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Zeer geslaagd bloemencorso
vulde de straten van Elim
met kleurrijke wagens en
een enthousiast publiek

Foto: Gerrit Boer
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Strolenberg (VVD) stelde mondelinge vragen over de stand van zaken

--

--

---

--

rondom de komst van de Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie (EBTL) in het
AZC. Hij wilde weten hoeveel inwoners er zijn geïnformeerd en hoe zij op het
nieuws hebben gereageerd, wat de status is van de afspraken en wanneer de
mensen geplaatst worden. Burgemeester Karel Loohuis antwoordde dat de
bewonerscommissie en de ondernemers van De Weide zijn geïnformeerd.
De afspraken met het COA zijn gemaakt en worden de komende periode verder
uitgewerkt. Daarna worden de raad, alle omwonenden en de pers geïnformeerd.
De inschatting is dat de mensen in december 2017 naar Hoogeveen komen,
maar de exacte datum is nog niet bekend. Burgemeester Loohuis gaf ook aan
last te hebben gehad van het feit dat de informatie al was uitgelekt voordat
alle betrokkenen waren geïnformeerd. Daarmee kwam het bericht al erg negatief naar buiten.
De raad besprak het bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening externe
veiligheid en overige milieucontouren. Er had zich één inspreker gemeld. Er zijn
veel zienswijzen binnengekomen over het gebruik van mast 13 als zendmast.
De raad stelde daarover dan ook kritische vragen aan de wethouder. Wethouder Bert Otten deed de toezegging om uit te zoeken waarom juist mast 13 is
gekozen om als zendmast te dienen.
De raad besloot tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme.
De raad nam een besluit over de door de Rekenkamercommissie gedane
aanbevelingen in het rapport huisvesting statushouders. Raadslid Gerard Fidom
(GroenLinks) deed, samen met de fractie van de PvdA, een verzoek aan het
college (motie) om in overleg te gaan met Vluchtelingenwerk om te komen tot
een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat Vluchtelingenwerk de maatschappelijke begeleiding van statushouders gaat doen. Wethouder Bert Otten
nam dit verzoek niet over. Raadslid Peter Scheffers (D66)deed, samen met de
fracties van de PvdA en de VVD, ook een verzoek (motie) aan het college. Zij
verzochten het college te onderzoeken of het nazorgonderzoek gekoppeld kan
worden aan bestaande onderzoeksmethoden zoals de klanttevredenheidsonderzoeken die we toch al uitvoeren. Wethouder Bert Otten vond dit een prima
plan en deed de toezegging dit verzoek over te nemen. De motie werd daarom
niet meer in stemming gebracht.
De raad stelde ook de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming
in planschade vast.

Het geluidsverslag van deze vergadering is te beluisteren via
www.hoogeveen.nl/gemeenteraad.

