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Parkinson Cafe in Emmen
Parkinson Café Emmen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met 
de ziekte van Parkinson(ismen), hun partners, familieleden en mantelzorgers. In een 
ontspannen sfeer worden er diverse onderwerpen besproken. Naast het uitwisselen 
van informatie en ervaringen kunt u in het Parkinson Café ook contact leggen met 
lotgenoten.

Op 11 april, dan is het wereldparkinsondag, gaat het officieel open. Naast dit feestelijk gebeu-
ren houdt Kees Vermunt, parkinsonpatiënt en gezondheidscoach een inleiding met als thema 
"Gezond omgaan met de ziekte van Parkinson". Daarna is er volop mogelijkheid tot het stel-
len van vragen. We sluiten af  met een hapje en een drankje. Parkinson Cafe is in Zorgcentrum 
De Schans, Lan van het Kwekebos 118 in Emmen.

Tijd: 14:30 uur tot 16.30 uur. Zaal open: vanaf  14:00 uur.  Opgave vooraf  is gewenst: 
slagkracht1@hotmail.com of  telefonisch bij: Gerrit Slagter 0591-632070 of  06-40080194 
Parkeerruimte is ruimschoots aanwezig.

WNF zoekt helpers voor het Taribush 
Kuna Festival in Drenthe
Het Wereld Natuur Fonds is uitgenodigd om deel uit te maken van Taribush Kuna 
Festival Het festival vindt plaats van donderdag 21 t/m zondag 24 juli. Kinderen en 
ouders kunnen mee doen aan heel bijzondere activiteiten, leerzaam, sportief  en crea-
tief. Het festival heeft een fantastische sfeer en kent een zeer breed en divers aanbod. 
De bezoekers kunnen tevens kiezen uit een heel scala aan alternatieve eettentjes. Kijk 
voor een goede indruk op http://www.kuna.taribush.nl.

Doe mee om het WNF op deze dagen te helpen en grijp de kans om ook te genieten van wat 
dit mooie festival te bieden heeft. Stuur een mailtje naar klaas.jan.cats@hetnet.nl om infor-
matie te vragen of  je op te geven als helper. Bellen kan ook (op 0591-585101). Een specifieke 
dag of  specifieke dagen opgeven is goed, maar handiger is om aan te geven hoeveel dagen je 
wilt en welke van de vier festivaldagen niet schikken. Mocht je een leuk idee voor een work-
shop hebben die bij het WNF past, dan willen we dat ook graag van je weten. Enthousiaste, 
handige mensen die willen meehelpen in de voorbereiding zijn ook van harte welkom.

Prima opkomst Vriendjes/vriendinnetjes 
TOSS Tennisvereniging Borger  
Woensdagmiddag 30 maart vond de jaarlijkse vriendjes/vriendinnetjes toss plaats op 
het complex van de Tennisvereniging Borger aan De Drift. De organisatie hiervan was 
in handen van de jeugdcommissie samen met de beide trainers en een aantal vrijwil-
ligers.

Prachtig weer en een prima opkomst, ongeveer 20 kinderen ; een zeer geslaagde middag. On-
der toeziend oog van een aantal ouders, kregen de kinderen ruim twee uur training van onze 
trainers Jan de Jong en Frank Casparie, geassisteerd door een aantal van onze jeugdleden. Tus-
sendoor was er genoeg tijd om wat te eten en te drinken, en hier en daar wat te kletsen met 
mede klasgenoten, teamgenoten, vriendjes of  familieleden.

Na 2 uurtjes intensief  bezig te zijn geweest werd de middag afgesloten met een quiz en lag 
er voor de belangstellenden een informatiepakketje klaar. Voor de kinderen was er een kleine 
attentie. De T.V. Borger bedankt de trainers, jeugdcommissie en de vrijwilligers voor hun hulp 
tijdens deze middag. Mede dankzij hun inzet kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde 
tossmiddag!

Ook de volgende mensen uit het 
verspreidingsgebied van Week in Week 
uit liepen afgelopen zondag de 4 mijl 
van Emmen
Vrouwen
M.C. van Manen Borger
Anita Klein Odoorn
Iris van Rijen Odoornerveen
Andrea van Baardwijk Valthe
Berdien Welling Borger 
Kim de Vries Valthermond 
Mariët Suvee Valthermond
Laura van Heijningen Odoornerveen
Annika Damiaans Valthe 
Tonia Arts Odoorn 
Anita Lamberts Borger
Manon Hagenauw Buinen 
Evelien Klein Odoorn 
Miranda Hielkema Odoorn
Helga Mink Odoorn 
Jeanette Steenhuis Odoorn
Marjon Timmermans Odoorn
Kelly Sanders Valthe
Marleen de Weerd Borger
Rianne Nieuwenweg Drouwen
Margreet Almoes Borger
Ilona Reints Nieuw-Buinen
Gedi Oving Odoorn 
Patty Schuurman Valthe
Hellen Lensing Schoonloo 
Martine Kiewiet Valthe
Hester Koerts Borger 
Alice Lucas Borger 
Irene Ellen 2e Exloërmond
Pauline Loerakker Gieten
Leonie Moorman Valthe 
Judith Kempers Nieuw-Buinen 
Leonie Eising Odoorn
Elsje Kort 2e Exloërmond
Bianca de Roo Borger 
Kim Scholte Valthe
Karin van Leeuwen Borger 
Monique van der Lee Buinerveen
Hannie Abbing Exloo 
Rita van Breden Exloo
Margriet Harms Gasselte
Karin Roelofs Borger 
Kim Ottens Buinen 
Inge Hoving Buinerveen
Agnes Blom Borger 
Meta Barelds-Stuiver Valthermond 
Esther van Veen Borger 
Milou Westendorp Valthe 
Lione Kaspers Borger 
Tietsia Braams Gasselte 
Connie Ophof  Nieuw-Buinen 
Rhiana Hadderingh-Dik Gasselte
Jacquelien Kaspers Borger 

