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Honderd jaar De Hondsrug Schoenmode 
in Borger
‘We gaan gewoon op vrolijke voet verder 
met onze winkel’

Honderd jaar De Hondsrug Schoenmode in Borger. Eigenlijk kwam eigenaar 
Frans Jan Lubberts daar per toeval achter. Stieneke, parttime werkzaam bij de 
zaak van Frans Jan en zijn vrouw Yvonne, wees hem op de rijke historie. ‘Ik ben er 
vervolgens eens in gedoken’, zegt Frans Jan enthousiast. Hij neemt ons mee in de 
geschiedenis van een springlevend bedrijf  met een prachtige historie.

Van Stoffel Snel tot Roel Geerts
‘In 1923 begint Stoffel Snel uit Musselkanaal een schoen- en zadelmakerij in het 
boerderijtje aan de Torenlaan in Borger’, vertelt Lubberts. ‘In 1937 kwam vervolgens zijn 
zoon Jan in de zaak werken. Drie jaar later neemt Jan de zaak van zijn vader over.  Roel 
Geerts komt vervolgens in 1966 als schoenmaker bij Jan Snel in dienst en dezelfde Geerts 
neemt de zaak in 1978 over onder de naam Geerts Schoenen. Geerts blijft tot 1997 actief. 
De oude winkel wordt dan afgebroken en er komt een geheel nieuw pand. Alex en Rina 
Kempers nemen vervolgens de winkel over’, vertelt Frans Jan. Zij doen dat overigens 
onder de naam De Hondsrug Schoenen en Sport.

Comfort en gezelligheid
Het wordt vervolgens 2009. Frans Jan en Yvonne Lubberts nemen dan de zaak over. 
‘We hebben een pedicure toegevoegd, net als een registerpodoloog en een nagelstylist. 

Lees verder op pagina 5.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Verbouw Ambulancepost Borger ligt op 
schema
Groenewold Bouw uit Stadskanaal is begin dit jaar begonnen met een ingrijpende 
verbouwing van de ambulancepost in Borger. Na ruim veertien jaar voldeed de post 
volgens Harry Meijer hoofd bedrijfsbureau UMCG Ambulancezorg niet meer aan de 
eisen die vandaag de dag aan een dergelijke 24-uurspost worden gesteld.

Lees verder op pagina 3.

Odoornerveen heeft nu een 
eigen dorpsvlag
Het was een grote wens van veel inwoners van 
Odoornerveen: een eigen dorpsvlag die ook voor het dorp 
zou staan. Dus met een aantal herkenbare afbeeldingen 
erop die echt bij het dorp horen. Plaatselijk Belang 
Odoornerveen ging ermee aan de slag en afgelopen 
vrijdag werd de dorpsvlag voor het dorpshuis gehesen.

Lees verder op pagina 8.

Nieuw-Buinen krijgt 
eindelijk hondenspeeltuin
Het lijkt er dan eindelijk van te komen; Nieuw Buinen 
krijgt een hondenspeeltuin. ‘De eerste stap is gezet. De 
gemeente Borger-Odoorn heeft een stuk grond aan de 
Industrieweg beschikbaar gesteld van vijftienhonderd 
vierkante meter’, zegt initiatiefneemster Zwaantje Marije 
Boelens. Zij was het eigenlijk wel een beetje beu dat er 
nog steeds geen hondenspeeltuin in haar dorp was.

Lees verder op pagina 19.

Stichting Five Valthermond 
zorgt voor reuring in het dorp
Hoewel men in Valthermond over het algemeen precies 
weet hoe je een feestje viert, is er eigenlijk weinig te doen 
in het dorp. Dat vond ook de Stichting Five Valthermond, 
nu zes jaar geleden. En dus staken Jonny Berends, Gert 
Baas, Wolter Gritter, Johnny Scholte-Aalbes en Rene Boer 
de koppen bij elkaar. Samen besloten ze om eens per jaar 
een feestavond in het Brughuus te organiseren. Zaterdag 
18 maart is het weer zover. 

Lees verder op pagina 25.
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▶ www.borger-odoorn.nl

Contact
▶ Gemeente Borger-Odoorn

Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren: 
06 53 72 94 53

 @gemeenteBO

▶ Gemeentehuis

Hoofdstraat 50, Exloo

Openingstijden publieksbalie (op afspraak) 
Maandag  8.30-16.30 uur
Dinsdag  8.30-16.30 uur
Woensdag  8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag  8.30-12.00 uur

Maak op tijd uw afspraak. Een afspraak 
maakt u via www.borger-odoorn.nl/afspraak 
of telefoonnummer 14 0591.

▶ Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

Openingstijden  
Dinsdag  13.00-16.00 uur
Woensdag  13.00-16.00 uur 
Donderdag  13.00-16.00 uur 
Vrijdag  13.00-16.00 uur 
Zaterdag      9.00-14.00 uur 

Lees verder op pagina 4  ▶

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

Download de AfvalWijzer app.
Of ga naar www.mijnafvalwijzer.nl.

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

▶

15 maart: verkiezingen Provinciale Staten 
en waterschappen
Op woensdag 15 maart kunt u stemmen 
voor de leden van de Provinciale Staten 
en de waterschappen. 

Waar kunt u stemmen?
U kunt op 23 stembureaus in onze 
gemeente stemmen. De stembureaus 
zijn dan van 07.30 tot 21.00 uur open. 
Een overzicht van alle stembureaus vindt 
u op onze website: 
www.borger-odoorn.nl/stembureaus.
Vier stembureaus zijn coronaproof  
ingericht: Willibrordkerk in Borger, MFA 
De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen, het 
gemeentehuis in Exloo en MFA Brughuus 
in Valthermond.

Kunt u niet zelf stemmen?
Dan kunt u iemand machtigen om namens 

u te stemmen. U geeft dan iemand anders 
toestemming om voor u te stemmen 
(volmacht). Hiervoor gebruikt u de 
achterkant van uw stempas (onderhandse 
volmacht). U kunt ook iemand schriftelijk 
machtigen. Regel dit uiterlijk 10 maart via 
www.borger-odoorn.nl/volmacht. Of  
vraag een schriftelijke volmacht aan bij de 
balie van het gemeentehuis. Doe dit vóór 
14 maart om 12.00 uur.

Meer weten?
Kijk op
www.borger-odoorn.nl/verkiezingen
voor meer informatie over de 
verkiezingen.

Hebt u geen internettoegang? Neem 
dan contact met ons op via T 14 0591 en geef uw 
postcode en huisnummer door. Wij sturen dan 
uw persoonlijke afvalkalender naar u op.

▶

Bied uw PMD-afval 
goed aan
Doet u uw PMD-afval wel eens in zwarte 
afvalzakken? Onze afvalinzamelaar ziet 
dit als restafval en laat het verbranden. 
Dat is zonde, want zo gaat uw goed 
gescheiden PMD-afval verloren.

Bied uw PMD-afval daarom goed aan:
 Los in de PMD-container
 In een doorzichtige zak 

Gratis doorzichtige zakken bestellen?
Kijk op www.borger-odoorn.nl/pmd

Weten wat wel en wat niet in de 
PMD-container hoort?
Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Wegwerkzaamheden
▶ 2e Valthermond: Dikbroeken, gedeelte 
 2e Valthermond, Valthermussel | t/m  
 24 maart 2023 | vernieuwen waterleiding,
  onderhoud verharding. Afsluiting voor 
 doorgaand verkeer tussen 2e Valthermond 
 en Westerstraat met landbouwsluis voor 
 landbouwverkeer.

Op www.borger-odoorn.nl/werk-aan-de-weg 
vindt u actuele wegwerkzaamheden en 
-afsluitingen in Borger-Odoorn, ook van 
andere wegbeheerders dan de gemeente.

Gaat u verhuizen binnen de gemeente?
www.borger-odoorn.nl/verhuizen

▶

Wat doet u met uw tuinafval?
Met de lente voor de deur heeft de tuin 
ook weer aandacht nodig. De handen 
mogen weer uit de mouwen om te 
schoffelen, te planten en natuurlijk te 
snoeien!

Tuinonderhoud betekent ook tuinafval. 
Als u veel moet snoeien, waar laat u 
dan al het afval? De gft-container kan 
al snel vol raken. Grotere hoeveelheden 

snoei- en tuinafval kunt u altijd naar 
het afvalbrengpunt in 2e Exloërmond 
brengen. Dat geldt sowieso voor grof  
tuinafval zoals complete boomstronken en 
struiken.

Meer weten over het scheiden van 
tuinafval? Lees er meer over op de website: 
www.geefhetdoor.nl. 
U doet toch ook mee? Geef  het Door!

▶ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch 
 gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/
 overuwbuurt.

▶ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week. Aan dit overzicht 
 kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.

▶ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan op 
 www.overheid.nl/ berichten-over-uw-buurt

▶ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan 
 via telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken 
 om op het gemeentehuis stukken in te zien.

▶ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

Berichten over uw buurt

▶

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Evenement_WT.indd   1 29-03-16   15:15

Boom weg bij mij 
in de straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Kappen_WT.indd   1 24-03-16   10:48

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

WEEK 9
▶ 03-03-2023, Odoornerveen
 Zuidzijde 29, het veranderen van een 
 bestaande uitrit 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 03-03-2023, Reglement van orde voor 
 vergaderingen en andere werkzaamheden 
 van de raad – gemeente Borger-Odoorn – 
 2023-II
▶ 03-03-2023, Borger
 Graanspieker 19, het aanleggen van een uitrit  

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 03-03-2023, 2e Exloërmond
 Harm Tiesingstraat 74, het kappen van een els  

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 03-03-2023, Verordening op de 
 raadscommissies – gemeente Borger-Odoorn  
 – 2023-II
▶ 03-03-2023, Borger
 Hunzedal 47, het kappen van een Eik 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 02-03-2023, Buinerveen
 Noorderstraat 7a, het organiseren van een 
 spelweek van 30 augustus tot 2 september 
 2023 voor kinderen in de lee� ijd van 4 - 16 
 jaar (aanvraag) 
▶ 02-03-2023, Borger

 Hoofdstraat 34, het organiseren van het  
 koningsdagontbijt en een vrijmarkt 
 op 27 april 2023 in Borger (verleend 27/02)
▶ 02-03-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 593, Viering 200 jaar 
 Nieuw-Buinen van 31 mei tot 4 juni 2023,  
 Z2023-006886 (aanvraag)
▶ 01-03-2023, Borger
 Haardplaats 19, het realiseren van een 
 Bed & Breakfast 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 01-03-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 165, het kappen van een Beuk 

Hebt u een laag inkomen?
Inwoners van Borger-Odoorn met een 
laag inkomen en weinig vermogen kun-
nen in aanmerking komen voor onder-
steuning van de gemeente. U kunt dan 
jaarlijks een bedrag besteden in onze 
webwinkel Meedoen. 

▶ www.borger-odoorn.nl/meedoen

Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit 
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond 
op te graven (de locatie hiervan vindt u op 
www.borger-odoorn.nl/riolering). 
Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw 
eigen riool zit of in het deel van de gemeen-
te. Woont u in een huurwoning? Neem dan 
eerst contact op met uw verhuurder. 

▶ www.borger-odoorn.nl/riolering

Evenementenkalender?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/
evenementen



3 Dinsdag 7 maart 2023

Colofon
Dinsdag 7 maart ‘23
Jaargang 51 nummer 10

Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bruna Borger, Spar Exloo
Coop Odoorn - Jumbo Gieten - 
Total Nieuw-Buinen - Dagwinkel 
Gasselternijveen - Van Klinken 
Supermarkt Valthermond. Ook 
zullen we het gemeentehuis in Ex-
loo en het gemeentehuis in Gieten 
wekelijks voorzien van Week in 
Week uit.

Eigenaar: 
Harrie Meiringh

Uitgever: 
Harrie Meiringh

Redactie:
 - Harrie Meiringh
 - Miranda Wolters
 - Martin Zaagman
 - Rutger Breider
 - Vincent Muskee
 - Herman van Oost
0599 - 61 33 36
redactie@weekinweekuit.com

Verkoop advertenties & offertes:
 - Mariska Teerling
 - Louw Roukema
 - John ten Hoff
 - Marc Zegerius

Tel. 0599 - 62 04 97 
mariska@weekinweekuit.com

Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink 
in Borger

Website
www.weekinweekuit.com

Advertenties digitaal:
info@weekinweekuit.com

Uiterste inlevertijden:
-OTO’tjes, IM voorpagina en
 advertenties vrijdag 10.00 uur.
-familieberichten ma 10.00 uur.

Opmaak/Grafisch:
Studio Week in Week uit
0599 - 61 33 36
Gemeenteberichten: Bureau Grafique

Verspreiding:

Klachten Bezorging:
0591 - 677 520

Druk: 
Mediahuis

© 2023 Week in Week uit
In alle advertenties: Prijswijzigingen
en typ-/zetfouten voorbehouden.

Gemeente Borger-
Odoorn opent nieuwe 
opvanglocatie voor 
Oekraïners in Exloo
 
De gemeente opent een nieuwe opvanglocatie voor 
Oekraïense vluchtelingen in Exloo. Het gaat om 
groepsaccommodatie De Parel aan de Valtherweg 37A, 
die onderdeel uitmaakt van Camping Exloo. Deze 
locatie biedt ruimte voor ongeveer 25 personen. Naar 
verwachting zal de opvang begin maart kunnen starten.
 
De Oekraïners die nu nog 
verblijven in de Fruithof  
in Klijndijk en Oringer 
Stee in Odoorn, verhuizen 
naar de nieuwe locatie in 
Exloo. Deze opvanglocaties 
zijn binnenkort niet meer 
beschikbaar vanwege de start 
van het toeristenseizoen.
 
Verlenging 
crisisnoodopvang
In de boerderij op het 
terrein van Camping Exloo 
en in de units achter het 
gemeentehuis,
verblijven momenteel 
nog vluchtelingen in de 
crisisnoodopvang. Op 
verzoek van de
staatssecretaris voor asiel en 
migratie en het COA heeft 
het college besloten deze 
opvang te verlengen tot 1 
oktober 2023.
 
Wethouder Bernard Jansen: 
“Zolang er nog geen zicht 

is op een einde aan de 
oorlog in Oekraïne, blijven 
wij de mogelijkheden 
onderzoeken voor 
kleinschalige opvanglocaties 
voor Oekraïners. Wij zijn 
blij dat we ook vanuit de 
samenleving regelmatig 
opties aangereikt krijgen om 
kleine groepjes vluchtelingen 
onder te brengen. Inmiddels 
hebben we al op diverse 
locaties in de gemeente 
een opvanglocatie kunnen 
inrichten. We verwachten dat 
we nog zeker tot maart 2024 
Oekraïense vluchtelingen in 
onze gemeente huisvesting 
blijven bieden. Daarnaast 
willen wij ook onze bijdrage 
blijven leveren aan de 
crisisnoodopvang. Dat al 
deze vluchtelingen ook een 
warm welkom krijgen van 
de omwonenden van de 
opvanglocaties, waarderen 
wij enorm.”

Verbouw Ambulancepost Borger ligt op 
schema

Groenewold Bouw uit Stadskanaal is begin dit jaar begonnen met een ingrijpende 
verbouwing van de ambulancepost in Borger. Na ruim veertien jaar voldeed de post 
volgens Harry Meijer hoofd bedrijfsbureau UMCG Ambulancezorg niet meer aan de 
eisen die vandaag de dag aan een dergelijke 24-uurspost worden gesteld.

Doordat het geheel nu in één keer wordt 
aangepakt staat de ambulance tijdelijk op 
vakantiepark Hunzedal in Borger. Hierdoor 
blijft de ambulancezorg volgens Meijer tijdens 
de verbouwing in het gebied gewaarborgd. De 
ambulancepost in Borger is een volwaardige 
24-uurs post waar alle medewerkers zich 
kunnen omkleden en klaarmaken voor een 
ambulancedienst. De post in Borger is een 
perfecte uitvalsbasis vanwege zijn gunstige 
ligging en bedient naast de gemeente Borger-
Odoorn ook een deel van de gemeente 
Aa en Hunze en Schoonoord ( gemeente 
Coevorden).

Aan de functionaliteit van de ambulancepost 
veranderd niets deze is volgens Meijer prima 
alleen moest het gebouw worden geüpgraded. 
De grootste zichtbare verandering zal straks 
aan de buitenkant te zien zijn waarbij de gevel 
in het zwart zal worden uitgevoerd. Daarnaast 
gaat de post van het gas af  en worden 
binnen de leefruimte, kleedruimtes, beide 
slaapkamers welke zijn voorzien van toilet en 
douche en de garage opgeknapt. Ook komen 
er op het dak extra zonnepanelen. Dit heeft er 
vooral mee te maken dat als de ambulance in 
garage staat en aan de stroom moet staan om 
alle apparatuur van elektriciteit te voorzien.

UMCG Ambulancezorg  heeft voor de 
verbouw een programma van eisen opgesteld 
dat precies past bij de wensen van de 
gebruikers en die door Groenewold Bouw 
worden uitgevoerd. Renate Groenewold, 
samen met haar broer eigenaar van het 
bouwbedrijf  is er trots op dat ze deze klus 
mogen uitvoeren. “Als bouwbedrijf  zijn we 
heel erg blij dat UMCG Ambulancezorg 
voor ons heeft gekozen om deze klus uit 
te voeren. Het komt niet elke dag voor dat 
je een ambulancepost mag verbouwen. Als 
Groenewold zullen we deze opdracht dan ook 
net als al onze andere opdrachten uitvoeren 
die helemaal aansluit bij de voorschriften én 
voldoet aan de wensen van de opdrachtgever 
en hopen dat het straks een fijne werkplek 
mag worden voor de mensen die hier 
werken”.

Door tijdens de verbouwing gebruik te maken 
van de nieuwste technieken op het gebied van 
duurzaamheid krijgt Borger volgens Meijer 
een zeer duurzaam pand waarmee het weer 
jaren vooruit kan. De verbouwing die op 
schema ligt moet medio mei klaar zijn. (Week 
in Week uit/Martin Zaagman)

Renate Groenewold en Harry Meijer in de Ambulancepost Borger

Lezing over Welzijnsgroep Andes in 
Buinerveen
 
Peter Jan Eleveld uit Borger van Welzijnsgroep Andes komt vertellen over de 
organisatie. Tevens over ouder worden en hoe kan je dan verder met jouw leven.

Lijkt je dit interessant? We starten om 19.45 
uur op woensdag 15 maart. Een ieder is
welkom in Dorpshuis De Viersprong in 

Buinerveen bij Vrouwen van Nu, afdeling 
Buinerveen.
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vervolg van pagina 2...

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 28-02-2023, 2e Exloërmond
 Kerkho� aan 4, het kappen van zes bomen  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 28-02-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl-Zuid 7, het kappen van een 
 esdoorn (verleende omgevingsvergunning)
▶ 27-02-2023, Zandberg
 Kerklaan 23, het kappen van een ceder 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 27-02-2023, Odoorn
 Hoofdstraat 1, het kappen van drie eiken 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 27-02-2023, Zandberg
 Schaapsbergweg 54, het kappen van een els
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 27-02-2023, Drouwen
 Borgerderstraat 6, het kappen van twee 
 kastanjebomen 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 27-02-2023, Voorgenomen verkoop van  
 grond
▶ 27-02-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep kadastrale sectie B 10361, het 
 bouwen van een woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)   ◀

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak. 
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.

’ Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
’ Geef aan waarvoor u komt
’ Kies een beschikbare datum en tijd
’ Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

▶ www.borger-odoorn.nl/afspraak
▶

Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn 
▶ In de gemeente Borger-Odoorn zijn meerdere opvanglocaties voor 
 vluchtelingen in gebruik. Er zijn vier locatiemanagers werkzaam bij de 
 gemeente, die ieder aanspreekpunt zijn voor een of meerdere opvanglocaties. 

