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Scheidend voorzitter Jan Haikens 
benoemd tot erelid van Historische 
Vereniging Nieuw-Buinen Buinerveen

BUINERVEEN - “Ach man, daor had ik ja heulemaol niet op rekend.” Die 
alleszeggende woorden mompelde voormalig voorzitter Jan Haikens  van 
Historische Vereniging Nieuw-Buinen Buinerveen vorige week woensdagavond 
toen zijn opvolger Albert Trip bekendmaakte dat hij is benoemd tot erelid van de 
vereniging. Het leverde hem een klaterend applaus, een oorkonde, een presentje en 
voor echtgenote Roelien een kleurrijk boeket bloemen op. 

De benoeming vond plaats ten overstaan 
van een dertigtal leden van de historische 
vereniging, tijdens de jaarvergadering in 
dorpshuis de Driesprong in Buinerveen. 
“Jan was betrokken bij de oprichting, hij 
is dus zelfs vereeuwigd in onze statuten. 
Vanaf  de eerste dag was hij onze voorzitter. 
Hij heeft een groot aantal contacten op vele 
plekken en heeft veel voor ons betekend.

Voor al het goeds dat hij heeft gedaan voor 
Nieuw-Buinen en Buinerveen, zijn wij Jan 
ontzettend dankbaar”, sprak de nieuwe 

voorzitter en voormalig wethouder. Daarna 
overhandigde hij hem de oorkonde. 

Waardering
Een dag later is Haikens bijgekomen van 
de verrassing. Hij zegt het te waarderen dat 
de vereniging op deze manier waardering 
uit voor zijn inzet voor de vereniging. “Het 
oprichten van zo’n vereniging is niet zo 
eenvoudig”, blikt de gewezen voorzitter 
terug op de oprichting in 2009. 

Lees verder op pagina 11.

Nieuwbouw Esdal College in Borger 
bereikt hoogste punt
De nieuwbouw van het Esdal College in Borger heeft het hoogste punt bereikt. 
Geheel volgens traditie werd dit bijzondere moment afgelopen woensdag gevierd met 
het hijsen van de vlag. Bij deze bijzondere gelegenheid was ook wethouder Bernard 
Jansen van de gemeente Borger-Odoorn van de partij. Uiteraard werden de noeste 
bouwmedewerkers getrakteerd.

Lees verder op pagina 5.

Onderlinge Paarden-
verzekering Borger e.o. 
bestaat 125 jaar
Heel vaak hoor je niet iets over de Onderlinge 
Paardenverzekering Borger e.o. Dat neemt echter niet 
weg dat de verzekeraar ook na 125 jaar nog steeds 
springlevend is. De Onderlinge Paardenverzekering 
Borger e.o. heeft het gebied in de loop der jaren verder 
uitgebreid en stelde bovendien onlangs voor het eerst in 
de rijke geschiedenis een vrouwelijk bestuurslid. 

Lees verder op pagina 29.

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

Lees verder op pagina 30.

Bevrijding Buinen werd 
herdacht
Op woensdag 12 april jl. werd de bevrijding van het dorp 
Buinen herdacht. Het is inmiddels 78 jaar geleden dat 
Buinen door Poolse militairen is bevrijd. Op 12 april 
vond hiervoor een herdenkingsbijeenkomst plaats in 
Steakhouse El Zorro/Hotel Hartlief  in Buinen.

Lees verder op pagina 11.



▶
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.

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 typ uw boodschap.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 16 | 2023

▶ 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 donderdag 27 april (Koningsdag) zijn het  
 gemeentehuis en het afvalbrengpunt gesloten.
* Op vrijdag 28 april is het gemeentehuis gesloten.  
 Het afvalbrengpunt is 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

▶

Drents afval wordt energie
voor Drentse huishoudens
Hebt u kapotte kledingstukken? Deze 
mogen gewoon in de textielbak. Uw kapotte 
kleding kan namelijk nog goed worden 
gebruikt als bijvoorbeeld poets-doek, 
isolatiemateriaal of  vloerbedekking. 

Hierbij is het wel heel belangrijk dat het schoon 
en droog is. Dus zonder verf- en olievlekken. 
Weten hoe het scheiden van textielafval 
in onze gemeente werkt? 
Kijk op www.drenthegeeftdoor.nl 

U scheidt toch ook uw textielafval? 
Geef  het door!

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.

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

▶

Brononderzoek windpark 
De Drentse Monden en 
Oostermoer
In februari presenteerden we de uitkomsten 
van het akoestisch onderzoek dat de gemeenten 
Aa en Hunze en Borger-Odoorn lieten 
uitvoeren bij windpark De Drentse Monden 
en Oostermoer. Tijdens een informatieavond 
in Valthermond gaven de onderzoekers een 
technische toelichting en beantwoordde 
het college vragen van de aanwezigen. 
Ook vertelden zij dat we bekijken welke 
vervolgstappen we kunnen zetten om inwoners 
te ondersteunen die hinder ondervinden van de 
windturbines. Eén van de vervolgstappen is een 
brononderzoek.

Opdracht aan LPB | Sight
Het college heeft LPB|Sight opdracht verleend 
om vervolgonderzoek te gaan doen. Hierbij 
wordt onderzocht of  een aantal turbines 
voldoet aan de specifi caties. Het gaat daarbij 
om turbines waarbij door de onderzoekers 
van het akoestisch rapport werd geadviseerd 
nader brononderzoek te doen. En om 
turbines waarvan omwonenden geluidshinder 
ondervinden.

Start bij juiste weersomstandigheden
Het uitvoeren van de metingen is afhankelijk 
van de juiste weersomstandigheden. We 
kunnen daarom nog niet aangeven wanneer het 
onderzoek wordt afgerond. We houden u op 
de hoogte van het vervolg en de uitkomsten via 
deze gemeenteberichten en onze website.

Vergadering gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 20 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

Op de laatste kinderraad van Borger-
Odoorn stond het onderwerp ener-
gie centraal. Om meer inzicht in het 
onderwerp te krĳ gen kwamen ener-
giecoaches Harm en Pieter langs met 
een interactieve presentatie. 

Keuzes maken
Dat we allemaal iets kunnen doen om 
energiezuiniger te leven, daar was 
geen misverstand over. Maar wie de 
meeste energie verbruikt, kan ook de 
grootste stappen maken. Nadenken 
over hoeveel CO2 je uitstoot helpt je 
om keuzes te maken. Bijvoorbeeld 
door minder te vliegen, of minder 
vlees te eten. Je huis vergroenen is 
daar ook een onderdeel van. 

Besluit 
In de gemeente Borger-Odoorn kun je 
een energiecoach raadplegen. Maar 
wat nou, als je niet eens geld hebt 
om je huis te verwarmen? Hoe kun je 
dan energiebesparende maatregelen 
tre¥ en? Ook voor deze mensen en dan 
met name de kinderen en huisdie-
ren wil de kinderraad iets doen. De 
kinderen namen daarom een besluit 
aan, dat zal worden gedeeld met de 
gemeenteraad. Het besluit houdt in 
dat alle kinderen en dieren in onze 
gemeente recht hebben op een warm 
huis. De kinderraad vraagt aan de ge-
meente Borger-Odoorn om zich hier-
voor in te zetten.

▶

www.borger-odoorn.nl/kinderraad

Kinderraad aan de slag met energie

Wilt u meer weten over onze energiecoaches?
Kijk dan op: www.borger-odoorn.nl/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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SIVO-Festival in Borger zoekt nieuwe 
gastgezinnen en vrijwilligers
De organisatie van het SIVO-festival in Borger komt graag in contact met nieuwe 
gastgezinnen en vrijwilligers.Wie wil er deze zomer in de laatste week van juli gastvrij 
onderdak verlenen aan één of  meerdere deelnemers van het SIVO-festival in Borger. 
Dit vindt plaats van vrijdag 28 t/m zondag 30 juli a.s.  

Deelnemers arriveren vanaf  dinsdag/
woensdag voorafgaande aan het folklore 

spektakel. Heeft u vragen naar aanleiding van 
dit bericht mail dan naar www.sivofestival.nl

Wederom “Konings” dorpsontbijt 
in Borger
Op Koningsdag (donderdag 27 april a.s.) is er weer het jaarlijkse dorpsontbijt van de 
Ondernemersvereniging Borger, voor velen inmiddels een traditie geworden. Aanvang 
08.00 uur tot 10.00 uur. Het dorpsontbijt is ‘het bedankje’ van de ondernemers naar de 
klanten toe voor het kopen bij de ondernemers in Borger.

Aan het dorpsontbijt zijn geen kosten 
verbonden en de gasten worden bediend 
door de ondernemers en hun medewerkers 
zelf. Ook is er vanaf  08.00 uur weer een 
traditionele (kinder)vrijmarkt incl. oud 
Hollandse spellen welke zich rondom 

de kerk afspeelt, daarnaast organiseert 
de ondernemersvereniging ook een 
Ondernemersmarkt van 10.00 – 15.00 uur 
(kramen verdeeld door het centrum van 
Borger). U bent van harte welkom!

25 jaar Bloemenboetiek Hofman in 
Nieuw-Buinen

Op donderdag 23 April 1998 opende Bloemenboetiek Hofman haar deuren. Nu, 25 
jaar later, is de bloemenboetiek nog steeds een bloeiend bedrijf. Haha..

Natuurlijk is er in de jaren veel veranderd. 
Van werken met een fax, het verkopen van 
vele bossen chrysanten (nu meest bonte 
plukboeketten) en niet te vergeten de 
wisseling van de buren van de supermarkt. 
Toch weten vele klanten, zowel particulier als 
zakelijk, ons nog altijd te vinden. Dagelijks 
komen er vele bestellingen binnen door via 
whatsapp, website en e-mail. Het is wel eens 
gebeurd dat er net zoveel de achterdeur 
uitgaat, boeketten en bloemstukken die 
bezorgd moeten worden, als dat er klanten in 
de winkel zijn geweest.

Ook in coronatijd hebben we hier veel profijt 
van gehad. Mensen bellen, krijgen een tikkie 
en het werd bezorgd. Jan en Edith runnen de 
winkel met zzp’ers. Dit bevalt erg goed, we 
hebben een super tof  team.

Een andere grote verandering is dat ons pand 
na de zomer vrij komt te staan. Er worden 
namelijk op de plek van de leegstaande 
supermarkt en snackbar 17 appartementen 
gebouwd. Dit vinden wij heel erg fijn. Het 
wordt prachtig.

Komend weekend, vrijdag 21 en zaterdag 22 
april, vieren wij ons 25 jarig jubileum met 
een hapje en een drankje voor onze vele 
trouwe klanten en geven wij 25% korting op 
bijna alles. Dus lieve mensen, nu is de kans 
om uw terras of  balkon op te fleuren voor 
het voorjaar en ziet alles er keurig uit als ons 
mooie dorp straks 200 jaar bestaat.

U vindt Bloemenboetiek Hofman aan  
de Parklaan 14 in Nieuw-Buinen.  
Tel. 0599 - 61 81 49 of  kijk eens op  
www.bloemenboetiekhofman.nl

Van 24 april t/m 5 mei 
vakantiedienstregeling 
bussen Groningen en 
Drenthe
Omdat de meeste scholen vakantie hebben van 
zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei rijdt Qbuzz in 
Groningen en Drenthe van maandag 24 april t/m 
vrijdag 5 april de werkdagen vakantiedienstregeling.

Check daarvoor de vertrektijden op www.qbuzz.nl/gd

▶

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.

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 typ uw boodschap.
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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 donderdag 27 april (Koningsdag) zijn het  
 gemeentehuis en het afvalbrengpunt gesloten.
* Op vrijdag 28 april is het gemeentehuis gesloten.  
 Het afvalbrengpunt is 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

▶

Drents afval wordt energie
voor Drentse huishoudens
Hebt u kapotte kledingstukken? Deze 
mogen gewoon in de textielbak. Uw kapotte 
kleding kan namelijk nog goed worden 
gebruikt als bijvoorbeeld poets-doek, 
isolatiemateriaal of  vloerbedekking. 

Hierbij is het wel heel belangrijk dat het schoon 
en droog is. Dus zonder verf- en olievlekken. 
Weten hoe het scheiden van textielafval 
in onze gemeente werkt? 
Kijk op www.drenthegeeftdoor.nl 

U scheidt toch ook uw textielafval? 
Geef  het door!

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.

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

▶

Brononderzoek windpark 
De Drentse Monden en 
Oostermoer
In februari presenteerden we de uitkomsten 
van het akoestisch onderzoek dat de gemeenten 
Aa en Hunze en Borger-Odoorn lieten 
uitvoeren bij windpark De Drentse Monden 
en Oostermoer. Tijdens een informatieavond 
in Valthermond gaven de onderzoekers een 
technische toelichting en beantwoordde 
het college vragen van de aanwezigen. 
Ook vertelden zij dat we bekijken welke 
vervolgstappen we kunnen zetten om inwoners 
te ondersteunen die hinder ondervinden van de 
windturbines. Eén van de vervolgstappen is een 
brononderzoek.