Hoogeveen genomineerd
voor Sportgemeente
2017 én beste initiatief
Hoogeveen heeft hart voor sport!
Niet alleen maakt de gemeente
opnieuw kans op de titel
‘Sportgemeente van het jaar’, ook
is er een nominatie voor het Beste
sportinitiatief 2016/2017. Reden
genoeg om sportfunctionaris Leoni
Pleiter op te zoeken om haar alles te
vragen over dit geweldige nieuws.
DE SPORTFUNCTIONARIS
ALS GEZONDE
SCHOOLONDERSTEUNER
Voor de titel van Sportgemeente
van het jaar 2017 neemt gemeente
Hoogeveen het op tegen Alphen
aan den Rijn, Heerenveen en Den
Bosch. Tegen de laatstgenoemde
gemeente is Hoogeveen ook in de race voor het beste initiatief, met het project
‘De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner’. Leoni vertelt: ‘Met
het project bieden we scholen ondersteuning en structuur bij hun sport- en
gezondheidsactiviteiten. Daarnaast geven de sportfunctionarissen advies bij het
behalen en behouden van het vignet Gezonde School.’
En de ondersteuning werpt haar vruchten af: maar liefst 22 basisscholen in
Hoogeveen mogen zich inmiddels een ‘Gezonde School’ noemen, velen behalen van
het Bewegen en Sport certificaat. Leoni heeft echter een groter doel voor ogen. Zij
hoopt dat alle basisscholen in de gemeente in de toekomst het vignet zullen krijgen.
‘Scholen zijn enthousiast over onze aanpak en zo komen steeds meer kinderen meer
te weten over gezondheid, sport en bewegen. Daar is waar het uiteindelijk om draait’,
vindt Leoni.
GEZONDE SCHOOL
Het thema Sport en Bewegen is bij veel scholen de basis voor het vignet Gezonde
School. Leoni en haar collega’s willen het aantal thema’s graag verbreden. ‘Denk
bijvoorbeeld aan Voeding, Welbevinden en Fysieke Veiligheid. Er zijn nog genoeg
thema’s waar wij als sportfunctionarissen aan willen werken.’
TROTS
Wethouder Steenbergen is enorm trots op de nominatie van gemeente Hoogeveen.
‘Nadat we in 2016 ‘sportgemeente van het jaar’ zijn geworden, ben ik blij dat we nu
weer zijn genomineerd. We zitten bij de top 4 van Nederland, dat betekent dat we
goed bezig zijn met sport! Ik kijk uit naar woensdagavond 27 september, dan wordt
de winnaar bekend.’

Werkzaamheden rondom De Kaap
De werkzaamheden rondom De Kaap zijn
in volle gang. Ook de gemeente is bezig
met de aanleg van het openbaar gebied
en de wegen rondom het project. Tweewekelijks houden we u in het Torentje op
de hoogte van alle werkzaamheden.

Het Haagje. Aansluitend worden de
straatwerkzaamheden hervat en worden
het bestaande riool en de stroomkasten
verwijderd. Ook worden de werkzaamheden aan het straatwerk aan Het Haagje
hervat.

LOPENDE WERKZAAMHEDEN
De aannemers zijn weer begonnen met
de werkzaamheden na de vakantie. Afgelopen week is een begin gemaakt met
de zuidkant van Het Haagje. Ook op het
Beukemaplein zijn de werkzaamheden
hervat zoals het rooien van het straatwerk. Aan Het Haagje zijn beluchtingsdrains en bomengranulaat aangebracht.
Daarnaast zijn ook de rioolwerkzaamheden aan Het Haagje begonnen.

In de week van 18 september wordt de
omleiding bij Het Haagje gewijzigd. Er
blijft net zoals nu één rijbaan toegankelijk maar dan de tegenovergestelde. De
rechter rijbaan richting de rotonde Notaris Mulderstraat (en richting parkeergarage) gaat dicht, de linker rijbaan richting
’t Kruis blijft open. Ook zal de rotonde
voor een helft dicht gaan.

KOMENDE WERKZAAMHEDEN
De aannemer begint deze week met
het profileren van de puinbanen aan

Wilt u een overzicht van alle afgeronde
en toekomstige werkzaamheden? Kijk
dan op
www.stadscentrumhoogeveen.nl bij
het project De Kaap.

Wat wilt u graag kwijt aan de gemeenteraad?
Tijdens de raadsavond kunt u als inwoner inspreken
over onderwerpen die tijdens de informerende ronde
en debatronde besproken worden. De raad wil echter
ook graag weten welke onderwerpen u als inwoner
belangrijk vindt. Wat leeft er bij uzelf, in uw wijk,
bij uw (sport)vereniging? Of hebt u een goed idee,
waarvan u vindt dat de raad er mee aan de slag
moet? U bent van harte welkom om dit te bespreken
tijdens het vrije inloopspreekuur.
WAT KUNT U VERWACHTEN?
Tijdens het inloopspreekuur is er van alle partijen

uit de raad een raadslid aanwezig. In een laagdrempelige setting kunt u aan hen uw verhaal doen. De
raadsleden kunnen vervolgens aangeven of zij mogelijkheden of vervolgstappen zien wat betreft uw idee
of probleem.
WANNEER IS HET INLOOPSPREEKUUR?
Het inloopspreekuur zal de komende periode één
keer per maand plaatsvinden. We starten op 21
september, van 19.00  19.30 uur (voorafgaand aan
de raadsavond). We houden u op de hoogte van volgende data.

