
Jaargang 16, nr. 166, oktober2017

)LDAreR

"We gaan er iets moois van maken!"
Het Zuidenveld Dalen wordt in 2018 gehouden van donderdag
12 tl m zondag I 5 j uli. Bij de eerste informatiebijeenkomst werd
verrast gereageerd toen voorzitter Ben van de Griend bekend
maakte waar het Zuidenveld zal plaatsvinden. Een deel van
het feest wordt gehouden op de Koekamp, het terrein tussen
de Hoofdstraat en de Kymmelskampen. Een prachtige zicht-
locatie en dat midden in het dorp. Hier kan echter niet alles
plaatsvinden, daarom is als tweede locatie gekozen voor het
grasland naast de Daoler Tuun. Het thema werd al eerder be-
kend gemaakt, tijdens de Miss Summer verkiezing: "Dalen in

z'n element". Een mooi thema, waar veel mee te doen is. Denk
maar aan de vier elementen: aarde, vuur, lucht en water.
Ben vertelde in grote lijnen wat er allemaal op het programma

staat, in twee delen te verdelen. De TTV de Tentoonstellings-
vereniging Zuidenveld, organiseert de veekeuringen, de paar-
den- en ponyconcoursen etc. De plaatselijke commissie Zui-
denveld Dalen draagt zorg voor het feestelijke programma. Als
vanouds staan de bogen, straatversiering en praalwagens op
de rol. Aanmelden hiervan dient te geschieden bij Knels Lamé-
ris. Hij is veftrouwenspersoon. Vanaf nu kunnen de onderwer-
pen voor de boog, de wagen en de straatversiering met hem
besproken worden. Het telefoonnummer van Knels is 0524-
552342.
Op donderdag 12 juli zal de opening zijn. Op vrijdag de activi-
teiten voor de schoolkinderen, de optocht en de feestavond.
De zaterdag is overdag voor senioren en de TTV. 's Avonds is
er een grote feestavond. Voor de zondag wordt nog gezocht
naar leuke invalshoeken. Tijdens de bijeenkomst werden onder
meer een dorpsontbijt en een fietstoertocht met bezoekjes aan
bedrijfles genoemd.

Leden van de Rabobank Emmen-Coevorden kun-
nen van 3 Um 18 oktober hun stem uitbrengen voor
de Rabobank Clubkas Campagne. De Plaatselijke
Commissie Zuidenveld Dalen vraagt namens alle

acht Plaatselijke Zuidenveldcommissies (Sleen, Dalen, Zweeioo,
Oosterhesselen, Coevorden, Schoonebeek, Emmen en Odoorn)
om een bijdrage voor een nieuwe gezamenlijke website. Steun
ons met het bereiken van dit doel en stem op ons initiatief! Van
12llm 15 juli 20í8 (zie ook elders in deze Lelie) wordt het Zui-
denveld in Dalen gehouden. Het Zuidenveld is een feest voor
en door inwoners" Om inwoners en bezoekers in staat te stellen
van het Zuidenveld te genieten, is het belangrijk dat informatie
makkelijk vindbaar is. Een goed werkende website is daarom
essentieel. Omdat de huidige website www.zuidenveld.com ver-
ouderd en onhandig in gebruik is, heeft de Plaatselijke Commis-
sie Zuidenveld Dalen het initiatief genomen om een aanvraag in

te dienen bij de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt op ons
stem men via : www. raboba n k. nl/emmen-coevorden. We kun nen
iedere stem goed gebruiken, alvast bedankt! Wilt u meer infor-
matie? Facebookpagina: https://www.facebook.com/zuidenveld-
dalen/ of neem contact met ons op via e-mail: zuidenvelddalen@
gmail.com.
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Het feestelijke programma kan nog naar hartenlust worden uit-
gebreid of aangepast. Diverse opties gingen over tafel: voor de
jeugd beachsoccer en/of Fifa gaming, voor de oudere jeugd
jeu de boule, kaarten, een kennisquiz. Ook werden elementen
genoemd als heel Zuidenveld schildert, Miss Zuidenveld, een
boerentriathlon, karaoke etc. Op de tafels lagen papiertjes om
nog meer ideeën te spuien, dus deze lijst is nog lang niet com-
pleet en wordt ongetwijfeld vervolgd.

De plaatselijke commissie wil heel graag dat de jeugd bij alles
wordt betrokken, zij z'rjn immers de organisatoren en actievelin-
gen van de toekomst. Ook is er vanzelfsprekend geld nodig. Er
komt een huis aan huis lijstcollecte, bedrijven worden gevraagd

te sponsoren en er worden fondsen aangeschre-
ven. Daarbij vraagt de organisatie alle buurten
twee afgevaardigden te leveren. Eén voor de
commissie financiën en één voor de optochUver-
siering/boog. Graag voor 1 november.
"We gaan er iets moois van maken. We hebben
er zin in", met deze woorden sloot Ben af. ln janu-
arilfebruari is er een volgende bijeenkomst.
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Olieverf
Tot en met oud en nieuw 201712018 hangen er
kleurrijke (olieverí) schilderijen van Berthilde
Bouman in huisartsenpraktijk Dalen, aan de Em-
merweg 6. Het schilderen is begonnen in Dalen,

bij beeldend kunstenares Caroline Verschoor'
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