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Derde lustrum Dorpsportaal 
Gasselternijveen

Het is 2008. Bij de inwoners van Gasselternijveen valt een nieuwsbrief  in de bus: 
‘Virtueel Gasselternijveen’. Het pilotproject krijgt de naam ‘TELEBRINK’ mee.  
Telebrink wil dorpsbewoners van Gasselternijveen mogelijkheden bieden om de 
combinatie van leven, werken en zorgen te vergemakkelijken. Dat gebeurt door 
technologische toepassingen die dorpsbewoners samen met de projectleiders van 
Telebrink bedienen en ontwikkelen.  Een gedurfde ambitie.

De basisscholen krijgen de Managed Learning Gateway (MLG) opgeleverd. Leren buiten 
de muren van de school wordt mogelijk. In dorpshuis ‘t Roem worden gratis computer- 
en internetcursussen voor inwoners georganiseerd en techniek opgeleverd voor een 
dorpswebsite. Heel veel inwoners komen in aanraking met begrippen als password, 
delete, applicaties en leren surfen in de wondere wereld van internet. 

De cursussen zijn een groot succes. Voor de dorpswebsite Telebrink wordt een redactie 
van ICT’ers en betrokken dorps-bewoners gevonden. 
De domeinnaam: 
www.gasselternijveen-
online.nl wordt 
geregistreerd.

Lees verder op
pagina 31.

Gewijzigde aanleverdata 
i.v.m. Pasen
In verband met de Paasdagen op zondag 9 
en maandag 10 april a.s. kunt u uw OTO's of  
familieberichten bij de Bruna in Borger nog inleveren 
tot a.s. vrijdag 13.00 uur.

U kunt deze, uw persberichten en/of  advertenties  
wel mailen naar redactie@weekinweekuit.com of   
har@regiomagazine.nl tot maandagmorgen 10.00 uur.

Wij wensen u alvast hele fijne Paasdagen toe.

U kunt onze krant ook online lezen via  
www.weekinweekuit.com

Vijf jaar Verzorgd Wonen in Exloo
‘Ingezet op ruimte en kwaliteit en dat is gewaardeerd’
Op 23 maart 2018 is Verzorgd Wonen in Exloo officieel geopend. Het is een 
kleinschalig verpleeghuis voor ouderen aan de Zuiderhoofdstraat in Exloo. Nu 
bestaan ze alweer vijf  jaar.

Lees verder op pagina 5.

Opnieuw geld voor verbetering Drentse 
wijken, buurten en dorpen
 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de regeling ‘Wijk-buurt-dorp 
initiatieven’ met € 300.000,-- te verhogen. Sinds 28 maart is het voor groepen inwoners 

die vrijwillig helpen aan het versterken van de eigen 
woon- en leefomgeving opnieuw mogelijk om via de 
provincie subsidie aan te vragen voor hun initiatief.

Lees verder op pagina 11.

Herdenking bevrijding 
Buinen op woensdag 12 april
 
Op woensdag 12 april zal de bevrijding van het dorp 
Buinen worden herdacht. Het is inmiddels 78 jaar 
geleden dat Buinen door Poolse militairen is bevrijd. Op 
12 april vindt hiervoor een herdenkingsbijeenkomst plaats 
in Steakhouse El Zorro/Hotel Hartlief  in Buinen.

Lees verder op pagina 13.

De redaktieleden - Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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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 

* Op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) en maandag 10  
 april (2e paasdag) is het gemeentehuis gesloten. 

 Het afvalbrengpunt is vrijdag 7 april wel open. 

Lees verder op pagina 4  ▶

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

▶

Geslaagde a� rap voor Nationale Sportweek
In september dit jaar zijn de gemeente 
Aa en Hunze en Borger-Odoorn gast-
gemeente voor de NOC*NSF Nationa-
le Sportweek. Hiervan was afgelopen 
dinsdag 28 maart de aftrap in Grolloo. 
De sportweek heeft als doel om zoveel 
mogelijk mensen in Nederland te en-
thousiasmeren om te sporten en te be-
wegen. Het programma werd afgetrapt 
met een feestelijke openingsdans door 
Muze Dans Borger. 

EK Wielrennen
De avond werd vervolgd met sportieve 
succesverhalen uit beide gemeenten. Zo 
komt dit jaar het EK wielrennen door 
beide gemeenten. Ook was er een voltige 
act door Elwin Lok (sportman van het 

jaar Borger-Odoorn) en werden er ideeën 
opgehaald voor het organiseren van de 
Nationale Sportweek. 

Hee�  u ideeën voor de 
Nationale Sportweek
De avond stond in het teken van Een 
Leven Lang Bewegen. Dit is ook het 
thema voor de Nationale Sportweek van 
Aa en Hunze & Borger Odoorn. 35% van 
de mensen wil wel in beweging komen, 
maar lukt het nog niet. Een Leven Lang 
Bewegen richt zich op deze doelgroep. 
De Nationale Sportweek vindt plaats van 
15 t/m 24 september. Wilt u ook iets 
organiseren in deze week? Laat het weten. 
U kunt contact opnemen met Eline Boer: 
e.boer@borger-odoorn.nl 

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.

▶

Winter of zomer: goede
isolatie bespaart altijd! 

De winter is voorbij en de ergste kou lijkt uit de 
lucht. Ongetwijfeld zal bij de meeste  mensen 
de energierekening de komende tijd dalen, maar 
juist nu is het belangrijk om door te gaan met 
plannen om de woning te verduurzamen en waar 
mogelijk te isoleren. Goede isolatie houdt name-
lijk niet alleen de kou buiten en de warmte bin-
nen, maar in de zomermaanden werkt het ook 
omgekeerd: dan houdt goede isolatie de warmte 
buiten en de koelte binnen. De juiste beglazing 
in de kozijnen helpt bijvoorbeeld enorm. Bo-
vendien hoeft dan in de warme periodes minder 
vaak de airco te worden gebruikt en dat is toch 
vaak een enorme energievreter.
  
Vrijblijvend gesprek met energiecoach
Goede isolatie is dus altijd nuttig. De gemeen-
te Borger- Odoorn heeft vrijwillige energiecoa-
ches die kennis hebben op het gebied van ener-
giebesparing en verduurzaming. Zij voeren een 
huiskamergesprek met inwoners en maken een 
verkennende energiescan van de woning. Daarbij 
geeft de energiecoach praktische informatie en 
tips aan inwoners over energiebesparing en duur-
zaam opwekken. Vraag een verkennend gesprek 
aan met een energiecoach: 
www.borger-odoorn.nl/energiecoach.

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

▶

Paasvuren 2023
Aan onderstaande verenigingen/
instellingen is er ontheffi ng verleend 
van het verbod afvalstoffen te 
verbranden (t.b.v. het houden van 
een paasvuur).

- Dorpsbelang Klijndijk en Dorps- 
 belangen Odoorn op een perceel  
 grond gelegen aan de Middelweg in  
 Odoorn
- Vereniging Dorpsbelangen Ees   
 en Eesergroen op een perceel grond 
 gelegen aan de Eeserstraat/Witkoelen- 
 weg in Eesergroen
- Boerschap Westdorp op een perceel 
 grond gelegen aan de Stroetendijk in 
 Westdorp
- Dorpsbelangen Exloo op een perceel 
 grond gelegen aan de Buinerweg naast 
 de oude waterzuiveringsinstallatie 
 in Exloo
- Plaatselijk Belang Buinerveen/ 
 Nieuw-Buinen West op een perceel 
 grond gelegen aan de Zuidelijke 
 Tweederdeweg in Nieuw-Buinen
- Rooms Katholieke Kerk Zandberg
 op een perceel grond gelegen achter de 
 Rooms Katholieke Kerk aan de 
 Kerklaan 23 in Zandberg
- Stichting Boerenrock op een perceel
  grond gelegen aan de Verbindingsweg 
 tussen Drouwenmond en Drouwener-
 veen
- Vereniging Dorpsbelangen Buinen
 op een perceel grond gelegen aan de
  kruising Eilandenweg/Munkakkers 
 (zandweg)
- Plaatselijk Belang Valthe op een
  perceel grond gelegen aan de 
 Langhietsweg (achter het dorpshuis)

Belanghebbenden worden in de gelegen-
heid gesteld om binnen 6 weken na
datum van deze publicatie hun bezwaar 
mondeling of  schriftelijk kenbaar te 
maken bij het college van burgemeester 
en wethouders.

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 moge-
lijkheden van afname/toelevering energie-
net, netcongestie en lokale energiehubs. 

Ook lokale ondernemers komen aan bod 
en delen hun ervaringen met het verduur-
zamen van hun bedrijf.

Aanmelden?
Mail naar ondernemen@borger-odoorn.nl.

Zakelijk tekenaar Esther van der Linden was aanwezig om de avond vast te leggen op papier.

▶

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.

Vraag om een bezoek van de Energiecoach
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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.
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Vrijwilligers gezocht voor het 
Schapeninformatiecentrum in Exloo
Vanaf  1 april tot 1 oktober lopen de schapen van de schaapskudde van Exloo van 
van de schaapskooi door het dorp naar het Molenveld. In die periode is ook het 
SchapenInformatieCentrum (SIC) geopend. 

De vrijwilligers zijn er 1 of  2 keer per week 
een ochtend of  middag om belangstellenden 
en fans van schapen informatie te geven 
en - ook heel belangrijk - leuke artikelen te 
verkopen.

Want die opbrengsten hebben we hard nodig 
voor de verzorging van de schapen.

Wij komen nu vrijwilligers tekort. Wij zoeken 
jou daarom! Meldt je aan bij: Lucia (06-20 49 
60 82).

Drukbezochte afscheidsreceptie
Oringer Marke in Odoorn verder zonder 
Klaasjan en Brigitte

Afgelopen vrijdag namen Klaasjan en Brigitte Niezing definitief  afscheid van De 
Oringer Marke. Het hotel wordt voortaan gerund door Luc Sietsma en Patrick 
Wolffenbuttel. Vrijdag kregen relaties de kans om afscheid te nemen van Klaasjan 
en Brigitte tijdens een gezellige en drukbezochte receptie. Voor de gasten was dat 
ook meteen een uitgelezen mogelijkheid om alvast kennis te maken met de nieuwe 
eigenaren.

Geen onbekenden in de hotelwereld
Het gebrek aan plezier en tijd om nog 
ouderwets hotelier te zijn. Dat is vooral 
de reden dat Klaasjan en Brigitte er 
mee stoppen. Liefst 23 jaar waren ze 
verantwoordelijk voor De Oringer Marke. 
Wat ze in de toekomst gaat doen, is nog 
niet duidelijk. Wel hebben ze nog een Bed 
& Breakfast in Oostenrijk. Overigens is de 
noodzaak om nog wel elders aan de slag 
te gaan er niet. De nieuwe eigenaren zijn 
overigens bepaald geen onbekenden in de 

hotelwereld. Ze zijn namelijk al eigenaar van 
Hotel Hof  van Gelre in Lochem en de hotels 
De Zon en Paping in Ommen. Zij kennen 
dus al nadrukkelijk het klappen van de zweep.

Op de foto Klaasjan en Brigitte en de nieuwe 
eigenaren, die tijdens de receptie lieten weten 
goed voor De Oringer Marke te zullen 
zorgen. Overigens blijft het personeel van het 
hotel gewoon aan. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Paasvuur in Eesergroen
a.s. zondag 9 april is het eerste paasdag  en dan is er weer het traditionele Paasvuur in 
Eesergroen, tegenover Lucy’s Inn.

Snoeihout gratis brengen
Snoeihout kan gratis gebracht worden op 
zaterdag 8 april a.s. tussen 9.00-16.00 uur. 
Alleen snoeihout en geen stronken en geverfd 

hout. Het Paasvuur zal op zondagavond 
om 20.00 worden aangestoken door de 
Paashazen.

De kunst van het minimalisme
Fotoclub Borger-Odoorn 
presenteert foto's van de 
maand

Met een gelijk aantal gescoorde punten staan er deze 
keer twee foto’s op de eerste plaats. 
 
Claudia Vos maakte op het juiste moment een foto van 
een krokus die door de sneeuw piept. Het weggeduwde 
sneeuwkapje zit nog aan de zijkant. De schaduwen op de 
sneeuw maken de foto af.

De foto van de hand van Jannet de Joode, toont een halve 
aardbei op een lepel. Jannet heeft gebruikgemaakt van een 
zelfgefabriceerde ‘studio'. Er zijn verschillende flitsers, 
zwarte doeken en een reflectiescherm gebruikt om tot het 
gewenste resultaat te komen. Truus Heins en Rien de Joode 
eindigden respectiefelijk op de tweede en derde plaats. 
Voor meer info kijk dan op fcbo.nl of  mail naar 
secretarisfcbo@gmail.com



Ook bij Bruna in Borger te koop
Gert Lubberts uit Borger schrijft tweede bundel 
over leven met Alzheimer
Ruim anderhalf  jaar na ‘Er zijn 
geen torens meer’ heeft Gert 
Lubberts uit Borger een tweede 
bundel over leven met Alzheimer 
uitgebracht: ‘Voordat je te ver 
weg bent’. Lubberts’ vrouw lijd 
sinds 2014 aan Alzheimer. ‘Ik 
ben als uitlaatklep begonnen 
met schrijven’, zegt Lubberts, 
bovendien als voormalig 
predikant toch al goed in en 
liefhebber van taal. ‘Zo ontstond 
ooit een eerste gedichtje en 
vervolgens was er geen houden 
meer aan. Het is een uitlaatklep. 
Toen ik mijn werk aan mensen 
om me heen liet lezen, kreeg 
ik meteen te horen dat ik dit 
eigenlijk niet voor mezelf  mocht 
houden. En zo zijn de twee bundels tot stand gekomen’

Troost en herkenning
En dus zocht Lubberts een 
uitgever, die hij in Palmslag vond. 
‘Ik hoop dat mijn werk mensen 
die in dezelfde situatie verkeren 
troost en herkenning kan geven’, 
zegt Lubberts. Na de eerste 
bundel met onder meer poëzie en 
dagboeknotities, ligt nu dus ook 
de tweede bundel bij de Bruna 
in Borger. ‘De mensen die het al 
gelezen hebben, noemen het iets 
verdrietiger dan de eerste bundel. 
Een veel gebruikte indeling van 

dementie in vier fasen luidt: de 
bedreigde ik, de verdwaalde ik, de 
verborgen ik en de verzonken ik. 
Die laatste fase creëert de meeste 
onrust omdát het nu eenmaal 
de laatste is én omdat het wordt 
gekenmerkt door toenemende 
onbereikbaarheid. Ik voel zelf  
regelmatig onrust. Het verzonkene 
nadert en nadert’, zegt hij.

Licht en luchtigheid
‘Voordat je te ver weg bent’ is 
best emotioneel beladen. ‘Toch 

ontbreekt de luchtigheid niet. 
Bij deze rotziekte gaan licht en 
luchtigheid namelijk hand in hand’, 
besluit Lubberts. ‘Voordat je te 
ver weg bent’ is verkrijgbaar bij de 
Bruna in Borger of  te bestellen bij 
andere boekhandels, bij uitgeverij 
Palmslag en bij Bol.com. Ook de 
eerste bundel ‘Er zijn geen torens 
meer’ is nog steeds verkrijgbaar. 
Van elk verkocht exemplaar 
van ‘Voordat je te ver weg bent’  
gaat 2,50 euro naar Alzheimer 
Nederland. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Stichting Europa Kinderhulp 
zoekt vakantiegezinnen in 
Drenthe
Al ruim 60 jaar komen er iedere zomer kwetsbare kinderen uit 
Duitsland naar Nederland voor een vakantie bij een vakantiegezin. 
Stichting Europa Kinderhulp is daarom o.a. in Drenthe op zoek naar 
gezinnen die deze zomer voor zo’n twee weken een Duits kind in 
hun gezin willen opnemen.

Honderden kinderen
De Duitse reizen behoren tot 
de oudste reizen die Europa 
Kinderhulp aanbiedt. Al sinds 
de jaren zestig verblijven in 
de zomervakantie honderden 
Duitse kinderen bij Nederlandse 
gezinnen. In Drenthe komen er 
o.a. kinderen uit Berlijn, Hannover 
en Schneeberg/Delitzsch. Het 
gaat daarbij om kinderen die in 
sociaal of  financieel moeilijke 
omstandigheden opgroeien. Een 
vakantie bij een Nederlands gezin 
is voor hen een moment om hun 
batterij weer op te laden en even 
gewoon kind te mogen zijn. 

Ook voor de vakantiegezinnen 
zelf  is het een bijzondere ervaring. 
Door de jaren heen kunnen zij een 
hechte band met hun vakantiekind 
opbouwen en soms hebben zij 

zelfs nog steeds contact als hun 
vakantiekind volwassen is.

Sprechen Sie Deutsch?
Het is handig als je een beetje Duits 
spreekt, maar dat is geen vereiste. 
De ervaring leert dat je elkaar 
evengoed wel begrijpt en met een 
vertaalapp kom je ook een heel 
eind. Bovendien pikken de kinderen 
al gauw wat Nederlands op.

Voor komende zomer wordt dus 
ook in Drenthe naar gezinnen 
gezocht die hun huis en hart willen 
openstellen voor een van deze 
kinderen. De Duitse kinderen 
arriveren in juli voor een verblijf  
van zo’n twee weken. Ze zijn in de 
leeftijd van 5-12 jaar, als ze voor de 
eerste keer komen. Voor de exacte 
reisdata en aanmelden kijk op  
www.europakinderhulp.nl

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak. 
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.