▶ Goede dames-/heren- of kinder-
 � etsen: bel met de gemeente en vraag  
 naar een van de locatiemanagers. 
 U wordt doorverbonden of u wordt 
 teruggebeld.

▶ Kleding: kleding die nog een ronde mee  
 kan, zonder vlekken, kunt u inbrengen 
 bij de Smidswal, Hoofdstraat 58C in 
 Exloo. Maak hiervoor een afspraak met 
 een van de locatiemanagers.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam van der Heide

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Paul Dalhuisen 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Hilde Timmermans

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam van der Heide/Paul Dalhuisen 

Woning De Brinken Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:
T  14 0591, vraag naar de locatiemanager 
van de opvanglocatie waarover u belt.

E  vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl  •  I www.borger-odoorn.nl/vluchtelingen

▶ Spreken met vluchtelingen in hun 
 eigen taal: dit kan met de app SayHi.   
 Deze downloadt u in de Play Store (android)  
 of App Store (iPhone). 

▶ U kiest de microfoon als u uw gesproken  
 boodschap wilt laten vertalen.

▶ U kiest het toetsenbord als u geschreven  
 tekst wilt laten vertalen: druk een paar  
 seconden op de microfoon.

▶ U kiest uw eigen taal (links op het scherm).

▶ U kiest de taal waarin u uw boodschap 
 wilt laten vertalen (rechts op het scherm).

▶ Spreek of typ uw boodschap.

Opvanglocatie voor Oekraïners in Exloo 
en verlenging crisisnoodopvang
De gemeente Borger-Odoorn zet zich 
al langere tijd in voor de opvang van 
vluchtelingen. Wij bereiden ons 
momenteel voor op mogelijkheden om 
vluchtelingen voor langere tijd op te 
kunnen vangen. 

Nieuwe opvanglocatie voor 
Oekraïners in Exloo
Omdat er nog geen zicht is op een 
einde aan de oorlog in Oekraïne, 
bereiden wij ons voor op een 
langduriger opvang van Oekraïners. 
Het Rijk hee  ̈ de beschermingsregeling 
voor Oekraïners verlengd tot medio 
maart 2024. 

Op het terrein van Camping Exloo 
kunnen wij groepsaccommodatie De 
Parel gebruiken voor de opvang van 
ongeveer 25 personen. Vanaf begin 
maart willen wij deze opvanglocatie 
in gebruik nemen voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. 

De Oekraïners die we op deze locatie 
willen huisvesten, wonen nu nog in 

de opvanglocaties bij de Fruithof in 
Klijndijk en Oringer Stee in Odoorn. 
Deze locaties zijn binnenkort niet meer 
beschikbaar in verband met de start 
van het toeristenseizoen. 

Wij bekijken ook de mogelijkheden 
voor langdurige opvang van Oekraïners 
elders in onze gemeente.

Crisisnoodopvang van vluchtelingen 
verlengd 
De staatssecretaris voor asiel en 
migratie en het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) hebben ons gevraagd 
de kortdurende opvang van de 
vluchtelingen in de crisisnoodopvang 
met een aantal maanden te verlengen.
Het college wil daar medewerking aan 
verlenen en hee  ̈ besloten deze 
opvang te verlengen tot 1 oktober 2023. 
Dit geldt voor de vluchtelingen die nu 
in Exloo in de boerderij bij Camping 
Exloo en in de units achter het 
gemeentehuis wonen en in Odoorn in 
de woning bij de Brinken. Zij blijven 
daar nog tot 1 oktober a.s. 

Kijk voor meer informatie op 
www.brandveiligheidthuis.nl

Tips van Smokey

OPGERUIMD 
IS VEILIG

TIPS 
VAN SMOKEY

Zijn er meerdere vluchtroutes 
aanwezig? Controleer of 
ramen en deuren in de 
vluchtroute(s) makkelijk zijn 
te openen.

Is je vluchtroute vrij van 
obstakels? Deze kunnen een 
vrije doorgang blokkeren.

Zorg je voor voldoende 
afstand tussen warm 
wordende apparaten en 
brandbare goederen? Lampen, 
laptops en andere warm 
wordende apparaten moeten 
hun warmte kwijt kunnen.

Verwijder het stof uit je 
computer, televisie, wasdroger 
en andere elektrische apparaten. 
Een combinatie van stof en 
warmte kan brand veroorzaken.

Maak je rookmelders stofvrij. 
Dan is er minder kans op 
storingen en ongewenste 
meldingen.

Een (brand)veilige woning begint 
met de grote schoonmaak!

Zorg dat je huisnummer vanaf 
de weg goed zichtbaar is. 
Bijvoorbeeld door struiken 
te snoeien. Daar help je de 
hulpdiensten enorm mee.
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Wijkagenten Borger-Odoorn zijn 
bereikbaar via 0900-8844 of  poli-
tiebureau Exloo (open: maandag 
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, 
aangifte alleen op afspraak). Wijk-
agenten in Borger-Odoorn zijn:

Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e 
Valthermond, Zandberg, 1e Exloer-
mond, 2e Exloermond, Boerma-
streek, Exloerveen. 
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen, 
Buinerveen, Drouwenermond, Drou-
wenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger, 
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp, 
Eesergroen en Ellertshaar. 
L.J. (Ben) Uneken  
ben.uneken@politie.nl
Gebied:  Exloo, Valthe, Odoorn, 
Klijndijk en Odoornerveen.

Wijkagenten Aa en Hunze zijn 
bereikbaar via 0900-8844 of  
politiebureau Gieten (open: ma. 
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do. 
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten 
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654 
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911. 
Voor afspraken (0591) 691 111

Huisartsen 
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o. 
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s 
weekends: 0900-1120112.

Tandartsen 
Tandartsen Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/ Schoonoord/Westerbork/
Beilen: Tel: 0900-1012345

Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of  
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg 
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezond-
heidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en 
Dierenambulance 0900-0245 
Diergeneeskundig Centrum Zuid-
Oost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 
www.pgborger.nl, 10.00 uur:
ds. M. van ‘t Hof.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Dhr. H.J. Dijkstra.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. M. Rappolt.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 
09.30 uur: ds. van Dijk.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl
Levende Christengemeente Connect:
MFA Nieuw Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant)
Inloop met koffie vanaf  10:00 h
Aanvang 10:30 h

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn Zondag 12 
februari, aanvang 10.00 uur
Voorganger: Helene Westerik                 
Organist: Marjan Doornbos
Zie onze website en FB-pagina 
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:  
dr. Vos.

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. H. Thon, De Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:  
Erik Witte.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. H. Thon, De Hoeksteen.

Gieten
Protestantse gemeente.
R.K. Statie Gieten Zaterdag 25 febru-
ari: Eucharistieviering, aanvang 5 uur.
Locatie: Dorpskerk Gieten. De dienst 
wordt geleid door Pastor H. Garcia.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 12 maart 9.30 uur, 
Eucharistieviering, celebr. Pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 15 maart, 
9.00 uur, Eucharistieviering, celebr. 
Pastoor J.E.B. Deuling. Zie ook:
www.heiligkruisparochie.nl

Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk 9.30 u. prediker H. Lowijs uit 
Noordscheschut. 19.00 u. ds. J. Hoog-
stede uit Vlagtwedde.

Honderd jaar De Hondsrug Schoenmode in Borger
‘We gaan gewoon op vrolijke voet verder met onze winkel’

Honderd jaar De Hondsrug Schoenmode in Borger. Eigenlijk kwam 
eigenaar Frans Jan Lubberts daar per toeval achter. Stieneke, parttime 
werkzaam bij de zaak van Frans Jan en zijn vrouw Yvonne, wees 
hem op de rijke historie. ‘Ik ben er vervolgens eens in gedoken’, zegt 
Frans Jan enthousiast. Hij neemt ons mee in de geschiedenis van een 
springlevend bedrijf  met een prachtige historie.

Van Stoffel Snel tot Roel Geerts
‘In 1923 begint Stoffel Snel uit 
Musselkanaal een schoen- en 
zadelmakerij in het boerderijtje aan 
de Torenlaan in Borger’, vertelt 
Lubberts. ‘In 1937 kwam vervolgens 
zijn zoon Jan in de zaak werken. 
Drie jaar later neemt Jan de zaak van 
zijn vader over.  Roel Geerts komt 
vervolgens in 1966 als schoenmaker 
bij Jan Snel in dienst en dezelfde 
Geerts neemt de zaak in 1978 over 
onder de naam Geerts Schoenen. 
Geerts blijft tot 1997 actief. De oude 
winkel wordt dan afgebroken en er 

komt een geheel nieuw pand. Alex 
en Rina Kempers nemen vervolgens 
de winkel over’, vertelt Frans Jan. Zij 
doen dat overigens onder de naam De 
Hondsrug Schoenen en Sport.

Comfort en gezelligheid
Het wordt vervolgens 2009. Frans 
Jan en Yvonne Lubberts nemen 
dan de zaak over. ‘We hebben een 
pedicure toegevoegd, net als een 
registerpodoloog en een nagelstylist. 
We hebben destijds het interieur 
veranderd en een eigen draai aan de 
zaak gegeven. Daarbij lag de nadruk 

meteen op het creëren van een warme 
en huiselijke sfeer. Vanaf  het begin 
is ‘comfort en gezelligheid in de 
winkel’ ons motto. We zijn specialist 
in comfort en gemak schoenen en 
hebben alle maten van onze collectie 
hier in de winkel staan. Bij ons kan 
de klant altijd zelf  lekker passen en 
proberen’, zegt Yvonne. 

Prima jaar
Frans Jan en Yvonne staan samen 
met de parttimers Stieneke en Tiny 
voor gezelligheid en een uitstekend 
advies bij aankoop van schoenen. 
Frans Jan en Yvonne koesteren de 
rijke historie van hun bedrijf, maar 
vergeten uiteraard de toekomst niet. 
‘Ondanks alle onzekerheden over 
bijvoorbeeld Oekraïne, corona en de 
energietarieven is 2022 een prima jaar 
voor ons geweest. Natuurlijk kunnen 
we niet in de toekomst kijken. We 
weten simpelweg niet wat ons nog te 
wachten staat. Wat zeker is, is dat wij 
samen met de inwoners van Borger 
en omgeving op vrolijke voet verder 
gaan met onze winkel. En als het 
aan ons ligt doen we dat nog zeker 
honderd jaar’, zeggen Frans Jan en 
Yvonne.

Gezelligheid, leuke acties en 
cadeautjes
In het jubileumjaar wordt het nóg 
meer de moeite waard om een bezoek 
aan De Hondsrug Schoenmode in 
Borger te brengen. ‘Natuurlijk gaan 
we ons eeuwfeest vieren. Dat doen 
we met gezelligheid, leuke acties en 
leuke cadeautjes. Zoals de mensen dat 
van ons gewend zijn.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Foto: Herman van Oost

40.000 collectanten de straat op voor meer 
speelmogelijkheden 
Opbrengst gaat naar meer veilige buitenspeelplekken
Deze week vindt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte plaats. 
Scoutinggroepen, speeltuinen, verenigingen en sportclubs zetten weer 
hun beste beentje voor om zoveel mogelijk geld op te halen. Dit jaar 
doen ook voor het eerst scholen mee aan de Collecte met een speciaal 
ontwikkeld QR-collectebord.  

300.000 kinderen spelen nooit buiten! 
Dat spelen nog steeds superbelangrijk 
is, blijkt uit recent onderzoek van 
Kien naar buitenspelen onder 
kinderen van 6 t/m 12 jaar. 

De belangrijkste conclusies uit het 
onderzoek op een rij: 
• 21% van de kinderen geeft aan dat
 zij te weinig tijd hebben om buiten 
 te spelen. 
• Opvallend is het verschil in het 
 aantal kinderen waarmee kinderen 
 binnen- of  buitenspelen. 25% 
 van de kinderen die binnen spelen 
 doen dit alleen. 62% van de 
 kinderen speelt buiten met 3 of  

 meer kinderen samen. 
• 6 op de 10 kinderen komen buiten 
 kinderen tegen die zij normaal 
 gesproken niet zien. 
• Meer dan de helft van de kinderen 
 zou wel vaker buiten willen spelen, 
 dit geldt nog sterker in stedelijk 
 gebied (65%). 

40.000 kinderen gaan collecteren 
Tienduizenden vrijwilligers 
gaan samen met kinderen in de 
collecteweek langs de deur met een 
collectebus. Waarbij zowel contant 
als met de iDEAL QR-code een 
donatie kan worden gedaan. Eenmalig 
en zonder verdere verplichtingen. 

Daarnaast zetten steeds meer clubs 
de online collecte in. Met behulp van 
een persoonlijke online collectebus 
versturen ze donatieverzoekjes 
via Whatsapp en LinkedIn naar 
hun familie en vrienden. Online 
collecteren is contactloos, eenmalig en 
veilig. Scholen komen langs met een 
QR-collectebord. 

De opbrengst is 50/50 
Het bijzondere aan de Jantje Beton 
Collecte is dat de collecterende clubs 
50% van de opbrengst zelf  mogen 
besteden aan speelmogelijkheden. 
Dus nieuwe ballen voor een 
voetbalclub of  een zomerkamp voor 
een Scoutinggroep. De andere 50% 
gaat naar de projecten van Jantje 
Beton, zoals onder andere veilige 
buitenspeelplekken.  



Recept 
Zelf wraps maken 
Recept voor 6 stuks. Bereidingstijd ca. 10 minuten
en 30 minuten laten rusten.

Ingrediënten
▹ 250 gram (spelt)bloem
▹ 150 ml lauwwarm water
▹ 0,5 tl zout
▹ 2 tl olie
▹ 1 tl bakpoeder

Bereidingswijze
1. Meng alle ingrediënten met een pollepel vlug 
 door elkaar. Kneed er met je handen een soepel 
 en elastisch deeg van. Is het mengsel nog te droog? 
 Voeg dan wat extra water toe. Het deeg is klaar als het 
 licht plakkerig aanvoelt.

2. Verdeel het tortilla deeg in 6 gelijke bolletjes. 
 Laat deze onder wat huishoudfolie, minimaal 
 een half uurtje rusten.

3. Verdeel wat bloem over je werkblad. Rol een bolletje 
 deeg uit tot een grote ronde tortilla. Draai de wraps 
 tussentijds rond, zodat deze niet blij�  plakken aan je 
 werkblad. Probeer het zo dun mogelijk uit te rollen. 
 Verhit een droge koekenpan op het vuur. 

4. Bak de tortilla’s in ongeveer 1 minuut per kant 
 goudbruin. Bak de tortilla wraps niet te lang, want dan 
 worden ze hard en kan je ze niet meer buigen.

Je kunt de wraps vullen met (regionale) seizoensproducten. 
Bijvoorbeeld met groente, vleeswaren, kaas of vis. Zo kun 
je ieder seizoen een heerlijke maaltijd neerzetten die nooit 
hetzelfde is. 
Smeer om te beginnen een laagje zuivelspread (met of 
zonder tuinkruiden), hummus (verschillende smaken) 
of een andere spread op de wrap. Vul deze vervolgens 
met ingrediënten naar keuze en: Eet smakelijk!

Hebt u een goed idee om inwoners te helpen richting een gezonde leefstijl?
Mail dan naar gezondeleefstijl@borger-odoorn.nl 
De recepten zijn binnenkort terug te vinden op de socials van Cittaslow. Blijf op de hoogte van 
Koken met de Burgemeester en bekijk de video’s en foto’s op Facebook en Instagram: 

www.facebook.com/cittaslowborgerodoorn       www.instagram.com/cittaslowborgerodoorn

Dit culinaire evenement is een initiatief van onze 
burgemeester Jan Seton. Door samen met inwoners, 
instellingen en ondernemers te koken wil hij ons 
kennis laten maken met het brede assortiment lokaal 
geteeld voedsel uit onze gemeente. Daarnaast wil hij 
ons ook bewust maken van het belang van gezonde 
voeding. De ingrediënten zijn a� omstig van lokale 
telers en specialiteitenwinkels uit de gemeente, 
waaronder supporters van Cittaslow.

Coop Odoorn Gezonde Supermarkt
In oktober 2022 hee�  Coop Odoorn een gouden certi� caat 
ontvangen met de bijbehorende titel ‘Gezondere super 
van Drenthe’. Ondernemers Jeroen Schippers en Martijn 
Kaspers zijn zich bewust van hun voorbeeld-functie 
binnen het dorp en zetten zich graag in voor een 
gezonde(re) leefstijl. Zij richten hun winkel zo in dat 
klanten worden verleid om voor ‘gezondere keuzes’ 
te gaan.

Jong geleerd is oud gedaan
Gemeente Borger-Odoorn stimuleert sport en bewegen. 
Ook gezond eten hoort daarbij. Om te laten zien dat een 
gezonde leefstijl ook leuk is, hee�  loco-burgemeester 
Ankie Huijing-van Tongeren met kinderen van Kinder-
opvang KeiKidz in Odoorn bij Coop Schippers gekookt.

Kinderopvang KeiKidz
Bij KeiKidz werkt een Coach Gezonde Kinderopvang, 
die een gezonde leefstijl introduceert bij de kinderen, 
ouders en het personeel. Hoe eerder kinderen gezond 
gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van 
hun leven pro� jt van. De kinderopvang is dan ook een 
belangrijke plek om jonge kinderen een goede start te 
geven.  

Coach Gezonde Kinderopvang Christina Roersma: 
“Als wij het goede voorbeeld uitdragen, zijn we al een 
heel eind op weg.” 

Supermarktsafari
De BSO-kinderen (4-12 jaar) van KeiKidz zijn samen met 
loco-burgemeester Ankie Huijing-van Tongeren en voe-
dingsdeskundige Maureen Kamer op Supermarkt safari 
gegaan bij Coop Schippers in Odoorn. De nadruk bij deze 
‘speurtocht’ ligt op gezonde voeding, duurzaamheid en 
regionale producten. Passend bij de lee� ijd kregen de 
kinderen opdrachten mee om uit te zoeken welke pro-
ducten ze het best konden gebruiken. Wat zit er eigenlijk 
allemaal in wraps? Waarom is gezonde voeding belang-
rijk? Hoe lees je een etiket? Komt dit product uit de buurt? 
Na de supermarktsafari gingen de kinderen aan de slag 
met de voorbereiding van lunchgerechten in de keuken 
van de Coop.

� t � � � ĳ k!

www.facebook.com/cittaslowborgerodoorn       www.instagram.com/cittaslowborgerodoorn

Geniet van de gastvrijheid, proef en ervaar 
de schatten van de streek.
Borger-Odoorn is Cittaslow. Belangrijke 
kernwaarden voor een Cittaslow gemeente 
zijn: gastvrijheid, rijke cultuurgeschiedenis, 
milieubewustzijn en duurzaam ondernemen. 

www.borger-odoorn.nl/Cittaslow

Borger-Odoorn is Cittaslow

Het logo voor Koken met de burgemeester is ontworpen door Esther van der Linden. wasgetekendesthervanderlinden.nl

▹ 250 gram (spelt)bloem
▹ 150 ml lauwwarm water▹ 150 ml lauwwarm water

BOERDERIJWINKEL 
'T EIERHOKKIE 
IN KLIJNDIJK
Bijdrage: Eieren

Melkweg 57 Klijndijk 
https://lekkerder.nl/
het-eierhokkie

AKKERBOUW-
BEDRIJF FAMILIE 
OOSTING IN 
ODOORNERVEEN
Bijdrage: Uien

Zuidzijde 23 A
7874 TE Odoornerveen
T. 0591 382 394
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Gratis JeugdPadel bij TPV Borger
Sinds 2020 liggen er twee prachtige padelbanen op het tenniscomplex van Tennis 
en Padel Vereniging  Borger. De banen zijn volop in gebruik door voornamelijk 
senioren. Daar zien we als vereniging graag een verandering in komen.

