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Klaasjan en Brigitte nemen na  
23 jaar afscheid van De Oringer Marke 
in Odoorn

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Klaasjan en Brigitte waren 23 jaar 
lang eigenaar van De Oringer Marke in Odoorn. Vrijdag nemen ze tijdens een 
afscheidsreceptie (17.00-20.00 uur) officieel afscheid. Er is dan ruimte voor alle 
belangstellenden om afscheid te nemen en nog één keer een drankje te doen met 
Klaasjan en Brigitte.

Bovendien zijn ook de nieuwe eigenaar, Luc Sietsma en Patrick Wolffenbuttel, van de 
partij. Een prima gelegenheid dus nader kennis te maken met deze nieuwe eigenaren.

Raad Borger-Odoorn trapt 
op de rem bij woningbouw 
Drouwenermond
De gemeenteraad van Borger-Odoorn is niet akkoord 
gegaan met de exploitatieopzet van het uitbreidingsplan 
in Drouwenermond en werd in het Drents toegesproken.

Lees verder op pagina 7.

Buurtteam houdt nog voor de zomer een tweede 
bewonersbijeenkomst
VerduurSamen, bewoners Noordesch, 
Oud-Borger en de Marslanden werken 
samen aan verduurzamen
In alle brievenbussen in Borger-Noord lag onlangs een folder met de titel ‘samen op 
weg naar aardgasvrij’. De afzender was Buurtteam VerduurSamen Borger-Noord. Dit 
is een team van buurtbewoners die samen de kar trekken voor het duurzamer maken 

van woningen in de wijken Noordesch, Oud-Borger en 
de Marslanden. Deelname is vrijblijvend, niemand is tot 
iets verplicht. De achterliggende gedachte: alleen samen 
kunnen we verduurzamen tot een succes maken.

Lees verder op pagina 17.

Richard Wieringh speelde laatste 
wedstrijd in hoofdmacht GKC
GKC neemt afscheid van 
boegbeeld
Richard Wieringh speelde zondag zijn laatste duel in 
het eerste elftal van GKC uit Gasselte. ‘Ik heb al vanaf  
november niet meer gespeeld. Mijn knie protesteert. Ik 
heb kraakbeenklachten en het wil gewoon niet meer. 
Ik had voor mezelf  al besloten om na het seizoen te 
stoppen. Binnen de club vond men het echter leuk om 
dit seizoen toch nog één keer de kicksen onder te binden. 
Bijzonder: de uitwedstrijd tegen De Treffer’16 was 
mijn laatste wedstrijd in 2022. En zondag speelden we 
opnieuw tegen deze club’, zegt Wieringh.

Lees verder op pagina 31.

Dinsdag 4 april a.s. in de MFA Nieuw-Buinen
Algemene ledenvergadering vereniging 
voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
De inflatie en de energieprijzen zijn hoog. Hierdoor staat de bestaanszekerheid van 
onze inwoners onder druk. Ook maatschappelijke organisaties, verenigingen en het 
MKB kunnen te maken krijgen met financiële moeilijkheden. De gemeente is de 
afgelopen periode van start gegaan met de uitvoering van een aantal maatregelen om 
een oplossing te bieden voor de korte termijn en de verduurzaming te versterken.
 

Lees verder op pagina 12.
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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

▶

Informatiebijeenkomst over 
wegwerkzaamheden N374 en N378
De provincie Groningen voert van 17 
april t/m 19 juni werkzaamheden uit 
aan twee wegen in Stadskanaal (N374 
en N378). Deze werkzaamheden 
hebben ook impact op inwoners van 
Nieuw-Buinen en omgeving. 

Wat gaat er gebeuren?
- N374: Tussen de afrit van de N366  
 en de rotonde Nieuw-Buinen worden 
 de bovenste asfaltlagen vervangen.
- De Buinerbrug in Stadskanaal wordt  
 schoongemaakt, krijgt een nieuwe 
 verfl aag en de slijtlaag op het stalen 
 brugdek wordt deels vervangen.
- N378: de markering op de weg wordt 
 aangepast en enkele bushaltes in het 
 Drentse deel worden aangepakt.

Informatiebijeenkomst op 29 maart
Wilt u graag meer weten over de 
werkzaamheden? Kom dan naar de 
informatiebijeenkomst van de provincie 
Groningen.

Datum: woensdag 29 maart 2023
Tijdstip: 17.00 tot 20.00 uur
Locatie: Zalencentrum de Rank,   
  Oosterkade 5 in Stadskanaal

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op 
www.provinciegroningen.nl/projecten/
groot-onderhoud-wegen-rondom-
stadskanaal/

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.

▶

Herinnering: betaal uw reinigingshe�  ng

Elk huishouden of  bedrijf  in Borger-
Odoorn betaalt vier keer per jaar 
reinigingsheffi ng voor de inzameling 
van afval. Wij hebben op 11 maart 2023 
aanmaningen verstuurd naar wie het 
bedrag over het 4e kwartaal van 2022 
op 8 maart 2023 nog niet had betaald.

Hee�  u nog niet betaald? 
Maak het bedrag dan alsnog over naar 
IBAN NL35 BNGH 0285 0405 29. 
Vermeld hierbij het aanslagnummer. 
Doe dit voor 1 april 2023, dan voorkomt 
u dat u de wettelijke dwangbevelkosten 
moet betalen. Dit is ten minste 46 euro,

afhankelijk van de hoogte van het 
aanslagbedrag.

Hee�  u problemen met het betalen 
van uw gemeentelijke belastingen? 
Neem dan contact op met ons sociaal 
team via tel. 0800 2009. Zij kunnen met u 
kijken naar de mogelijkheden.

Betaalt u liever via automatische 
incasso?
Geef  dit met uw DigiD door via 
www.borger-odoorn.nl/incasso. 
Als u met automatische incasso betaalt, 
betaalt u altijd op tijd. 

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

▶

Landbouwplastic is 
geen PMD-afval!
Regelmatig vinden wij zwart en groen 
landbouwplastic in de PMD-container. 
Maar let op, dit is geen PMD-afval! 

PMD-afval is verpakkingsmateriaal dat 
uit de winkel komt. Dus lege drinkpak-
ken, chipszakken, blikjes en shampoo-
fl essen. Landbouwplastic hoort om die 
reden niet bij het PMD-afval. U kunt het 
naar ons afvalbrengpunt in 2e Exloër-
mond brengen. Doet u landbouwplastic 
toch in de PMD-container? Dan lopen bij 
de afvalverwerker de machines vast. Dit 
verstoort het sorteerproces.

Weten welk afval in welke bak hoort? 
Check het: www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering 

donderdag 6 april, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

▶ Meer informatie, meekijken of 
 meeluisteren? 
 www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad. 
 Hebt u zelf geen internettoegang? 
 Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een 
 bibliotheek in de buurt.

▶ Inspreken? Neem contact op met de gri�  e  
 via gri�  e@borger-odoorn.nl of T 14 0591

▶ www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

▶

Uitnodiging ondernemersontbijt Verduurzaming
bedrijfsleven in Borger-Odoorn
Woensdag 12 april 2023 | 6.45 uur | Hippisch Centrum Exloo | Valtherweg 27A 

U bent van harte welkom vanaf  6.45 
uur. Om 7.00 uur starten we met het 
programma. Enexis geeft een presentatie 
over de mogelijkheden van afname/toele-
vering energienet, netcongestie en lokale 
energiehubs. Ook lokale ondernemers 

komen aan bod en delen hun ervaringen 
met het verduurzamen van hun bedrijf.

Wilt u er graag bij zijn?
Meld u dan aan via 
ondernemen@borger-odoorn.nl.

IS DIT
PMD?
NEE!

▶

Weet u wat er met uw 
afval gedaan wordt?
Het meeste afval dat u weggooit of  
inlevert, wordt opnieuw gebruikt. 
Bladeren, gemaaid gras en uw 
bananenschil worden bijvoorbeeld 
gebruikt om energie mee op te 
wekken! 

Een groot deel van het gft-afval dat in 
Drenthe wordt ingezameld, komt terecht 
bij een vergistingsbedrijf. Het afval 
wordt daar verwerkt tot groen gas. Dit 
wordt vervolgens weer gebruikt voor het 
opwekken van elektriciteit. Wat er daarna 
overblijft, wordt gebruikt om compost 
van te maken. Ideaal als voeding voor de 
tuin of  landbouwgrond!

U doet toch ook mee!? Bekijk hoe u 
meedoet op www.geefhetdoor.nl.

▶ 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

▶

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

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 12
▶ 23-03-2023, Voorgenomen 
 verkoop van grond
▶ 23-03-2023, Drouwenermond
 Zuiderdiep 103, het inrichten  
 en ontbranden van een paasvuur  

(verleend 21/03)
▶ 23-03-2023, Borger
 Koesteeg 15, het kappen 
 van een eik 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 23-03-2023, Borger
 Drouwenerstraat 2, het verlagen  

 van de stoep in verband met het  
 herstellen van de uitrit 

(verlenging beslistermijn)
▶ 23-03-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 593, het organiseren  
 van Distriktkampioenschappen  
 Wielrennen in Nieuw-Buinen op  
 29 mei 2023 (aanvraag)
▶ 23-03-2023, Nieuw-Buinen
 Achter Noorderdiep 141C, 
 het organiseren van een viering 
 200-jarig jubileum 

 Nieuw-Buinen op 4 juni 2023
(verleend 21/03)

▶ 23-03-2023, Exloo
 Lindenlaan 8, het verbreden van 
 een uitweg 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 23-03-2023, Exloo
 Valtherweg 36, het plaatsen van 
 een tent ten behoeve van een 
 bruilo¢  

(aanvraag omgevingsvergunning)
lees verder op pagina 4 >>



3 Dinsdag 28 maart 2023

Colofon
Dinsdag 28 maart ‘23
Jaargang 51 nummer 13

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.

Voor de 15e keer georganiseerd
Succesvolle modelautobeurs in 
Valthermond

Het is inmiddels traditie en een begrip geworden in Valthermond en wijde omgeving: 
de modelautobeurs in MFA ’t Brughuus in het dorp. Valthermonder Martin Klein en 
Gerben Mulder uit Ter Apelkanaal organiseerden het er afgelopen zaterdag namens 
Stichting De Afdraai voor de vijftiende keer. Samen met hun vrouwen en de hulp van 
vele vrijwilligers werd het een zeer geslaagd evenement.

Ieder jaar vindt de beurs twee keer plaats 
en de eerste editie was in 2014. Met maar 
liefst 56 deelnemers kwamen er heel wat 
standhouders naar Drenthe: uit Zoetermeer, 
Wijk en Aalburg, Noordeloos en zelfs uit 
België. “Hartstikke mooi dat er zoveel 
mensen met modelauto’s kwamen. Ook het 
publiek wist de beurs weer goed te vinden. 
Het was nog weer drukker dan in oktober en 
we hebben zeker duizend bezoekers mogen 
verwelkomen. De gehaktballen gingen weer 

als een trein en werden allen verkocht”, sprak 
Klein.

Zowel boven als beneden in de MFA 
konden bezoekers genieten van de vele 
schaalmodellen. Zo even een kijkje nemen 
of  ze kopen, beiden waren mogelijk. De 
organisatie kijkt alweer uit naar de volgende 
editie van 28 oktober a.s. (Week in Week uit / 
Gerry Grave)

Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn krijgt energie
De webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn wordt vanaf  april 2023 uitgebreid met een 
extra eenmalige energieregeling. Huishoudens uit Borger-Odoorn met een budget in de 
webwinkel Meedoen ontvangen dan een extra budget van €500,-. Dat budget is bedoeld 
om in de webwinkel energieproducten te kopen waarmee ze hun energierekening verlagen. 
Dit kunnen isolatiematerialen zijn, maar ook apparatuur waarmee oude, minder zuinige 
apparaten vervangen kunnen worden. Dit is een van de maatregelen waarmee de gemeente 
Borger-Odoorn energiearmoede te lijf  wil gaan. De naam van de webwinkel is aangepast naar 
‘webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn’.

Hoe werkt het?
De webwinkel is een gemeentelijk initiatief  voor 
huishoudens met een laag inkomen en weinig 
vermogen. In de webwinkel zijn producten te 
bestellen die het meedoen in de maatschappij 
gemakkelijker maken, bijvoorbeeld een fiets, een 
computer of  een dagje dierentuin. De bestellingen 
worden betaald uit een webwinkelbudget dat 
huishoudens ontvangen van de gemeente nadat 
zij dit aangevraagd hebben of  omdat zij een 
bijstandsuitkering ontvangen. Dit budget kan 
alleen besteed worden in de webwinkel en is geldig 

per kalenderjaar.

Het extra budget
Vanaf  april 2023 worden de energieproducten in 
de webwinkel flink uitgebreid en komt dus ook dit 
eenmalige energiebudget van €500,- beschikbaar. 
De energieproducten zijn te vinden op de website 
https://meedoen.borger-odoorn.nl/ onder de 
categorie ‘energie’. Deze producten zijn alleen 
te bestellen met het energiebudget en dit budget 
is geldig tot en met 31 december 2023. De 
verschillende budgetten zijn niet inwisselbaar.

Budget aanvragen
Huishoudens met een budget voor de webwinkel 
Meedoen in Borger-Odoorn in 2023 ontvangen 
het energiebudget automatisch. Ze worden 
daarover per brief  geïnformeerd. Huishoudens 
met een laag inkomen en weinig vermogen die 
nog geen budget voor de webwinkel hebben, 
kunnen dat aanvragen via https://www.borger-
odoorn.nl/file/aanvraagformulier-meedoen. 
Dat kan nog tot en met 31 oktober 2023. Wordt 
die aanvraag gehonoreerd, dan ontvangen deze 
huishoudens ook automatisch het budget voor 
energieproducten.

Hulp bij aanvragen
Voor hulp bij het aanvragen van een 
budget: Sociale Teams (tel: 0800-2009, op 
kantoordagen tussen 08.30 en 17.00 uur) of  via 
socialeteamsborgerodoorn.nl

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

IVN Borger-Odoorn 
organiseert weer een 
plantenruilmarkt in 
Borger
Op zaterdag 22 april organiseert IVN Borger-Odoorn 
weer een plantenruilmarkt. Plantenliefhebbers hebben 
de komende weken de gelegenheid om planten, stekjes 
en zaailingen  te verzamelen en op te potten.

De plantenruilmarkt op 22 
april vindt plaats in Borger 
nabij de kruising van de 
Molenplaatsweg  en de 
Veldakkers. De markt wordt 
gehouden tussen 10.00 en 

13.00 uur.
Iedereen is welkom met 
planten/stekjes e.d. uit de 
sier- of  moestuin. Je kunt 
ze ruilen met planten van 
andere tuinliefhebbers.
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Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?
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Of ga naar www.mijnafvalwijzer.nl.

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

▶

Informatiebijeenkomst over 
wegwerkzaamheden N374 en N378
De provincie Groningen voert van 17 
april t/m 19 juni werkzaamheden uit 
aan twee wegen in Stadskanaal (N374 
en N378). Deze werkzaamheden 
hebben ook impact op inwoners van 
Nieuw-Buinen en omgeving. 

Wat gaat er gebeuren?
- N374: Tussen de afrit van de N366  
 en de rotonde Nieuw-Buinen worden 
 de bovenste asfaltlagen vervangen.
- De Buinerbrug in Stadskanaal wordt  
 schoongemaakt, krijgt een nieuwe 
 verfl aag en de slijtlaag op het stalen 
 brugdek wordt deels vervangen.
- N378: de markering op de weg wordt 
 aangepast en enkele bushaltes in het 
 Drentse deel worden aangepakt.

Informatiebijeenkomst op 29 maart
Wilt u graag meer weten over de 
werkzaamheden? Kom dan naar de 
informatiebijeenkomst van de provincie 
Groningen.

Datum: woensdag 29 maart 2023
Tijdstip: 17.00 tot 20.00 uur
Locatie: Zalencentrum de Rank,   
  Oosterkade 5 in Stadskanaal

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op 
www.provinciegroningen.nl/projecten/
groot-onderhoud-wegen-rondom-
stadskanaal/

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.

▶

Herinnering: betaal uw reinigingshe�  ng

Elk huishouden of  bedrijf  in Borger-
Odoorn betaalt vier keer per jaar 
reinigingsheffi ng voor de inzameling 
van afval. Wij hebben op 11 maart 2023 
aanmaningen verstuurd naar wie het 
bedrag over het 4e kwartaal van 2022 
op 8 maart 2023 nog niet had betaald.

Hee�  u nog niet betaald? 
Maak het bedrag dan alsnog over naar 
IBAN NL35 BNGH 0285 0405 29. 
Vermeld hierbij het aanslagnummer. 
Doe dit voor 1 april 2023, dan voorkomt 
u dat u de wettelijke dwangbevelkosten 
moet betalen. Dit is ten minste 46 euro,

afhankelijk van de hoogte van het 
aanslagbedrag.

Hee�  u problemen met het betalen 
van uw gemeentelijke belastingen? 
Neem dan contact op met ons sociaal 
team via tel. 0800 2009. Zij kunnen met u 
kijken naar de mogelijkheden.

Betaalt u liever via automatische 
incasso?
Geef  dit met uw DigiD door via 
www.borger-odoorn.nl/incasso. 
Als u met automatische incasso betaalt, 
betaalt u altijd op tijd. 

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

▶

Landbouwplastic is 
geen PMD-afval!
Regelmatig vinden wij zwart en groen 
landbouwplastic in de PMD-container. 
Maar let op, dit is geen PMD-afval! 

PMD-afval is verpakkingsmateriaal dat 
uit de winkel komt. Dus lege drinkpak-
ken, chipszakken, blikjes en shampoo-
fl essen. Landbouwplastic hoort om die 
reden niet bij het PMD-afval. U kunt het 
naar ons afvalbrengpunt in 2e Exloër-
mond brengen. Doet u landbouwplastic 
toch in de PMD-container? Dan lopen bij 
de afvalverwerker de machines vast. Dit 
verstoort het sorteerproces.

Weten welk afval in welke bak hoort? 
Check het: www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering 

donderdag 6 april, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

▶ Meer informatie, meekijken of 
 meeluisteren? 
 www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad. 
 Hebt u zelf geen internettoegang? 
 Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een 
 bibliotheek in de buurt.

▶ Inspreken? Neem contact op met de gri�  e  
 via gri�  e@borger-odoorn.nl of T 14 0591

▶ www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

▶

Uitnodiging ondernemersontbijt Verduurzaming
bedrijfsleven in Borger-Odoorn
Woensdag 12 april 2023 | 6.45 uur | Hippisch Centrum Exloo | Valtherweg 27A 

U bent van harte welkom vanaf  6.45 
uur. Om 7.00 uur starten we met het 
programma. Enexis geeft een presentatie 
over de mogelijkheden van afname/toele-
vering energienet, netcongestie en lokale 
energiehubs. Ook lokale ondernemers 

komen aan bod en delen hun ervaringen 
met het verduurzamen van hun bedrijf.

Wilt u er graag bij zijn?
Meld u dan aan via 
ondernemen@borger-odoorn.nl.

IS DIT
PMD?
NEE!

▶

Weet u wat er met uw 
afval gedaan wordt?
Het meeste afval dat u weggooit of  
inlevert, wordt opnieuw gebruikt. 
Bladeren, gemaaid gras en uw 
bananenschil worden bijvoorbeeld 
gebruikt om energie mee op te 
wekken! 

Een groot deel van het gft-afval dat in 
Drenthe wordt ingezameld, komt terecht 
bij een vergistingsbedrijf. Het afval 
wordt daar verwerkt tot groen gas. Dit 
wordt vervolgens weer gebruikt voor het 
opwekken van elektriciteit. Wat er daarna 
overblijft, wordt gebruikt om compost 
van te maken. Ideaal als voeding voor de 
tuin of  landbouwgrond!

U doet toch ook mee!? Bekijk hoe u 
meedoet op www.geefhetdoor.nl.

▶ 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

▶

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

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 12
▶ 23-03-2023, Voorgenomen 
 verkoop van grond
▶ 23-03-2023, Drouwenermond
 Zuiderdiep 103, het inrichten  
 en ontbranden van een paasvuur  

(verleend 21/03)
▶ 23-03-2023, Borger
 Koesteeg 15, het kappen 
 van een eik 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 23-03-2023, Borger
 Drouwenerstraat 2, het verlagen  

 van de stoep in verband met het  
 herstellen van de uitrit 

(verlenging beslistermijn)
▶ 23-03-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 593, het organiseren  
 van Distriktkampioenschappen  
 Wielrennen in Nieuw-Buinen op  
 29 mei 2023 (aanvraag)
▶ 23-03-2023, Nieuw-Buinen
 Achter Noorderdiep 141C, 
 het organiseren van een viering 
 200-jarig jubileum 

 Nieuw-Buinen op 4 juni 2023
(verleend 21/03)

▶ 23-03-2023, Exloo
 Lindenlaan 8, het verbreden van 
 een uitweg 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 23-03-2023, Exloo
 Valtherweg 36, het plaatsen van 
 een tent ten behoeve van een 
 bruilo¢  

(aanvraag omgevingsvergunning)
lees verder op pagina 4 >>
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▶

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

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 Odoorn Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie De Parel Camping Exloo Mirjam van der Heide / Paul Dalhuisen

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij 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 type uw boodschap.

▶ 23-03-2023, Klijndijk
 De Deel 1, het plaatsen van een dakkapel aan  
 de achterzijde van de woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 23-03-2023, Exloo
 Boslaan 14, het verbouwen van de woning  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 22-03-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl-Zuid 81, 2e Exloërmond
 Voorjaarsfair Schuur 81 op 12 en 13 mei 2023  

(aanvraag)
▶ 22-03-2023, Valthe
 Weerdingerweg 1, het organiseren van FEVA  
 van 1 tot en met 3 september 2023 aan de  
 Weerdingerweg 1 te Valthe (aanvraag)
▶ 22-03-2023, Odoorn
 Borgerderweg 16, het realiseren van een  
 aanbouw (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 22-03-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderkijl/Noorderdiep/Nijverheidsstraat,  
 Truckrun 2e Exloërmond op 4 juni 2023

(aanvraag)
▶ 22-03-2023, Borger
 Marslandenweg 4, het kappen van twee Eiken  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 22-03-2023, Borger
 Buinerstraat 41, het kappen van twee Berken  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Drouwen
 Gasselterstraat 7-50, het realiseren van een  
 tuinberging (aanvraag omgevingsvergunning)

▶ 21-03-2023, Exloo
 Valtherweg 1, het aanleggen van een uitrit  
 ten behoeve van de nieuwe parkeer-
 voorziening (verleende omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Valthe
 Schoolstraat 3, het vervangen en plaatsen van  
 dakkapellen (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Borger
 Graanspieker 22, het bouwen van een   
 overkapping met kleine berging 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Valthe
 Weerdingerweg 19, het verbouwen van de  
 woning (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Borger
 Turfmaadsweg (kavel 10, kadastrale sectie 
 L 4579), het oprichten van een bedrijfsgebouw 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ RECTIFICATIE: 20-03-2023, Zandberg
 Kerklaan 36, het kappen van 18 dennen en  
 het rooien van een beukenhaag 

(ingetrokken omgevingsvergunning)
▶ 20-03-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl-Zuid 81, het tijdelijk afwijken van  
 het bestemmingsplan ten behoeve van de  
 Voorjaarsfair op 12 en 13 mei 2023 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 20-03-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 423, een bestaand gebouw 
 verbouwen tot een mantelzorgwoning 
 (aanvraag omgevingsvergunning) ◀

Gaat u verhuizen binnen de gemeente?

 Kijk eens op:
vwww.borger-odoorn.nl/verhuizen

>> vervolg van pagina 2

Zaterdag 1 april
11.00-15.00 uur

NVM Open 
Huizen Dag

1 april NVM open huis bij Wim!

TE KOOP
Klijndijk - Melkweg 55A
|  VRAAGPRIJS: € 565.000,- k.k.

Het beste van 2 werelden! 
Gelegen op loopafstand van het Valtherbos en 
op korte fiets- en autoafstand van het centrum 
van Emmen met al haar voorzieningen staat 
dit goed onderhouden vrijstaande woonhuis 
met aangebouwde stenen garage en vrijstaande 
houten schuur op een perceel van liefst 
2.535m² eigen grond!

TE KOOP
Gasselte - Houtvester Jansenweg 2-98 
|  VRAAGPRIJS: € 149.000,- k.k.

Kom langs en laat u overtuigen! Op vakantiepark 
“De Kremmer” ligt te midden van de bossen 
van Gieten en Borger deze fraaie vrijstaande 
recreatiewoning met vrijstaande houten berging. 
Gebouwd in 1971 en later aan de achterzijde 
vergroot met een praktische aanbouw. Gelegen 
698m² eigen grond en prachtig omsloten door 
groen waardoor er veel privacy ontstaat.

Het beste van 2 werelden!

         

TE KOOP
Valthermond - Zuiderdiep 448
|  VRAAGPRIJS: € 385.000,- k.k.

Gelegen in het Drentse Mondengebied dat zich 
kenmerkt door prachtige glooiingen en zijn 
rustgevende vergezichten staat op een heerlijke 
landelijke locatie deze vrijstaande semi-bungalow 
op een royale kavel van ca.1.173 m² eigen 
grond. Achter de woning bevindt zich in de 
diepe achtertuin een houten schuur en staan de 
zonnepanelen (18 stuks) opgesteld.

Slapen en baden beneden!

TE KOOP
Nieuw-Buinen - Noorderdiep 410  
|  BIEDEN VANAF: € 450.000,- k.k.

Dit vrijstaande woonhuis is gelegen op een 
gewilde locatie in Nieuw-Buinen en biedt 
maar liefst 291m² aan woonoppervlak. Het 
huis heeft zes slaapkamers, twee badkamers, 
een dubbele garage/berging en een enorm 
buitenterras. Tal van woonmogelijkheden én 
levensloopbestendig!

Royaal vrijstaand woonhuis 
met zes slaapkamers!

Rustig en bosrijk recreëren!