Opdracht aan LPB | Sight
Het college heeft LPB|Sight opdracht verleend 
om vervolgonderzoek te gaan doen. Hierbij 
wordt onderzocht of  een aantal turbines 
voldoet aan de specifi caties. Het gaat daarbij 
om turbines waarbij door de onderzoekers 
van het akoestisch rapport werd geadviseerd 
nader brononderzoek te doen. En om 
turbines waarvan omwonenden geluidshinder 
ondervinden.

Start bij juiste weersomstandigheden
Het uitvoeren van de metingen is afhankelijk 
van de juiste weersomstandigheden. We 
kunnen daarom nog niet aangeven wanneer het 
onderzoek wordt afgerond. We houden u op 
de hoogte van het vervolg en de uitkomsten via 
deze gemeenteberichten en onze website.

Vergadering gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 20 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

Op de laatste kinderraad van Borger-
Odoorn stond het onderwerp ener-
gie centraal. Om meer inzicht in het 
onderwerp te krĳ gen kwamen ener-
giecoaches Harm en Pieter langs met 
een interactieve presentatie. 

Keuzes maken
Dat we allemaal iets kunnen doen om 
energiezuiniger te leven, daar was 
geen misverstand over. Maar wie de 
meeste energie verbruikt, kan ook de 
grootste stappen maken. Nadenken 
over hoeveel CO2 je uitstoot helpt je 
om keuzes te maken. Bijvoorbeeld 
door minder te vliegen, of minder 
vlees te eten. Je huis vergroenen is 
daar ook een onderdeel van. 

Besluit 
In de gemeente Borger-Odoorn kun je 
een energiecoach raadplegen. Maar 
wat nou, als je niet eens geld hebt 
om je huis te verwarmen? Hoe kun je 
dan energiebesparende maatregelen 
tre¥ en? Ook voor deze mensen en dan 
met name de kinderen en huisdie-
ren wil de kinderraad iets doen. De 
kinderen namen daarom een besluit 
aan, dat zal worden gedeeld met de 
gemeenteraad. Het besluit houdt in 
dat alle kinderen en dieren in onze 
gemeente recht hebben op een warm 
huis. De kinderraad vraagt aan de ge-
meente Borger-Odoorn om zich hier-
voor in te zetten.

▶

www.borger-odoorn.nl/kinderraad

Kinderraad aan de slag met energie

Wilt u meer weten over onze energiecoaches?
Kijk dan op: www.borger-odoorn.nl/energiecoach
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WEEK 14 (DEELS) EN WEEK 15
▶ 14-04-2023, Buinerveen
 Zuidonder (kadastrale sectie R 2061), het  
 plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke
  bewoning ten behoeve van bouw woning  

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 14-04-2023, Borger
 op het naastgelegen weiland aan 
 Buinerstraat tussen 39 en 41, het organiseren 
 van het Mega Piraten Festijn op 20 mei 2023  

(verleend)
▶ 14-04-2023, Odoornerveen
 Zuidzijde 29, het veranderen van een 
 bestaande uitrit 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 14-04-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 234, het kappen van 4 
 lindebomen en 3 knotwilgen 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 14-04-2023, 2e Exloërmond
 Kerkho� aan 4, het kappen van zes bomen  

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Odoorn
 Dilweg 19, het wijzigen van de bestemming  
 van 'horeca' naar 'wonen' 

(aanvraag omgevingsvergunning)

▶ 13-04-2023, Buinerveen
 Zuidonder 30b, het bouwen van een woning  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Nieuw-Buinen
 nabij Noordelijke Tweederdeweg (kadastrale  
 sectie R 347), het aanleggen van een uitweg  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Valthe
 Weerdingerweg 13, het herbouwen van het  
 dak (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Valthermond
 Kavelingen 47, het slopen van een bijgebouw, 
 het verlengen van het hoofdgebouw en het 
 wijzigen van de buitengevel 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Buinerveen
 Zuidonder 30a, het bouwen van een woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 168, het kappen van twee eiken 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Valthermond
 Noorderdiep 348, het organiseren van de 
 seizoensafsluiting met een feesttent van 
 VV Valthermond, Z2023-012088 (aanvraag)

▶ 11-04-2023, Nadere regels subsidie voor 
 Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse  
 Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn  
 V2
▶ 11-04-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 326, het vervangen van oranje  
 dakpannen in zwarte dakpannen
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-04-2023, Verordening Startersregeling  
 gemeente Borger-Odoorn 2023
▶ 11-04-2023, 2e Valthermond
 2e Valthermond 16 en 16a, het oprichten 
 van een pluimveestal 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 07-04-2023, Buinerveen
 Zuidonder (kavel 34), het bouwen van een  
 woning (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 07-04-2023, Valthermond
 Valtherblokken-Noord 21, het realiseren 
 van een mestsilo 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 07-04-2023, Subsidieregeling verduurzaming  
 particuliere woningen proe� uinen Regio Deal  
 gemeente Borger-Odoorn          ◀

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Doe een melding
Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? 
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of 
plaagdieren? Meld het bij de gemeente!

▶ www.borger-odoorn.nl/melding

Gaat u verhuizen binnen de gemeente?
www.borger-odoorn.nl/verhuizen
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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
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. H. Jonker.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:  
ds. M. Luth.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 
09.30 uur: Dhr. Sprenger.
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: 
Zie onze website en FB-pagina 
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds. 
G. de Klein.

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. W. de Groot, De Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:  
Martin Nanninga.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. W. de Groot, De Hoeksteen.

Gieten
Protestantse gemeente.
R.K. Statie Gieten, viering zaterdag 29 
april, aanvang 17.00 uur. Dorpskerk.
De dienst wordt verzorgd door Pas-
toor J.van der Mee

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 23 april 9.30 uur, 
Eucharistieviering, celebr. Pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 26 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, Oosterkade-
kerk 23 april: 9.30 u. ds. J. den Admi-
rant uit Hoogeveen. 19.00u. ds. N.F.L 
de Leeuw uit Oude Pekela.

Massagraf bij Ees weer schoongemaakt door 
schoolkinderen
In 2013 is een de kuil, een 
ongebruikt massagraf. door 
vrijwilligers van de Historische 
Vereniging Carspel Oderen 
uitgegraven. De kuil was in 
de loop der jaren nagenoeg  
verdwenen. In de laatste dagen 
van de Tweede Wereldoorlog 
wilden de Duitsers daar een groot 
aantal verzetsmensen executeren. 
De snelle opmars van de Polen 
zorgde ervoor dat de bezetter geen 
kans kreeg om de de ter dood 
veroordeelden om het leven  te 
brengen.

Geadopteerd
De Daltonschool in Ees heeft het 
gat nadien geadopteerd en sindsdien 
gaat Willy Weerman ieder jaar rond 
12 april (12 april 1945 is het gebied 
rond Ees en Borger bevrijd) met de 
groepen 7 en 8 naar het gat dat door 
hem ‘massagat’ genoemd, omdat 
er gelukkig niemand is vermoord 
en begraven. De kinderen zijn 
afgelopen vrijdag gewapend met 
sneeuwscheppen, harken en een paar 
kruiwagens lopend van school naar 
het gat gegaan en hebben het weer 
schoongemaakt en aangeharkt zodat 
het er weer keurig bijligt.

Verhalen uit de omgeving
Weerman vertelt vooraf  in de klas 
aan de kinderen over de geschiedenis 
van het gat, maar en het ene jaar 
over de oorlogsgeschiedenis van 
zijn familie en het andere jaar over 
oorlogsgebeurtenissen in de gemeente 
Borger-Odoorn.

Dit jaar vertelde hij over het 
neergestorte vliegtuig bij Exloo, over 
de drie omgekomen kinderen bij 
Poolshoogte, de vijf  gefusilleerde  

mannen bij Exloo, over het door 
verzetsmensen in brand gestoken 
gemeentehuis in Exloo, de schietbaan 
bij Ees en over de gebeurtenissen 
rondom de wapendroppings bij 
Ellertshaar en de bevrijding van 
verzetsmensen uit de gevangenis 
in Assen, waar onder andere  
Harmannes Vos en Willem Eisses 
(beide uit Ellertshaar) gevangen 
zaten. Kortom heel leerzaam voor de 
Daltonleerlingen in Ees.

Nieuwbouw Esdal College in Borger bereikt
hoogste punt
De nieuwbouw van het Esdal 
College in Borger heeft het 
hoogste punt bereikt. Geheel 
volgens traditie werd dit 
bijzondere moment afgelopen 
woensdag gevierd met het hijsen 
van de vlag. Bij deze bijzondere 
gelegenheid was ook wethouder 
Bernard Jansen van de gemeente 
Borger-Odoorn van de partij. 
Uiteraard werden de noeste 
bouwmedewerkers getrakteerd.

Op schema
‘Ja, de bouw van het Esdal College 
in Borger ligt mooi op schema’, 
zegt Eline de Jong, locatiedirecteur 
van het Esdal Collega in Borger en 
Oosterhesselen. De school wordt 
1800 vierkante meter groot en komt 

pal naast de brandweerkazerne in 
Borger. ‘Het nieuwe pand zal voldoen 
aan de eisen van deze tijd’, vervolgt 
De Jong. ‘Het past precies bij de wijze 
waarop tegenwoordig les gegeven 
wordt.

Met de nieuwbouw krijgen leerlingen 
uit Borger en omgeving de kans om 
naar een goede school in de buurt te 
gaan. Natuurlijk zijn we erg blij met 
de nieuwbouw’, zegt De Jong. Naar 
verwachting moet de nieuwe school in 
het najaar gereed zijn.  
(Week in Week uit/Vincent Muskee. 
Foto’s: Auniek K.E. Klijnstra)
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WEEK 14 (DEELS) EN WEEK 15
▶ 14-04-2023, Buinerveen
 Zuidonder (kadastrale sectie R 2061), het  
 plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke
  bewoning ten behoeve van bouw woning  

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 14-04-2023, Borger
 op het naastgelegen weiland aan 
 Buinerstraat tussen 39 en 41, het organiseren 
 van het Mega Piraten Festijn op 20 mei 2023  

(verleend)
▶ 14-04-2023, Odoornerveen
 Zuidzijde 29, het veranderen van een 
 bestaande uitrit 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 14-04-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 234, het kappen van 4 
 lindebomen en 3 knotwilgen 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 14-04-2023, 2e Exloërmond
 Kerkho� aan 4, het kappen van zes bomen  

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Odoorn
 Dilweg 19, het wijzigen van de bestemming  
 van 'horeca' naar 'wonen' 

(aanvraag omgevingsvergunning)

▶ 13-04-2023, Buinerveen
 Zuidonder 30b, het bouwen van een woning  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Nieuw-Buinen
 nabij Noordelijke Tweederdeweg (kadastrale  
 sectie R 347), het aanleggen van een uitweg  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Valthe
 Weerdingerweg 13, het herbouwen van het  
 dak (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Valthermond
 Kavelingen 47, het slopen van een bijgebouw, 
 het verlengen van het hoofdgebouw en het 
 wijzigen van de buitengevel 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Buinerveen
 Zuidonder 30a, het bouwen van een woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 168, het kappen van twee eiken 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-04-2023, Valthermond
 Noorderdiep 348, het organiseren van de 
 seizoensafsluiting met een feesttent van 
 VV Valthermond, Z2023-012088 (aanvraag)

▶ 11-04-2023, Nadere regels subsidie voor 
 Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse  
 Educatie (VVE) 2023 gemeente Borger-Odoorn  
 V2
▶ 11-04-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 326, het vervangen van oranje  
 dakpannen in zwarte dakpannen
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-04-2023, Verordening Startersregeling  
 gemeente Borger-Odoorn 2023
▶ 11-04-2023, 2e Valthermond
 2e Valthermond 16 en 16a, het oprichten 
 van een pluimveestal 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 07-04-2023, Buinerveen
 Zuidonder (kavel 34), het bouwen van een  
 woning (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 07-04-2023, Valthermond
 Valtherblokken-Noord 21, het realiseren 
 van een mestsilo 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 07-04-2023, Subsidieregeling verduurzaming  
 particuliere woningen proe� uinen Regio Deal  
 gemeente Borger-Odoorn          ◀

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Doe een melding
Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? 
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of 
plaagdieren? Meld het bij de gemeente!