Daarom start vanaf  donderdag 6 april een cyclus van 4 gratis padeltrainingen voor 
middelbare school jeugd tussen de 12-16 jaar. Onder leiding van een ervaren padeltrainer 
zal er vier weken lang geoefend worden in het leren spelen van padel. Een mooie test om 
uit te zoeken of  padel iets voor jou is! Naast de lessen kunnen de jongeren vrij spelen in 
de maanden april en mei.

Meer informatie en aanmelden kan via de website: www.tpvborger.nl We hopen dat ook 
de jeugd in Borger en omgeving  gegrepen wordt door het padelvirus!

Leerlingen CKC De Borgh planten
een Tiny Forest bij het 
Hunebedcentrum in Borger
Leerlingen van CKC De Borgh planten op vrijdag 10 maart a.s. een Tiny Forest bij 
het Hunebedcentrum in Borger. Een Tiny Forest is een groene oase ter grootte 
van een tennisbaan: 600 boompjes (30 soorten) op 200 m2. Waar bomen groeien, 
insecten zoemen en egels kunnen schuilen. Een plek waar kinderen leren over 
de natuur en les krijgen in het buitenlokaal. Burgemeester Jan Seton zal samen 
met kinderburgemeester Lotte van der Scheur de feestelijke plantdag om 10:00 
openen.

Extra bijzonder aan deze Tiny Forest is dat deze wordt aangelegd in het Oertijdpark 
van het Hunebedcentrum; een buitenterrein met verschillende reconstructies als 
prehistorische huizen, akkers, grafheuvels en veenwegen. De relatie tussen mens en 
natuur is over de eeuwen sterk veranderd. Mensen leefden vroeger veel meer met de 
natuur. Dankzij het Tiny Forest heeft het Hunebedcentrum weer een nieuwe manier om 
bezoekers en scholieren te leren over die relatie in het verleden, het heden en hopelijk te 
inspireren voor de toekomst.

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij VolkerWessels, dat voor de aanleg van Tiny 
Forests overal in Nederland een sponsorovereenkomst heeft gesloten met IVN 
Natuureducatie. Daarnaast wordt er samengewerkt met Earthwatch Europe; zij zullen het 
bos monitoren en de biodiversiteit onderzoeken.

3e zaterdag van de maand  
filmvoorstellingen Geliekvloers in 
Buinen
18 maart, het is zover: onze eerste filmvoorstellingen!  We starten het seizoen met 
deze in het oog springende en oorstrelende voorstelling op het grote witte doek.  
Die verrast en waarbij je niet stil kunt blijven zitten. Deze film is niet voor niets in 
afgelopen maanden bekroond met vele awards en grote prijzen. Met zijn gekende 
verhaal en vele (nieuwe-) details anno nu verfilmd.

De titels van films kunnen we i.v.m. de gekozen licentie niet in dit berichten vermelden. 
Daardoor kunnen we entreeprijzen klein houden. De avondvoorstelling op 18 maart 
is reeds vol, voor de middagvoorstelling zijn er nog wel tickets beschikbaar. Graag 
reserveren. Om daarmee teleurstellingen te voorkomen en toeloop zo goed mogelijk in 
de hand te houden. Voor meer informatie en reserveren,  zie www.geliekvloers.nl.

(film-)Theater Gelieksvloers is een particulier initiatief  van de bewoners/eigenaren van 
de voormalige supermarkt van Buinen. Met een gemeenschappelijke inslag en daarmee 
bijdragen aan cultuur en verbinden. Het is daar prettig vertoeven voor film, theater 
en bijeenkomsten. We ontmoeten elkaar in Geliekvloers! Adres: Hoofdstraat 75 9528 
PC - Buinen. Wilt u de middagvoorstellingen bezoeken? De bushaltes staan aan de 
Hoofdstraat op 1 minuut lopen van Geliekvloers,  buslijn 24 halte Kanaalstraat.

Optreden SIX6 + diskjockey Tim en 
Geert in Valthe
We zijn blij SIX6 op 10 maart a.s weer te kunnen verwelkomen Een semi-
akoestische muziekgroep die een programma heeft gemaakt, waarin nummers 
gespeeld, worden die een verleden hebben. 
In de pauze zullen Geert Middeljans en 
Tim Jalving plaatjes draaien uit de jaren 
60 en 70 op een “oude” draaitafel We 
beginnen vrijdag 10 maart om 21.00 uur. 
De entree bedraagt € 7,50 en de kaartjes 
zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij 
Ons Dorpshuis.

De zes leden van SIX-6 komen allen uit de 
regio Emmen en hebben veel ervaring in de 
popmuziek. Rob Wilhelm, Marchien Eleveld, 
Frank Hueting (ex-leden All-in), Maarten 
van Leuken (ex-lid B’eaters Band), Roel Luchies en Dick Troost (ex-leden Scandals en 
All-in) spelen al vele jaar met veel passie en plezier samen. De muziek die gespeeld wordt 
is veelal afkomstig uit de 60/70/80/90 jaren, maar een uitstapje naar de hedendaagse 
popmuziek wordt ook niet uit de weg gegaan. Van Beatles, Van Morrison, James Taylor 
tot Mathilde Santing e.v.a. staan op het repertoire. Een uitgebreide mix van heerlijke 
muziek.
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Rommelmarkt in 
voorbereiding bij het 
Veurhof in Valthermond
 
Op zaterdag 6 mei a.s. wordt er een rommelmarkt 
georganiseerd in Valthermond. Plaats van handeling is 
het Veurhof  van 10.00 tot 14.00 uur.
 
Valthermonders die 
overtollige spullen willen 
verkopen krijgen daarvoor 
dan de gelegenheid.  

Een plaatsje reserveren en 
informatie kan via Teun 
Leeuwinga via 0599 – 66 25 
54.

Odoornerveen heeft nu een eigen dorpsvlag

Het was een grote wens van veel inwoners van Odoornerveen: een 
eigen dorpsvlag die ook voor het dorp zou staan. Dus met een aantal 
herkenbare afbeeldingen erop die echt bij het dorp horen. Plaatselijk 
Belang Odoornerveen ging ermee aan de slag en afgelopen vrijdag werd de 
dorpsvlag voor het dorpshuis gehesen.

Het was een officieel moment en dus 
kwam gebiedswethouder Henk Zwiep 
(links op de foto) van de gemeente 
Borger-Odoorn langs om samen met 
voorzitter Eisso Kronenberg (rechts 
op de foto) van Dorpsbelangen 
Odoornerveen de vlag te hijsen. In 
de ochtenduren was het eerst tijd 

voor een kop koffie, kon er gezellig 
worden gepraat en legde Kronenberg 
uit wat er op de vlag staat afgebeeld: 
uiteraard het kanaal waaruit blijkt 
dat het een echt veendorp is (in de 
middelste baan te zien), de dieren en de 
tractor die aantonen dat het een echt 
boerendorp is en een bomenrij zoals 

die langs het kanaal staat. Bovendien 
staat de bovenste baan voor de ruimte 
en de natuur. Zowel Kronenberg als 
de andere leden van Plaatselijk Belang 
Odoornerveen gaven aan dat de vlag 
er mooi is komen uit te zien. De 
dorpelingen krijgen overigens allen een 
vlag thuisbezorgd.

Zwiep sprak zijn complimenten uit over 
het resultaat en gaf  aan dat dit deel van 
de gemeente minder bekend is als het 
om het veengebied gaat en dat het goed 
is dat het dorp zijn identiteit op deze 
manier laat zien. (Week in Week uit / 
Gerry Grave)

Echtpaar Wardenburg - De Wal uit 
Gasselternijveenschemond is zestig jaar getrouwd
‘Het geheim? Elkaar vrijlaten en je eigen dingen blijven doen’

Op woensdag 8 maart is het echtpaar Wardenburg- De Wal precies zestig 
jaar getrouwd. Om die reden brengt locoburgemeester Ivo Berghuis van de 
gemeente Aa en Hunze een bezoek aan Gasselternijveenschemond, waar 
het echtpaar nu al 45 jaar woont. ‘Ons geheim? Dat is elkaar vrijlaten en 
gewoon je eigen dingen blijven doen. Ik heb nooit geklaagd als mijn man 
elke zondag met voetbal bezig was. Ik vermaakte me wel, onder meer bij de 
Historische Vereniging Gasselte’, vertelt mevrouw.

Philips en een verjaardag
Bijzonder; het echtpaar woont in het 
huis waar mevrouw ooit geboren werd. 
Het bevalt ze nog steeds prima in het 
kleine dorpje. ‘We hebben bijvoorbeeld 
een prachtige tuin. Mijn man vindt het 
heerlijk om daar in te werken. Ik zit er 
liever in, haha’, zegt mevrouw. 

Meneer (82) en mevrouw (81) kregen 
samen twee zoons en ondertussen zijn 
er ook al vier kleinzoons. ‘Ooit vroeg 
ik een vriend mee naar een verjaardag 
van een vriendin. Hij moest dan wel 
een vriend meenemen. En precies die 
vriend is dus later mijn man geworden’, 
zegt mevrouw Wardenburg- De Wal. 
Dat beiden toen al samen bij Philips 

werkten, wisten ze tot op dat moment 
niet.

‘Even weer bijkletsen’
Het feit dat ze zestig jaar getrouwd 
zijn, gaat bepaald niet onopgemerkt 
voorbij. ‘We gaan zaterdag met de 
familie en wat vrienden naar De Rode 
Loper in Stadskanaal. Daar gaan we 
eerst bowlen en genieten we later van 
een buffet. Gewoon gezellig, even 
weer met iedereen bijkletsen. Wij zijn 
behalve de bekende ouderdomskwaaltjes 
nog hartstikke gezond. We fietsen 
samen veel en hebben het gewoon 
goed samen.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Persbericht voor
Week in Week uit?

Mail het naar
redactie@weekinweekuit.com
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Potgrondactie vv EEC op 18 maart a.s.
 
De potgrondactie van vv EEC in Ees gaat zaterdag 18 maart a.s. 
plaatsvinden. We gaan dit jaar wederom verkopen aan de hand van 
bestellingen, u kunt de potgrond bestellen via mail of  telefoon. Wij komen 
het 18 maart bij u thuis bezorgen, u hoeft hiervoor niet thuis te blijven. 
Daarnaast is het ook mogelijk om af  te halen van 9.30 uur tot 12.00 uur bij 
het sportpark, Schoolstraat 13 in Ees.
 
Bestellingen kunnen gedaan worden via 
potgrond@vveec.nl (vermeld uw naam 
en adres bij de bestelling) of  via telefoon 
06-55 17 63 47 (Roelof  Wanders). We 

verkopen zakken van 20 liter. De prijzen 
van de potgrond zijn: 1 zak voor €3,50 
en 3 zakken voor €10,-.

Vanuit Borger-Odoorn twee verkiesbare 
kandidaten
Een gesprek met Roelof Oosting en Bart Boxen

Beide zijn ze boer, beide zijn ze lid van de VVD, samen zaten ze in het 
bestuur van die partij en nu staan ze beiden op een verkiesbare plaats op 
de kandidatenlijsten. Roelof  Oosting uit Odoornerveen op de lijst voor de 
Provinciale Staten en Bart Boxen uit Eeserveen op de lijst voor waterschap 
Hunze en Aa’s. Wat beweegt hun en wat kunnen ze voor de inwoners van 
Borger-Odoorn betekenen?

Door: Ineke Arends

Beide heren corrigeren mij direct als 
ik ze boer noem. Bart: “Natuurlijk ben 
ik boer maar ik sta niet als boer op de 
lijst voor het waterschap, daarvoor is 
de geborgde zetel. Ik sta op de lijst 
als liberaal. Als liberaal vind ik het 
belangrijk dat we goed omgaan met de 
belastingcenten binnen het waterschap 
en dat veiligheid voorop staat. We 
moeten droge voeten houden maar we 
moeten ook ons water goed kunnen 
vasthouden om droge periodes door 
te komen. Natuurlijk heb ik daar als 
boer belang bij maar daar heeft iedere 
inwoner belang bij.” Roelof  vult aan: 
“We staan op de kandidatenlijst voor 
het algemeen belang. Bij de provincie 
is dat niet anders. Natuurlijk zijn 
boerenbelangen daarbij belangrijk, onze 
gemeente draait voor een groot deel 
op de landbouw maar ook toerisme 
is voor Drenthe belangrijk en daar 
weten wij in Borger-Odoorn alles van. 
In de provincie gaat het veel om het 
totaalplaatje van ons leefgebied. Daar 
horen boeren bij maar ook recreatie en 

natuur. We moeten alle belangen goed 
afwegen.”

Wat mag de kiezer van jullie 
verwachten?
Bart: “Ik ben in veel verenigingen 
actief  geweest als penningmeester en 
zal als vanzelf  dan ook goed op de 
centen letten. Dat is mijn tweede natuur 
geworden. Ik zal ook kritisch kijken 
naar nieuw beleid. Vaak zie je erg goede 
plannen voor iets nieuws maar vergeten 
we dat er ook onderhoud gepleegd 
moet worden. Dus als we iets nieuws 
ontwikkelen zullen we ook vooruit 
moeten kijken naar het onderhoud 
daarvan en het mag niet ten koste gaan 
van het onderhoud van bestaande 
kolken en sluizen.” Roelof: “Zo sta ik er 
ook in. Als je met belastinggeld omgaat 
moet je goed bedenken wat je daar 
mee doet. Voor mij is de leefbaarheid 
van het platteland belangrijk. Dat is 
misschien een containerbegrip maar 
we hebben een goede balans nodig 
tussen natuur- en cultuurlandschap, 
dat is wat Drenthe uniek maakt. Maar 
we moeten ook een goede boterham 

kunnen verdienen. Daarvoor 
is een gezonde agrarische 
sector nodig maar ook 
een stevige recreatiesector. 
We moeten zorgen voor 
een goede bereikbaarheid 
zodat bedrijven kunnen 
ontwikkelen en groeien.”

Wij wonen in Borger-
Odoorn, wat moet het 
waterschap of  de provincie 

doen voor onze inwoners?
Bart: “Naast het goed onderhouden 
van onze waterwegen zit Hunze en Aa 
ook in het Hunzeproject. Dat is een 
combinatie van nieuwe natuurgebieden 
en waterberging. Het Voorste- en 
Achterste diep vallen onder dit project. 
Voor Borger-Odoorn is het toeristische 
element hier van belang maar voor 
mij is juist die waterhuishouding 
belangrijk. In dit geval is het een 
win-win situatie. Hier moeten we mee 
doorgaan.” Roelof: “De provincie zal 
in Borger-Odoorn vooral ruimtelijk 
veel bijgedragen. Dat Hunzeproject 
wat Bart noemde, daar zit de provincie 
ook in en ik denk bij Borger-Odoorn 
vooral aan bereikbaarheid. Drenthe als 
fietsprovincie is voor ons belangrijk, 
er is nu een begin gemaakt met een 
doorfietsroute tussen Emmen en 
Borger. Wat mij betreft trekken we die 
door naar Assen. En de N34 moet, wat 
de VVD betreft, verdubbeld worden. 
Een goede doorstroming op de N34 
zal het verkeer zoveel mogelijk uit de 
dorpen houden.”

De verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en de waterschappen zijn 15 
maart. Bart Boxen staat op plaats 2 op 
de kandidatenlijst, Roelof  Oosting vindt 
u op plaats 4.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

CITROËN C3 1.2 PureTech C-Series clima/cruise/16”LM
Maart 2022 - Zilver/Zwart - Stof
Benzine - Handgeschakeld
11.931 km - Nieuwprijs: €24.220,-

PRIJS

€ 18.899,-

PRIJS

€ 23.899,- 

OPEL CORSA 1.2 100PK Automaat 
Elegance navi/airco
Mei 2022 - Rood metallic - Stof
Benzine - Automaat - 14.724 km 
Nieuwprijs: €31.220,-

PRIJS

€ 17.799,- 

SEAT IBIZA 1.0 TSI Style Clima/
cruise/15”LM
Januari 2021 - Rood metallic
Benzine - Stof - Handgeschakeld
46.594 km - Nieuwprijs: €21.660,-

PRIJS

€ 18.899,- 

VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI Comfort-
line Airco/15”LM/PDC
Juni 2021 - Blauw metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
46.741 km - Nieuwprijs: €24.330,-

PRIJS

€ 14.799,- 

FORD FIESTA 1.0 EcoB. Titanium navi/
clima/16”LM
Mei 2018 - Zwart metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld - 43.525 km
Nieuwprijs: €21.930,-

PRIJS

€ 20.899,- 

MINI Cooper 1.5 navi/airco/17”LM
Juli 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
41.889 km - Nieuwprijs: €30.220,-

PRIJS

€ 17.399,- 

NISSAN MICRA 1.0 IG-T N-Connecta 
navi/airco/16”LM
November 2020 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
20.843 km - Nieuwprijs: €23.920,-

PRIJS

€ 16.999,- 

NISSAN MICRA1.0 IG-T N-Connecta 
navi/airco/16”LM
November 2020 - Grijs metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
38.659 km - Nieuwprijs: €23.440,-

PRIJS

€ 18.999,- 

RENAULT MÉGANE 1.3 TCe Bose navi/
clima/17”LM
Juni 2019 - Grijs metallic - Half leder - 
Benzine - Handgeschakeld 
52.628 km - Nieuwprijs: €30.440,-

PRIJS

€ 24.799,- 

RENAULT KADJAR 1.3 TCe Automaat 
Intens Clima/navigatie/18”LM
Oktober 2019 - Grijs Metallic 
Half leder - Benzine - Automaat
52.029 km - Nieuwprijs: €37.720,-

PRIJS

€ 28.899,- 

CITROËN C3 AIRCROSS 1.2 130PK Auto-
maat Shine navi/clima/cruise
Mei 2022 - Zwart metallic 
Stof - Benzine - Automaat 
19.829 km - Nieuwprijs: €36.220,-

PRIJS

€ 13.999,- 

OPEL CORSA 1.4 120 Jaar Ed. navi/
clima/16”LM
Maart 2019 - Black metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld - 65.739 km
Nieuwprijs: €23.460,-

PRIJS

€ 21.799,- 

PEUGEOT 208 1.2 PureTech Active Pack 
navi/airco/16”LM
Augustus 2022 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
8.570 km - Nieuwprijs: €25.720,-

PRIJS

€ 15.777,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 Innovation 
navi/climja/16”LM
November 2017 - Zwart/wit 
Half leder - Benzine - Handgeschakeld 
- 39.113 km - Nieuwprijs: €26.550,-

PRIJS

€ 22.999,- 

OPEL GRANDLAND X 1.2 T Automaat 
Online Ed. navigatie
Augustus 2018 - Wit metallic 
Stof - Benzine - Automaat 
59.438 km - Nieuwprijs: €36.720,-

PRIJS

€ 26.999,- 

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech  
Allure navi/clima/17”LM
Februari 2021 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handgeschakeld 
- 22.535 km - Nieuwprijs: €31.220,-

PRIJS

€ 26.499,- 

PEUGEOT 3008 1.2 T 130PK Premium 
Leder/Navi/19”LM
Juni 2019 - Grijs metallic 
Leder - Benzine - Handgeschakeld - 
37.644 km - Nieuwprijs: €38.450,-
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2e Lustrum Internationaal 
Accordeonfestival in Stadskanaal

Op zondag 16 april a.s. vindt de tiende editie plaats van het jaarlijks Internationaal 
Accordeonfestival. Ook dit jaar weer in het Geert Teis theater te Stadskanaal. Op 
het podium klinkt een mix van stijlen zoals easy listening, klassiek, (gipsy) jazz, 
Amsterdams repertoire, variété, musette wals en virtuoso entertainment.
 