Ilona Zevenhuizen Valthermond 
Bianca Deuring Borger 
Simone van Dijk Borger
Geesje Timmermans Odoorn 
Marzena van Klinken Valthermond 
Lies Warringa Valthermond 
Anita van der Struik 2e Exloërmond
Elke Wever Buinen 
Gerda Haan Ees
Hanny Luinge Borger 
Gieneke Komduur-Weggen Odoornerveen
Erna Onrust Odoorn 
Jannie Dost-Tip Klijndijk 

Mannen
Frank Schut Exloo 
Henk ter Veen Gieten 
Herald Feunekes Borger
Ivor Feunekes Borger 
Rick Bosma Klijndijk 
Hendrik Gelijk Valthe
Gerjon Luinge Borger
M.C. van Manen Borger
Benno van der Aa Nieuw-Buinen 
Robert Warmolts Borger 
Anne Alkema Gieten 
Tinus Kamies Valthermond 
Johan Lambers Odoorn 
Peter Zwiers 2e Exloërmond 
G.W. Dol Valthermond 
Harold Mulder Gieten
Jan Bol Valthermond 
Erik Ottens Borger 
Marco den Aantrekker Odoornerveen 
Hans Boels Odoornerveen 
Hans Oudshoorn Buinen
Pijbe Siekman Odoorn 
Alfred van Oosten Valthermond 
Hendrik-Jan Schepel Valthermond
Arjen Reinders Borger 
Jeroen Mones 2e Exloërmond 
Robin Mink Odoorn 
Henk Bruns Schoonloo 
Rien van Manen Borger 
Richard van Vondel Valthe 
Robert Dost Klijndijk 

Jongens 12 tot 18 jaar
Ivor Feunekes Borger 

Meisjes 12 tot 18 jaar
Andrea van Baardwijk Valthe
Babet Ottens Borger 

Ook volkszanger Robin Mink uit Odoorn 
rende schitterende 4 mijl in Emmen

Volkszanger Robin Mink 
uit Odoorn denderde af-
gelopen zondag ook door 
de straten van Emmen en 
voltooide zijn 4 mijl in 41 
minuten en 51 seconden. 

Een prima prestatie van 
onze Volkszanger die op 
zaterdag 1 oktober weer 
aanwezig is tijdens 
HET NOORDELIJK 
MUZIEKFEEST 2016
in Exloo.

Marko Sturing van 
Sturing Optiek in 
Borger liep 4 mijl
Met speels gemak liep Marko Sturing de 4 mijl 
van Emmen.

Hij deed er ruim 38 minuten over. Volgens eigen 
zeggen was rennen door de tunnel in Emmen wel 
het mooist.

Gabriëlle Sutherland uit Borger schreef 
haar eerste boek: Wij en Water

Gabriëlle Sutherland uit Borger is 
ambassadeur van water. Zij verdiept 
zich op wetenschappelijk en spiritu-
eel gebied in water en onderzoekt bij 
voorkeur de minder bekende aspecten 
ervan. Na jarenlange bevlogen zelfstu-
die schreef  ze haar eerste boek ‘Wij en 
Water’.

Iedereen weet dat water van levensbelang 
is maar weinigen hebben kennis over water. 
Zo zullen niet veel Nederlanders besef-
fen dat slechts 0,6 procent van de totale 
hoeveelheid water op aarde beschikbaar is 
als drink- of  gebruikswater. Of  dat water 
geheugen heeft en energie kan opslaan.

Het boek van Gabriëlle Sutherland biedt 
een brede oriëntatie en nieuwe kijk op 
miraculeus water. Water wordt door de 
meeste mensen als iets heel normaals erva-
ren maar wie het boek ter hand neemt re-
aliseert zich al snel dat water niet gewoon, 
maar iets heel bijzonders is. Water door-
stroomt mens, plant, dier, atmosfeer en de 
aarde. Al het leven is ervan afhankelijk.

Praktische informatie
160 pagina’s, hardcover. € 27,50. Uitgeverij: Wildcat Publishing, Borger. ISBN 978-90-82439-
60-1. ‘Wij en Water’ is vanaf  8 april te bestellen bij www.wij-en-water.nl en bol.com.
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