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Dinsdag 18 april 2017

Meer dan 165 deelnemers gezond- en fitheidstest 65+
in Gasselternijveen
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

De gemeente Aa en Hunze organiseert in samenwerking
met fysiotherapie Optimove, Impuls welzijn en SportDrenthe een gezond- en fitheidstest op dinsdag 18 april.
Begin maart hebben alle inwoners van 65 jaar en ouder
in Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond een
brief ontvangen over de start van een nieuw beweegproject. Meer dan 165 deelnemers hebben zich aangemeld
voor de gezond- en fitheidstest. De oudste deelnemer is
93 jaar oud.
Testdag
Tijdens de test wordt onder andere gekeken naar lengte, gewicht, bloeddruk, handvaardigheid en uithoudingsvermogen
via een steptest. Aan het einde van de test krijgen de deelnemers aan de hand van de uitslag een advies en kunnen ze zich
inschrijven voor een van de bewegingsprogramma’s. De test duurt ongeveer anderhalf uur en wordt afgenomen in sportzaal
de Strohalm in Gasselternijveen, Ceresstraat 3 in Gasselternijveen tussen 09.00 en 16.00 uur.
Vervolg beweegprogramma
Deelnemers kunnen kiezen uit een nieuw gevarieerd beweegaanbod of voor een bestaand aanbod in Gasselternijveen of Gasselternijveenschemond.

Landelijk Veranderlijk in Iemandsland

Prestentatie film en expositie gemaakt door leerlingen
OBS De Poolster uit Nieuw-Buinen
In het kader van Landelijk Veranderlijk in Iemandsland was afgelopen donderdagavond in het dorpshuis
in Nieuw-Buinen een presentatie van een film en
expositie die door kinderen van O.b.s. De Poolster uit
Nieuw-Buinen zijn gemaakt. Burgemeester Jan Seton
verrichtte de opening op gepaste wijze. Veel mensen
bezochten de presentatie en genoten van wat de kinderen hebben gerealiseerd.
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Uitslagen Bridgeclub
De Hondsrug in Borger
In het MFA Hunzehuys werd er weer gebridged door
Bridgeclub De Hondsrug. De uitslag van 10 april van
Bridgeclub "de Hondsrug" in de 1e lijn is:
A-lijn:
- Leo de Graaf & Sicco de Jong met 62,95 %
- Anneke van Hasselt & Rika Stel met 59,38 %
- Alice Hoefsloot & Grard Kroon met 57,59 %
B-lijn
- An Peters & Edith van Bruggen met 64,92 %
- Gerard Lasonder & Tjasso Roossien met 53,17 %
- Imelda Weel & Yvonne Popma met 52,61 %

‘Geschiedenis’ is een van de kernwoorden van de avond.
‘Iemandsland’ ook en uiteraard de plaats Nieuw-Buinen,
een plaats waar de tijd niet heeft stilgestaan. Dat leerde de
presentatie wel: een aantal bekende mensen uit het dorp
(Appie Schipper, Jan Haikens en Lizanne Elberse) ging
voorafgaand aan de realisatie van het geheel met de kinderen op pad om hen het nodige te vertellen over het hoe en
waarom van het dorp, het ontstaan ervan, wat er in de loop
der jaren heeft plaatsgevonden, hoe het in hun jeugd ging
en zo meer.
Leergierigheid gold bij de leerlingen die de verkregen
informatie omzetten in eigen werken om zo de de eigen
omgeving te laten zien als geschiedenisboek en dat natuurlijk in chronologische volgorde. Informatie kregen ze op
meer manieren: een bezoek aan het Drents archief, een
workshop ‘Bouwen aan de Toekomst’ en interviews van de
zogenaamde ‘experts’ voor de camera.
Dit alles werd gebundeld tot een mooie film die op documentatieachtige wijze in elkaar werd gezet. De aanwezigen konden
de film zien en tussendoor werd met de leerlingen, de experts en uiteraard burgemeester Seton gesproken. Eraan voorafgaand
kwamen de leerlingen in nette kleding via een heuse roder loper de zaal binnen en werden welkom geheten door Miranda
Bolhuis, onder meer bekend van ‘Boven Wotter’, een serie die op RTV Noord was te zien. Ze presenteerde de avond op
leuke wijze en zorgde ervoor dat iedereen een goed beeld kreeg van wat de kinderen hebben gedaan, wat ze van de toekomst
verwachtten, etc. Tussendoor was zanger Bert Hadders eveneens te horen. Hij vertolkte een aantal liedjes over de streek en
uiteraard in de het Veenkoloniaals, de taal van Nieuw-Buinen.
Na afloop van de film konden de mensen zien hoe de kinderen de toekomst van Nieuw-Buinen zien. Het gaat dan over het
jaar 2035: achttien jaar later als ze volwassenen van achter in de twintig zijn. Aan de wanden hing materiaal, zoals foto’s met
teksten en tekeningen door de leerlingen gemaakt. Ook waren gebouwen te zien die ze van papier hadden gemaakt en zo
meer: toekomstbeelden van nu. Over achttien jaar zal blijken of Nieuw-Buinen er zo uitziet zoals de leerlingen van O.b.s. De
Poolster het in 2017 zagen. (Door Week in Week uit / Gerry Grave)