De organisatoren Jac & Jeanne Puts hebben 
m.m.v. Gertie Bruin, Henk Puister en Gina 
Verhoeven de volgende accordeonisten 
gecontracteerd: Pietro Adragna (Italië 1988 
– wereldmuziek, virtuoso entertainment 
en winnaar Coupe Mondiale 2011). Jonny 
Kerry (Engeland – jazz, gipsy jazz, eigen 
nummers en zang) met Paulus Schäfer (NL 
1978 gipsy jazz) En uit Nederland komen: 
Marieke Kroes (1986 – klassiek o.a. J.S. Bach, 
I. Albeniz en D. Scarlatti). René Trok (1958 - 
Amsterdams repertoire en Easy listening o.a. 
rumba, tango, Wals, Engelse wals).
 
Deze line-up van top musici staat garant voor 
een gevarieerd programma, met ritmische 
begeleiding door het combo van Bert van Erk 

(contrabas) en Rene van Astenrode (drums 
/ vibrafoon). Elke artiest speelt twee sessies 
van 20 minuten per set. Onder voorbehoud 
zijn er in de foyer één of  meer muziekstands 
opgesteld en is er een presentatie van Hohner 
accordeons. Het theater gaat dan open 
om 12.00 uur, in de gezellige foyer kunt u 
meteen terecht voor een hapje en drankje. De 
theaterzaal gaat om 13.15 uur open.

Het programma is van 13.30 uur tot 17.00 
uur met één pauze van 30 minuten. Tickets 
15 euro in de voorverkoop en 17,50 euro aan 
de kassa op zondag 16 april. Meer informatie 
en bestellen tickets: www.accordeonfestival.nl, 
info@accordeonfestival.nl of  bel naar  
06 - 83 01 43 16.

Opnieuw archeologische opgraving in 
Daalkampen Borger
Sinds maandag 6 maart zijn archeologen van bureau RAAP weer aan het graven 
in de wijk Daalkampen in Borger. Het onderzoek vindt plaats in het laatste nog 
braakliggende deel van Daalkampen, ten zuiden van het nieuwe Esdalcollege. Ook 
hier verwachten de archeologen weer resten van prehistorische boerderijen met 
bijgebouwen en graanschuurtjes te vinden.

Wethouder Ankie Huijing-van Tongeren: 
“Het is elke keer weer spannend welke 
verborgen geheimen er nu weer aan de 
oppervlakte komen. We zijn trots op de 
prehistorische cultuur die onze grond 
verbergt. Zo’n schat aan archeologische 
resten geeft ons steeds weer een bijzonder 
inkijkje in het leven van de oudste bewoners 
in dit gebied. Een mooi contrast met de 
modernste technieken die we tegenwoordig 
toepassen bij het bouwen van onze 
woningen.”

De gemeente Borger-Odoorn heeft opdracht 
gegeven voor de opgraving, omdat ze 

het gebied dit jaar bouwrijp wil maken. 
Het onderzoek gaat ongeveer een maand 
duren. Hiermee wordt voorlopig het laatste 
puzzelstukje van de grote prehistorische 
nederzetting in Daalkampen ingevuld.

In totaal zijn er in de hele wijk Daalkampen 
nu al bijna honderd plattegronden van 
boerderijen uit de bronstijd en ijzertijd 
(1200-0 Voor Chr.) opgegraven. Het is 
qua oppervlakte en aantallen boerderijen 
de grootste prehistorische nederzetting 
die ooit is opgegraven in Drenthe.  De 
bewoningsgeschiedenis van Borger is hier 
bijna 3000 jaar geleden begonnen.

Woensdag 15 maart a.s.
Bingo in MFA Brughuus Valthermond
Stichting de Afdraai organiseert op woensdag 15 maart a.s. om 19.30 uur weer een 
bingo in MFA Brughuus aan de Vrijheidslaan 11 te Valthermond. Elke 3e woensdag 
van de maand wordt hier weer een bingo georganiseerd.

De kosten zijn € 15,- voor 13 rondes en 2 
superrondes en de eerste kop koffie is gratis. 
Tevens krijgt elke speler een stempelkaart 
waar tijdens de laatste bingo voor een 

verrassing wordt gespeeld. Verder wordt er 
gespeeld voor leuke geldprijzen. 

Wij hopen u te zien!

René Haustermans zingt en vertelt over Toon 
Hermans en zijn leven
Mooie ode aan Toon Hermans in ‘t Kleine 
Kerkje in Gieterveen
 
Op zaterdag 11 maart brengt René 
Haustermans een ode aan Toon Hermans 
in ‘t Kleine Kerkje in Gieterveen.

De in Sittard geboren Toon Hermans was 
een levenskunstenaar, die de filosofie van 
alledag op een clowneske manier onder de 
mensen bracht. Ook nu nog worden mensen 
geïnspireerd door zĳn liedjes, versjes en 
tĳdloze kolder. In bekende en onbekende 
liedjes, vertolkt René Haustermans (Sittard, 
1977) zĳn gedachtegoed en voert ons mee 
in de persoon achter Toon Hermans. Een 
kaartje kost € 12 en de aanvang is 20.00 uur.

Nationaal Park Drentsche Aa 
organiseerde wandeling vanuit Drouwen

Regelmatig organiseert Nationaal Park Drentsche Aa wandelingen in dit Nationaal 
Park. Het gebied leent zich er immers prima voor. Dat geldt ook voor het 
Drouwenerzand waar afgelopen zaterdag werd gewandeld.

Jos Vink en Aline Kleikamp van Nationaal 
Park Drentsche Aa waren de gidsen van 
de dag. Even voor de klok van 10.00 uur 
stonden ze klaar op de parkeerplaats van 
Café -Restaurant Alinghoek in Drouwen 
waar de wandeling begon. Vink gaf  aan dat 
hij tevreden was over de opkomst: “Ik heb 
wel eens meegemaakt dat er veel minder 
mensen op afkwamen. Er zijn nu al een stuk 
of  vijftien en het is nog geen tien uur.” Ook 
zijn mede-gids was vol lof  over de opkomst. 
Om stipt 10.00 uur gaf  ze aan dat er gestart 
zou worden en iedereen had er zin in. Via het 
Drouwenerzand toog men richting Bronneger 
en ging het gezelschap weer terug.

Het was geen pure wandeling, maar meer 
een excursie waar van alles werd verteld: 
over het ontstaan van dit indrukwekkend 
landschap met veel cultuurhistorische waarde 
en de ontwikkelingen in de loop der tijd. “We 
hebben er vier uur voor uitgetrokken. Acht 
kilometer, maar we staan overal even stil en 
dan ben je die tijd wel nodig.” 

De deelnemers gaven aan dat ze er zin 
in hadden en na afloop zeiden ze dat ze 
ontzettend hebben genoten. Bovendien 
leerden velen van deze mooie ochtend en 
middag. (Week in Week uit / Gerry Grave)

‘Tijd voor ’n bakkie!’
Koffie-ochtend in Borger
op 9 en 23 maart
Ook al gaan de maartse buien tekeer: de koffie-ochtenden georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente van Borger gaan gewoon door. En gelukkig lopen deze 
ochtenden goed. Daar zijn we heel blij mee.

Iedereen uit Borger en omstreken is daar 
welkom. Er komen veelal zo’n 15 tot 25 
bezoekers.  Ontmoeting, een goed gesprek, 
wat wil je nog meer!? Heb je een dag vrij 
van het werk? Of  ben je veel alleen? Kom 
eens langs voor een bakkie! Zo spreek je nog 
eens iemand! Vrije inloop tussen 10.00 en 
11.30 uur voor koffie of  thee en een praatje. 
Ook kan de kerkzaal bezichtigd worden. 

Wie dat wil, kan daar in stilte zitten of  een 
kaarsje aansteken. De eerstvolgende keren 
zijn op 9 en 23 maart en vervolgens op de 
2e en 4e donderdagmorgen van elke maand. 
De ochtenden vinden plaats in 't Anker, 
achter de Goede Herderkerk, ingang zowel 
aan de Brinkstraat als aan de Hoofdstraat. 
Een stoepbord wijst de weg. Ook als 
vakantieganger: wees welkom!

CAMPING ZOEKT
TOURCARAVANS TE KOOP

Bel 06 - 21 81 98 21
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Verdrietig, maar dankbaar voor wat ze voor ons 

heet betekend, is toch nog plotseling overleden 

onze lieve moeder en oma

Hendrikje Oosthof-Dontje

- Hennie -

* Eesergroen, 31 maart 1930                  † Odoorn, 3 maart 2023

Sinds 2000 weduwe van Harm Oosthof

Groot is de lege plaats die zij achterlaat, 

mooi zijn de herinneringen die blijven.

Alie en Jan †

 Arjan 

Henk 

 Daniel 

 Bettina en Arjan 

  Marylene, Florine, Ylann, Elisah

 Dennis en Jasmijn

  Isabel, Kyra

Onze moeder en oma is overgebracht naar de aula, 

Schaapstreek 2 in Odoorn.

Hier is gelegenheid om afscheid van haar te nemen en ons 

te condoleren op donderdag 9 maart van 19.00 – 19.30 uur.

De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring

Correspondentieadres: 

Geert Teisstraat 9

9571 CP 2e Exloërmond

In Memoriam
Johan Nijmeijer, echtgenoot, vader, raadslid, 

taxibedrijf  (leeftijd 53 jaar)

Ik werd vanochtend gebeld en plotseling werd de realiteit van het dagelijks leven volledig omgedraaid. 

Johan is overleden aan een hartstilstand.

Johan, de jongen/man die in dezelfde wijk als ik geboren was. Johan, de man die bijna naast kleuterschool 

Berend Botje woonde en waar wij dagelijks naartoe liepen (toen kon dat nog) met onze broodzakjes en 

een Liga.

Johan's vader stond regelmatig genietend in de tuin een pijpje te roken. Johan, de jongen en later man die 

gewoon bij Borger hoorde. Gewoon, omdat het zo was.

Onlangs had ik nog een prachtig gesprek met Johan over hoe snel het leven gaat en wat wij allemaal 

op ons pad zijn tegengekomen. Veel leek te synchroniseren tussen ons als dorpsjongens. Maar zoals de 

vurige rode draad in zijn leven als motto was "kop dr veur en gewoon deurgaon", pakte Johan het leven 

aan en het geluk lachte hem toe. Hij had een mooi en goedlopend taxibedrijf  opgezet, voorzien van een 

nieuw huislogo, website, enzovoort. Kortom, hij ging ervoor, ondersteund door zijn vrouw waar hij op 

bijzonder warme en liefdevolle wijze sprak.

Johan had naast zijn zakelijke instinct ook een groot hart voor de mensen. Een groot hart voor de 

inwoners van de gemeente Borger-Odoorn en een extreme allergie tegen onrecht. Daarom vond hij al 

snel zijn weg naar de gemeentelijke politiek en mocht hij als geprezen en gewaardeerd lid van de partij 

'gemeentebelangen' plaatsnemen in de raad.

Hij wist zich met verve van deze taak te kwijten en zat vaak tot diep in de nacht te rekenen, analyseren 

en oplossingen te zoeken voor zaken die de gemeenschap aangingen. Ik vind het jammer dat zijn goede 

bedoelingen af  en toe niet begrepen werden en dat men zich dan verschuilde achter procedures en regels.

Laten we zuinig zijn op mensen zoals Johan, hij die de inspiratiebron was voor de slogan van 

Gemeentebelangen "een groot hart voor onze gemeente”. Dit slogan is eigenlijk gebaseerd is op het grote 

hart van Johan. Helaas is zijn hart gestopt met kloppen, maar ik ben ervan overtuigd dat zijn geest, ideeën 

en de zaken waar hij met ziel en zaligheid voor vocht, worden opgepakt door zijn medefractiegenoten.

Gewoon, omdat zij zijn inspirerende betrokkenheid niet willen en kunnen loslaten.

Vaarwel, lieve warme grote man.

- Daniël Muskee -

Op donderdag 2 maart hebben we het verdrietige bericht 
ontvangen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde 
en betrokken gemeenteraadslid
 

Johan Nijmeijer

Dit bericht heeft op ons diepe indruk gemaakt.
 
Johan was sinds 2014 lid van de gemeenteraad voor 
Gemeentebelangen en in de periode 2018-2022
vice-fractievoorzitter. Hij was een actief en betrokken raadslid 
die heel goed wist wat er speelt en dat ook inbracht 
in het politieke werk, voor en achter de schermen.
 
In al zijn activiteiten was Johan gericht op de medemens,
met name zij die het om welke reden dan ook moeilijk 
hebben. Wij hebben veel respect voor wat hij voor de 
gemeenteraad en voor onze gemeenschap heeft betekend.
 
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Tineke, 
de overige familie en alle anderen die hem dierbaar waren. 
Wij wensen hen veel sterkte met dit grote verlies. 
Wij zullen Johan zeker missen.
 
Namens het college van burgemeester en wethouders 
en de gemeenteraad van Borger-Odoorn,
 
Jan Seton, burgemeester
Indra Oosting, plaatsvervangend griffier
Angelina Helder, plaatsvervangend secretaris

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur

bij de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.
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Zeg me dat het niet zo is…

Zeg me dat het niet zo is…

Zeg me dat het niet waar is!

Wij kunnen nog niet geloven dat wij 

zo plotseling afscheid moeten nemen van 

onze lieve man, zoon, vader en opa

Johan Nijmeijer

* 3 juni 1969                                                                † 2 maart 2023

Tineke

Johanna en Albert †

Lydia en Brian

Nathalie en Harm

Albert-Jan 

Bas en Charlotte

Ferdy en Eliza

En kleinkinderen

Leemakkers 12

9531 AX  Borger

Johan is overgebracht naar de aula, Westdorperstraat 1 te 

Borger. Er is gelegenheid afscheid te nemen op woensdag 

8 maart van 19.00 tot 20.00 uur.

Wij nemen donderdag in besloten kring afscheid van Johan.

Wij zouden het fijn vinden als jullie een herinnering aan Johan 

achterlaten op www.ugna.nl/online-condoleren.

Geschokt en verdrietig zijn wij na het plotselinge overlijden van

Johan Nijmeijer
Johan was sinds 2014 actief  als gemeenteraadslid voor onze partij. In de periode 2018-2022 was hij  
vicefractievoorzitter. Johan was in zijn doen en laten een echte volksvertegenwoordiger, iemand die voor iedereen  
in de gemeente zichtbaar en benaderbaar was. 
 
Met Johan verliezen we een échte Gemeentebelanger,  
een nuchtere politicus maar bovenal een heel fijn mens. 

Bestuur, fractie en leden

Ons bereikte het droevige bericht
dat ons voormalig bestuurslid en speelster

Harmtje Hoving
is overleden

Harmtje heeft veel voor onze vereniging 
betekent en zal altijd in onze gedachten blijven.

We wensen Geert en de familie 
veel sterkte de komende tijd. 

Bestuur en leden 
Toneelvereniging Nut en Genoegen Exloo

Nooit achteroet kiek'n, 
mor veuroet 

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor alle 
dierbare herinneringen waarin haar zorg en liefde 
voor ons centraal stond, is overleden mijn lieve 
vrouw, onze lieve mam en schoonmoeder, trotse oma 
en overoma

Harmtje Hoving-Popken

* Annen    † Odoorn
    7 oktober 1944       3 maart 2023

Geert Hoving

Irma en Jans
 Marit en Erik, Anne
 Gert-Jan en Janine

Anet en Harold
 Peter en Sophie
 Martijn en Maureen
 Roos 
 Anna en Marit

Onze speciale dank gaat uit naar de mederwerkers van 
Woonzorgcentrum De Paasbergen afdeling de Brink voor 
de liefdevolle verzorging.

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres: 
Hoofdstraat 38, 7875 AD Exloo

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur

bij de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.
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IN MEMORIAM: JOHAN NIJMEIJER
Afgelopen donderdag bereikte ons het trieste bericht dat ons raadslid, Johan 
Nijmeijer, onverwacht is overleden op 53-jarige leeftijd. De fractie en het bestuur 
van Gemeentebelangen zijn zeer geschokt en intens verdrietig.

Johan was sinds de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014 gemeenteraadslid 
en heeft in de afgelopen 
jaren zijn politieke rol met 
verve vervuld. Johan was een 
volksvertegenwoordiger in 
hart en nieren en was wars van 
politieke spelletjes. De inhoud 
stond bij hem altijd voorop, 
waarbij hij het gevoel van 
onrechtvaardigheid niet kon 
verdragen.

Johan heeft bijna negen jaar als 
gemeenteraadslid zijn oor te 
luister gelegd, oplossingen aangedragen en zich als volksvertegenwoordiger in de 
gemeente laten zien. De opkomst van de eikenprocessierups en de bereikbaarheid 
van de gemeente waren thema’s waar Johan zich jaar in jaar uit in verdiepte en 
waarvoor hij samen met inwoners op zoek ging naar oplossingen. Daarnaast wist 
hij tijdens de voorbereiding op de verkiezingscampagnes met creatieve suggesties de 
campagne een eigen smoel te geven.

In alles wat de gemeente deed, was het voor Johan van belang om dat te 
communiceren. Uitleggen wat je doet en waarom je de dingen doet die je doet waren 
voor hem een essentieel onderdeel van de gemeentepolitiek.

Johan heeft een belangrijke bijdrage geleverd als raadslid en vicefractievoorzitter aan 
het raadswerk van Gemeentebelangen. Wij gaan hem dan ook zeer missen. Want 
Johan was voor ons niet alleen een fijne collega, maar bovenal een buitengewoon 
goede vriend.

Gemeentebelangen wenst zijn vrouw Tineke en al zijn naasten 
veel sterkte met dit verlies.
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Hendrik Groen gaat opgewekt 
naar de eindstreep in het ATLAS 
Theater
Hendrik Groen is terug! Voor 
de laatste keer komt de meest 
geliefde bejaarde van Nederland 
naar het theater. Hendrik moet 
constateren dat de tijd niet meer 
zo mild voor hem is: hij wordt 
steeds vergeetachtiger en begint 
het overzicht te verliezen. Dat 
levert de nodige verwarrende 
situaties op. Door opnieuw een 
dagboek bij te houden doet de 
dementerende Hendrik Groen in 
deze ontroerende komedie zijn 
best om grip te houden op het 
leven. Dat zorgt voor grappige 
én aangrijpende momenten met Leonie (88) en Frida (10) als trouwe 
vrienden.

De cast bestaat, net als de vorige 
Hendrik Groen-voorstellingen, uit 
jonge acteurs – met Beau Schneider 
in de hoofdrol. De regie ligt in 
handen van Eddy Habbema. Van 
de dagboeken van Hendrik Groen 
zijn meer dan een half  miljoen 
exemplaren verkocht. Ze werden 
bekroond met de NS Publieksprijs 
en als tv-serie uitgezonden. Ook in 
het theater is het succes ongekend: 

De zalen bij Pogingen iets van het 
leven te maken en Zolang er leven 
is, zaten avond aan avond vol. 

De voorstelling Hendrik Groen – 
Opgewekt naar de eindstreep is op 
donderdag 16 maart om 20.00 uur 
in het ATLAS Theater te zien. Zie 
voor meer informatie en tickets: 
www.atlastheater.nl

Dinsdag 14 maart aanvang 19.30 uur
Lezing over de wolf in het Hunzehuys in Borger 
De wolf  is na een lange afwezigheid weer terug in Nederland. 
Inmiddels zijn er meerdere paartjes met een territorium en al heuse 
roedels. Daarnaast wordt Nederland regelmatig opgeschud door 
wolven op verkenning, en bevindt er in het Drents-Friese Wold een 
paartje. Ook in de gemeente Borger-Odoorn lijkt het erop dat er 
minstens één niet gevestigde wolf  rond loopt. Dit roept vragen, 
maar ook discussies op over de wolf. Veel mensen vinden het 
geweldig dat de wolf  terug is in ons land. Andere vragen zich af  of  
ze nog wel veilig het bos in kunnen. En veehouders maken zich veel 
zorgen over het welzijn van hun dieren.