▶ www.borger-odoorn.nl/melding

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



6 Dinsdag 18 april 2023



7 Dinsdag 18 april 2023

Herdenking en stille tocht Gieten en 
Gieterveen            
 
Op 4 mei om 18.45 uur is er een gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst in de 
Dorpskerk van Gieten. Op deze avond staan we stil bij alle slachtoffers die vielen 
voor onze vrijheid en die van vele anderen. In deze onzekere tijd een belangrijk 
moment om aandacht aan te schenken. Dhr. Erik Guns, voormalig coördinator 
Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II, zal spreken aan de hand van het 
landelijk thema ‘Leven met oorlog’.

In de kerk worden tekeningen getoond, gemaakt door kinderen van de scholen in 
Gieten en Gieterveen. Iris Bom zingt onder gitaarbegeleiding van Marcel Wiersma. De 
herdenking is live te volgen via ‘kerkdienstgemist.nl’.

Hierna lopen we samen in stilte naar de begraafplaats. Bij de gedenksteen aan de Brink 
leggen we bloemen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers uit de voormalige 
gemeente Gieten. Op de begraafplaats, bij de oorlogsgraven, herdenken we de 
Nederlandse en geallieerde oorlogsslachtoffers. Daar spreekt een vertegenwoordiger van 
de gemeente Aa en Hunze. Er worden bloemen gelegd en mevr. Jantje Moek-Rutgers 
leest gedichten voor. We sluiten de bijeenkomst af  met twee minuten stilte.

PCOB Borger gaat weer fietsen
De PCOB, afdeling Borger, gaat op donderdag 20 april voor de eerste keer dit jaar 
fietsen. Mensen die mee willen fietsen, dienen uiterlijk om 13.30 uur aanwezig te 
zijn aan de voorzijde van de Goede Herderkerk aan de Hoofdstraat 11 in Borger.

De voorlopig laatste bijeenkomst van PCOB Borger staat ondertussen ook al gepland en 
wel op vrijdagmiddag 28 april. Belangstellenden zijn dan vanaf  14.00 uur welkom in het 
Anker in Borger.

Dan is de nieuwste film ‘In en rondom Borger’ te zien. De film is gemaakt door Lorinde 
Rosing, in opdracht van Stichting Harm Tiesing. Ook niet-leden kunnen de film komen 
bekijken.

Rotonde Nieuw-Buinen - omleiding richting 
Gasselternijveen - Gasselterstraat
Vanaf 24 april twee maanden groot 
onderhoud N374 Stadskanaal
Vanaf  maandag 24 april tot en met 18 juni laat de provincie groot onderhoud 
uitvoeren aan de Nautilusweg (N374) in Stadskanaal. De provinciale weg krijgt 
een nieuwe asfaltlaag tussen de afrit van de A.G. Wildervanckweg (N366) en 
de rotonde bij Nieuw-Buinen. Ook de Buinerbrug in Stadskanaal krijgt een 
opknapbeurt.

Drie fasen
De provinciale weg N374 wordt in drie fasen afgesloten. Fase 1 (24 april - 10 mei): vanaf  
de aansluiting A.G. Wildervanckweg (N366) tot de rotonde Atlantislaan/Steenhouwer 
(de rotonde bij de Atlantislaan is in deze fase open). Fase 2 (10 mei - 31 mei): vanaf  de 
rotonde Atlantislaan/Steenhouwer tot de rotonde bij het kanaal en de Buinerbrug
Fase 3 (31 mei - 18 juni): vanaf  de Buinerbrug tot de rotonde Dwarsdiep.

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de 
naastgelegen fiets- en voetpaden. Ook de Buinerbrug blijft voor hen 
toegankelijk. Fietsers en voetgangers moeten rekening houden met enige hinder en 
oponthoud. De fietspaden die de provinciale weg oversteken zijn tijdens de 
werkzaamheden gestremd.

Openbaar vervoer
De buslijnen 73, 74 en 75 rijden een alternatieve route via het 
bedrijventerrein van Stadskanaal. Buslijn 173 rijdt om via de N378 en lijn 24 
rijdt via de N379 en Veenstraat in Stadskanaal. Deze wijzigingen in de 
dienstregeling kunnen per fase anders zijn en worden via Qbuzz gecommuniceerd. 

Omleidingsroute
De N374 is per fase afgesloten voor het al het doorgaande 
gemotoriseerde verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de N366 en 
N378 richting Veendam en Ter Apel en via de N378 en N379 (provincie Drenthe) 
richting Gasselternijveen.

Buinerbrug
De Buinerbrug in Stadskanaal krijgt een opknapbeurt tussen 31 mei 
en 18 juni. De brug wordt schoongemaakt, krijgt een nieuwe verflaag en de 
slijtlaag op het stalen brugdek wordt deels vervangen. Voor de scheepvaart geldt 
er oponthoud, de brug wordt eens per uur bediend. 

Resterende werkzaamheden N378
Als de werkzaamheden aan de N374 zijn afgerond werken de provincie 
Groningen en Drenthe aan de Van Boekerenweg/Gasselterstraat (N378). Tussen 19 
juni en 2 juli 2023 brengt de aannemer een rode as-streep en markering aan op de 
weg. In het Drentse deel worden enkele bushaltes opgeknapt en wordt streetprint 
aangebracht. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de 
vernieuwde N374.
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Uitslag Bridgeclub
‘t Aailaand Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 11 April jl.
 
1e plaats Sietska& Lummie Zwinderman 69,53%
2e plaats Ankie Janssens & Dina Trip 56,25%
3e plaats  Susan v.d. Aa & Grietje Hofsteenge 55,25%
4e plaats  Alie Lubbers & Gera Meijer 54,23%
5e plaats  Harry Hulzebos & Manny Lutjes 54,05%

Verkoop 2e hands boeken en 
tijdschriften in Bibliotheek 
Borger-Odoorn
De hele maand mei kunt u in bibliotheek Borger, Nieuw-Buinen, Odoorn 
en Valthermond tijdens de openingsuren, 2e hands boeken en tijdschriften 
kopen.

De verkoop start op maandag 1 mei en 
is voor bibliotheekleden en niet-leden. 
Het is heel handig om op deze manier 
boeken aan te schaffen voor de vakantie 
of  voor wanneer er een kleinkind komt 
logeren.

Kijk voor onze openingstijden op de 
website: www.bibliotheekborger.nl
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl
www.bibliotheekodoorn.nl
www.bibliotheekvalthermond.nl

Uitslagen Bridgeclub Borger
11 april A-lijn 
1 Anneke Tapper & Henk Loman 66,00%
2 Gerda Hoeksma & Janny Scheper 62,67%
3 Sammo Wesseling & Harrie de Bie 56,33%
  
B-lijn 
1 Evert Wind & Lydia Wind 58,83%
2 Joke Zwanenburg & Jelle Zwanenburg 58,33%
3 Ed Oldeman & Mary Oldeman 58,17%
  
C-lijn 
1 An Peters & Jannie Wagenaar 72,10%
2 Geert Boekholt & Tinus Zinger 71,46%
3 Gré Beerta & Hennie Polling 49,67%
  
13 april 
1 Sammo Wesseling & Jan Rosing 61,82%
2 Janny Offeringa & Heleen Caspers 59,66%
3 Paula van der Meer & Geert Spijker 58,86%
4 Alie ten Hoope & Aukje Eefting 55,54%
5 Anneke Gersen & Grietje Tamboer 54,57%

Canitrail toegevoegd aan 6e Borgerder Hunebedloop en 
4e Oekjeugdloop op 6 mei a.s.
 
Er is een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Borgerder Hunebedloop 
en Oekjeugdloop op 6 mei a.s. te weten de 1e Borgerder 10 km Canitrail. 
Vorig jaar liep Joyce de Haan uit Rolde, op haar verzoek, de 10 km met haar 
honden. Hier volgt haar ervaring!
 
Canitrailen doe ik al enkele jaren. 
Een met de natuur, je hoofd leeg, 
samen op pad met je beste maatje en 
gezond bezig! Begonnen met mijn 
Duitse herder Vedder, nu heeft Joy (de 
blonde hond op de foto) het stokje 
overgenomen. Samen met Jack Russel 
Jip, die er nu helaas niet meer is, hebben 
we begin 2022 contact gezocht met de 
Hunebedloop in Borger. Met de vraag 
of  ze open stonden dat ik als Canitrailer 
mee zou doen met de loop in mei van 
dat jaar. Al snel werd er contact gelegd 
en een eerst afspraak stond. Het idee 
ontstond om dit onderdeel wellicht 
aan de loop van 2023 toe te voegen. 
De route van 10 km van de loop een 
keer uitgeprobeerd en ik zag het wel 
zitten om met mijn twee honden aan 
de loop van mei 2022 mee te doen. Als 
proef  startten we die dag achteraan 

en liepen op ons dooie gemakkie 
de 10 km. De temperatuur ging net, 
althans voor de honden. Rustig aan 
onderweg en vaak water aanbieden. 
Tussendoor ook lekker gewandeld en 
genieten van de gemoedelijke sfeer 
en mooie vergezichten. Op de 5 km 
verzorgingspost stond zelfs een bak 
water klaar voor de honden, goed 
geregeld. De laatste 1,5 km was pittig, 
voor zowel de honden als mijzelf. 
Vergezeld door een vrijwilliger op de 
MTB van de organisatie werden we 
goed binnengehaald! Trots met een 
mooie bos bloemen en een lekkere koek 
van de plaatselijke bakkerij, moe maar 
voldaan naar de auto. Het uitproberen 
was gelukt! Op naar mooie gesprekken 
met de organisatie om hopelijk in 2023 
de Canitrail als onderdeel toe te voegen 
aan de hunebedloop! Na deze geslaagde 

beleving hebben wij in 2023 de Canitrail 
10 km toegevoegd aan ons evenement. 
Op moment van schrijven hebben zich 
al 11 koppels aangemeld. Zelfs uit de 
regio Utrecht en Leeuwarden!

Mevrouw L. Vonk-Stadman vierde 101e verjaardag 
in Odoorn
Mevrouw L. Vonk-Stadman uit 
Odoorn vierde dinsdag haar 101e 
verjaardag. Reden genoeg voor 
burgemeester Jan Seton van de 
gemeente Borger-Odoorn om 
de jarige persoonlijk namens 
het gemeentebestuur hiermee te 
feliciteren. Mevrouw Vonk-Stadman 
is geboren in Schoonoord waar ze 
samen met haar ouders, broers en 
zussen haar jeugd doorbracht. 

In Geert Vonk vond ze haar grote 
liefde waarmee ze in het huwelijk trad. 
Beide gingen eerst wonen bij mevrouw 
Vonk-Stadman haar ouders in haar 
geboorteplaats. Later verhuisden ze 
naar Voshaar en naar het Mepperveld. 
In 1950 verhuisden ze naar de 
Noordoostpolder waar mijnheer Vonk 
ging werken in de landbouw en later als 
melkboer. In 1965 gingen ze terug naar 
Drenthe naar Odoorn. Het echtpaar 
kreeg drie kinderen hiervan is er één 

overleden. Mevrouw Vonk-Stadman 
woonde tot voor een jaar geleden 
nog zelfstandig maar woont nu tot 
volle tevreden in de Paasbergen. Ze 
mag nog altijd graag lezen. Naast de 
krant leest ze minimaal één boek in 
de week.  Daarnaast geniet van ze de 

kinderen de vijf  kleinkinderen en negen 
achterkleinkinderen. (Week in Week uit/
Martin Zaagman)

Mevrouw Vonk-Stadman met haar beide dochters en burgemeester Seton

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Ontdek de boswachterij Gieten via 
een excursie
Nationaal Park Drentsche Aa houdt op zaterdag 29 april a.s. om 10:00 uur 
een excursie in de boswachterij Gieten. Wat is de relatie recreatie & bos 
door de tijd heen? Waarom zijn juist hier zandafgravingen? Tijdens deze 
excursie komt u het allemaal te weten. Duur 3 uur, afstand ca 6 km. Start is 
op de parkeerplaats aan de Sodemorseweg (bosvak 98-106).

Deelname is gratis. Na afloop van de 
excursie wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor het Gebiedsfonds 
Drentsche Aa. Waterdichte schoenen 

en een verrekijker worden aanbevolen. 
Honden worden niet toegelaten tijdens 
deze wandeling.

Door de werkgroep ‘Gasselte 40-45’
Indrukwekkende Bevrijdingstocht in Gasselte
Net als vorig jaar was er ook dit 
jaar weer een Bevrijdingstocht in 
Gasselte. Afgelopen zaterdag deden 
er 165 mensen mee om in groepjes 
langs een aantal belangrijke punten 
in het dorp die met de Tweede 
Wereldoorlog hebben te maken 
te gaan. De werkgroep ‘Gasselte 
40-45’ organiseerde het evenement 
wederom. Door alles te voet te 
bezichtigen kon men volgens de 
organisatie een uitstekende indruk 
krijgen van hoe het er tussen 1940 en 
1945 aan toeging. Alles in een kalm 
tempo en onderweg tijd om alles 
rustig te bekijken en te luisteren naar 
mensen die bij elk punt een verhaal 
vertelden.