Kruisstraat 2a , 9531 JE  Borger   |   Tel. 0599 - 23 66 66 - info@wimstuursma.nl   |   www.wimstuursma.nl

TE KOOP
Mussel - Musselweg 108  
|  VRAAGPRIJS: € 209.500,- k.k.

Vanuit uw woonkamer lekker turen over de landerijen? 
Dat is mogelijk bij deze vrijstaande jaren ‘30 woning 
met royale schuurruimte! De woning welke is voorzien 
van kunststof dakgoten en windveren is gelegen in de 
lintbebouwing buiten de dorpskern van Mussel.

TE KOOP
Borger - Torenlaan 8A
|  VRAAGPRIJS: € 425.000,- k.k.

Comfortabel wonen in een fraai gesitueerd 
“spiksplinternieuw” hoekappartement in het 
centrum. Optimaal geïsoleerd, comfortabel 
verwarmd d.m.v. vloerverwarming en 
warmtepomp. Op de 1e woonlaag heeft u op 
een prettige manier contact met de straat. 

Voldoende leefruimte, ruim en licht met een 
eigen garage/berging en eigen parkeerplaats.

vacature 
Wim zoekt een Medewerker 
Binnendienst (frontoffice).
Meer info of solliciteren? 
Kijk op wimstuursma.nl/vacature

Open
Huizen
Dag

Open
Huizen
Dag

Open
Huizen
Dag

Open
Huizen
Dag

Open
Huizen
Dag
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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, 30 maart, 19.30 uur: 
Avondvesper. 2 april, 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: 
ds. Roersma.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. J. Bos.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 
09.30 uur: ds. E. de Vries.
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 2 
april: 10.30 uur: Palmpasen emt He-
lene Westerik, woorden en Wim Boer, 
muziek. Zie onze website en FB-pagi-
na www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:  
Dhr. Jansen.

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. van Elten, Roswinkel.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:  
Martin Nanninga.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. van Elten, Roswinkel.

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 2 april 9.30 uur, 
Palmzondag, Woord- en Communie-
viering, celebr. Diaken S.J.Hof. Woens-
dag 5 april, 9.00 uur, Eucharistievie-
ring, 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. ds. H. Bakhuis uit Hoog-
eveen. Voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal. 19.00 u. ds. G. van den 
Top uit Wedde.

José Warners is de nieuwe voorzitter van 
Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en 
Bronnegerveen
In de ALV van Dorpsbelangen 
Drouwen, Bronneger en 
Bronnegerveen heeft Anton van 
der Laan de voorzittershamer 
overgedragen aan José Warners. 
Van der Laan was 6 jaar lang 
voorzitter van Dorpsbelangen 
DBB.

In een goed bezochte ALV in het 
Meester Hekmanhoes in Drouwen 
nam Anton van der Laan afscheid als 
bestuurslid. Bestuursleden worden 
voor drie jaar gekozen en de tweede 
bestuursperiode liep voor van der 
Laan af. Hij koos ervoor zich niet 
opnieuw herkiesbaar te stellen omdat 
hij merkte dat hij niet kon garanderen 
dat hij voor nog eens drie jaar de 
energie had om de voorzittersrol in te 
vullen zoals hij dat graag doet.

Afscheidsspeech
In zijn afscheidsspeech en de 
woorden van zijn opvolger bleek ook 
wel waarom dit zo is. Van der Laan 
was zeer betrokken, stak veel tijd 
in de vereniging, was bemiddelend, 
gedreven en volhardend en vooral erg 
enthousiast. Hoewel hij graag op die 

manier te werk ging noemde hij het 
ook zijn valkuil, het vergde wel erg 
veel energie.

Trots
Anton van der Laan sprak zijn 
trots uit over het team wat hij 

mocht leiden. Het bestuur van 
Dorpsbelangen DBB bestaat uit 
negen bestuursleden van een zeer 
diverse pluimage. In discussies stelde 
hij zich altijd neutraal op maar hij 
zorgde er wel voor dat er een besluit 
genomen werd die door het hele 
bestuur gedragen kon worden.

Opvolger en opening 
wandelroutes
Zijn opvolger is binnen het bestuur 
gevonden in José Warners. Warners 
is nog maar een jaar bestuurslid 
en maakt dus een bliksemcarrière 
binnen het bestuur. Zij benadrukte 
de vele dingen die er onder het 
voorzitterschap van Van der Laan 
werden bereikt. Van reflecterende 
nummerpaaltjes tot AED trainingen, 
van snoeiwerkzaamheden tot de 
realisatie van drie wandelroutes.

In de ALV werd overigens bekend 
gemaakt dat deze 6 mei officieel 
geopend worden door een 
wandeling vanuit Bronnegerveen 
naar Drouwen. Inwoners die willen 
meewandelen kunnen zich opgeven 
bij Dorpsbelangen DBB.

Assistent Manager

www.lefi er.nl/vacatures

maar ook warm klantcontact.
Werken met cijfers en data

Dat vraagt om Lefhebbers!

Lefi er biedt ruim 30.000 huishoudens een thuis in Groningen en Drenthe. In de 
gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn verhuren wij zo’n 5.500 woningen. We werken 
hier hard aan de verduurzaming van onze huurwoningen én een leefbare woonomgeving.

Voor onze gebiedsmanager in deze regio zoeken wij een: 
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▶

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

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 Odoorn Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie De Parel Camping Exloo Mirjam van der Heide / Paul Dalhuisen

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij 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 type uw boodschap.

▶ 23-03-2023, Klijndijk
 De Deel 1, het plaatsen van een dakkapel aan  
 de achterzijde van de woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 23-03-2023, Exloo
 Boslaan 14, het verbouwen van de woning  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 22-03-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl-Zuid 81, 2e Exloërmond
 Voorjaarsfair Schuur 81 op 12 en 13 mei 2023  

(aanvraag)
▶ 22-03-2023, Valthe
 Weerdingerweg 1, het organiseren van FEVA  
 van 1 tot en met 3 september 2023 aan de  
 Weerdingerweg 1 te Valthe (aanvraag)
▶ 22-03-2023, Odoorn
 Borgerderweg 16, het realiseren van een  
 aanbouw (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 22-03-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderkijl/Noorderdiep/Nijverheidsstraat,  
 Truckrun 2e Exloërmond op 4 juni 2023

(aanvraag)
▶ 22-03-2023, Borger
 Marslandenweg 4, het kappen van twee Eiken  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 22-03-2023, Borger
 Buinerstraat 41, het kappen van twee Berken  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Drouwen
 Gasselterstraat 7-50, het realiseren van een  
 tuinberging (aanvraag omgevingsvergunning)

▶ 21-03-2023, Exloo
 Valtherweg 1, het aanleggen van een uitrit  
 ten behoeve van de nieuwe parkeer-
 voorziening (verleende omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Valthe
 Schoolstraat 3, het vervangen en plaatsen van  
 dakkapellen (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Borger
 Graanspieker 22, het bouwen van een   
 overkapping met kleine berging 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Valthe
 Weerdingerweg 19, het verbouwen van de  
 woning (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 21-03-2023, Borger
 Turfmaadsweg (kavel 10, kadastrale sectie 
 L 4579), het oprichten van een bedrijfsgebouw 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ RECTIFICATIE: 20-03-2023, Zandberg
 Kerklaan 36, het kappen van 18 dennen en  
 het rooien van een beukenhaag 

(ingetrokken omgevingsvergunning)
▶ 20-03-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl-Zuid 81, het tijdelijk afwijken van  
 het bestemmingsplan ten behoeve van de  
 Voorjaarsfair op 12 en 13 mei 2023 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 20-03-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 423, een bestaand gebouw 
 verbouwen tot een mantelzorgwoning 
 (aanvraag omgevingsvergunning) ◀

Gaat u verhuizen binnen de gemeente?

 Kijk eens op:
vwww.borger-odoorn.nl/verhuizen

>> vervolg van pagina 2

Zaterdag 1 april
11.00-15.00 uur

NVM Open 
Huizen Dag

1 april NVM open huis bij Wim!

TE KOOP
Klijndijk - Melkweg 55A
|  VRAAGPRIJS: € 565.000,- k.k.

Het beste van 2 werelden! 
Gelegen op loopafstand van het Valtherbos en 
op korte fiets- en autoafstand van het centrum 
van Emmen met al haar voorzieningen staat 
dit goed onderhouden vrijstaande woonhuis 
met aangebouwde stenen garage en vrijstaande 
houten schuur op een perceel van liefst 
2.535m² eigen grond!

TE KOOP
Gasselte - Houtvester Jansenweg 2-98 
|  VRAAGPRIJS: € 149.000,- k.k.

Kom langs en laat u overtuigen! Op vakantiepark 
“De Kremmer” ligt te midden van de bossen 
van Gieten en Borger deze fraaie vrijstaande 
recreatiewoning met vrijstaande houten berging. 
Gebouwd in 1971 en later aan de achterzijde 
vergroot met een praktische aanbouw. Gelegen 
698m² eigen grond en prachtig omsloten door 
groen waardoor er veel privacy ontstaat.

Het beste van 2 werelden!

         

TE KOOP
Valthermond - Zuiderdiep 448
|  VRAAGPRIJS: € 385.000,- k.k.

Gelegen in het Drentse Mondengebied dat zich 
kenmerkt door prachtige glooiingen en zijn 
rustgevende vergezichten staat op een heerlijke 
landelijke locatie deze vrijstaande semi-bungalow 
op een royale kavel van ca.1.173 m² eigen 
grond. Achter de woning bevindt zich in de 
diepe achtertuin een houten schuur en staan de 
zonnepanelen (18 stuks) opgesteld.

Slapen en baden beneden!

TE KOOP
Nieuw-Buinen - Noorderdiep 410  
|  BIEDEN VANAF: € 450.000,- k.k.

Dit vrijstaande woonhuis is gelegen op een 
gewilde locatie in Nieuw-Buinen en biedt 
maar liefst 291m² aan woonoppervlak. Het 
huis heeft zes slaapkamers, twee badkamers, 
een dubbele garage/berging en een enorm 
buitenterras. Tal van woonmogelijkheden én 
levensloopbestendig!

Royaal vrijstaand woonhuis 
met zes slaapkamers!

Rustig en bosrijk recreëren!

Kruisstraat 2a , 9531 JE  Borger   |   Tel. 0599 - 23 66 66 - info@wimstuursma.nl   |   www.wimstuursma.nl

TE KOOP
Mussel - Musselweg 108  
|  VRAAGPRIJS: € 209.500,- k.k.

Vanuit uw woonkamer lekker turen over de landerijen? 
Dat is mogelijk bij deze vrijstaande jaren ‘30 woning 
met royale schuurruimte! De woning welke is voorzien 
van kunststof dakgoten en windveren is gelegen in de 
lintbebouwing buiten de dorpskern van Mussel.

TE KOOP
Borger - Torenlaan 8A
|  VRAAGPRIJS: € 425.000,- k.k.

Comfortabel wonen in een fraai gesitueerd 
“spiksplinternieuw” hoekappartement in het 
centrum. Optimaal geïsoleerd, comfortabel 
verwarmd d.m.v. vloerverwarming en 
warmtepomp. Op de 1e woonlaag heeft u op 
een prettige manier contact met de straat. 

Voldoende leefruimte, ruim en licht met een 
eigen garage/berging en eigen parkeerplaats.

vacature 
Wim zoekt een Medewerker 
Binnendienst (frontoffice).
Meer info of solliciteren? 
Kijk op wimstuursma.nl/vacature

Open
Huizen
Dag

Open
Huizen
Dag

Open
Huizen
Dag

Open
Huizen
Dag

Open
Huizen
Dag
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Raad Borger-Odoorn trapt op de rem bij 
woningbouw Drouwenermond
De gemeenteraad van Borger-Odoorn is niet akkoord gegaan met de 
exploitatieopzet van het uitbreidingsplan in Drouwenermond en werd in het 
Drents toegesproken.

Door: Ineke Arends
De raadsvergadering begon echter met het herdenken van Johan Nijmeijer. Nijmeijer was 
raadslid voor Gemeentebelangen en overleed eerder deze maand plotseling. Burgemeester 
Seton sprak als voorzitter van de raad en ook fractievoorzitter Niek Wind herdacht hem 
in een toespraak. Dit werd gevolgd door een intense minuut stilte waarbij alleen het 
tikken van de wandklok te horen was. Na een korte schorsing moesten de raadsleden toch 
vergaderen, een harde overgang waarbij de lege stoel in hun midden een zichtbaar teken 
van gemis was.

Uitbreidingsplan Drouwenermond
Op de agenda stond de grondexploitatie van het uitbreidingsplan in Drouwenermond. 
Dit college heeft zich voorgenomen om in de komende jaren 200 woningen te bouwen. 
In Drouwenermond is in 2004 al grond aangekocht voor een uitbreidingsplan en 
is het bestemmingsplan hiervoor al aangepast. Dit is één van de weinige plaatsen 
in de gemeente waar Borger-Odoorn zelf  grond bezit en geen wijziging in het 
bestemmingsplan nodig is. Er is wethouder Zwiep dan ook alles aan gelegen om hier te 
gaan bouwen, dit kan op korte termijn.

Omwonenden hebben bezwaar
Eén van de omwonenden sprak in op de vergadering. Bij een aantal bezwaren is de 
gemeente ze al tegemoet gekomen maar wethouder Zwiep is niet van plan een tweede 
ontsluiting te realiseren. Volgens hem past dit niet in het huidige bestemmingsplan. Dit 
laatste was een deel van de raad niet met hem eens. Omdat het maar om een klein stukje 
gaat, wat volgens de omwonenden prima een fietspad kan worden, moet dit volgens een 
aantal raadsfracties kunnen binnen het bestemmingsplan. De twijfel sloeg bij de gehele 
raad toe toen Zwiep toegaf  dat bij een nieuw bestemmingsplan een tweede ontsluiting 
waarschijnlijk verplicht zou zijn. De raad wil nu eerst juridisch advies. Mag het wel wat 
Zwiep wil? Hierom werd het punt van de agenda gehaald en komt het binnenkort terug 
met het gevraagde advies.

Nei Bunen of  Buunermond
Een andere inspreker was een mevrouw van het Huus van de taol. Zij pleitte voor gericht 
beleid om het Drents in de gemeente en de raad te stimuleren. Voorbeelden die zij 
noemde waren cursussen voor nieuwe inwoners, plaatsnaamborden in het Drents en het 
gebruik van het Drents tijdens raadsvergaderingen. Op de vraag of  het dan Nei Bunen 
moest worden of  Buunermond ging ze wijselijk niet in.

Leefbaar Borger-Odoorn: Integriteit 
en gedrag binnen de gemeenteraad  
vragen om aanscherping van regels
Donderdagavond 23 maart jongstleden werd er, tijdens de besluitvormende 
raadsvergadering, gesproken over de ‘gedragscode integriteit burgemeester en 
wethouders Borger-Odoorn 2023’.  Een onderwerp die bijzonder zwaar weegt voor  
Leefbaar Borger-Odoorn.  In het verleden hebben de oud raadsleden Alle Tepper 
en Alina de Roo van L4eefbaar Borger-Odoorn al eens gepoogd om de kaders 
voor integriteit en de omgangsvormen aan te scherpen voor alle raadsleden. 
Telkens zonder succes. Tot afgelopen donderdagavond.

Fractievoorzitter Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn begon haar betoog 
over enkele persoonlijke ervaringen en bedenkingen als men vroeg hoe zij het werk als 
raadslid ervaarde. “Want”, zoals zij verwoordde, ”als je dacht dat je een goede verbinding 
had, lag je het volgende moment al weer op de slachtbank”. Leefbaar Borger-Odoorn 
is  van mening dat in een tijd waarin polarisatie steeds grotere vormen aanneemt, het van 
essentieel belang is om als gemeenteraad het goede voorbeeld te geven. De hoogste tijd 
dus om als gemeenteraad ook een dergelijk protocol op te stellen. Regels waarop je elkaar 
aan kunt spreken als dat nodig is maar die ook bescherming bieden als dat nodig blijkt.

Een door Leefbaar Borger-Odoorn geïnitieerde motie kwam op tafel, waarin  om 
aanscherping van het integriteitsprotocol uit 2014 en het opstellen van een  bijbehorende 
gedragscode werd gevraagd. PvdA, CDA, VVD, CU en Groen Links dienden de motie 
mee in. Na een  kleine tekstuele aanpassing op verzoek van Gemeentebelangen kon 
ook  de grootste oppositiepartij mee instemmen.. Een goed voorbeeld van Samen 
Denken, Samen Doen. Alleen D66, die vlak voor de stemming nog betoogde dat 
hun fractie integriteit ontzettend hoog in het vaandel heeft staan, stemde  verassend 
genoeg niet met de motie in. Het is in ieder geval voor  de huidige en toekomstige 
raadsleden  belangrijk dat deze aanscherping er nu komt. De gemeenteraad als gekozen 
volksvertegenwoordigers moeten ook zelf  het goede voorbeeld geven in woord en 
gedrag! De fractie van Leefbaar Borger-Odoorn was zichtbaar tevreden met de brede 
steun.

Lezing IVN Borger-Odoorn is op andere 
locatie
Vorige week nodigden wij de lezers van Week in Week uit voor een lezing 
over Natuur in Borger-Odoorn door Uko Vegter van Het Drentse Landschap. 
Deze lezing wordt niet in het Hunebedcentrum gehouden maar in het 
ontmoetingscentrum Het Anker, Hoofdstraat 9 in Borger. Aanvang 19.30 uur. 
inloop vanaf  19.00 uur. Aanmelden is nog mogelijk via de website van IVN 
Borger-Odoorn. Kijk bij activiteiten. Degenen die zich eerder hebben aangemeld 
zijn per E-mail geïnformeerd over de wijziging.
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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!

Martin Schomaker uit Valthermond is al 25 jaar van 
grote waarde bij Nanninga in Nieuw-Buinen
Martin Schomaker is al heel lang niet 
meer weg te denken bij Nanninga 
stukadoors en vloerenbedrijf  in 
Nieuw-Buinen. Donderdag was 
Martin precies 25 jaar in dienst bij 
het bedrijf, en daar werd uiteraard op 
gepaste wijze bij stilgestaan. ‘Martin 
is al heel lang een vaste waarde. 
Hij regelt heel erg veel, ook als ik 
er zelf  niet ben’, zegt eigenaar Erik 
Boelsem. Donderdag was er wat 
lekkers bij de koffie en binnenkort 
gaan Martin en zijn collega’s 
vanwege het jubileum samen uit 
eten.

Altijd als eerste
‘Martin doet hier alles. De hele mikmak’, 
lacht Boelsem. ‘Verder is Martin iemand 
die er elke ochtend als eerste is. In het 
begin leek het wel een wedstrijd tussen 
ons. Ik was hier altijd het eerst, rond 
06.15 uur. Toen kwam Martin weer 
eerder en toen hij vervolgens al om 
06.00 uur kwam, heb ik hem maar laten 
winnen. Hij zorgt in alle vroegte dat er 
koffie is en regelt meteen van alles’, zegt 

Boelsem, die Martin overigens niet zelf  
aannam. ‘Ik heb twintig jaar geleden 
de zaak overgenomen, toen was hij er 
dus al.’ Het is overigens niet uniek dat 
iemand al zo lang bij Nanninga werkt. 

‘Mensen werken hier heel erg lang. Daar 
ben ik blij mee en dat zegt natuurlijk 
ook wel iets. Zo hebben we bijvoorbeeld 
al iemand die hier al 37 jaar actief  is.’ 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Programma aanvragen kan via 06 31 93 87 56
Het voorjaarsprogramma van de Plusbus Borger-Odoorn 
is bekend
Het wordt een mooie tijd van het jaar om er weer eens op uit te trekken. 
Tenminste  : als je nog goed in staat bent om er op uit te trekken. En dat is 
niet voor iedereen het geval. Veel ouderen hebben niet de mogelijkheid om 
te zeggen : Kom, ik ga daar of  daar nog eens heen. Veel ouderen hebben 
geen eigen vervoer; Of  ze hebben lichamelijke beperkingen. Of  ze vinden 
het gewoon niet zo leuk om er alleen op uit te gaan. Voor al die honderden 
ouderen in BorgerOdoorn  voor wie dit geldt, is er de PlusBus !

Met een kleine bus voor 7 of  8 
personen worden er heel regelmatig 
kleine tochtjes gemaakt.  Soms voor een 
hele dag, soms voor een halve dag; een 
middag of  zo. Met vaak wel een plek 
om iets leuks te bezoeken of  ergens 
even voor een hapje of  een  drankje 
‘aan te leggen’. De chauffeur van de 
PlusBus haalt je op en brengt je weer 

thuis. Je kunt zelf  een keuze maken uit 
het programma van uitjes.

Beperkte kosten
Als je nog nooit mee geweest bent met 
zo’n tochtje is het voorjaar echt wel de 
goede tijd om nu eens een keer mee te 
gaan. De kosten zijn zeer beperkt 

omdat al het werk van de PlusBus door 
vrijwilligers wordt gedaan.

Programma aanvragen is eenvoudig
Het programma vraag je aan door even 
te bellen naar de PlusBus op maandag, 
woensdag of  donderdag tussen 9.00 
en 12.00 uur naar 06 31 93 87 56 . Je 
ontvangt dan direct het programma 
voor april en mei . En op datzelfde 
telefoonnummer kan je je opgeven  
voor deelname aan een van de tochtjes. 
Je kunt het hele programma met alle 
informatie ook vinden op  de website: 
www.plusbusbo.nl  Kortom: het is 
voorjaar. Tijd om er weer eens even uit 
te gaan!

Wandelen in de achtertuin 
van Borger-Odoorn bij Elp
Zin in een mooie voorjaarswandeling? Ga dan op 2 april 
met Nationaal Park Drentsche Aa gidsen mee naar de 
boswachterij Het Hart van Drenthe. Start is om 14.00 
uur op de parkeerplaats aan de Egbertsweg bij Elp ter 
hoogte van zijweg Graöthelm.

De wandeling is ongeveer 5 
km. Hiervoor is maximaal 
2,5 uur ingepland. In de 
boswachterij Hart van 
Drenthe wordt de natuur 
steeds meer met rust gelaten. 
De bosbouw stopt en 
paden die niet meer nodig 
zijn, worden afgesloten of  
versmald. Zoals overal heeft 
de natuur te lijden onder 
de drie v’s: verdroging, 
vermesting en verzuring. 
Tegenwoordig ook wel 
ver-milieuthema’s genoemd 
omdat verontreiniging ook 
opspeelt. De gidsen gaan 
tijdens de excursie in op de 

rol van water. Water is van 
levensbelang in de robuuste 
natuur van dit Natura 
2000-gebied. Dit geldt des te 
meer voor de Elperstroom. 
Ook andere natuurdetails 
van het prille voorjaar 
krijgen aandacht. Deelname 
is gratis. Na afloop van de 
excursie wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor het 
Gebiedsfonds Drentsche 
Aa. Waterdichte schoenen 
en een verrekijker worden 
aanbevolen. Honden worden 
niet toegelaten tijdens deze 
wandeling.

Lenteconcert Ma Musica uit Borger in De Bleerinck
"Dat ene lied, dat kon ik meezingen", zegt de mevrouw op de achterste rij 
heel blij wanneer ik langs haar heen loop. Het is pauze en onderweg naar 
het kopje thee spreekt ze me aan. Ik blijf  even bij haar staan. "Welk lied 
kon u meezingen?" "Dat Pie Jesu, prachtig hoor. Mijn man en ik zongen 
vroeger ook in een koor." Een andere mevrouw genoot zichtbaar van het 
lied Die Lorelei en kon de tekst woordelijk meezingen.

Het is zondagmiddag en De Bleerinck 
in Emmen heeft een klassieke matinee 
gepland voor de bewoners. Ons koor 

Ma Musica uit Borger onder leiding van 
Halbe de Jong mag daar optreden. Het 
is een wederzijds genoegen.  

De bewoners van het verpleeghuis 
komen, deels met hun partner, genieten 
van het zondagmiddagconcert en wij 
genieten van ons publiek en de fijne 
ruimte om in te zingen. Bekende en 
minder bekende klassieke klanken van 
zangstemmen, piano en dwarsfluit 
vullen de ruimte. Het was fijn om te 
zien hoe wij de mensen hebben kunnen 
raken met onze muziek tijdens dit 
zonnige lenteconcert.

Kijk voor meer informatie over Ma 
Musica, ons repertoire of  om lid te 
worden van ons gezellige koor, dat 
iedere dinsdagmorgen repeteert in 
Borger,op www.mamusica.nl of  stuur 
een mail naar info@mamusica.nl

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Wandeltrainingen van Schutrups
Doe mee aan de wandeltrainingen
in Exloo
De ervaren wandelexpert Wilko organiseert dit jaar weer de 
wandeltrainingen voor Schutrups in Exloo! Tijdens deze trainingen leer 
je zonder enige wandelervaring hoe je maar liefst 25 km kunt lopen. De 
trainingen bieden vele voordelen. De trainingen starten op zondag 2 april.
 
Er zijn twee soorten trainingen: FitStap 
wandeltrainingen en Fitness Walking 

N'Style. Aanmelden kan tot 31 maart.

D66 Borger - Odoorn is verbaasd: meerderheid wil een 
gedragsprotocol voor de gemeenteraad
 
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag is er met 
meerderheid een motie aangenomen, een motie met het verzoek om tot een 
integriteitsprotocol en een gedragsprotocol te komen voor de gemeenteraad. 
Een integriteitsprotocol kunnen wij alleen maar toejuichen. Integriteit is 
belangrijk en wat D66 betreft kunnen de regels niet streng genoeg zijn. Het 
liefste zien wij dat bijvoorbeeld bestaande betrokkenheid bij een voorstel 
uitgebreid gaat worden met betrokkenheid in het verleden. Maar ook het 
niet deelnemen aan de beraadslaging en/of  stemming uitbreiden naar de 
gehele fractie en niet alleen het desbetreffende raadslid. Enige vorm van 
twijfel over integriteit is onacceptabel namelijk.
 