Erwin van Maanen is een ecoloog 
en natuurwetenschappelijk 
milieukundige, met een 

praktijkgerichte aanpak. Als 
ecologisch onderzoeker en adviseur 
heeft hij al diverse boeiende 

natuurbeschermingsprojecten 
uitgevoerd, zowel in Nederland 
als in het buitenland. Erwin is 
ook actief  in natuuronderzoek en 
houdt zich bezig met onder andere 
natuurontwikkeling en veldecologie, 
waaronder ook het onderzoek naar 
de wolf.

Entree kost € 6 euro per persoon 
(incl. 1 koffie of  thee). Toegang 
vanaf  12 jaar. Aanmelden kan ook 
via www.werkgroepwolf.nl/agenda/
wolvenlezing-14-maart/

37e Internationale Ei-tentoonstelling 2023
“Kunst op Schaal” in De Oranjerie te Zeijen op  
12 maart t/m 8 april
Verkooptentoonstelling van artistiek bewerkte echte eieren
 
Uniek in Nederland  
De lente staat voor de deur. Tijd 
om het binnen en buiten weer 
gezellig te maken. Geniet van 
duizenden prachtig bewerkte 
eieren en laat je inspireren door 
de styling van De Oranjerie om 
je huis in voorjaarstemming te 
veranderen. Deze tentoonstelling is 
uniek voor Nederland, nergens is 
deze collectie te bewonderen dan 
alleen in Zeijen bij De Oranjerie.
Aan deze bij de verzamelaar zeer 
gewaardeerde expositie nemen circa 
50 kunstenaars deel afkomstig uit 8 
verschillende landen.  

De eieren worden in vitrines 
geëxposeerd te midden van een 
prachtige winkel in voorjaars sfeer. 
Er worden o.a. natuurtaferelen, 
oude meesters, jugendstil, 
Hindeloper techniek, iconen en nog 
veel meer op een ei gezet, wat zeker 
tot de verbeelding spreekt. Zie het 
ei als een kunstvorm.
 

Wij hebben de exclusieve verkoop 
in Nederland van unieke replica’s 
van de complete Fabergé collectie 
Tsaren eieren. Dagelijks is één 
van de exposanten aanwezig en 
demonstreert een speciale techniek. 
De toegang is gratis.
 

De openingstijden alleen tijdens 
deze tentoonstelling: Dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00 – 17.30 uur. 
Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. 
Zondag van 11.00 – 17.00 uur.

www.de-oranjerie.nl
info@de-oranjerie.nl
Noorderstraat 1  |  9491 AJ Zeijen

Lukas Wolf uit Ees op de lijst BBB 
waterschap Hunze en Aa’s

Als geboren en getogen inwoner uit de gemeente Borger-Odoorn 
heeft Lukas Wolf  zich kandidaat gesteld voor het algemeen bestuur 
van het waterschap Hunze en Aa’s.

Water loopt als een rode-draad 
door het leven van Lukas Wolf. 
Als praktiserend akkerbouwer weet 
hij als geen ander wat een teveel 
of  tekort aan water doet met de 
omgeving waarin hij is opgegroeid. 
Maar ook in zijn werk voor een 
agrarische verzekeringsmaatschappij 
waarbij weersverzekeringen voor 
landbouwers worden aangeboden 
in de provincies Groningen en 
Drenthe, weet hij wat er leeft in het 
gebied.

We kunnen de heer Wolf  als een 
mensenmens beschouwen die al 

van jongs af  aan in verschillende 
besturen zitting heeft genomen. 
Hij ziet het als een uitdaging om 
namens BBB in het algemeen 
bestuur van het waterschap zitting 
te nemen en daar zijn bijdrage 
leveren. Het waterschap dient zich 
bezig te houden met de kerntaken: 
veiligheid, voldoende en schoon 
water. Eventuele lasten stijgingen 
dienen voor de belastingbetaler 
binnen de perken te blijven. Verder 
wil hij iedereen oproepen om 15 
maart te gaan stemmen en niet 
alleen voor de provinciale staten 
maar ook voor het waterschap!

9 maart | Dorpshuis in Drouwen - inloop 19.15 uur | start 19:30 – entree gratis

Kennisavond Into Nature over bodemmicroben en 
de bodem van het Drouwenerzand
 
Op donderdagavond 9 maart vindt er in het Dorpshuis in Drouwen 
weer een kennisavond plaats, welke in het teken zal staan van 
bodemmicroben – en de bodem van het Drouwenerzand. Wist je 
dat micro-organismen, ondanks hun kleine formaat, een cruciale 
bijdrage leveren aan het in stand houden van het leven op aarde? 
En dat wetenschappers steeds meer mogelijkheden en kansen 
zien om microbische levensvormen in te zetten voor een duurzame 
toekomst? Zo zijn er micro-organismen in de bodem die de sleutel 
kunnen zijn tot het creëren van ziekteresistente planten, die op hun 
beurt weer kunnen bijdragen aan een duurzame en pesticidevrije 
voedselproductie.

Anja Verbers, fysisch geograaf  
bij Landschapsbeheer Drenthe, 
zal deze avond vertellen over de 
geografische samenstelling van 
de bodem. Dr. Stefanie Vink, 
ecologisch onderzoeker, zal meer 
vertellen over de bijzondere relatie 
tussen schimmels en bacteriën 

in de bodem en de planten die 
in en op de bodem groeien. 
Er is gedurende de avond tijd 
gereserveerd voor bezoekers om 
vragen te stellen. Het Deens/
Engelse kunstenaarsduo Baum & 
Leahy, die een tijdelijk kunstwerk 
maken voor het Drouwenerzand, 

zullen vertellen over hun werk, 
hun interesse in microbiologie 
en hoe dit tot uiting komt in hun 
artistieke praktijk. De kennis die 
deze avond verzameld wordt zal 
door de kunstenaars gebruikt 
worden om een werk te maken dat 
deel zal uitmaken van de (inter)
nationale kunstroute Into Nature: 
Time Horizons, die Into Nature in 
deze zomer in het landschap van 
Borger-Odoorn organiseert. Er is 
ruimte voor het publiek om vragen 
te stellen, of  eigen kennis over de 
bodem te delen. Hilde de Bruijn, 
artistiek leider van Into Nature, zal 
als moderator en waar nodig als 
vertaler optreden.

Zomertijdconcert op 26 maart in de Hervormde 
Kerk in Odoorn
Op zondagmiddag 26 maart vindt het heel toepasselijke 
Zomertijdconcert plaats in de Hervormde Kerk in Odoorn. De 
voorbereidingen voor het concert zijn in volle gang. Onder leiding 
van dirigent Wim Stalman speelt Odo dan een mooi programma met 
klassieke stukken zoals de Bolero van Ravel tot popmuziek van Billy 
Joel, Elton John en nog veel meer.

Locatie: Hervormde Kerk, 
Valtherweg 1, Odoorn. Aanvang: 

15.00 uur. Kerk open: 14.30 uur, 
start kaartverkoop aan de deur. 

Entree: 5 Euro.



16 Dinsdag 7 maart 2023



17 Dinsdag 7 maart 2023

Water Natuurlijk wil gevolgen 
klimaatcrisis opvangen
Water Natuurlijk doet mee aan de waterschapsverkiezingen op 15 maart aanstaande. 
Wij zijn daarbij de grootste partij in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s en 
willen verantwoordelijkheid nemen om de problemen aan te pakken. Het werkgebied 
van Hunze en Aa’s bevindt zich tussen Groningen, Delfzijl, Emmen en Assen. De 
kerntaken van het waterschap zijn het verzorgen van schoon, veilig en voldoende 
water. Dit lijkt nu allemaal vanzelfsprekend te zijn, maar zonder ingrijpen komt hier 
snel verandering in. En niet ten goede.

Iedereen kent de verhalen 
over de gevolgen van de 
klimaatcrisis: droogte en 
wateroverlast, afname 
van biodiversiteit. Dat is 
niet alleen in het verre 
buitenland, maar ook 
dichterbij. Ook in Noord 
Nederland staat de natuur er 
niet florissant voor. 

De hoogste prioriteit ligt 
voor Water Natuurlijk bij het 
opvangen van de gevolgen 
van de klimaatverandering. 
Zoals de dreigende 
verdroging van de natuur en het landschap. 
Door het water in natte perioden langer vast 
te houden kan er meer water beschikbaar 
blijven in droge perioden. Zoet water is 
een kostbaar goed waar we veel zuiniger op 
moeten zijn.

Een ander probleem waar Water Natuurlijk 
aandacht voor vraagt is het verminderen 
van veenoxidatie. Dit is het proces waarbij 
veen door verdroging als het ware verbrandt 
en de bodem daalt. Hierbij wordt droog 
liggend veen omgezet in kooldioxide, 
een  broeikasgas. Water Natuurlijk wil dit 
tegengaan door de waterstand te verhogen. 

Door vervuilende stoffen door menselijke 
activiteiten wordt de biodiversiteit bedreigd. 
Dat betekent dat verschillende dieren en 

planten uitsterven en drinkwaterbronnen 
vervuild dreigen te raken.  Water Natuurlijk 
wil dat tegengaan door natuurvriendelijke 
oevers, bloemrijke akkerranden, betere 
waterzuivering, visvriendelijke gemalen en het 
tegengaan van verspreiding van gifstoffen. 

Tot slot wil Water Natuurlijk een bijdrage 
leveren aan het voorkomen van opwarming 
van de aarde door het verminderen van 
het gebruik van gas en olie. Dat is mogelijk 
met opwekking van duurzame energie 
op daarvoor geschikte locaties. Daarbij is 
draagvlak van omwonenden een voorwaarde.

Meer informatie over Water Natuurlijk Hunze 
en Aa’s, het verkiezingsprogramma en de 
kandidaten is te vinden via: 
waternatuurlijk.nl/hunze-en-aas

Ontmoet de wereldberoemde saxofoniste 
Candy Dulfer in ATLAS

Foto: Nikki Born Visuals
Candy speelt in 'More Sax, Candy & Rock-’n-Roll' natuurlijk sax maar vertelt ook met 
veel humor en passie over hoe het er écht aan toe gaat on the road, haar tumultueuze 
kennismaking met Prince, de voor- en nadelen van een wereldwijde nummer 1-hit 
scoren op je 19e, over liefde en vriendschap en hoe het is om als vrouw de baas van de 
band te zijn.

Meer info en tickets voor deze unieke 
muzikale avond met de wereldberoemde 
saxofoniste Candy Dulfer op zaterdag 18 

maart in het ATLAS Theater zijn verkrijgbaar 
via www.atlastheater.nl

De Corte en Consorten in de kerk van 
Odoorn op 18 maart 2023

Ernst de Corte is de zoon van Jules 
de Corte (1924 – 1996). Jules de Corte 
was een meester van het Nederlandse 
luisterlied. Hij was bekend van onder 
andere ‘Ik zou wel eens willen weten’ en 
‘De Vogels’. Met zijn 'Consorten' speelt 
Ernst de Corte liedjes uit het enorme 
repertoire dat Jules de Corte heeft 
geschreven. Ernst de Corte (zang en 
gitaar) wordt begeleid door bassist Pieter 
Althuis en pianist Izak Boom.

Ernst de Corte: "In mijn jonge jaren vond 
ik die liedjes van mijn vader maar niks, tot 
aan de dag dat onze muzikale wegen elkaar 
kruisten. Er ging een wonderschone wereld 
voor mij open en mijn vader en ik kwamen 
dichter tot elkaar. Na mijn vaders' dood 
in 1996 is zijn muzikale nalatenschap zó 
belangrijk voor me geworden dat ik zijn 

liedjes ben gaan spelen en zingen. Wat fijn 
dat ik dat nu samen met Izak en Pieter mag 
doen!"

Zaterdag 18 maart 2023 – kerk Odoorn
Aanvang 20.00 uur - toegang € 10,00
Verkoop via drogist Sima Odoorn.

Actie Bezoekmaatjes succesvol van start 
in Gasselternijveen
In Gasselternijveen is de actie Bezoekmaatjes succesvol van start gegaan. Met de actie 
beoogt dorpscoöperatie de Brug iedereen in het dorp het gevoel te geven dat er naar 
hem / haar omgekeken wordt en dat hij / zij er bij hoort  en (zoveel mogelijk) aan het 
dorpsgebeuren kan meedoen.

Met een huis-aan-huis brief  had 
dorpscoöperatie de Brug recent de inwoners 
van het dorp uitgenodigd zich op te geven 
als ze graag eens een huisbezoek zouden 
willen ontvangen. Het huisbezoek zou 
tegemoet kunnen komen aan de behoefte 
om eens een praatje te houden  over de 
alledaagse dingen die hen bezighouden. 
Maar het huisbezoek mocht ook dienen om 
gewoon samen een kopje koffie of  thee te 
drinken, een wandeling te maken of  een 
gezelschapsspelletje te spelen. 

Voor die huisbezoeken was een groep 
vrijwilligers beschikbaar: de Bezoekmaatjes 
Gasselternijveen! Dat zijn gemotiveerde 
dorpsgenoten, die over de vaardigheden 
beschikken bijvoorbeeld een goed gesprek 

te voeren. Onlangs zijn de vrijwilligers 
begonnen met hun bezoekjes bij een twaalftal 
inwoners. De huisbezoeken zijn zonder 
uitzondering door zowel de inwoners als de 
vrijwilligers uiterst positief  ontvangen en 
in alle gevallen zijn ook al vervolgafspraken 
gemaakt.   

Dorpscoöperatie de Brug prijst zich gelukkig 
met de vrijwilligers die zich hiervoor 
spontaan aangemeld hebben. Er staan 
inmiddels zelfs een aantal vrijwilligers op een 
wachtlijst. Er is daarom voldoende ruimte 
voor nieuwe aanmeldingen.  Inwoners die 
zich alsnog graag willen opgeven voor een 
bezoekje, kunnen dat doen door te bellen 
of  mailen naar het Dorpsloket: info@
dorpscoopdebrug.nl / 06-28 35 98 41.

Lezing Pad van zelfliefde - creatie kracht 
in Bibliotheek Odoorn
We beschikken over oneindige mogelijkheden om te creëren. Vertrouw op wat er gaat 
komen, vertrouw op wat zich zal ontvouwen. Op woensdag 15 maart  vertelt Judith 
Panjer over haar eigen pad van zelfliefde en de voor haar bijbehorende hobbels op het 
pad en hoe zij zelfliefde voortleeft als moeder, partner en hoe zij het pad van zelfliefde 
vormgeeft in haar werk. Daarnaast geeft zij tips wat je kunt doen om jezelf  meer te 
accepteren zoals je bent, met al je mooie en minder mooie kanten. Zodat jij de wereld 
kunt laten zien wie jij écht bent. 

We zullen een aantal korte, effectieve 
opdrachtjes doen waarbij je inzicht krijgt over 
jezelf  en de zelfliefde zult ervaren. We zullen 
creatief  aan de slag gaat en kort hierover 
delen. Judith Panjer is creatief  coach van haar 
bedrijf  Creatie Kracht, zij werkt zowel in haar 

praktijkruimte, als in de natuur. De lezing 
sluit aan bij het thema van de Boekenweek 
dit jaar ‘Ik ben alles’. Entree € 3,00 ( voor 
niet leden € 3,50) incl. koffie/thee. De lezing 
begint om 20.00 uur in Bibliotheek Odoorn, 
Hoofstraat 24.

Wie komt helpen in Natuurparkje 
Alinghoek tijdens NL Doet?
Het buitenseizoen in Natuurpark Alinghoek in Drouwen wordt zaterdag (11 maart) 
traditiegetrouw gestart tijdens het NL Doet weekend. Natuurparkje Alinghoek is 
bijzonder, omdat daar vorig jaar de levendbarende hagedis werd gesignaleerd. Om de 
leefomgeving van dit zeldzame beestje verder te versterken, is hulp zaterdag van harte 
welkom.

Er is werk genoeg zaterdag in Drouwen. 
Zo wil men graag extra reliëf  in de bodem 
aanbrengen en is het de bedoeling dat 
er een heuveltje met daarvoor een ruim 
zandbed aangelegd wordt. Dergelijke 
plekken zijn belangrijk voor de hagedis. De 
koudbloedige dieren vinden er warmte en 

pas als ze opgewarmd zijn, worden ze actief. 
De werkzaamheden die zaterdag plaats 
zullen vinden, kunnen uitgevoerd worden 
met dank aan een financiële bijdrage van het 
Oranjefonds. Iedereen die wil helpen – ook 
bij een aantal andere klussen- is zaterdag van 
09.30 uur tot 12.00 uur meer dan welkom. 
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

info@boxinvest.nl
www.boxinvest.nl 
Tel.: 0251-218026

Vierseizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden en in de Kanaalstreek
Veel belangstelling voor de Fysiotherapie Musselkanaal 
Lentewandeling in Musselkanaal
Op zaterdag 18 maart a.s. vindt in Musselkanaal de Lentewandeling 
plaats. De Lentewandeling is de eerste wandeling van het vierseizoenen 
wandelcircuit in de Drentse Monden en in de Kanaalstreek. De organisatie 
is in handen van ReumActief  in samenwerking met Fysiotherapie 
Musselkanaal. Inmiddels hebben zich er al veel wandelaars aangemeld.

Voor-inschrijven voor de 
Lentewandeling op www.reumactief.info 
kan nog tot en met woensdag 14 maart 
a.s. tot 21.00 uur. Mits het maximum 
aantal van 125 deelnemers nog niet is 
bereikt, is inschrijven nog mogelijk op 
18 maart vanaf  09.00 uur in de kantine 
van tennisclub MTC, Nijverheidslaan 
45 in Musselkanaal. Parkeren kan bij de 
tennisclub of  bij de voetbalvereniging 
Musselkanaal.

De wandelingen zijn voor een ieder 
toegankelijk, ook voor mensen met 
fysieke of  verstandelijke  beperkingen. 
De afstanden die gelopen kunnen 
worden zijn 3, 5, 10 of  15 km. 
Deelnemers, die zich hebben voor 
ingeschreven, ontvangen in week 11 
via de mail informatie en de route 
waarvoor ze zich hebben aangemeld.
De starttijden vanaf  het clubgebouw 
van MTC zijn: 15 km 09.00-11.00, 10 
km 09.30-12.00, 5 km 10.00-13.00 uur 
en de 3 km 11.00-13.00 uur. De routes 
van de 5, 10 en 15 km lopen gedeeltelijk 
langs de Semslinie, de kunstlijn op de 
grens van Groningen en Drenthe. De 

deelnemers aan de 3 km blijven op 
paden die geschikt zijn voor rolstoelen 
en rollators. Voor de deelnemers aan de 
5, 10 en 15 km is er een verzorgingspost 
bij Fysiotherapie Musselkanaal aan 
de Technicumstraat 9,  waar water 
en warme chocolade melk wordt 
aangeboden. Tevens kan hier gebruik 
worden gemaakt van het toilet.
Het inschrijfgeld voor alle afstanden 
bedraagt bij voorinschrijving € 5,00, 
inclusief  koffie of  thee na afloop. 
Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,00 en 
worden na afloop op ranja getrakteerd.