In de middag was het mogelijk om 
om het kwartier in groepjes vanaf  
Dorpshuis De Trefkoel in het dorp aan 
de wandeling te beginnen. In volgorde 
ging het naar het oorlogsgraf  van 
Roelof  Kaspers, het voormalig Kamp 
Dobbendal, het voormalig woonhuis 
van de Joodse juffrouw Saartje Frank en 
de pastorie ‘Het Witte Kerkje’. Rondom 
de pastorie stonden veel voertuigen die 
in de oorlogsjaren rondreden zodat men 
ook een goed beeld kon krijgen van wat 
er allemaal door het dorp reed. Bij elk 

punt stond een informatiebord waar 
men van alles kon lezen. Tevens hingen 
er bij het monument aan het Lutkenend 
brieven met teksten door kinderen 
geschreven.

Deelnemers gaven aan het erg 
indrukwekkend te vinden en hadden 
veel lof  voor de organisatie. De 
organisatie zelf  kijkt op een uitstekend 
verlopen dag terug. “Wij kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagd 
evenement. Een bijzonder moment was 

dat Hans, de arbeidsman die in 1942 in 
het kamp Dobbendal zat en nu 99 jaar 
is, naar Gasselte was gekomen. Hij heeft 
bij het kamp aan een paar groepen zijn 
verhaal gedaan: heel indrukwekkend.” 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Lees de Week in Week uit ook online op www.weekinweekuit.com
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

Kia Picanto 1.0 DPi Automaat GT-Line Navi/15”LM /
Leder/Clima/Cruise
April 2021 - Grijs metallic - Leder - Benzine - Automaat 
10.972 km - Nieuwprijs: €21.360,-

PRIJS

€ 17.900,-

PRIJS

€ 26.699,- 

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

PRIJS

€ 17.999,- 

Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 
navi/clima/16”LM /cruise/pdc
Augustus 2018 - Wit metallic 
Half leder - Benzine - Handgeschakeld 
22.799 km - Nieuwprijs: €26.770,-

PRIJS

€ 20.899,- 

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

PRIJS

€ 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

€ 18.899,- 

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

PRIJS

€ 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

€ 14.499,- 

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

PRIJS

€ 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,-

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

€ 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

€ 20.999,- 

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

PRIJS

€ 25.700,- 

Opel Grandland X 1.2 Turbo Automaat 
Innovation 18”LM/Clima /Cruise/Leder/
panodak
Januari 2019 - Zwart metallic 
Leder - Benzine - Automaat 
65.135 km - Nieuwprijs: €41.920,-

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

€ 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

€ 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

€ 16.999,- 

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



11 Dinsdag 18 april 2023

Scheidend voorzitter Jan Haikens 
benoemd tot erelid van Historische 
Vereniging Nieuw-Buinen Buinerveen

door Jan Johan ten Have

BUINERVEEN - “Ach man, daor had ik ja heulemaol niet op rekend.” Die 
alleszeggende woorden mompelde voormalig voorzitter Jan Haikens  van Historische 
Vereniging Nieuw-Buinen Buinerveen vorige week woensdagavond toen zijn opvolger 
Albert Trip bekendmaakte dat hij is benoemd tot erelid van de vereniging. Het leverde 
hem een klaterend applaus, een oorkonde, een presentje en voor echtgenote Roelien 
een kleurrijk boeket bloemen op. 

‘Ach man, 
daor had ik 

ja heulemaol 
niet op rekend’

De benoeming vond plaats ten overstaan 
van een dertigtal leden van de historische 
vereniging, tijdens de jaarvergadering in 
dorpshuis de Driesprong in Buinerveen. “Jan 
was betrokken bij de oprichting, hij is dus 
zelfs vereeuwigd in onze statuten. Vanaf  de 
eerste dag was hij onze voorzitter. Hij heeft 
een groot aantal contacten op vele plekken 
en heeft veel voor ons betekend. Voor al 
het goeds dat hij heeft gedaan voor Nieuw-
Buinen en Buinerveen, zijn wij Jan ontzettend 
dankbaar”, sprak de nieuwe voorzitter en 
voormalig wethouder. Daarna overhandigde 
hij hem de oorkonde. 

Waardering
Een dag later is Haikens bijgekomen van 
de verrassing. Hij zegt het te waarderen dat 
de vereniging op deze manier waardering 
uit voor zijn inzet voor de vereniging. “Het 
oprichten van zo’n vereniging is niet zo 
eenvoudig”, blikt de gewezen voorzitter 
terug op de oprichting in 2009. “In dezelfde 
tijd dat het MFA hier kwam, ging ook onze 
nieuwe welzijnswerker Gerrit van Arragon 
aan de slag. Hij kwam met het initiatief  voor 
de oprichting van zowel een vereniging van 
dorpsbelangen als een historische vereniging. 
Voor die laatste werd ik gevraagd, vooral 
omdat ik wel wat bestuurservaring en 
ingangen had.”

Eén van de eerste initiatieven die er werden 
was de oprichting van het eigen tijdschrift 
Het Turfschip, in eerste instantie onderdeel 
van de Zwerfsteen van de collega’s van de 
Harm Tiesing Stichting in Borger. Haikens 
haalt herinneringen op: “Wij wilden graag 
een blad uitgeven, maar daar komt nogal 
wat bij kijken. Gelukkig kregen wij hulp uit 
Borger, zodat wij ons blad in eerste instantie 

als onderdeel van De Zwerfsteen konden 
uitgeven.” Het historisch tijdschrift bestaat 
nog altijd, inmiddels onder de naam ‘De 
Buner mond & veen’. De nieuwste uitgave 
ligt net in de schappen.

Belang
Wat vindt Haikens het belang van de 
historische vereniging voor Buinerveen en 
Nieuw-Buinen? “De dorpen veranderen in 
de loop van de jaren en herinneringen gaan 
verloren. Denk eens aan het dempen van de 
kanalen in de Monden. Mensen die jonger 
zijn dan een jaar of  55 kunnen zich eens 
meer herinneren dat die hier lagen. Ik vind 
het belangrijk om die herinneringen levend te 
houden.”

Haikens’ laatste ‘grote’ project voor de 
Historische Vereniging was de huisvesting 
van museum In Glas Verpakt in het MFA in 
Nieuw-Buinen. Hij vertelt: “Tot 1968 stond 
Nieuw-Buinen bekend om de glasindustrie. 
Tot 2018 was hierover een permanente 
tentoonstelling te zien in ons museum in ‘t 
Aailand in Nieuw-Buinen. Een brand maakte 
hieraan een eind.” 

De vereniging ging op zoek naar een 
nieuwe locatie en vond die in het MFA. 
“Een prachtige locatie, in het kloppend hart 
van Nieuw-Buinen”, zei Trip. “Met onze 
vestiging hier was echter wel een investering 
van 250.000 euro gemoeid.” Het kostte 
veel tijd en energie, maar het bestuur kreeg 
de financiering rond. Het door Willy van 
der Schuit ontworpen museum opende in 
oktober de deuren. Haikens: “Dat vond ik 
een mooi moment om afscheid te nemen. De 
vereniging heeft de boel nu goed voor elkaar 
en ik ben inmiddels 77. Een opvolger vinden 
was voor het bestuur wel lastig. Maar met 
Albert Trip is er een nieuwe voorzitter met 
veel bestuurlijke ervaring en veel contacten 
en ingangen. Dankzij deze opvolging neem 
ik met een goed gevoel en vol vertrouwen 
afscheid. Uiteraard blijf  ik als lid betrokken 
bij de vereniging en zolang ik gezond blijf  
mogen ze me altijd bellen als ze een keer hulp 
nodig hebben.”

Jan Haikens (l.) kreeg uit handen van zijn opvolger Albert Trip een oorkonde als waardering 
voor bewezen diensten (foto Auniek K.E. Klijnstra)

Kinderen legden bloemstuk bij 
herdenkingsmonument in Gieten
Jaarlijks wordt de bevrijding van Gieten op 13 
april gevierd en worden de gevallenen herdacht

Afgelopen donderdag legden leerlingen van groep 6, 7 en 8 van Kindcentrum de 
Marke bloemen bij het herdenkingsmonument op de Brink in Gieten. De leerlingen 
hebben een gedicht of  kort verhaal voorgelezen. Dit deden zij in aanwezigheid van 
wethouder Ivo Berghuis. Een aantal ouders en bewoners van Woonvoorziening 
Dekelhem waren ook aanwezig.

Wethouder Ivo Berghuis ontving de 
leerlingen en hun begeleiders voorafgaande 
aan de herdenking om 9.45 uur in het 
gemeentehuis in Gieten. Vervolgens liep het 
gezelschap naar het herdenkingsmonument. 
Na afloop van de herdenking was er nog 
een kort samenzijn in de kantine van het 
gemeentehuis.

Kindcentrum de Marke heeft het 
herdenkingsmonument een aantal 

jaren geleden geadopteerd op initiatief  
van de “Stichting Februari 1941”. Ter 
herdenking aan de bevrijding van Gieten 
(13 april 1945) en aan hen die vielen 
in de oorlogsjaren worden er jaarlijks 
bloemen gelegd bij het monument. Mocht 
u het Het herdenkingsmonument eens 
willen bekijken, deze staat tegenover het 
bedrijfsverzamelgebouw ’t Raadhuis aan de 
Brink 17 in Gieten.

Bevrijding Buinen werd herdacht

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

Rond 18.30 uur startte de 
herdenkingsbijeenkomst en om 19.00 uur 
startte de stille tocht naar het monument 
(gelegen bij het viaduct aan de weg Buinen-
Exloo). Namens de gemeente Borger-
Odoorn waren burgemeester Jan Seton, 
kinderburgemeester Lotte van der Scheur en 
de raadsleden Peter Krans en Bianca Haan 
aanwezig. Burgemeester Seton heeft tijdens 

de herdenkingsbijeenkomst gesproken en 
raadslid Krans heeft namens de gemeente 
samen met Lauwrens Wanders van het 
Bevrijdingscomité een krans gelegd bij het 
monument.

Na afloop van de herdenking werd er in 
Steakhouse El Zorro/Hotel Hartlief  er 
gezamenlijk koffie gedronken.

Foto’s: Auniek K.E. Klijnstra
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Een bijzonder mens heeft ons verlaten
maar haar sterke geest blijft ons nabij.

Grietje Begeman-Darwinkel

DB Stichting Dorpsraad Exloo en AB themagroepen
Dorpsbelangen, Sport, Onderwijs en jeugd, 

Ondernemers, Kunst, cultuur, muziek en wetenschap, 
Gezondheid, zorg en welzijn, Communicatie, ouderen 

en herdenken, Verkeer en openbare ruimte.

Achter tranen van verdriet
Schuilt een glimlach van herinnering.

Wij hebben veel te vroeg afscheid
moeten nemen van onze rots in

de branding:

Grietje Begeman-Darwinkel

Bestuur en Vrijwilligers van 
Stichting Dorpshuis, Exloo.

Ons bereikte het verdrietige bericht dat 
is overleden onze buurtgenote 

Grietje Begeman-Darwinkel

Wij wensen Roelf, kinderen 
en naaste familie veel sterkte toe.

Buurtvereniging “Diekshoek” Exloo

Een mooi mens is heengegaan,
maar jouw liefde, betrokkenheid en humor 

blijven altijd in onze gedachten voortbestaan.

Dag lieve ma, dag oma, dag oma Hulshof

Aaltje Hulshof-Sanders
 Exloo, 1 oktober 1931                 † Emmen, 16 april 2023

Sinds 28 oktober 1992 weduwe van Jantinus Hulshof.

Piet en Annet
     Tedjan en Ester
     Alissa 
Anneke en Kasper
     Rianne
Danny en Carin
     Senna, Eva
Sandra en Ronald
     Roan, Sascha
Wilma en Lammert
     Jayden

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel 
van de Holdert, afdeling Gerbera, 

voor de liefdevolle zorg en aandacht.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 21 april 
om 10.00 uur in crematorium de Meerdijk, Meerdijk 74 
te Emmen.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen.
U bent vanaf 9.45 uur welkom in de ontvangsthal.

Correspondentieadres:
Exloërweg 33, 7872 RL Valthe

Op 2e Paasdag, 10 april 2023,  
overleed onze medebewoonster

Riky Scholte-Tent

We zullen haar missen bij onze wekelijkse sjoelmiddag
en wensen allen die haar dierbaar waren veel sterkte.