Gedrag is zoals afgesproken door alle 
fractievoorzitters een terugkerend 
onderwerp op de agenda van de 
fractievoorzitter-overleggen. D66 
Borger-Odoorn vindt het daarom ook 
verbazingwekkend dat er nu ineens een 
motie nodig is om deze afspraak extra 
kracht bij te zetten. Blijkbaar mist er 
onderling vertrouwen over de navolging 
van dergelijke afspraken.
 
Nog groter werd de verbazing toen 
onze fractievoorzitter de opstellers 
van de motie wees op een foutieve 
constatering en hij daarnaast ook graag 
wilde weten wat men in een dergelijk 
gedragsprotocol terug zou willen zien. 

Hierop kwam namelijk geen enkele 
reactie en dus doen wij alvast een 
suggestie: “Heb respect voor het debat: 
luister naar elkaar en reageer op elkaars 
vragen”.
 
Het is opvallend dat een meerderheid 
voor iets als sociaal geaccepteerd 
gedrag een protocol nodig moet zijn. 
Een protocol dat ook nog eens geen 
enkele consequenties kent wanneer 
men zich hier niet aan houdt. Hiermee 
geeft wat D66 Borger-Odoorn betreft 
de gemeenteraad van Borger-Odoorn 
zichzelf  een enorm brevet van 
onvermogen en beschadigd hiermee het 
al kwetsbare vertrouwen in de politiek.

Uiteraard zal onze fractievoorzitter het 
gesprek over het onderwerp gedrag 
blijven voeren, maar hij zal erg kritisch 
zijn op de totstandkoming en daarmee 
de inhoud van een dergelijk protcol. Wij 
zijn in ieder geval tegen elke vorm van 
zelfcensuur.
 
Mocht jij ook je bijdrage willen leveren 
aan de gemeentepolitiek bij D66, maak 
dat dan kenbaar! Je mag altijd aansluiten, 
meeluisteren en meedoen. Wees 
welkom.

Bent u geïnteresseerd in onze idealen 
voor Borger-Odoorn kijkt u dan op 
www.d66borger-odoorn.nl of  mail met 
John Goeree, raadslid van 
D66 Borger-Odoorn via 
j.goeree@raadborger-odoorn.nl

Eieractie ten bate van 
jeugd HOVC in Odoorn
De activiteitencommissie jeugd van voetbalvereniging 
HOVC houdt op donderdag 30 maart de jaarlijkse 
eieractie. Jeugdleden komen dan tussen 17.30 uur 
en 20.00 uur langs de deuren in Odoorn, Exloo, 
Odoornerveen, Klijndijk en Valthe om eieren te 
verkopen. De opbrengst van de actie komt ten goede aan 
de jeugdafdeling van de club. 

Gemeente Borger-Odoorn gaf gratis compost weg
Het was zaterdag drukker dan 
gewoonlijk bij het afvalbrengpunt 
van de gemeente Borger-Odoorn 
aan de Zuiderkijl in 2e Exloërmond. 
Logisch, want daar konden inwoners 
van de gemeente op vertoon van 
hun afvalpas gratis drie zakken (van 
veertig liter) compost ophalen. En 
van die gelegenheid werd zaterdag 
gretig gebruik gemaakt.

Borger-Odoorn gaf  de compost weg 
als dank voor het feit dat inwoners van 
Borger-Odoorn GFT-afval gescheiden 
aanleveren. Door dit afval goed te 
scheiden, kan namelijk goede compost 
worden gemaakt. Compost geldt als de 
ideale grondstof  voor de bodem. Het 
is gemaakt van onder meer etensresten, 
uitgebloeide bloemen en ook koffiedik. 
Elke volle GFT-container levert 

gemiddeld tussen de vijftien en twintig 
kilo compost op. 

(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

OPEL MOKKA 1.2 T 130PK Automaat Ultimate navi
Juni 2022 - Rood Metallic - Half leder/alcantara
Benzine - Automaat - 9.820 km
Nieuwprijs: €40.920,-

PRIJS

€ 31.500,-

PRIJS

€ 22.800,- 

OPEL MOKKA X 1.4 Turbo Innovation 
navi/Leder
September 2019 - Wit metallic 
Leder - Benzine - Handgeschakeld 
4.151 km - Nieuwprijs: €32.790,-

PRIJS

€ 18.999,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.4 T Auto-
maat 120 Jr Ed. navi/clima/16”LM
Augustus 2019 - Blauw metallic 
Stof - Benzine - Automaat 
71.557 km - Nieuwprijs: €32.220,-

PRIJS

€ 19.999,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Automaat 
Innovation navi/clima
Juni 2019 - Wit/zwart metallic 
Half leder - Benzine - Automaat
47.119 km - Nieuwprijs: €31.320,-

PRIJS

€ 18.899,- 

CITROËN C3 1.2 PureTech C-Series 
clima/cruise
Februari 2022 - Grijs/Zwart metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld - 
5.146 km - Nieuwprijs: €24.220,-

PRIJS

€ 20.999,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Automaat 
Innovation navi/clima
Juli 2019 - Blauw/Wit Metallic 
Half leder - Benzine - Automaat
32.799 km - Nieuwprijs: €31.840,-

PRIJS

€ 17.499,- 

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

PRIJS

€ 18.499,- 

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

€ 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

€ 25.999,- 

PEUGEOT 3008 1.2 T 130PK Premium 
Leder/Navi/19”LM
Juni 2019 - Grijs metallic 
Leder - Benzine - Handgeschakeld - 
37.644 km - Nieuwprijs: €38.450,-

PRIJS

€ 28.899,- 

OPEL ASTRA 1.2 Edition clima/
cruise/16”LM
Juni 2022 - Blauw metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
6.629 km - Nieuwprijs: €35.220,-

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

€ 14.499,- 

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

PRIJS

€ 22.999,- 

FIAT 500X Cross 1.3 GSE 150PK Auto-
maat City Cross navi/clima
Februari 2019 - Grijs metallic - Stof
Automaat - Handgeschakeld 
40.146 km - Nieuwprijs: €31.550,-

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

€ 18.699,- 

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

€ 18.699,- 

OPEL ASTRA 1.0 Turbo 120 Jaar Ed. 
navi/clima/17”LM
April 2019 - Zwart metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
34.333 km - Nieuwprijs: €27.330,-
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Laat zien wat je kunt! Tijdens 200 jaar 
Nieuw-Buinen!
Op vrijdag 2 juni organiseren we een dorpswandeling. Hoe leuk is het als jij tijdens 
de wandeling laat zien wat je kunt. En dat kan van alles zijn: acrobatiek, voorlezen, 
muziek maken, zingen, dansen, toneel opvoeren en wat je nog meer kunt bedenken. 
Dat kan individueel of  met een groepje, en uiteraard zijn alle leeftijden welkom.

Lijkt je dit leuk, meld je dan aan. Je krijgt een 
prominente plek langs de route zodat jij de 
wandelaars kunt verrassen. 

Stuur je aanmelding naar: 
200jaarnieuwbuinen@gmail.com

Gratis workshop 'Het Nieuwe Fietsen' in 
het Dorpshuis van Exloo
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert in samenwerking met de combicoach 
seniorensport voor inwoners (60+) van de gemeente Borger-Odoorn de workshop 
‘Het Nieuwe Fietsen’.

Fietsen is heerlijk, gezond en ook nog eens 
gezellig. Logisch dus dat je zo lang mogelijk 
wilt blijven fietsen, ook als je een jaartje 
ouder wordt. Maar hoe ga je om met drukke 
fietspaden? Hoe fiets je veilig op een e-bike 
of  op een gewone fiets? En hoe blijf  je vitaal 
op de fiets? Dit en nog veel meer komt aan 
bod tijdens de leerzame ochtend.

Diverse thema's worden besproken aan de 
hand van stellingen, filmpjes, feiten, foto’s en 
spelvormen. Dit alles onder het genot van 
een kopje koffie en wat lekkers.

Deelnemers van voorgaande bijeenkomsten 
gaven een hoog cijfer voor deze interactieve 
en leerzame bijeenkomst. Een uitspraak 
van een deelnemer: “Wat hebben we een 
ontzettend leuke ochtend gehad, veel nieuwe 
kennis opgedaan en oude kennis is opgefrist”.

De workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ vindt 
plaats op donderdag 6 april van 9:30 tot 12.00 
uur in het dorpshuis van Exloo (Hoofdstraat 
58A, 7875 AD Exloo). De bijeenkomst is 
gratis bij te wonen maar u moet zich wel 
opgeven.

Lunch
Na afloop kan er gebruik gemaakt worden 
van een gezamenlijke lunch. De kosten 
hiervoor zijn € 7,50. Betaling kan contant 
(en het liefst gepast) voldaan worden aan het 
begin van de workshop.

Aanmelden
Vóór 4 april bij Petra van den Bosch, 
combicoach seniorensport gemeente Borger-
Odoorn.  P.vandenbosch@borger-odoorn.
nl   tel.nr:  06 – 11 39 43 01. Vermeld bij 
aanmelding of  u gebruik wilt maken van de 
lunch.

Doortrappen in Drenthe
Het programma Doortrappen wordt omarmd 
door de twaalf  Drentse gemeenten en de 
provincie Drenthe. De fietsactiviteiten 
van het programma worden opgezet en 
georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland 
en de Fietsersbond, in samenwerking met 
sport- en beweegcoaches en andere partijen 
die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in 
Drenthe. Kijk voor meer informatie op  
www.doortrappendrenthe.nl.

Fietstocht voor senioren vanuit Exloo
In het kader van het fietsprogramma ‘Doortrappen’ organiseert combicoach Petra 
op donderdagmiddag 6 april een mooie fietstocht. De fietstocht van ongeveer 30 km 
gaat via knooppunten en kan individueel gefietst worden of  onder begeleiding in 
groepsverband. Er kan gestart worden tussen 13.00 en 13.15 uur vanaf  het dorpshuis 
in Exloo. (Hoofdstraat 58A, achter basisschool de Zweng). Meedoen aan de fietstocht 
is gratis. Evt. consumptie onderweg is voor eigen rekening.

Aanmelden
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan deze 
fietstocht, meldt u zich dan vóór 5 april aan 
bij Petra van den Bosch, p.vandenbosch@
borger-odoorn.nl. Tel.nr: 06 – 11 39 43 
01. Vermeld bij opgave naam, woonplaats 
en (mobiel) telefoonnummer. En graag 
vermelden of  u individueel op pad gaat of  in 
groepsverband wilt fietsen.

Doortrappen in Drenthe
Het programma Doortrappen wordt omarmd 
door de twaalf  Drentse gemeenten en de 
provincie Drenthe. De fietsactiviteiten 
van het programma worden opgezet en 
georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland 
en de Fietsersbond, in samenwerking met 
sport- en beweegcoaches en andere partijen 
die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in 
Drenthe. Kijk voor meer informatie op  
www.doortrappendrenthe.nl.

Hunebed D26 op het Drouwenerveld
is plaats delict in Drentse thriller van 
Anne Doornbos

BORGER – In de filmzaal van het Hunebedcentrum in Börger was op woensdag 22 
maart de boekpresentatie van Grafgift. Een kleine vijftig man zitten in de zaal. Anne 
Doornbos geeft het eerste exemplaar aan de directeur van het Hunebedcentrum, 
Harrie Wolters, omdat deze belangrijk geweest is voor de inhoud van Grafgift. 
Doornbos geeft personages in zijn boek graag een naam die aan bestaande personen 
gelinkt is. Zo heeft Harrie Wolters in het boek de naam Jozef  Oosting gekregen.

In de derde Drentse thriller uit de Inspecteur 
Freek Rossing-reeks vindt een gezin uit 
Spijkenisse onder de dikke stenen van 
hunebed D26 bij Drouwen het lichaam van 
een jonge vrouw. Zij is omringd door potjes 
en bekers zoals het Trechterbekervolk die 
meegaf  aan hun doden. Er zijn nagenoeg 
geen sporen en Freek Rossing staat voor een 
van de grootste uitdagingen uit zijn loopbaan. 
En twee dagen later zou hij met zijn familie 
op vakantie gaan. Grafgift is een verhaal dat 
niet alleen gaat over het speurwerk naar de 
dader, maar ook over gebroken carrières, 

vernedering, bezetenheid en schaamte. Anne 
Doornbos (Erica, 1948) schrijft proza, poëzie, 
toneel- en liedteksten, veelal in het Drents. 
In 2018 verscheen zijn eerste Drentstalige 
thriller, De Paddenvanger, waarmee hij de 
Streektaalprijs won. In 2021 volgde een 
tweede thriller, De man die Russisch preut.  

Info en verkooppunten
Grafgift telt 376 pagina’s en kost € 19,95. Het 
is te koop in de winkel van het Huus van de 
Taol in Beilen, bij de boekhandel en op  
www.huusvandetaol.nl/webshop

Met Marc Stakenburg en Big Bo Brocken
Duivelse verhalen over blueslegende 
Robert Johnson in Grolloo
In café-restaurant Hofsteenge in Grolloo houdt het Cuby Museum zaterdagavond 
15 april een bijzondere voorstelling over het leven van blueszanger Robert Johnson. 
Deze legende is wellicht de meest besproken figuur in de geschiedenis van de 
blues.  De avond over dit bijzondere bluesfenomeen wordt verzorgd door de bekende 
radiomaker, discjockey en verteller Marc Stakenburg, samen met bluesmuzikant 
Big Bo Brocken. Zij houden in een soort van bluestheater niet alleen de legendes 
over het leven van Robert Johnson tegen het licht, maar ook onderzoekt het duo de 
tegenstellingen tussen mythe en waarheid. Dit onder de titel: “Wie is Robert Johnson, 
niet? – Duivelse verhalen rond een blueslegende”. Voor deze voorstelling (aanvang 
20.00 uur) zijn kaarten in de voorverkoop 20 euro en aan de kassa 25 euro.

Robert Johnson is bekend van nummers als 
Dust my broom , Love in vain, Sweet home 
Chicago en Come on in my kitchen. Hij was 
een groot voorbeeld voor de jonge gitaristen 
uit de jaren zestig van de vorige eeuw, zoals 
Eric Clapton, Jimmy Page, John Mayall en 
Peter Green. Ook een jonge Bob Dylan putte 
inspiratie uit de muziek van Johnson. Zijn 
nummers zijn dan ook door vele bekende 
bands en artiesten opgenomen, zoals The 
Rolling Stones, Fleetwood Mac, Eric Clapton 
en Joe Bonamassa.

Het leven van Robert Johnson heeft door 
de jaren heen een mythische omvang 
gekregen. Zo zou hij zijn ziel aan de duivel 
hebben verkocht, in ruil voor het talent om 
fantastisch gitaar te kunnen spelen. 

In “Wie is Robert Johnson, niet? – Duivelse 
verhalen rond een blueslegende” vertelt 
Marc Stakenburg het levensverhaal van 
Robert Johnson en de bluesmuzikant Big Bo 
Brocken speelt zijn muziek. Samen zorgen de 
heren voor een unieke voorstelling. Marc en 
Bo houden zich ook bezig met de vraag waar 
al die verzinsels over Robert Johnson nou 
eigenlijk vandaan komen. Of  zijn het toch 
feiten?

De voorstelling Wie is Robert Johnson, 
niet? vindt plaats op zaterdagavond 15 april 
bij café-restaurant Hofsteenge in Grolloo, 
aanmelden kan via 0592-50 12 26 of  info@
hofsteengegrolloo.nl. Zie ook  
www.cubymuseumgrolloo.nl

1000 euro voor Giro 555
‘Dwarzz Opgefrizzt’ en groots in Valthe 
voor Giro 555

Het was bijzonder goed toeven in Ons Dorpshuis in Valthe, zaterdagavond. Daar 
traden de kleurrijke dames van ‘Dwarzz’ op het met hun programma ‘Dwarzz 
Opgefrizzt’. Het werd een zeer gezellige avond vol met zang en entertainment. Er 
klonken liedjes uit de zestiger, zeventiger en tachtiger jaren en hilarisch waren ook de 
‘Dwarzze sketches’ die tussendoor opgevoerd werden.

De opkomst was goed te noemen en dat 
betekende meteen ook goed nieuws voor 
Giro 555. De opbrengt, 1000 euro, van de 
kaartverkoop van het optreden in Valthe ging 

namelijk in het geheel naar Giro 555 voor de 
slachtoffers van de vreselijke aardbevingen 
in Turkije en Syrië. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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Dinsdag 4 april a.s. in de MFA Nieuw-Buinen
Algemene ledenvergadering vereniging 
voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Energie Coach geeft voorlichting over 
verduurzaming en besparing van energie.
De inflatie en de energieprijzen zijn hoog. Hierdoor staat de bestaanszekerheid van 
onze inwoners onder druk. Ook maatschappelijke organisaties, verenigingen en het 
MKB kunnen te maken krijgen met financiële moeilijkheden. De gemeente is de 
afgelopen periode van start gegaan met de uitvoering van een aantal maatregelen om 
een oplossing te bieden voor de korte termijn en de verduurzaming te versterken. 
De belangrijkste zijn de energietoeslag voor huishoudens, een noodfonds voor 
verenigingen, uitbreiding van de webwinkel meedoen, inzet van energiecoaches, 
fixteams voor energiebesparende maatregelen, een isolatieregeling en ondersteuning 
van het MKB.

Tijdens de ALV van Dorpsbelangen geeft 
Marcel Endendijk van de gemeente Borger-
Odoorn een korte toelichting en gaat in 
gesprek over kansen en mogelijkheden. 

De algemene ledenvergadering begint 
om 19.30 uur. Agenda via www.
dorpsbelangennieuwbuinen.nl

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen 
Borger
De uitslagen van 24 Maart jl. in het Hunzehuys te Borger.
 
A Lijn:
1e plaats:            Rieky Zinger & Leo Hake     68,23%
2e plaats:            2 en 3 gedeeld Minie Speelman & Anneke Super
3e plaats:            EN  Jenny Galetzka & Angela Huyg    62,50%

B Lijn:
1e plaats:            Greetje Lunshof  & An Peters    59,72%
2e plaats             Bertha Ferwerda & Henk Tewis    54,17%
3e plaats:            Geert Brands & Piet Rutgers     53,47%

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.

Aanstaande zaterdag is er 
muziekspektakel in Grolloo
Op zaterdag 1 april a.s. speelt Crescendo weer de stukken van de hemel. Met muziek 
uit bekende films en van sportevenementen zoals de Formule 1, Rocky en het WK-
voetbal. Van componisten als John Williams en Hans Zimmer kan het alleen maar een 
geweldige avond worden.

De hele dag is er muziek in het Markehuis. 
’s Middags speelt de jeugd de voegen al 
uit de muren met de toporkesten Dapper, 
Eigenwies en Getikt. Deze talenten zijn nu al 
geweldig. Hoe mooi is het om samen muziek 
te maken. Samen te oefenen en dan dit jaar 
mogen afsluiten met zo’n gaaf  concert? Om 
half  3 wordt de eerste noot gespeeld, daar wil 
je toch bij zijn?

Dan is het etenstijd. Naar huis kan, maar het 
Markehuis, Hofsteenge en Gerrie zijn ook 
heerlijke alternatieven. Tot kwart over 7 heb 
je de tijd om daarna binnen te druppelen 
voor het avondconcert.

Wij zien jou graag op 1 april in het Markehuis 
aan De Pol 4 in Grolloo.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij

de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ’n beetje.

En alle beetjes die je stierf,
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,

je zegt: ´ik ben wat moe!´ 
Maar op ’n keer,

dan ben je aan je laatste beetje toe. 

Na een welbesteed leven is zacht en kalm van ons 
heengegaan onze lieve moeder, oma en overoma

Roelfien Wilms-Kuik
~ Roelie ~

In de leeftijd van 88 jaar;
sinds 11 december 1996 weduwe 

van Thale Roelof Wilms

Borger, 24 maart 2023

 Borger: Trea en Mans
  Marjon en Arnoud
  Lianne en Machiel
       Charlotte
       Rosalynn
       Joren
  Anniek en Max

 Stadskanaal: Jan en Jannie
  Jasper en Sharona
  Janine

 Stadskanaal; Linda en André
  Yvet
  Rens

Correspondentieadres:
Emmastraat 8, 9503 KT Stadskanaal

De crematie heeft heden plaatsgevonden.

Verdrietig en geheel onverwacht hebben wij alweer 
afscheid moeten nemen, nu van onze oudste zus, 
schoonzus, nicht en tante

Roelie Wilms-Kuik
 
  Grietje - Geert *
  Klaasje – Gerrit
  Gerrit – Grietje
  Gretha – Lambert *
  Grietje B
  Neven en nichten

Borger 24 maart 2023

Uitslagen Bridgeclub Borger
  
20 maart 
1 Anneke de Boer & Reint de Boer 68,05%
2 Anneke van Hasselt & Rika Stel 64,92%
3 Edith van Bruggen & Ina Copier 64,90%
4 Ellen Roeper & Johannes Sijbom 64,84%
5 Neeltje Tack & Herman Scheltinga 59,38%
  
21 maart A-lijn 
1 Tinus Zinger & Rieky Zinger 65,83%
2 Anneke de Boer & Reint de Boer 58,75%
3 Jaco Bergenhenegouwen & Anneke Tapper 54,58%
  
B-lijn 
1 Jannie Wagenaar & Dina Paas 59,58%
2 Tea Hoogeveen & Arjan Hoogeveen 55,67%
3 Greetje Lunshof  & Herman Meppelink 55,58%
  
C-lijn 
1 Ko Glazenburg & Paula van der Meer 56,52%
2 Mary Klaverdijk & An Peters 56,41%
3 Gerda Wind & Menke Danhof  54,53%
  
23 maart 
1 Willie Spijkerman & Jacqueline Oudegeest 62,12%
2 Jan Rosing & Sammo Wesseling 59,54%
3 Herman Akkerman & Else Bos 56,95%
4 Roelie Wesseling & Janny Offeringa 56,74%
5 Grietje Lokman & Mies van Hoorn 54,87%

Een plek blijft leeg en een stem blijft zwijgen
Maar in ons hart zullen de 

herinneringen voor altijd blijven

Langs deze weg willen wij jullie bedanken 
voor de persoonlijke woorden, kaarten of aanwezigheid 

na het overlijden van onze mam, oma en opoe

Trijntje Muskee-Langenberg

Janny en Iwe
Johanna en Roelof (in herinnering)
Auke en Heri

Klein- en achterkleinkinderen

Maart 2023

Uitslagen Bridgeclub DES 
Exloo
De uitslagen van de 4e zitting, 3e ronde van DES 2, 
gespeeld op 23 maart j.l.  zijn:

1e   Greetje & Jan Bruins                63,78%
2e   Lenie Blaauw & Fiena Wolf                  61,40%
3e   Ella Smeets & Ruud v.d. Berg                   58,57%
4e   Joukje van Os & Egbert v.d. Scheer          56,46%
5e   Luuk Duisterhout & Herman Meppelink   53,04%

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

RRoelof Jansenoelof Jansen

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn
bespaard is gebleven, laten wij u weten dat na een

kortstondige ziekte is overleden mijn lieve man,
onze zorgzame vader, opa en overgrootopa

U heeft de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen
van Roelof en ons te condoleren op donderdag 30 maart
tussen 19.00 en 19.30 uur in de aula in Borger,
Westdorperweg 1d te Borger.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in besloten kring.

5 Buinerveen, 19 februari 1936 c Assen, 25 maart 2023

Correspondentieadres: Achter de Brink 7, 9531 AZ Borger

Rika

Frea en Frederik

Rogier en Iris
Maxim, Joris

Rianne en Willem
Fleur, Stijn

Hilda en Henk

Ricardo

Erik (in liefdevolle herinnering)

Mirjam en Peter
Esmée

b 63 jaar

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van WZA
en Anholt voor de goede verzorging.
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Borger heeft grootste prehistorische nederzetting 
in Drenthe

Archeologen van bureau RAAP zijn sinds het begin deze maand 
bezig met archeologische opgravingen in de wijk Daalkampen in 
Borger. Het onderzoek vindt plaats in het laatste nog braakliggende 
deel van Daalkampen, ten zuiden van het nieuwe Esdalcollege. 
Omdat er eerder al vondsten zijn geweest, verwachten de 
archeologen ook hier weer resten van prehistorische boerderijen met 
bijgebouwen en graanschuurtjes te vinden. Het onderzoek neemt 
ongeveer een maand in beslag.

Belangstellenden, waaronder de 
wethouders Ankie Huijing en Henk 
Zwiep van de gemeente Borger-
Odoorn, konden donderdag tijdens 
een open dag naar de opgravingen 
komen kijken. De archeologen 
van bureau RAAP de archeoloog 
van de gemeente Borger-
Odoorn, Marjo Montfords  en 
medewerkers en vrijwilligers van het 
Hunebedcentrum waren aanwezig 
om een toelichting te geven op de 
vondsten die zijn blootgelegd en 
gaven rondleidingen.

Het was volgens Montfords bekend 
dat er op het terrein archeologie 

in de ondergrond zat en dat 
zijn de archeologen nu aan het 
onderzoeken. Ze onderzoeken 
vooral sporen van gebouwen 
zoals boerderijen en bijgebouwtjes 
waaronder graanschuurtjes die hier 
hebben gestaan in de bronstijd 
en ijstijd de periode tussen 1200 
en nul voor christus. Daarnaast 
worden er ook voorwerpen in 
de grond gevonden van mensen 
die hier hebben gewoond en 
in de grond zijn achter gelaten. 
Daarbij moet je volgens de 
archeoloog vooral denken aan 
scherven van gebruiksaardewerk en 
voorwerpen van natuursteen zoals 

maal, klop- en slijpstenen. Deze 
voorwerpen worden nadat ze zijn 
schoongemaakt en onderzocht naar 
het archeologisch depot in Nuis 
gebracht en van daaruit kunnen ze 
eventueel worden uitgeleend voor 
een expositie.