De kosten van de na-inschrijving 
bedragen bij volwassenen € 6,00 en 
voor kinderen t/m 12 jaar € 3,00. 
Graag contant of  met pin betalen! 
Deelnemers die in 2022 aan 3 of  meer 
wandelingen in het circuit hebben 
deelgenomen, kunnen hun herinnering 
na terugkomst van de Lentewandeling 
in ontvangstnemen.

De volgende wandelingen in 2023 in 
het circuit zijn: 17 juni Zomerwandeling 
in Nieuw Buinen, 16 september 

Herfstwandeling in Jipsingboertange 
en 16 december Winterwandeling in 
Valthe. Voor nadere informatie wordt 
verwezen naar de website 
www.reumactief.info of  bel op 
werkdagen tussen 10.00-16.00 uur met 
Anita Sanders, 06-25312009. Mailen 
naar: info@reumactief.info kan ook.

Uitslagen Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen 
 
Er werd gespeeld op dinsdag 28 februari jl.
 
1e plaats: Sietska en Lummie Zwinderman 64,78%
2e plaats: Susan v.d.Aa & Grietje Hofsteenge 59,27%
3e plaats: Harry Hulzebos & Manny Lutjes 58,23%
4e plaats: Elt-Jan Danes & Ben van Doorn 56,56%
5e plaats: Ankie Janssens & Dina Trip 52,89%

Bionda Roelofs uit Nieuw Buinen heeft afgelopen 
zondagavond, bij het televisieprogramma 
Miljoenenjacht van Linda de Mol, 26.000 euro 
gewonnen. Dorpsgenoot Jeffrey de Jong, die ook aan de 
desk stond, ging met 2000 euro naar huis. Op de foto 
ziet u Bionda links van haar vriendin staan.

Programmamakers zenden nu uit in de studio van RTV1
Bij de mislukte doorstart van RTV Borger-Odoorn bleven er drie 
programmamakers over die hun hobby wel zouden willen doorzetten. De 
keuze was om over te gaan naar ZO-34 (Emmen-Coevorden) of  RTV1 
(Stadskanaal). Hun gezamenlijke keuze is gevallen op RTV1 (streekradio 
voor Stadskanaal, Veendam, Borger-Odoorn en omstreken) en dat was 
niet zomaar. Bij RTV1 konden zij op de voor hen gebruikelijk dag en 
tijdstip hun programma live uitzenden en er hoefde aan het concept van de 
programma’s niets te veranderen.

Inmiddels zijn ze zo’n drie maanden 
bezig en dat tot volle tevredenheid 
van zowel RTV1 alsook de 
programmamakers Sieger van de Goot, 
Geert van Delden en Aad Lubbe. Toch 
zijn er een paar kleine wijzigingen 
aangebracht. Sieger presenteerde het 
programma “Tussen de Hunebedden”.  
Het programma heet nu “De Gouden 
Glans Van Radio” en hij heeft nu een 
duo-presentator in de persoon van 
Tieme Koops, waarin muziek van de 
jaren 60,70, 80 en 90 wordt gedraaid.
Het programma wordt iedere dinsdag 

uitgezonden van 17.00 – 19.00 uur.
Daarna volgt het programma “Radio 
Actief ” van Geert van Delden; een 
programma met iedere week weer een 
verrassend thema. Hieraan is niets 
veranderd en is vanaf  19.00 tot 20.00 
uur te beluisteren.

Het derde programma is van 
Aad Lubbe, die het programma 
“Bluesklanken klinken over de akkers” 
dat zoals de titel aangeeft bluesmuziek 
behelst. De enige aanpassing van dit 
programma zit in de titel; het woordje 

“Drentse” is uit de titel weggelaten 
omdat het bereik vanuit Stadskanaal 
groter is dan een deel van Drenthe. Dit 
programma loopt van 20.00 tot 21.00 
uur. De programmamakers zijn erg 
content met hun nieuwe onderkomen 
en ook over de begeleiding die daarvoor 
vanuit medewerkers van RTV1 is 
geboden.

Nieuw-Buinen krijgt eindelijk hondenspeeltuin
Met speciale dank aan Sky en Ivy
Het lijkt er dan eindelijk van te komen; Nieuw Buinen krijgt een 
hondenspeeltuin. ‘De eerste stap is gezet. De gemeente Borger-Odoorn 
heeft een stuk grond aan de Industrieweg beschikbaar gesteld van 
vijftienhonderd vierkante meter’, zegt initiatiefneemster Zwaantje Marije 
Boelens. Zij was het eigenlijk wel een beetje beu dat er nog steeds geen 
hondenspeeltuin in haar dorp was. ‘ Als ik er met mijn hondjes Sky en Ivy 
op uit wilde, dan moest ik naar Borger of  nog verder weg. Als het goed is, is 
dat straks niet meer nodig. Ze noemen mij wel initiatiefneemster, maar dat 
zijn uiteindelijk toch echt mijn hondjes Sky en Ivy hoor, haha. Zij zijn de 
échte ‘boosdoeners’.

Veiligheid staat voorop
Inwoners van Nieuw Buinen moeten nu 
nog vaak met de auto naar Borger of  
ze maken gebruik van het Vledderbos 
om met de honden te spelen. ‘Het 
Vledderbos is mijns inziens gevaarlijk. 
Het ligt immers aan een drukke weg. 
Ik was dan ook nadrukkelijk op zoek 
naar een omheinde speeltuin. Veiligheid 
moet daarbij voorop staan. Als ik naar 
mijn eigen hondjes kijk, dan weet ik 
dat ze achter auto’s aanrennen. Dat 
moet dus voorkomen worden. We 
willen graag een dubbele sluiting straks 

en een stevig ingegraven hekwerk’, 
zegt Boelens. Uiteraard zal het terrein 
ingericht worden met allerlei leuke 
speeltoestellen voor alle honden uit het 
dorp.

Dorpsbelangen
Heel erg concreet zijn de plannen nu 
nog niet. ‘We moeten nu stappen gaan 
zetten. We hebben nu in elk geval stuk 
grond. Als we een vervolgstap maken 
dan kunnen we bovendien rekenen 
op de steun van dorpsbelangen. Zij 
zijn bereid om ons te helpen om een 

stichting op te richten. Verder stelt de 
gemeente Borger-Odoorn dus de grond 
beschikbaar en hebben ze ons alvast 
twee dispensers beloofd’, zegt Boelens.

Fondsen werven en sponsoren 
zoeken
Boelens begon een Facebook groep 
(nu al 130 leden) en houdt na deze 
week een bijeenkomst met mensen 
die willen helpen bij de daadwerkelijke 
realisatie van de hondenspeeltuin. ‘We 
zullen straks fondsen moeten werven 
en sponsoren gaan zoeken. We zullen 
in elk geval zeker zelf  ook de handen 
uit de mouwen moeten steken. Het 
hekwerk zal het meest kostbaar worden. 
Ik heb er echter vertrouwen in dat 
we het echt voor elkaar gaan krijgen. 
Wanneer de hondenspeeltuin klaar is? 
Dat durf  ik echt nog niet te zeggen. 
We doen ons best en wie weet kan 
het straks allemaal misschien heel snel 
gaan.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Persbericht voor 

Week in Week uit?

Mail het naar 

redactie@

weekinweekuit.com
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Clubnieuws

De Treffer ‘16
Zaterdag 11 maart 2023     
09:00  Ter Apel ‘96 FC JO15-2  De Treffer ‘16 JO15-1  
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  Ter Apel ‘96 FC JO9-2JM  
09:00  De Treffer ‘16 JO7-1  Wildervank JO7-1  
09:20  De Treffer ‘16 JO7-1  SJO BBC JO7-1  
09:40  Onstwedder Boys JO7-1  De Treffer ‘16 JO7-1  
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  Ter Apel ‘96 FC JO12-2  
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  DZOH JO10-3  
13:45  Nieuw Buinen MO17-2  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) 

Zondag 12 maart 2023     
10:00  De Treffer ‘16 2  Buinen 3
14:00  Pekelder Boys 1  De Treffer ‘16 1

vv Gasselternijveen
Vrijdag 10 maart 2023
SVZ 18+1  Gasselternyveen 18+1  19:30
Gasselternyveen 18+1  Siddeburen 18+2  20:00
Zuidlaarderveen 18+1  Gasselternyveen 18+1  20:30
Gasselternyveen 18+1  FC Zuidlaren 18+1  21:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Musselkanaal VR18+1  19:30
SETA VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  20:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Stadskanaal VR18+1  20:30
JVV VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  21:30
Gasselternyveen 45+1  S.V. Hoogersmilde 45+1  19:30
LEO (Loon) 45+1  Gasselternyveen 45+1  20:30
Gasselternyveen 45+1  Borger 45+1  21:00
Fit Boys 45+1  Gasselternyveen 45+1  21:30

Zaterdag 11 maart 2023
Borger JO9-1  SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  08:45
SJO ZVC ‘14 JO11-1  Borger JO11-3JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-2  Annen JO9-3  09:00
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  Wildervank JO13-2JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-2  Borger JO11-4  09:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1  SVZ JO15-1JM 12:00
SJO ZVC ‘14 JO19-1  Westerlee JO19-1  14:00
FC Zuidlaren JO8-3  SJO ZVC ‘14 JO8-2  10:00
HSC JO17-1  SJO ZVC’14 JO17-1  11:15
SJO ZVC ‘14 JO14-1  Lewenborg FC JO14-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  Valthermond JO12-1  10:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1 SJO  Pekela 2000 JO10-1J  11:00
LEO (Loon) VR1  SJO ZVC ‘14 VR1  14:45
Musselkanaal JO9-1 SJO ZVC ‘14 JO9-3  09:00

Zondag 12 maart 2023
Gasselternyveen 3  Musselkanaal 3  10:00
HSC 2  Gasselternyveen 4  10:30
Raptim 3  Gasselternyveen 2  10:30
Sweel 1  Gasselternyveen 1  14:00

vv Nieuw-Buinen
11-3-2023
09:30 Nieuw Buinen JO8-1JM SETA JO8-1
10:00 Nieuw Buinen MO17-1 Roden MO17-1
10:30 Nieuw Buinen JO10-1 BATO JO10-1JM
11:30 Nieuw Buinen JO12-1 BATO JO12-1JM
12:00 Nieuw Buinen JO12-2 SJO NWWC JO12-1JM
13:00 Nieuw Buinen JO15-1 SVBO JO15-2
13:45 Nieuw Buinen MO17-2 de Treffer ‘16 
  MO17-1 (9-tal)
09:00 HZVV MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1
10:00 Valthermond JO19-1 Nieuw Buinen JO19-1
10:30 SJO BBC JO17-1 Nieuw Buinen JO17-1
10:45 Glimmen MO13-1 (9-tal) Nieuw Buinen MO13-1
11:00 SJO Pekela 2000 JO11-1JM Nieuw Buinen JO11-1
11:00 Valthermond JO9-2 Nieuw Buinen JO9-1
11:00 ST Tynaarlo/VAKO MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
12:45 ST SVO BDE/Erica’86 VR1 Nieuw Buinen VR1
   
12-3-2023
11:00 Groen Geel 2 Nieuw Buinen 2
14:00 Nieuw Buinen 1 Weerdinge 1

sv Borger
Vrijdag 10 maart 2023  
Dames spelen in Buinerveen  
19:30 Borger VR18+1 Buinerveen VR18+1
20:00 Buinen VR18+1 Borger VR18+1
20:30 Borger VR18+1 Annen VR18+1
21:30 ST Beilen/Fit Boys VR18+2 Borger VR18+1
Heren spelen in Beilen  
20:00 Fit Boys 45+1 Borger 45+1
20:30 Borger 45+1 S.V. Hoogersmilde 45+1
21:00 Gasselternyveen 45+1 Borger 45+1
21:30 Borger 45+1 LEO (Loon) 45+1

Zaterdag 11 maart 2023  
08:45 Borger JO9-1 SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
09:00 Borger JO17-1 Stadskanaal JO17-1
09:00 Borger JO11-2 Musselkanaal JO11-1
10:30 Borger JO19-1 Musselkanaal JO19-1
11:30 Borger JO17-2 FC Zuidlaren JO17-3
11:30 Borger JO11-1 BATO JO11-1JM
14:30 Borger 1 Vitesse’63 1
09:00 SJO ZVC ‘14 JO11-1 Borger JO11-3JM
09:00 SJO ZVC ‘14 JO11-2 Borger JO11-4
09:00 Actief  JO8-4 Borger JO8-1
09:00 VKW JO8-2JM Borger JO8-2
09:00 Asser Boys MO15-1 Borger MO15-1
10:15 LTC JO13-1 Borger JO13-1
10:30 Olympia’28 JO15-1 Borger JO15-1
10:45 DZOH JO13-6 Borger JO13-2
11:30 Bargeres JO15-1 Borger JO15-2
12:30 Wildervank 2 Borger 2
14:00 VAKO 4 Borger 3

Zondag 12 maart 2023  
10:00 KSC 2 Borger 2 zo.

vv HOVC
Donderdag 9 maart  
19.30 SVBO Vr1 HOVC Vr1
  
Vrijdag 10 maart Dalen  
19.30 HOVC 45+1 SCN 45+1
20.00 HOVC 45+1 Nieuw Balinge 45+1
20.30 Dalen 45+1 HOVC 45+1
  
Zaterdag 11 maart  
9.00 HOVC JO10-1 vv Sweel JO10-1
9.00 HOVC JO8-1JM SVBO JO8-2
9.00 HOVC JO13-1 DVC’59 JO13-1
9.00 EHS’85 JO9-2G HOVC JO9-1JM
9.00 Twedo JO8-2 HOVC JO8-2
9.00 SJO SWB JO12-1JM HOVC JO12-1JM
10.00 DSC’65 Vr1 HOVC Vr1
10.30 HOVC JO12-2JM HZVV JO12-4
10.45 HZVV JO11-4 HOVC JO11-1JM
11.00 HOVC JO15-2JM De Weide JO15-3JM
12.00 HOVC JO15-1JM Hoogeveen JO15-3JM
14.30 SVV’04 JO19-1 HOVC JO19-1
  
Zondag 12 maart  
10.00 vv Heerenveen 2 HOVC 2
10.00 EHS’85 2 HOVC 3
10.00 EEC 2 HOVC 4
10.00 Zwartemeerse Boys 3 HOVC 5
10.00 HOVC 6 sp Roswinkel 2
10.00 sp Roswinkel 3 HOVC 7
14.00 HOVC 1 Helpman 1

vv Gieten
Vrijdag 10 maart 
19:00  Zuidlaren 3  Gieten 3 Zaal  
20:00  Gieten 1 Zaal  Doctorandus Vijfje 2  
20:00  Hoogersmilde  Gieten 35+1  
20:30  Gieten 35+1  GKC  
21:00  Eext  Gieten 35+1  
21:30 Gieten 35+1 Annen

Zaterdag 11 maart 
09:00  Gieten/Eext JO8-2JM  Noordster JO8-1  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  Actief  JO10-4  
09:00  FC Assen JO15-6  Gieten/Eext JO15-2JM  
09:00  VKW JO9-1JM  Gieten/Eext JO9-1JM  
09:00  Stadskanaal JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:00  SPW MO8-1  Gieten JO8-3  
09:20  Westerwolde JO7-2  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:40  Gieten/Eext JO7-1JM  Sellingen JO7-1JM  
10:00  ACV JO11-4JM  Gieten/Eext JO11-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO11-1JM  Wildervank JO11-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  BATO JO13-1  
10:30  Gieten/Eext JO17-1JM  Elim JO17-1  
11:00  FC Assen JO15-2  Gieten/Eext JO15-1  
11:00  GVAV JO14-3JM  Gieten/Eext JO14-1JM  
11:15  LEO JO13-3JM  Gieten/Eext JO13-2JM  
11:30  Actief  JO9-5  Gieten/Eext JO9-2JM  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  Ter Apel ‘96 JO17-2  
13:30  DZOH JO19-2D  Gieten/Eext JO19-1  
14:30 Gieten/Eext JO19-2 SJS JO19-2

Zondag 12 maart 
10:00  Gieten 4  Asser Boys 2  
10:30  Actief  4  Gieten 5  
11:00  Lewenborg 2  Gieten 2  
14:00 vv Gieten LEO 1

Maandag 13 maart
21:55  Schattenberg 6  Gieten 3 Zaal

vv Buinerveen
Zaterdag 11 Maart  
BBC JO 17-1 Nieuw Buinen JO 17-1 10.30 uur
Alteveer JO 13-1 BBC JO 13-1 10.00 uur
Pekelder Boys JO 11-1 BBC JO 11-1 09.00 uur
BBC JO 10-1 Bareveld JO 10-1 09.00 uur
BBC JO 08-1 WVV JO 08-1 09.00 uur
Onstwedde Boys JO 07-1 BBC JO 07-1 09.00 uur
  
Zondag 12 Maart  
Buinerveen 1 DSC’65 1 14.00 uur
Veerlerveen 4 Buinerveen 3 10.00 uur

Borger wint op bezoek bij Veenhuizen

Borger won afgelopen zaterdag het uitduel bij Veenhuizen verdiend 
gewonnen. Na een 0-1 voorsprong bij rust werd het uiteindelijk 1-3. Trainer 
Arne Joling benadrukte voorafgaand aan dit duel dat er een periode van vijf  
hele belangrijke wedstrijden aanbrak voor zijn ploeg. De eerste punten zitten 
dus na afgelopen zaterdag in de knip. In de slotfase maakte Borger het 
nog onnodig spannend, maar door de late goal van debuterend JO19-speler 
Juvensli Walle werd de 1-3 overwinning veilig gesteld. 

De beginfase was voor Borger. Vooral 
Hendrik Gustin kon gevaarlijk worden, 
maar werd een aantal keren hardhandig 
tegengehouden door de verdedigers 
van Veenhuizen, zonder dat de 
scheidsrechter van dienst ingreep. Aan 
de andere kant dook een Veenhuizen-
speler plotseling op voor doelman 
Edwin Haandrikman, maar hij kon de 
inzet eenvoudig met de voet keren. 

De fase hierna was Borger veelvuldig 
aan de bal en kwam het via goede 
combinaties gevaarlijk door. Nadat de 
beide spitsen Hendrik Gustin en Gijs 
Roda al een aantal kansen jammerlijk 
hadden gemist was laatstgenoemde in 
de 28e minuut wel trefzeker. Na goed 
druk zetten van Benjamin Mazeau en 
een te korte terugspeelbal kon Roda de 
keeper omspelen en de bal in het lege 

doel werken. In 
het laatste kwartier 
voor rus werd 
het allemaal wat 
slordiger aan de 
kant van Borger 
en kwam het door 
onnodig balverlies 
een aantal keren 
onder druk te staan, 
zonder dat het grote 
kansen weggaf.

Veenhuizen 
kwam goed uit de 
kleedkamer. Het 
vond de ruimte 
die Borger liet op 
het middenveld en 
kwam makkelijk 
aan het voetballen. 
Verder dan kleine 
speldenprikjes kwam 
de thuisploeg echter 

niet. In de 64e minuut kwam Borger op 
0-2. Een vrije bal van Mazeau werd niet 
goed verwerkt door de keeper en Gustin 
was er als de kippen bij om de bal in te 
tikken. De wedstrijd leek helemaal in 
het slot te worden gegooid door de 2e 
gele kaart van Veenhuizen speler Slob, 
die uit frustratie scheidsrechter Jansen 
nog een duw gaf. Gek genoeg brak er 
een fase aan waarin Veenhuizen met 
een man minder het betere van het spel 
hadden. Borger hield het veld te groot 
en verloor de slag op het middenveld. 
In de 82e minuut bracht Veenhuizen 
ook de spanning terug. Vanuit het 
middenveld werd eenvoudig de bal over 
de verdediging gelegd en van der Leest 
schoot vanuit de draai hard raak in de 
lange hoek. Veenhuizen kreeg in het 
vervolg nog een handvol corners, maar 
veel gevaar leverde het niet op voor 
het doel van Borger. Vanuit een van de 
corners van Veenhuizen werd de 1-3 
van Borger ingeleid. Een afgeslagen 
corner werd naar voren gewerkt richting 
debutant Juvensli Walle. Hij won slim 
het duel van de verdediger en ging 
alleen richting het doel. Tot zijn eigen 
verbazing was het doel leeg, want 
de keeper was mee naar voren bij de 
corner. Een eenvoudige intikker was de 
bevrijding voor Borger.