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

▶ www.borger-odoorn.nl/afspraak

Gaat u verhuizen binnen 
de gemeente? Kijk eens op:

www.borger-odoorn.nl/verhuizen

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 13
▶ 31-03-2023, Borger
 het organiseren van de avondvierdaagse in 
 Borger van 6 - 9 juni 2023 (verleend)
▶ 31-03-2023, Exloërveen
 Exloërveen 8A, het vervangen van het oudste  
 deel van de tuinbouwkassen 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, Zandberg
 Schaapsbergweg 54, het kappen van een els  

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, Exloo
 Valtherzandweg 5, het kappen van meerdere 
 � jnsparren (verleende omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11807), het  
 bouwen van een woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, Borger
 Dingspil 52, het kappen van een es 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11805), het  
 bouwen van een woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 123, het wijzigen van de 
 bestemming 'wonen' naar 'maatschappelijk'  

(verlenging beslistermijn)
▶ 30-03-2023, Buinen
 Molenstraat 2b, het tijdelijk afwijken van het  
 bestemmingsplan voor het plaatsen van een 
 tent voor het Jubileumfeest VV Buinen 75 jaar 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, Valthe
 Schoolstraat 3, het vervangen en plaatsen 

 van dakkapellen 
(verleende omgevingsvergunning)

▶ 30-03-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 344A, het wijzigen van de 
 bestemming van 'bedrijfspand' naar 'wonen'  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11806), het  
 bouwen van een woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 417, het starten van een pedicure 
 praktijk aan huis en het bouwen van een 
 bijgebouw ten behoeve van de pedicure 
 praktijk (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 30-03-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11804), het 
 bouwen van woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 29-03-2023, Zandberg
 achter Kerklaan 23, het inrichten en 
 ontbranden van een paasvuur 

(verleend 27/03)
▶ 29-03-2023, Nieuw-Buinen
 Zuidelijke Tweederde weg, het inrichten en  
 ontbranden van een paasvuur (verleend)
▶ 29-03-2023, Eesergroen
 perceel aan de Eeserstraat/Witkoelenweg, 
 het inrichten en ontbranden van een 
 paasvuur (verleend)
▶ 29-03-2023, Westdorp
 Stroetendijk, het inrichten en ontbranden  
 van een paasvuur (aanvraag)
▶ 29-03-2023, Exloo
 Hoofdstraat 57, het organiseren van 

 lammetjesdag op 21 mei 2023, Z2023-006956  
(verleend)

▶ 29-03-2023, Valthe
 Langhietsweg, het inrichten en ontbranden  
 van een paasvuur (verleend)
▶ 29-03-2023, Buinen
 kruising Eilandenweg/zandweg, het inrichten  
 en ontbranden van een paasvuur (verleend)
▶ 29-03-2023, Exloo
 Buinerweg, perceel gelegen naast de oude  
 waterzuiveringsinstallatie, het inrichten en  
 ontbranden van een paasvuur (verleend)
▶ 29-03-2023, Drouwen
 Gasselterstraat 7-050, het realiseren van een 
 tuinberging 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 29-03-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl-Zuid 81, het vervangen en isoleren  
 van het dak (verlenging beslistermijn)
▶ 29-03-2023, Odoorn
 Middelweg, het inrichten en ontbranden van  
 een paasvuur (verleend)
▶ 28-03-2023, Beleidsregels Webwinkel 
 Energie in Borger-Odoorn
▶ 27-03-2023, Borger
 nabij De Slieten (kadastrale sectie L 4311), 
 het kappen van een plataan 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 27-03-2023, Drouwenermond
 Zuiderdiep 52, het bouwen van een 
 bewaarplaats voor agrarische producten  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 27-03-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 384, het kappen van een beuk  
 (verleende omgevingsvergunning)

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

▶ www.borger-odoorn.nl/riolering
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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, Witte donderdag, 
19.30 uur: ds. L. Roersma (HA). Goede 
vrijdag 19.30 uur:  
ds. L. Roersma. Stille zaterdag 21.00 uur: 
ds. L. Roersma. 1e Paasdag 10.00 uur; ds. 
L. Roersma.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 6 april 19.30 uur: 
ds. R. de Hoop. Goede vrijdag 19.30 uur: 
Vesperdienst. Zaterdag 8 april 19.30 uur: 
Vesperdienst. 1e Paasdag 11.00 uur: Dhr. 
H. Dijkstra.

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 Goede vrijdag 
15.00 uur met Helene Westerik en Wim 
Boer. 2e Paasdag 10.00 uur met Helene 
Westerik en Wim Boer. Zie onze website 
en FB-pagina www.vrijzinnigekerko-
doorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, Goede vrijdag 
19.00 uur: ds. G. de Klein (HA). 1e Paas-
dag 09.30 uur: ds. G. de Klein.

Valthe
Protestantse gemeente, 6 april 19.30 
uur: ds. H. Thon (HA), De Hoeksteen. 
Goede vrijdag 19.30 uur: ds. Van Elten, 
Nw Weerdinge. 1e Paasdag 10.00 uur: ds. 
H. Thon, De Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:  
Martin Nanninga.
Protestantse gemeente, zie Valthe.

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

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Vrijdag 7 april, 14.30 uur, 
Kruisweg, celebr. Diaken S.J. Hof. Zon-
dag 9 april 9.30 uur, Eucharistieviering, 
celebr. Pastoor J.E.B. Deuling.Woensdag 
12 april, 9.00 uur, Eucharistieviering, 
celebr. Pastoor J.E.B. Deuling. Zie ook: 
www.heiligkruisparochie.nl

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal Noord, 
Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream onder 
baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkadekerk 
7 april   Goede vrijdag 19.30 u. ds. M.F. 
van Binnendijk. Heilig Avondmaal. 9 
april   9.30 u. ds. M.F. van Binnendijk, 
19.00 u. ds. C.G. op ’t Hof  uit Siddebu-
ren. 10 april 9.30 u. ds. A. Lagendijk uit 
Onstwedde.

Vijf jaar Verzorgd Wonen in Exloo
‘Ingezet op ruimte en kwaliteit en dat is gewaardeerd’
Op 23 maart 2018 is Verzorgd Wonen in Exloo officieel geopend. Het is 
een kleinschalig verpleeghuis voor ouderen aan de Zuiderhoofdstraat in 
Exloo. Nu bestaan ze alweer vijf  jaar.

Het idee om Verzorgd Wonen in 
Exloo te starten is ontstaan tijdens 
een gesprek van Rita van Breden en 
Erica Georgius op het schoolplein 
van hun kinderen. Als snel bleken ze 
dezelfde visie na te streven én elkaar 
als ondernemers aan te vullen. De 
afgelopen vijf  jaar zijn omgevlogen. 
‘Natuurlijk was het spannend in het 
begin, zeggen Erica en Rita. Hoe 
gaat het lopen? Maar we kunnen met 
een heel goed gevoel terugkijken 
op de afgelopen vijf  jaar. Stap voor 
stap hebben de dames een team van 
zorgprofessionals gevormd. En stap 
voor stap heeft zich een team van 
kundige en enthousiaste vrijwilligers 
gevormd. En dit wordt enorm 
gewaardeerd door de bewoners en 
hun families en mantelzorgers’.

Kwaliteit, huiselijk en kleinschalig
‘Ons verpleeghuis is huiselijk, 
kleinschalig en erg persoonsgericht. 
De verbouwde boerderij is ruim, 
zowel qua appartementen als qua 
gemeenschappelijke ruimten. Ook de 
tuin is ruim bemeten’, zo vertellen de 
eigenaren Rita en Erica. Rita vertelt 
dat er aan de Zuiderhoofdstraat 
in Exloo 15 appartementen voor 
ouderen zijn. Verzorgd Wonen in 
Exloo levert 24-uurszorg aan ouderen 
met dementie en/of  ouderen met 
een fysieke beperking. Voor de zorg 
en begeleiding hebben bewoners een 
zogenaamde wlz-indicatie nodig.

‘Vrijwel iedereen die bij ons 
binnenkomt waardeert de 
huiselijkheid, de mooie inrichting en 
de ruimte’ aldus Erica. Het voelt en 
ziet er uit als een woonhuis en niet als 
een verpleeghuis zegt men. De unieke 
plek met uitzicht op de Hondsrug 
maar ook ín het dorp Exloo maakt 
dat mensen die houden van ruimte, 
van tuinieren en van genieten van 
het landschap op hun plek zijn bij 
Verzorgd Wonen in Exloo.

‘Maar, zegt Rita, naast een mooie plek 
is het allerbelangrijkste natuurlijk om 

kwalitatief  goede zorg en begeleiding 
te geven’. Als verpleegkundige zet 
Rita haar jarenlange ervaring in in 
de organisatie. Verzorgd Wonen in 
Exloo werkt uiteraard volgens de 
landelijke richtlijnen die gelden voor 
de verpleeghuiszorg. 

Activiteiten
Alles staat in het teken van het op een 
persoonsgerichte en huiselijke manier 
leveren van kwalitatief  goede zorg 
en begeleiding. Bij leven, maar ook 
in de allerlaatste fase waarin mensen 
omringd door hun naasten én in 
nabijheid van de zorgprofessionals 
kunnen sterven bij Verzorgd Wonen 
in Exloo.

In de loop der jaren is het 
activiteitenprogramma uitgebreid, 
vertellen de dames. Er is inmiddels 
sprake van terugkerende activiteiten 
zoals zingen, fysiogym, handmassage, 
bezinningsochtend en yoga. Maar 
uiteraard wordt er ook gefietst op 
de duofiets, gewandeld (en soms 
gewerkt) in de tuin en in het dorp 
en worden de bewoners begeleid bij 
creatieve dingen en spelletjes doen. 
Soms zijn er potentiele bewoners 
die een aantal maanden moeten 
wachten op een appartement bij 
Verzorgd Wonen in Exloo. Dan is het 
meedoen aan de activiteiten (als zijnde 
dagbesteding) op een paar ochtenden 
in de week ook aan de orde.

Persoonsgericht
Het persoonsgerichte zorgconcept 
uit zich ook in de visie ‘je leven in 
Verzorgd Wonen in Exloo zoveel 
mogelijk blijven leven als je het altijd 
geleefd hebt’. Erica legt uit dat een 
aantal bewoners wekelijks naar de 
zitgymnastiek in het dorpshuis in 
Exloo gaan. En een bewoonster gaat 
altijd naar de verenigingsavond van 
de Vrouwen van Nu. De wensen ten 
aanzien van het warm eten worden 
regelmatig gevraagd aan de bewoners 
en zoveel mogelijk verwerkt in het 
menu. Onlangs was dat bijvoorbeeld 

‘hete bliksem’. Voor de gastvrouwen 
is het vanzelfsprekend om dagelijks 
vers en voedzaam te koken.

Lerende organisatie
‘Uiteraard hebben we als 
ondernemers maar ook met elkaar 
als team heel veel geleerd in de 
afgelopen jaren. Van complexe 
situaties leren we telkens weer. We 
blijven onze organisatie, ons team en 
onszelf  ontwikkelen mbt training en 
coaching’ geeft Erica aan. ‘Ook onze 
cliëntenraad en raad van toezicht 
houden ons alert en fungeren als 
sparringpartner’.

Alhoewel de organisatie goed staat, 
blijven Erica en Rita en hun team alert 
op verbeteringen op het gebied van 
kwaliteit. Ze bieden gespecialiseerde 
opleidingen aan aan hun medewerkers 
en zijn lid van een lerend netwerk van 
meerdere kleinschalige organisaties 
verspreid door heel Nederland. ‘Hier 
leren we over en weer van elkaars 
organisatie. Maar ook de moestuin 
die nog beter toegankelijker wordt 
én waar tuinvrijwilligers aan de slag 
zullen gaan is een voorbeeld van iets 
nieuws, aldus Rita.

Waardering
Erica en Rita vertellen dat ze veel 
steun ervaren uit het dorp Exloo. 
Bij de start van het bedrijf, maar 
ook heden ten dage. Dat zit hem 
in steun maar bijvoorbeeld ook in 
spullen die ze gekregen hebben 
van dorpsgenoten. Van parasol tot 
behandelstoel. En van tuinplanten tot 
meubels. Hier zijn ze dankbaar voor.

Tot slot willen Erica en Rita nog 
kwijt dat ze ontzettend trots zijn op 
en veel waardering hebben voor hun 
team. Fantastisch hoe zij 365 dagen 
per jaar, 24 u per dag met elkaar alle 
werk verzetten. Vanuit hun hart, met 
kwaliteit én grote flexibiliteit. Als 
dank was er voor alle medewerkers 
en hun partners én natuurlijk voor 
alle vrijwilligers afgelopen vrijdag een 
geweldig feestje.

Renovatie clubgebouw Woudlopers in Borger
 
De Woudlopers Borger is de scouting vereniging voor kinderen uit 
Borger en omgeving, opgericht in 1950. Tegenwoordig telt de club 
ruim 120 leden. Het clubgebouw stamt uit 1952. In 2005 is de aanbouw 
afgerond en met de aanleg van stromend water en riolering is toen 
een flinke moderniseringsslag gemaakt. Desondanks is het gebouw 
flink verouderd en niet toekomstbestendig voor de huidige generatie. 
Naast dat het gebouw verouderd is, dient ook meer ruimte gecreëerd te 
worden om ruimte te bieden aan alle leden tijdens de opkomsten.
 
Meerdere acties om geld in te 
zamelen
Om de financiële middelen te 
verzamelen voor dit grote project 
zullen de Woudlopers de komende 
periode meerdere acties organiseren 
om geld te verdienen. De eerste actie 

is een inzameling van oud ijzer en 
andere metalen.

Draagt u een steentje bij zodat 
de Woudlopers hun clubgebouw 
toekomstbestendig kunnen maken 
voor de kinderen?

Oud IJzer actie op 15 april a.s.
Op zaterdag 15 april kunt u 
tussen 9:00 en 15:00 uw oud ijzer 
langsbrengen aan de Marslandenweg 
5 in Borger. U mag ook een foto 
appen van uw oud ijzer naar 06 51 
58 47 54, dan wordt een afspraak 
gemaakt om het op te halen bij u 
thuis.

Elke soort oud ijzer is welkom! 
staal/ aluminium/ koper/ elektrische 
apparaten/ accu’s en vriezers, 
koelkasten en tv’s nemen we mee in 
overleg.
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Zwembaden Borger-Odoorn B.V.
Zuideinde 36, 7875 CD EXLOO

zwembad
de leewal
exloo

zwembad
de zwaoi
valthermond

zwembad
de buiner streng
nieuw-buinen

zwembad
de leewal

PAASEIEREN ZOEKEN!

RONDOM HET ZWEMBAD EN LIGWEIDE  |  www.zwembo.nl

(PAAS)ZATERDAG 8 APRIL - START 11.00 uur

VIND DE GOUDEN EIEREN EN WIN PRACHTIGE PRIJZEN!

1x persoonlijk

abonnement

voor 2023*

1x een
meerbaden-meerbaden-

kaart
voor 2023*

Heel veel
Heel veel

leuke prijzen!

leuke prijzen!

:) :)

:)

PAK JE
KANS!

* geldig in de drie zwembaden van Borger-Odoorn!
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Start motorseizoen: Drentse campagne 
vraagt aandacht voor veiligheid 
motorrijders
Het motorseizoen is gestart! Motorrijden is heerlijk maar op de motor ben je 
ook kwetsbaar. Andere weggebruikers zien je makkelijk over het hoofd. En na de 
winter is het voor iedereen vaak weer wennen aan motorrijders op de weg. Reden 
genoeg om allemaal even extra op te letten. Daarom houdt de Mobiliteitsraad 
Drenthe de voorlichtingscampagne Veilig op pad? Mooi man! De campagne 
ging van start tijdens de landelijke Dag van de Motorrijder van de Koninklijke 
Nederlandse Motorrijders Vereniging op zondag 2 april jl.

Nu de dagen langer worden en de temperaturen stijgen, worden de motoren weer van stal 
gehaald. De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) heeft zondag 
2 april uitgeroepen tot de Dag van de Motorrijder en opent op deze dag officieel het 
motorseizoen. De vereniging vraagt zo aandacht voor motorrijders in het verkeer. Als 
motorrijder ben je kwetsbaar in het verkeer. Je wordt niet beschermd met gordels en 
airbags en andere weggebruikers zien je snel over het hoofd. Het risico op een ongeval 
is daardoor groter. Tijdens de landelijke dag heeft de KNMV verschillende tochten met 
koffiepunten door het hele land. In Drenthe werkt de vereniging mee aan de verspreiding 
van de motorcampagne van de Mobiliteitsraad Drenthe. Zo werden tijdens de actiedag op 
de Junior Track van het TT-circuit in Assen op 2 april jl. flyers uitgedeeld.

Meer weten over deze campagne? Ga dan naar www.veiligmetdemotor.nl en kijk op 
dagvandemotorrijder.nl

Kinderen maken eigen ‘Haontie op een 
stokkie’ in Drouwen

Het is een traditie die gekoesterd moet worden. Liefst 25 kinderen kwamen 
zaterdag samen in het Meester Hekman Hoes in Drouwen.

Daar versierden de kinderen hun eigen ‘Haontie op een stokkie’ met behulp van onder 
meer crêpepapier, vouwblaadjes en andere franjes. Natuurlijk kregen ze vervolgens een 
ketting met lekkers en maakte het haantje van brood het ‘stokkie’ helemaal compleet. 
Vervolgens maakten de kinderen een optocht door het dorp. En omdat ook het weer 
prima meewerkte, was er sprake van een zeer geslaagde middag. Op naar volgend jaar!

Leerlingen uit Gasselternijveen 
succesvol in leerproject Leesvreters
Groep 6 en 7 van de obs J. Emmens uit Gasselternijveen heeft een gedeelde eerste 
plaats behaald in het leesproject Leesvreters! Leesvreters is een project om de 
leesbevordering en het leesplezier te verhogen. En dát is gelukt!

Acht weken lang hebben de kinderen boeken gelezen om quizvragen te beantwoorden. 
Ook konden de kinderen hun mening geven over de gelezen boeken. Dit leverde 
bonuspunten op! Samen met andere scholen vanuit andere gemeenten streden de 
kinderen om de titel Leesvreters 2023!

Biblionet Drenthe heeft de prijzen overhandigd: een oorkonde en een boekenbon.Voor 
deze prestatie werden de leerlingen op taart getrakteerd.

Sluiting panden in Stadskanaal en 
Musselkanaal na drugsvondst
Op vrijdag 31 maart jl  zijn op last van de burgemeester een woning aan 
de Belgiëlaan in Stadskanaal en een pand aan de Tweede Boerendiep in 
Musselkanaal gesloten. De sluitingen zijn op grond van overtreding van artikel 
13b van de Opiumwet.

De politie heeft in de woning aan de Belgiëlaan een handelshoeveelheid softdrugs 
aangetroffen in de vorm van lachgas. De woning wordt voor drie maanden gesloten. 
In het pand aan de Tweede Boerendiep is een hennepkwekerij aangetroffen. Het pand 
wordt voor zes maanden gesloten. Beide situaties kunnen leiden tot onveiligheid voor 
omwonenden vanwege overlast en aantrekkingskracht ervan op criminele activiteiten. 
Daarom zijn de panden per direct gesloten. 

Burgemeester Sloots: “Door de verantwoordelijkheid te nemen op dit gebied bescherm je 
de andere inwoners tegen ondermijnende criminaliteit en drugshandel.”
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Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!
Het 1e nummer van 2023 over de historie van de voormalige ge-

meente Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.
Berendina Slinger en een gespeelde zwangerschap (Henriët Kamies-Germs), 
Erfenis uit het verleden (onbekend), Fietspad herinnert aan verzetsdraden 
(Henk van der Veen), Voorplaat: 0-nummer Spitwa(a)rk 1998 voor Henk 

Zomers en wethouder Van Enckevort, Herkent u het nog?: Familie Van Dam 
uit Exloo, Uit de krant: Hulp voor overstroomde gebieden in 1953, 25 jaar 
geleden: met Berend Gengler 106 jaar, (2e Exloërmond), Wim Heusinkveld 

(varkenshouder Exloërveen), Harm Geerts (Exloo) over buurtvereniging 
Kruisstraat en voorzitter Willem Bruining over 50-jarige jubileum Valther 

Boys. Rondblik: De Blues (Jan Wierenga), Middenplaat: een prachtige interi-
eurfoto van de winkel van familie Pater (1950) in de Fabrieksstraat in Exloo. 
Oderen verandert; pand Twickler in Valthermond En nog een uniek aanbod 

om een serie Spitwa(a)rken te kopen.
Bij Coöp in Odoorn, bibliotheek in Valthermond en Odoorn, 

het Vervenershuus in Valthermond en boekhandel Read Shop Boelens 
(Emmermeer).