Bewoners Naoberhof  2 t/m 26

Op 88-jarige leeftijd is zacht en kalm heengegaan 
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Annigje 
Speulman-Schuring

Annie

 Orvelte, 17 december 1934        
† Emmen, 14 april 2023

Sinds 10 november 2017 weduwe van Jans Speulman.

Valthe: 
Trijntje Kuipers-Speulman 
en Albert Kuipers

2e Valthermond: 
Lammy Houwing-Speulman †
en Geert Houwing

Ter Apel: 
Jos en Karin
     Sophie

Emmen: 
Anna en Bryan
     Kjeld
     Lieke

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Onze dank gaat uit naar de Bleerinck 
afdeling de Eshof voor de goede verzorging.

Correspondentieadres: 
Odoornerweg 2a, 7872 PA Valthe

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Wolfsbergenweg 10

7822 AW Emmen

Tob niet, 't komt toch anders

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze
lieve moeder, schoonmoeder en onze trotse oma

is overgegaan in dierbare herinneringen.

Henderika Scholte-Tent
Riky

* 24 maart 1940                † 10 april 2023

Sinds 7 april 2016 weduwe van
Harmannus Scholte

Herman en Jenny
     Anouk
     Alexander en Robyn
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Ook bekend van voormalig RTV Borger-Odoorn
Roel Withaar (84) neemt afscheid van Zorggroep Meander
‘Ik vergeet jou nooit meer’. Die opmerking was het mooiste cadeau’

Liefst 32 jaar was Roel Withaar, in de regio vooral bekend van zijn tijd bij Philips en 
RTV Borger-Odoorn, verbonden aan Zorggroep Meander en Espria. Onlangs legde 
hij zijn functies in de diverse Cliëntenraden neer. Om die reden werd er donderdag 
in Veendam een afscheidsreceptie gehouden. ‘Een einde aan een tijdperk’ aldus 
omschreef  Zorggroep Meander het afscheid. ‘Roel was er altijd en overal, wist overal 
van en kwam oprecht en onvoorwaardelijk op voor de belangen van cliënten’, zo liet 
Meander in een terecht ronkend persbericht weten. Tijd om Withaar zelf  eens aan de 
tand te voelen. Over zijn afscheid, zijn leven en natuurlijk de toekomst. ‘Ik heb het 
al eens eerder gezegd, maar geestelijk voel ik me echt nog steeds achttien jaar’, zegt 
Withaar.

Geen definitief  afscheid
De receptie werd uiteraard drukbezocht. ‘Het 
deed me goed dat alle drie de directeuren met 
wie ik in ruim dertig jaar te maken heb gehad, 
aanwezig waren. En ze bleven. Het was niet 
een kwestie van een handje schudden en weg. 
De receptie had wel iets weg van een reünie. 
Bovendien heb ik weer wat geleerd, want ik 
werd markant genoemd. Nooit geweten dat 
ik dat ook ben’, lacht Withaar. Het is Withaar 
ten voeten uit. Nog steeds vlijmscherp. 
Nog steeds op de hoogte van eigenlijk alles. 

‘Het afscheid van Meander is ook weer 
niet helemaal definitief. Op de achtergrond 
kunnen ze zeker nog bij me aankloppen, 
hoor. Dat werd tijdens de receptie ook wel 
gezegd. Ik heb in al die jaren natuurlijk erg 
veel kennis opgedaan en daar wil men nog 
steeds gebruik van maken. Wel hoef  ik straks 
niet meer regulier te vergaderen en hoef  ik 
geen presentaties meer te geven.’

‘Dit is niet goed’, dacht ik
De tand des tijds krijgt op iedereen vat. 

Ook op de ogenschijnlijk onvermoeibare 
Withaar ‘Ik ben meer gaan relativeren’, zegt 
hij. ‘Dat heeft alles te maken met het feit dat 
ik een jaar geleden zomaar in het ziekenhuis 
belandde. Ik ben met de ambulance gebracht 
en ik weet er helemaal niets meer van. Toen 
ik wakker werd, lag ik alleen in een kamertje. 
‘Dit is niet goed’, dacht ik toen meteen. Twee 
dagen later lag ik echter alweer tussen de 
mensen. Ik heb vier zakjes bloed gekregen en 
had bloedarmoede. De situatie was ernstig. 
Ik besef  me dat ik er bijna niet meer geweest 
was. Ik had ook eerder naar de dokter moeten 
gaan, maar ja. Je weet wel hoe dat gaat.’

Philips, VARA en RTV Borger-Odoorn
Withaar zette zich in voor onder meer Philips, 
de VARA en RTV Borger-Odoorn. ‘Ik  heb 
heel mijn leven iets voor mensen willen doen. 
Toen ik twintig jaar was, onderhandelde ik 
al voor anderen over een CAO. Ik was pas 
23 jaar toen ik in de gemeenteraad van Sleen 
kwam. Iets doen voor een ander, andere 
mensen helpen, het is iets dat in me zit. 
Tijdens de receptie kwam er iemand naar me 
toe en zei ‘ik vergeet jou nooit meer’. Dat was 
iemand die ooit eens in conflict was geraakt 
met de werkgever.  Ee dreigde een vertrek. Ik 
ben vervolgens met de directeur gaan eten en 
al onder het eten was geregeld dat er van een 
vertrek geen sprake meer was. Dat iemand me 
daar zoveel jaar na dato nog even op wees, 
vond ik mooi. Zeg maar gerust geweldig. Het 
zijn de mooiste cadeaus die je kunt krijgen.’

Edith Schippers en Koningin Maxima
Withaar is origineel en bijzonder creatief. 
Heel lang noemde hij zichzelf  in de rol bij 
RTV Borger-Odoorn amateur journalist. 
Withaar kreeg vrijwel iedereen aan tafel of  
regelde een gesprek. ‘Ach, je moet een beetje 
vindingrijk zijn. ‘Edith Schippers was eens 

op bezoek in 2e Exloërmond. Ik vroeg de 
begeleiders of  Schippers conform afspraak 
voor het werkbezoek of  na het bezoek 
bij mij aanschoof  voor een interview. De 
begeleider keek me aan, dacht wat en zei laten 
we dat dan nu meteen maar doen. En zo 
sprak ik niet veel later met Schippers, terwijl 
ik helemaal geen afspraak had, haha. Toen 
Maxima in Nieuw Buinen was, mocht ik aan 
een picknicktafel zitten. Op de hoek was een 
plaats voor haar gereserveerd. Ik zou naast 
Maxima komen te zitten. De man aan de 
overkant, die dus recht tegenover haar zou 
komen te zitten, opperde om te ruilen. Hij 
wilde graag naast de koningin zitten. Ik wist 
niet hoe snel ik op moest staan en van plek te 
ruilen. Want tegen wie praat je als je aan een 
tafel zit? Juist ja, tegen degene de tegenover 
je zit’, lacht Withaar die nog honderden van 
dergelijke anekdotes kan vertellen.

Ouderenbonden
In zijn leven moest Withaar uit tal van 
verschillende functies vuistdikke rapporten 
lezen. Withaar was altijd heel snel klaar. ‘Wat 
je moet doen is meteen skippen naar de 
laatste pagina’s. Daar staat de conclusie. Alles 
wat daarvoor staat, is onzin. Een rapport 
moet altijd dik zijn, want de makers moeten 
er immers geld mee verdienen’, weet Withaar 
uit ervaring. Stilzitten is er na het afscheid 
bij Meander niet bij. ‘Ik moet gewoon wat 
doen. Zo ben ik sinds kort bestuurslid van 
de Ouderenbonden van Westerwolde en 
Stadskanaal. Ik doe daarnaast nog iets voor 
FNV Lokaal. Ach, zo blijf  ik een beetje bezig. 
Want echt, ondanks het feit dat ik er een jaar 
geleden bijna niet meer was, ben ik diep in 
mijn hart eigenlijk helemaal niet van plan om 
het rustiger aan te gaan doen.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)



16 Dinsdag 18 april 2023



17 Dinsdag 18 april 2023

Cuby Museum in Grolloo twee weken 
dicht
Het C+B Museum in Grolloo is  sinds maandag 17 april tot zaterdag 29 april gesloten. 
In die periode wordt in het museum de nieuwe expositie “Legacy Leeft” opgebouwd, 
die op zaterdag 29 april officieel wordt geopend. Door alle werkzaamheden is het 
museum gedurende twee weken niet toegankelijk voor bezoekers.

Op zaterdagmiddag 29 april zal “Legacy 
Leeft” officieel worden geopend. Vanaf  

zondag 30 april is de expositie open voor het 
publiek. Meer informatie volgt binnenkort.

Kijk op www.gekleurdgrijs.nl
Gekleurd Grijs, bijzondere activiteiten 
voor senioren tot 1 mei
 
Mooie voorstellingen en inspirerende lezingen bezoeken, bijzondere rondleidingen 
volgen en zelf  creatief  aan de slag gaan. Elkaar ontmoeten onder het genot van een 
drankje. In april organiseren instellingen en kunstenaars in heel Drenthe bijzondere 
activiteiten voor senioren tijdens de actiemaand Gekleurd Grijs.

De eerste actiedagen zijn voorbij, maar tot 1 
mei is er nog heel veel te doen bij de culturele 

organisaties. www.gekleurdgrijs.nl.

Succesvol seizoen voor het ATLAS 
Theater
Het theaterseizoen van het ATLAS Theater is nog niet afgelopen, maar het theater 
heeft nu al een record gehaald qua hoogste bezoekersaantallen ooit. Dit aantal ligt 
hoger dan verwacht is beter dan de seizoenen vooraf  aan corona. De kaartverkoop 
voor het nieuwe theaterseizoen start dinsdag 16 mei om 12.00 uur.

Volgens marketing en communicatie 
medewerker Simone Brinks kunnen de 
hoge bezoekersaantallen als volgt worden 
verklaard; “Al een aantal maanden hebben wij 
een continue klanttevredenheidsonderzoek 
lopen en daaruit blijkt dat onze bezoekers een 
bovengemiddelde binding hebben met ons 
theater. Ze geven ons maar liefst een 8,5 als 
rapportcijfer. Een gevolg daarvan is dat veel 
bezoekers nog eens terugkeren. Daarnaast 
scoren wij goed op onze programmering, 
deze is namelijk breed en toegankelijk 
voor iedereen. Voor jong en oud en voor 
Emmen en wijde omtrek. Verder speelt de 
programmering goed in op actualiteiten, 
waardoor populaire onderwerpen en 
voorstellingen vaak goed scoren. Maar 
bovenal hebben de bezoekers, na een lange 
tijd van niet kunnen, vooral veel zin in een 
avondje theater!”

Bij de aantallen zijn niet de voorstellingen 
meegerekend die onlangs in de verkoop zijn 
gegaan voor het komende seizoen. “Nog 
voordat wij het nieuwe seizoen bekend 
maken aan ons publiek, gaan steeds meer 
voorstellingen al eerder in de verkoop. Dit is 
een nieuwe trend voor het theater, daar waar 
dit in de popwereld al jarenlang bestaat. Dit 
betekent dan ook een langere voorverkoop 

periode voor bepaalde voorstellingen.” aldus 
theaterdirecteur Machteld van der Werf.

Zakelijk ook in de lift
Ook zakelijk gezien zijn de zalen goed bezet. 
“Of  het nu gaat om vergaderingen voor 
kleine gezelschappen of  voor grote events 
en congressen; ook zakelijk gezien wordt het 
ATLAS Theater steeds vaker bezocht. Dit 
komt mede dankzij de theater technische 
voorzieningen en ondersteuning door onze 
eigen theatertechnici. Ook zien we dat er voor 
verhuringen steeds meer gebruik gemaakt 
wordt van de combinatiemogelijkheden met 
WILDLANDS. Hierin zijn onderscheidend 
van andere zakelijke locaties.” aldus van der 
Werf.

Start verkoop nieuw seizoen
De hoge bezoekersaantallen van dit seizoen 
geeft het theater veel moed voor het 
komende theaterseizoen. Vanaf  dinsdag 
16 mei presenteert het ATLAS Theater de 
programmering van het nieuwe seizoen– dat 
van september tot en met juni loopt – op de 
website en valt tevens de nieuwe theaterkrant 
op de deurmat.  Zie www.atlastheater.nl voor 
meer informatie en de mogelijkheid tot het 
bestellen van kaarten.

Expositie in Eeserhof door Alma Doedens 
uit Borger
 
Vanaf  heden tot eind september zijn er 
schilderijen van Alma Doedens te zien 
in Eeserhof  in Ees. Alma heeft zich via 
zelfstudie, workshops en oefenen de 
schilderkunst eigen gemaakt, maar is 
hobbyist.
 