HOE DOET U MEE?
Opgave vooraf is niet nodig, maar wel aan te raden.
U kunt zich opgeven via de griffie; per mail griffie@
hoogeveen.nl of telefonisch (tel. 14 0528). Wanneer
u bij opgave kort aangeeft waar u het over wilt hebben, kunnen we hier vooraf rekening mee houden.
Dan kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er
bij het inloopspreekuur een deskundig ambtenaar of
verantwoordelijk wethouder aanwezig is.
Meldt u zich ook aan? We horen graag van u!

KORT NIEUWS
INZAMELING OUD PAPIER
Donderdag 14 september
-- Tussen 8.30 en 19.00 uur staan er
containers van basisschool
De Weidebloem naast de gymzaal
aan de Curiestraat in Hoogeveen.
-- Huis aan huis door basisscholen
De Krullevaar en De Goudvink vanaf 18.30 uur in de wijk Wolfsbos.
-- Huis aan huis door basisscholen
De Morgenster en Apollo vanaf
19.00 uur in de wijk Krakeel.
Zaterdag 16 september
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van basisschool De Hoeksteen in
Nieuwlande aan de Wilhelminalaan.
-- Tot 11.30 uur staan er containers
van de basisscholen De Palm en
’t Hoeltien in Elim aan de Prieswijk
(bij de ijsbaan).
Dinsdag 19 september
-- Huis aan huis door basisschool
Het Spectrum vanaf 18.30 uur in
Hoogeveen-zuid.
COLLECTEN
Deze week collecteert het Prinses
Beatrix Spierfonds. Volgende week
gaat de Nierstichting Nederland met
de collectebus langs de deuren.
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HISTORISCHE FOTOWANDELING
MET GIDS
Op 15 september kunt u deelnemen
aan de historische fotowandeling met
gids: ‘van boekweit tot Hoogeveense
pannenkoek’.
De gids van de Historische Kring Hoogeveen neemt je mee naar vroegere
tijden. Loop na de wandeling gerust
nog even binnen bij Punt H waar we
pannenkoekenmeel van korenmolen
de Zwaluw verkopen om thuis een
heerlijke Hoogeveense pannenkoek
te bakken.
HOOGEVEEN SPORT!
Op zaterdag 16 september 2017 van
12.50 uur tot 17.00 uur wordt de
twaalfde editie van Hoogeveen Sport
gehouden in het centrum van Hoogeveen. Tijdens de sportmarkt kunnen
alle sportaanbieders uit de gemeente Hoogeveen zich met demo’s en
stands op de Hoofdstraat presenteren
aan het publiek. Een prima gelegenheid om alle sporten onder de aandacht te brengen voor een zo breed
mogelijk publiek.
Op het Cascadepodium worden doorlopend sportdemo’s gegeven.
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
www.dehoofdletterh.nl/agenda.

Spreekuur
ombudsman
Ombudsman Maas van Egdom houdt
elke maand spreekuur. U kunt daar
met uw klachten of vragen over uw
behandeling door de gemeentelijke
organisatie terecht.
Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 25 september 2017.
U kunt voor dat spreekuur een afspraak maken met Anita van Ulsen,
via telefoon 14 0528.
Maar u kunt ook mailen naar
ombudsman@hoogeveen.nl.
Bij spoedgevallen is in overleg een
afwijkende regeling mogelijk.

