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Kanaalstreek
waarin opgenomen de Ter Apeler Courant

Terug naar de tijd
van de beatkelders 7

Fred en Marie Haak zijn
zestig jaar getrouwd 19

Openluchttheater speelt 
Het geheim van Hunsow 11

De voorbereidingen op de
36ste jaarmarkt in buurt-
schap De Maten onder de
rook van Ter Apel zijn in
volle gang.
Marktmeester Henk Potze
verwacht zaterdag 16 juli
zo’n 120 standhouders. „Er
wordt weer een gevarieerd
assortiment aan de man
gebracht. Zowel nieuw als
tweedehands. De jaarmarkt
wordt altijd druk bezocht. 
De bezoekers komen voor 
zowel de handel als voor de
gezelligheid. Ook deze keer
kan het publiek bijvoorbeeld
genieten van livemuziek op
twee podia.”
U wilt meer informatie over
de jaarmarkt? Bel dan even
marktmeester Henk Potze,
06-50270687.

DE MATEN

Jaarmarkt met
ruim 120
standhouders

De nieuwbouw van het Esdal
College in Borger gaat door.
De raad van Borger-Odoorn
maakte morrend ruim 1,6
miljoen euro extra vrij.
De nieuwe vestiging van het
Esdal, die naar verwachting
in september 2023 wordt
opgeleverd, zou aanvankelijk
4,8 miljoen euro kosten. Dat
bedrag is gestegen naar 6,5
miljoen euro, een verschil
van ruim 1,6 miljoen. 
Van de bouwkosten komt 85
procent voor rekening van de
gemeente, het overige deel
wordt betaald door het Esdal.
Dat het bouwbedrag hoger
uitvalt dan gedacht, komt
volgens het college door de
oorlog in Oekraïne, de in 
het algemeen gestegen bouw-
kosten en de vertraagde
levering van materialen.
Veel raadsleden reageerden
kritisch op deze verdeling 
en de gestegen kosten. Maar
veel keuze heeft de raad niet;
zonder extra financiering
trekt het Esdal College de
stekker uit het bouwproject.
Iets wat de gemeenteraad 
niet wil. Alle partijen willen
de enige middelbare school
in de gemeente behouden.
Tweehonderd leerlingen
volgen er vmbo-onderwijs.

BORGER

Nieuwbouw
Esdal College
gaat door

STADSKANAAL De toneel-
vereniging UDI brengt op
zaterdag 11 maart 2023 de
(uitgestelde) hilarische 
voorstelling Edelweiss op de
planken van Theater Geert
Teis in Stadskanaal.
Wie de toneelspelers van
Uitspanning Door Inspanning
wat eerder in actie wil zien,
kan een kaartje reserveren
voor zaterdag 3 en zondag 4
september. Dan worden de
eenakters ‘Onverwachte
ontmoetingen’ van auteur

Carl Slotboom en ‘Trein
gemist’ van Cees Heydel en
Arnold Fickweiler uitgevoerd
op het perron van museum-
spoorlijn STAR. 
Een vertrouwde locatie voor
UDI, want in 2018 werd van-
wege de 100ste verjaardag
van de toneelvereniging met
veel succes het spektakelstuk
‘De Spooktrein’ van Arnold
Ridley voor het voetlicht
gebracht.
„We hebben de repetities en
optredens tijdens de corona-

crisis echt gemist”, vertelt
voorzitter Fokko Trip. „Nu
kan het weer. Omdat het nog
zo lang duurt voordat de
jaarlijkse uitvoering in Geert
Teis plaatsvindt, hebben 
we besloten om tussentijds
op te treden. 
Eind maart zijn we met de
repetities begonnen en alles
loopt op rolletjes. Iedereen
staat te popelen om weer
te mogen optreden voor
publiek. We hebben er met
elkaar heel veel zin in.”

„Op het perron wordt een
terras ingericht met plek 
voor maximaal 50 personen”,
vervolgt Trip. „Het publiek
wordt daardoor onderdeel
van het verhaal. Bij slecht
weer wijken we uit naar de
stationsrestauratie van de
STAR.”

Er staan uiteindelijk drie
voorstellingen gepland. 
Zaterdag 3 september om
16.00 uur en om 19.00 uur 
en zondag 4 september om

16.00 uur. Een kaartje kost 
5 euro. Ze zijn te reserveren
via de vernieuwde website
van toneelvereniging UDI.

Lezersactie
Lezers van de Kanaalstreek
maken kans om twee vrij-
kaarten te winnen voor de
voorstelling van zondag 4
september. Wil je meedoen?
Stuur voor zaterdag 16 juli
een mail naar kanaalstreek
@mediahuisnoord.nl ■�

Paul Abrahams

De toneelvereniging UDI speelt eenakters op het perron van de museumspoorlijn STAR in Stadskanaal. Foto: Paul Abrahams

UDI speelt eenakters op het
perron van de STAR
▶� Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 3 en zondag 4 september

TER APEL De vijfde editie 
van MudGrunn vindt plaats
op zondag 18 september. 
De inschrijving is van start
gegaan, de eerste honderden
deelnemers staan inmiddels
al op de lijst. 
Rondom camping Moekesgat

en de bossen daar omheen is
een hindernissenparcours
uitgezet met uitdagende
obstakels. Klimmen en klau-
teren, springen en tijgeren.
Kortom: modder, inspanning
en spektakel zijn absoluut
gegarandeerd.

Deelnemers kunnen mee-
doen aan de onderdelen 5
en 10 kilometer. Inschrijven 
kan individueel en als team.
Voor de kinderen wordt een
Family Run georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op 
www.mudgrunn.nl ■�

Veel animo voor de MudGrunn
rondom camping Moekesgat

Na de finish op de foto. Eigen foto