Ook in Exloo en Gasselte
Fietstransferia Drenthe openen fietsseizoen op 
15 en 16 april
Introductie nieuwe fietskaart met acht routes door de mooiste 
gebieden van Drenthe
Menigeen popelt om naar buiten te gaan. Nu het voorjaar in aantocht is, 
trappen de fietstransferia in Drenthe het nieuwe fietsseizoen af  met een 
gezamenlijk fietsweekend op 15 en 16 april. Tijdens dit feestelijke evenement 
wordt een nieuwe fietskaart geïntroduceerd waarop de acht mooiste routes 
van Drenthe staan. Iedereen die tijdens het Fietsweekend Drenthe meefietst 
ontvangt deze kaart gratis.

Acht verschillende startplaatsen
Na de introductie van het eerste 
Fietstransferium in Frederiksoord, zo’n 
drie jaar geleden, zijn er inmiddels acht 
plaatsen waar een Fietstransferium 
is gevestigd. Deze liggen verspreid 
over de vijfsterren fietsprovincie en 
zijn elk gesitueerd bij of  in één van 
de Nationale Parken of  bijzondere 
(natuur)gebieden die Drenthe rijk is. 
Er is een Fietstransferium te vinden 
in; Appelscha, Emmen, Exloo, 
Frederiksoord, Gasselte, Orvelte, 
Ruinen en Veenhuizen.

Startpunt voor ultiem fietsplezier
De betrokken ondernemers geloven 
in de samenwerking en zetten zich in 
om de verbinding met de verschillende 
gebieden te maken. Dit alles om de 
bezoeker aan Drenthe ultiem fietsplezier 
te bezorgen. Naast het huren van 
een gewone fiets of  e-bike zijn er 

andere soorten tweewielers te huur 
zoals e-choppers, e-steps of  MTB-
fietsen. Ook kan men gebruikmaken 
van alle services en diensten die 
het Fietstransferium biedt zoals 
het opladen van de fiets en het 
oppompen van de banden.

De mooiste fietsroutes op één 
kaart
Het gezamenlijk organiseren van het 
Fietsweekend Drenthe is een logische 
stap en ook het uitbrengen van de 
fietskaart stimuleert mensen om op 
de fiets te stappen en de provincie 
te verkennen. Wellicht is het een 
stimulans om een ander gebied te 
gaan verkennen. Wie meefietst kan 
vanaf  9.00 uur starten bij een van de 
acht locaties. Er ligt voor iedereen 
een rugzakje klaar met onder andere 
daarin de fietskaart. De route die 
vanuit het gebied wordt aanbevolen, 

kan worden gefietst of  men kan zelf  een 
tocht uitstippelen via de knooppunten 
op de kaart. Deelname aan het 
Fietsweekend Drenthe is gratis.

Meer informatie, adressen en huren
van een tweewieler via 
www.fietstransferium.com

Bridge-uitslagen DES 1 in 
Odoorn
De uitslagen van de 4e zitting van de 3e ronde van DES 
1, gespeeld op 30 maart 2023, zijn als volgt:

1e  Gezinus de Leeuw & Coos de Bildt  59,91%
2e  Didi van Aacken & Pieter Bokhoven  59,14%
3e  Luuk Duisterhout & Herman Meppelink  58,70%
4e  Greetje & Jan Bruins    56,04%
5e  Alice Folkerts & Ruud vd Berg   55,28%.

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

Drie jubilarissen bij vrouwengroep Ora et Labora in 
2e Exloërmond
De hervormde vrouwengroep Ora et 
Labora in 2e Exloërmond had iets 
te vieren, want drie leden werden 
namelijk in het zonnetje gezet. 
Allen zijn al vele jaren lid, waarvan 
Grietje Vos het langst: zestig jaar. Op 
woensdagavond 29 maart jl. kregen 
ze van het bestuur van de vereniging 
bloemen, cadeaus en heel veel 
dankwoorden.

Ora et Labora doet veel voor de 
vrouwen in het dorp en regelmatig 
vinden er dan ook heel veel leuke 
activiteiten plaats. Aan hoeveel ervan 
Vos meedeed is niet te tellen, maar dat 
geldt eigenlijk ook voor de andere twee 
jubilarissen Truus Verhart die veertig 
jaar lid is en Jantje Jans die het 35-jarig 
lidmaatschap vierde. 

Grietje Vos was kort maar krachtig in 
haar antwoord op de vraag wat het zo 
prettig maakt om bij Ora et Labora 
te zijn betrokken: “Het is gewoon 
hartstikke mooi.” Even later voegde 
ze eraan toe: “Ik ervaar warmte en 
gezelligheid en ga al zestig jaar met 
plezier naar de vereniging.” Truus 
Verhart: “Ook na veertig jaar voelt 
het nog als een vriendinnengroep die 
je nergens anders vindt dan op onze 

vrouwengroepavonden.” Jantje Jans 
beschouwt iedereen als zussen: “We 
gaan op verenigingsavonden als zussen 
met elkaar om. Het straalt heel veel 
warmte uit en het is mooi dat we vrij 
met elkaar over Jezus kunnen spreken 
en bij elkaar gehoor vinden om naar 
elkaar te luisteren.”

Het bestuur vindt het belangrijk zijn 
leden in het zonnetje te zetten als ze een 
bepaald aantal jaren lid zijn en dus volgt 
een dergelijk moment over enige tijd 
vast wel weer. (Week in Week uit / Gerry 
Grave)

v.l.n.r.: Jantje Jans, Grietje Vos en Truus Verhart

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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In Gieten zochten kinderen paaseieren
Het was afgelopen zaterdag een gezellige drukte aan de Eexterweg 12 
in Gieten. Daar is namelijk Stichting Speelotheek Gieten gevestigd en 
regelmatig vinden er leuke activiteiten plaats. Deze keer stond er paaseieren 
zoeken op het programma: een leuke bezigheid een week voor Pasen.

Op de middag kwamen zeventien 
kinderen af. Ze beleefden allen een 
leuke activiteit en hadden de grootste 
lol. Uiteraard waren het geen gewone 
eieren, maar eieren van chocolade, want 
die vinden de kinderen volgens Ciska 
Witting van de speelotheek het lekkerst 
en dus deden ze wel erg goed hun best. 
De organisatie maakte het de kinderen 
niet al te gemakkelijk, want zorgde 
ervoor dat dat de eieren wel heel goed 
waren verstopt.

Na een ruim uur zoeken hadden 
de kinderen naast het feit dat ze de 
gevonden eieren mochten opeten 
nóg een beloning verdiend, namelijk 
een prijsje en een verrassing van de 
paashaas. Tevredenheid alom dus en 
dat gold ook voor de organisatie die 
terugkijkt op een leuke middag. Ook 
de ouders van de kinderen gaven aan 
dat het erg leuk was. (Week in Week uit / 
Gerry Grave)

Prima demodag bij Onrust in 
Nieuw-Buinen

Onrust in Nieuw-Buinen vierde afgelopen zaterdag de aftrap van het 
voorjaar tijdens een demodag. ‘Het was heel erg mooi. Het was leuk en 
vooral heel erg gezellig’, zegt Alberta Engelkes tevreden.

Tijdens de dag werden verschillende 
machines gedemonstreerd. Daarnaast 
was er een speciale kassabonactie en 
kregen de betalende klanten allemaal 
tulpen mee naar huis. ‘En die was ik 

uiteindelijk allemaal kwijt.’ Het was 
inderdaad druk, maar niet smoordruk. 
‘Dat heeft zeker te maken met het 
weer. Mensen zijn nog  niet echt bezig 
geweest met de tuin. Dat komt  allemaal 

nog. Meestal hebben we 
rond deze periode altijd een 
demodag en het weer wisselt 
steeds.

We hebben wel eens een T-shirt 
aangehad in deze periode van het jaar, 
maar aan de andere kant bevroren de 
tulpen ons ook wel eens. Al met al was 
het echter een prima en vooral een leuke 
en gezellige dag’, zegt Alberta. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

O.b.s. De Poolster in Nieuw-Buinen zet ontwerpers in 
het zonnetje

Op woensdag 29 maart was iedereen welkom op de open dag. Tijdens de 
open dag konden de  opa’s / oma’s, ouders en andere belangstellenden de 
school bezoeken. De kinderen konden laten zien wat ze dagelijks leren en 
doen. De opa’s en oma’s  keken hun ogen uit. Het onderwijs ziet er heel 
anders uit dan 50 jaar geleden. 

Binnen de stichting OPO Borger-
Odoorn  hebben alle scholen een 
nieuw logo gekregen. Met de ouders, 
kinderen en team hebben wij hier stil 
bij gestaan bij de start van de open dag.  
Deze dag werden ook twee personen in 
het zonnetje gezet. Frouktje Bleker en 
Ingrid de Weerd, juf  Ingrid.

Frouktje Bleker heeft ongeveer 40 jaar 
geleden het huidige logo ontworpen. 
Juf  Ingrid heeft 12 jaar geleden de 

naam van de school bedacht. Door 
omstandigheden hebben we de 
voormalig directeur Frouktje en juf  
Ingrid  niet publiekelijk in het zonnetje 
gezet. Uiteraard was de open dag met 
het nieuwe logo een mooi moment.

Op de dag van aankomst was het 
voor hun een raadsel waarom ze 
om op school moesten komen. Na 
de onthulling van het logo door de 
leerlingenraad viel het kwartje bij beide 

dames. Twaalf  jaar geleden was er 
naast juf  Ingrid een leerling die ook De 
Poolster had bedacht. In de documenten 
van de voormalige directeur kunnen we 
dit niet meer traceren. Mocht u weten 
wie deze persoon is, dan horen wij dit 
graag.
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

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

PRIJS

€ 17.499,-

PRIJS

€ 31.500,- 

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

€ 14.700,- 

Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Feel 
clima/16”LM /pdc/cruise
Juni 2019 - Rood metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
49.546 km - Nieuwprijs: €24.880,-

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

€ 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

€ 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

€ 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

€ 18.699,- 

OPEL ASTRA 1.0 Turbo 120 Jaar Ed. 
navi/clima/17”LM
April 2019 - Zwart metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
34.722 km - Nieuwprijs: €27.330,-

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

€ 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

€ 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

€ 16.499,- 

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

PRIJS

€ 23.899,- 

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

PRIJS

€ 15.777,- 

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

PRIJS

€ 13.999,- 

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

PRIJS

€ 31.499,- 

Mazda CX-30 2.0 Automaat kyActiv-X Luxu-
ry navi18”LM /clima/cruise/camera/leder
Mei 2020 - Rood metallic 
Leder - Benzine - Automaat 
26.425 km - Nieuwprijs: €40.220,-

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€ 26.699,- 

Nissan Juke 1.0 DIG-T AUTOMAAT N-Connec-
ta navi/clima /17”LM/camera
Juni 2021 - Wit metallic 
Stof - Benzine - Automaat 
28.904 km - Nieuwprijs: €33.220,-

WORDT

VERWACHT
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Misfit de Musical, Talent met 
een Mega M in ATLAS Theater

De makers van Brugklas de Musical en 100% COCO de Musical brengen de mega 
succesvolle Netflixserie en filmhit Misfit op zondag 16 april naar het ATLAS Theater 
in een compleet eigen musical! 

Julia heeft het perfecte leventje in Amerika. 
Dan moet ze ineens terug verhuizen naar 
Nederland en staat haar leven op zijn kop. 
Door de populairste meiden van haar nieuwe 
school wordt ze tot ‘Misfit’, een buitenbeentje 
bestempeld. Bij een talentenwedstrijd op 
school krijgt ze de kans om terug te gaan naar 
Amerika. Ze kan goed zingen, maar heeft 

met haar plankenkoorts nog nooit voor een 
publiek gestaan. En dan wordt ze ook nog 
eens verliefd op een muzikant op school!

Misfit de Musical (9+) is op zondag 16 april 
om 15.00 uur te zien in het ATLAS Theater. 
Meer info en tickets zijn verkrijgbaar via 
www.atlastheater.nl

Opnieuw geld voor verbetering Drentse 
wijken, buurten en dorpen
 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de regeling ‘Wijk-buurt-dorp 
initiatieven’ met € 300.000,-- te verhogen. Sinds 28 maart is het voor groepen inwoners 
die vrijwillig helpen aan het versterken van de eigen woon- en leefomgeving opnieuw 
mogelijk om via de provincie subsidie aan te vragen voor hun initiatief.
 
Gedeputeerde Hans Kuipers: “De regeling 
bleek een succes! In korte tijd hebben we 
vijfentwintig inwonersinitiatieven kunnen 
ondersteunen. Daar ben ik trots op. We 
hebben – samen met de expertise van 
inwoners – bij kunnen dragen aan onder 
andere het doorbreken van eenzaamheid, 
het betrekken van nieuwe inwoners en 
een gezonder leven. We nodigen groepen 
inwoners van harte uit om met hun plannen 
te komen om hun dorp, wijk of  buurt 
aantrekkelijker te maken. Zo blijven we 
samen werken aan een levendig en sociaal 
Drenthe.”
 
Voorbeelden van initiatieven
Door heel Drenthe werden initiatieven 
van inwoners ondersteund met de 
subsidieregeling. Een voorbeeld is de 
nieuwe personenbus van Dorpenzorg 
in Emmen. De vrijwilligers rijden in 
de bus om mensen te vervoeren naar 

de dagbesteding, het ziekenhuis of  om 
boodschappen te doen. Ook wordt er in 
Vledder met behulp van de vrijwilligers 
van het Dorpsbelang een ontmoetingsplein 
gemaakt waar voor bewoners veel te beleven 
valt. En in Gasselternijveen is er het project 
‘bezoekmaatjes’ van Dorpscoöperatie de 
Brug. Met huisbezoeken willen vrijwilligers 
iedereen in het dorp het gevoel geven dat er 
naar hen wordt omgekeken en iedereen mee 
kan doen aan het dorpsgebeuren.
 
Meer informatie
De provincie stelt in elke regio € 100.000,-
- beschikbaar vanuit de Sociale Agenda. 
Het gaat om de regio’s: Zuidoost Drenthe, 
Zuidwest Drenthe en Noord-Drenthe. 
Het bedrag dat een bewonersinitiatief  
kan aanvragen ligt tussen de € 5.000,- 
en € 20.000,-. Meer informatie is te 
vinden op www.provincie.drenthe.nl/
inwonersinitiatieven

Rabobank Gieten schenkt duofiets
Toeren in Gieten en Gasselte met de 
Zonnebloemfiets

Wie een fysieke beperking heeft waardoor fietsen op een gewone fiets niet mogelijk 
is, kan in Gieten, Gasselte en omstreken er voortaan opuit met een Zonnebloemfiets. 
Sinds 31 maart staat er een hagelnieuw exemplaar bij woonvoorziening ’t Maandhoes 
in Gasselte, mogelijk gemaakt door Rabobank Gieten.

De Zonnebloemfiets is een elektrische 
fiets waarmee iemand met een lichamelijke 
beperking - al dan niet in een rolstoel - samen 
met een vrijwilliger op pad kan. De speciaal 
ontwikkelde fietsen zijn extra stevig om 
het gewicht van iemand in een rolstoel te 
kunnen dragen zonder instabiel te worden. 
Er zijn vier verschillende modellen. In dit 
geval gaat het om een duofiets. Hierop zit je 
naast elkaar en fiets je samen. De bestuurder 
heeft de volledige controle over de fiets en de 
passagier kan optioneel meetrappen.

Aanschaf  fiets
Ina Plat van de plaatselijke 
Zonnebloemafdeling is enthousiast over de 
Zonnebloemfiets. Ina: “Het biedt mensen 
met een mobiliteitsbeperking de mogelijkheid 
om te genieten van een heerlijke fietstocht. 

Met de wind in de haren naar een gezellig 
terras of  door de natuur. De aanschaf  
van de fiets kwam tot stand door een 
donatie van de plaatselijke Rabobank. De 
landelijke vereniging financiert 50% van het 
aankoopbedrag tot een maximum van 5.000 
euro per fiets.”

Reserveren en meer informatie
Neem contact op met Zonnebloemafdeling 
Gieten via ina.plat.wolf@gmail.com of  't 
Maandhoes in Gasselte via karsha754@gmail.
com om de fiets te reserveren. U betaalt een 
vergoeding van € 5,- voor een dagdeel en € 
10,- voor een hele dag. Na reservering haalt 
u de Zonnebloemfiets op bij 't Maandhoes, 
Hoogte ter Heide 31 in Gasselte. Op 
zonnebloem.nl/zonnebloemfiets leest u meer 
over de Zonnebloemfiets.

Gieterveners stelden hun schuur 
beschikbaar voor de ‘Barn Sessions’ 
Gieterveen was afgelopen zaterdag mogelijk een van de meest muzikale dorpen in 
het noorden van ons land. De reden? Er traden op vijf  locaties artiesten op: bij ÁMOI 
Eten en Drinken en in vier schuren van particulieren in het dorp. Het was op en top 
genieten met diverse artiesten en muziekgenres.

Het was een avond om niet gauw te 
vergeten, zo gaven enkele bezoekers aan. 
Ook de organisatie, Activiteiten Vereniging 
Gieterveen. was vol lof  over de avond met 
maar liefst zes muzikale acts. Onder de 
noemer ‘Barn Sessions’ werd het evenement 
georganiseerd. Barn is Engels voor schuur en 
dus boden enkele Gieterveners hun schuren 
aan als decor voor een avond muzikale 
gezelligheid.

In feite was het een muzikale reis die 
in groepen van maximaal 35 personen 
plaatsvond. Gestart werd bij ÁMOI Eten 
en Drinken waarna elke groepje een schuur 
bezocht. Overal kon twintig minuten worden 
genoten en samen met de muzikale gids werd 
dan naar de volgende act gelopen. Blues, 
Folk, Americana en Country waren te horen 
en Robbert Fossen Band, Lars Müller, Harry 
van Lier, Big Bo (Brocken), Lars Koehoorn 
(John Denver Covers) en Way Up North 
traden op.

Gerard Koops van Activiteiten Vereniging 
Gieterveen sprak van een geweldig succes: 
“Zeer positieve reacties en zeker voor 

herhaling vatbaar. Nogmaals dank voor 
de mensen die hun schuur ter beschikking 
stelden. Het zorgde voor een fantastische 
entourage.”

Joran Haandrikman van ÁMOI Eten 
en Drinken: “Het was een geweldige 
samenwerking met de Activiteiten Vereniging 
Gieterveen die sinds jaar en dag goed is. 
Samen maken we fantastische evenementen 
waar dit een geweldig voorbeeld van is.
Zo houden we ons dorp aantrekkelijk voor 
de bewoners en zelfs voor mensen van 
buitenaf.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

In Hippisch Centrum Exloo
Binnenkort voor de 30ste keer 
Noordelijke Tuigpaarden Dag
Op zaterdag 15 april aanstaande wordt in het Hippisch Centrum Exloo de 
30ste editie van Noordelijke Tuigpaarden Dag, gehouden. Dit grootste indoor 
tuigpaardenconcours werd vorig jaar voor het eerst in Exloo gehouden en zal dit jaar 
weer in dit schitterende paardencentrum van Drenthe plaatsvinden. Naast het unieke 
Nederlandse tuigpaard en de van oorsprong Engelse Hackney, zal ook het tuigpaard 
Fries ras te bewonderen zijn.

Vanaf  13.00 uur tot 20.30 uur wordt 
een non-stop en zeer afwisselend 
programma afgewerkt met wedstrijden 
voor eerdergenoemde paardenrassen. De 
tuigpaarden met hun fiere houding en 
krachtige en ruime manier van bewegen, de 
Hackney ’s met hun flitsende bewegingen en 
de zwarte parels van het Friese ras met hun 
imponerende voorkomen en behang aan 
hoofd en benen.