SPORT

Gratis bijscholing ‘Trainen en
coachen van 6 tot 12 jarigen’
Kinderen in de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden
zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste
zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste serieuze ambities. Zelfvertrouwen is in deze
fase een centraal thema.
Zonder zelfvertrouwen durft een kind geen nieuw gedrag uit te proberen of grenzen te verleggen. In deze bijscholing krijgt u de kennis, inzichten en vaardigheden
aangereikt om tijdens trainingen zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te
brengen. Belangrijke onderdelen van de bijscholing zijn plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf ontdekkend leren. Oftewel: kinderen
worden zich bewust van wat ze hebben geleerd en bereikt. Een bijscholing welke
trainers, coaches en teambegeleiders nieuwe perspectieven biedt en ook een
positieve bijdrage zal leveren aan de eigen sportvereniging.
Duur:
Data:
Locatie:

drie avonden
donderdag 28 september,
5 en 12 oktober van
19.00-22.00 uur
Sporthal Het Activum, Sportveldenweg 2 Hoogeveen

MEER INFORMATIE EN OPGAVE
Wilt u meer informatie over de bijscholing
of aanmelden? Neem dan contact op met
sportfunctionaris Stefan Freriks via
telefoonnummer 06-31655475 of e-mail
s.freriks@dewoldenhoogeveen.nl.
Aanmelden kan tot donderdag 21 september.

MEDEDELINGEN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- Brugstraat 103, Nieuwlande, kappen
van 3 bomen (7 september 2017).
Calkoenswijk 14, Nieuweroord, bouwen van een woning met een garage
(5 september 2017).
-- Edelhert 32, Hoogeveen, bouwen van
een woning (5 september 2017).
-- Grondel 7, Hoogeveen, plaatsen van
een dakopbouw op de bestaande
garage (4 september 2017).
-- Hoofdstraat 179, Hoogeveen, vervangen van reclametekst
(6 september 2017).
-- Rozenstraat 16, Hoogeveen, plaatsen
van een schutting (3 september 2017).
-- Wijsterseweg 15, Fluitenberg, aanleggen van een paardenbak
(5 september 2017).
De gemeente publiceert deze aanvragen
om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt in dit stadium nog geen
zienswijzen of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt opnieuw
publicatie in het Torentje.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- Hoofdstraat 235, Hoogeveen, vervangen van de gevelreclame
(31 augustus 2017).
-- Stephensonstraat 35, Hoogeveen,
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (4 september 2017).
VERLENGING BESLISTERMIJN
(datum besluit)
-- Hoofdstraat 6, Hoogeveen, bouwen
van een woning met garage
(4 september 2017).

Het kan tot wel twintig jaar duren voordat kauwgom vergaat. Bovendien is het
verwijderen van kauwgom van de straat
een kostbare en tijdrovende klus voor de
gemeente. Zwerfafval staat slordig en
het kan zelfs een onveilig gevoel geven,
ook in een winkelstraat!
Uit onderzoek blijkt dat een schoon
stadscentrum meer bezoekers trekt én
uitnodigt tot langer winkelen. Samen
werken aan een schoon stadscentrum,
dat is de gedachte achter de campagne.
Horeca, ondernemers, gemeente, bezoekers én inwoners slaan de handen ineen
om zwerfafval te voorkomen en op te
ruimen.

De gemeente doet dit jaar mee met
twee winkelcentra: Centrum (Hoofdstraat) én de Wielewaal.
GUMBUDDY
Nieuwe eyecatcher van de campagne is
dit jaar de Gumbuddy. Op dit opvallende
bord kunnen bezoekers van de Hoofdstraat hun kauwgom plakken. Ook kan
kauwgom worden weggegooid in speciale kauwgombakjes.

Dit jaar nemen ruim 88 gemeenten en
611 winkelgebieden deel aan de verkiezing. Een forse stijging ten opzichte van
vorig jaar, waarbij er 63 gemeenten en
561 winkelgebieden kans maakten op
de titel.

Feestelijke opening De Kaap; Geef je op!
KINDERMARKT
Vanaf 16.30 uur is het voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar
mogelijk zijn of haar spulletjes uit te stallen en te verkopen.

