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aren-voor anr~en oo goor o0
`Hei wordt
moeilijk, maar
het moet ook een
mooie dag worden'

Er moet een bi~zondere vaa~oc~t
komen door en
rond Veendam.
Een r~nd~raarttocht o de Sarr~.enLoo~ moor
~-Ioop te onderSt~I~~~I~a

PIETER BROESDER
et moet een klapper worden, de allereerste rondvaart met een echte
rondvaartboot door de
wateren van de gemeente Veendam.
Zondag 6 mei gaan de trossen los.
Dat is de bedoeling van Bart Kloosterhuis. En dan niet zomaar een
tocht met één boot. Het moet een
soort zwaan-kleef-aanactie worden.
„We hopen dat mensen met eigen
bootjes achter ons aan varen."
Het belooft in meer opzichten bijzonder te worden. Het is een soort
sponsortocht. De complete opbrengst gaat naar Samenloop voor
Hoop. Dit ás een wandelevenement
waarbij teams z4 uur lang in estafetteverbandlopen omgeld in te zamelen voor kankeronderzoek door
KWF Kankerbestrijding. Vanuit
Veendam doet Team Lovely op 2en 3
juni in de gemeente Oldambt mee.
Er hebben zich al 35 mensen aange-

twee rasvertellers aan boord: muzikantHenk Schaart en's middags ook
wethouder Harry Dijkstra van Aa en
Hunze."
De geboren Winschoter, die eerdaags ~o wordt, heeft het er druk
mee. „Je wilt niet weten wat er allemaal gedaan moet worden. Er valt
veel te puzzelen, veel te regelen.
Wanneer kan waar een brug open;
wie doet wat; is de lunch geregeld;
krijgen we de vergunningen. Ik wzlde graag richting Westerdiep. Helaas. Ons schip is te groot en kan de
bocht daar niet nemen.Ook op sommige andere stukken zal het er om
spannen.
Kloosterhuis is niet de enige die
dekar trekt.Samen met schoonzoon
Wouter(de man van Lyandra) en Sinetta en Hetty {dierbare vriendinnen van Lyandra) is hij bij Team Lovelybetrokken. Want behalve dat er
veel tijd wordt besteed aan de vaartocht moet er straks natuurlijk ook
nog gelopen worden. Kloosterhuis:
„Twee jaar geleden liep Ly nog mee
in Hoogezand. Voor haar en al die
andere mensen die door kanker getroffen zijn, doen we mee. Ze worden niet vergeten."
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De lopers van Team Lovely met rechts teamcaptain Bart Kloosterhuis bijeen bij Eem Aans in Muntendam.

meld. Een van de teamcaptains is
Bart Kloosterhuis. Hij en zijn vrouw
Jantje verloren ~n 2oió hun dochter
Lyandra (Ly) aan kanker.
„Op 6 mei willen we stilstaan bij
die vreselijke ziekte. Gezondheid is
niet vanzelfsprekend. Het wordt
moeilijk, maar het moet ook een
mooie dag worden. Er is muziek en
entertainment aan boord en aan
wal. Er wordt gelachen en er zal vast

een traantje worden weggepinkt",
zegt Kloosterhuis, die tot het najaar
van 2015 het enige commerciële televisiestation van Groningen en
omstreken had:Lokaal TV Veendam.
„Onlangs was ik bezig met het digitaliseren van filmpjes, ook over de
opening van een nieuw kanaal. Dat
bracht me op een idee. Kan er geen
rondvaarttocht gehouden worden
langs al dat moois dat we hier in de
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gemeente hebben? En kunnen wat
dat dan niet koppelen aan SamenLoop voor Hoop?"
Kloosterhuis ging aan het bellen
en mailen en boorde oude contacten
aan.In Midlaren regelde hij bij Party
Ships een rondvaartboot. De StichtingEerste Wildervankster Paardentram doet belangeloos mee, net als
een groot aantal andere mensen,organisaties enbedrijven.„We hebben

Wie meer informatie wil of zich
op wil geven kan een e-mail sturen:
bartjemail@netvisit.nl.