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. Met 
dit onderzoek wordt voorlopig 
het laatste puzzelstukje van de 
grote prehistorische nederzetting 
in Daalkampen ingevuld. De 
bewoningsgeschiedenis van Borger 
begon hier bijna 3000 jaar geleden. 
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Fantastische Mascotte Parade in 
hartje Borger

Het was leuk, het was kleurrijk en het was muzikaal. De tweede 
Mascotte Parade in Hunebedcity was zaterdag opnieuw een 
doorslaand succes. Jong en oud genoten met volle teugen, en niet 
alleen van de bekende en zeer kleurrijke mascottes, waaronder 
Groby, Kroki en bekende Disney mascottes. Met dank aan 
Middeljans Sport & Promotie, Drenthe Magazine, By Maureen, 
Hunebedcity en TIP Borger kwamen alle bekende mascottes 
zaterdag opnieuw naar Borger.

Onder aanvoering van de Beiler 
Notenkrakers werd een optocht 
gemaakt door het centrum van 
Borger. Bovendien was er muziek. 
Zo waren Dolce Beringer en Tyar 
Zitter, bekend van Voicekids, te 
gast. Zij verzorgden een optreden 
op het dorpsplein in Borger. Er was 

bovendien een Mini Mascotte Disco 
en tussendoor was Gert Warring 
verantwoordelijk voor de muziek. 
Bovendien konden kinderen 
geschminkt worden en daar werd 
ook al gretig gebruik van gemaakt. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Schlagerparade met vele Schlagers en 
Tiroler Volksmuziek live bij Gossen 
Stadskanaal
Op zondagmiddag 2 april organiseert 
Henk Kruize onder zijn artiestennaam 
“Der (Tiroler) Hänkel” een Duits/Tiroler 
middag bij Gossen in Stadskanaal.

Na een lange tijd corona en door privé 
omstandigheden bleef  het even stil rond 
zijn persoon, maar zijn passie (Schlager en 
Volksmusik) komen na een moeilijke periode 
weer boven drijven en pakt hij de draad weer 
volledig op. Zijn outfit is geheel vernieuwd 
en aangepast aan zijn repertoire. Ook heeft 
hij een compleet nieuwe professionele 
geluidsinstallatie aangeschaft, die de kwaliteit 
van zijn optreden op een nog hoger niveau 
zal brengen. 

De Schlagerparade op zondagmiddag brengt 
in ruim 3 uur durende show vele oude en 
nieuwe Schlagers en Tirools muziek waarbij 
alleen live wordt gezongen. Der Hänkel 
schuwt daarbij niet om af  en toe met enkele 
nummers uit zijn comfort zone te gaan.

Als Stargast zal  de Duitse Schlagerzangeres 
Monika Klaassen uit Ost Friesland ook haar 
invulling aan deze middag geven met veel 
eigen nummers en hits uit het verleden. Een 
middag om niet te missen en wij nodigen u 
hartelijke uit om in een sfeervolle zaal deze 
Schlagerparade mee te maken. 

Reserveren is wenselijk. Kaarten aan de 
kassa €10,- Reserveren €7,50. Reserveren via: 
info@derhankel.com of  06 - 25 46 04 58, 
of  0599 - 61 32 13 ( Dans-en partycentrum 
Gossen) Hoofdstraat 118, 9501 CR 
Stadskanaal. Let op vol=vol.

We are all children of the Sun in 
Atlas Theater

Het Metropole Orkest en de European Space Agency (ESA) slaan de handen ineen 
om een ode te brengen aan dit bijzondere hemellichaam. Aan de hand van de mooiste 
muziek geïnspireerd door de zon en fascinerende beelden van ruimtevaartuig Solar 
Orbiter neemt ESA wetenschapper Mark McCaughrean en presentator Twan Huys je 
mee op een ruimtemissie. 

Solar Orbiter, een missie van de European 
Space Agency in samenwerking met NASA, 
werd in februari 2020 gelanceerd en bevindt 
zich inmiddels in een baan rondom de zon. 
Nooit eerder was men in staat om zó dichtbij 
foto’s te maken en ook de poolgebieden van 
de zon te bestuderen. De komende jaren 
hopen wetenschappers met de data die Solar 
Orbiter verzamelt een aantal diepgaande 

vragen over het gedrag van de zon te 
beantwoorden. Vragen die voor de gehele 
mensheid van belang zijn, we zijn immers 
allemaal ‘children of  the Sun’.

Metropole Orkest & European Space Agency 
staan op vrijdag 21 april om 20.00 uur in het 
ATLAS Theater. Meer info en tickets zijn 
verkrijgbaar via www.atlastheater.nl

‘Hunted’ in Borger: 250 deelnemers!

Jongerenwerkers van Welzijnsorganisatie Andes, de politie, de combicoaches van 
de gemeente Borger-Odoorn en de Ondernemingsvereniging Borger organiseerden 
vorige week ‘Hunted’. In de geest van het gelijknamige televisieprogramma moesten 
jongeren proberen om uit handen te blijven van de politie en moesten ze proberen bij 
vier stempelposten in Borger een stempel te halen.

De deelnemers hadden duidelijk goed 
geoefend. De politie, 22 agenten en twee 
BOA’s, hadden er namelijk alle moeite mee 
om de jongeren op te sporen, iets dat ze 
deden met de benenwagen, de fiets, de motor 
en verschillende auto’s. Van de groep twaalf  
jaar en jonger slaagde overigens slechts één 
deelnemer er in om uit handen van de politie 
te blijven. Van de groep twaalf  jaar en jonger 
lukte dat precies vier deelnemers. Alle andere 

deelnemers werden ‘opgepakt’ en vervolgens 
met een heuse arrestantenbus teruggebracht 
naar het beginpunt. ‘Hunted’ viel bijzonder 
goed in de smaak en meteen na afloop werd 
al geïnformeerd wanneer de volgende editie 
op het programma staat. Ook de organisatie 
was zeer tevreden, vooral omdat jongeren 
op deze manier op een positieve manier in 
contact waren gekomen met de politie.

Jette Klijnsma op bezoek bij 
Seniorenvereniging Borger

Hoog bezoek tijdens de jaarvergadering van Seniorenvereniging Borger, afgelopen 
dinsdagmiddag. Toen namelijk was  Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning 
in de provincie Drenthe, te gast. Verder stond de middag vooral in het teken van 
bestuurswisselingen. Zo trad Hans van Ewijck, al vanaf  de oprichting in 2016 
actief  als voorzitter, af. Zijn positie wordt overgenomen door Trijn Slomp. Geert 
Haandrikman werd tijdens de jaarvergadering geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.

Na deze formaliteiten was het woord aan Jetta 
Klijnsma Zij vertelde over haar werkzame 
leven in Den Haag en uiteraard over haar 
werk als Commissaris van de Koning in 
Drenthe. Vervolgens konden er vragen 
gesteld worden. Al met al was sprake van 

een zeer geslaagde middag. De eerstvolgende 
bijeenkomst van Seniorenvereniging Borger 
is op dinsdag 18 april, om 14.00 uur in Het 
Hunzehuys in Borger. Ook niet-leden zijn 
welkom om langs te komen.

In het Hunzehuys in Borger
Bridgeclub Welzijn Ouderen te Borger
Beste mensen, Vrijdagmiddag is onze bridgemiddag. Onze bridgeclub Welzijn 
Ouderen bestaat inmiddels 30 jaar en dat hebben we 13 januari jl. gevierd met 
een etentje. Het geheel was verzorgd door Luc en zijn assistenten, allemaal prima 
verzorgd. Het Hunzehuys is een prima plek voor diverse verenigingen. Ook de 
bibliotheek is er gehuisvest.

Wij als bridgers zijn een club van 51 personen 
en spelen er met veel plezier. Het gaat er 
allemaal gemoedelijk en gezellig aan toe. In de 
zomertijd stoppen we een paar maanden en 
in september gaan we weer van start. U kunt 
iedere week de uitslagen van onze club lezen 

in de Week in Week uit. Wij zijn dan ook heel 
blij dat we in het Hunzehuys kunnen spelen.

Het bestuur. 
U vindt het Hunzehuys aan de Molenstraat 
3f  te Borger.
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www.zwembo.nl

DE LEEWAL OPENT
OP 1 APRIL

ALLE INFO OP DE WEBSITE

- OPENINGSTIJDEN,
- TARIEVEN
- LESKAARTEN
- ABONNEMENTEN
- ACTIVITEITEN

OPENT 
26 APRIL

OPENT 
26 APRIL

ECHT!   :)

Inschrijving voor Harry de Vroome Penning 2023 
geopend
Tot 13 mei a.s. kunnen projecten en initiatieven worden voorgedragen voor de Harry de Vroome-Penning 
2023. De Harry de Vroome Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan inspirerende projecten of  initiatieven 
die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame 
kwaliteitsverbetering van het landschap. De uitreiking van de Harry de Vroome Penning staat gepland op 21 
september 2023.

Drenthe staat bekend om de fraaie, historische 
landschappen, die onderhevig zijn geweest aan allerlei 
veranderingen. Doordachte vormgeving en goede 
uitvoering van plannen heeft mooie landschappen 
opgeleverd waar mens en natuur zich in thuis voelen. 
Koploper en voorbeeld voor deze Drentse manier van 
zorgen voor de omgeving is Harry de Vroome. In tijden 
van grote ruimtelijke veranderingen, de naoorlogse 
ruilverkavelingen, wist hij met gevoel kwaliteit toe te voegen 
en extra betekenis te geven aan het landschap. Ook nu 
staat het landelijk gebied voor grote veranderopgaven met 
impact op onze omgevingskwaliteit.

Onder leiding van Het Drentse Landschap houdt een 
werkgroep het gedachtegoed van Harry de Vroome 
levend onder het motto ‘Landschap als blijvende bron 
van inspiratie’. De Harry de Vroome Penning 2023 

wordt uitgereikt op advies van deze werkgroep, die naast 
voorzitter Theo Spek, hoogleraar landschaps-geschiedenis, 
bestaat uit vertegenwoordigers van Het Drentse 
Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Drenthe. 
Daarnaast maken ook een architect, een fotograaf  en een 
landschapsarchitect deel uit van de werkgroep.

Landschappen en plekken krijgen meer betekenis door 
projecten en initiatieven met kennis van zaken en respect 
voor de identiteit van het landschap of  de plek vorm 
te geven en uit te voeren. Projecten of  initiatieven die 
dat in Drenthe hebben laten zien komen in aanmerking 
voor de Harry de Vroome Penning. Dit kan gaan om 
landschapsprojecten, gebouwen/bouwwerken of  
infrastructuur. De Harry de Vroome Penning wordt 
tweejaarlijks uitgereikt.

Categorieën
Uitgangspunt voor het toekennen van de prijs is dat 
de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en 
architectuur in Drenthe gediend moeten worden, met het 
accent op de ruimtelijke aspecten en maatschappelijke 
betekenis ervan. Er zijn twee categorieën, te weten: 1. Prijs 
voor een inspirerend idee, project of  initiatief  dat bijdraagt 
aan de ontwikkeling van het landschap, de natuur en/of  
het (culturele)erfgoed in Drenthe 2. Aanmoedigingsprijs 
als beloning voor een jong, inspirerend en vernieuwend 
initiatief.

Ideeën over projecten die in Drenthe tot voorbeeld 
kunnen dienen en het waard zijn extra voor het voetlicht 
te komen, kunnen nu al genomineerd worden voor de 
Harry de Vroome-penning 2023. Kijk voor de criteria en 
het aanmeldformulier op https://www.drentslandschap.
nl/harry-de-vroome. Eerder winnaars van de Harry 
de Vroome penning zijn: Het kunstenaarscollectief  
Allemansgoed Terheijl (2021), Stichting Drents 
Heideschaap voor de nieuwbouw van de schaapskooi in 
Ruinen (2018), Landschapsarchitect Aleks Droog van 
Parklaan Landschapsarchitecten voor de geluidwal langs en 
het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld 
(2016).

Humanitas zomerkampen 
2023 op een kampeer-
boerderij in Drouwen
Ieder jaar biedt Humanitas kindervakantieweken aan 
voor kinderen die om welke reden dan ook niet op 
vakantie kunnen. En we merken ook ieder jaar weer 
dat hulpverleningsinstellingen en scholen hier vaak 
niet, of  te laat van op de hoogte zijn waardoor deze 
mogelijkheid voor een aantal kinderen te laat in beeld 
komt.

Omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
zijn en plaatsing in volgorde van aanmelding gebeurt 
brengen wij deze kampen nu al onder uw aandacht. Deze 
vakantieweken worden gehouden op een kampeerboerderij 
in Drouwen en begeleid door vrijwilligers met 
ondersteuning van deskundigen. Voor het deelnemen aan 
deze kampen hebben de gemeenten Borger-Odoorn en 
Emmen ook voor dit jaar weer subsidie beschikbaar gesteld.

De kampweken zijn van maandag tot zaterdag:
voor kinderen van 11 t/m 14 jaar van 31 juli t/m 5 augustus 
(week 31) en voor kinderen van 7 t/m 10 jaar van 7 t/m 12 
augustus week 32)

Voor kinderen waarbij de diagnose AD(H)D en/of  een 
vorm van autisme zoals bv PDD-NOS is vastgesteld , is de 
vakantieweek (zomeropvang) een dag korter van maandag 
t/m vrijdag en wel in week 33 van (14 t/m 18 augustus).

Voor het aanmelden van deze kinderen geldt dat zij bekend 
zijn bij een hulpverleningsinstelling zoals de GGD, MEE 
Jeugdzorg, Accare. Voor alle kinderen geldt dat zij de 
genoemde leeftijd hebben bereikt op de dag dat het kamp 
begint. 

Voor meer informatie en het aanmelden van kinderen kunt 
u contact opnemen met: de heer R. Koops, tel. 06-14 81 14 
47 of  mevrouw Berends, tel. 0591-37 16 28.

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

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Vrijdag 31 maart a.s. 
Gezellige bingo in het MFA-
gebouw de Noorderbreedte 
in Nieuw-Buinen
Op vrijdag 31 maart organiseert Stichting Lucky Joe 
weer een gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in 
Nieuw-Buinen.

De bingo begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 
19.00 uur. Als er bingo valt dan mag de winnaar zelf  een 
prijs kiezen van de aangewezen tafel. Er is altijd voldoende 
keuze aan prijzen:  U kunt kiezen uit: Diverse (huishoudelijke) 
artikelen zoals: Airfryer, Stofzuiger, teppanyakipan  
Koffieautomaat, Fleecedekens, Rituals, gereedschap, 
waterkoker, diverse pakketten met koffie, Senseo, 
Schoonmaak of  boodschappen, Leuke Deco) artikelen, Bon 
voor hapjesschaal, Bon voor Wereldrestaurant Goud, enz.

Aanmelden gewenst maar niet verplicht voor vragen kun 
je altijd bellen of  mailen naar info@luckyjoe.nl   Tel: 0599-
616701/ 0597 - 421551. Wij hopen u a.s. vrijdag 31 maart te 
mogen begroeten op de bingo!

Buurtteam houdt nog voor de zomer een tweede bewonersbijeenkomst
VerduurSamen, bewoners Noordesch, Oud-Borger en de 
Marslanden werken samen aan verduurzamen
door Jan Johan ten Have

BORGER-NOORD - In alle brievenbussen in Borger-Noord lag onlangs 
een folder met de titel ‘samen op weg naar aardgasvrij’. De afzender 
was Buurtteam VerduurSamen Borger-Noord. Dit is een team van 
buurtbewoners die samen de kar trekken voor het duurzamer maken 
van woningen in de wijken Noordesch, Oud-Borger en de Marslanden. 
Deelname is vrijblijvend, niemand is tot iets verplicht. De achterliggende 
gedachte: alleen samen kunnen we verduurzamen tot een succes maken.

Dát we minder energie moeten gaan 
gebruiken, is zo langzamerhand voor 
de meeste mensen wel duidelijk. 
De vraag is: hoe doe je dat? Er 
zijn inmiddels ontelbare bedrijven, 
oplossingen, technische innovaties en 
regelingen die verduurzamen in de hand 
moeten werken. Commerciële partijen 
promoten hun eigen oplossingen om 
het hardst. Maar erg onafhankelijk zijn 
die geluiden uiteraard niet. Wel roept 
de veelheid aan mogelijkheden bij veel 
mensen de vraag op: wat is voor mij 
de beste keuze? Hoe financier ik dit en 
hoe haal ik optimaal rendement uit mijn 
investering? Dit allemaal zelf  uitzoeken, 
is bijna onbegonnen werk.

Buurtteam
De gemeente Borger-Odoorn wil 
verduurzamen van bestaande woningen 
stimuleren. Daarom wees de gemeente 
de drie wijken in Borger-Noord aan 
als pilotproject. Bureau Buurkracht 
kreeg budget om er een pilotproject 
in de steigers te zetten. Na de eerste 
bijeenkomst op 4 oktober is er een 
buurtteam geformeerd, dat naast 
Sophie Kleiss van Buurkracht bestaat 
uit elf  inwoners van Borger-Noord:Jan 
Joris van Hemel, Teun van Hemel, Rik 
van Tongeren, Harmen Siepel, Anjo 
van Hulst, Egbert Willegers, Douwe 
Többen, Anne Marie Oudejans, Yvonne 
Knikman, Miranda Roffel en Martin 

Alards. Het Buurtteam is verdeeld 
in drie werkgroepen, die zich met 
verschillende aspecten bezighouden.

Zo hield werkgroep Techniek zich de 
afgelopen tijd bezig het het selecteren 
van een technisch bureau dat het proces 
gaat begeleiden. Uit deze selectie kwam 
de aanpak van bureau Merosch als 
beste uit de bus, de gemeente Borger-
Odoorn bekostigt de inzet van dit 
bureau en ondertekent binnenkort de 
projectovereenkomst.

Bureau Merosch gaat een aantal 
- vooralsnog zes - archetypes van 
woningen formuleren, die in grote 
lijnen een identieke aanpak kunnen 
krijgen. Immers, een woonboerderijtje 
uit de negentiende eeuw zal qua 
isolatie en warmtebronnen iets anders 
vereisen dan een rijtjeswoning uit 
de jaren negentig. Het gaat hierbij 
zowel om koop- als huurwoningen. 
Voor die laatste categorie - ruim 
honderd woningen in Borger-Noord 
- is er inmiddels contact gezocht met 
wooncorporatie Lefier. De verhuurder 
heeft daarop aangegeven betrokken te 
willen worden bij VerduurSamen.

Werkgroep communicatie van 
Buurtteam VerduurSamen was 
verantwoordelijk voor het verspreiden 
van de folder. Ook is er inmiddels de 

website borger.buurkracht-online.nl in 
de lucht, evenals de facebookpagina 
VerduurSamen Borger-Noord. Op de 
boodschap betreffende ‘aardgasvrij’ 
in de folder kwam wat kritiek. Het 
drukwerk wekte wel wat verwarring, 
zo leerden de reacties. Zo stond er de 
zin ‘Borger-Noord in 2030 aardgasvrij’ 
te lezen. Het Buurtteam benadrukt 
dat dit zeker niet betekent dat er over 
zeven jaar geen gastoevoer meer zal zijn 
in die drie wijken. Het idee is om alle 
inwoners van de betreffende wijken de 
kans te bieden om thuis energieverbruik 
te verminderen. Want dat is immers 
goed voor het milieu én voor de 
portemonnee.

Naast het buurtteam is er ook een 
panel in het leven geroepen. Dit is een 
groep buurtbewoners die intensief  
meedenkt met het buurtteam. Zo 
is het de bedoeling dat er op korte 
termijn een overleg tussen Buurtteam, 
panel en technisch bureau Merosch 
plaatsvindt. In het panel is ruimte 
voor zo’n dertig mensen, er zijn tot 
nu toe twaalf  leden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via de site. De 
volgende stap in de voortgang is een 
tweede bewonersbijeenkomst, waar zij 
op de hoogte worden gehouden van de 
vorderingen en zelf  feedback en input 
kunnen geven. Het is de bedoeling 
dat deze bijeenkomst nog voor de 
zomervakantie plaatsvindt. Datum, tijd 
en locatie hiervan worden binnenkort 
bekendgemaakt.

Kijk voor meer informatie op de 
website borger.buurkracht-online.nl 
of  de facebookpagina VerduurSamen 
Borger-Noord.

Uitslag Klaverjassen Valthe
Per twee weken is er op woensdagavond in een gezellige 
ambiance klaverjassen in Ons Dorpshuis te Valthe. Een 
ieder is welkom.

We zitten in een ruim opgezette zaal aan grote tafels. Inleg is 
slechts 3,00 euro en er zijn mooie vleesprijzen te winnen.

Uitslag woensdag 22 maart:
1e prijs   Johannes Homan  5134
2e prijs   Jan Lucas Meijer  5116
3e prijs   Geert Middeljans  5040
4e prijs   Edwin van Aarst  4959     

Poedel   Catrien Boekholt  4051

Volgende kaartavond: woensdag 5 april, aanvang 19.30 uur.

‘Compagnie tot behoud sportief en historisch erfgoed’
Jan Mulder en Bé Speelman uit Gieten
‘Al mijn boeken en programmaboekjes staan nog in de 
garage’
Wim Mensen, bepaald geen onbekende in de noordelijke sportwereld, 
speelt sinds enige tijd voor Sinterklaas. Zijn verzameling boeken en andere 
bijzondere items uit zijn omvangrijke sportverzameling verdient een nieuw 
huis om zo behouden te blijven. In dat kader bracht Mensen onlangs een 
bezoek aan Gieten om daar Bé Speelman en Jan Mulder blij te maken. 
‘Ik heb zelf  niets gekregen, het meeste was voor Jan’, zegt Speelman, 
zelf  fervent verzamelaar van sportboeken en programmaboekjes. Mensen 
spreekt ondertussen van de ‘Compagnie tot behoud sportief  en historisch 
erfgoed’.

Vierhonderd boeken en nog meer 
programmaboekjes
Mulder kon zijn geluk in elk geval 
niet op. Hij kreeg onder meer posters 
van Arjen Robben en materiaal van 
SV Meppen. ‘Ik was ooit eens bij een 
wedstrijd van SV Meppen en toen 
kon ik niet aan het programmaboekje 
komen. Via Wim is me dat uiteindelijk 
toch gelukt. Zo is het contact met 
Mensen ontstaan’, zegt Speelman. 
Bijzonder; Speelman heeft zeker 
vierhonderd sportboeken en minstens 
zoveel programmaboekjes. Je ziet 

ze echter niet, want ze staan nog in 
dozen in de garage. ‘Daar zijn ze in 
beland toen ik van Almere naar Gieten 
verhuisde. Ja, ik moet ze er echt eens 
uithalen en ze een mooie plek geven. Ik 
weet het.’

Historie en naslagwerken
Speelman verzamelt vooral historische 
voetbalboeken. Van de boekjes over 
Gijp en Kieft moet hij niets hebben. 
‘Dat zijn waardeloze boekjes met grote 
letters. Ik ben meer van de historie, van 
de naslagwerken’, zegt Speelman. ‘Ik 

heb Gijp wel gelezen maar niet zelf  in 
mijn bezit.’ Ook aan programmaboekjes 
geen gebrek. ‘Maar ook die zitten nog 
in dozen. Het programmaboekje is een 
beetje uit aan het raken en dat vind ik 
jammer. Tegenwoordig is het vooral 
digitaal. Ik heb met name veel van SC 
Veendam. Toen ik in Almere woonden 
bezocht ik gemiddeld genomen per 
seizoen tien uit- en tien thuisduels. Maar 
uiteraard heb ik ook programmaboekjes 
van andere clubs.’

‘Ik ben ook al 61 jaar’
Speelman belooft de boeken en 
programmaboekjes binnenkort eens 
uit de dozen te halen. ‘En misschien 
moet ik ook eens nadenken over wat 
ik er mee wil. Ik ben tenslotte ook al 
61 jaar’, lacht de penningmeester van 
VV Gieten. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Uitnodiging bijeenkomst PCOB-
afdeling Borger
Op vrijdagmiddag 31 maart komt Petra v/d Bosch om 14.00 uur op bezoek 
bij de PCOB-afdeling Borger.