Op 21 september nodigen we u, als inwoner van Hoogeveen,
van harte uit voor een openingsmoment. Het feest begint om
16.30 uur. Van jong tot oud ontmoet elkaar tijdens leuke activiteiten in het park, het groene hart van het kindvriendelijke
centrum in Hoogeveen!
FIETS VERSIEREN
Om 16.30 uur kunnen kinderen van 6 tot en met 10 jaar hun
fiets versieren tijdens een leuke workshop. Na afoop kan iedereen zijn fiets laten zien tijdens een optocht door het park, die
om 17.15 uur vertrekt.
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GEWEIGERDE VERGUNNING
(datum besluit)
-- Het Hoosvat 30, Elim, plaatsen van een
stacaravan ten behoeve van tijdelijke
huisvesting (4 september 2017).
-VERGUNNINGSVRIJ (datum besluit)
-- Spiegelstraat 6, Hoogeveen, verwijderen van de schoorsteen
(6 september 2017).
Bent u het als belanghebbende niet eens
met een besluit? Dan kunt u binnen zes
weken na de bekendmaking aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen
bij het college van B&W. En vindt u dat
uw belangen zo dringend zijn, dat u
het besluit daarop niet kunt afwachten?
Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening
vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor
meer informatie zie
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

SLOOPMELDINGEN (datum besluit)
-- Adriaan Baasstraat 7, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
materialen uit de woning
(6 september 2017).
-- Algol 18, Hoogeveen, verwijderen van
asbesthoudende materialen uit de
woning (5 september 2017).
-- Buizerdlaan 107, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de woning (6 september 2017).
-- Jan Steenstraat 37, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de woning (5 september 2017).
-- Kleine Beer 49, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende dakplaten
(6 september 2017).
-- Langedijk 21, Hollandscheveld, verwijderen van asbesthoudende golfplaten
van de schuur (4 september 2017).
-- Muurbloemstraat 12, Hoogeveen,
verwijderen van asbesthoudende
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materialen uit de woning
(4 september 2017).
-- Pottingastraat 42, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen
uit de woning (4 september 2017).
EVENEMENTENB
AANVRAGEN VERGUNNING
(ontvangstdatum)
-- Taska Lederwaren, Tamboerpassage/
Hoofdstraat Noord, Hoogeveen, 1
oktober 2017, Multi Culturele Festival
(10 augustus 2017).
De gemeente publiceert deze aanvragen
om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt opnieuw
publicatie in het Torentje.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Leger des Heils, Beukemastraat,
Hoogeveen, zaterdag 23 september
2017 van 11.00 uur tot 14.00 uur,
Burendag (7 september 2017).
-- Gemeente Hoogeveen, Notaris Mulderstraat, Hoogeveen, donderdag 21
september 2017 van 16.00 tot 19.00
uur, Groot openingsfeest gebied De
Kaap (7 september 2017).
Bent u het als belanghebbende niet eens
met een besluit? Dan kunt u binnen zes
weken na de bekendmaking aan de
aanvrager een bezwaarschrift indienen
bij het college van B&W.
En vindt u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet kunt
afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank
Noord-Nederland om een voorlopige
voorziening vragen. U kunt ook digitaal
een verzoekschrift indienen bij de
rechtbank.

DOE JE MEE...
AAN HET FIETS VERSIEREN OF DE MARKT?
Meld je dan voor 14 september aan met een mailtje naar
b.kort@dewoldenhoogeveen.nl.
Geef door wat je leeftijd is en waaraan je wilt deelnemen.
Maar let op VOL = VOL.
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Voor meer informatie zie
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

OVERIG
ONTWERPBESLUIT HOGERE
GRENSWAARDEN DORPSSTRAAT 28A
PESSE
Voor het mogelijk maken van een woonfunctie in het pand aan Dorpsstraat 28a
in Pesse heeft het college van B&W hogere grenswaarden wegverkeerslawaai
vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 52 dB op de gevel van het
pand als gevolg van het wegverkeerslawaai van snelweg A28.
De stukken liggen gedurende 6 weken
vanaf 14 september 2017 tot en met
25 oktober 2017 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage.
Tijdens de inzagetermijn kan een belanghebbende een zienswijze tegen het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden
dorpsstraat 28a in Pesse indienen bij het
college van B&W. Dit kan schriftelijk via
Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.
U kunt ook mondeling uw zienswijze
kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact
opnemen met mevrouw H. Steverink-Bos
via telefoonnummer 14 0528.
CONTACT
Voor meer informatie over deze
mededelingen kunt u contact opnemen
met de Gemeentewinkel, telefoon
14 0528 of e-mail naar
info@hoogeveen.nl.