Als liefhebber van tuigpaarden wilt u deze 
dag zeker niet missen! Maar ook voor 
iedereen die paarden gewoon leuk vindt en 
van show en sport houdt is welkom op 15 
april aanstaande in het Hippisch Centrum 
Exloo. 

U krijgt een aantrekkelijk programma 
voorgeschoteld. De entree is € 12,00. 
Kinderen tot en met 12 jaar gratis.
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Na een prachtig en voltooid leven, hebben 
we afscheid genomen van onze moeder, 

schoonmoeder, oma en overoma

Elizabeth 
Endema-Smit
 Vriescheloo, 7 maart 1920       

† Rolde, 24 maart 2023

Sinds 5 november 1986 weduwe van 
Hendrik Gezinus Endema.

 Eelde : Ria en Hein
  Aart en Yolanda
  Agatha, Isha

  Henk en Mirjam
  Jens, Evie, Julie

 Westerbork : Harm-Jan en Tineke
  Hendrik en Robin
  Jantine

Onze speciale dank gaat uit naar de 
medewerkers van woonzorgcentrum 

Hendrik Kok te Rolde 
voor de goede verzorging.

De afscheidsplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Zevenhuizerweg 55, 9761 AD Eelde

Wees maar rustig, 

ik kom zo bij jou.

Ik hou van jou lieverd.

Het mooiste dat je kunt achterlaten 

zijn sporen van liefde ...

Trijnie Alberts-Boer

* Drouwen   † Buinerveen

   15 juni 1948       27 maart 2023

Wees lief voor elkaar,

wees lief voor anderen.

-Trijnie-

Thijs Alberts († 28 maart 2022)

Tina

Anton en Milja, Thijs, Tim

De crematieplechtigheid heet in besloten kring 

plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 

Noorderstraat 15 | 9524 PB  Buinerveen

Lezing in Exloo over 
een kleine 100 jaar 
Hoogeveense blikfabriek
 
Donderdag 13 april organiseert de HV Carspel Oderen 
een lezing in Exloo over de Blikfabriek in Hoogeveen.
 
Johan Bisschop vertelt 
over de geschiedenis van 
de Blikfabriek in diner-

café Bussemaker in Exloo. 
Aanvang 20.00 uur.

Herdenking bevrijding 
Buinen op woensdag  
12 april
 
Op woensdag 12 april zal de bevrijding van het dorp 
Buinen worden herdacht. Het is inmiddels 78 jaar 
geleden dat Buinen door Poolse militairen is bevrijd. 
Op 12 april vindt hiervoor een herdenkingsbijeenkomst 
plaats in Steakhouse El Zorro/Hotel Hartlief  in 
Buinen.
 
De ontvangst is om 18.15 
uur en om 18.30 uur start 
de herdenkingsbijeenkomst. 
Rond 19.00 uur start de stille 
tocht naar het monument 
(gelegen bij het viaduct aan 
de weg Buinen-Exloo).

Namens de gemeente 
Borger-Odoorn zullen 
burgemeester Jan Seton, 
kinderburgemeester Lotte 
van der Scheur en de 
raadsleden Peter Krans en 
Bianca Haan aanwezig zijn.

 
Burgemeester Seton 
spreekt
De burgemeester zal tijdens 
de herdenkingsbijeenkomst 
spreken en raadslid Krans zal 
namens de gemeente samen 
met Lauwrens Wanders 
van het Bevrijdingscomité 
een krans leggen bij het 
monument. Na afloop 
van de herdenking is er in 
Steakhouse El Zorro/Hotel 
Hartlief  gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken.

Familieberichten kunt u inleveren
tot vrijdagmiddag 13.00 uur bij

de Bruna in Borger.

Familieberichten kunt u inleveren
tot vrijdagmiddag 13.00 uur bij

de Bruna in Borger.

Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.

Zo ben je langzaam moegestreden,
uit ons midden weggegleden.

En na een dappere en moeilijke tijd
ben je nu bevrijd.

Bewonderingswaardig was haar levenskracht. 
Groot was haar liefde voor haar dierbaren. Na 
een gelukkig huwelijk van ruim 51 jaar is thuis 
in haar vertrouwde omgeving overleden mijn 
geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma

Gerrie Haan-Karssen
Harderwijk Stadskanaal
* 31 oktober 1939 † 29 maart 2023

 Stadskanaal: Roelof Haan
 Grand Prairie (USA): Wolter en Candice
 Stadskanaal: Marga en Martin
    Nienke en Wouter
    Sander en Michelle
    Maarten
De Stobben 3
9502 CX Stadskanaal

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
van thuiszorg Meander voor de liefdevolle 

verzorging en aandacht.

Verdrietig nemen wij afscheid
van onze buurman en goede vriend

    Roelof  Jansen

Jannie van Rossum 
Annie Brouwer
Johanna en Henk Seubring
Rieky en Tinus Zinger
Sijbrand Bos 
Gerda en Jans Kral
Ineke Boer

’t Brinkhoes, Borger 25 Maart 2023
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De Wereld afstruinen naar Palmen  |  Van Hobby naar Werk
(Herbert Riphagen, eigenaar van Gardenpalms Europe en Mypalmshop)

Uiteindelijk valt de appel minder ver van de boom dan Herbert Riphagen voor ogen heeft als hij het 
heao verlaat. Hij wil niet in de voetsporen van zijn vader treden die op dat moment een boomkwekerij 
runt. Na zijn schooltijd wil hij reizen. Gedurende zes jaar bezoekt hij bijna alle continenten, maar 
vertoeft toch het meest in het Verre Oosten. Met Indonesië heeft hij de sterkste band, omdat hij daar 
is geboren toen zijn ouders ontwikkelingshulp deden. Hij leert er ook zijn vrouw kennen waarmee hij 
besluit zich in 1995 te vestigen. Terug in Nederland begint, begint hij een exotische tuin te creëren. 
Probleem is dat vele planten die tijdens zijn reizen waren gefotografeerd niet zijn te krijgen. In 
die tijd is internet net in opkomst en probeert hij dan maar de zaden van over de gehele wereld te 
bestellen. Er worden zelfs brieven geschreven naar agrarische scholen in het buitenland met als doel 
studenten te bereiken die voor hem eventueel de zaden ter plaatse kunnen plukken. Al snel wordt in 
een tussenwoning de kelder en de zolder geclaimd om zaden te kiemen. Al snel loopt de hobby uit 
de hand en binnen enkele jaren zijn er behoorlijke aantallen en vooral vele soorten palmzaailingen 
geboren. “Tijdens het reizen is duidelijk geworden dat ik een exotische bomenfreak ben. Dat wilde ik 
toch enigszins vasthouden”, vertelt Riphagen.

Van het een komt het ander. De 
zaden die hij opkweekt en plant 
in zijn achtertuin blijken prima 
Nederlandse winters te kunnen 
doorstaan. Op het internet komt 
hij er al gauw achter dat hij niet 
de enige is met een virus voor 
exotische planten en bomen. Het 
hek is van de dam als hij in 2001 
in Spanje een beurs bezoekt en 
30.000 palmzaailingen verkoopt 
met de bedoeling thuis ruimte 
te creëren. Het is echter de start 
van zijn handel in palmen. Op 
dat moment een markt met veel 
potentie, ontdekt Riphagen. De 
eerste partijen kweekt hij op bij 
zijn broer, van wie hij een klein 
gedeelte van zijn kas huurt. Zijn 
personeel wordt ingeschakeld 
om jonge planten te leveren aan 
grothandelaren en om eigen 
jonge planten die in Spanje en 
Italië verder zijn opgekweekt af  
te kweken in Nederland. Op deze 
manier bouwt Riphagen door de 
jaren heen een goede relatie op 
met vele palmenkwekers in Italië 
en vooral Spanje. En zo maakt 
Riphagen eind jaren 90 van zijn 
hobby zijn werk.

In 2004 wordt de palmliefhebber 
benaderd door een rijke 
investeerder uit Zuid Korea die 
hem op de hoogte brengt dat de 
Trachycarpus wagnerianus op een 
Koreaans eiland massaal groeit. 
Samen komen ze tot de afspraak 
dat Riphagen de distributie op zich 
neemt van de wagnerianusssen 

die zijn Koreaanse partner weet 
te bemachtigen. Die pakt het 
grootschaliger aan dan afgesproken 
en in no-time wordt de markt 
overspoeld met deze palm terwijl 
de markt er nog amper rijp voor 
was. “In die tijd wist nog bijna 
niemand dat een palmboom 
winterhard was”, verteld Riphagen. 
Voor het bedrijf  komen er zware 
jaren aan. Grote investeringen met 
een kas van een paar hectare vol 
met palmbomen en weinig verkoop 
zijn geen goede mix.

Om tegenvallende inkomsten 
te dekken begint Gardenpalms 
Europe die op dat moment palmen 
en boomvarens van over de gehele 

wereld importeert een webshop 
genaamd “Mypalmshop”. Dit is 
een webshop voor particulieren 
waar je planten koopt die je niet 
in een tuincentrum koopt. 20 jaar 
geleden was exotisch tuinieren echt 
pionieren. Van veel planten die je 
nu in een tuincentrum ziet, moest 
je indertijd het internet afstruinen 
om ze te vinden. Via forums kwam 
je dan bijvoorbeeld in contact met 
andere liefhebbers en ruilden we 
dan planten.

Nu twintig jaar later is 
Mypalmshop.com uitgegroeid 
tot een toonaangevende website 
die naar alle landen binnen 
Europe pakketjes verstuurd naar 
liefhebbers die planten willen die je 
niet zomaar overal koopt. Het zijn 
vooral exotische planten die hier 
een kans maken.

Wereld afstruinen naar palmen 
en andere exotische planten
Elk jaar gaat Riphagen op reis om 
nieuwe kwekerijen te bezoeken 
maar vooral ook naar gebieden 
waar interessante planten groeien 
die nog niet heel bekend zijn maar 
hier wel een kans maken. Dit zijn 
veelal planten die op 2000 meter 
of  hoger groeien. Zo is Riphagen 
afgelopen zomer met zijn dochter, 
12 dragers en 2 gidsen voor een 
week of  3 door de Himalaya 
getrokken tot 5600 meter. Doel 
is dan om zaden en planten te 
bemachtigen welke later worden 
nagestuurd.  

Deze planten worden eerst in 
zijn eigen tuin getest. Kijken wat 
de winter doet met deze planten 
en of  ze überhaupt een kans 
maken. Veel bladplanten kun je 
vermeerderen in een laboratorium 
door bv tissue-culture, andere zijn 
weer te stekken. Bij palmbomen 
is dit moeilijker. Deze zijn niet te 
stekken of  te vermeerderen in een 
laboratorium. Palmen moeten echt 
opgekweekt worden vanuit zaad 
en bij sommige soorten duurt het 
wel langer dan een jaar voordat ze 
kiemen. Dit jaar is Riphagen op de 
terugweg vanuit de Himalaya ook 
nog in een ander gebied geweest 
wat grenst aan Nepal en China. 
Hier groeit nog een populatie van 
palmbomen van een 150 stuks. 
Deze groeien op 2300 meter 
hoogte. De eigenschappen van 
deze palm lijken op de fortunei 
maar de bladeren zijn heel stijf  en 
de stam is extra behaard tegen de 
kou. Zaden liggen inmiddels in de 
kiemcel en over enkele jaren weten 
we dan of  deze palm geschikt is 
voor bijvoorbeeld landen zoals in 
Scandinavië. Vreemd genoeg zijn 
palmen in Polen en Scandinavië op 
dit moment erg in trek. Mocht deze 

palm echt de specifieke eigenschap 
hebben dat ze goed tegen de kou 
kunnen dan kunnen we deze palm 
later kruisen met bijvoorbeeld 
een wagnerianus. Zo hebben we 
bijvoorbeeld de palmboom met 
stijve bladeren gekruist met een 
soort die een zilveren onderkant 
heeft. Hierdoor ontstaat een 
winterharde palm met stijve 
bladeren en een tropische zilveren 
onderkant. Uiteindelijk is het mooi 
om planten jaren later bij een ander 
in de tuin te zien die je zelf  ooit 
eens hebt opgekweekt. Voor veel 
Trachycarpus wagnerianussen in 
Europa geldt dat zeker. Uiteindelijk 
ben ik nog steeds hobbyist en geen 
ondernemer. Althans zo voelt het 
niet, hoe groot het bedrijf  ook is. 
Mijn passie heeft altijd voorrang en 
dat is dan ook de reden dan onze 
website www.mypalmshop.nl een 
zeer groot assortiment aan planten 
heeft met een exotische look. Deze 
planten zijn ook te bewonderen 
in Erica op het hoofdbedrijf  maar 
ook op het filiaal in Wezep bij 
afslag Wezep aan de A28.

Trachycarpus 
wagnerianus
Een palmsoort die Riphagen erg 
charmeert, is de Trachycarpus 
wagnerianus. Hij begint ze eind jaren 
90 zelf  in grotere aantallen te zaaien, 
waarmee hij de eerste is in Europa. “Het 
is het broertje van de Trachycarpus 
fortunei, maar dan mooier. Even 
winterhard, maar de stijvere bladeren 
doorstaan in de tuin de wind beter. Zijn 
“look” is hierdoor eleganter. Bovendien 
behoudt de wagnerianus in tegenstelling tot de fortunei zijn onderste 
bladeren. De bladeren vergelen minder snel en hoeven daardoor 
dus ook minder snel afgeknipt te worden. Dit zorgt voor een mooie 
compacte opbouw. Dit zorgt voor een mooie compacte opbouw. Het 
is wel een minder snelle groeier wat hem iets duurder maakt dan de 
fortunei. In 2001 zijn er in Engeland de eerste bomen die zaad geven 
en Riphagen hoeft dus niet jaarlijks meer naar Japan of  Korea om 
daar zaad te halen.

Bandleden wonen in Valthe en Exloo
Valtex komt naar de Kerk van Odoorn

Op zondagmiddag 16 april verwelkomen we de band Valtex in de Kerk van Odoorn.

De leden wonen in Valthe en Exloo, vandaar 
de naam. Zij zingen/spelen verschillende 
nummers, die door een verhaal aan elkaar 
gevlochten worden door Helene Westerik.
Wie hen op het Warmtefestival het Hallelujah 

van Leonard Cohen heeft horen zingen, 
zal vast z’n best doen om er op 16 april bij 
te zijn. De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Aanvang: 15.00 uur.

In de gemeente Borger-Odoorn
Fietspad ‘Weg van de Westerlanden’ 
opgeknapt dankzij kwaliteitsimpuls 
fietsnetwerk
In de gemeente Borger-Odoorn wordt de komende tijd het fietspad ‘Weg van de 
Westerlanden’ verbeterd. Het pad is daarna weer comfortabel en veilig voor diverse 
vervoersmiddelen, zoals fietsen, e-bikes, speed pedelecs, bakfietsen en rolstoelfietsen. 
Het pad stelt inwoners en toeristen in staat om de natuur van het Hunzedal optimaal 
te beleven. Provincie Drenthe stelt sinds 2021 middelen beschikbaar voor het 
opknappen van fietspaden. Doel is (het behoud van) een optimaal fietsnetwerk dat 
voldoet aan de wensen van deze tijd en het versterken van het toeristisch aanbod. 
Het gaat in Borger Odoorn om een investering van € 350.000,- waarvan de gemeente 
Borger-Odoorn en de provincie Drenthe ieder € 175.000,- bijdragen.  

Gedeputeerde Henk Brink: “Inwoners en 
bezoekers maken graag gebruik van onze 
fietspaden in prachtige natuurgebieden 
zoals het Hunzedal. We zijn niet voor niets 
fietsprovincie nummer één! Om dat te blijven 
moeten we investeren in de kwaliteit van de 
fietspaden om ze veilig en comfortabel te 
houden. Zeker in de huidige tijd, waarbij door 

het gebruik van e-bikes en het toenemende 
aantal racefietsers met diverse snelheden 
soms gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
Ook minder-validen moeten zich veilig 
voelen op het fietspad. Met deze impuls 
maken we veelgebruikte fietspaden een stuk 
comfortabeler en veiliger.”

Lees de Week in Week uit ook online
op www.weekinweekuit.com
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Uitslag Bridgeclub 
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld dinsdag 28 maart jl.  
 
1e plaats Grietje Hofsteenge & Susan v.d. Aa  62,3%
2e plaats Ria Westen & EltJan Danes                  60,4%
3e plaats Gera Meijer & Teun ter Haar                56,3%
4e plaats Harry Hulzebos & Manny Lutjes           56,2%
5e plaats Marietje de Vries & Diewer Lutjes       56,0%

Dierenartsen woonden 
instructie bij voor DNA-
afname bij aangevallen vee
25 dierenartsen uit de provincie Drenthe en Fryslân 
kunnen voortaan DNA afnemen bij gewond geraakt vee 
na een vermoedelijke wolvenaanval. In opdracht van 
BIJ12 en de provincie kregen de dierenartsen hiervoor 
onlangs een instructie van een deskundige van het 
laboratorium Wageningen University & Research. Naast 
de instructie is er ook een schriftelijk protocol opgesteld 
voor alle dierenartsen in Nederland.

Bij vermoedelijke 
wolvenschade wordt DNA 
afgenomen in de wond 
van het prooidier om te 
kunnen bepalen of  het 
inderdaad om wolvenschade 
gaat. Bij wolvenschade 
ontvangt de dierhouder een 
tegemoetkoming in de schade 
van BIJ12, die dit namens alle 
provincies uitvoert.

Dierenartsen mogen, met 
toestemming van BIJ12, 
DNA afnemen wanneer 
er gewonde dieren zijn 
aangetroffen die niet 

geëuthanaseerd hoeven te 
worden. Dierhouder en 
dierenarts hoeven dan niet 
meer te wachten op de 
taxateur. Na de DNA-afname 
kunnen de gewonde dieren 
direct behandeld worden om 
onnodig lijden te voorkomen.

Als er ook gedode dieren zijn 
kan de dierenarts altijd direct 
beginnen met het behandelen 
van gewonde dieren. De 
taxateur kan DNA afnemen 
van de gedode dieren zodra 
hij ter plaatse is.

TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Persbericht voor 

Week in Week uit?

Mail het naar 

redactie@

weekinweekuit.com

Succesvolle middag gebruik en onderhoud 
tuingereedschap in Valthe
Afgelopen zaterdag organiseerde 
de afdeling Eco Van Grond tot 
Mond van de vereniging VELT 
(Vereniging voor Ecologisch 
Leven en Tuinieren) een workshop 
in Valthe over het gebruik en 
onderhoud van tuingereedschap. De 
activiteit vond aan het woonadres 
van een van de vrijwilligers van 
de activiteitencommissie van de 
vereniging plaats: Evelien van 
Eijden.