Petra is combicoach in de gemeente 
Borger- Odoorn. Zij geeft dan tips 
over hoe u fit ouder kunt worden, te 

bewegen en o.a. gezond te eten  enz 
enz. U bent deze middag weer van harte 
welkom,  zowel leden als niet leden.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Clubnieuws

De Treffer ‘16
Vrijdag 31 maart 2023     
19:30  KSC VR30+1  De Treffer ‘16 VR30+1  
20:00  De Treffer ‘16 VR30+1  SJO NWVV/Titan VR30+1  
20:30  Musselkanaal VR30+1  De Treffer ‘16 VR30+1  
21:00  De Treffer ‘16 VR30+1  Nieuw Buinen VR30+2  

Zaterdag 1 april 2023     
09:00  HZVV JO15-3  De Treffer ‘16 JO15-1  
09:30  Nieuw Buinen JO10-1  De Treffer ‘16 JO10-1  
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  Sellingen JO9-1  
11:00  Sweel MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)

Zondag 2 april 2023     
10:00  Sellingen 2  De Treffer ‘16 2

vv Gasselternijveen
Vrijdag 31 maart 2023
FC Zuidlaren 35+1  Gasselternyveen 35+1  20:00
Gasselternyveen 35+1  Buinerveen 35+1  20:30
Yde de Punt 35+1  Gasselternyveen 35+1  21:00
Gasselternyveen 35+1  EEC 35+1  21:30
SVZ 18+1  Gasselternyveen 18+1  19:30
Gasselternyveen 18+1  Zuidlaarderveen 18+1  20:00
FC Zuidlaren 18+1  Gasselternyveen 18+1  20:30
Gasselternyveen 18+1  Siddeburen 18+2  21:00
Gasselternyveen 45+1  S.V. Hoogersmilde 45+1 19:30
Borger 45+1  Gasselternyveen 45+1 20:30
Gasselternyveen 45+1  Fit Boys 45+1 21:00
LEO (Loon) 45+1  Gasselternyveen 45+1 21:30

Zaterdag 1 april 2023
SJO ZVC ‘14 JO9-3  Onstwedder Boys JO9-1J 10:30
SJO ZVC ‘14 JO19-1  Muntendam JO19-1  14:00
FC Zuidlaren JO14-2  SJO ZVC ‘14 JO14-1  11:00
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  SPW JO12-1JM  10:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  Borger JO9-1  10:00
SJO ZVC ‘14 VR1  Drenthina VR1  14:00
SPW MO8-1  SJO ZVC ‘14 JO8-2  09:00
Stadskanaal JO17-2  SJO ZVC’14 JO17-1  10:30
Gomos JO11-2  SJO ZVC ‘14 JO11-2  13:30
BATO JO10-1JM  SJO ZVC ‘14 JO10-1  10:00
Sellingen JO9-2  SJO ZVC ‘14 JO9-2  09:45
WVV JO13-2  SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  10:30

Zondag 2 april 2023
Gasselternyveen 4  Musselkanaal 4  10:00
Gasselternyveen 1  Titan 1  14:00
KSC 2  Gasselternyveen 3  10:00

vv Nieuw-Buinen
29-3-2023
19:30 Nieuw Buinen MO15-1 Veendam 1894 MO15-1
   
31-3-2023
19:30 Muntendam VR30+ Nieuw Buinen VR30+1
20:00 Nieuw Buinen VR30+1 HSC VR30+
21:00 HS’88 VR30+ Nieuw Buinen VR30+1
21:30 Nieuw Buinen VR30+1 WVV VR30+
19:30 Nieuw Buinen VR30+2 Musselkanaal VR30+1
20:00 De Treffer’16 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
20:30 Nieuw Buinen VR30+2 KSC VR30+1
21:30 SJO NWVV/TITAN VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
19:30 Nieuw Buinen 45+1 SJS 45+1
20:00 Nieuw Buinen 45+1 PJC 45+1
20:30 Ter Apel ‘96 FC 45+1 Nieuw Buinen 45+1
  
1-4-2023
08:30 Nieuw Buinen JO12-1 Musselkanaal JO12-1
09:30 Nieuw Buinen JO10-1 De Treffer ‘16 JO10-1
09:30 Nieuw Buinen JO8-2 Westerwolde JO8-1JM
10:00 Nieuw Buinen MO17-1 Noordscheschut MO17-1
10:30 Nieuw Buinen MO15-1 Sweel MO15-1
12:30 Nieuw Buinen MO20-1 SVO BDE/Erica ‘86 MO20-1
14:30 Nieuw Buinen JO17-1 Wildervank JO17-2
14:30 Nieuw Buinen VR1 ST Zwartemeerse Boys/
  Weiteveense Boys VR1
09:00 Stadskanaal JO8-1 Nieuw Buinen JO8-1JM
09:00 Musselkanaal JO12-2 Nieuw Buinen JO12-2
09:00 Valthermond JO9-2 Nieuw Buinen JO9-1
10:30 NKvvProtos JO19-1JM Nieuw Buinen JO19-1
10:30 WVV JO11-3 Nieuw Buinen JO11-1
11:00 VV Sleen JO15-1 Nieuw Buinen JO15-1
11:45 Dalen/DSC MO17-1 Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal)
13:30 Zuidlaren MO13-1 (9-tal) Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal)
14:00 Nieuw Buinen 1 vv Sweel 1

2-4-2023
10:30 Kwiek 2 Nieuw Buinen 2

sv Borger
Vrijdag 31 maart 2023   Dames spelen in  Borger 
19:30 Annen VR18+1 Buinen VR18+1
19:30 ST Beilen/Fit Boys VR18+2 Borger VR18+1
20:00 Borger VR18+1 Buinerveen VR18+1
20:00 Buinen VR18+1 ST Beilen/Fit Boys VR18+2
20:30 Buinerveen VR18+1 Buinen VR18+1
20:30 ST Beilen/Fit Boys VR18+2 Annen VR18+1
21:00 Buinen VR18+1 Borger VR18+1
21:00 Annen VR18+1 Buinerveen VR18+1
21:30 Buinerveen VR18+1 ST Beilen/Fit Boys VR18+2
21:30 Borger VR18+1 Annen VR18+1
Heren spelen in Loon   
19:30 Borger 45+1 LEO (Loon) 45+1
20:30 Borger 45+1 Gasselternyveen 45+1
20:00 S.V. Hoogersmilde 45+1 Borger 45+1
21:30 Fit Boys 45+1 Borger 45+1

Zaterdag 1 april 2023  
08:45 Borger JO8-1 Sweel JO8-1JM
09:00 Borger JO17-1 Helpman JO17-1
09:00 Borger JO13-1 VKW JO13-1JM
09:00 Borger JO11-2 Smilde’94 JO11-1
10:30 Borger JO15-1 Genemuiden SC JO15-1
11:00 Borger JO15-2 FC Klazienaveen JO15-2
11:15 Borger JO13-2 DKB JO13-1
11:30 Borger JO11-4 ST Rolder Boys JO11-2JM
09:00 SJO BBC JO11-1JM Borger JO11-3JM
09:00 Pekelder Boys JO8-1JM Borger JO8-2
10:00 LTC JO11-1 Borger JO11-1
10:00 SJO ZVC ‘14 JO9-1JM Borger JO9-1
10:30 SJO NWWC JO17-1 Borger JO17-2
14:30 Hollandscheveld 1 Borger 1
14:30 Fit Boys 2 Borger 2
15:00 Assen FC 4 Borger 3

Zondag 2 april 2023  
10:00 Borger 2 zo. Stadskanaal 5

vv HOVC
Woensdag 29 maart  
18.45 KSC JO13-1JM HOVC JO13-1
  
Vrijdag 31 maart Exloo 
19.30 HOVC 45+1 Nieuw Balinge 45+1
20.00 SCN 45+1 HOVC 45+1
20.30 HOVC 45+1 Dalen 45+1
19.30 EHS’85 Vr30+ HOVC Vr 30+
20.00 HOVC Vr 30+ Valthermond Vr30+
21.00 DVC’59 Vr30+ HOVC Vr 30+
21.30 HOVC Vr30+ CEC Vr30+
  
Zaterdag 1 april  
9.00 HOVC JO13-1 Sc Erica JO13-1JM
9.00 HOVC JO9-1JM Fc Ter Apel’96 JO9-2JM
9.00 HOVC JO10-1 DZOH JO10-3
9.00 HOVC JO8-1JM Wedde JO8-1
9.00 St Rolder Boys JO12-2 HOVC JO12-1JM
9.30 WKE’16 JO8-1 HOVC JO8-2
10.30 HOVC JO12-2JM SJS JO12-1
11.00 HOVC JO12-2JM Beilen JO15-2JM
12.00 HOVC JO15-1JM Sc Erica JO15-1
12.00 Sc Angelslo Vr1 HOVC Vr1
13.00 HOVC JO17-1 Fc Klazienaveen JO17-1
14.30 vv Sweel JO19-1 HOVC JO19-1
  
Zondag 2 april  
10.00 Dwingeloo 2 HOVC 2
10.00 HOVC 3 Germanicus 3
10.00 Fc Ter Apel’96 3 HOVC 4
10.00 HOVC 5 SVBC 2
10.00 CEC 2 HOVC 6
10.00 HOVC 7 Sellingen 3

vv Gieten
Vrijdag 31 maart 
19:00  Gieten 35+1  Annen 35+1  
19:30  GKC 35+1  Gieten 35+1  
20:00  Gieten 35+1  Eext 35+1  
20:30  Gieten 3 Zaal  Zuidlaren 4  
21:00 Hoogersmilde 35+1 Gieten 35+1

Zaterdag 1 april
09:00  Gieten JO7-2  Annen JO7-2  
09:00  Gieten/Eext JO9-2JM  BSVV JO9-3  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  BBC JO10-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  VVS JO8-1  
09:00  FC Assen JO13-3  Gieten/Eext JO13-2JM  
09:00  VAKO/Tynaarlo JO13-2  Gieten/Eext JO13-1JM  
09:00  VKW JO7-2  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:00  BSVV JO11-1  Gieten/Eext JO11-1JM  
09:20  Actief  JO7-1  Gieten JO7-2  
09:30  BSVV JO15-1  Gieten/Eext JO15-2JM  
09:40  Gieten/Eext JO7-1JM  Coevorden JO7-1JM  
09:40  Gieten JO7-2  Gorecht JO7-4  
10:00  Zuidlaren JO8-2  Gieten/Eext JO8-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  VAKO/Tynaarlo JO14-1  
10:30  KSC JO9-2JM  Gieten/Eext JO9-1JM  
11:45  Dalen/DSC JO17-1JM  Gieten/Eext JO17-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  Stadskanaal JO17-3  
12:30  Gieten/Eext JO15-1  Lycurgus JO15-3  
14:30 VKW JO19-1 Gieten/Eext JO19-1
 
Zondag 2 april 
10:00  Gieten 4  Actief  5  
10:00  Musselkanaal 3  Gieten 3  
11:15  Stadskanaal 2  Gieten 2  
12:30  Wijster 4  Gieten 5  
14:00 VV Gieten Groninger Boys 1

Maandag 3 april 
20:15  Sporting Emmen 1  Gieten 1 Zaal  
21:00  Gieten 3 Zaal  Zuidlaren 3

vv Buinerveen
Vrijdag 31 Maart   
Heren 35+ 7 tegen 7 Te Zuidlaren  
Yde de punt 35+ Buinerveen 35+ 19.30  uur
Buinerveen 35+ EEC 35+ 20.00 uur
Gasselternijveen 35+ Buinerveen 35+ 20.30 uur
Buinerveen 35+ FC Zuidlaren 35+ 21.00 uur
  
Heren 45+ 7 tegen 7 Te Westerbork  
Buinerveen 45+ Witteveense Boys 45+ 19.30 uur
Buinen 45+ Buinerveen 45+ 20.30 uur
Buinerveen 45+ Fit Boys 45+ 21.00 uur
VKW 45+ Buinerveen 45+ 21.30 uur
  
Dames  7 Tegen 7 Te Borger  
Borger VR 1 Buinerveen VR 1 20.00 uur
Buinerveen VR 1 Buinen VR 1 20.30 uur
Annen VR 1 Buinerveen VR 1 21.00 uur
Buinerveen VR 1 Beilen/Fit boys VR 1 21.30uur
  
Zaterdag 1 April   
BBC JO 17-1 BNC JO 17-1 10.30 uur
BBC JO 13-1 Roswinkel JO 13-1 11.00 uur
BBC JO 11-1 Borger JO 11-3 11.00 uur
Gieten/Eext JO 10-1 BBC JO 10-1 09.00 uur
Noordster JO 08-1 BBC JO 08-1 11.00 uur
Stadskanaal JO 07-1 BBC JO 07-1 10.00 uur
  
Zondag 2 April   
Smilde’94 1 Buinerveen 1 14.00 uur
Buinerveen 3 JVV 2 10.00 uur

Buinen wint ook van Eext 
en voert druk op
Buinen had een prima zondag. De ploeg van trainer 
Johan Sikkes won op eigen veld namelijk met 2-1 van 
Eext. Omdat koploper EHS’85 niet in actie kwam, de 
wedstrijd tegen Buinerveen werd afgelast, voert Buinen 
de druk verder op richting koppositie.

Twee treffers Milan Beijering
Het was een beetje zoals het de laatste weken is bij Buinen: 
het voetbal is niet geweldig, de punten worden echter wél 
binnengehaald. En dat is in deze fase van de competitie ook 
gewoon het belangrijkste. Ondanks het povere veldspel, 
had Buinen wel steeds een overwicht in de eerste helft. Een 
en ander resulteerde al snel in de 1-0 van Milan Beijering. 
Dezelfde Beijering verdubbelde niet heel veel later ook de 
score: 2-0.  Daarna liet de thuisclub de teugels wat vieren.

Eext kwam zo wat beter in de wedstrijd en via de gevaarlijke 
Berni Nijhof  werd het nog in de eerste helft 2-1 en waren de 
gasten terug in de wedstrijd. Na de thee controleerde Buinen 
het duel. Zelf  kreeg het de beste kansen, veel uitgespeelde 
mogelijkheden kregen de bezoekers niet. Daardoor was de 
zege gewoon verdiend. ‘Punten sprokkelen is voor nu het 
belangrijkste en dat hebben we gedaan’, reageerde winnend 
trainer Johan Sikkes na afloop. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Gieterveen niet verder dan 
remise tegen Heiligerlee
Gieterveen kwam op eigen veld niet verder dan een 1-1 
gelijkspel tegen Heiligerlee. Het duel was belangrijk, 
want bij een nederlaag hadden de groenhemden gewoon 
naar beneden moeten kijken. Zover kwam het niet. 
Gezien het spelbeeld en het aantal uitgespeelde kansen 
had Gieterveen de zege verdiend.

Goal van Bidjoy Ramcharan
Op een matig veld bleek goed voetbal zondag niet mogelijk. 
Ook de toch wel stevige wind had invloed op het spelpeil dat 
als zeer pover omschreven kon worden. Voor de rust werd 
er wel hard gewerkt door beide ploegen, maar niet gescoord. 
Tien minuten na de hervatting kreeg Gieterveen dan eindelijk 
loon naar werken. Bidjoy Ramcharan schoot de hatelijke nul 
toen van het scorebord: 1-0. Gieterveen leek de zege binnen 
te hebben. Heiligerlee wist echter uit een van de spaarzame 
kansen een kwartier voor tijd toch de gelijkmaker te maken. 
Maker was Kemy Nieland. Wat Gieterveen in het vervolg 
van de wedstrijd ook probeerde, gescoord werd er niet. En 
zo bleef  het bij een 1-1 gelijkspel. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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Zeldzame thuisnederlaag voor SV Borger
WVV met 4-0 te sterk op sportpark
De Drift

De afgelopen vier seizoenen bleek sportpark De Drift een ware vesting te zijn. In 
het huidige seizoen wist alleen koploper ZZVV er te winnen van de groenwitten. 
In de drie seizoenen daarvoor slaagde geen enkele tegenstander erin om met drie 
punten op zak huiswaarts te keren. Het zorgde bij thuiswedstrijden voor een zweem 
van onoverwinnelijkheid rond het eerste elftal van de plaatselijke voetbalvereniging. 
Afgelopen zaterdag was het anders. In de slotfase van een  gelijk opgaande strijd in 
het eerste bedrijf  wist WVV vanuit het niets op voorsprong te komen. De klap van een 
tweede tegentreffer in het begin van de tweede helft kwam de thuisploeg niet meer te 
boven. De Winschotenaren liepen zelfs uit naar 0-4. Daar viel weinig op af  te dingen.

Door: Erwin Beukema

Tandeloos
WVV speelde voorafgaand aan de wedstrijd 
van afgelopen zaterdag maar liefst acht keer 
gelijk. De Toto-spelers rekenden dan ook op 
een ‘drietje’. Gedurende de eerste helft leek 
het er ook op dat dit zeer goed de uitkomst 
zou kunnen zijn. De opponenten kwamen 
mede door het stormachtige weer beide maar 
moeilijk tot kansen. Borger zakte in en WVV 
voetbalde vooral erg behoedzaam. Beducht 
waren de roodzwarten voor de doorgaans 
vlijmscherpe counters van de thuisploeg. 
Uit één van deze uitbraken had Borger 
ook moeten scoren. Na een dik kwartier 
voetballen werd Borgertopscorer Hendrik 
Gustin knap de diepte ingestuurd door Gijs 
Roda. De normaal zo trefzekere vleugelflitser 
kwam daardoor oog in oog te staan met de 
vijandelijke doelman, maar schoof  het leder 
via de vingertoppen van laatstgenoemde 
net langs de verkeerde kant van de paal. Tot 
aan de 45e minuut was dit feitelijk het enige 
wapenfeit in dit tandeloze duel. Op slag van 
rust was het vanuit het niets ineens raak. Een 
zondagsschot van WVV-er Ron Prijt plofte 
tegen de netten. Ruststand: 0-1.

Pluvius
Tijdens de rust pakten donkere wolken zich 
samen boven De Drift. Pluvius deed van zich 
horen. De regen kwam met bakken uit de 
lucht. Dat gecombineerd met de harde wind, 

waardoor de simpele huis-tuin-en-keuken 
paraplu geen optie was, zorgde dat veel 
toeschouwers iets langer in de kantine bleven 
hangen. Zij misten, evenals uw verslaggever, 
de 0-2 van Marc Drenth. Borger moest in 
de achtervolging. Hoofdtrainer Arne Joling 
probeerde het met een viertal aanvallende 
wissels, maar dit mocht niet meer baten. 
Zijn ploeg verzoop bijna letterlijk en zeker 
figuurlijk tegen het deze middag fanatiekere 
WVV. Kansen voor de thuisploeg bleven uit. 
De gasten bouwden middels twee terechte 
strafschoppen de voorsprong zelfs nog verder 
uit. Op de 0-4 eindstand viel weinig af  te 
dingen.

“Als die erin gegaan was…”
Zoals gezegd, een zeldzame nederlaag voor 
Borger op eigen veld. Na afloop ging het aan 
Borgerzijde vooral over de kans die Gustin 
in de eerste helft kreeg. “Als die erin was 
gegaan, dan was het heel anders afgelopen.” 
Waarschijnlijk had men nog gelijk ook. Maar 
‘als’ telt niet in de sport. De voorsprong 
gaf  de tegenstander het duwtje dat nodig 
was om over de thuisploeg heen te walsen. 
Borger bleek op haar beurt deze keer eens 
niet bij machte de rug te rechten. Zo simpel 
is het. Volgende week weer nieuwe ronde, 
nieuwe kansen. Dan gaan de groenwitten op 
bezoek bij Hollandscheveld. Dat betekent de 
mouwen op stropen en volle bak gaan voor 
de winst. Als dat lukt, dan is er voorlopig 
geen vuiltje aan de lucht.

Foto: Alle Oldenbeuving

Belangrijke overwinning voor Gieten
Gieten heeft een zeer kostbare zege geboekt op SVZ. In Zeijen bleek de ploeg van 
trainer Bas Nibbelke net even te sterk voor de thuisclub: 2-3. Het was nadrukkelijk 
een wedstrijd met twee gezichten: in de eerste helft was SVZ de betere ploeg, na de 
rust waren de rollen omgedraaid. Belangrijk was verder het feit dat Gieten doelman 
Wessel van Soest (15) in de eerste helft een strafschop stopte. Van Soest wordt 
overigens al enige tijd gevolgd door een aantal BVO’s.

Van Soest stopt strafschop
SVZ was de iets betere ploeg in het eerste 
bedrijf. Een indraaiende vrije trap betekende 
de 1-0. Lars Joel zette Gieten vervolgens weer 
op gelijke hoogte. Hij schoot een vrije trap 
prachtig in de winkelhaak. Vervolgens stopte 
Van Soest een strafschop, maar maakte SVZ 
niet veel later alsnog de 2-1. Na de pauze 
was Gieten de betere ploeg. Het werd 2-2 
door Florian van der Heide. Hij strafte zwak 
optreden van de SVZ doelman af.  

De sluitpost verloor de bal – mede wellicht 
door de joelende Gieten aanhang- waarna 
Van der Heide van grote afstand fraai raak 
kon schieten: 2-2. Nog was de Gieten koek 
niet op. Want na een vlot lopende aanval over 
de linkerkant wist invaller Grzegorz Pietrzak 
de toch wel bevrijdende 3-2 te maken. En 
dat was op basis van de tweede helft zeker 
verdiend. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Zeer belangrijke zege voor 
Gasselternijveen
In de strijd om handhaving boekte Gasselternijveen een zeer belangrijke zege. Uit 
tegen Sleen werd met het kleinst mogelijke verschil gewonnen: 0-1. Matchwinner was 
Menas Sihasale. Hij maakte twee minuten voor rust de enige treffer van de wedstrijd. 
Ook daarvoor had hij al gescoord. Dat doelpunt werd echter vanwege vermeend 
buitenspel afgekeurd. ‘En dat was het absoluut niet’, zei trainer Johan Hollen na 
afloop.

Voorzet Meertens, goal Sihasale
Gasselternijveen kwam amper in de 
problemen zondag. ‘Het hobbelige veld en de 
harde wind maakte goed voetbal onmogelijk. 
We hebben echter negentig minuten de 
overhand gehad en op basis daarvan was 
de zege gewoon verdiend’, zei trainer Johan 
Hollen na afloop. De kansen waren overigens 
schaars in Sleen. Toch nam Nieveen kort voor 
de rust de leiding. Menas Sihasale maakte een 
voorzet van Joep Meertens goed af, al ging de 
doelman van Sleen niet helemaal vrijuit.

Blessure Wessel Koomans
‘Na de rust was het eigenlijk een kwestie van 
de wedstrijd uitspelen’, zag Hollen, die wel 
Wessel Koomans geblesseerd uit zag vallen. 
‘Dat zag er niet zo goed uit. Ik hoop dat het 
meevalt zeker omdat we volgende week tegen 
Titan ook Sihasale al moeten missen.’ Sleen 
probeerde het in de slotfase nog wel met 
lange ballen. Het gedisciplineerd spelende 
Gasselternijveen hield echter gemakkelijk 
stand, waardoor klassenbehoud gewoon weer 
in zicht komt voor de strijdende roodhemden. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

GKC wint in slotfase van hekkensluiter
De Treffer’16

GKC uit Gasselte had zondagmiddag op eigen veld opvallend veel moeite met 
hekkensluiter De Treffer’16. Tien minuten voor tijd stond er nog een 1-1 tussenstand 
op het scorebord. In de slotfase sloeg de ploeg van trainer Gert Sterken nog twee keer 
toe, waardoor het duel in 3-1 eindigde. Het nog puntloze De Treffer’16 vocht voor wat 
het waard was en had op basis van de inzet ook wel een punt verdiend.

Rode kaart voor Kral
GKC – De Treffer’16 stond vooral in het 
teken van het afscheid van aanvaller Richard 
Wieringh (41). Hij stond in de basis en kreeg 
een passend afscheid na meer dan twintig 
jaar in het eerste elftal van GKC te hebben 
gespeeld. Een feestwedstrijd werd het echter 
niet. Wel opende GKC al na elf  minuten de 
score door een doelpunt van Bart Weishaupt. 
De Treffer’16 zat echter prima in de wedstrijd 
en maakte niet veel later de gelijkmaker. Wie 

anders dan Melvin Wiering haalde de trekker 
over: 1-1. Vervolgens hielden beide ploegen 
elkaar aardig in balans. Dat veranderde wel 
nadat Francois Kral na een uur spelen zijn 
tweede gele kaart kreeg en vroegtijdig moest 
douchen. Ten minuten voor tijd moest De 
Treffer’16 alsnog capituleren. Toen maakte 
Quinten Pit de 2-1. In de slotminuut werd 
het ook nog 3-1. Nu was Danny Kolp 
verantwoordelijk voor het doelpunt. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

HOVC overklast Musselkanaal: 3-0
HOVC doet weer helemaal mee. Na 
de 3-0 zege op Musselkanaal staat de 
ploeg van trainer Erik de Jong op een 
nacompetitie plaats. Het gat met een 
veilige plaats – nu nog in handen van 
Musselkanaal - in de Tweede Klasse K is 
bovendien nog maar vier punten. HOVC 
legde de basis voor de zege in de eerste 
helft. Het was dan ook niet toevallig dat 
alle treffers al in de eerste helft te noteren 
vielen.

Zonder topscorer Frank Fokke
‘We waren écht goed de eerste helft’, zei 
trainer De Jong na afloop. ‘Musselkanaal 
kreeg zowel aanvallend als verdedigend 
geen poot aan de grond.’ Het overwicht van 
HOVC leverde voor de thee drie puntgave 
treffers op. De 1-0 was van Jelle Siekman, de 
overige twee treffers werden gemaakt door 
gelegenheidsspits Gertjan Spijker. ‘Frank 
Fokke was deze week door zijn enkel gegaan. 
Hij kon dus niet spelen. Gelukkig is gebleken 
dat we ook zonder Frank kunnen scoren.’

Rentree Paul Kamphuis
Na de galavoorstelling in de eerste 
helft, bloedde het duel na de rust dood. 

‘Musselkanaal probeerde het in het eerste 
kwartier wel. Over negentig minuten hebben 
ze echter maar één kans gehad’, zei De 
Jong, die voor het eerst een basisplaats 
had ingeruimd voor Paul Kamphuis. ‘Paul 
wilde toch weer voetballen. Hij heeft zes, 
zeven weken hard getraind en kan zeker van 
toegevoegde waarde voor ons zijn.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Rianne van der Laan
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Nieuwe shirts voor Dames VC Action in 
Nieuw-Buinen

Dames 3 van VC Action in Nieuw Buinen is in het nieuw gestoken. Woonscan, 
specialist op het gebied van vastgoedbeheer, legionella preventie en beheer van 
vereniging van eigenaren, is de nieuwe sponsor. Albert Middelbos, operationeel 
directeur VVE beheer, sponsort de nieuwe wedstrijdshirts.

Dit enthousiaste volleybalteam uit Nieuw 
Buinen staat momenteel op tweede plaats 
in de derde klasse en heeft ambitie om te 
promoveren naar de tweede klasse.

Met nog 3 wedstrijden te spelen, is het einde 
van het seizoen in zicht. De dames zijn erop 
gebrand om nog een paar overwinningen 
binnen te slepen en met dit nieuwe tenue 
moet dat gaan lukken.

V.l.n.r.: Marije Middelbos, Daniëlle Hensens, Jannie van Rhee, Monique Meijer, Albert Middelbos
Anne-Marie de Vries, Janet van Valen, Yvette Hooghof

Borger JO11-3 pakt de titel
‘We hebben gewoon een heel leuk team’

Groot feest in Borger, waar de voetballers en voetbalsters van Borger JO11-3 kampioen 
zijn geworden. De kampioenswedstrijd tegen de directe concurrent ACV werd met 6-5 
gewonnen. ‘Het was reuze spannend. We stonden al na vijf  minuten met 2-0 achter. 
Toen we de aansluitingstreffer maakten, zag je het geloof  terugkeren’, zegt leider 
Vincent Wever.

