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Midwinterhoorn
wandeling in Veele
VEELE Op zaterdagavond
4 januari vindt in Veele voor
de dertiende keer keer de
traditionele midwinterhoornwandeling plaats.
Deze wandeling wordt door
Plaatselijk Belang Veele
en de Giezelbaargbloazers
georganiseerd.
Vanaf 19.00 uur kan de
ongeveer 4,5 kilometer lange
route worden afgelegd.
De afgelopen dagen hebben
de vrijwilligers de handen

uit de mouwen gestoken.
Zo zijn bijvoorbeeld 2064
kaarsjes in potjes gedaan en
het hout voor de vuurkorven
is in porties verdeeld. Ook
wordt nog gesnoeid. Op
vrijdag 3 januari worden de
routeborden geplaatst.
Na afloop van de wandeling
is gelegenheid om onder
genot van een hapje en een
drankje na te praten over de
wandeling. ■

Albert Koops blijft
trainer Valthermond
VALTHERMOND Albert
Koops is ook komend seizoen
trainer van Valthermond.
Het contract is met twaalf
maanden verlengd.
Albert Koops heeft de zondag
tweede klasser voor het
tweede jaar onder zijn hoede.

Het team doet het goed in de
competitie. De Mondkers
staan op de derde plaats met
vier punten achterstand op
koploper Germanicus.
Helpman staat tweede met
twee punten meer dan
Valthermond. ■

Sebastiaan Drenth:
Foto van de week
EMMEN/NIEUW-BUINEN De
Wildlands Foto van de Week
is gemaakt door Sebastiaan
Drenth uit Nieuw Buinen.
Een even mooie als scherpe
foto van deze pelsrob, zo stelt
de jury.
Vanaf de steiger in de
Robbenhafên in Wildlands
kunnen de bezoekers van
het park de pelsrobben ook
tijdens Wildnights op de
rotsen zien zitten. Dankzij de
pels zijn zij goed beschermd
tegen de kou. Ook kunnen
ze - ondanks hun flippers uitstekend klimmen op rotsachtige, steile hellingen.
Om uit te rusten na een
zwempartij klimmen ze soms
wel tot vijftien meter hoog!
Zo hoog zat deze pelsrob op
de foto misschien niet, maar
het dier heeft een heerlijk
parmantige blik van ‘zo met
de neus in de lucht’. En dat is
zeer zeker grappig volgens de
Drentse maker van de foto.

De foto is ook nog eens erg
actueel, want we zien immers
de verlichting van het avondevenement Wildnights weerkaatsen op de pelsrob. Om
precies te zijn rood licht op
de neus en blauw licht op de
achterkant van de pelsrob.

WILDnights
Tot en met zondag 5 januari
is Wildlands Adventure
Zoo ook in de avonduren
geopend (met uitzondering
van 31 december en van 1
januari) tijdens de vierde
editie van WILDnights.
In de kerstvakantie kunnen
bezoekers na zonsondergang
de spannende werelden
Jungola, Serenga en Nortica
binnen en start vervolgens
een expeditie vol met
onverwachte ontmoetingen
in het donker.
Meer informatie en tickets
via www.wildnights.nl ■

Wildlands Kiek van de week. Foto: Sebastiaan Drenth

Commercieel directeur Edwin Postma van het Pagedal in Stadskanaal. Foto: Hielke Bosch

Edwin Postma vertrekt bij
Pagedal Stadskanaal
STADSKANAAL Edwin
Postma verruilt na veertien
jaar evenementencentrum
Pagedal in Stadskanaal voor
ritsenfabrikant YKK.
De commercieel directeur
(52) stopt vandaag, dat is
dinsdag 31 december, bij

Pagedal. In het nieuwe jaar
begint hij als senior accountmanager voor Nederland bij
YKK.
In september heeft hij het
managementteam van het
Stadskanaalster bedrijf laten
weten graag een volgende
stap in zijn carrière te zetten

en is hij op zoek gegaan naar
een nieuwe uitdaging. Een
week geleden kwam hij met
YKK tot overeenstemming.
Edwin Postma laat in een
verklaring weten dat zijn
arbeidsovereenkomst in goed
overleg met de directie van
Pagedal wordt beëindigd.

"Ik kijk terug op een
fantastische tijd, waar ik een
bijdrage heb mogen leveren
aan de groei van Pagedal,”
vertelt Postma. „Samen met
het team hebben we mooie
evenementen mogen
faciliteren en heb ik veel
geleerd." ■

Bennie de Vries loopt 500ste marathon
BERLIJN/STADSKANAAL
Het is gelukt! Bennie de Vries
uit Stadskanaal heeft op zijn
54ste verjaardag zijn 500ste
(ultra)marathon gelopen.
De Knoalster had zich voor
de marathon op en rond de
zogeheten Trümmerberg bij
Berlijn ingeschreven. Een
kunstmatige heuvel met
afval en puin uit de oorlog
met een hoogteverschil van
maar liefst 600 meter.
Bijzonder is dat vier dagen
achter elkaar een marathon
wordt gehouden.
Bennie de Vries noteerde
vrijdag 27 december een tijd
van vier uur en 40 minuten
en zaterdag 28 december liep
hij na vier uur en 39 minuten
onder het finishdoek door.
Op zijn verjaardag - zondag
29 december - liep hij de
afstand in vier uur en 32
minuten. Afgelopen maandag
stond marathon nummer 501
op het programma.
Aan het begin van het jaar
stond de teller op 432
marathons.
"Het is gelukt", jubelt Bennie
na de finish. "Ik ben warm
onthaald en ik heb met
startnummer 500 gelopen.

Bennie de Vries toont de bokaal en de speciale oorkonde. Foto: Marathon Club Deutschland
Na afloop heb ik een mooie
bokaal en een speciale
oorkonde gekregen van de
Marathon Club Deutschland
waar ik lid van ben.

Maar nu zie ik weer uit naar
volgend jaar voor het meer
langere werk, 100 kilometer
en verder. Dat geeft me
voldoening en uitdaging.

Puur de marathons lopen is
voor mij een doel op zich
maar qua afstand is het geen
uitdaging meer." ■
Paul Abrahams