Tijdens de workshop was er een 
informatief  en actief  gedeelte: eerst 
liet Gerard Hölscher zien hoe men 
snoeischaren en heggenscharen 
verrassend uit elkaar kunnen worden 
gehaald en weer als nieuw kunnen 
worden gekregen. Daarna was het tijd 
om zelf  iets te doen. De deelnemers 
hadden heel wat bot en roestig 
gereedschap meegenomen met als doel 
dit na afloop in een heel andere staat te 
zien, namelijk glanzend en scherp. Dat 

deed men met behulp van schuurpapier, 
vijlen en smeermiddelen, maar ook 
ander gereedschap werd in een goede 
staat gebracht. De deelnemers kijken 
allen op een prachtige workshop waarin 
ze veel leerden terug. Na afloop werd 
onder meer duidelijk dat gereedschap 

tientallen jaren mee kan als het maar 
goed wordt onderhouden. Hölscher 
bewees het door zijn eigen gereedschap, 
dat vaak meer dan veertig jaar oud was 
te laten zien. Het is nog als nieuw en 
functioneert ook nog op die manier. 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Huwelijksgeluk in Drouwenermond
Echtpaar Van Ravenswaaij-Van Wijnbergen is 60 jaar 
getrouwd
Op dinsdag 4 april was 
echtpaar Van Ravenswaaij-
Van Wijnbergen precies 
zestig jaar getrouwd. 
Meneer en mevrouw wonen 
in Drouwenermond.

Vanwege dit zeer heugelijke 
jubileum brengt loco-
burgemeester Bernard Jansen 
van de gemeente Borger-
Odoorn namens de gemeente 
aanstaande donderdag een 
bezoek aan het echtpaar om 
het echtpaar de gelukswensen 
te brengen. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Ondernemersvereniging Gieten sponsor Run van Gieten
'Dit prachtige evenement moet je koesteren' 
 
Op zaterdag 13 mei wordt de 15de 
editie gehouden van de Magnesium 
Run van Gieten. Vanwege het 
derde lustrum is het omvangrijke 
programma met wedstrijden 
van 250 meter tot 50 kilometer 
uitgebreid met twee onderdelen: 
een wandeltocht met afstanden van 
respectievelijk 6 en 10 kilometer en 
... een team-/bedrijvenloop over 6 
kilometer.
 
De team-/bedrijvenloop wordt 
financieel ondersteund door de 
Ondernemersvereniging Gieten. 
Voorzitter Hans Rozenveld van de 
ondernemersvereniging met ruim 50 
leden en penningmeester Jantienus 
Warners van de Run van Gieten hebben 
onlangs de samenwerking officieel 
bekrachtigd. "We zijn erg blij met deze 
samenwerking. Samen kunnen we het 
sportevenement versterken en het dorp 
Gieten met de vele ondernemers nog 
nadrukkelijker promoten."
 
"Dit prachtige en druk bezochte 
evenement moet je koesteren", 
benadrukt Rozenveld. "Om een dorp 
leefbaar te houden moeten telkens 
weer uiteenlopende activiteiten worden 
georganiseerd waardoor je gezien wordt 
in de wijde regio. Zoals bijvoorbeeld 
de Run van Gieten met vele, vele 
honderden deelnemers, een enthousiast 
publiek langs de kant om de hardlopers 

aan te moedigen en niet te vergeten de 
medewerking van al die vrijwilligers 
die in touw zijn om het evenement in 
goede banen te leiden. Daar willen we 
graag een steentje aan bijdragen. We 
gaan onze leden actief  benaderen om 
zelf  ook de hardloopschoenen aan te 
trekken."
 
De team-/bedrijvenloop start op 
zaterdag 13 mei om 17.15 uur op de 

de Brink in Gieten. De hardlopers 
strijden dan om de Grote Prijs 
Ondernemersvereniging Gieten. Het 
programma van de Magnesium Run van 
Gieten telt 16 onderdelen. Aanmelden 
kan via de website  
www.runvangieten.nl

Let op! De wandelaars kunnen zich 
aanmelden tussen 13.00 en 13.30 uur op 
de Brink. Er is geen voorinschrijving.

Voorzitter Hans Rozenveld van de ondernemersvereniging en penningmeester Jantienus Warners 
van de Run van Gieten. Foto: Paul Abrahams
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Verzorgd
Wonen
in Exloo

Bedankt voor 
alle steun en 
samenwerking
van start tot 
heden!

Zuiderhoofdstraat 20, 7875 BX EXLOO
www.verzorgdwoneninexloo.nl
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Erica GeorgiusErica Georgius
Rita van BredenRita van Breden
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Clubnieuws

De Treffer ‘16
Donderdag 6 april 2023    
19:00  Ter Apel ‘96 FC 3  De Treffer ‘16 2  

Zaterdag 8 april 2023     
11:45  SJO Dalen/DSC MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)  
17:00  Pekelder Boys 1  De Treffer ‘16 1  

Maandag 10 april 2023     
10:00  EEC 2  De Treffer ‘16 2  
14:00  De Treffer ‘16 1  S.V. Hoogersmilde 1

vv Gasselternijveen
Zaterdag 8 april 2023
SJO Pekela 2000 JO14-1J SJO ZVC ‘14 JO14-1  09:30
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM Wildervank JO13-2JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1 SVZ JO15-1JM  11:00
SJO ZVC ‘14 VR1  ST Zwartemeerse Boys 14:00

Maandag 10 april 2023
Gasselternyveen 3 Stadskanaal 5  10:00
Gasselternyveen 4 Bareveld 3  10:00
Raptim 3 Gasselternyveen 2  10:30
Sweel 1 Gasselternyveen 1  14:00
Woensdag 12 april 2023
SJO ZVC ‘14 JO14-1  Lewenborg FC JO14-2  18:30

vv Nieuw-Buinen
8-4-2023
12:00 Nieuw Buinen JO15-1 SVBO JO15-2
14:00 Nieuw Buinen VR1 ST SVO BDE/Erica’86 VR1
10:30 WVV MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
10:30 SJO BBC JO17-1 Nieuw Buinen JO17-1
10:45 Glimmen MO13-1 (9-tal) Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal)
11:00 HZVV MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1
14:00 VIOS (O) JO19-1 Nieuw Buinen JO19-1

sv Borger
Zaterdag 8 april 2023  
09:00 Borger JO15-1 Hoogeveen JO15-1
09:00 Borger JO17-1 Wildervank JO17-1D
12:00 Borger MO15-1 LEO (Loon) MO15-1
14:00 Borger 3 Glimmen 3
14:30 Borger 1 Vitesse’63 1
11:15 DZOH JO13-6 Borger JO13-2
11:30 Bargeres JO15-1 Borger JO15-2
12:30 Wildervank 2 Borger 2
12:30 Achilles 1894 JO13-2 Borger JO13-1
12:45 Wildervank JO17-3JM Borger JO17-2
Maandag 10 april 2023  
10:00 KSC 2 Borger 2 zo.
Donderdag 13 april 2023  
18:45 LTC JO13-1 Borger JO13-1

vv HOVC
Zaterdag 8 april   
11.00 HOVC JO15-1JM Hoogeveen JO15-3JM
11.00 HOVC JO15-2JM Raptim JO15-4
14.30 HOVC Vr1 Sc Angelslo Vr1
14.30 SVV’04 JO19-1 HOVC JO19-1
  
Maandag 10 april   
10.00 vv Heerenveen 2 HOVC 2
10.00 Gieterveen 2 HOVC 4
10.00 Titan 3 HOVC 6
10.00 HOVC 7 JVV 2
11.00 HOVC 3 Pesse 2
14.00 HOVC 1 Helpman 1

vv Gieten
Zaterdag 8 april 
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  Potetos JO14-1  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  BATO JO13-1  
10:30  Westerwolde JO13-2JM  Gieten/Eext JO13-2JM  
10:45  Ter Apel ‘96 JO17-1  Gieten/Eext JO17-1JM  
12:00  Annen JO15-1  Gieten/Eext JO15-1  
15:00  DZOH JO19-2D  Gieten/Eext JO19-1  
18:30 Gieten 4 Gieten 5

Paaszondag 9 april
10:00 Gieten 3 Eext 2
 
Maandag 10 april 
14:00  VV Gieten  LEO (Loon) 1

vv Buinerveen
Zaterdag 8 April 
BBC JO 17-1 Nieuw Buinen JO 17-1 10.30uur
Alteveer JO 13-1 BBC JO 13-1 10.00 uur
  
Maandag 10 april 
Buinerveen1 DSC’96 1 14.00 uur
Roswinkel 3 Buinerveen 3 10.00 uur

Borger met 10 man onderuit tegen 11 van 
Hollandscheveld
Oliedomme rode kaart voor Levi van der Span na commentaar 
op de leiding
Het was een gelijkopgaande strijd 
tussen Hollandscheveld en Borger 
afgelopen zaterdag. Kansen aan 
beide kanten. Gescoord was er 
nog niet, toen scheidsrechter 
Okken in de 38e minuut vanuit 
het niets binnen vijf  seconden 
twee keer geel, logischerwijs 
gevolgd door rood, trok voor 
Borgernaar Levi van der Span. 
De eerste was voor gevaarlijk 
spel. Of  voor de reactie van de 
nummer 10 van de groenwitten 
nadat de scheidsrechter hiervoor 
floot. Dat was vanaf  de kant niet 
helemaal duidelijk. De tweede trok 
hij voor het cynisch applausje na 
het trekken van deze gele kaart. 
Misschien wat kinderachtig, maar 
bovenal oliedom! Van der Span 
had beter moeten weten en deed 
hiermee zijn team tekort. Hij zal dit 
ongetwijfeld ook zelf  wel beseft hebben. Dat de tegenstander korte tijd later 
de 1-0 maakte kan niet los gezien worden van dit moment. Borger kwam in 
de tweede helft nog terug tot 1-1, maar moest uiteindelijk toch onnodig het 
hoofd buigen.

Door: Erwin Beukema

Kansen
Ondanks de gebruikelijke behoudende 
speelwijze van met name Borger 
golfde het spel afgelopen zaterdag 
in de eerste helft op het kunstgras 
van Hollandscheveld heen en weer. 
Beide ploegen creëerden kansen. Of  
kregen deze op een presenteerblaadje 
aangeboden. De één nog groter dan de 
ander. Namens de gasten was met name 
de rappe Gijs Roda een constante plaag 
voor de vijandelijke defensie. Hij was 
een aantal keren levensgevaarlijk. Kwam 
ook meermaals oog in oog met goalie 
Lennard Vos te staan, maar wist zichzelf  
nog niet te belonen voor zijn goede 
spel en harde werken. Aan de andere 
kant waren Jan Hagen, Robin Bijl en 
Roy Strijker dichtbij de openingstreffer. 
Ook bij hen was het vizier nog niet goed 
afgesteld en bovendien stond Edwin 
Haandrikman goed te keepen. En toen 

viel de in de inleiding beschreven rode 
kaart. Borger was hierna even zoekende. 
Het kwam er via Floris Hiddink nog 
wel een keertje gevaarlijk uit, maar het 
was toch vooral de thuisploeg dat de 
druk opvoerde. Een aantal corners op rij 
waren het gevolg. Waarvan eentje na een 
ongelukkige kluts door Tim Edens in 
eigen doel werd gewerkt. Ruststand: 1-0.

Stormrammen
Borger liet na de rust zien dat het 
de strijd nog niet had opgegeven. 
Trainer Arne Joling had twee wissels 
doorgevoerd en ging met drie 
verdedigers verder. Ook werd er nu 
druk naar voren gezet. Mooi waren de 
rushes van vleugelverdediger Sam van 
Dijk, die de hele rechterkant bestreek. 
De thuisploeg had het er moeilijk mee. 
De tien van Borger waren grote delen 
van de tweede helft de bovenliggende 
partij. Al was ook duidelijk dat de 
speelwijze risico’s met zich meebracht. 

Na eerst nog een grote kans gemist 
te hebben, vond Gijs Roda na een 
dik uur spelen eindelijk wel het net. 
Goed storend werk van Floris Hiddink 
ging eraan vooraf. Borger wilde meer. 
De ploeg bleef  hard werken, maar 
langzamerhand ging men het mannetje 
minder ook missen. De kracht vloeide 
uit de moegestreden lichamen. In de 
79e minuut viel de beslissende 2-1. 
Roy Strijker vond, volledig vrijstaand, 
op magnifieke wijze de kruising. Het 
slotoffensief  van Borger, waarin de 
centrale verdedigers Tim Edens en 
Matthijs Brink als stormrammen naar 
het front werden gestuurd, mocht niet 
meer baten. De punten bleven achter in 
Hollandscheveld.

Volgende week
Na nu dus twee nederlagen op rij wacht 
SV Borger komende zaterdag om 14.30 
uur het inhaalduel thuis tegen Vitesse 
’63. In een competitie waar vrijwel 
iedereen van elkaar kan winnen, kan een 
negatieve reeks zomaar zorgen voor een 
duikeling in het klassement. Het is aan 
Borger om dit scenario te voorkomen. 

Foto: Alle Oldenbeuving

Geflatteerde nederlaag Buinen tegen koploper EHS’85
Dat EHS’85 kampioen gaat worden 
van de Vierde Klasse D, is na de 4-0 
zege op Buinen zo goed als zeker. 
Hoewel de 4-0 eindstand op een 
eenzijdige wedstrijd lijkt te duiden, 
was het tegendeel het geval. ‘Het had 
ook gewoon 4-3 of  zelfs 4-4 kunnen 
worden’, zei trainer Johan Sikkes na 
afloop.

Lange ballen
Eigenlijk was gedurende negentig 
minuten voetbal sprake van 
gelijkwaardigheid. ‘Beide ploegen 
hanteerden door het slechte veld veelal 
de lange bal. Beide ploegen kregen 
ook kansen, maar zij waren dodelijk 
effectief ’, zag Sikkes. Daardoor stond 
het bij de rust al 3-0 voor de bezoekers, 
waarbij Buinen er zeker bij de eerste 
twee treffers verdedigend niet al te 
best uitzag. Bram Komduur kreeg in 
de eerste helft de beste kans voor de 
gasten. Hij wist het net echter niet te 
vinden.

Komduur mist strafschop
Ook na de rust kreeg Buinen voldoende 
kansen op de aansluitingstreffer. Zo 
miste Bram Komduur een strafschop. 
Dat EHS’85 in de slotminuut er ook 
nog eens 4-0 van maakte, was slechts 

voor de statistieken. ‘ We waren eigenlijk 
de laatste uitdager voor EHS’85. We 
hadden ons er meer van voorgesteld. Zij 
waren misschien wel iets beter, maar de 
4-0 eindstand was zeker geflatteerd’, zei 
Sikkes. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Martin Zaagman

Overige voetbaluitslagen in de regio
Helpman Valthermond  1 – 0
Bellingwolde Gieterveen  1 – 2
                        Bob Oeben 2x

Smilde’94  Buinerveen  7 – 3
Vios  GKC  4 – 0

Adverteren in 
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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In Grolloo – iedereen uit de regio kan zich opgeven
Trainen als een prof met FC Groningen
 
FC Groningen gaat in de meivakantie weer On Tour. De Trots van het Noorden komt 
naar Grolloo om een dag lang voetbaltrainingen aan te bieden onder leiding van 
ambitieuze en professionele FC-trainers. Speciaal voor jongens en meiden van 6 tot 14 
jaar.
 
FC Groningen en de plaatselijke trots SGO 
Grolloo slaan tijdens de meivakantie op 
vrijdag 5 mei de handen in één om een 
succesvolle dag te organiseren. Toegankelijk 
voor zowel de jeugdleden van SGO Grolloo 
als kinderen uit de regio. Samen zetten beide 
clubs zich in voor een onvergetelijke dag vol 
voetbal en plezier. Tijdens FC Groningen On 
Tour krijgen de deelnemers onder leiding van 
gedreven en professionele trainers van FC 
Groningen een dag lang training volgens de 
FC Groningen methodes!
 
De voetbaltechnische en breed motorische 
vaardigheden staan centraal, want trainen 
met FC Groningen betekent beter willen 
worden. Maar het allerbelangrijkste blijft 
plezier in het voetbal. Tijdens FC Groningen 
On Tour maak je kans op een golden ticket 
voor het NK Shoot-out. De On Tour begint 
om 09.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Vul jij 
je vakantie actief  in, maak je plezier, bouw 

je nieuwe vriendschappen op en wil je jezelf  
ontwikkelen? Meld je dan aan voor de FC 
Groningen On Tour! Deelnemen aan FC 
Groningen On Tour kost €47,50 per persoon 
en is inclusief  lunch, een FC Groningen 
Certificaat én twee kaarten voor een 
thuiswedstrijd van FC Groningen.
FC Groningen doet aan mede-organiserende 
verenigingen een afdracht van 7,50 euro per 
deelnemer om verenigingen financieel te 
ondersteunen.
 
Op 28 mei speelt FC Groningen haar 
laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen 
Sparta Rotterdam in Euroborg. Stel jouw 
wedstrijdkaarten veilig door je vroegtijdig 
aan te melden voor FC Groningen On 
Tour. De vrije verkoop van deze wedstrijd 
start op dinsdag 2 mei. Aanmelden 
voor FC Groningen On Tour kan via: 
trainenalseenprof.fcgroningen.nl/product/
on-tour

Nieuw Buinen houdt koploper 
Sweel op 0-0

Het blijft goed gaan met Nieuw Buinen. Nadat vorige week al gewonnen werd van 
titelkandidaat SVV’04, wisten de mannen van trainer Hindrik Snijders nu koploper 
Sweel op 0-0 te houden. ‘Het was niet groots, maar wel terecht dat de wedstrijd in een 
gelijkspel eindigde’, zei trainer Hindrik Snijders na afloop. Snijders was er overigens 
zelf  nog niet bij. Hij is deze week vader geworden van een kerngezonde zoon: Kasper.

Drukke week voor Nieuw Buinen
Sweel moest zondag, terwijl een goed 
resultaat voor Nieuw Buinen pure winst 
zou zijn. ‘Beide teams kregen wel wat kleine 
kansjes. In de blessuretijd van de wedstrijd 
scoorde Sweel nog wel. Die treffer werd 
echter vanwege buitenspel afgekeurd. ‘Waar 
we het eerste half  jaar in geinvesteerd 
hebben, komt er nu uit en leidt tot resultaten. 
Wel is het zo dat er nu heel belangrijke 

weken aan zitten te komen. Zo spelen we 
op Paasmaandag tegen Weerdinge en op 
donderdag halen we in tegen SC Erica. 
Verder krijgen we vervolgens Schoonebeek 
en Sleen. Ook in die wedstrijden moeten we 
punten zien te pakken. Het vertrouwen is na 
de goede reeks van na de winterstop in elk 
geval groot’, zegt Snijders. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Gieten te sterk voor Groninger Boys: 3-1

Na de zege op SVZ boekte Gieten zondag opnieuw een belangrijke zege. Nu werd 
Groninger Boys op eigen terrein met 3-1 aan de zegekar gebonden. Door de tweede 
zege op rij heeft Gieten weer wat meer lucht. ‘Al zijn we er nog lang niet. We moeten 
naar onderen blijven kijken’, zegt Gieten trainer Bas Nibbelke. ‘Aan de andere kant 
zijn de verschillende met de bovenste ploegen ook te overbruggen.’

Kwaliteit
Gieten en Groninger Boys streden zondag 
op het scherpst van de snede. In voetballend 
opzicht bleek Gieten echter net iets meer 
kwaliteit te hebben. Een en ander resulteerde 
in een 3-0 voorsprong. De 1-0 kwam van 
de voet van een speler van Groninger Boys, 
die zijn eigen doelman passeerde. Bas Alting 
tekende voor de 2-0 en Florian van der Heide 
gooide de wedstrijd definitief  in het slot. De 
3-1 was slechts voor de statistieken.