Een goede overwinning, de eerste in 
een uitwedstrijd, voor de mannen uit 
Borger. Daarmee is het ‘uit-syndroom’ 
verleden tijd. De komende wedstrijden 
kruist Borger de degens met een aantal 
directe concurrenten in de strijd om 
handhaving. Komende zaterdag komt 
Vitesse’63 op bezoek op sportpark de 
Drift.
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Eindelijk weer zege voor Buinerveen

Eindelijk wist de hoofdmacht van Buinerveen weer eens te winnen, De toch lastige 
uitwedstrijd tegen DVC’59 uit Nieuw-Dordrecht werd door de ploeg van trainer Willy 
Kral met 4-2 gewonnen. Daarmee toonden de gasten mentale weerbaarheid, want na 
drie kwartier voetbal werd nog tegen een 1-0 achterstand aangekeken.

Twee treffers David Karabed
Beide ploegen hielden elkaar prima in balans 
voor de rust. Heel veel grote kansen waren 
er niet te noteren. Toch moest Buinerveen 
doelman Jeffrey Fokke Wijbenga zeven 
minuten voor rust de trieste gang naar het 
net maken. Roy Sibon maakte toen namelijk 
de 1-0. Trainer Kral zette zijn mannen in de 
pauze op scherp. Dat sorteerde meteen effect, 
want meteen na de thee was het Jay van der 
Hooft die de gelijkmaker liet aantekenen: 
1-1. Buinerveen drukte vervolgens door. 

Na ruim een uur spelen werd het 2-1 voor 
de bezoekers door een treffer van routinier 
Patrick Koster. Het hek was nu helemaal 
van de dam. Door twee treffer van David 
Karabed liepen de bezoekers zelfs uit naar 
een 4-1 voorsprong. Dat Yorick ten Caat 
enkele minuten voor tijd nog de 2-4 liet 
aantekenen, had slechts statistische waarde. 
Zeker op basis van een ijzersterke tweede 
heft was de zege voor Buinerveen gewoon 
verdiend. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Nipte nederlaag voor dapper GKC
In de Vijfde Klasse D van het zondagvoetbal nam GKC uit Gasselte het op tegen 
titelkandidaat JVV. Na negentig minuten voetbal trok de ploeg uit Jipsingboertange 
nipt aan het langste eind: 2-1. GKC toonde zich in grote delen van de wedstrijd de 
evenknie van de thuisclub en had met wat meer geluk zelfs wel een puntje verdiend.

Doelpunt van Danny Kolp
Zeker in de eerste drie kwartier was er van 
kwaliteitsverschil amper sprake. GKC speelde 
gedisciplineerd en gaf  in tegenstelling tot 
andere wedstrijden weinig kansen weg. Het 
was dan ook sneu dat pal voor de rust toch 
tegen een 1-0 achterstand opgelopen werd. 
Willy Lubowa maakte deze treffer: 1-0. Ook 
na de rust was het duel in evenwicht, al bleef  
het oppassen voor de snelle en gevaarlijke 
aanvallers van JVV. Vijf  minuten voor het 
eindsignaal leek de wedstrijd beslist. JVV 
topscorer Dennis de Roo liet toen de 2-0 

aantekenen en meteen ook zijn achttiende 
treffer van het seizoen. 

GKC weigerde echter te capituleren. In de 
negentigste minuut maakte Danny Kolp 
namelijk nog de aansluitingstreffer: 2-1. De 
tijd die daarna resteerde was echter te kort 
voor de ploeg van trainer Gert Sterken. 
Daardoor bleef  het bij 2-1 en blijft JVV in 
de race om de titel en lijkt het seizoen voor 
GKC toch wel een beetje als een nachtkaars 
uit te gaan. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Valthermond neemt lastige horde in 
titelstrijd
Valthermond telt af  naar de titel in de Tweede Klasse K. De op voorhand lastige 
uitwedstrijd tegen de studenten van Forward werd zondag met het kleinst mogelijke 
verschil gewonnen: 0-1. Matchwinner was verdediger Tom Meijers, die na 65 minuten 
het duel besliste. ‘We waren de betere ploeg, maar konden niet echt afstand nemen. 
Daardoor bleef  het spannend tot de laatste seconde’, zei winnend trainer Kenny 
Koning.

Bevrijdende treffer van Tom Meijers
De studenten lieten zien wel aardig te kunnen 
voetballen en zich te kunnen meten met de 
koploper. Daardoor was in grote delen van 
de wedstrijd sprake van een zeker evenwicht. 
Heel veel uitgespeelde kansen kregen beide 
ploegen niet. Het wachten was dan ook 
op dat ene moment, en dat kwam precies 
twintig minuten na de rust toen Meijers de 
bevrijdende 1-0 namens Valthermond liet 
aantekenen. Forward probeerde het daarna

nog wel, Valthermond gaf  echter weinig weg 
en sleepte de kleine zege over de streep.

Kraker tegen WKE’16
Door de zege staat Valthermond nu vier 
punten voor op WKE’16 van trainer Albert 
Koops, dat echter nog wel een wedstrijd 
tegoed heeft. Zondag speelt de ploeg van 
trainer Kenny Koning thuis tegen Stadspark, 
een week later wacht de kraker als de 
uitwedstrijd teen WKE’16 gespeeld wordt. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

De afsluitende loop van het UNESCO Geopark 
Hondsrug crosscircuit
Afgelopen zaterdag is de kleine Moere 
cross gelopen in Grolloo 

De kleine Moere en haar omgeving waren het decors voor de afsluitende loop van 
het Geopark Hondsrug crosscircuit. Ondanks een regenachtige start van de dag was 
het prima loopweer, vandaar dat ruim 250 lopers aan de start stonden van de Kleine 
Moere cross in Grolloo. Zij kregen een afwisselend parcours voor de kiezen: na de 
start eerst een relatief  vlak stuk door het bos rondom de Kleine Moere, gevolgd door 
een paar mooie klimmetjes over diverse heuvels. Vervolgens ging men langs prachtige 
slingerpaadjes naar de grote Moere, en weer terug richting de kleine, om daar aan 
het einde van de ronde nog een paar pittige klimmetjes voorgeschoteld te krijgen. De 
lange cross bestond uit 2 van deze rondes, de kortere editie was 1 ronde en ging onder 
het klimpark door naar de finish bij de nieuwe boomhut van Joytime. De lange route 
was in totaal ca 8,9 kilometer en de korte route was 4,3 km.

Deze editie was overigens wel een hele 
speciale, want er stond ook nog een wedstrijd 
op het programma voor kinderen van groep 7 
& 8 van het basisonderwijs. Hiervoor was een 
parcours van 2 km gemaakt met de nodige 
uitdagingen. Geweldig om te zien dat in totaal 
14 kinderen de wedstrijd met veel passie en 
plezier hebben uitgelopen!

De wedstrijd bij de korte afstand jongens 
werd gewonnen door Jasper de jong en bij 
de meisjes Liselot Smit. Bij de korte afstand 
mannen senioren ging de winst naar Rikjan 
Bathoorn en bij de dames naar Sabine 
Spreen. Bij de lange afstand mannen senioren 

was René Smith en bij de dames was dit Lotte 
de Hosson de snelsten.

Na afloop van de Kleine Moere Cross werd 
het overall klassement van het crosscircuit 
opgemaakt en werden de bijbehorende 
prijzen uitgereikt.

Voor de deelnemers die aan 4 of  meer 
van de crossen van het circuit hadden 
meegedaan, had de organisatie nog een 
aantal aanmoedigingsprijzen in petto. Met de 
Kleine Moere cross wordt de 6e editie van het 
Geopark Hondsrug crosscircuit afgesloten.
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Stichting Five Valthermond zorgt voor 
reuring in het dorp
‘Een laagdrempelig, gezellig feest voor jong en oud!’

Hoewel men in Valthermond over het algemeen precies weet hoe je een feestje viert, is 
er eigenlijk weinig te doen in het dorp. Dat vond ook de Stichting Five Valthermond, 
nu zes jaar geleden. En dus staken Jonny Berends, Gert Baas, Wolter Gritter, Johnny 
Scholte-Aalbes en Rene Boer de koppen bij elkaar. Samen besloten ze om eens per 
jaar een feestavond in het Brughuus te organiseren. Zaterdag 18 maart is het weer 
zover. Dan zetten De Rockstieren uit Klazienaveen het Brughuus ongetwijfeld op 
stelten. Tussendoor zal DJ Gert Woering te horen zijn.

Volle bak
‘Een voor iedereen toegankelijk, gezellig 
feest. Dat is wat ons doel was toen we 
de stichting zijn begonnen’, zegt Jonny 
Berends, woordvoerder van de organisatie. 
‘Valthermond is natuurlijk een prachtig dorp, 
er is hier echter niet erg veel te doen. De 
kantine van de voetbalclub is de grootste 
kroeg en je hebt nog het A- en B-toernooi., 
maar dan houdt het verder wel op. Daar 
wilden we iets aan doen. En dat is tot nu toe 
ook prima gelukt. Onze feestavonden trekken 
gemiddeld tussen de vijf- en zeshonderd 
mensen. Dat s natuurlijk prachtig. De 
kaartverkoop loopt prima en we verwachten 
ook nu weer een volle bak’, zegt Berends 
enthousiast.

De Rockstieren
Five is er dit jaar in geslaagd om De 
Rockstieren vast te leggen. ‘Dit is een 
top band uit Klazienaveen. Zij brengen 
uiteenlopende muziek. Nederlands- en 
Engelstalig, echte meezingers en ook 
piratenmuziek. Voor elk wat wils dus.  

Deze band past precies bij onze feestavond’, 
zegt Berends. Dat de Stichting Five 
ondertussen de fijne kneepjes van het 
organisatievak verstaat, blijkt wel uit het feit 
dat ze ondertussen ook garant staan voor de 
organisatie van de jaarmarkt in Valthermond. 
‘De markt zal dit jaar op zaterdag 24 juni 
gehouden worden. Ach weet je, als je eenmaal 
goede draaiboeken hebt, dan loopt het 
allemaal vanzelf. Bovendien krijgen we hulp 
genoeg en hebben we ook over sponsoren 
niet te klagen’, zegt Berends.

Voor iedereen in Valthermond
Voor wie nog kaarten wil; in de voorverkoop 
kosten ze tien euro en op zaterdag 18 maart 
betaal je voor een ticket aan de kassa 12,50 
euro. Harold Slomp zal de catering in de 
vorm van hamburgers en broodjes beenham 
weer voor zijn rekening nemen. ‘Ik wil 
nogmaals benadrukken dat het een feest 
wordt voor iedereen. Voor jong en oud dus. 
Voor iedereen in Valthermond!’ (Week in 
Week /Vincent Muskee)

Dure nederlaag voor HOVC in Annen

Wel weer aardig voetballen en strijden, maar aan het einde van de rit wel weer met 
lege handen staan. Het is een beetje het verhaal van HOVC, dat zich langzaam maar 
zeker toch zorgen moet gaan maken over een langer verblijf  in de tweede klasse. 
Zondag werd in en tegen Annen een kleine 2-1 nederlaag geleden. Daardoor is de 
kans op de klassenbehoud weer wat kleiner geworden, al is de situatie nog beslist niet 
uitzichtloos.

Prima start voor HOVC
Net zoals tegen titelkandidaat WKE’16 
eerder kon HOVC zich ook nu prima 
meten met Annen. Zeker in de beginfase 
waren de bezoekers ook gewoon wat beter. 
Dat leverde na twaalf  minuten voetbal 
een 1-0 voorsprong op. Frank Fokke was 
verantwoordelijk voor deze treffer: 0-1. 
Vervolgens was het duel in balans. Na 25 
minuten maakte Jaap Jan Mulder namens de 
thuisclub gelijk: 1-1.

Thuis tegen Helpman
Ook na de thee ging het duel – dat meer 
spannend dan goed was- lange tijd gelijk 

op. Omdat beide ploegen er niet echt in 
slaagden om heel grote kansen uit te spelen, 
leek het duel lang in 1-1 te eindigen. Tot aan 
de negentigste minuut, toen Dante Ploeg 
namens de gastheren alsnog de 2-1 wist te 
maken. Met dertien punten neemt HOVC 
nu de voorlaatste positie in. Het gat met 
ASVB (15 punten) is te overzien, het gat met 
de ploeg die daar weer boven staat, Peize, is 
ondertussen al opgelopen naar zes punten. 
En dus zullen er wedstrijden gewonnen 
moeten worden, te beginnen met die van 
aanstaande zondag, op eigen veld tegen 
Helpman. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Komt een vrouw bij de dokter

Foto: Annemieke van der Togt
Het gaat Stijn (Xander van Vledder) voor de wind, totdat liefde van zijn leven Carmen 
(Maartje van de Wetering) de diagnose borstkanker krijgt. Terwijl zij behandeld 
wordt, zoekt de overspelige Stijn een uitvlucht in het nachtleven, vrouwen en een 
affaire. Wat doet rouw met je? Kun je begrip opbrengen voor vreemdgaan als het 
helpt om overeind te blijven? En hoe houd je de moed erin als de eigen lichaam 
je in de steek laat? Een voorstelling over liefde, schofterigheid, schuldgevoelens, 
afscheid nemen en het vinden van humor als de dood steeds dichterbij komt. Naar de 
bestseller van Kluun.

De voorstelling ‘Komt een vrouw bij de 
dokter’ is op zaterdag 1 april om 20.00 uur in 

het ATLAS Theater te zien. Zie voor meer 
informatie en tickets: www.atlastheater.nl
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Uitslagen Bridgeclub Welzijn 
Ouderen Borger
De uitslag van 3 Maart 2023 in het Hunzehuys te Borger

A Lijn:
1e plaats: Geert Boekholt & Tinus Zinger  63,70%                                                                                                          
2e plaats: Hennie Douma & Henk Tewis  58,26%
3e plaats: Wia Schuiling & Jan Dijk  52,60%
 
B Lijn:           
1e plaats: Rieky Zinger & Gezinus de Leeuw  64,79%
2e plaats: An van Leeuwen & Aad van Leeuwen  60,63%
3e plaats: Grietje Lokman & Willy Vasse  56,88%
 
Wilt u ook gezellig een middag Bridgen?  U bent van harte welkom. We 
spelen in 2 Lijnen A en B. We spelen iedere vrijdagmiddag  van 13.00 uur 
tot 16.30 uur in het Hunzehuys te Borger. Onze contributie is €18 per jaar.

Zou u meer willen weten van onze club of  wilt u zich aanmelden neem 
dan contact op met een van  het bestuur: Jantje Boelema Tel 0599-21 25 
25, Henk Tewis Tel 0599-23 64 08 of  Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  
0599-23 80 30.

Uitslagen Bridgeclub DES 1 Exloo
Des 1 speelde op 2 maart jl. de 2e zitting van de 3e ronde.

1e  Didi van Aacken - Pieter Bokhoven  59,82%
2e  Geert Boekholt - Joop Lammers   58,45%
3e  Alice Folkerts - Ruud van de Berg  54,58%
4e  Annie Veenema - Henk Veenema   53,15%
5e  Anneke den Arend - Dina van der Molen  52,26%

We spelen elke donderdagavond in Hotel De Oringer Marke te Odoorn.  
Wie interesse heeft om te gaan bridgen, ook beginnende bridgers,
kunnen voor inlichtingen terecht bij Pieter Bokhoven  Tel. 0591-34 64 54
of  bcdes.secr@gmail.com

Uitslagen Bridgeclub Borger
 
27 februari
1 Els Mikkers & Ed Oldeman  65,28%
2 Sjef  Heeren & Henk Loman  57,99%
2 Ellen Roeper & Johannes Sijbom  57,99%
4 Edith van Bruggen & Ina Copier  55,56%
5 Anneke van Hasselt & Rika Stel  52,43%
  
28 februari A-lijn 
1 Neeltje Tack & Henny Schmidt  58,33%
2 Gerda Hoeksma & Janny Scheper  57,08%
3 Hennie Meyer & Dina Paas   55,83%
  
B-lijn
1 Greetje Bruins & Trijnie Feringa  66,25%
2 Lidy Blaauw & Frejo Blaauw  57,08%
3 Coos de Bildt & Gezinus de Leeuw  55,00%
  
C-lijn
1 Egbert Speelman & Minie Speelman  62,93%
2 Marianne Emmerink & Willie Spijkerman 55,47%
3 Gré Beerta & Hennie Polling  52,71%
  
2 maart 
1 Karin Levendig & Ans Houben  66,12%
2 Heleen Caspers & Janny Offeringa  57,57%
3 Lien Verstoep & Johannes Sijbom  52,36%
4 Roelof  Jans & Mans Meinders  50,80%
5 Alie ten Hoope & Aukje Eefting  49,96%

Lustrum Magnesium Run van Gieten wordt 
uitgebreid met een wandeling over 6 en 10 
kilometer
Lustrum Magnesium Run van Gieten wordt uitgebreid met een 
wandeling over 6 en 10 kilometer. De helft van het inschrijfgeld 
wordt geschonken aan de Voedselbank in de gemeente Aa en 
Hunze. Op zaterdag 13 mei wordt voor de vijftiende keer de 
Magnesium Run van Gieten gehouden. Het programma telt maar 
liefst 15 onderdelen met afstanden van 250 meter tot 50 kilometer.

In Gieten wordt gestreden om het 
Open Noordelijk kampioenschap 
halve marathon en het Open 
Noordelijk kampioenschap 50 
kilometer en verder kan worden 
ingeschreven voor de wedstrijden 
over 6 en 10 kilometer. Daarnaast 
vinden verschillende jeugdlopen 
plaats en ook zogeheten VB-lopers 
en Frame Runners komen in actie. 
Tot slot vindt een team-/

bedrijvenloop over 6 kilometer 
plaats.

Wandeling over 6 en 10 kilometer
Ter gelegenheid van het derde 
lustrum heeft het organisatiecomité 
nog een onderdeel toegevoegd 
aan het programma: namelijk een 
wandeling over 6 en 10 kilometer. 
Een mooie training voor de 
avondwandelvierdaagse die van 
30 mei tot en met 2 juni in Gieten 

wordt gehouden. Ook beoefenaars 
van het populaire Nordic Walking 
zijn van harte welkom om mee te 
doen. 

Actie voor Voedselbank in de 
gemeente Aa en Hunze
De start is tussen 13.00 en 13.30 
uur op de brink en aanmelden kan 
ter plaatse. De kosten bedragen 
5 euro, maar kinderen tot en met 
12 jaar hoeven niets te betalen. 
Onderweg is een verzorgingspost 
ingericht en alle wandelaars gaan na 
de finish met een medaille naar huis.  
De helft van het inschrijfgeld wordt 
geschonken aan de Voedselbank in 
de gemeente Aa en Hunze.