De schilderijen passen qua kleur en 
stijl prima bij ons hotel. Alma schildert 
dieren, landschappen en vooral gezichten 
van vrouwen. Die laatste staan voor 
vrouwelijkheid, een beetje glamour 
en innerlijke kracht. Ze gaan richting 
mindfullness.  De doeken hangen er om 
gezien te worden, al is aankoop bespreekbaar.

a.s. zaterdag
Jeugdgroepen Baptisten Gemeente 
Nieuw-Buinen organiseren rommelmarkt
 
De afgelopen jaren was het niet mogelijk maar zaterdag 22 april organiseren de 
jeugdgroepen van de Baptisten Gemeente Nieuw Buinen weer een rommelmarkt. De 
markt is van 8.00 uur tot 12.00 uur op het plein bij de kerk.

Naast de aangeboden waren is er ook de 
mogelijkheid om een hapje te eten of  te 

drinken.

Eerste folder Minibiebroute Gemeente 
Borger-Odoorn uitgereikt aan Wethouder 
Ankie Huijing

Lezen is leuk, leerzaam en ontspannend. Naast bibliotheken zijn er de laatste jaren 
ook in de gemeente Borger-Odoorn diverse minibiebs ontstaan. Om deze in kaart te 
brengen heeft een klein clubje eigenaren van minibiebs, bestaande uit Anita Kemper, 
Wendy Willems en Cockie Alberts samen met de bibliotheken besloten om een folder 
te laten maken met daarin alle minibiebs en biebs. Per slot van rekening willen we 
allemaal dat mensen lezen. De folder is voor inwoners en bezoekers van de gemeente 
Borger-Odoorn.

Het eerste exemplaar van de folder werd 
op donderdag 13 april om 15.00 uur aan 
wethouder Ankie Huijing van de gemeente 
Borger-Odoorn overhandigd in de 
bibliotheek Odoorn.

De folder zal vervolgens te vinden zijn in 
alle minibiebs en biebs in onze  gemeente, 
bij hotels, campings en Tips (toeristische 
informatie punten).

Op zaterdag 22 april a.s.
IVN Borger-Odoorn organiseert 
plantenruilmarkt in Borger
Op zaterdag 22 april organiseert IVN Borger-Odoorn weer een plantenruilmarkt.
Plantenliefhebbers kunnen planten, stekjes en zaailingen verzamelen en oppotten. 
Deze kunnen geruild worden met planten van andere liefhebbers.

De plantenruilmarkt  vindt plaats in Borger 
nabij de kruising van de Molenplaatsweg en 
de Veldakkers. De markt wordt gehouden 

tussen 10.00 en 13.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom met planten/stekjes e.d. uit de 
sier- of  moestuin. Aanmelden is niet nodig.

De Buuner: het tijdschrift van de 
historische vereniging Nieuw-Buinen/ 
Buinerveen ligt weer bij de bekende 
verkooppunten
De Buuner, het tijdschrift van de historische vereniging Nieuw-Buinen/ Buinerveen 
ligt weer bij de bekende verkooppunten. Naast de vaste rubrieken is er deze keer een 
gedicht  geschreven door Derk Brouwer met als titel: “Bist veraanderd Buunermond”. 
Derk overleed in februari 2022.

Dan neemt Bram de Groot ons mee naar 
de jaren 60 en vertelt over de stel- en 
meubelmakerij De Groot.  Hoe de bomen  
werden gekocht in het Asserbos en door 
de firma Put naar Nieuw-Buinen werden 
vervoerd en verwerkt werden tot meubels. 
Dit gebeurde aan het Zuiderdiep.  Tikkertje 
op de stapel bomen en spelen op de 
zaagselhoop. Dit was niet zonder risico.

Verder is er informatie over huisarts Jan Bolt 
en is er een fotopuzzel van het personeel 
Van Levita. Wie kent deze dames? De foto is 
gemaakt tussen 1965 en 1970. In de rubriek 
uit het depot vertellen we over het werk van 
de vrijwilligers.

Ook werd de vereniging weer verrast met 
een aantal giften en donaties: Van de familie 
Niezing, de familie Schuurman, Eildert Flink 

en de heer Velthuizen kwam uit Leerdam 
met oude notariële documenten van rond 
1900. Eltje Jan Danes  vertelt  over zijn jeugd 
en over het jaar rond op de boerderij in de 
periode van 1950 tot 1960. Jan Weits vertelt 
ons wie waar woonden op Buinerveen. We 
hopen ook deze keer weer een tijdschrift 
te brengen met voor iedereen wel iets 
interessants.

Tot slot is de redactie nog op zoek naar 
personen die iets weten te vertellen over 
veldwachter Oudheusden. Deze was in- en 
na de oorlog actief  in Nieuw-Buinen. In 
de vorige Buuner beschreef  de familie hun 
belevenissen aan het Zuiderdiep maar over 
de veldwachter zelf  en zijn werkzaamheden 
is tot op dit moment niets bekend. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met de 
redactie.
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Elektro Specialist Vogelzang in Borger
‘We zijn een modern bedrijf met de service van weleer’
Als er nou één bedrijf  is dat niet meer weg te denken is 
uit Borger, dan is het wel Elektro Specialist Vogelzang 
in Borger. De geschiedenis van de onderneming 
gaat meer dan een eeuw terug. ‘We zijn een echt 
familiebedrijf, dat ooit begonnen is als specialist in 
fietsen en motorfietsen’, zegt Bas Vogelzang. ‘We zijn 
ook installatiebedrijf  en specialist in elektra en radio’s 
geweest. Mensen uit de buitengebieden kwamen bij 
ons de batterijen voor de radio’s laden. Je kunt je het 
tegenwoordig niet meer voorstellen. We hebben zelfs 
diensten verleend voor het Veronica schip en opa 
was vaak ook verantwoordelijk voor het geluid bij 
dorpsfeesten en evenementen.’ De zaak van toen is in 
niets meer te vergelijken met de moderne zaak van nu, 
specialist in witgoed, audio en televisie. ‘Ik zeg wel eens 
dat wij als specialist op het gebied van witgoed, audio 
en televisie een moderns bedrijf  zijn, met de service van 
weleer.’

Vier jaar garantie aan huis
Behalve dat je bij Elektro Specialist Vogelzang in Borger 
terecht kunt voor nieuwe televisies, audio en zeker ook 
witgoed, is het ook nog steeds hét adres als het gaat om 
reparaties. ‘Het kan soms bijzonder de moeite waard zijn om 
bijvoorbeeld de televisie te laten repareren. Dat geldt zeker 
voor de wat duurdere modellen. Wij kunnen de televisie 
prima herstellen’, zegt Bas, die dealer is van een aantal 
gerenommeerde merken. ‘In onze branche gaat het heel snel. 
Wat nu bijvoorbeeld erg aan het groeien is, zijn de televisies 
van Nokia. Die vind je hier dus ook. Kies je voor een 
dergelijke televisie, dan krijg je bij ons vier jaar garantie, vanaf  
een televisie van 43 inch. Nokia kan echt prachtige televisies 
bieden, zoveel is ondertussen wel duidelijk.’

Ook voor witgoed reparaties zonder voorrijkosten
Ook voor de beste wasmachines van erkende merken als 
Miele, AEG en Bosch ben je altijd welkom bij Vogelzang 
in Borger. ‘Verder bieden we ook verlichting. We hebben 
gewoon een zeer breed aanbod. Het is dus altijd bijzonder 
de moeite waard om hier eens binnen te lopen. Dat geldt 
ook als je op zoek bent naar retro audio bijvoorbeeld. En 
zo proberen we ons steeds weer te onderscheiden. Verder 
zijn we ook bekend van de witgoedreparaties. We werken 

in dat kader samen met Rene Belga uit Stadskanaal. Is de 
wasmachine stuk? Dan is het goed om te weten dat we geen 
voorrijkosten rekenen’.

Inbouwapparatuur
Elektro Specialist Vogelzang  heeft het druk en werkt om die 
reden graag samen met een aantal goede zzp’ers. ‘Dat werkt 
perfect. Heb je inbouwapparatuur en moet dat vervangen 
worden? Ook dan kun je altijd bij ons aankloppen. We halen 
het oude apparaat er uit en plaatsen het nieuwe. Dit geldt 

voor bijvoorbeeld koelkasten en kookplaten. We werken alles 
netjes af  en maken het de klant zo erg gemakkelijk. We zijn, 
kortom, van heel veel verschillende markten thuis. Altijd de 
moeite waard dus om eens bij ons binnen te stappen’.

Elektro Specialist Vogelzang is gevestigd aan de Torenlaan 12 
in Borger. Telefoon: 0599-23 42 14. Zie ook de website  
www.vogelzangborger.nl. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij  

“de Morene”

Dagelijks verse

Asperges
Op bestelling geschild

Lemenweg 4a Drouwen
tel.0599-564563

engelsdrouwen@kpnmail.nl

Hap & Stap in 
Gasselternijveen op 
Koningsdag
Dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen organiseert 
op Koningsdag (27 april a.s.) een Hap & Stap 
wandeltocht (ca. 6 km) in en net buiten het dorp.

Waar begint de wandeltocht ?
De wandeltocht begint bij MFC de Spil en gaat via de 
Schoenerstraat naar de Reiling Hoeve aan de Baptistenkade, 
waar een eerste traktatie wacht. Vervolgens gaat de tocht 
via het Schreiersbos langs het natuurgebied De Oude Weer 
naar de molen, waar een volgende traktatie wacht, namelijk 
een lekkere pannenkoek. Daarna gaat de tocht, via de 
Gasselterweg en de Burg. Gaarlandtlaan, terug naar MFC de 
Spil, waar nog even gezellig nagebabbeld kan worden onder 
het genot van een drankje en enkele lekkere Syrische en 
Eritrese hapjes.

Wie is het mooist uitgedost ?
Omdat de wandeltocht op Koningsdag gehouden wordt, 
stelt de organisatie drie leuke prijzen ter beschikking voor de 
groepen die het mooist in Koningsdagsfeer uitgedost zijn. 
De wandeltocht begint om ca. 13.30 uur bij MFC de Spil en 
opgave is mogelijk bij het Dorpsloket: 
info@dorpscoopdebrug.nl / 06-28 35 98 41

Uitslagen Bridgeclub
DES 1 Exloo
Des 1 speelde op 13 april jl. de 5e zitting van de 3e ronde.

1e  Leny Blaauw - Henny Nijland  70,54%
2e  Egbert van der Scheer - Tinus Zinger 61,31%
3e  Geert Boekholt - Joop Lammers  58,15%
4e  Lieneke Lammers - Jantje Ziengs  56,46%
5e  Anneke Super - Henk Bosma  53,93%

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/bcdes.secr@gmail.com

RSG Ter Apel bezocht met RSG Lyceum White Goblin 
Games in 2e Exloërmond
Ter Apel/2e Exloërmond, 
Afgelopen donderdag hebben de 
leerlingen van het RSG Lyceum 
Ter Apel een bezoek gebracht aan 
spellenuitgeverij White Goblin 
Games in 2e Exloërmond.

RSG Ter Apel is dit schooljaar 
begonnen met het RSG Lyceum. 
Leerlingen van groep 8 uit de hele regio 
konden zich hier, in overleg met hun 
leerkracht, voor aanmelden. Het doel 
van dit RSG Lyceum is om leerlingen 
die op de basisschool meer aankunnen 
dan het standaardprogramma, alvast 
kennis te laten maken met het VO 
en met de vakken die daar worden 
gegeven. De groep van de circa 30 
aangemelde leerlingen hebben 2 
periodes van 10 bijeenkomsten op 
donderdagmiddagen gehad. In de eerste 
periode zijn de leerlingen vooral bezig 
geweest met Aardrijkskunde en Engels. 
De leerlingen hebben promotiefilmpjes 
in het Engels over Ter Apel gemaakt 
met daarin toeristische trekpleisters, 
zoals het Klooster en de voormalige 
spoorlijn. De tweede periode hebben de 
leerlingen gewerkt en kennis gemaakt 
met Nederlands en Wiskunde. Deze 
periode was het thema: Ontwerp jullie 
eigen spel. In 8 weken tijd is er hard 
gewerkt aan het bedenken van het spel, 
de handleiding, het uiterlijk van het spel 
en de pitch.