Thuiswedstrijden
‘In deze klasse kan iedereen van elkaar 
winnen. Kijk, als we ook de komende 
wedstrijden kunnen winnen, dan durf  ik 
zeker ook nog wel stiekem naar boven te 
kijken. We hebben weer een bredere en fitte 
groep en dat zie je terug op trainingen en in 
wedstrijden. We spelen in het vervolg van de 
competitie meer thuis- dan uitwedstrijden. 
Ook dat kan nog een voordeel zijn in het 
vervolg van de competitie. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

In Nieuw-Buinen
Actemium wint recreatief 
volleybaltoernooi VC Action

In sporthal De Splitting in Nieuw-Buinen organiseerde VC Action vrijdagavond een 
recreatief  volleybaltoernooi voor (onder meer) bedrijven. Er namen in totaal zes teams 
deel. Actemium bleek na een spannende strijd uiteindelijk de beste.

‘Elk team bestond uit maximaal twee Nevobo 
spelers en uit minimaal twee vrouwen’, 
vertelt Danielle Hensens, die samen met 
Yvette Hooghof  en Amy Oving namens 
de activiteitencommissie het toernooi 
organiseerde.

‘Met zes teams waren we tevreden. In 
het verleden was er al eens iets dergelijks 
georganiseerd en we hebben nu het 
voornemen om er een jaarlijks terugkerend 
evenement van te maken. Doel is om mensen 
kennis te laten maken met de volleybalsport. 

En mocht ons dat als club nieuwe leden 
opleveren, dan is dat alleen maar mooi 
meegenomen’, zegt Danielle.

Hoewel er uiteraard op het scherpst van de 
snede gespeeld werd, was het vooral een 
gezellig toernooi. ‘Elk team kreeg na de 
prijsuitreiking een hapjesschaal. En die ging er 
in als koek’, lacht Danielle, die zelf  overigens 
onderdeel uitmaakte van het winnende team 
van Actemium. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Judoverenigingen hebben de handen ineen geslagen
Basisscholen in Borger-Odoorn maakten 
kennis met judo
De drie judoverenigingen in Borger-Odoorn hebben de handen ineen geslagen 
om de basisschooljeugd te laten kennismaken met deze mooie verdedigingssport. 
Samen met de combi coaches onderwijs & sport hebben zij een passend programma 
gemaakt.

Judoverenigingen in Borger, Exloo en 
Nieuw-Buinen
Judovereniging Borger, 53gradenNoord uit 
Exloo en Tan Ren Jutsu uit Nieuw-Buinen, 
hebben afgelopen weken judo clinics gegeven 
en een judofeest georganiseerd. De clinics 
waren aan de kinderen van 17 basisscholen, 
waarbij de focus lag op groep 3-4 en groep 
5-6. Drie weken lang hebben zij mogen 
kennismaken met stoeien, respect hebben 
voor elkaar en de leraar, houdgrepen gelegd 
en soms al een echt wedstrijdje gejudood. 

Als afsluiting was er bij de drie verenigingen 
in de drie dorpen een heus judofeest! 
Waar ze nogmaals spelenderwijs werden 
geënthousiasmeerd. Mochten de kinderen 
nu elke week willen judoën, dan kan dat! Op 
de woensdag in sportzaal Exloo van 17.00-
18.00u (gr. 3 t/m 5-6) of  van 18.00-19.00u 
(gr. 6 en ouder), op de donderdagavond in 
spelzaal de Koel in Borger van 17.15-18.00u 
(gr. 2 t/m 5) of  van 18.00-19.00u (gr. 6 t/m 
8) of  ook op donderdagavond in sporthal de 
Splitting in Nieuw-Buinen van 17.00-18.00u.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Internationaal Accordeonfestival
Op zondag 16 april 2023 komt de Nederlandse accordeonist René Trok (foto) naar 
het theater Geert Teis te Stadskanaal. Op zesjarige leeftijd is René begonnen met 
accordeon spelen. Zijn eerste optredens waren op de verjaardagen van familie, later 
op de bruiloften van dezelfde familie. Zijn eerste grote optreden was op 11 jarige 
leeftijd. Hij speelde mee in diverse accordeon orkesten in Amsterdam en werd later 
zelf  dirigent/arrangeur van een accordeonorkest. 

René speelde bij verschillende duo’s, trio’s, 
combo’s en viel vaak in als toetsenist bij 
verschillende showorkesten. Ook enkele 
theaterproducties mogen doen zoals 
Anatevka, De Jantjes, Pride Chantant, 
Mokumse Mokkels, Nooy’s Volkstheater, 
Kerstmis in de Jordan. Het programma 
bestaat verder uit de volgende artiesten: Jonny 
Kerry uit Engeland met de Nederlandse 
gitarist Paulus Schäfer. Zij spelen onder meer 
eigen nummers van Jonny Kerry met zang 
en swingende (gipsy) jazz. Uit Italië komt 
Pietro Adragna (Virtuoso entertainment) en 
uit Nederland Marieke Kroes (Klassiek). Elke 
artiest speelt 2 sessies van 20 minuten per set. 
Ritmische begeleiding komt van Bert van Bert 
van Erk (contrabas) en Rene van Astenrode 
(drums/vibrafoon). Onder voorbehoud zijn 
er in de foyer één of  meer stands op het 
gebied van accordeons en bladmuziek. 

Theater open: 12.00, in de gezellige foyer 
kunt u meteen terecht voor een hapje en 
drankje. Zaal open 13.15. Programma: 13.30-
17.00 met één pauze van 30 minuten. Tickets 
€15,00 in de voorverkoop, €17,50 aan de 
kassa op zondag 16 april. Bestellen tickets: 
www.accordeonfestival.nl,  
info@accordeonfestival.nl of  06-83014316. 

Voor meer informatie over de artiesten:  
www.accordeonfestival.nl

a.s. zondag en maandag
Atelierweekend Rolde
Tijdens de paasdagen, zondag 9 en maandag 10 april, organiseert de Stichting 
Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze een atelierweekend in Rolde. 

Zestien kunstenaars zijn dan aan het werk op 
één gezamenlijke locatie aan de Stationsstraat 
14A. Dit in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, toen bezoekers op verschillende locaties 
kennis konden maken met de kunstenaars. 
Op deze twee dagen kunnen bezoekers in 
gesprek gaan met de 16 kunstenaars over 
hun werk, maar er wordt ook gewerkt zodat 
bezoekers meer te weten kunnen komen over 
materialen en technieken.

De deelnemende kunstenaars zijn: Eveline 
Bekkering, Dinie ten Brink, Marleen 

van Engelen, Wikje Schoon, Fons van 
Hamersveld, Geke Hoogstins, Jaap de Jonge, 
Maya Vlaanderen, Nel Kamphuis, Rosalinde 
Huizinga, Charity van der Meer, Ingrid 
Onstenk, Willy Peetsma, Sonja de Ridder, 
Marian Tappel en Geert de Weerd.

Het gemeenschappelijk atelier is op beide 
dagen open van 11.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is vrij. Zie ook de advertentie 
elders in dit blad of  kijk op www.
stichtingbeeldendkunstenaarsaaenhunze.nl

Hoge Noot met Maartje & Kine in 
ATLAS Theater

Het concert begint. Je kan een speld horen vallen. Dan klinken eindelijk de eerste 
tonen. La musique est magnifique. Met een daverende klap slaat de pianoklep op 
de hand van de pianiste. Haar schreeuw wordt een aria. En ineens heeft de viool een 
eigen wil. Bach transformeert via Mexican Hat Dance tot Michael Jackson. Beuken, 
rocken, zweten: Maartje & Kine zijn bezeten. Luisteren en huiveren was nog nooit zo 
lekker!
 
Waarom maken mensen muziek?
In ‘Hoge Noot’ vragen Maartje & Kine zich 
af  waarom mensen muziek maken. Daarbij 
suizen deze twee multi-instrumentalisten 
moeiteloos van Brahms naar Balkan, van 
opera naar jodel-rap en van chansons naar 
electro. Met magistrale muzikaliteit en 
meesterlijke solo’s. Met stapels sketches en 

met hopen humor. Maartje & Kine musiceren 
door, zélfs als de wereld vergaat! Wanneer de 
nood het hoogst is, is de muziek nabij.

Maartje & Kine staan op vrijdag 21 april met 
hun voorstelling Hoge Noot in het ATLAS 
Theater. Meer info en tickets zijn verkrijgbaar 
via www.atlastheater.nl

Witec naar de Champions League

Afgelopen week was het management van VDL ETG Almelo bij Witec op bezoek 
in Stadskanaal om Witec te feliciteren met het bereiken van de Champions League 
voor ultra precies en rein produceren. Wereldwijd is Witec één van de bedrijven die 
hiervoor geselecteerd is door VDL ETG Almelo na een validatieproces van meer dan 
24 maanden. Raimon Warta, directeur en mede-eigenaar van Witec zegt hierover 
“het is een fantastische prestatie die de regio ongekende mogelijkheden voor nieuwe 
werkgelegenheid biedt”.

Binnen de semiconductor- en de optische 
industrie wordt in nanometers gewerkt. Dit 
zijn miljoensten van een millimeter.

Die nauwkeurigheid is nodig om steeds 
kleinere en snellere computerchips te kunnen 
maken, waar wereldwijd veel vraag naar is. 
Wij als mens gebruiken iedere dag deze micro 
chips met steeds meer mogelijkheden in een 
steeds kleiner chips.

Naast de extreem hoge precisie waaraan 
de onderdelen voor dit soort machines en 
apparaten moeten voldoen, is reinheid van 
deze componenten essentieel. Eén enkel 
koolstofmolecuul op een onderdeel van 
Witec kan ervoor zorgen dat de kostbare 
machines en apparaten binnen de kortste 
keren niet meer goed werken. En dat geldt 

niet alleen voor koolstof, maar voor nog meer 
dan tien andere moleculen die ook niet op de 
onderdelen voor mogen komen.

Het is Witec gelukt om dit voor elkaar 
te krijgen door een team dat meer dan 2 
jaar onderzoek heeft gedaan en door een 
investering van vele miljoenen te doen. Voor 
VDL ETG Almelo was dit reden genoeg om 
het gehele bedrijf  op gebak te trakteren en er 
een fotomoment van te maken. Maar, zo zegt 
Warta: “Het echte werk gaat nu pas beginnen. 
We hebben veel nieuwe mensen nodig die van 
nauwkeurig en schoon werken houden. We 
hopen die mensen in de regio te vinden”.

Iets voor jou? Stuur je CV naar vacatures@
witec.nl of  neem contact met ons op voor 
meer informatie.

Drenthe eert haar veteranen met 
Veteranenpenning
Tijdens de twaalfde Drentse Veteranendag op zaterdag 1 april 2023 heeft de 
commissaris van de Koning Jetta Klijnsma een speciaal ontworpen ‘Drentse 
Veteranenpenning’ gepresenteerd. Deze is bedoeld als blijk van waardering 
voor de veteranen die ons land hebben gediend tijdens gewapende conflicten en 
vredesmissies.
 
Nederland telt ruim honderdduizend 
veteranen, van wie er ruim 25.000 nog in 
actieve dienst zijn. De provincie Drenthe 
telt 2.900 veteranen. Zij deden mee aan 
vredeshandhavende of  vredesafdwingende 
missies en waarnemingsmissies.
 
De provincie heeft grote waardering voor 
deze bijdrage van de veteranen aan de 
vrede en veiligheid op tal van plekken in de 
wereld, van Libanon tot Irak en van Mali tot 
Afghanistan. In 2021 is daarom de motie 
‘Drentse veteranen’ aangenomen, waarin 
Provinciale Staten verzocht hebben om, 
samen met de Stichting Drentse Veteranen, te 
onderzoeken of  er een blijk van waardering 
kan worden geschonken aan Drentse 
veteranen.

“We hebben diverse gesprekken gevoerd 
met de Drentse Veteranen over de meest 
passende wijze waarop we recht kunnen 
doen aan hun inzet”, vertelt commissaris 
van de Koning, Jetta Klijnsma. “Ik ben blij 

dat we de veteranen met deze penning een 
mooi en tastbaar Drents eerbetoon kunnen 
geven. Zodat zij weten dat we hun werk heel 
waardevol vinden.”
 
Op de Drentse Veteranenpenning zijn drie 
symbolen te zien: ‘de Druppel’ van het 
Veteranenmonument in Assen, ‘de Witte 
Anjer’, het nationale symbool van erkenning 
voor veteranen en hun thuisfront en tot slot 
‘de Zwaardschede in V-vorm’, die staat voor 
Veteraan, Vrede en Veiligheid.
 
Alle veteranen in Drenthe kunnen de 
komende periode een brief  verwachten, 
waarin zij kunnen aangeven of  zij de penning 
willen ontvangen. Indien een veteraan geen 
brief  heeft ontvangen, kan hij of  zij contact 
opnemen met Alie Brinks van de provincie 
Drenthe (a.brinks@drenthe.nl). Om voor 
de penning in aanmerking te komen, 
dienen veteranen geregistreerd staan bij het 
Veteraneninstituut. Kijk voor meer informatie 
op: www.nlveteraneninstituut.nl

Vossenjacht ‘De Happy Helpers’ in
Nieuw-Buinen
De Happy Helpers in Nieuw-Buinen 
houdt op Tweede Paasdag (maandag 
10 april) een vossenjacht door Nieuw-
Buinen. De vossenjacht wordt uiteraard 
gehouden in Paasstijl. De vossenjacht 

duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur en start 
voor De Noorderbreedte in Nieuw-
Buinen. Opgeven is verplicht en kan via 
happyhelpersnieuwbuinen@gmail.com.
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Uitslagen Bridgeclub Borger 
  
27 maart A-lijn 
1 Annemieke Teule & Alice Folkerts 71,20%
2 Neeltje Tack & Roelie Roossien 64,79%
3 Anneke van Hasselt & Rika Stel 52,99%
4 Edith van Bruggen & Ina Copier 52,92%
5 Jan Rosing & Jelle Zwanenburg 52,22%
  
28 maart A-lijn 
1 Neeltje Tack & Henny Schmidt 61,81%
2 Els Mikkers & Roelie Roossien 55,21%
3 Edith van Bruggen & Date Keuning 54,51%
  
B-lijn 
1 Lydia Wind & Evert Wind 60,00%
2 Marry Everts & Geert Everts 57,50%
3 Bonne Timmer & Gerrit Jan Lahuis 55,42%
  
C-lijn 
1 Peter Hoedeman & Wilma Hoedeman 56,82%
2 Bertha Ferwerda & Henk Tewis 54,67%
3 Marianne Emmerink & Willie Spijkerman 53,75%
  
30 maart 
1 Janny Werkman & Gerhard Fleurke 61,49%
2 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 60,51%
3 Martin Abrahams & Martje Abrahams 59,55%
4 Gerda Wind & Aukje Eefting 56,82%
5 Willie Spijkerman & Jacqueline Oudegeest 53,48%

Film over Elvis Presley in ‘Geliekvloers’ op 
zaterdag 15 april in Buinen
Alsnog de eerder geplande filmvoorstelling over het leven van the 
King Of  Rock & Roll. Een geweldige film over het leven van deze 
icoon. Een in het oog springende en oorstrelende filmvoorstelling op 
het grote witte doek. Die verrast en waarbij je niet stil kunt blijven 
zitten. Niet voor niets is deze film in afgelopen maanden bekroond 
met vele nominaties en grote prijzen. Met zijn gekende verhaal en 
vele (nieuwe-) details anno nu verfilmd. De titels van films kunnen 
we i.v.m. de gekozen licentie niet in dit berichten vermelden.

De avondvoorstelling op 15 
april is reeds vol, voor de 
middagvoorstelling zijn er nog wel 
tickets beschikbaar:€ 7,50 incl. 1x 
koffie of  thee. Graag reserveren. 

Om daarmee teleurstellingen te 
voorkomen en toeloop zo goed 
mogelijk in de hand te houden. 
Voor meer informatie, aanmelden 
voor onze nieuwsbrief  met 

filmtitels en reserveren,  zie  
www.geliekvloers.nl.

In de voormalige supermarkt 
van Buinen, het is daar prettig 
vertoeven voor film, theater en 
bijeenkomsten. We ontmoeten 
elkaar in Geliekvloers! Adres:  
Hoofdstraat 75 - Buinen. Wilt u de 
middagvoorstellingen bezoeken? De 
bushaltes staan aan de Hoofdstraat 
op 1 minuut lopen van Geliekvloers,  
buslijn 24 halte Kanaalstraat.

RHGD Reddingshonden vierde verlaat 
verjaardagsfeest
RHGD Reddingshonden vierde 
zaterdag en zondag de twintigste 
verjaardag. ‘Het jubileum 
was al eerder vanwege corona 
uitgesteld, want ondertussen 
bestaan we al weer 23,5 jaar’, 
zegt Annemiek Krol uit Borger. 
Het maakte het feest er bepaald 
niet minder om. ‘Na onze inzet 
in het aardbevingsgebied in 
Turkije waar we mensen levend 
onder het puin hebben kunnen 
halen, was dit opnieuw iets 
bijzonders.’ Stichting RHGD 
Reddingshonden stelt haar 
reddingsteam belangeloos 
beschikbaar bij zoekacties naar 
vermiste personen in Nederland en de grensstreek. Zowel de familie 
van de vermiste personen als ook gemeenten, politie en brandweer 
doen regelmatig een beroep op de stichting.

Mobiele communicatiepost
Het jubileumweekend in Grolloo 
werd er een vol feestelijke 
activiteiten en trainingen. Uiteraard 
was de hoofdrol steeds voor de 
geweldige honden. Hoogtepunt 
van het drukke en zeer geslaagde 
weekend was zonder twijfel de 
onthulling van een nieuwe mobiele 
communicatiepost, afgelopen 
zaterdag. Niemand minder dan 
Jetta Klijnsma, Commissaris van de 
Koning in de provincie Drenthe, 
mocht deze onthulling voor haar 
rekening nemen. Na die onthulling 
op Landgoed De Berenkuil in 
Grolloo was het ‘woord’ uiteraard 
aan de honden. Zij gingen toen 
namelijk op zoek naar ‘vermiste’ 
personen op het terrein in Grolloo. 
De aanwezigen werden door 
RHGD Reddingshonden bovendien 
getrakteerd op koffie met taart. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto’s: Auniek K.E. Klijnstra

Uitslagen Bridgeclub Welzijn 
Ouderen Borger
De Uitslag van 31 Maart 2023 in het Hunzehuys te Borger.
 
A Lijn:
1e plaats:            Greetje Lunshof  & An Peters   61,59%
2e plaats:            Wia Schuiling & Jan Dijk    54,17%
3e plaats:            Geert Brands & Piet Rutgers    50,21%

B Lijn:
1e plaats:            Ria Bosma & Henk Bosma    68,23%
2e plaats             Geert Boekholt & Tinus Zinger   62,34%
3e plaats:            Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen  61,82%

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.

