
Emmer Courant
Dinsdag 4 juni 2019 | Jaargang 1 | week 23Volg het laatste nieuws op emmercourant.nl en onze social kanalen Een uitgave van NDC mediagroep

Triathlon Klazienaveen
mét veranderingen 5

EMMEN De wijk Rietlanden
in Emmen had zaterdagmid-
dag wel iets weg van het
Truckstar festival dat elk jaar
op het TT Circuit in Assen
wordt gehouden. Aan de
Veldstukken stonden tiental-
len vrachtwagens in de zon te
glimmen. De chauffeurs
wachtten op het startschot
voor de 22e Vrachtwagendag.
Het startschot werd gegeven

door burgemeester Eric van
Oosterhout, die alle chauf-
feurs en hun bewoners en-
thousiast toezwaaide op het
moment datde stoet luid
toeterend voorbij kwam.

Zeven bussen
Zorginstelling De Trans orga-
niseerde de Vrachtwagendag
voor haar bewoners. De dag is
ooit begonnen met zestig

trucks, maar inmiddels uitge-
groeid tot een evenement
met ruim 150 vrachtwagens
en zeven bussen. De bewo-
ners mochten plaatsnemen in
de vrachtwagen waarna de
chauffeurs ze meenamen op
een tocht van 45 kilometer
door het Drentse landschap.

Het succes van de Vrachtwa-
gendag is volgens de organi-

satie te danken aan de vele
vrijwilligers en de bedrijven
die elk jaar weer belangeloos
hun materiaal en mensen
beschikbaar stellen. De chauf-
feurs maken van deze dag
vaak een bedrijfsuitje en
poetsen hun truck met zorg
op. In de blinkende combina-
tie werden de bewoners van
De Trans getrakteerd op een
mooie dag. ■

De Vrachtwagendag trok veel publiek. Foto: Martin Zaagman
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EMMEN In een vloek en een
zucht vlogen afgelopen zater-
dagochtend de 250 kaarten
voor de tweede editie van
BusPop op zaterdag 12 okto-
ber over de digitale toonbank.
Na vijf minuten waren alle
kaarten verkocht.
De organisatie van BusPoP
Emmen is dolblij. “Daar doe

je het voor“, zegt Boelo Klein
Ikkink, die 12 oktober zes
Amerikaanse bussen inzet om
250 bezoekers langs drie
cafés te laten rijden waar
bands optreden.

5th Wheel
5th Wheel uit Valthe is hoofd-
act en sluit het festival af in

café Groothuis in Emmen.
Ook Soul Mosquitos, At Your
Service en Ramblin’ Boots
treden op. At Your Service
speelt in café De Linde in
Sleen. De groep speelt wat
het publiek vraagt. At Your
Service put uit een groot
repertoire en gooit er een
prettig jazzy sausje overheen.

Ramblin' Boots treedt op in
Café Postkantoor in Nieuw-
Amsterdam. De groep treedt
overal in Europa op en heeft
onlangs een album uitge-
bracht. Soul Mosquitos speelt
in café Melody in Barger-
Oosterveld. ■

✪ www.buspopemmen.nl.

Tweede BusPop in vijf minuten uitverkocht