Patat en een medaille voor de 
kampioenen
De drukbezochte kampioenswedstrijd werd 
kort voor het einde beslist, toen Borger de 
6-5 maakte. ‘De ontlading was groot. Er was 
toch best wel sprake van enige spanning. De 
wedstrijd was heel erg spannend en beide 
ploegen waren goed aan elkaar gewaagd. We 
hebben ook gewoon een heel leuk team, dat 

bestaat uit vijf  meiden en zes jongens. En dat 
gaat prima samen. Het is een zeer hecht team, 
een team ook dat zich echt ontwikkeld heeft.’ 
Na het laatste fluitsignaal was het groot feest 
in Borger. ‘Prachtig om te zien’, zegt Wever. 
‘De kampioenen kregen na afloop uiteraard 
patat en een medaille. En dat hadden ze ook 
écht verdiend.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Valthermond veel te sterk voor 
Annen: 4-1

In de strijd om de titel won Valthermond op eigen veld met 4-1 van Annen. De familie 
Draijer had een groot aandeel in de zege. Milan scoorde twee keer en oudere broer 
Jorn – weer helemaal terug na een vervelende scheenbeenblessure – nam één treffer 
voor zijn rekening. ‘Deze kunnen we weer afstrepen’, zei trainer Kenny Koning na 
afloop.

Goede reactie
‘We hadden het best lastig in de eerste helft’, 
constateerde Koning. Annen kreeg weliswaar 
weinig kansen, maar speelde een aardig 
deuntje mee in Valthermond. Toch gingen 
de Mondkers met een 1-0 voorsprong aan de 
thee door een treffer van Milan Draijer. ‘Na 
de rust kreeg Annen zomaar een strafschop. 
Dan denk je wel even ‘het zal toch niet’. Na 
de gelijkmaker heeft mijn ploeg echter heel 
erg goed gereageerd’, zei Koning. Dat laatste 
klopte als een bus. Via Jorn Draijer kwamen 
de gastheren na zeventig minuten op 2-1. 
Broertje Milan besliste vervolgens het duel 
definitief: 3-1. Invaller Levi Kremer maakte 
vervolgens bij zijn eerste balcontact ook nog 
de 4-1. ‘Goed voetballen is op dit moment 
gezien de staat van het veld gewoon lastig. Ik 
heb echter tevreden met wat ik heb gezien.’ 
Volgende week wacht Valthermond een op 
papier lastige wedstrijd. De formatie van 
Koning speelt dan uit bij Helpman in Haren. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Nieuw Buinen klopt titelkandidaat SVV’04

Nieuw Buinen won zondag met 1-0 van titelkandidaat SVV’04. Een zeer belangrijke 
zege voor de Buunders, die door de overwinning weer helemaal meedoen in de strijd 
om handhaving. Matchwinner was Leon Bodde. Hij maakte al in de eerste helft de 
winnende treffer.

Punt van bevallen
Bij Nieuw Buinen ontbrak overigens trainer 
Hindrik Snijders. Zijn vrouw stond op 
punt van bevallen. De honneurs werden 
zondag waargenomen door assistent-trainer 
Leroy Bunk en leider Jos Bodde. Zij zagen 
dat Nieuw Buinen in de eerste helft prima 
speelde en ook verdiend de voorsprong nam. 

Na de thee kwamen de gastheren wel in de 
problemen. SVV’04 was toen nadrukkelijk de 
betere ploeg en kreeg ook een aantal goede 
kansen. Bovendien werd het houtwerk nog

geraakt. Met kunst- en vliegwerk bleef   
Nieuw Buinen echter overeind.

Sten Klok
Voor de wedstrijd werd een eerbetoon 
gebracht aan de veel te vroeg overleden Sten 
Klok (21). Klok overleed aan de gevolgen van 
een slopende ziekte. ‘Het is een emotionele 
periode geweest. Het is natuurlijk niet te 
bevatten dat iemand al zo vroeg komt te 
overlijden. Ik weet zeker dat mijn spelers 
zondag extra hun best hebben gedaan voor 
Sten’, zei trainer Snijders. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

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

Lees de Week in Week uit ook online op www.weekinweekuit.com
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Kindcentrum De Marke in Gieten 
organiseerde weer een gezellige 
rommelmarkt

Bij Kindcentrum De Marke in Gieten was het afgelopen zaterdag erg gezellig. Er 
vond namelijk een rommelmarkt plaats, iets dat men er ieder jaar organiseert. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren kwamen er minder veel mensen op af. Desondanks 
was er volop reden om te genieten.

Dat deed ook directeur Anneke Lanjouw 
(zwarte trui op de foto). “Op zich is het wel 
jammer dat er niet zo veel mensen dan anders 
zijn gekomen, maar toch heeft iedereen een 
mooie ochtend gehad. Er is ook best veel 
verkocht. Eigenlijk kun je het zo gek niet 
opnoemen wat er allemaal was: speelgoed, 
glazen, boeken, vazen, maar ook broodjes 
hamburger, drinken, koffie en thee en vooral 
een erg leuke sfeer. We organiseerden het 
weer graag.” Het kindcentrum kon ook weer 

op de hulp van vele ouders, leerlingen en 
vrijwilligers rekenen.

Dit jaar koos men er bewust voor de 
rommelmarkt wederom binnen te laten 
plaatsvinden. “De reden dat we het weer 
binnen deden was de goede ervaring van 
vorig jaar. We willen ook graag uitstralen dat 
je welkom bent op ons kindcentrum. En het 
weer was te wisselvallig”, sprak Lanjouw. 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Genieten van Christelijk Theater bij 
Baptistengemeente in Nieuw-Buinen

Kindertheater Knettergek is een christelijk theater dat het evangelie aan kinderen 
van de basisschool wil vertellen. De voorstellingen gaan over Gods liefde voor 
ons. Afgelopen zaterdag trad het gezelschap samen met Amazing Kids bij de 
Baptistengemeente in Nieuw-Buinen met de voorstelling ‘Land in zicht’ op.

De voorstelling is een theaterproject van het 
kindertheater in samenwerking met Amazing 
Kids van Gert-Jan en Hanneke Scherff. 
Het echtpaar komt uit de Alblasserwaard in 
Zuid-Holland en treedt met grote regelmaat 
samen met het kindertheater op. Zo toog 
het gezelschap afgelopen zondag voor een 
voorstelling naar de Oosterkerk in de stad 
Groningen.

In Nieuw-Buinen was het genieten van de 
‘avonturen op zee’. Verkleed als matrozen 
werd niet alleen een prachtig verhaal verteld, 
ook was er tijd voor zang, dans en goochelen. 
Voor en na afloop van het theaterstuk konden 
de kinderen ook cd’s en songbooks kopen 

en was het mogelijk een kaarsje te kopen. De 
opbrengst ervan wordt voor de aanschaf  van 
nieuwe geluidsapparatuur gebruikt zodat het 
Licht blijvend kan worden verspreid.

Het was volgens de Baptistengemeente in 
Nieuw-Buinen een prachtige avond voor de 
ongeveer tweehonderdvijftig aanwezigen: 
kinderen, hun ouders en grootouders. 
“Iedereen heeft erg genoten. We hadden een 
volle zaal en dat is natuurlijk prachtig. Of  
we het volgend jaar weer doen is nog niet 
bekend, maar er is genoeg animo voor.” Gert-
Jan en Hanneke Scherff  spraken van een 
fantastische dag en komen graag eens terug. 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Lambert Bartelds uit 2e Exloërmond 
vierde 103e verjaardag

Lambert Bartelds uit 2e Exloërmond vierde afgelopen maandag zijn 103e verjaardag. 
Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn kwam persoonlijk naar 
de jarige toe om hem namens het gemeentebestuur hiermee te feliciteren. De heer 
Bartelds is met zijn 103 jaar de oudste inwoner van de gemeente Borger-Odoorn.

De heer Bartelds is geboren op 27 maart 
1920 in 1e Exloërmond. Op de boerderij van 
zijn ouders groeide hij op samen met zijn 
beide zussen en broer. Tot aan zijn pensioen 
is hij boer geweest in 1e  Exloërmond. Eerst 
had hij een gemengd bedrijf  en later heeft 
hij zich gespecialiseerd in de akkerbouw. Als 
boer heeft hij grote verandering in het werk 
meegemaakt. Daar waar het land in het begin 
werd bewerkt met paarden werd dit in de 
jaren vijftig overgenomen door tractoren. 
Naast het boer zijn was de heer Bartelds 
ook actief  in verschillende besturen zoals de 
Rabobank en de Veenkoloniale Boerenbond.

Met Geertje Germs stapt hij in het 
huwelijksbootje. Ze krijgen één dochter en 

twee zoons met wie ze in de zomer gingen 
kamperen in Duitsland. Dit deden ze eerst 
in een tent en later met de caravan. Op latere 
leeftijd gingen beide op familiebezoek in 
Canada en de Verenigde Staten. Beide hebben 
tot aan de heer Bartelds zijn pensioen in 1e 
Exloërmond gewoond daarna verhuisden ze 
naar 2e Exloërmond.  Zes jaar gelden is de 
heer Bartelds zijn echtgenote overleden. De 
heer Bartelds zelf  komt nog iedere dag op de 
boerderij waar nu zijn zoon en kleinkinderen 
boer zijn. Het rijden naar de boerderij doet hij 
met zijn 45 kilometer auto. De heer Bartelds 
voelt zich prima en hij prijst zich gelukkig dat 
ziektes hem gespaard zijn gebleven. (Week in 
Week uit/Martin Zaagman)

Aanmelding vrijwilligerswaardering 2022 
is geopend
Als dank en waardering voor al hun inzet worden de vrijwilligers in de gemeente 
Borger-Odoorn jaarlijks in het zonnetje gezet. De uitreiking van de waardering, over 
het jaar 2022 wordt gepland medio september 2023. Hierover en over de waarde van de 
bon krijgen jullie later bericht. Het inlevertermijn is hetzelfde als het voorgaande jaar: 
de maanden oktober ’23 en november ‘23.

Daarom vragen we jullie je vrijwilligers aan 
te melden voor 28 april 2023. Dit kan op 
de website van het Vrijwilligers Informatie 
Punt: www.vrijwilligerswerkborger-odoorn.
nl. Heb je hulp nodig bij het aanmelden van 

jouw vrijwilligers of  vragen naar aanleiding 
van dit bericht? Neem dan telefonisch 
contact op met Simone Boekholt coördinator 
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!): 0591 - 
58 55 54.
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2e Lustrum Internationaal 
Accordeonfestival in Stadskanaal
 
Op zondag 16 april 2023 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) en 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 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.

Nieuwe muziektheaterproductie op locatie
Jonge muzikanten gezocht voor Schubert.nu
#GoClassic zoekt 10 muzikanten van 13 tot 25 jaar uit Drenthe voor de 
muziektheaterproductie SCHUBERT.NU. Deelnemers maken samen met jonge 
acteurs van Garage TDI Jeugdtheater een nieuwe voorstelling, gebaseerd op ‘Die 
schöne Müllerin’ van componist Franz Schubert. Dat gebeurt onder begeleiding van 
een artistiek en muzikaal team van professionals.

Het project start met inspiratie- en 
kennismakingsdagen op zondag 16 april en 
7 mei. Daarop volgen repetitiedagen (op 
zondag) en een repetitieweekend, allemaal 
bij Garage TDI in Assen. De uitvoering van 
de voorstelling vindt plaats op 15 en 16 juli 

op een bijzondere natuur- en erfgoedlocatie. 
Meedoen aan SCHUBERT.NU is gratis. 
Aanmelden kan tot 13 april via 
info@goclassic.nl. Meer informatie is te 
vinden op www.goclassic.nl

Timmer derde in landelijke Paasbrood 
keuring van Echte Bakkers
‘Volgend jaar strijden we om de eerste plek’

Timmer, De Echte Bakker uit Gasselte, is derde geworden in de landelijke Paasbrood 
keuring van het Echte Bakkersgilde. Meerdere keren stonden zij al in de finale bij de 
keuringen van onder andere de Kerststol – en Paasbroden keuring. Dit jaar zijn zij in 
de prijzen gevallen met een prachtige derde plaats.

Keuring
Afgelopen weken konden alle Echte Bakkers 
van Nederland hun paasbroden insturen en 
deelnemen aan de voorrondes van de keuring. 
De elf  Echte Bakkers met de hoogste score 
streden afgelopen donderdag in de finale om 
de bekers. Voor deze finalekeuring werden 
de paasbroden onaangekondigd gekocht in 
de winkels. De keuring is uitgevoerd door 
keurmeester Ton Deegenaars, technisch 
adviseur Marco van Scheijndel en Hans Som, 
voorman van het Boulangerieteam.

Derde keer op rij in de finale
Timmer, De Echte Bakker is erg blij. ‘Het 
is voor ons de derde keer op rij dat we met 
de Paasbrood keuring in de finale staan, dit 

is dus echt een bekroning voor het harde 
werk. Al weken van tevoren beginnen we 
met de voorbereidingen op de keuring door 
te experimenteren met verschillende soorten 
grondstoffen. Hoewel we erg blij zijn met 
deze derde plek, strijden we volgend jaar 
uiteraard mee voor de eerste plek’.

De Paasbrood keuring is een keuring onder 
alleen Echte Bakkers. Dit toont aan dat je 
met het paasbrood van Timmer een van 
de beste in Nederland in je handen hebt. 
Geniet tijdens Pasen van de beste kwaliteit 
met het bekroonde brood van Timmer. Je 
vindt Timmer, De Echte Bakker in Gasselte, 
Stadskanaal en Gasselternijveen. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)
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Patent voor innovatieve kartonnen, 
eikenprocessierupsval van B-Team
Milieuvriendelijk, eenvoudig en goedkoop 
eikenprocessierupsen verwijderen

 
Eikenprocessierupsen zijn meer en meer een ware plaag en zelfs gevaar voor mens en 
dier. Bestrijding is tot nu toe lastig, tijdrovend en vooral erg kostbaar. Voor eigenaren 
en beheerders van bos, bomen en openbaar groen die de eikenprocessierups 
grondig en betaalbaar te lijf  willen, is er nu de innovatieve kartonnen, lijmvrije 
eikenprocessierupsval. Deze maakt bestrijding van de rupsen ook nog eens 
milieuvriendelijk.  

De kartonnen eikenprocessierupsval 
is een vinding van Hennie Potze van 
B-Team Preventie en Bestrijding. Met 
dertig jaar ervaring in insectenbestrijding 
ging Potze op zoek naar een eenvoudige 
en goedkope oplossing voor het 
eikenprocessierupsenprobleem. De 
rupsen zijn een probleem omdat zij 
gezondheidsrisico’s veroorzaken bij mens en 
dier. “Elke rups heeft na de derde verpopping 
zo’n zevenhonderdduizend haartjes die het 
bij stress-situaties afschiet. De haartjes zorgen 
bij mensen voor jeukende huid en gevaar bij 
het inademen, wat wordt verergerd door de 
weerhaakjes aan de haartjes”, vertelt Potze. 
“Een dierenarts vertelde dat de haartjes ook 
gevaarlijk kunnen zijn voor dieren die van de 
grond eten of  eraan snuffelen zoals honden, 
paarden en koeien. De haartjes kunnen vast 
in de tongen gaan zitten en 
dat is niet zonder gevaar.” 
 
Bestrijding processierupsen
Particulieren, overheden, bedrijven en 
bosbeheerders worstelen al jaren met 
manieren om processierupsen te bestrijden. 
Dat is in de praktijk nogal problematisch. 
Opruimteams werken met hoogwerkers en 
speciale zuigers en gifspuiten, een kostbare, 
tijdrovende klus. Bovendien levert dit veel 
‘bijvangsten’ op van ongevaarlijke dieren, wat 
uiteraard bijzonder onwenselijk is. Er is in het 
verleden een lijmval geprobeerd. Daarmee 
stierven vogels en vleermuizen echter een 
langzame doodl. De overheid verbood 
daarom logischerwijs deze val. Bestrijding 
met gif  is evenmin een optie, aangezien 
rupseneters als koolmezen het gif  dan ook 
binnenkrijgen. 

Gepatenteerde val
Potze ontdekte dat ze processierupsen 
worden genoemd omdat ze - als een bij een 
echte processie - van boven naar beneden 
achter elkaar aan over de hele boom bewegen. 
In de tweede plaats ontdekte hij dat ze een 
vaste ‘uitvalsbasis’ hebben, waar ze collectief  
nesten bouwen om te gaan verpoppen. Die 
uitvalsbasis is vaak een plek in de luwte. Met 
die kennis ging hij aan de slag. 

Het resultaat is een gepatenteerde kartonnen 
constructie die door twee personen 
eenvoudig aan een boom vast te maken 
is. Dat gebeurt op ooghoogte, er is dus 
geen hoogwerker nodig. De kartonnen val 
is zo geconstrueerd dat de rupsen er de 
beschutting vinden die ze zoeken voor het 
bouwen van hun nest. “Het controleren of  
het nest klaar is, is heel eenvoudig. Dat kan 
door een plakbandje aan de buitenzijde open 
te snijden. Zit er een nest in, dan kan deze 
ingespoten worden met een milieuvriendelijke 
substantie in een bijgeleverde spuitbus. Dit 
voorkomt dat er haartjes vrijkomen bij het 
verwijderen van de gevulde val”, vertelt 
Potze. 

Na het verwijderen kan de val in zijn geheel 
in de bijgeleverde, eenvoudig af  te sluiten 
papieren zak waarmee worden gestopt. 
De zakken met de gevulde vallen met 
rupsen erin kunnen worden aangeleverd 
bij gespecialiseerde vernietigingsbedrijven. 
Informatie hierover levert B-Team aan bij de 
bestelde vallen. 

Kijk voor meer informatie en het bestellen 
van eikenprocessierupsvallen op  
www.bestrijdingprocessierups.nl

De eikenprocessierupsval van B-Team Preventie & Bestrijding is eenvoudig te monteren en verwijderen
(foto Jan Johan ten Have).

Olympia’s Tour kwam door Aa en Hunze 
en Borger-Odoorn

Olympia’s Tour is de oudste wielerwedstrijd van Nederland en is al meer dan honderd 
jaar oud. Het is een etappekoers voor de beste amateurs van ons land en de grote 
beloftenploegen. Grote namen wonnen de wedstrijd al: Dylan van Baarle, Lars Boom, 
Thomas Dekker, Stef  Clement en onder meer Servais Knaven. In dit rijtje grootheden 
hoort ook Gietervener Berden de Vries. Hij won de etappekoers in 2014. Dit jaar 
werd Drenthe ook weer aangedaan en toog men door de gemeenten Aa en Hunze en 
Borger-Odoorn.

Op donderdag reed men een omloop van 
Assen naar Assen. Een groot gedeelte 
ging door zowel Aa en Hunze als Borger-
Odoorn en een aantal plaatsen in het 
verspreidingsgebied van Week in Week uit 
werd aangedaan. Afgelopen vrijdag werd 
in Gieten gestart voor een lange etappe 
naar het Gelderse Ruurlo. Startplek aan het 
einde van de ochtend was de Brink waar het 
een gezellige drukte was. De etappe werd 
door de Noor Erlend Blikra gewonnen. De 

Nederlanders Coen Vermeltfoort en Martijn 
Budding legden beslag op de tweede en derde 
plaats.

De etappekoers werd afgelopen zondag in 
Zuid-Limburg afgesloten nadat de renners 
een loodzware rit door de heuvels hadden 
afgelegd. De Deen Mathias Bregnhoj eiste die 
dag de eindwinst in Olympia’s Tour voor zich 
op. Op de foto de start in Gieten. (Week in 
Week uit / Gerry Grave)

VV Gieten voortreffelijke gastheer voor 
Olympia’s Tour

De voetbalvereniging Gieten was vrijdag gastheer voor de organisatie van Olympia’s 
Tour. Toen namelijk stond de derde etappe van Olympia’s Tour op de agenda, een 
etappe van Gieten naar Ruurlo over een afstand van 168 kilometer. 

En dus was het sportpark van VV Gieten 
nu eens niet het domein voor voetballers, 
maar voor officials, teambazen, politie 
en medewerkers van deze grote ronde. 
Bovendien verzorgden vrijwilligers van de 

voetbalvereniging in de kantine de catering 
voor de aanwezigen. Na afloop kreeg de 
voetbalclub alle lof  van de organisatie van 
Olympia’s Tour. Er was volgens hen sprake 
geweest van ‘voortreffelijk gastheerschap’.

Gezellige toneelavond in Gieterveen

Toneelvereniging Crescendo Gieterveen organiseerde afgelopen zaterdag een 
toneelavond in samenwerking met Vriendenkring Drouwen en toneelvereniging DES 
uit Kostvlies. De avond vond in de zaal van ÁMOI plaats. Ongeveer honderddertig 
mensen wisten de weg er naartoe te vinden.

De drie toneelverenigingen besloten om de 
avond met elkaar te organiseren omdat ze 
na de pandemie opstartproblemen hebben 
gehad. Derhalve koos men voor zogenaamde 
eenakters in plaats van een avondvullend 
stuk. “Aangezien Crescendo maar één 
eenakter had ingestudeerd hebben we de 
overige verenigingen gevraagd om zo tóch 
een avondvullend programma te hebben. En 
dat was zeer geslaagd”, sprak Arjan Klaassens 
van Crescendo. Hij speelde zelf  mee bij 

Crescendo én DES en deed het weer heel 
graag.

DES beet het spits af  met ‘(G)een Poolse 
Bruid’, Vriendenkring Drouwen speelde 
daarna ‘Wandelen’ en Crescendo speelde als 
laatste ‘Viefsterren Safari’. Op de foto een 
scene uit Viefsterren Safari. “Het was echt 
een prachtige avond. Bedankt iedereen.” 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

a.s. Zaterdag
Kindervoetendag bij Schutrups in Exloo
Bij Schutrups in Exloo wordt op zaterdag 1 april weer de inmiddels bekende 
kindervoetendag gehouden. Tijdens deze dag wordt extra stil gestaan bij het belang 
van gezonde voeten voor kinderen.

Er zijn podologen aanwezigen die het belang 
van goede voetverzorging voor kinderen 
extra onder de aandacht brengen. Bovendien 
kunnen eventuele voetproblemen behandeld 
worden. Voor de kinderen wordt een bezoek 
aan de kindervoetendag een feestje. Zo is er 

een ballonnenvrouw aanwezig en zal ook de 
FC Emmen Kids Club aanwezig zijn (van 
13.00 uur tot 16.00 uur). Zij nemen niet alleen 
de clubmascotte mee, maar hebben verder 
beloofd voor een springkussen te zorgen.
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Van Dierentehuis Ter Marse in Stadskanaal
Tienus Berends uit 2e Exloërmond nam 
afscheid als bestuursvoorzitter 

Tienus Berends uit 2e Exloërmond was jarenlang bestuursvoorzitter bij Dierentehuis 
Ter Marse in Stadskanaal. In 2007 begon hij ermee en op 19 maart jl. nam hij er 
afscheid. Het was best lastig voor de Mondker, maar het is niet meer zo eenvoudig 
te combineren met zijn werkzaamheden en privéleven. Berends heeft sinds enkele 
jaren een vriendin uit Leeuwarden en is daar dan ook regelmatig. Te meer omdat zijn 
dochter er ook woont.

Berends is drukbezet en is ook nog steeds 
eigenaar van Berends Woninginrichting in 2e 
Exloërmond. De zaak staat echter te koop. 
“Ik heb 45 jaar in de zaak gewerkt en nu is 
er uitverkoop. Ik ga ergens anders verder en 
eerst online verkopen. Een hele verandering, 
maar na zestien jaar is het tijd om het stokje 
over te geven aan een ander. Ik vond het 
altijd prachtig om te doen hoor. Er was altijd 
wel wat te doen: veel overleggen natuurlijk en 
zorgen dat alles goed draaiende bleef. Ik heb 
erg prettige collega’s gehad en geen dag was 
er saai”.

Voor Tienus Berends is het nu tijd voor 
andere dingen. Genieten blijft hij echter altijd 
en wie eens door Leeuwarden loopt en zin 
heeft in een gebakken vis of  broodje haring 
moet niet raar opkijken als hij of  zij hem 
tegenkomt.

Bij de Noorderbrug in de stad staat namelijk 
een viskraam van zijn vrouw. “Een heel 
mooie plek en ik help haar af  en toe ook mee. 
Ook dat is leuk om te doen.” (Week in Week 
uit / Gerry Grave)

Dorpscoöperatie de Brug heette nieuwe 
inwoners van Gasselternijveen welkom

Afgelopen zaterdag was er een speciale welkomstdag voor nieuwe inwoners van 
Gasselternijveen. Het vond op twee locaties plaats, in sporthal De Strohalm en MFC 
De Spil dat er tegenover is gelegen. Op de dag die door Dorpscoöperatie de Brug 
werd georganiseerd kwamen ongeveer vijftig mensen af. Het betreffen mensen die er 
in de laatste twee jaar zijn komen te wonen.

De organisatie gaf  aan het erg leuk te vinden 
de nieuwe bewoners van het dorp op deze 
manier kennis met elkaar te laten maken. 
Bovendien konden ze zo een beter beeld van 
het dorp Gasselternijveen krijgen. Dat kon 
via een informatiemiddag in de sporthal. 
Daarna was in het MFC een broodmaaltijd en 
een quiz waarin de kennis van het dorp werd 
getest. Dat gebeurde aan de hand van foto’s 
van vroeger en tegenwoordig. Dat het niet 
heel gemakkelijk was bleek wel, maar dat was 
volgens de organisatie ook het mooie ervan.

“Het is mooi dat onze nieuwe inwoners veel 
met elkaar spraken en nu meer over hun 
woondorp te weten zijn gekomen. Het was 
een gezellige bedoening en velen leerden 
elkaar dan ook prima kennen.” Gezelligheid 
was er ook in de vorm van muziek door het 
Gasselter Blaoskapel uit Gasselte. De nieuwe 
Nieveensters kijken net als de organisatie 
op een prima verlopen dag terug en gaven 
aan het erg prettig te vinden in het dorp te 
wonen. (Week in Week uit / Gerry Grave)

In het Dorpshuis in Exloo
Binnenkort weer Alzheimer Café
Borger-Odoorn
Op woensdag 5 april is er weer een Alzheimer Café.  De locatie is het dorpshuis 
van Exloo aan de Hoofdstraat 58A. De bezoekers ontmoeten lotgenoten en krijgen 
informatie over de ziekte dementie. Mensen met dementie of  geheugenproblemen, 
hun naasten, mantelzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom.