Echtpaar Ekkelkamp–Ubels uit Klijndijk zijn 
zestig jaar getrouwd
Het echtpaar Ekkelkamp-Ubels 
uit Klijndijk is op 5 april precies 
zestig jaar getrouwd. Een dag 
later zal burgemeester Jan Seton 
van Borger-Odoorn samen met 
zijn vrouw gebak komen eten bij 
het echtpaar. ‘We hebben elkaar 
ontmoet tijdens een uitvoering 
van de toneelvereniging in 
Klijndijk’, vertelt mevrouw 
Ekkelkamp-Ubels. ‘Vervolgens 
hebben we drie jaar verkering 
gehad en zijn we dus nu al weer 
zestig jaar getrouwd. Ons feest 
vond plaats in De Boshof  in 
Odoorn. Ik herinner me nog dat het heel erg gezellig was.’

Tuinieren en fietsen
Meneer Ekkelkamp werd geboren 
in Klijndijk. ‘In 1964 zijn we 
verhuisd naar Valthe. Daar hebben 
we tot 1976 gewoond. Toen keerden 
we weer terug naar Klijndijk. En dat 
bevalt ons tot de dag van vandaag 
uitstekend’. Meneer (82 jaar) en 
mevrouw (80 jaar) vermaken zich 
nog prima. 

‘We houden van tuinieren en 
fietsen’, vertelt mevrouw. Behalve 
het bezoek van de burgemeester en 
uiteraard de dochter en zoon, wordt 
het feest klein gehouden. ‘Onze 
oudste dochter is acht jaar geleden 
overleden. Daardoor is ons gezin 
niet meer compleet en dus houden 
we het bescheiden.

Wat ik nog graag wil zeggen is 
dat mijn man en ik heel erg trots 
zijn op onze zes kleinkinderen 
en vier achterkleinkinderen. Het 
vijfde achterkleinkind is op komst. 
Gelukkig wonen ze allemaal dicht 
bij ons in de buurt. Verder doen 
onze zoon en dochter heel veel 
voor ons. Daar zijn we uiteraard 
heel erg blij mee.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Stap in het leven van de eerste boeren 
tijdens het Oerweekend in Borger

In het paasweekend zijn jong en oud welkom bij het Oerweekend in het 
Hunebedcentrum. Op zaterdag 8 en zondag 9 april is het Oertijdpark gevuld met 
prehistorische figuren die het verleden tot leven doen komen. Tussen 11:00 en 17:00 
uur kunnen bezoekers beide dagen op ontdekking door duizenden jaren geschiedenis. 
Maak kennis met oude ambachten zoals bronsgieten en kleding maken van wol en 
vlas. Daarnaast kun je ook genoeg zelf  uitproberen!
 
De eerste boeren van Noord Nederland
De eerste boeren in Drenthe zijn meer dan 
5000 jaar geleden op een vaste plek gaan 
wonen. Tijdens het Oerweekend krijgen 
bezoekers een kijkje in hun leven. Het blijft 
niet bij kijken, bezoekers kunnen deze 
prehistorische boeren helpen door zelf  graan 
te malen met een maalsteen. Maar je kunt 
meer met graan, zo zijn er ook oermensen die 
laten zien hoe er in de prehistorie al bier kon 
worden gemaakt. Als je geïnteresseerd bent in 
het verleden dan is dit weekend de kans om 
hier meer over te weten te komen.

Gratis extra activiteiten
Het Oerweekend vindt plaats in het 
Oertijdpark van het Hunebedcentrum. 

Een buitenterrein waar bezoekers letterlijk 
de prehistorie binnen stappen door het 
bezoeken van verschillende prehistorische 
boerderijen, akkers en bouwwerken. Er zijn 
tijdens het evenement extra veel oermensen 
te ontmoeten en worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd. De entreegelden 
blijven gelijk, voor de reguliere entreeprijs 
krijgt de bezoeker dus extra veel oerbeleving.

Een vertelling bij het grootste hunebed 
op zaterdag en de gezinsactiviteiten 
georganiseerd door Het Drentse Landschap 
zijn geheel gratis toegankelijk. Het 
complete programma is te vinden in de 
activiteitenkalender op  
www.hunebedcentrum.nl

U komt toch ook naar de Paasshow bij 
Selekt Wonen Ter Veen in Borger? 
Het voorjaar is voor veel mensen het seizoen waarin men iets aan het interieur wil 
veranderen en laat het nu heel toevallig zo zijn dat dit ook de periode is waarin de 
nieuwe meubelcollecties weer in de winkel staan. Het is dus absoluut de moeite waard 
om een bezoek te brengen aan Selekt Wonen Ter Veen in Borger. 

“De collectie in de winkel wijzigt 2 keer per 
jaar”, aldus Anthony ter Veen, eigenaar van 
dé woonwinkel van Borger en omgeving. 
“De hele winkel ondergaat dan een 
sfeerverandering en dat is best een grote klus. 
Gelukkig is die klus ruim op tijd geklaard en 
is de winkel helemaal klaar voor de Paasshow 
die we dit jaar weer op 2e paasdag mogen 
organiseren. 

In de 2.500 vierkante meter grote showroom 
doet u leuke ideeën op en maakt u onder 
andere kennis met de nieuwste collectie 
relaxfauteuils en de allernieuwste modellen 
van Urban Sofa. In de UrbanSofa collectie 
vindt u kwaliteitsmeubels die rechtstreeks 
vanaf  de fabriek geleverd worden en 
die met aandacht voor mens en milieu 
geproduceerd worden. UrbanSofa is een 
vooruitstrevend meubelmerk die al in 2011 
brak met de traditionele meubelhandel in 
Nederland. Vanaf  die tijd levert het merk 
al rechtstreeks vanaf  de fabriek en zo 
worden dure schakels in het leveringsproces 
overgeslagen. Winstmarges voor importeurs 
en groothandels verdwenen en hoge kosten 
voor op- en overslag zijn niet meer nodig. 
Daar plukt u als consument de vruchten van! 
UrbanSofa ook prachtige houten meubels 
vanuit de fabriek in Azië.

Al meer dan 40 jaar specialist 
Selekt Wonen Ter Veen in Borger is al 

meer dan 40 jaar specialist op het gebied 
van wonen, zitten en slapen in Borger en 
omstreken. In de categorie wonen vindt 
u bij Selekt Wonen Ter Veen alles voor de 
inrichting van uw woning, van de mooiste 
vloeren tot prachtig woontextiel. Op het 
gebied van zitten vindt u in de winkel een 
uitgebreide collectie eetkamertafels met 
stoelen, banken, chaise longues en fauteuils 
om een gezellige zithoek te creëren. En voor 
een goede en comfortabele nachtrust helpt 
het team u graag in de zoektocht naar het bed 
dat het beste bij u past. 

De interieuradviseurs en –styliste adviseren 
u over de mogelijkheden voor uw interieur 
en laten u de nieuwste trends zien. Service 
staat daarbij altijd voorop. “Onze service is 
het overtreffen van de verwachting van de 
klant. Dat is meer dan het kopje koffie en 
de vriendelijke verkoper”, aldus Anthony. U 
bent van harte welkom tijdens openingstijden 
of  tijdens de Paasshow op 2e paasdag, van 
11.00 uur tot 17.00 uur. Een hapje en een 
drankje staan voor u klaar en er zullen diverse 
aantrekkelijke acties zijn. 

Selekt Wonen Wonen Ter Veen 
Bloemdijk 1a | Borger 
Tel: 0599 - 23 44 89  |  www.ter-veen.nl
Email: info@ter-veen.nl 

GEZIEN TIJDENS DE KICK-OFF NATIONALE SPORTWEEK
BORGER-ODOORN EN AA & HUNZE
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Verhalenwebsite en expositie in  
MFC De Spil in Gasselternijveen geopend

Afgelopen vrijdag werd in MFC De Spil in Gasselternijveen een verhalenwebsite 
en expositie over ‘Het Boerenleven in de tijd’ geopend. Bijna een maand lang is de 
expositie in het MFC te zien, want tot en met vrijdag 28 april a.s. kan men er terecht. 
De expositie werd door wethouder Bas Luinge van de gemeente Aa en Hunze 
geopend.

Tijdens de expositie kan men van alles 
over de historie van het boerenleven in de 
gemeente Aa en Hunze zien. Aan de hand 
van vele foto’s met teksten en verhalen 
kan het niet anders of  het wordt een ieder 
duidelijker hoe het vroeger was en welke 
ontwikkelingen er plaatsvonden. Tevens kan 
men zien hoe men het boerenleven in al die 
jaren beleefde. Vele ervaringen van mensen 
staan namelijk op schrift en kunnen er 
worden gelezen.

Het is het resultaat van ‘De Verhalenbrink’ 

waarin inwoners van de gemeente Aa en 
Hunze met de Historische Vereniging der 
Gemeente Gasselte en de bibliotheken in de 
gemeente samenwerken aan verhalen over 
het heden en het verleden in Aa en Hunze en 
dus ook de voormalige gemeente Gasselte. 
Op die manier blijven de verhalen voor de 
toekomst bewaard. Verschillende thema’s 
komen steeds aan bod en de expositie gaat 
al reizende door de gemeente Aa en Hunze. 
Wie de verhalen online wil zien kan dat doen 
via www.verhalenbrink.nl. (Week in Week uit / 
Gerry Grave)

Chris Wierenga van Biblionet Drenthe (links) en wethouder Bas Luinge (rechts)
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Bijenvereniging Stadskanaal deelde 
speld uit aan Harm Bessenbinders uit 
Onstwedde

Tijdens de jaarvergadering van de bijenvereniging Stadskanaal werd door voorzitter 
Gé Hoogerwerf  de speld voor 40 jaar lidmaatschap NBV(Ned.Bijenh.Ver.) uitgereikt 
aan Harm Bessembinders uit Onstwedde.

Harm is sinds zijn 22e imker. Zijn 
belangstelling ontstond toen een zwerm bijen 
in hun tuin landde. Van zijn vader mocht hij 
er echter niets mee doen. Harm begon met 
imkeren in korven die hij zelf  maakte.

Later ging hij over op kastimkeren. Hij volgde 
geen cursus maar leerde het zichzelf  aan. 
Daarnaast was hij 30 jaar depothouder van de 
NBV winkel voor imker benodigdheden.

Harm imkert nog steeds samen met zijn zoon 
Hidde.

Derde lustrum Dorpsportaal 
Gasselternijveen

Het is 2008. Bij de inwoners van Gasselternijveen valt een nieuwsbrief  in de bus: 
‘Virtueel Gasselternijveen’. Het pilotproject krijgt de naam ‘TELEBRINK’ mee.  
Telebrink wil dorpsbewoners van Gasselternijveen mogelijkheden bieden om de 
combinatie van leven, werken en zorgen te vergemakkelijken. Dat gebeurt door 
technologische toepassingen die dorpsbewoners samen met de projectleiders van 
Telebrink bedienen en ontwikkelen.  Een gedurfde ambitie.

De basisscholen krijgen de Managed Learning 
Gateway (MLG) opgeleverd. Leren buiten 
de muren van de school wordt mogelijk. In 
dorpshuis ‘t Roem worden gratis computer- 
en internetcursussen voor inwoners 
georganiseerd en techniek opgeleverd voor 
een dorpswebsite. Heel veel inwoners komen 
in aanraking met begrippen als password, 
delete, applicaties en leren surfen in de 
wondere wereld van internet.

De cursussen zijn een groot succes. Voor de 
dorpswebsite Telebrink wordt een redactie 
van ICT’ers en betrokken dorpsbewoners 
gevonden. De domeinnaam: www.
gasselternijveen-online.nl wordt geregistreerd.

Heden, na vijftien jaar, geven scholen online 
les en krijgt de dorpswebsite meer hits 

(bezoekers) dan ooit. Telebrink is volwassen 
geworden, of  alle ambities zijn bereikt? De 
cursisten van toen zijn nu krasse ouderen 
die met de opgedane basiskennis van toen 
internetbankieren, online bestellen en appjes 
sturen vanaf  hun smartphone. Ook klikken 
ze dagelijks even op het Dorpsnieuws voor 
de laatste weetjes.

De naam ‘Telebrink’ is in de tijd ingeruild 
voor ‘Dorpsportaal Gasselternijveen’, 
onderdeel van de Dorpscoöperatie ‘De 
Brug’, maar de inhoud van de site is hetzelfde 
gebleven. Om het derde lustrum luister bij te 
zetten heeft de redactie weer een prijspuzzel 
online gezet. Op 6 april worden de winnaars 
bekend gemaakt.

De redaktieleden - Foto: Auniek K.E. Klijnstra

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





Jo Jalving; zeventien jaar voorzitter van VV Buinen
‘Ik zei tegen Appie Rosing: we zijn een 
club voor het dorp, niet voor Stadskanaal’

Iedereen in Buinen kent Jo Jalving. Hij woont nog steeds naast de viaduct en was liefst 
negentien jaar bestuurslid van Buinen. ‘Daarvan was ik zeventien jaar voorzitter’, zegt 
Jalving (81). Als geen ander kent Jalving de club. ‘Het is een club voor het dorp. We 
waren nooit happig op spelers van buitenaf. Je wist nooit wat je binnenhaalde immers. 
Als voorzitter kende ik mijn pappenheimers. Speelden we tegen Borger, dan konden 
de emoties nog wel eens hoog oplopen. Ik wist dan altijd precies wie ik in de gaten 
moest houden.’

Eigen spelers uit het dorp
Ooit zei trainer Appie Rosing uit Stadskanaal 
dat hij wel wat spelers mee kon nemen uit 
Stadskanaal. ‘Daar was ik meteen op tegen. 
Ik zei tegen hem: we zijn een club voor het 
dorp en niet voor Stadskanaal. En die spelers 
zijn er dus ook nooit gekomen, haha. Ik heb 
me altijd hard gemaakt voor de eigen spelers, 
spelers uit eigen dorp. En het is mooi om te 
zien dat dit eigenlijk nog steeds zo is’, zegt 
Jalving tevreden. Jalving was van 1973 tot 
1989 voorzitter van de club. ‘Ik zat al jong 
in het bestuur en had al bestuurservaring 
opgedaan bij VIOS in Oosterhesselen. Ik 
heb hier nog heel even in het derde elftal 
gespeeld. Een blessure gooide echter roet in 
het eten. Als bestuurder was het mijn taak 
om een goede organisatie neer te zetten. Het 
draaide op bestuurlijk niveau niet zo goed 
en wij hebben destijds een nieuwe structuur 

neergezet. Volgens mij is ons dat prima 
gelukt.’

Betaalde voetbal
Toen zijn tijd als voorzitter er op zat, ging 
het boek Buinen dicht. ‘Ik ben wat andere 
bestuurlijke dingen gaan doen. Natuurlijk 
volg ik de club wel, ik kom er echter nog 
zelden. Dat had ook wel wat te maken met 
het feit dat mijn vrouw niet zo van voetbal 
hield. Mijn vrouw is zestien jaar geleden 
overleden Toen realiseerde ik me dat ik soms 
wel eens teveel aandacht voor het voetbal heb 
gehad en te weinig voor haar.’ Jalving is nog 
steeds goed gezond. Hij volgt het betaalde 
voetbal op de voet. ‘Ik zie heel veel voetbal, al 
beperk ik me vaak wel tot de samenvattingen. 
Hele wedstrijden kijken, dat vind ik zonde 
van de tijd.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee. 
Foto: Auniek K.E. Klijnstra)

Oud-voorzitter Jan Willem Darwinkel
‘Woensdagavond was ik thuis, de rest van 
de avonden was voor de voetbalclub’

Jan Willem Darwinkel was van 1993 tot 2002 voorzitter van VV Buinen. ‘Ik ben geboren 
en getogen in Buinen en was al van jongs af  aan betrokken bij de voetbalclub. Toen ik 
in 1993 gevraagd werd om voorzitter te worden, was er één doel: de organisatie weer 
op de rails krijgen. En dat is aardig gelukt. Want nog steeds werkt de club volgens de 
organisatie zoals wij die als bestuur destijds neer hebben gezet’, zegt Darwinkel, die 
zelfs als voorzitter het 50-jarige jubileum meemaakte en organiseerde.

Zeven commissies
‘De organisatie bij de club was een beetje 
ad hoc. Aan ons de taak om daar structuur 
in te brengen. We hebben destijds zeven 
commissies gevormd. Elke commissie kreeg 
een eigen voorzitter die het werk weer 
delegeerde. De zeven voorzitters waren 
meteen ook bestuurslid. Het is een beste klus 
geweest om invulling te vinden, maar dat is 
uiteindelijk wel gelukt. Dat tekent wel de club 
hoor. Aan bereidwilligheid nooit gebrek. Als 
er iets moet gebeuren dan staat iedereen klaar. 
Dat was toen zo en dat is nu nog zo’, zegt 
Darwinkel.

Feestavond en FC Emmen
Als voorzitter was hij nauw betrokken bij 
de organisatie van het 50-jarige bestaan van 
de club. ‘Ook toen was er een clinic van FC 
Emmen. Ook de feestavond herinner ik me 
nog goed. Ik herinner me nog dat we de 
sportzaal compleet hadden ingericht met 
foto’s en oude materialen. Het was in elk 
geval erg leuk. Wat ik me ook nog herinner is 
dat we als bestuur destijds erg veel tijd in de 
club staken. Op woensdagavond waren we

thuis, de rest van de week stond toch wel in 
het teken van de voetbalclub.’

Aantrekkingskracht
‘Buinen heeft altijd een eigen identiteit 
gehad. En ook dat is nu nog steeds zo. Toch 
hebben we altijd wel aantrekkingskracht 
gehad op spelers van bijvoorbeeld Borger. 
Verder werken we natuurlijk al jaren samen 
met Buinerveen als het gaat om de jeugd. 
Sportief  ging het in die jaren ook best 
goed. We hadden toen overigens nog vier 
seniorenteams, terwijl in die tijd ook het 
vrouwenvoetbal in Buinen in de lift zat. Ik 
meen dat we destijds wel 35 vrouwen hadden 
die gingen voetballen.’

Groenploeg en jubileumboek
Darwinkel is nu nog steeds betrokken bij 
de club. ‘Ik zit in de groenploeg en ben 
betrokken bij het jubileumboek dat er aan 
zit te komen. Ik ga ook weer vaker naar het 
eerste elftal kijken. Ze doen het heel erg goed 
en het zou uniek zijn als ze de derde klasse 
weten te bereiken. Dat zou natuurlijk prachtig 
zijn in dit jubileumjaar.’ (Week in Week Uit/
Vincent Muskee. Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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Roelof Fransen
Ik blijf de club altijd steunen; Buinen is 
écht mijn club’

Roelof  Fransen speelt al meer dan 45 jaar in het shirt van VV Buinen. ‘Ik ben er 
heel even tussenuit geweest, want ik heb vijf  seizoenen bij EEC gespeeld. Mijn 
oom, Roelof  Timmermans, werd toen trainer van EEC en daarom ben ik destijds 
overgestapt. Buinen is en blijft echter mijn club. Ik heb in Stadskanaal gewoond en 
woon nu op 500 meter van het voetbalveld van Nieuw Buinen. Ik heb er echter geen 
seconde over nagedacht om daar te gaan voetballen’, zegt Roelof  Fransen.

Voor nood
‘Buinen is mijn club. Dat zal ook nooit meer 
anders worden. Ik ben er wel bang voor dat 
zelf  voetballen er niet meer in zit. Ik ben nu 
57 jaar en speelde vooral nog in het derde 
elftal en in het 45 plus team. Het derde team 
is een vrij jong team, daar pas ik minder goed 
tussen. En voor het tweede elftal moet je 
trainen. Met mijn werk zit dat er niet meer 
in. Voor nood kunnen ze echter altijd een 
beroep op me doen’, zegt Fransen.