Als afsluiting van dit project hebben 
de leerlingen een bezoek gebracht aan 
spellenuitgeverij White Goblin Games 
in 2e Exloërmond. Na de kennismaking 
met Gobby en een interessante 
rondleiding door het bedrijf  was het de 
beurt aan de 10 groepjes om hun spel 
te pitchen aan de jury met medewerkers 
van White Goblin Games. In circa 3 
minuten vertelden de leerlingen o.a. 
waarom hun spel zo leuk is, waar ze 
tegenaan liepen tijdens het maken van 
het spel en gaven ze duidelijk antwoord 

op de vragen die ze kregen van de jury. 
Na de pitches sprak Johan Kuipers van 
White Goblin Games zijn waardering 
uit naar de leerlingen. Vaak is een auteur 
van een spel enkele jaren bezig om tot 
een compleet prototype van een spel 
te komen. Deze leerlingen zijn na 8 
middagen al een heel eind met hun 
ontwerp. Al met al een zeer geslaagd 
RSG Lyceum met een mooie afsluiting. 
Zeker toen alle leerlingen nog het spel 
'7 Rounds’, een nieuw spel van de 
uitgeverij, mee naar huis kregen.

Lezing over Vermeer in bibliotheek Borger
Margaret Breukink verzorgt op maandag 1 mei in de bibliotheek in Borger 
een lezing over Vermeer. De lezing duurt van 19.30 uur tot 2130 uur. Leden 
betalen 7,50 euro om bij de lezing te zijn, niet-leden betalen tien euro.
Opgeven kan via de website www.bibliotheekborger.nl.

Margaret Breukink neemt je tijdens 
de kunstlezing mee in het toch wel 

merkwaardige leven van Vermeer. Er 
wordt dieper ingegaan op zijn relatie 

met het katholieke geloof  en zijn 
ontwikkeling als schilder. Tijdens de 
lezing maakt ze onder meer gebruik van 
prachtige vergrotingen van Vermeers 
werken.
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vv Gasselternijveen
Donderdag 20 april 2023
ZNC 2 (zo)  Gasselternyveen 4  19:00
Noordster 3  Gasselternyveen 3  10:00

Vrijdag 21 april 2023
LEO (Loon) 45+1  Gasselternyveen 45+1  19:30
Borger 45+1  S.V. Hoogersmilde 45+1  19:30
Gasselternyveen 45+1 Fit Boys 45+1  20:00
S.V. Hoogersmilde 45+1 LEO (Loon) 45+1  20:00
Fit Boys 45+1  S.V. Hoogersmilde 45+1  20:30
LEO (Loon) 45+1  Borger 45+1  20:30
S.V. Hoogersmilde 45+1  Gasselternyveen 45+1  21:00
Borger 45+1  Fit Boys 45+1  21:00
Fit Boys 45+1  LEO (Loon) 45+1  21:30
Gasselternyveen 45+1  Borger 45+1  21:30
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Stadskanaal VR18+1  19:30
SETA VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  20:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  JVV VR18+1  20:30
Musselkanaal VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  21:30
Yde de Punt 35+1  Gasselternyveen 35+1  20:00
Gasselternyveen 35+1  Buinerveen 35+1  20:30
EEC 35+1  Gasselternyveen 35+1  21:00
Gasselternyveen 35+1  FC Zuidlaren 35+1  21:30
Zuidlaarderveen 18+1  Gasselternyveen 18+1  19:30
Gasselternyveen 18+1  Siddeburen 18+2  20:00
FC Zuidlaren 18+1  Gasselternyveen 18+1  20:30
Gasselternyveen 18+1  SVZ 18+1  21:00

Zaterdag 22 april 2023
Nieuw Buinen JO17-1  SJO ZVC’14 JO17-1  10:00
SJO ZVC ‘14 JO9-2  Nieuw Buinen JO9-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM Actief  JO13-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-3  CEC JO9-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1  Achilles 1894 JO15-2 11:00
SJO ZVC ‘14 JO19-1  Bellingwolde JO19-1  14:00
Mussel JO10-1  SJO ZVC ‘14 JO10-1  10:30
SJO ZVC ‘14 JO14-1  Veendam 1894 JO14-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM ST Gieten/Eext JO9-1JM 10:00
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM SJO NWVV/Titan JO12- 10:00
Wedde JO8-1  SJO ZVC ‘14 JO8-2  10:00
Ter Apel ‘96 FC JO11-1  SJO ZVC ‘14 JO11-1  09:00

Zondag 23 april 2023
Gasselternyveen 1  Raptim 1  14:00
Gasselternyveen 4  Sellingen 3  10:00
Gasselternyveen 2  Zuidwolde 2  11:00

vv Nieuw-Buinen
18-4-2023
19:00 Nieuw Buinen MO17-1 Noordscheschut MO17-1
19:30 SJO NKvvProtos JO19-1JM Nieuw Buinen JO19-1
19:00 SJO Dalen/DSC MO17-1 Nieuw Buinen MO17-2
   
20-4-2023
19:30 SJO NWVV/Titan VR1 Nieuw Buinen VR1
  
21-4-2023
19:30 Nieuw Buinen 45+ PJC 45+
20:00 SJS 45+ Nieuw Buinen 45+
20:30 Nieuw Buinen 45+ Ter Apel’96 45+
19:00 Nieuw Buinen VR30+1 WVV VR30+1
19:30 HS’88 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
20:00 Nieuw Buinen VR30+1 Muntendam VR30+1
21:00 HSC VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
19:30 Nieuw Buinen VR30+2 KSC VR30+1
20:00 De Treffer ‘16 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
20:30 Nieuw Buinen VR30+2 SJO NWVV/Titan VR30+1
21:30 Musselkanaal VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
   
22-4-2023
09:00 Nieuw Buinen JO8-2 Ter Apel ‘96 FC JO8-2
09:30 Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) Achilles 1894 MO13-1
10:00 Nieuw Buinen JO17-1 SJO ZVC’14 JO17-1
10:15 Nieuw Buinen JO10-1 SJS JO10-1
12:00 Nieuw Buinen JO12-1 BATO JO12-1JM
12:00 Nieuw Buinen MO15-1 HS’88 MO15-1
14:00 Nieuw Buinen VR1 Sweel VR1
14:30 Nieuw Buinen MO20-1 ACV MO20-1
09:00 SETA JO8-1 Nieuw Buinen JO8-1JM
09:00 SJO ZVC ‘14 JO9-2 Nieuw Buinen JO9-1
09:30 VKW JO15-2JM Nieuw Buinen JO15-1
10:30 Stadskanaal JO12-1 Nieuw Buinen JO12-2
10:30 Onstwedder Boys JO11-1JM Nieuw Buinen JO11-1
10:30 ST Pesse/Wijster MO17-1 Nieuw Buinen MO17-2 
12:45 ST FC Burgum/Noordbergum Nieuw Buinen MO17-1
14:00 DZOH JO19-4 Nieuw Buinen JO19-1
   
23-4-2023
14:00 Nieuw Buinen 1 Sleen 1

vv HOVC
Vrijdag 21 april Nieuwlande  
19.30 HOVC 45+1 Dalen 45+1
20.00 HOVC 45+1 Nieuw Balinge 45+1
20.30 SCN 45+1 HOVC 45+1
  
  Emmercompascuum 
19.30 HOVC Vr 30+ CEC Vr30+
20.00 DVC’59 Vr30+ HOVC Vr 30+
21.00 HOVC Vr 30+ EHS’85 Vr30+
21.30 Valthermond Vr30+ HOVC Vr30+
  
Zaterdag 22 april  
9.00 HOVC JO13-1 SVV’04 JO13-1JM
9.00 HOVC JO9-1JM Sellingen JO9-1
9.00 HOVC JO8-1JM Musselkanaal JO8-1JM
9.00 SVBO JO10-1 HOVC JO10-1
9.05 Bargeres JO8-3JM HOVC JO8-2
9.30 HOVC JO11-1JM Stadskanaal JO11-4
10.30 HOVC JO12-2JM HZVV JO12-4
11.00 HOVC JO15-2JM SJO HH’97 JO15-2
12.00 HOVC JO15-1JM SJS JO15-1JM
12.00 Noordscheschut JO19-1 HOVC JO19-1
13.00 HOVC JO17-1 SJO Fc Coevorden JO17-1
13.45 Veendam 1894 JO12-2 HOVC JO12-1
14.00 Witteveense Boys Vr1 HOVC VR1
  
Zondag 23 april  
10.00 HOVC 2 GSAVV Forward 3
10.00 Bareveld 2 HOVC 4
10.00 HOVC 5 Sc Balkbrug 2
10.00 Protos 3 HOVC 6
11.00 Buinerveen 3 HOVC 7
14.00 HOVC 1 Valthermond 1

vv Gieten
Woensdag 19 april
18:30 Gieten/Eext JO14-1JM Potetos JO14-1

Vrijdag 21 april
19:30  Gieten 35+1  GKC 35+1  
20:00  Gieten 1 Zaal  Futsal Dragten 2  
20:30  Annen 35+1  Gieten 35+1  
21:00  Gieten 3 Zaal  Borger 3  
21:00  Gieten 35+1  Hoogersmilde 35+1  
21:30 Eext 35+1 Gieten 35+1

Zaterdag 22 april
08:45  WVV JO8-1  Gieten/Eext JO8-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO7-1JM  De Treffer ‘16 JO7-1  
09:00  Gieten JO7-2  Gorecht JO7-4  
09:00  Gieten/Eext JO8-2JM  Oosterwolde JO8-1  
09:00  Gieten/Eext JO9-2JM  LTC JO9-4  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  Ter Apel ‘96 JO10-2  
09:00  Wildervank JO13-3JM  Gieten/Eext JO13-2JM  
09:00  Borger JO19-1  Gieten/Eext JO19-2  
09:00  Rolder Boys JO8-2  Gieten JO8-3  
09:20  Gieten/Eext JO7-1JM  BBC JO7-1  
09:20  Gieten JO7-2  Glimmen JO7-1JM  
09:40  Coevorden JO7-1JM  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:40  Annen JO7-1  Gieten JO7-2  
10:00  ACV JO11-4JM  Gieten/Eext JO11-2JM  
10:00  ZVC ‘14 JO9-1JM  Gieten/Eext JO9-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  Scheemda JO13-1  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  Helpman JO14-2  
10:30  Gieten/Eext JO11-1JM  ACV JO11-3  
11:30  SVZ JO15-1JM  Gieten/Eext JO15-2JM  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  LTC JO17-2  
12:30  Gieten/Eext JO17-1JM  Klazienaveen JO17-1  
12:30  Asser Boys JO15-1  Gieten/Eext JO15-1  
14:30 Meppel/Alcides JO19-2 Gieten/Eext JO19-1

Zondag 23 april
10:00  Gieten 4  Actief  4  
10:00  Eext 2  Gieten 3  
10:00  Asser Boys 3  Gieten 5  
10:30  Raptim 2  Gieten 2  
14:00 vv Gieten FC Lewenborg 1

Maandag 24 april
21:00  Zuidlaren 4  Gieten 3 Zaal

vv Buinerveen
Vrijdag 21 April  
Heren 35+  7 tegen7 Te Yde de punt 
EEC 35+ Buinerveen 35+ 19.30 uur
Buinerveen 35+ FC Zuidlaren 35+ 20.00 uur
Gasselternijveen 35+ Buinerveen 35+ 20.30 uur
Buinerveen 35+ Yde de Punt 35+ 21.00 uur
  
Heren 45+ 7 tegen 7 Te Buinerveen  
VKW 45+ Buinerveen 45+ 19.30 uur
Buinerveen 45+ Fit Boys 45+ 20.00 uur
Witteveense Boys 45+ Buinerveen 45+ 20.30 uur
Buinerveen 45+ Buinen 45+ 21.00 uur
  
Zaterdag 22 April  
BBC JO 17- Wildervank JO 17-2 10.30 uur
Roswinkel JO 13-1 BBC JO 13-1 11.30 uur
BBC JO 11-1 Pekelder Boys JO 11-1 09.00 uur
SJS JO 10-2 BBC JO 10-1 09.00 uur
VVS JO 08-1 BBC JO 08-1 09.00 uur
FC Coevorden JO 07-1 BBC JO 07-1 09.00 uur
  
Zondag 23 April 
Buinerveen 1 Buinen 1 14.00 uur
Buinerveen 3 HOVC 7 10.00 uur

De Treffer ‘16
Dinsdag 18 april 2023     
19:00  Sweel MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) 

Donderdag 20 april 2023     
18:45  De Treffer ‘16 1  Roswinkel Sp. 1 

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

Zaterdag 22 april 2023     
09:00  ST Gieten/Eext  JO7-1JM  De Treffer ‘16 JO7-1  
09:20  De Treffer ‘16 JO7-1  SJO FC Coevorden JO7-1JM  
09:40  SJO BBC JO7-1  De Treffer ‘16 JO7-1  
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  ST Rolder Boys JO12-2  
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  Musselkanaal JO10-1JM  
11:00  Borger JO15-2  De Treffer ‘16 JO15-1  
11:15  HZVV MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) 