INFORMATE

Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

Gemeente Hoogeveen doet mee aan de
verkiezing ‘Schoonste Winkelgebied’.
Samen met horecaondernemers, winkeliers en uiteraard inwoners wil de
gemeente zich inzetten voor een schoon
winkelcentrum.

Veel mensen gooien kauwgom op straat
weg. Dat staat niet alleen slordig en
vies, maar is ook erg slecht voor het
milieu.

VOOR WIE
De gratis bijscholing is bedoeld voor alle sporttrainers en teamleiders in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. De bijscholing is geschikt voor zowel ervaren
als beginnende trainers en coaches. Een diploma is niet vereist. De organisatie is
in handen van NOC*NSF in samenwerking met Sportief Hoogeveen en De Wolden
Sport. Deze bijscholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF
aangesloten sportbond.
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Hoogeveen doet weer mee aan verkiezing
Schoonste Winkelgebied

Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Telefoon 140528
E-mail info@hoogeveen.nl
Internet www.hoogeveen.nl
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
Postbus 122, 9400 AC Assen
Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag
Openingstijden
Maandag, dinsdag en woensdag
9.00 – 13.00 uur
13.00 – 17.00 alleen op afspraak
Donderdag 9.00 – 20.00 uur
Vrijdag 9.00 – 13.00 uur
Storingsnummers
Algemeen: 14 0528
(buiten kantooruren:
06-52580755)
Riool en gemalen: 14 0528
(buiten kantooruren: 06-52580756)

Gezellig shoppen
in de stad?
Neem De Bij!

Kom naar de opening
van het nieuwe sportseizoen
HOOGEVEEN
2017 - 2018
SPORT

Zaterdag 16 september

De Hoofdstraat staat op 16 september van 13.00 – 17.00 uur
geheel in het teken van de sport. Wethouder Jan Steenbergen
opent om 12.50 uur het evenement op het Cascadepodium.
Kom langs en maak kennis met de sportverenigingen uit de
gemeente Hoogeveen. Zij zullen zowel bij hun kraam als op
het Cascadepodium demonstraties geven.

DEMONSTRATIES OP HET CASCADEPODIUM:
Tijdstip:

Vereniging:

13.00 - 13.15 uur

Chr. Muziekvereniging Wilhelmina

13.20 - 13.40 uur

Budo vereniging Hoogeveen

13.40 - 14.00 uur

Pencak Silat Panca Asas

Kom turnen, honkballen of schieten op het plein voor de
Hoofdstraatkerk. Langs de Cascade kun je kennismaken
met judo, zelfverdediging, armworstelen, scouting, korfbal,
dansen, fietsen, taekwondo, roeien en basketbal. Je kunt zelfs
een stukje peddelen op de Cascade.

14.05 - 14.20 uur

Xtraordinary

14.20 - 14.30 uur

Korfbalvereniging Thrianta

14.30 - 15.00 uur

Top Fit Hoogeveen

15.00 - 15.35 uur

Sidokwan

Het kruispunt Hoofdstraat/Nicolaas Beetsstraat is ingericht
door TC de Weide, ZPC Hoogeveen, Manege Smit, Gymnastiekvereniging Kwiek, HHC en club Repeat. Ook zij laten je graag
proeven aan hun sport.
Ook de duik-, biljart-, schaats-, golf-, jeu de boules-, bowls-,
crossfit-, badminton- en volleybal vereniging zijn in de
Hoofdstraat te vinden.

15.35 - 15.55 uur

Olympia

16.00 - 16.15 uur

HHC

16.15 - 16.45 uur

Tresor Dance Center