Geert Westerink en Lucas Kamies
In zijn lange loopbaan maakte Fransen tal 
van trainers mee. ‘Elke trainer heeft zijn eigen 
aanpak en van elke trainer steek je wel wat 

op. Persoonlijk vond ik Geert Westerink een 
prima trainer en dat geldt ook voor Lucas 
Kamies’, zegt Fransen. ‘Ik volg het eerste 
elftal nu vooral van een afstandje. Via de app 
houd ik de tussenstand altijd wel bij. Mijn 
ouders hebben veel voor de club gedaan. 
Zelf  ben ik eigenlijk alleen maar voetballer 
geweest. Ik heb geen andere functie gehad. Ik 
zal Buinen op elke manier blijven steunen de 
rest van mijn leven. Dat is me ook echt met 
de paplepel ingegoten. Het is gewoon mijn 
club en dat zal altijd zo blijven. Ze kunnen in 
elk geval altijd een beroep op me doen.’  
(Week in Week uit/Vincent Muskee.  
Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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‘Sterspeler’ Bram Komduur:
‘In principe ga ik hier nooit meer weg’

Het is best bijzonder dat Bram Komduur nog steeds in de hoofdmacht van Buinen 
speelt. Bijzonder, omdat er elk jaar opnieuw zeker vier clubs naar zijn gunsten 
dingen. ‘Ik heb het hier echter bijzonder goed naar de zin. Ik zie dan ook geen enkele 
aanleiding om elders te gaan spelen, of  er moet al sprake zijn van een leegloop. Ik 
speel hier met mijn vrienden en we worden ook gewoon nog steeds beter als team’, 
zegt Komduur.

Met de trein naar Meppel
Komduur begin als klein Brammetje bij 
Buinen. ‘Vervolgens heb ik gespeeld voor VV 
Emmen, FC Emmen en Alcides in Meppel. 
Bij FC Emmen heb ik heel de jeugdopleiding 
doorlopen. Vervolgens heb ik de keuze 
gemaakt voor Alcides. Ik woonde destijds in 
Groningen en kon prima met de trein naar 
Meppel. Ik heb daar een jaar of  vijf  met veel 
plezier gespeeld.’ Toen Komduur werk kreeg 
en de reistijd hem ook wat tegen begon te 
staan, was de overstap naar Buinen voor hem 
zelf  logisch.

Hecht vriendenteam
De hoofdmacht van Buinen kan omschreven 
worden als een hecht vriendenteam. 
‘Bovendien vind ik dat we gewoon een goede 
ploeg hebben die steeds beter wordt. We 
zijn alleen in de breedte wat kwetsbaar. Dat 
het als debutant in de vierde klasse zo goed 
gaat, hadden we zelf  ook niet verwacht. 
Meedoen om de nacompetitie was vooraf  
geen doelstelling. Nu we er echter zo goed 

voorstaan, is dat het natuurlijk wél.’, zegt 
Komduur, die prima kan werken met interim-
trainer Johan Sikkes. ‘ Gert Bijker was ineens 
weg en toen kwam Johan. Ik vind hem een 
prima trainer. De trainingen zijn gevarieerd 
en goed. Johan is ook goed begonnen. Hij 
was natuurlijk nieuw en heeft niet meteen 
alles veranderd en veel overlegd met de rest 
van de staf. Dat is verstandig geweest.’

Voetbaldier
Komduur noemt Buinen vooral een gezellige 
en warme club. ’We kennen elkaar van haver 
tot gort. Toch zijn mensen van buitenaf  
ook altijd welkom. Mijn leven heeft altijd 
om voetbal gedraaid overigens. Trainer van 
Buinen? Misschien is dat wel iets voor de 
toekomst, ja. Voorlopig richt ik me echter 
nog gewoon op mijn rol als middenvelder. 
Met goals en assists ben ik belangrijk voor 
de ploeg en dat wil ik graag nog een tijdje 
blijven.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee. 
Foto: Auniek K.E. Klijnstra)

Roelof en Anneke Vedder:  
al dertig jaar sponsor van VV Buinen
‘Buinen staat voor harmonie, warmte en 
gezelligheid’

Het is uniek; een sponsor die al dertig jaar verbonden is aan een club. ‘We zijn nu 
precies dertig jaar sponsor van Buinen. We zijn begonnen bij het derde elftal en zijn 
ondertussen al weer lang hoofdsponsor. En het einde is nog zeker niet in zicht. Mijn 
oudste zoon is voor de helft aandeelhouder van het bedrijf  en dus kunnen er nog 
zomaar eens dertig jaar bij komen’, zegt Roelof  Vedder. 

Michiel en Marcel
Natuurlijk heeft het lange hoofdsponsorschap 
alles te maken met de zoons Michiel en 
Marcel. ‘Bovendien is er sprake van een prima 
wisselwerking. Als er bij de club iets gebeuren 
moet, dan denken ze ook aan ons. Dat vind ik 
prachtig. De club betekent heel erg veel voor 
het dorp. De kantine is het middelpunt van 
het dorp. De saamhorigheid, de harmonie en 
de warmte zijn ongekend groot. In goede en 
slechte tijden.’

Onderdeel van de historie
Vedder is een clubman geworden. ‘Buinen 
viert dit weekend feest. Toch moeten we ook 
stilstaan bij het ongeluk. Ik heb hier jongens 
midden in de nacht aan de keukentafel gehad. 
De jongens krijgen we niet meer terug. Aan 
de andere kant heeft de club en ook de 
burgemeester zich van de beste kant laten 
zien. Ook hier moet je bij stilstaan bij een 
jubileum. Het is onderdeel van de historie van 
de club’, zegt Vedder, die zelf  ook speelde 
voor Buinen. ‘Ik zat altijd in het derde team. 
Op een bepaald moment gingen de spieren 
toch wel wat zeer doen. En dus ben ik 
ondertussen gestopt’, zegt hij.

Niet leuk
Roelof  en Anneke volgen hun zoons Michiel 
en Marcel nog steeds op de voet. ‘Ze zijn al 
heel erg vroeg in het eerste elftal gekomen. 
Er werd destijds besloten om B-junioren al 
vervroegd door te schuiven. Marcel speelde 
al vanaf  zijn vijftiende in het eerste. Ik weet 
nog dat we dat destijds niet leuk vonden’, 
zegt Vedder. ‘Het is achteraf  allemaal goed 
gekomen, gelukkig.’

Geen verschil
‘Bij Buinen bestaat geen verschil tussen 
mensen. Iedereen is gelijk. Het is hier altijd 
gezellig. Verder vind ik de samenwerking 
met Buinerveen bij de jeugd prima. Daar 
moet aandacht voor blijven. We proberen de 
club altijd zo goed mogelijk te helpen, nog 
naast het sponsorschap. Vorige week werd 
ik gebeld. Of  ik nog rijplaten heb. En dus 
zorg ik dat die er straks liggen. Dat is geen 
enkel probleem. Anneke heeft ook altijd 
geholpen, bij onder meer het schoonmaken 
van de kantine. Het is gewoon onze club. En 
natuurlijk zijn we er dit weekend ook. Ik heb 
me zelfs opgegeven voor walking football’, 
lacht Vedder. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee. Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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Willem en Geertje Komduur: nog steeds 
supporters van Buinen
Zeg VV Buinen en je zegt in één adem ook Willem en Geertje Komduur. Nog steeds 
volgen ze de club op de voet, en dan zeker niet alleen de verrichtingen van het eerste 
elftal. ‘Nu gaan we alleen nog naar de thuiswedstrijden van het eerste, of  als ze echt 
in de buurt spelen. En bovendien moet het dan wel lekker 
weer zijn. Als het te koud is, blijven we thuis. Ook het 
tweede elftal waar onze zoon Jan (49) nog steeds in 
voetbalt, volgen we op de voet. Dat geldt ook 
voor BBC JO7 en JO11. Daar spelen onze 
kleinzoons in’, zegt Geertje.

Algemeen bestuurslid
In het verleden misten Willem en 
Geertje geen wedstrijd van het eerste. 
Ze waren overal, vaak samen met 
Lens en Aly Beijering en Henk 
Komduur.’Toen Jan ging voetballen, 
zijn we bij de club betrokken 
geraakt. Ik was er altijd samen met 
Rika Pepping. We zijn zelfs een tijdje 
leidsters geweest. Toen onze andere 
zoon Jan Tinus ook ging voetballen, 
ben ik gestopt. Later kwam ik in 
het hoofdbestuur. Ik was algemeen 
bestuurslid en vooral verantwoordelijk 
voor de kantinediensten’, zegt Geertje.

Soort van familie
Willem en Geertje wonen dicht bij het 
voetbalveld. ‘Toen ik bestuurslid was, had 
ik ook de sleutel van de kantine. Als er 
overdag mensen moesten zijn, fietste ik altijd 
even heen. De mannen waren immers aan 
het werk.’ Voor de duidelijkheid: sterspeler 
Bram Komduur is geen familie van Willem 
en Geertje. ‘Hij is wel een soort van familie. 
Hij was heel vaak bij ons en komt nu nog 
regelmatig langs met zijn vriendin’, zegt 
Geertje.

Jubileumweekend
Nog steeds genieten Willem en Geertje van 
de typische sfeer binnen de club. ‘Buinen is 
een gezellige en vriendschappelijke club. We 

doen 
het hier 
echt met elkaar. 
Het is er altijd gezellig. Mensen praten 
hier nog echt met elkaar. Willem heeft 
overigens ook veel voor de club gedaan 
hoor. Hij was bijvoorbeeld lid van de 
ontspanningscommissie en betrokken bij 
de kaartavonden die georganiseerd werden. 
Natuurlijk hebben we erg veel zin in het 
jubileumweekend. En natuurlijk gaan we 
daar naar toe. Als wij er niet zijn, dan gaat 
het immers niet door’, lacht Geertje.  (Week 
in Week uit/Vincent Muskee. Foto: Auniek K.E. 
Klijnstra)

Henny Warmink
‘Ik mis de werkzaamheden heel erg’
Liefst 32 jaar aaneengesloten was Henny Warming (nu 86 jaar)  werkzaam in de 
kantine van de voetbalvereniging Buinen. En het is dat de leeftijd en de gezondheid 
het niet mee toestaat, want anders had ze er nu nóg gestaan. ‘Ik mis het werk heel 
erg’, zegt ze. Zondagmiddag is ze nog wel even weer vrijwilliger. ‘Tijdens een ‘klein 
feestje’ verkoop ik dan de muntjes’, zegt ze. En daar verheugd ze zich nu al op.

Veertig jaar vrijwilliger
‘Ik denk dat ik in totaal veertig jaar 
vrijwilliger geweest ben bij Buinen. De 
afgelopen jaren ben ik nog steeds wel een 
beetje actief. Denk maar eens aan Pasen en 
Pinksteren. Niet meer achter de bar, maar wel 
bij de muntverkoop. Ik ben door ‘proaterij’ 
bij de club beland. Hoe dat precies gegaan 
is, ben ik ondertussen vergeten. Het achter 
de bar staan zat overigens wel in de familie. 
Zo werkte mijn zus bij Bieze en was mijn 
vader actief  bij de TT. Ach, eigenlijk was ik 

altijd in de kantine. 
Vast waren de 

dinsdag- 
en 

donderdagavond en de zondagmorgen. Toch 
was ik er ook op zondagmiddag wel vaak en 
natuurlijk bij bijzondere gelegenheden’, zegt 
Henny.

Aan elke hand een vat
Het (zware) werk heeft haar zeker ook wat 
gekost. ‘Mijn polsen zijn toch wel aangetast. 
Vroeger tilde ik aan elke hand een vat bier, en 
dat was achteraf  gezien niet zo verstandig’, 
vertelt Warmink. ‘Desondanks had ik het niet 
willen missen. Ik vond het echt prachtig werk. 
Het was gezellig en door mijn kantinewerk 
leerde ik steeds weer nieuwe mensen kennen. 
Ik ben heel goed in het onthouden van 
gezichten en nog steeds kom ik wel eens 
mensen tegen die ik ken van de kantine. Hoe 
ze heten, weet ik niet. Maar ik ken ze wél’.

Kaarten
Heel veel komt Henny nu niet meer in 
Buinen. ‘Vorig jaar ben ik gestopt met 
autorijden. En ik woon nu niet meer in 
Buinen. Dan wordt het dus wat lastiger 
allemaal. Ook mijn gezondheid is niet 
meer geweldig. Maar goed, zondag 
kom ik er weer en daar heb ik zin in. 
Weet je wat me trouwens ook altijd bij 

is gebleven? Dat was het kaarten op de 
vrijdagavond. In Buinen werd dat altijd een 

latertje. Waren ze elders altijd stipt om 23.00 
uur klaar, bij Buinen werd het vaak 01.00 
uur of  zelfs 01.30 uur. De drankjes waren in 
Buinen altijd net zo belangrijk of  misschien 
wel belangrijker dan het kaarten zelf, haha.’ 
(Week in Week uit/Vincent Muskee. Foto: Auniek 
K.E. Klijnstra)
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Rudy Pepping: van voetballer tot voorzitter
‘Buinen is een gezellige, sportieve 
dorpsvereniging’

Rudy Pepping kan gerust omschreven worden als één van de boegbeelden van VV 
Buinen. Hij was speler, vervulde verschillende bestuursfuncties en werd uiteindelijk 
voorzitter van de club. ‘Begin 2022 ben ik gestopt. Ik merkte toen dat ik wat minder 
gemotiveerd was. Dan moet je stoppen, want een voetbalvereniging verdient een 
gemotiveerde voorzitter die voorop loopt’, zegt Pepping.

Van rechtsback tot voorstopper
Pepping speelde lang in de hoofdmacht 
van Buinen. ‘Ik begon als rechtsback. Toen 
kregen we een half  jaartje Bram Beek. Die 
zette me vrijwel meteen voorstopper. In 
die tijd speelde je nog echt met een laatste 
man en een voorstopper. Ik was een harde 
verdediger die graag in de mandekking 
speelde. Bram was overigens een prima 
trainer van wie we veel geleerd hebben’, zegt 
Pepping, die uiteraard ook jarenlang werkte 
met trainer Lucas Kamies. ‘In 2002 kreeg ik 
een functie bij de Technische Commissie. Ik 
zou eerst voorzitter worden, maar daar voelde 
ik me toen nog wat te jong voor. Vervolgens 
heb ik me nog ingezet voor de jeugd om in 
2014 dan wel voorzitter te worden. Ik heb 
die rol altijd met veel plezier vervuld’, vertelt 
Pepping.

Specifieke sfeer
Pepping omschrijft Buinen als een gezellige, 
sportieve dorpsvereniging. ‘Natuurlijk zijn 
mensen van buitenaf  altijd welkom geweest. 
En als we hoorden dat er een speler bij een 

andere club weg wilde, hebben we heus wel 
eens een telefoontje gepleegd. Pas je bij de 
club, dan word je meteen opgenomen. Bij de 
teams van Buinen heerst wel een specifieke 
sfeer, vol humor en gezelligheid. Pas je daar 
bij, dan zit je hier echt bij een geweldige club.’ 
Pepping zag de derby’s tegen EEC lang als 
hoogtepunt Die tijd is echter geweest.

Aandacht voor de jeugd
‘Als ik naar de toekomst kijk, dan hoop ik van 
harte dat we aandacht blijven besteden aan de 
jeugd. Dat is toch de basis. Nu komt er weer 
een leuke JO17 team aan en dat moeten we 
koesteren. Je hoort om je heen wel dat kleine 
dorpsclubs het steeds moeilijker krijgen. Ik 
hoop dat die tendens aan Buinen voorbij gaat. 
Het eerste elftal presteert gewoon top. Ik 
hoor goede berichten over de nieuwe trainer 
en het is geweldig om dit mee te maken. Het 
zou helemaal geweldig zijn als we straks in 
de nacompetitie mogen strijden om een plek 
in de derde klasse’, besluit Pepping. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee. Foto: Auniek K.E. 
Klijnstra)

Alie Beijering: trouwe supporter van Buinen
‘Buinen staat voor mij voor 
saamhorigheid en eenheid; ook in slechte 
tijden’

Alie Beijering mag gerust één van de meest trouwe supporters van VV Buinen 
genoemd worden. Al vanaf  de zeventiger jaren van de vorige eeuw volgt ze de club op 
de voet. ‘Tot 2010, het jaar waarin mijn man Lens overleed, bezochten we samen alle 
uit- en thuiswedstrijden. Regen of  sneeuw, het maakte ons helemaal niets uit. Ik ben 
nu 78 jaar, en nu houd ik wel wat meer rekening met het weer’, lacht Beijering.

Vrijwilligerswerk
De liefde voor Buinen ontstond toevallig. 
‘We gingen eens een stukje wandelen op 
zondagmiddag en kwamen op het voetbalveld 
terecht. We zijn meteen blijven hangen. 
Natuurlijk speelde ook het feit dat mijn zoon 
Jans lang in het eerste heeft gespeeld een rol. 
En nu kom ik natuurlijk voor mijn kleinzoon 
Milan. De club heeft mijn hart gestolen. Ik 
vind het er gemoedelijk. Er is saamhorigheid 
en eenheid, ook in slechte tijden. In de loop 
der jaren hebben mijn man en ik ook tal van 
vrijwilligerswerk voor de club gedaan. We 
hebben in de kantine gestaan, ontelbaar veel 
patat gebakken en Lens was lang één van de 
klusjesmannen van de club’, vertelt Alie.

Met de auto naar Siddeburen
Hoewel 78 jaar, volgt ze Buinen nog steeds 
op de voet. ‘Ik volg bovendien al mijn klein- 
en achterkleinkinderen. Ik rijd gewoon nog 
met de auto naar Siddeburen of  Assen, als 
één van mijn kleinkinderen sport. Laatst 
ben ik met Milan naar volleybal geweest. 
Zijn vriendin beoefent die sport en ook 

dat was gewoon ontzettend leuk’, zegt Alie 
enthousiast. Beijering voelde zich altijd 
gesteund door de club. ‘Toen mijn man in 
2010 overleed, was het best moeilijk om 
weer alleen naar het voetbalveld te gaan. Dat 
was toch even anders. Ik ben echter heel 
goed opgevangen, zeker ook door de familie 
Komduur, waarmee we er samen vroeger ook 
altijd op uit gingen.’

Nog één seizoen vierde klasse
Alie vindt het prachtig dat het eerste elftal 
het zo goed doet. Toch houdt ze een slag 
om de arm. ‘Natuurlijk zou een eventuele 
promotie naar de derde klasse heel mooi zijn. 
Aan de andere kant; als je dan een seizoen 
lang alles verliest is natuurlijk ook niet leuk. 
Misschien is het wel beter om in elk geval 
nog één seizoen in de vierde klasse te spelen.’ 
Gelukkig is Alie zelf  nog gezond en scherp. 
‘Ik heb wel al een nieuwe knie en een nieuwe 
heup. Voor de rest gaat het allemaal nog 
prima. Sport houdt me gewoon jong’, zegt ze 
tevreden. (Week in Week uit/Vincent Muskee. 
Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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