evenement.

is

INTELLIGENCE
HAVING FUN

Vrijdag 17 augustus geeft Danielle Tesselaar de
workshop ‘Levensboom schilderen’. Dit keer gaat het
om abstracte kunst waarbij de deelnemers hun eigen
kleurenpalet (acrylverf) kiezen dat goed bij het interieur
past. Ook deze workshop begint om 20.00 uur en heeft
dezelfde aanmelding als voor de ‘Dikke Dames’.
De workshops worden gegeven in Huiskamer ‘De Deel’ op
camping ’t Reestdal. Iedereen is welkom, ook als je geen
vakantie viert op de camping.

A M S TEGERM A N.NL
T 06 36 10 14 86
E info@amstegerman.nl

Op woensdagmiddag 8 augustus
kunnen kinderen varen en spetteren in het prachtige natuurgebied
Takkenhoogte-Meeuwenveen (in
het Reestdal). Kinderen van 6 tot
en met 12 jaar gaan zelf een vlot
bouwen van tonnetjes en hout.
Daarmee gaan we het water op.
Een zwemdiploma is verplicht.
Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk en kan via
www.drentslandschap.nl/event/
vlot-varen.

Ieder kind droomt er wel eens over:
een eigen vlot bouwen en daarmee
varen! Liefst met een piratendoek
om het hoofd geknoopt en een
zwart ooglapje op. Met schotten,
tonnetjes en touw komen we een
heel eind. Zodra het vlot klaar is
gaan we te water en peddelen over
het water van Takkenhoogte-Meeuwenveen. Al peddelend gaan we op
ontdektocht. We gaan vanaf het
water op zoek naar allerlei planten
en dieren. De begeleiders van het
Drents Landschap kunnen er alles
over vertellen.