Bijeenkomst 5 april
Thema van die avond is:  dementie en 
de rol van muziek. Onze gast tijdens het 
Café op 5 april is een muziekagoog. Welke 
rol kan muziek spelen als je kampt met 
geheugenproblematiek? En hoe zit dit bij 
dementie in een vergevorderd stadium?

Muziek is één van de laatste dingen in 
het brein dat vertrekt. Het beïnvloedt de 
stemming zeer positief  en het is een manier 
om contact te maken. Ook voor mensen 
met dementie in een vergevorderd stadium. 
Vaak komen naar aanleiding van de muziek 
allerlei herinneringen, verhalen en emoties 
los. Verder lijkt muziektherapie bij mensen 
met de ziekte van Alzheimer effectief  in het 
verbeteren van sociale vaardigheden en de 
emotionele toestand. Het vermindert ook 
gedragsproblemen

Verschillende onderwerpen
De onderwerpen van het Alzheimer Café zijn 

divers maar in alle opzichten zeer interessant. 
De onderwerpen voor de Alzheimer Cafés 
van januari tot en met juni 2023 staan in de 
flyer. Deze ligt in dorpshuizen, bibliotheken 
en bij huisartsen.De bijeenkomsten vinden 
elke eerste woensdag van de maand plaats in 
het dorpshuis van Exloo aan de Hoofdstraat 
58A. De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 
21.00 uur. Inloop is vanaf  19.00 uur.
De toegang is gratis en aanmelden vooraf  
is niet nodig. Wilt u informatie over het 
Alzheimer Café Borger-Odoorn? Neemt u 
dan contact op met: Petra van den Bosch, tel.
nr:  06 – 11 39 43 01   Mail: p.vandenbosch@
borger-odoorn.nl

Heeft u geen vervoer maar wilt u wel komen? 
Laat ons dat ook weten. Wij proberen dan 
vervoer te regelen.

Ben je zorgprofessional? Dan graag vooraf  
checken bij de coördinator of  er plek is om 
het café bij te wonen.

Zondag 2 april om 14.00 uur
Gemengd Koor Gieten gaat zingen
in Rolde
Het Gemengd Koor Gieten (GKG), foto 
boven, is door het Shanty Koor Rolde 
(SKR) uitgenodigd om deel te nemen aan 
de muziek- en zangmiddag op zondag 2 
april, in Grand Café Hofsteenge in Rolde. 
Ook Popkoor Session uit Gieten zal een 
steentje bijdragen. U bent dus verzekerd 
van een veelzijdig aanbod aan muziek! De 
toegang is gratis, maar een bijdrage wordt 
zeker op prijs gesteld.

Het GKG is een tamelijk groot koor van 
ruim 40 enthousiaste zangers. Met een brede 
keus aan muziekstijlen op het repertoire 
is iedere repetitie weer een ervaring van 
jewelste. Ook de optredens vallen goed in de 

smaak bij de toehoorders. Het koor heeft een 
bevlogen dirigente en een virtuoze pianist. 
Deze twee samen met de koorzangers is een 
fantastische match.

Zaterdag 1 april a.s.
Zes muzikale acts op één avond in 
Gieterveen op 5 verschillende locaties
Niet vaak komen we zulke mooie creatieve concepten tegen. De Activiteiten 
Vereniging van Gieterveen organiseert op 1 april a.s. een avond vol muziek met maar 
liefst zes muzikale acts. Onderde noemer “Barn Sessions” vrij vertaald schuur sessies 
nemen ze je mee op een muzikale reis naar vijf  unieke plekken in Gieterveen. De 
muziekstijlen die je veelal kunt verwachten zijn Blues, Folk,Americana en Country.

De reis begint bij AMOI eten en drinken 
in Gieterveen waarna jouw muzikale gids je 
meeneemt naar je eerste optreden. Dit kan 
zijn van Big Bo met ongepolijste soulvolle 
blues, Harry van Lier met een heerlijke mix 
van gelatenheid, humor en tragiek of  covers 
van John Denver uitgevoerd door Lars 
Koehoorn. Wanneer je op alle locaties hebt 
genoten gaan we terug naar het startpunt. 
Waar een reis begint eindigt het ook. Dit doen 

we in stijl, op het podium sluit de Robbert 
Fossen Band af  met Chicago Blues maar 
verbaas je niet, met zijn band slaat hij ook 
andere interessante paden in zoals; Southern 
soul, rhythm &amp; blues en gospel.

Voor het complete programma, tickets en 
meer informatie kijk je op www.gieterveen.
com/barnsessions

Gezelligheid troef in 2e Exloërmond 
tijdens bingo De Treffer’16

Het mag dan allesbehalve geweldig gaan met de hoofdmacht van voetbalvereniging 
De Treffer’16, buiten de lijnen is en blijft het gezelligheid troef  bij de club.
Dat bleek zaterdagavond maar weer eens. Toen werd er namelijk een bingoavond 
gehouden in de kantine.

De opkomst was met ongeveer 45 deelnemers 
groot. Jong en oud ‘streepten voor de 
prijzen’, prijzen die waren aangeboden door 
Tractorenhandel Exloo, Sandra’s Boetiek, 

Meubelhuus 2,0, De Notenkraker, ‘t Vossie 
en Schuur 81.  Door deze sponsoren ging 
menigeen met een prachtige prijs naar huis. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Ilori Eijkman (19) uit Borger: vastloper 
met Masterskip in Noorwegen
‘Dit is voor Ilori een enorm avontuur’
Zomaar een nieuwsbericht: in de nacht 
van woensdag op donderdag is schip De 
Noorderlicht vastgelopen bij Rugholmen 
in Noorwegen. Het schip maakte slagzij 
tijdens hevige sneeuwbuien en matig 
zich. Voor Anton van den Brink uit 
Borger was dit nieuwsbericht echter 
schrikken. Zijn dochter, Ilori, is namelijk 
een van de opvarenden in het kader van 
het programma Masterskip. ‘Gelukkig 
hoorden we via de organisatie al snel dat 
het allemaal wel meeviel. Als het goed is, 
kunnen ze vandaag (zondag, RED) hun 
reis vervolgen.’

Project Masterskip
Masterskip is een bijzonder programma voor 
leerlingen uit HAVO 4 en VWO 5. Het is een 
wereldreis van vijf  weken tijdens schooltijd. 
‘Het is vooral een unieke levenservaring’, zegt 
Van den Brink. ‘Het is een unieke ervaring, 
waarbij Ilori, ze zit in VWO 5, haar grenzen 
verlegt. Het is een stap naar volwassenheid. 
En het is hard werken, onderzoek doen en 
leren zeilen. Het is vooral ook leren om 
voor jezelf  te zorgen en vergeet vooral niet 
dat tijdens de reis van vijf  weken je gewoon 
school volgt. De lessen en toetsen gaan 
gewoon door namelijk’.

Zelf  moeten sparen
Nee, Masterskip is niet een project voor 
leerlingen van rijke ouders. ‘Het is een dure 
aangelegenheid’, zegt Anton. ‘In totaal 
ben je rond de 10.000 euro kwijt. Dat geld 
heeft Ilori de maanden voor de reis zelf  
bijeen moeten sparen, onder meer middels 
crowdfunding acties. Ook dat is een heel 
leerzame periode geweest. Natuurlijk hebben 
we haar hier bij geholpen. Ik ben zelf  kok 
en we hebben onder meer een leuke benefiet 
avond gehouden bij Country Golf  Ees.’

Onderzoeken, werken en lessen
De Noorderlicht is een schip van 46 meter 
in lengte en zes meter in breedte. ‘Ze doen 
onderzoeken, volgen lessen en werken. 
Dan moet je denken aan schoonmaken en 
wachtlopen bijvoorbeeld. Toen ze vastliepen 
voeren ze tussen de fjorden van Noorwegen. 

Ze waren vertrokken uit Bergen en onderweg 
naar Spitsbergen. Ilori heeft het Noorderlicht 
overigens al een paar keer gezien en komt 
op plaatsen die voor de toerist onbereikbaar 
blijven. Het is echt een unieke ervaring.’

Bezige bij
Ilori is toch al een bezige bij. Ze werkt bij 
De Klimschuur, is projectleider van project 
Solarboot op het Hondsrugcollege in 
Emmen en ze voetbalt ook nog eens bij. Stil 
zitten komt in haar woordenboek niet voor. 
‘Project Masterskip past precies bij haar. 
Als het ongeluk de planning niet in de war 
heeft gestuurd, verwachten we Ilori op 19 
april terug in ons land. Hoe en wat precies, 
is voor ons ook nog onduidelijk. Heel veel 
contactmomenten zijn er niet. We kunnen 
elke week één e-mail sturen. Risico’s? Die 
zijn er altijd. Ik weet dat ze bijvoorbeeld 
ook met de bemanning op zoek gaan naar 
ijsberen. Gelukkig is sprake van ervaring 
bemanning die weten precies wat ze doen en 
zijn bewapend’, besluit Anton. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Richard Wieringh speelde laatste wedstrijd in 
hoofdmacht GKC
GKC neemt afscheid van boegbeeld

Richard Wieringh speelde zondag zijn laatste duel in het eerste elftal van GKC uit 
Gasselte. ‘Ik heb al vanaf  november niet meer gespeeld. Mijn knie protesteert. Ik heb 
kraakbeenklachten en het wil gewoon niet meer. Ik had voor mezelf  al besloten om 
na het seizoen te stoppen. Binnen de club vond men het echter leuk om dit seizoen 
toch nog één keer de kicksen onder te binden. Bijzonder: de uitwedstrijd tegen De 
Treffer’16 was mijn laatste wedstrijd in 2022. En zondag speelden we opnieuw tegen 
deze club’, zegt Wieringh.

Mank
Wieringh was zeventien toen hij in het eerste 
elftal van GKC kwam. Nu is hij 41 jaar. ‘Ik 
had best nog wel even door willen gaan. In 
2009 scheurde ik echter mijn kruisband. Er is 
daardoor kraakbeenschade ontstaan. Als ik nu 
een weedstrijd speel, dan loop ik vervolgens, 
drie, vier dagen mank. Natuurlijk vind ik het 
jammer dat het nu stopt. Ik heb ruim 24 jaar 
twee keer per week getraind en speelde op 
zondag een wedstrijd. Gelukkig blijf  ik wel bij 
GKC betrokken. Ik word namelijk volgend 
seizoen elftalleider’, zegt Wieringh.

Type Mariano Bombarda
Sommige mensen noemden hem lui. Anderen 
flegmatiek. Feit is echter dat Wieringh een 
uitstekende speler was. Een echte spits, een 
aanvaller die balvast was en die een goede 
trap in zijn sterke linkerbeen had. Een beetje 
een Mariano Bombarda type. GKC zal hem 
missen in elk geval. ‘In de loop der jaren ben 
ik wel eens gevraagd door andere clubs. Ik 
heb echter nooit overwogen om naar een 
andere club te gaan. Ik woon en werk in 
Gasselte en GKC is gewoon mijn club. Het is 
ook gewoon een fijne, hechte club. Ik heb me 
hier altijd prima thuis gevoeld in elk geval.’

Bram Beek en Gert Sterken
Gevraagd naar het hoogte- en dieptepunt 
komt Wieringh uit op het seizoen 2009/2010. 
‘We werden in dat jaar kampioen. Het was 
meteen ook het seizoen waarin ik mijn 
kruisband scheurde. De kampioenswedstrijd 
heb ik toen dus gemist’, zegt Wieringh, 
die Bram Beek noemt als één van de beste 
trainer die hij heeft gehad. ‘Bram liet me ook 
debuteren in het eerste. Hij was gewoon een 
goede trainer die na een eerste periode later 
nog eens weer bij GKC terugkwam. Maar ik 
wil in dit kader ook de huidige trainer Gert 
Sterken noemen Dat is echt een trainer met 
potentie. Hij is tactisch goed en geeft prima 
trainingen. Die komt er wel’,zegt Wieringh.

Betrokken
Zondag wandelde Wieringh voor het laatst als 
speler van het eerste elftal van GKC het veld 
op. Naast hem liep zijn zoon, Tijn. Hij was 
pupil van de week. ‘Zeker ook door mijn twee 
kinderen blijf  ik mooi bij de club betrokken. 
Ik vlag en fluit wel eens een wedstrijdje en 
doe vrijwilligerswerk. En volgend jaar ben ik 
dus leider. Een nieuwe periode, en ook daar 
heb ik echt zin in.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Saakien Oosting benoemd tot erelid 
TONEGIDO in Gasselte

Tijdens de jaarvergadering van de gemengde zangvereniging TONEGIDO is 
mevrouw Saakien Oosting gestopt als bestuurslid en als penningmeester. Beide 
functies heeft ze maar liefst 35 jaar uitgeoefend! In deze periode is er wel het een 
en ander veranderd op financieel gebied. Haar voorganger inde de contributie 
nog contant, maar Saakien is begonnen met het betalen per bank en nu wordt de 
contributie per automatische incasso geïnd.

Voor de leden was de goede en langdurige 
zorg voor de financiën aanleiding Saakien te 
benoemen tot erelid van TONEGIDO. De 

bijbehorende oorkonde werd haar vergezeld 
van bloemen en een cadeaubon uitgereikt 
door de voorzitter Jan Kamstra.





NEDAPLAST IN GIETEN
‘De voordelen van gerecycled kunststof producten zijn heel erg goot’
Nedaplast is importeur, distributeur en 
grossier in hoogwaardige gerecyclede 
kunststoffen en vertegenwoordigt als 
verkooporganisatie een aantal Europese 
fabrikanten in Nederland en omliggende 
landen. Nedaplast is echter vooral ook 
een jongensboek. Een boek dat begon 
met een picknicktafel. Eigenaar Erik 
Brands startte dertien jaar geleden zijn 
onderneming. Met succes. ‘Maar vreemd 
genoeg moeten we nog steeds werken 
aan onze naamsbekendheid’, zegt hij.

180 ton gerecycled kunststof
‘Het is allemaal wat uit de hand gelopen’, 
zegt Brands met een lach. ‘Ik zag ooit op 
een beurs een picknicktafel. Een heel mooi 
ding. Dat is handel, dacht ik toen. En zo 
is Nedaplast eigenlijk begonnen. Het was 
liefde op het eerste gezicht. Aanvanke-
lijk had ik nog het dropship idee in mijn 
hoofd. Maar nu staat hier 180 ton gerecy-
cled kunststof voor de deur’, zegt Brands, 
die zijn onderneming begon op de slaap-
kamer en nu beschikt over een prachtig 
(groot) pand in Gieten.

Uniek
Nedaplast mag gerust uniek genoemd 
worden. ‘Ik ken zo geen vergelijkbare on-
derneming’, zegt Brands. ‘Ondertussen 
hebben we een heel breed gamma aan ge-
recycled kunststof. Een deel van wat we 
inkopen, gaat zo weer de deur uit. Een 
ander deel wordt gebruikt voor productie 
van buitenmeubilair. We zijn er voor zo-
wel de zakelijke als particuliere markt en 

hebben prachtige seizoensgebonden pro-
ducten. Aan onze webshop zien we wat de 
weersvoorspellingen zijn. Mijn webshop is 
vaak betrouwbaarder dan de KNMI’, lacht 
Brands. 

Park- en straatmeubilair
Zeker met de zomer voor de deur is het 
zeer de moeite waard om het aanbod aan 
park- en straatmeubilair eens te bekijken 
in de vorm van parkbanken, banken en 
tafels, picknicktafels en ook bloem- en af-
valbakken. ‘Voordeel van producten van 
gerecycled kunststof is dat het niet rot, 
niet splintert en er geen alg in komt. Het 
is milieuvriendelijk en duurzaam. Geluk-
kig doen we tegenwoordig ook heel veel 
zaken met de gemeente Aa en Hunze en 
ook de provincie Drenthe. Voor de provin-
cie hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor 
zitbankjes langs fietsroutes. Verder zie je 
onze producten terug in zwembaden in 
de gemeente en ook bedrijven die buiten 
een zitje willen creëren weten ons steeds 

beter te vinden. Onze producten hebben 
het KIWA keurmerk. Daardoor mag je 
verwachten dat er pas na vijftig jaar enige 
erosie zou kunnen ontstaan.’

Uitstekende naam
Hoewel Nedaplast ondertussen een uit-
stekende naam heeft opgebouwd, heeft 
Brands nog plannen genoeg. ‘We wil-
len aan onze naamsbekendheid werken, 
meer naar buiten treden. Nog steeds zijn 
mensen die dichtbij wonen verbaasd over 
wat wij allemaal te bieden hebben. Ver-
der denk ik nog aan het creëren van een 
chique webshop voor kunststof meubilair 
uit het wat hogere segment. Belangrijkste 
is echter dat we er hier met elkaar vooral 
plezier in houden. Dat we blijven doen wat 
we doen en dat we kwaliteit blijven leve-
ren. Ideeën blijven er altijd. Ik ben zelf al 
62 jaar maar zo voelt dat niet. Integendeel 
zelfs’, besluit Brands.

Nedaplast is gevestigd aan de Vlaskamp
2A in Gieten. Telefoon: 0592 - 26 19 26.
Zie ook www.nedaplast.com.
(Week in Week Uit/Vincent Muskee)
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Sinds een jaar is Klimaatmeesters gevestigd in Borger. Wij zijn een jong team 

en hebben ruime ervaring op het gebied van de installatie van o.a. zonnepane-

len. Ook zijn wij actief in het plaatsen van laadpalen, het leggen van thermische 

warmtevloeren en het verzorgen van energieopslag. Klimaatmeesters is met 

name regionaal actief.

Hoe werken wij? 

We komen altijd vrijblijvend bij u langs 

om de huidige situatie in kaart te bren-

gen en de wensen te bespreken om zo-

doende een goed totaalbeeld te krijgen. 

Binnen enkele dagen ontvangt u van 

ons een offerte en na uw akkoord star-

ten wij met de voorbereidingen voor de 

installatie. De installatie wordt gedaan 

door onze eigen monteurs en wij hou-

den u op de hoogte over de voortgang 

van de installatie. 

Zonnepanelen

Na het schouwgesprek gaan wij kijken 

welke oplossing het beste is en hierbij 

kijken we o.a. naar de ligging van de 

woning, het dak, de meterkast en de 

omgeving. Met deze informatie gaan we 

de zonnepanelen intekenen en bereke-

nen we de beste oplossing. In ons advies 

houden we ook rekening met eventuele 

aanpassingen die in de nabije toekomst 

gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld de in-

stallatie van een laadpaal. 

Na de installatie van de zonnepanelen 

wordt door de monteur een app inge-

steld zodat de opwekte elektriciteit door 

de zonnepanelen kan worden gevolgd. 

Ook de aanmelding van de zonnepane-

len voor de teruglevering aan het elek-

triciteitsnet wordt door ons gedaan. 

Wij leveren A-kwaliteit zonnepanelen 

en omvormers met langdurige fabrieks-

garantie. De omvormers die wij gebrui-

ken zijn voorbereid voor energieopslag.

Laadpalen

Bij het plaatsen van een laadpaal spelen 

een aantal zaken, zoals de locatie van de 

laadpaal, privé of zakelijk gebruik, op 

welke momenten en hoe snel moet er 

geladen worden en de afstemming van 

het laden van de auto met het overige 

elektriciteitsverbruik in de woning. Met 

deze zaken houden wij rekening in onze 

offerte en de installatie van de laadpaal. 

Na de installatie wordt een app geïnstal-

leerd zodat het laadvermogen kan wor-

den aangepast en de status kan worden 

uitgelezen. Wij verzorgen eventueel ook 

de aanmelding van de laadpaal bij een 

afreken platform. 

Thermische warmtevloer 

Wilt u een behaaglijk gevoel in een 

ruimte door stralingswarmte dan is een 

thermische warmtevloer wellicht een 

oplossing. Een thermische warmtevloer 

is vloerverwarming waarbij een dunne 

verwarmingsfolie wordt gelegd waarop 

zwevende vloeren kunnen worden ge-

plaatst. Het instellen van de tempera-

tuur kan met een thermostaat of een 

app. 

Energieopslag

Het wordt steeds aantrekkelijker om 

de opgewekte elektriciteit op te slaan 

met een thuisbatterij als bijvoorbeeld 

de saldering van de zonnepanelen gaat 

verdwijnen. Een thuisbatterij geeft meer 

balans tussen de opgewekte elektriciteit 

en het verbruik ervan bij zonnige en be-

wolkte dagen en dag versus nacht. De 

huidige thuisbatterijen voldoen om een 

gezin te voorzien van elektriciteit voor 

enkele dagen. Ook kan een thuisbatterij 

de energiezekerheid vergroten indien er 

onbalans is op het elektriciteitsnet.

Voor een vrijblijvend advies kunt u ons 
bellen of  mailen: 

085-4014742  |  info@klimaatmeesters.com
De Baander 2  |  9531 MC Borger

Wij bieden maatwerkoplossing die besparend, duurzaam en toekomstgericht zijn!
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Eko-Tours deed dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezing van ‘Het leukste uitje van 
Drenthe’ die georganiseerd wordt door de ANWB en won daarmee direct zilver! ‘Een 
prijs waar we ontzettend trots op zijn omdat het een echte publieksprijs is en we zelfs 
een negen als gemiddeld eindcijfer kregen van al onze gasten van de afgelopen tijd’, aldus 
Ruud Haak, eigenaar van Eko-Tours. 

Eko-Tours heeft in de afgelopen jaren een 
mooie groei doorgemaakt. Begon Ruud in 
2016 met gemiddeld 2 geboekte excursies 
per week, in het jaar 2022 waren het er in 
totaal al 650. Door de toename van het aan-
tal boekingen moesten er niet alleen steeds 
meer voertuigen bijkomen, er waren na-
tuurlijk ook steeds meer gidsen nodig om 
de tours te begeleiden. ‘Eko-Tours is uniek 
in Noord-Nederland omdat alle tours die we 
aanbieden gereden worden met elektrisch 

aangedreven voertuigen en wij met vergun-
ning in de bossen mogen rijden met de elek-
trische terreinauto’s. Bovendien gebruiken 
we daarvoor de stroom die we opwekken 
met de zonnepanelen die op het dak van ons 
pand liggen’, legt Ruud uit. De elektrische 
voertuigen zijn niet alleen milieuvriendelijk 
maar hebben ook als groot voordeel dat ze 
heel stil zijn en je met de terreinauto’s zelfs 
op plekken in de natuur mag komen waar 
dat normaal gesproken niet mag.

Qua tours biedt Eko-Tours voor ieder wat 
wils, met allerlei verschillende soorten voer-
tuigen. Zo zijn er de excursies met terrein-
auto’s die begeleid worden door een gids die 
het verhaal over de Hondsrug vertellen maar 
kun je er ook voor kiezen om zelf te rijden 
op een Eko-Bike, Eko-Cruiser of een van de 
vele soorten Eko-Choppers. Hele bijzondere 
verschijningen in het Drentse landschap zijn 
de 45 kilometer-voertuigen Eko-Carver en 
de Eko-Rocks. 

‘Tijdens de tours zonder gids is er een app 
beschikbaar waarop de route wordt aange-
geven inclusief uitleg in tekst, video of foto 
over de omgeving’, vertelt Ruud. Bijzondere 
tours zijn de Hunebed Highway tour, een 
wildpluk-excursie of  Reeën-excursie samen 
met de boswachters en het is zelfs mogelijk 
om samen met Eko-
Tours je eigen thema 
tour samen te stellen. 
Het aanbod van voer-
tuigen wordt binnen-
kort nog uitgebreid 
met twee nieuwe 
soorten choppers en 
ook is men bezig met 
de aanleg van een wa-
tertappunt waar heer-
lijk ‘Hondsrugwater’ 
getapt kan worden 
zodat de verkoop van 
plastic flesjes water 
ook tot het verleden 
zal gaan behoren. 

Ruud: ‘Al met al zijn we ontzettend trots op 
Eko-Tours en de groei die we doorgemaakt 
hebben.  Ondanks het grote aanbod van 
voertuigen dat we al hebben, moeten we 
helaas af en toe nog steeds mensen teleur-
stellen. In de maand juni staat onze agenda 
bijvoorbeeld al bijna vol met groepsboekin-
gen in het weekeinde dus op tijd boeken is 
echt nodig.’ 

Groepsboekingen zijn mogelijk voor groe-
pen tot ongeveer 80 deelnemers. Hierbij 
worden alle Eko-Tours-voertuigen ingezet 
en zullen er meerdere gidsen meegaan. Ar-
rangementen kunnen helemaal naar wens 
worden aangepast waarbij ook samenge-
werkt wordt met horecaondernemers in Ex-
loo.  Vraag naar de mogelijkheden!
(Week in Week uit / Miranda Wolters)

EKO-TOURS IN EXLOO WINT ZILVER IN
‘LEUKSTE UITJE VAN DRENTHE’

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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DROUWENERVEEN - Niet voor niets is de slogan van 
Seasons Catering uit Drouwenerveen ‘Passion for service’. 
Daar staat Harmien Timmermans namelijk voor met haar 
bedrijf. Het hele jaar door, maar zeker ook in het voorjaar, 
wanneer zij onder meer een Paasbrunch aanbiedt.

Door Eline Lohman

De lente komt er weer aan en dat betekent dat we straks weer 
lekker met z’n allen buiten kunnen zitten. En wat is er dan 
fijner dan om daar wat lekkers bij te eten en te drinken te 
hebben? Bijvoorbeeld met Pasen, waarvoor Seasons Cate-

ring een Paasbrunch in 
het assortiment 

heeft. Maar 
ook op 

an-

dere momenten in het voorjaar is het genieten met de cate-
ring van Harmien. Zij gaat met de seizoenen mee met haar 
producten en zo kan het zomaar gebeuren dat als je een 
voorjaarsbuffet bij haar bestelt, daar etenswaren als asperges 
of vers fruit bij zitten. “Echte producten van het voorjaar, 
die net als alle andere producten die we het hele jaar door 
bieden, vers worden bereid voor onze klanten.”