Het historisch tijdschrift voor de regio Borger.
De Zwerfsteen 1/2023 is uit
Hieronder uit elk artikel een 
fragment:

An ’t wark (H. Ebbinge)
Ik zal verder gaan in Nederlands om 
zoveel mogelijk van die activiteiten 
te beschrijven. Gras maaien werd 
nog met de zeis of  “zwao” gedaan. 
Een dagwerk maaien was 63 roe. 
Dat was al heel lang de norm 
voor de Hannekemaaiers, Duitse 
gastarbeiders, die ieder jaar naar 
Noord- en Zuid Holland kwamen. 
Op de zeis zat een beugel, die het gras 
meteen op een rij legde, een “zweel”. 
Dan was het wachten op mooi weer. 
De zon moest de rest doen. Niks grote rollen vers gras 
in zwart of  groen plastic, die achter uit de machine 
gepoept worden en dezelfde dag in grote hopen achter 
de boerderij gestapeld worden.

Rederijkerskamer Ees (P. Doek)
Enkele van de  onderwijzers en dus regisseurs waren, 
meester Smids, meester Duinkerken, meester Wiegman 
en meester Buring. Op een gegeven moment is 
de relatie tussen de toneelvereniging en de school 
beëindigd en zorgde de vereniging zelf  voor de 
regisseur. Enkele namen van oud regisseurs zijn dhr. 
Veening, dhr. Kinds, dhr. Wijnholds, mevr. IJlenhave, 
dhr. Woering, dhr. Herzevoort en als laatste dhr. 
Dirksen.

De Rederijkerskamer had in de beginjaren een 
belangrijke rol in de gemeenschap. Als de jeugd de 
leeftijd van 19 jaar had bereikt konden ze lid worden 
van de vereniging en men stond in de rij om hier 
gebruik van te maken.

In het winter  en later ook in de zomer werden 
meerdere optredens  verzorgd. Er was toen nog geen 
tot weinig radio of  TV en de belangstelling was groot.

Kroegpraot, café Santing (A. Santing en H. 
Warring)
In Borger stond in de vorige eeuw midden in het dorp 
het bekende café Santing. In vroegere tijden heette het 

“Café Het witte paard” In die tijd was 
het café ook een logement. Reizigers 
tussen Groningen en Emmen konden 
er hun paard stallen om de volgende 
morgen uitgerust weer hun weg te 
vervolgen. De paardenstal werd in 
latere tijden gebruikt als opslagruimte. 
In de volksmond werd het ook wel 
het café van Santings Geertie of  het 
café van moeder Geertie genoemd.

Oud Nieuws (A.G.Liewes) Borger, 
31-01-1923
Alhier spannen de markgenooten, het 
gemeentebestuur en de landbouwers 
samen, om de uitwegen van het dorp 

te verbeteren en werk te verschaffen. De markgenooten 
verschaffen keisteenen, de boeren voeren gratis zand 
aan voor keienstraten en de gemeente betaalt voor het 
leggen van straatgedeelten. Zoo is reeds een eind straat 
gelegd in de richting van J. Wichers en andere huizen, 
nu is de binnenweg naar Westdorp vanaf  de kerk aan 
de beurt, straks volgt deze weg langs het schoolplein, 
terwijl nog een gedeelte aan den grindweg bij het 
huis van Pranger uitgebroken en door klinkersteenen 
vervangen wond.  't Is een heele verbetering, die tevens 
werk geeft.

Hunebedlied (fam. Meiborg)
Couplet 4: “Ongemerkt, ongemerkt ligt gij voor ons 
daarhenen, Wij aanschouwen U reeds elken dag; Maar 
de vreemdling ziet van kop tot teenen, Uw daarzijn met 
‘n wonderlach! (laatste twee regels: bis)”

Waarom ‘pap Eising’ dit lied overschreef? Tijdens 
bruiloften of  een andere samenkomst werd er 
‘gedeclameerd’. Hem kennende zal hij dit lied tijdens 
zo’n bijeenkomst hebben gezongen.

Tiesing schreef: Kinderverwaarlozing in Drenthe. 
(H. Tiesing)
De kinderen van arbeiders of  daglonersgezinnen, 
moeten in de regel al vroegtijdig de ouderlijke woning 
verlaten om dienstbaar te worden. De meeste der 
kinderen van die klasse moeten op 12 of  13 jarige 
leeftijd, sommigen al vroeger de deur uit, want de strijd 
om het bestaan valt de ouden, ook als zij gezond zijn 
en er altijd werk is, nog hard, en als gezonde jongens 
of  meisjes, die kost en kleding nodig hebben, in die 
behoefte voor zich zelve kunnen voorzien, dan moet 
maar worden voldaan aan de aanvragen die er om zulke 
kinderen komen.

Wilt U de Zwerfsteen ook ontvangen en donateur 
worden van de Stichting Harm Tiesing? A.G.Liewes,  
Waardeel 43, 9531 EB Borger of  0599 235511 of   
b.liewes@home.nl. Bovendien is dit nummer te koop 
bij Bruna te Borger. Voorjaarsbijeenkomst van de St. 
Harm Tiesing  18 maart 2023 in Hotel Eeserhof, Ees 
aanvang 13.30 onderwerp: De opgejaagden, een waar 
gebeurd oorlogsverhaal door J. Withaar.

Opgeven kan tot 20 maart a.s.
Samen eten & Ontmoeten
in Borger
De werkgroep Samen eten & Ontmoeten van de Protestantse 
Gemeente van Borger organiseert op vrijdag 24 maart opnieuw 
een gezonde 3-gangen maaltijd, inclusief  1 drankje en koffie/thee 
na.U bent vanaf  17.30 uur van harte welkom, we gaan tegen 18.00 
uur aan tafel. Locatie : ’t Anker, ingang Brinkstraat Borger. Kosten: 
volwassenen € 10,- pp, kinderen t/m 12 jaar € 5,- pp.

We begrijpen dat dit bedrag voor sommige mensen bezwaarlijk kan zijn. 
Schroom niet om dit bij de aanmelding aan te geven. We vinden dan vast 
een oplossing en zullen hier discreet mee omgaan.

Opgave is noodzakelijk en kan tot maandag 20 maart bij onderstaande 
personen.

sijaaikema@gmail.com  06-15 10 83 94
trijntjeeising@hotmail.com  06-24 27 12 76
eglensen@xs4all.nl  06-10 69 62 73

Adverteren in Week in Week uit?   Bel 0599 - 61 33 36
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Waterschap Hunze en Aa’s tevreden over resultaten  
2019-2023
In de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Hunze 
en Aa’s is het coalitieakkoord geëvalueerd. Unaniem waren de bestuursleden 
positief  over de behaalde resultaten. Het ging over het coalitieakkoord “Door 
water Verbonden” over de periode 2019 – 2023 van de partijen (aantal zetels tussen 
haken) Water Natuurlijk (5), Geborgd ongebouwd (4), PvdA (3) en CU (1).

Enkele resultaten op een rijtje:

• De problematiek rond de veenoxidatie 
is besproken met de verantwoordelijke 
partijen. Dit heeft o.a. geleid tot de 
Regionale Veenweide Strategie in de 
provincie Groningen. De benodigde 
grondaankopen vorderen gestaag. Dit moet 
er toe leiden dat er minder broeikasgas 
CO2 de lucht in gaat vanuit veengebieden.

• Het realiseren van 400 kilometer 
bloemrijke akkerranden is uitgevoerd en 
kan financieel worden gecontinueerd tot 
en met 2026. Deze akkerranden zorgen er 
voor dat er minder giftige stoffen in het 
oppervlaktewater komen en dragen bij aan 
de biodiversiteit.

• In het kader van biodiversiteit zijn 
nestkasten voor vogels en vleermuizen en 
insectenhotels geplaatst. Ook zijn dijken 
ingezaaid met inheemse bloemenmengsels.

• Het percentage energiebesparing is 31% 
en het percentage eigen energieopwekking 

is 37%.

• Er is een principeakkoord bereikt over 
de bouw van 3 tot 4 windmolens op de 
zeedijk. Hiermee kan het waterschap 100% 
energieneutraal worden.

• De daken van de werkplaats Veele 
worden vernieuwd, waarbij vermindering 
van energieverbruik een doel is. Daarnaast 
worden op de daken zonnepanelen 
aangebracht.

• Het waterschapshuis is gasloos gemaakt 
door een aangepaste warmtevoorziening. 
Hiermee heeft het een A+++ energielabel 
gekregen.

• De gebouwen van de rioolwaterzuivering 
Assen worden gasloos verwarmd.

• Met Nedmag is een schaderegeling 
getroffen waarbij het bedrijf  de volledige 
kosten vergoedt, die het waterschap de 
komende jaren moet maken als gevolg 

van bodemdaling, veroorzaakt door 
zoutwinning.

• Op diverse manieren zijn 
zuiveringsprocessen verbeterd. Het betreft 
o.a.  fosfaatverwijdering, besparing van 
energie en chemicaliën,  medicijnresten 
verwijderen en roostergoedverwijdering.

• De Brede Groene Dijk (BGD) blijkt 
een succes en heeft in 2022 de prijs voor 
een innovatief  en inspirerend project 
binnen het Nationaal Deltaprogramma 
gewonnen. De kennis vanuit dit project 
wordt nationaal en internationaal gedeeld 
en zal worden gebruikt voor resterende dijk 
versterkingsopgave.

• In het kader van dierenwelzijn zijn 
op verschillende plekken wild trappen 
geplaatst om verdrinking van eenden 
en kikkers in stuwputten te voorkomen. 
Tevens zijn er na onderzoek maatregelen 
bedacht ter voorkoming van verdrinking 
van wild.

• Ondanks de grote prijsstijgingen 
is het gelukt de lastenstijging in deze 
bestuursperiode beperkt te houden. 
Voor het belastingjaar 2023 heeft het 
waterschap de laagste lastenstijging van alle 
waterschappen kunnen realiseren.

Start is vanaf Tegelhuys Gieten
Zondag 19 maart 
Tegelhuys MTB-tocht
in Gieten
 
Zondag 19 maart a.s. organiseert de 
Toerfietsclub Gieten de Tegelhuys MTB-
toertocht. Een schitterend parcours is dan 
uitgezet d.m.v. linten over de onverharde 
paden, wegen en single-tracks. Deels over de 
bestaande MTB routes en deels door minder 
bekend terrein. Het parcours is geschikt voor 
de geoefende als ook voor de beginnende 
mountainbiker. Ook veldrijders en rijders op fat 
bikes zijn van harte welkom. Er kan gekozen 
worden uit routes van 35, 55 en, voor het eerst 
75 km. Starten kan vanaf  half  9 tot 10 uur bij 
Tegelhuys Gieten aan de Vlaskamp 7.  
 
Voorinschrijven kan via fietssport.nl of  in de app. 
De kosten bedragen bij voorinschrijving 5 euro 
voor NTFU leden en 7 euro voor niet NTFU 
leden. Uiteraard kun je ook ter plaatse inschrijven 
met of  zonder de scan & go pas of  app. Van het 
inschrijfgeld doneert de toerfietsclub 1 euro per 
deelnemer aan de ‘Kinderen van de voedselbank’.
 
Ben je nog geen lid van een NTFU-fietsclub?  
Overweeg dit dan eens. Het lidmaatschap kost ca. 
40 euro per jaar en levert een aantal grote voordelen 
op:
- Gratis verzekerd tegen schade en ongevallen 
 tijdens het fietsen in clubverband of  in 
 clubkleding.
- Stevige korting op clubkleding door bijdrage van 
 shirt-sponsoren
- Gratis deelname aan eigen toertochten.
- Korting op andere NTFU-tochten.
 
En last but not least: fietsen in clubverband is
gezellig, competitief  en levert veel (nieuwe) 
contacten op. Aanmelden kan op 
www.tfcgieten.nl

Eerste ijskegeltoernooi zonder ijs groot succes in Buinen
Op zondag 26 februari J.l. werd het eerste ijskegeltoernooi zonder 
ijs georganiseerd door ijsvereniging “De Gorens” te Buinen. Door 
de schaarste aan echt winterweer was het al een aantal jaren niet 
mogelijk om op een mooie ijsvloer te kunnen kegelen. Om toch 
een gezellige middag voor de inwoners van Buinen te kunnen 
organiseren is gekozen voor een alternatieve versie van het geliefde 
kegelen. De middag werd gestart met de categorie voor kinderen tot 
en met 12 jaar. Hierbij was Anouk Komduur de winnaar en eindigde 
Tess Niemeyer op de tweede plaats.

Later in de middag volgde een succesvolle 
competitie voor volwassen. Bij de mannen 
was Jantinus Komduur met 150 punten 
de winnaar. Bij de vrouwen was het Dina 
Hagting die de meeste punten wist te 
behalen. De dag werd afgesloten in een 
volle kantine waarbij nog menig inwoner 
van Buinen langskwam voor een gezellig 

praatje en een hapje en 
drankje. Al met al was het een zeer 
geslaagde dag waarbij gebleken is dat ook 
zonder ijs er leuke activiteiten voor jong 
en oud te organiseren zijn. Het bestuur wil 
eenieder bedanken voor zijn aanwezigheid 
en is zeker voornemens vaker iets te 
organiseren. Heb je een leuk idee voor een 

activiteit met of  zonder ijs, laat het ons 
gerust weten! Mocht je daarnaast een rol 
willen spelen bij het organiseren van deze 
leuke activiteiten, vraag gerust naar de 
mogelijkheden. We zijn nog opzoek naar 
nieuwe bestuursleden.

Adverteren in Week in Week uit?   Bel 0599 - 61 33 36

Nationale 
pannenkoekdag weer 
ongekend populair bij 
basisscholen
Kinderen bakken massaal 
pannenkoeken voor ouderen
 
Op vrijdag 17 
maart gaan zo’n 
75.000 leerlingen 
van basisscholen 
in heel Nederland 
weer massaal 
pannenkoeken 
bakken voor 
ouderen. ‘De 
belangstelling om opa’s en oma’s te verwennen 
met lekkere zelfgebakken pannenkoeken 
is weer net zo groot als voor corona,’ aldus 
de initiatiefnemers. In Drenthe doen 96 
basisscholen mee. Dat kinderen in deze 
provincie ouderen een warm hart toedragen, 
blijkt ook uit allerlei extra activiteiten die juffen 
en meesters dit jaar organiseren.
 
Op Nationale Pannenkoekdag worden opa’s en 
oma’s en ouderen uit de buurt die zelfstandig of  in 
een verzorgingshuis wonen, in het zonnetje gezet. 
‘Samen pannenkoeken eten blijkt een ideaal recept 
om wat extra aandacht te besteden aan de oudere 
medemens,’ aldus Marieke Grit van Koopmans.
 
Leerlingen uit hele wereld
Vanuit het thema ‘jong houdt van oud, jong bakt 
voor oud’ geeft elke school een eigen twist aan deze 
Nederlandse traditie. Bij de locatie Hesselanden 
van obs de Brink in Emmen gaan leerlingen 
pannenkoeken bakken voor alle vrijwilligers van 
Humanitas. Deze ouderen, variërend in leeftijd 
van 65 t/m 85 jaar, helpen kinderen na schooltijd 
met lezen. Het Expertisecentrum Anderstaligen 
(ECA) in Emmen, een basisschool met leerlingen 
van groep 3 t/m 8 uit de hele wereld, zoals Syrië, 
Oekraïne, Eritrea, China en Afghanistan, bakt voor 
het eerst mee.
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Afgelopen zaterdag vond weer de jaarlijkse slipjacht plaats op een 
gedeelte van de landerijen in Borger-Odoorn. Tientallen ruiters 
deden er aan mee. De route voerde vanuit de manege in Buinen, 
langs Borger en Westdorp om vervolgens via Eesergroen en Ees 
weer terug te keren.

Zaterdagavond 25 maart is het zover in Ons 
Dorpshuis in Valthe

De 6 Dames van Dwarzz zorgen dan met de nieuwe show Dwarzz Opgefrizzt! weer voor een gezellige 
avond vol zang en entertainment. Natuurlijk doen ze dat weer met liedjes uit de jaren 60, 70, 80 
afgewisseld met Dwarzze sketches: voor elk wat Wilzz!

Ook Dwarzz komt in actie voor de slachtoffers van de 
aardbevingen in Turkije en Syrië, want de opbrengst 
van de kaarten gaat volledig naar Giro555.

De avond begint om 20.00 uur en na afloop blijft het 
dorpshuis open om nog gezellig na te kletsen onder het 
genot van een drankje. Koop uw kaarten via https://
ticketkantoor.nl/shop/dwarzz of  via www.dwarzz.nl

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Lageman Graszoden in Gasselte
Voor graszoden van de hoogste kwaliteit

Zeg Gasselte, en je zegt automatisch ook gras. Voor 
graszoden van de beste kwaliteit, ga je naar Lageman 
Graszoden in Gasselte. Nadat in eerste instantie 
vooral graszoden verkocht werden, heeft het bedrijf  
van ondernemer Marcel Lageman zich ondertussen 
nadrukkelijk toegelegd op het telen van gras. ‘We 
werken samen met akkerbouwer Robbert Krol. Door 
deze samenwerking zijn we veel minder afhankelijk 
en kunnen we steeds de beste kwaliteit 
waarborgen’, legt Marcel uit.

KWALITEIT
Lageman Graszoden weet zich 
ondertussen op verschillende 
manieren te onderscheiden. 
‘In de eerste plaats staan 
we voor kwaliteit. 
Daarnaast bieden we 
prima service Als 
mensen graszoden 
bij ons bestellen, dan 
krijgen ze van ons alle 
mogelijke voorlichting. 
Een dag voor de 
graszoden geleverd 
worden, krijgen ze van 

ons standaard een e-mail. We geven mensen tips hoe ze de 
graszoden op de beste manier kunnen leggen bijvoorbeeld. 
Dat doen we met tekst, foto’s en films’, zegt Marcel.

ZANDGROND EN RUIMTE
Lageman Graszoden is er zeker voor de particulier, maar 
ondertussen wordt meer en meer samengewerkt met 
hoveniers. Ook zij kunnen bij ons terecht voor de beste 

graszoden tegen een zeer concurrerende prijs’, zegt 
Lageman, die overigens een prima verklaring 

heeft waarom het beste gras al jarenlang 
uit Gasselte en omgeving komt. ‘Het 

heeft te maken met de zandgrond 
en de ruimte. Gelukkig heb 

ik samen met Robbert nog 
voldoende ruimte. In 
principe kan iedereen 
heel gemakkelijk online 
graszoden bij ons bestellen 
(www.graszodengelegd.
nl). Dat werkt allemaal 
heel erg eenvoudig. Verder 
kunnen mensen natuurlijk 

ook altijd gewoon met ons 
bellen.’

NIEUW ONDERKOMEN
Het gaat crescendo met Lageman Graszoden. De focus wordt 
meer en meer gelegd op het zelf  telen van graszoden en het 
goed bedienen van hoveniers. Daarnaast is Marcel al enige 
tijd met een nieuw onderkomen. ‘Wat we graag willen is een 
mooie loods met een kantoor, passend in deze omgeving. Met 
voldoende ruimte voor de machines en een locatie waar we 
mensen op de juiste manier kunnen ontvangen. We zijn er nu 
zo’n drie jaar mee bezig en ik hoop er binnenkort definitief  
met de gemeente uit te komen. Met een nieuw pand kunnen 
we weer een volgende stap zetten.’

RECHTSTREEKS VAN HET LAND
Kwaliteit wordt bij Lageman Graszoden in elk geval altijd 
met een hoofdletter geschreven. ‘We kunnen kwaliteit 
waarborgen door alleen verse graszoden te verkopen. Wij 
halen de graszoden namelijk rechtstreeks van het land. Dat 
doen we maximaal 24 uur van te voren. De graszoden worden 
vervolgens dagvers voor de klant gesneden. Op die manier 
krijgen klanten bij ons altijd de beschikking over zeer verse 
graszoden.’

Lageman Graszoden is gevestigd aan de Julianalaan 3 in 
Gasselte en is telefonisch bereikbaar via 085-0038500. Mailen 
kan ook: info@graszodengelegd.nl. Zie ook de website  
www.graszodengelegd.nl. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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