Vers: dat is het toverwoord bij Seasons Catering. Niets komt 
uit een pakje of zakje; alles wordt vers gemaakt en in hoe-
veelheden die mensen zelf willen. “Van klein tot groot, zo-
als hapjesschalen, warme en koude buffetten, barbecues en 
eten voor complete feesten: het is allemaal mogelijk bij mij. 
Meestal lever ik vanaf tien personen aan klanten, helemaal 
op maat en persoonlijk naar de wensen van iemand.”

Harmien is al 13 jaar bezig met haar bedrijf. Ze is op haar 
15de in de horeca begonnen en heeft ruime ervaring op-
gedaan in de branche. Dat maakt dat zij weet wat mensen 

willen. ,,Ik doe vaak net even wat anders. Zo zien mijn ge-
rechten er altijd helemaal verzorgd uit. Alles zit erbij, tot 

het bestek en eventuele tafels aan toe.”

De cateraarster is blij dat zij voor zichzelf werkt en 
dan nog in deze branche ook. “Het leuke is dat ik 
overal kom en dat mijn werk altijd anders is. Ik pas 
me overal aan aan de situaties en vind het geweldig 
dat mensen eigenlijk altijd blij zijn. Want het gaat 
altijd om iets leuks: een feest, een bruiloft, een ge-
zellige barbecue. Ik ben al even bezig, maar ga ze-
ker met mijn tijd mee. Zo heb ik in december een 
koelwagen aangeschaft. Die huurde ik voorheen 

altijd, maar ik vond het tijd voor een eigen exem-
plaar. Het is ook mogelijk om bij mij een koelwagen 

te huren.”

Die ontwikkeling van Seasons Catering komt op nog meer 
vlakken terug. Zo is Harmien op zoek naar ‘iemand voor 
erbij’. Een persoon die haar kan helpen met zo’n beetje alle 
facetten van het cateringvak. Een parttimer die van vele 
markten thuis is. “Diegene zal vooral in de avonduren en in 
het weekend werken. De bezorging is ook één van de taken, 
dus hij of zij moet wel een rijbewijs hebben. Verder moet 
diegene gastvrij zijn en kunnen bedienen en afwassen.”

Seasons Catering
Zuideind 39  |  9525 TJ Drouwenerveen
info@seasonscatering.nl  |  06 - 48 15 74 94

SEASONS CATERING UIT DROUWENERVEEN:
SMAKELIJK GENIETEN IN HET VOORJAAR
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Bij The Doors in Assen is een deur een stijlelement in het 
interieur, zoals dat ook geldt voor een kast of een kast-
wand. ‘We zijn een echte specialist en leveren designdeu-
ren en kasten en dat in elke denkbare uitvoering’, zegt ei-
genaar Klaas Jan. ‘Bij ons is geen enkel product standaard 
om de simpele reden dat elke situatie verschillend is. Wij 
ontwerpen deuren en kastenwanden op maat waarbij we 
altijd rekening houden met de wensen en het budget van 
de klant.’

Vakkundige installatie en levenslang gebruiksplezier
Kies je voor een deur of een kast of kastenwand van The 
Doors in Assen, dan kies je voor vakkundige installatie. ‘Bo-
vendien staan we voor levenslang gebruiksplezier. We kun-
nen deuren en kasten leveren voor elke ruimte, voor elke
woonstijl en voor elk budget. Je kunt bij ons terecht voor 
deuren, maar zeker ook voor compleet ingerichte wandkas-
ten, luxe inloopkasten en bijvoorbeeld scheidingselementen. 
En dat voor thuis, op kantoor of voor kantoor aan huis. Wij 
leveren altijd individueel maatwerk, in welke situatie dan 
ook.’ The Doors in Assen kiest bewust niet voor standaard, 
maar voor maatwerk. ‘Dit omdat weinig mensen van door-
snee houden. En natuurlijk omdat kasten en deuren een be-
hoorlijke impact hebben op de uitstraling van een bepaalde 
ruimte.’

Al vijftien jaar dé specialist!
The Doors Assen is al vijftien jaar het adres voor wie de deur 
of kast als stijlelement in het interieur beschouwt. ‘Het is 
onze missie om voor elke vraag een efficiënte en op maat 
gemaakte oplossing te bieden met producten van de hoogste

kwaliteit. Kies je voor ons, dan kies je voor producten van de 
hoogste kwaliteit. Dit omdat we alleen werken met de beste 
materialen die wij inkopen bij een geselecteerde groep spe-
cialistische leveranciers. Deze leveranciers hebben we zorg-
vuldig geselecteerd op basis van kwaliteit en duurzaamheid’, 
zegt Klaas Jan.

Ruimtelijke indelingen en individuele toepassingen
Ben jij op zoek naar een deur, kast of kastwand die het ver-
schil maakt, dan ben je bij The Doors Assen op precies het 
juiste adres. ‘We zijn al vijftien jaar dé specialist, ook op het 
gebied van ruimtelijke indelingen en individuele toepassin-
gen voor deuren en kasten. Wij kijken altijd met een frisse 

blik, wij hebben een geoefend oog en wij bieden een onge-
evenaarde designcollectie waaruit je kunt kiezen. Wij komen 
simpelweg altijd met een oplossing op maat’, besluit Klaas 
Jan.

The Doors Assen is gevestigd aan de Klompmakerstraat
3C in Assen. Telefoon: 0592 - 37 15 00. Zie ook de website 
www.thedoorsassen.nl. The Doors Assen kunt u enkel op af-
spraak bezoeken! Zo hebben we meer tijd om uw wensen 
aan te horen en u goed te woord te staan, u kunt dit zelf 
inplannen op: www.thedoorsassen.nl/afspraak-maken, of 
bel of mail om een afspraak te maken. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

THE DOORS ASSEN
DE DEUR ALS STIJLELEMENT IN HET INTERIEUR
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Het is voorjaar en dat betekent traditiegetrouw dat Harwi Keramiek in Eeserveen haar 
deuren weer opent voor een nieuw seizoen. Vanaf 1 april zijn er weer volop nieuwe beel-
den en keramiek te zien in zowel de tuin als in de galerie.

“De afgelopen maanden waren we alleen op 
afspraak geopend in verband met onze win-
terstop”, vertelt Trijnie Stavast, eigenaresse 
van Harwi. “Maar we hebben absoluut niet 
stilgezeten want er is in de pottenbakkerij 
volop doorgewerkt met als resultaat dat we 
nu veel mooie nieuwe dingen kunnen laten 
zien.” In de galerie en de beeldentuin vindt 
u niet alleen het keramiek uit eigen pot-
tenbakkerij maar ook beelden en andere 
voorwerpen van brons, glas, marmer en 
natuursteen. In verschillende prijsklassen 
en allerlei verschillende stijlen. De beelden-
tuin is ruim 4 voetbalvelden groot en een 
bezoek is voor zowel jong als oud een leuk 
uitje. Trijnie: “Iedereen is van harte welkom, 
honden mogen aangelijnd ook mee, we vra-
gen geen entree en voor degene die slecht ter 
been is er een rollator of rolstoel die geleend 
kan worden.” U bent op zondag welkom 
vanaf 11 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags 
en op dinsdag tot en met zaterdag is Harwi 
Keramiek geopend vanaf 10 uur ’s ochtends 
tot 5 uur ‘s middags.

 Behalve de galerie en de beeldentuin is ook 
de lunchroom vanaf nu weer geopend. In de 
lunchroom en op het fijne terras kunt u ge-
nieten van een kop koffie met iets lekkers er-
bij maar een koude of warme lunch of snack 
is ook mogelijk. “We verheugen ons enorm 
op het komende seizoen”, aldus Trijnie, “de 
eerste groepsboekingen staan alweer geno-
teerd en we zijn voor veel mensen een vast 
jaarlijks bezoekadres geworden. Doordat we 
ons midden in het prachtige Drentse land-
schap bevinden zijn we een gecertificeerd 
afstapmoment in het fietsnetwerk en ook 
liggen we langs wandelroutes, we ontvangen 
dus ook veel fietsers en wandelaars en dat is 
erg leuk.” Bent u op zoek naar een leuk uitje 
voor uw vriendengroep, wandelclub of fa-
miliefeestje dan zijn er verschillende moge-
lijkheden. Trijnie en haar echtgenoot Harm 
hebben speciaal hiervoor verschillende ar-
rangementen samengesteld die naar wens 
kunnen worden aangepast en eventueel 
ook kunnen worden gecombineerd met een 
mooie fiets- of wandeltocht in de omgeving. 

Bel of mail gerust even met Trijnie, zij is te 
bereiken via telefoonnummer 0599-287269 
of door te mailen naar info@harwikeramiek.
nl. U vindt Harwi Keramiek aan de Kanaal-

straat 9 in Eeserveen en nog meer info vindt 
u op www.harwikeramiek.nl. (Week in Week 
uit / Miranda Wolters, Foto: Herman van 
Oost)

VANAF 1 APRIL WEER VOLOP GENIETEN 
VAN TUINEN, KUNST EN KOFFIE BIJ  
HARWI KERAMIEK IN EESERVEEN
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Tieks TweewielersTieks Tweewielers bestaat sinds 1995 en is 
door de jaren heen uitgegroeid tot een modern, 
dynamisch bedrijf

In juli 2013 is er brand geweest en is het complete pand verwoest. De familie Tieks en 
hun medewerkers zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en binnen een paar dagen is 
er vanuit een loods op een locatie in de buurt een tijdelijke werkplaats gecreëerd zodat 
er toch kon worden doorgegaan met de reparaties en de verkoop. Ondertussen werd op 
de oorspronkelijke locatie met man en macht gewerkt aan de realisatie van een nieuw 
winkelpand.

In maart 2014 was de heropening van het 
huidige, moderne, nieuwe pand waar je nog 
steeds (ondanks de grootte en de moderni-
satie) de ouderwetse, relaxte, gemoedelijke 
sfeer ervaart.

Inmiddels is de samenstelling binnen het be-
drijf iets veranderd en hebben de oorspron-
kelijke eigenaren Chris en Anna een stapje 
terug gedaan en het stokje overgedragen aan 
dochter Petra en vaste medewerkers Josco 
en Mirian.

“Binnen het kleine team heerst een gezellige, 
relaxte sfeer en onze klanten voelen zich hier 
welkom. We streven ernaar om altijd ruim 
de tijd voor ze te nemen en de koffie staat al-
tijd klaar. De afgelopen maanden hadden we 
te kampen met personeelskrapte vanwege 
het vertrek van één van onze monteurs. 

Natuurlijk hebben we ons uiterste best ge-
daan om te zorgen dat onze klanten hier zo 
min mogelijk hinder van hadden en geluk-
kig is er sinds 1 maart jl. weer een monteur 
bij gekomen zodat we weer de snelle service 
kunnen verlenen die de klanten van ons ge-
wend zijn.

Ons pand is voorzien van een moderne 
werkplaats en onze monteurs zijn experts op 
het gebied van E-bikes. Door het volgen van 
cursussen en trainingen wordt hun expertise 
steeds op peil gehouden. 

In onze werkplaats worden alle nieuwe fiet-
sen afgemonteerd en worden alle voorko-
mende reparaties uitgevoerd. 

Service en klantgerichtheid vinden wij erg 
belangrijk en daarom kunnen onze klanten 
gebruik maken van onze gratis haal- en te-
rugbrengservice. Mede hierdoor is Tieks 
Tweewielers een begrip in de regio en ook 
daarbuiten.”

Wilt u ook eens kennismaken met Tieks 
Tweewielers? U kunt ons bezoeken aan het 
Weerdingerkanaal NZ 161 in Nieuw-Weer-
dinge of bel 0591 – 52 27 09. 

Ook kunt u een kijkje nemen op onze 
website: www.tiekstweewielers.nl. 

Graag tot ziens of horens!
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ECOtherm Vloerverwarming:
Specialist in het infrezen van vloerverwarming

Ben jij als ondernemer of als particulier op zoek naar vloerverwarming? Dan is het zeer verstandig om zaken te gaan 
doen met ECOtherm Vloerverwarming. ECOtherm geldt namelijk als specialist op het gebied van het infrezen van 
vloerverwarming, en dat in elke ondergrond. Dat steeds meer mensen kiezen voor ECOtherm Vloerverwarming mag 
ondertussen geen verrassing meer zijn. Door te kiezen voor deze specialist uit Vlagtwedde namelijk, dan kun je be-
hoorlijk energie besparen en kies je nadrukkelijk voor duurzaamheid. 

Meerdere montageteams in 
Noord-Nederland
Vanzelfsprekend werkt ECOtherm met alleen de beste pro-
ducten en kunnen de drie montageteams ondertussen be-
slist als specialisten omschreven worden. Deze specialisten, 
actief in Groningen, Friesland en Drenthe, kunnen vloerver-
warming aanleggen in cement en betonvloeren, maar kun-
nen ook vloerverwarming aanleggen op een houten vloer. 
‘Natuurlijk is er flink wat concurrentie op de markt. Er zijn 
echter een groot aantal redenen waarom je juist voor ons zou 
moeten kiezen’, zegt Wim Eelsing. ‘Kies je voor ECOtherm, 
dan kies je voor een optimale warmteverdeling en maak je 
gebruik van energiezuinige lage-temperatuurverwarming. 
Onze werkwijze is geschikt voor zowel cementen, betonnen 
en houten vloeren en als wij de vloerverwarming aanleg-
gen, dan ligt de verwarming direct onder de afwerkvloer. 
Dat maakt de reactietijd al meteen een stuk korter waardoor 
het sneller warm wordt dan wanneer je vloerverwarming op 
traditionele wijze aan laat leggen’, zegt Eelsing. 

Gecertificeerd en op zoek naar goed personeel
Kies je voor ECOtherm, dan kies je nadrukkelijk voor kwali-
teit. ‘De storingskans is minimaal en het verwarmingswater 
zal uitstekend doorstromen. Met onze zelfontwikkelde frees-
machine is de radius van elke bocht die wij frezen identiek. 
Hierdoor is de doorstroming bij elke groep vloerverwar-
ming gelijk en geeft hierdoor een gelijkmatige opwarming.  
Kies je voor onze diensten, dan krijg je bovendien te maken 
met een vaste prijs. Je krijgt dus achteraf niet te maken met 
meerwerk kosten’, zegt Eelsing, die overigens op zoek is naar 
nieuwe medewerkers. ‘Ik wil met mijn bedrijf graag opscha-
len. Ik zoek dus mensen die bij ons willen werken. Ik ben 
daarbij niet op zoek naar handjes, maar naar goede hand-
jes’, zegt Eelsing, die met zijn product zowel een certificering 
heeft vanuit het HLK in Stuttgart als ook is getoetst door het 
IBF in Troisdorf. Ook daardoor onderscheidt de onderne-
ming zich nadrukkelijk van collega’s in deze branche.

Tien jaar garantie
‘Wat ons verder ook bijzonder maakt, is dat we zelfvoorzie-
nend aan de slag gaan. We gebruiken dus geen stroom van 
de mensen thuis. Onze goed geoutilleerde auto’s beschikken 
over een eigen aggregaat waardoor wij niet afhankelijk zijn 
van een goede netstroom aansluiting van de klant. Zelfs met 
onze auto’s onderscheiden we ons dus nadrukkelijk van de 
andere bedrijven. Dat is bij ons wel anders’, zegt Eelsing, die 
verder laat weten dat er standaard tien jaar garantie geldt op 
de aanleg van vloerverwarming. 

ECOtherm Vloerverwarming is gevestigd aan de Prins 
Bernhardlaan 28 in Vlagtwedde. Het bedrijf is telefo-
nisch bereikbaar via 050 - 23 400 44. Zie ook de website  
www.ecothermvloerverwarming.nl.
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OMHEININGEN GIETEN BV
‘KIES JE VOOR ONS, DAN HEB JE OOK ECHT WAT MOOIS STAAN’
En of Emiel Postma het druk heeft! Mond-tot-mondrecla-
me doet zijn werk, zeker in de wereld van de omheinin-
gen. ‘Als je gewoon goed werk levert, dan gaat het snel. 
Andere mensen zien wat je doet en komen later zelf. Dat is 
natuurlijk een mooi compliment. Mensen die een omhei-
ning zoeken voor paarden, schapen of kippen of gewoon 
voor de tuin kunnen altijd aankloppen. Wij hebben altijd 
een passende oplossing’, zegt Postma.

Professioneel
Postma is van alle markten thuis. ‘Wij verkopen materialen 
om zelf een omheining te realiseren maar kunnen het ook 
voor je aanleggen. Dat laatste geniet altijd mijn voorkeur. 
Kies je namelijk voor ons, dat heb je ook echt wat moois 
staan. Dan wordt de omheining professioneel aangelegd en 
staat alles strak en recht. Ook mensen die een rijbak hebben 
en die omheind willen hebben, kloppen niet zelden bij ons 
aan. En zo kunnen we een heel brede doelgroep op de beste 
manier bedienen.’

Zakelijk en particulier
Omheiningen Gieten BV werkt voor zowel de zakelijke 
markt als voor de particulier. ‘Je vindt ons overal. We omhei-
nen zonneparken bijvoorbeeld, maar je kunt bij ons ook pri-
ma terecht voor palen of een rol gaas. Ook voor schrikdraad, 
landhekken en materialen kun je prima bij ons terecht. We 
betrekken onze materialen voornamelijk bij Poda in Dene-
marken. Het is en blijft natuurlijk ook altijd een kwestie van 
smaak’, zegt Postma, die ook poortjes kan leveren en aanleg-
gen. 

Wolfwerende materialen
‘Ik zeg altijd dat als mensen hun dieren binnen en buiten 
willen houden, ze altijd bij ons aan kunnen kloppen. Na-
tuurlijk is daar nu extra aandacht voor, zeker omdat de wolf 
ook in ons gebied al gesignaleerd is. Ik kan zeker ook wolf-
werende materialen leveren. Natuurlijk maken mensen zich 
druk om de komst van de wolf. Dat merken we ook en dat is 
logisch. Wij kunnen dus ook die mensen prima van dienst 
zijn. We kunnen simpelweg altijd helpen; ofwel met de juiste 
en kwalitatief goede materialen ofwel met de realisatie er-
van’, zegt Postma.

Continuïteit
Omheiningen Gieten BV heeft het druk. Om die reden 

denkt Postma nadrukkelijk na over de toekomst. ‘Ik werk 
nu met één vaste medewerker en kan daarnaast altijd reke-
nen op een aantal vaste zzp’ers. Ik wil graag doorgroeien met 
mijn bedrijf. Ik zou zelf graag wat meer op kantoor zijn en 
in dat kader is de kans groot dat er dit voorjaar nog iemand 
bij gaat komen. Dat is ook gewoon goed voor de continuïteit 
van mijn bedrijf. Ik zie de toekomst dan ook met vertrouwen 
tegemoet en ben er van overtuigd dat we nog heel erg veel 
mensen op een uitstekende manier kunnen helpen, of dat 
nou met goed materiaal is of met materiaal én aanleg.’ 

Omheiningen Gieten BV is gevestigd aan Achter ‘t Hout 9 in 
Gieten. Telefoon: 06 - 12 96 96 96. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee, Foto: Herman van Oost)
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Mensen die op een zeer laagdrempelige manier in contact willen komen met de golf-
sport, kunnen al achttien jaar prima terecht bij Country Golf Ees. ‘We willen heel Ne-
derland aan het golfen krijgen’, zegt Ferdie Ottens. In Ees kunnen zowel beginnende als 
meer ervaren golfers terecht. Bovendien is Country Golf Ees hét adres voor bedrijfsuit-
jes. ‘We hebben verschillende arrangementen waarbij groepen eerst de baan op kunnen 
en vervolgens bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een buffet of een barbecue’.

Perfecte golfbaan
Er zijn talloze voordelen te benoemen om te 
gaan golfen bij Country Golf Ees. ‘Onze con-
tributie is veel lager, je kunt hier veel sneller 
een rondje lopen en ook hier hebben we alle 
expertise in huis. Je kunt hier golfles krijgen 
om aan je handicap te werken en voor be-
ginners hebben we een beginnerscursus. Bij 
ons kun je ook gewoon het vaardigheidsbe-
wijs halen. Daarnaast is het hier gewoon zeer 
laagdrempelig en gezellig’, zegt Ottens tevre-
den. ‘We geven zeker niet alleen les aan be-
ginners. Ook gevorderden komen hier pri-
ma aan hun trekken. Hier ligt een perfecte 
golfbaan. De baan is anders en kleiner, maar 
erg leuk. De golfsport zit in de lift en dat 
merken we hier ook. Hier kunnen mensen 
kennismaken met de sport. Vervolgens kun-
nen ze hier blijven golfen, maar kunnen ze 
vervolgens ook hun vleugels elders uitslaan.’

Sneller
Zeker in de tijd dat mensen het steeds druk-
ker en drukker krijgen is Country Golf Ees 
echt ideaal. ‘Mensen kunnen hier sneller een 
rondje maken. Op een grotere baan ben je 
zomaar vijf, zes uur kwijt. Hier kun je ge-
makkelijk een rondje maken in twee uur. 
Dit spreekt ook de wat oudere doelgroep 
natuurlijk aan. Die kunnen vaak wat minder 
goed lange afstanden overbruggen namelijk.’

Arrangementen
Bij Country Golf Ees ligt de focus op de golf-
sport. ‘Daarnaast hebben we de arrangemen-
ten. Groepen kunnen hier prima een leuk ui-
tje beleven. Na instructies mogen ze de baan 

op om daarna gezellig in onze horeca of op 
het terras te genieten van een hapje en een 
drankje. We kunnen groepen bedienen van 
tien mensen, maar ook als je met honderd 
mensen echt een leuk uitje wilt, ben je hier 
aan het juiste adres’, zegt Ottens. Country 
Golf Ees zit ‘strak in het jasje’. ‘We willen ook 
niet per se groter worden. Dan verliezen we 
ook een beetje onze identiteit. Wél blijven we 
altijd investeren, bijvoorbeeld in duurzaam-
heid. Verder willen we graag nieuwe lockers 
plaatsen en een andere wens is om een nóg 
mooiere en extra oefengreen te realiseren. 
Aan ambitie zeker geen gebrek dus.’

Competitie voor bedrijven
Country Golf Ees organiseert ook een golf 
competitie voor bedrijven. ‘Ook dit is zeer 
laagdrempelig. Je hoeft dus beslist geen erva-
ring met golfen te hebben. Nadat een rondje 
is gegolfd is er aansluitend een borrel, vaak 
met een bepaald thema of is er een etentje. 
Ideaal dus ook om te netwerken. Op dit mo-
ment hebben we zeker nog ruimte voor be-
drijven die mee willen doen. De competitie 
gaat in principe over vijf donderdagavonden 
en we beginnen in mei. Bedrijven die mee 
willen doen kunnen contact opnemen’, be-
sluit Ottens.

Country Golf Ees is gevestigd aan de 
Oosterweg 1 in Ees. 
Telefoon: 0599 – 23 63 28 en 06 - 21 65 65 62.
Zie ook de website www.countrygolfees.nl. 

(Week in Week uit/Vincent Muskee)

COUNTRY GOLF EES
‘WE WILLEN HEEL NEDERLAND AAN HET GOLFEN KRIJGEN’

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Het voorjaar komt er aan. En zoals bekend 
begint het betere buitenleven bij Onrust in 
Nieuw- Buinen. Om de naderende komst 
van het voorjaar te vieren, houdt Onrust 
op zaterdag 1 april een demodag, van 09.00 
uur tot 17.00 uur. ‘Er zijn dan onder meer 
demonstraties van verschillende machines. 
Verder is er een speciale kassabonactie en 
krijgt elke betalende klant een leuke atten-
tie mee naar huis’, zegt Alberta.

Functionele outdoorkleding
Onrust in Nieuw Buinen behoeft amper na-
dere introductie. Het is dé vakhandel voor 
tuin- en parkmachines, (bedrijfs)kleding 
en (tuin)gereedschappen. ‘Ook alles op het 
gebied van beregening, van pomp tot aan 
het beregenen van uw gazon hebben we 
in voorraad. (koppelingen, tyleen, diverse 
maten tuinslang). Onderdeel van Onrust is 
ook Drents Jachthuis. Daar vind je nu ook 
zeer functionele outdoorkleding. ‘We heb-
ben er een hele hoek voor gereserveerd. De 
kleding is perfect voor bijvoorbeeld jagers, 
natuurfotografen, geo cachers en mensen 
die zo ongemerkt de natuur in kunnen gaan 
en dieren kunnen fotograferen.‘ Uiteraard is 
veel van deze kleding wind- en waterdicht 
en ademend.’

Teekwerende kleding bij Onrust
Je kunt bij Onrust nu ook terecht voor teek-
werende kleding. ‘Als gevolg van een beet 

van een teek kun je zomaar te maken krijgen 
met de ziekte van Lyme. Dit kan verstrek-
kende gevolgen hebben. We hebben een hele 
lijn met teekwerende kleding; dus van broe-
ken, blouses, jassen, vesten, shirts tot sok-
ken. De kleding beschikt over een speciale 
teekwerende stof. Valt er een teek op de kle-
ding, dan valt die teek er zo weer af. Teken-
beten worden nogal eens onderschat. Met 
deze kleding ben je dus perfect beschermd 

tegen teken. Ik kan nu ook alvast beloven dat 
wij namens Onrust zeker ook aandacht gaan 
besteden aan de Week van de Teek die later 
dit jaar op de agenda staat’, zegt Alberta.

Aftrap buitenseizoen
Maar eerst is er dus de demodag, aanstaande 
zaterdag. Als aftrap voor het buitenseizoen 
en als warm welkom voor een hopelijk 
prachtig voorjaar en zomer. ‘Zeer de moeite 

waard om langs te komen en kennis te ma-
ken met ons aanbod’, zegt Alberta.

Onrust, voor 2000 vierkante meter winkel-
plezier, is gevestigd aan de Drentse Poort 1B 
in Nieuw Buinen. Je kunt er gratis parkeren, 
zoals ook de koffie en thee er gratis zijn. Te-
lefoon: 0599 - 65 30 42. Zie ook de website 
www.onrust.net. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

VOORJAARS,-DEMODAG BIJ ONRUST IN NIEUW-BUINEN
HET BETERE BUITENLEVEN BEGINT
BIJ ONRUST IN NIEUW BUINEN!

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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