Zondag 23 april 2023     
10:00  De Treffer ‘16 2  Buinen 2
14:00  Weiteveense Boys 1  De Treffer ‘16 1

sv Borger
Woensdag 19 april 2023  
19:00 LEO (Loon) MO15-1 Borger MO15-1 (9-tal)

Vrijdag 21 april 2023  
Heren spelen in Gasselternijveen  
19:30 Borger 45+1 S.V. Hoogersmilde 45+1
21:00 Borger 45+1 Fit Boys 45+1
20:30 LEO (Loon) 45+1 Borger 45+1
21:30 Gasselternyveen 45+1 Borger 45+1

Zaterdag 22 april 2023  
08:45 Borger JO8-1 Drenthina JO8-1
09:00 Borger JO19-1 ST Gieten/Eext JO19-2
09:00 Borger JO13-2 Meerdijk JO13-2
09:00 Borger JO11-2 SGO JO11-1
11:00 Borger JO15-2 De Treffer ‘16 JO15-1
11:30 Borger JO17-1 Annen JO17-1
12:00 Borger MO15-1 (9-tal) ACV MO15-1
12:30 Borger JO11-1 Raptim JO11-1
14:30 Borger 2 M.S.C. 2
09:00 SJS JO13-1JM Borger JO13-1
09:00 Gomos JO11-2 Borger JO11-4
09:00 SJO NWVV/Titan JO9-1 Borger JO9-2
10:00 Sellingen JO11-1JM Borger JO11-3JM
10:00 FC Klazienaveen JO9-2 Borger JO9-1
10:30 Musselkanaal JO8-2JM Borger JO8-2
10:40 Olde Veste’54 JO15-1JM Borger JO15-1
14:15 Heiligerlee JO17-1 Borger JO17-2
14:30 BSVV 4 Borger 3
15:00 Weide De 1 Borger 1

Zondag 23 april 2023  
10:00 Borger 2 zo. Musselkanaal 3

Valthermond stoot zich geen tweede keer aan
dezelfde steen
Adel verplicht. En dus won Valthermond zondag op 
eigen terrein met 3-1 van hekkensluiter Noordster. Toch 

was men er bij de Mondkers vooraf  niet helemaal gerust 
op. De wedstrijd eerder dit seizoen in Oude Pekela werd 
namelijk nog verloren. De zege was een opluchting voor 
met name trainer Kenny Koning. ‘Ik kan maandag in elk 
geval weer normaal over straat’, zei de trainer uit Oude 
Pekela, die een jeugdteam (van zijn zoon) traint van 
Noordster.

Spannend tot aan de laatste 
minuut
Valthermond deed zondag 
wat het aan de stand verplicht 
was: winnen. Op een nog 
steeds moeilijk bespeelbaar 
veld ging het niet altijd van 
een leien dakje. Noordster 
groef  zich in en Valthermond 
was weliswaar veel beter, 
het regende geen opgelegde 
kansen. Toch werd na een 
klein kwartiertje een 1-0 
voorsprong genomen. Jorn 
Draijer, weer helemaal terug 
na een hardnekkige blessure, 
maakte de 1-0. Pas na de rust 
wist Valthermond de score te 

verdubbelen. Nu stond Yordi 
van der Laan aan het kanon: 
2-0. Beslist was de wedstrijd 
toen echter nog niet, want 
verrassend kwamen de 
gasten terug in de wedstrijd, 
toen Maarten Koetje de 
aansluitingstreffer maakte: 
2-1. Omdat Valthermond 
vervolgens verzuimde de 
score te vergroten, duurde 
het tot de negentigste minuut 
voor de spanning definitief  
uit de wedstrijd was. Lars 
Baas maakte toen namelijk de 
3-1. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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Nog een keer terugkijken
Fantastisch jubileumfeest 
voetbalvereniging Buinen

Zaterdag 8 en zondag 9 april jl. vierde 
v.v. Buinen haar 75 jarig jubileum. Of  
anders gezegd, haar 77,5 jarig jubileum. 
En de jubileumcommissie kijkt terug op 
2 geweldige dagen! Feest vieren doe je 
samen. En  dat hebben we geweten. Wat 
hebben we veel mensen mogen begroeten 
op het sportpark. Waar een kleine 
vereniging/dorp al niet groot in kan zijn. 
Gelukkig was het weer geen spelbreker en 
was het beide dagen droog en scheen op 
de zondag zelfs uitbundig het zonnetje.  

Zaterdag 8 april
De trainers van FC Emmen ‘trapten’ in 
de ochtend het jubileumfeest af  met een 
clinic voor de leden van BBC. Bijna alle 
jeugdleden stonden op het veld. Van jong tot 
oud, een ieder vond het geweldig en heeft 
nieuwe technieken/inzichten opgedaan. En 
zelfs de SIBI mascotte bracht nog even een 
bliksembezoek aan Buinen.

Erelid van de club en lid van verdienste
De middag startte met de receptie voor 
genodigden waarbij de KNVB de zilveren 
speld uitreikte aan Rudy Pepping. Voorzitter 
Richard Lageman benoemde vervolgens 
Rudy Pepping tot erelid van de vereniging. 
Roelof  Ottens en Henk Fransen werden 
benoemd tot lid van verdienste. Daarna was 
het aan de burgemeester om samen met 
Richard Lageman de expositie in de kantine 
van de voetbalvereniging te openen. Terug 
in de tijd met heel veel foto’s, bekers en zelfs 
paspoppen met tenue’s van weleer.  Menigeen 
was diep onder de indruk en er werd nog lang 
over na gesproken.

Aan de ‘oudere’ jeugd was ook gedacht. Zeg 
maar de oud leden die de voetbalschoenen 
al ‘aan de wilgen’ hadden gehangen. Onder 
begeleiding van een trainer van FC Emmen 
en de Stichting Naoberschap Emmen (ook 
wel bekend als de ‘OldStars’) werd er een 
clinic Walking Football gegeven voor 20 
oud leden van v.v. Buinen. Dit onder grote 
hilariteit van de vele toeschouwers langs 
de lijn. Het enthousiasme was groot bij 
de deelnemers, dus wie weet wat dit gaat 
brengen naar de toekomst. Komt er een 
vervolg op de 45+ competitie ….?   

Reünie
Aansluitend was er de reünie. Een weerzien 
met vele oud bekenden. En waarbij voor 
menigeen de tijd eigenlijk te kort was een 
ieder te spreken. De zaterdag werd afgesloten 
met 5th Wheel. Wie kent ze niet. De 5 
jongens uit Valthe en die garant staan voor 
een gezellige avond. Ongeveer 200 mensen 
wisten de weg te vinden naar de feesttent en 
het dak ging er af.

Zondag 9 april
De zondag werd begonnen met een 
herstellunch. Bijna 90 mensen hadden zich 
hiervoor aangemeld en voor een aantal deed 
het woord ‘herstel’ eer aan . De zonnebrillen 
waren tevens goed vertegenwoordigd. Daarna 
was het de beurt aan de dames die een 
onderling 4 x 4 toernooi afwerkten met als 
uiteindelijke winnares Ellen Komduur.

Iets dat niet kan ontbreken op een 
jubileumfeest was de wedstrijd tussen het 
huidige 1e elftal en een oud 1e elftal. Twee 
wedstrijden stonden er op het programma. 
De zondag werd feestelijk afgesloten met DJ 
Job Dijks. Onder het genot van een drankje 
werd nog even genoten van de zon waarna de 
‘voetjes van de vloer’ gingen in de feesttent.

Moe maar voldaan kijkt de 
jubileumcommissie terug op deze 2 dagen. 
Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren die 
ons hebben geholpen om dit jubileumfeest 
tot een groot succes te maken. En iedereen 
die een bezoek aan het sportpark hebben 
gebracht. Want jullie hebben het feest 
gemaakt!

Gieten weet weer wat verliezen is
Na zeges op SVZ, Groninger Boys en LEO weet Gieten weer wat verliezen is. Zondag 
leed de ploeg van trainer Bas Nibbelke in Vlagtwedde een 2-0 nederlaag tegen 
Westerwolde. Met een zege had Gieten nog volop mee kunnen doen in de strijd om de 
periodetitel, al is die kans ook nu nog steeds niet verkeken.

Betere ploeg
De wedstrijd in Vlagtwedde vertelde wel een 
beetje het verhaal van dit seizoen van Gieten. 
Nooit is de ploeg echt de mindere van een 
tegenstander, toch werden al onnodig veel 
duels verloren. Ook tegen Westerwolde, 
dat nog naar beneden moest kijken, was er 
in feite niets aan de hand Niet dat Gieten 
de pannen van het dak speelde, over het 
algemeen waren de bezoekers toch de 
betere ploeg. Er werden ook wel wat kansjes 
gecreëerd, gescoord werd er in de eerste drie 
kwartier echter niet.

Twee treffers Sander van Hoorn
Dat veranderde na de rust. Westerwolde 
kwam wat beter in de wedstrijd en op kreeg 
op basis van opportunisme ineens ook wat 
kansen. Binnen vijf  minuten leverde dat 
zowaar twee treffers op. Beide keren was 
Sander van Hoorn de doelpuntenmaker: 2-0. 
Wat Gieten daarna ook probeerde, gescoord 
werd er niet meer waardoor er een einde is 
gekomen aan de zegereeks. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Belangrijke zege voor Buinen

Na de midweekse zeperd tegen concurrent Protos (4-3 nederlaag) boekte het Buinen 
van trainer Johan Sikkes zondag een belangrijke zege op een andere concurrent, 
Smilde’94. In een spannende en aantrekkelijke wedstrijd won de thuisclub nipt met 
3-2.

Winnende treffer Marc Haandrikman
Buinen en Smilde’94 maakten er een boeiend 
schouwspel van. Voor de rust was er van 
veel krachtsverschil gene sprake. Via Rik 
Koers namen de bezoekers echter wel een 
1-0 voorsprong, een stand die tot aan de rust 
ook op het scorebord bleef. In een tijdsbestek 
van twee minuten boog de veerkrachtige 
thuisclub na de pauze de 1-0 achterstand om 
in een 2-1 voorsprong. Jay van Hoorn maakte 
de bevrijdende gelijkmaker en amper zestig 
tellen later maakte topscorer Bram Komduur 

de 2-1. Toch gaven de bezoekers niet op. Via 
Silvan ten Cate wisten ze zelfs de gelijkmaker 
te maken: 2-2.

Toch was het slotakkoord voor Buinen. 
Door een (verdiende) treffer van Marc 
Haandrikman werd het 3-2. En door deze 
cruciale zege houdt Buinen nadrukkelijk zich 
op deelname aan de nacompetitie in de strijd 
om promotie naar de derde klasse. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Borger verliest met opgeheven hoofd
Hoogeveen zaterdag de gelukkigste na 
een energiek duel op Sportpark de Drift

Na de kritische noten over de staat van onderhoud van het hoofdveld van SV Borger 
in het vorige wedstrijdverslag bereikte uw verslaggever in de loop van de week al het 
bericht dat de boodschap is overgekomen. Men gaat ermee aan de slag! De eerste 
voortekenen hiervan waren afgelopen zaterdag bij het betreden van het veld al te 
zien. Perfect is het nog geenszins, dat kan ook niet binnen een week, maar er was 
gemaaid en het totaalplaatje zag er al een stuk minder haveloos uit. Een zegen voor 
de voetballers van SV Borger en tegenstander Hoogeveen. Het stelde hen in staat om 
een heerlijke pot voetbal op de mat te leggen. De gasten wonnen uiteindelijk met 2-4. 
Daarmee kreeg Borger iets te weinig. Gijs Roda maakte de beide goals voor Borger.

Komende zaterdag
Borger droop teleurgesteld, maar met 
opgeheven hoofd, af. De groenhemden waren 
zeker niet de mindere en dat biedt hoop voor 
de nabije toekomst waar geknokt zal moeten 

worden om rechtstreekse handhaving te 
bewerkstelligen. Om te beginnen komende 
zaterdag in Hoogeveen tegen De Weide. 
(Tekst Erwin Beukema – Foto Alle Oldenbeuving)

Foto’s: Andries Middelbos
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Geslaagde schoolvoetbaltoernooien in 
Gieten en Gasselternijveen

Afgelopen week woensdag werd op de velden van VV Gieten het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi voor jongens gehouden.  Twaalf  teams uit Aa en Hunze traden 
aan op sportpark De Goorns. De Eshoek uit Annen wist in een spannende finale met 
1 - 0 van OBS Gieten te winnen. OBS Jan Thies uit Rolde legde beslag op de derde 
plaats door De Dobbe uit Gasselte via penalty's te verslaan. 
 
Tegelijkertijd werd in Gasselternijveen 
eenzelfde toernooi voor meisjes gehouden. 
Ook hier legde OBS  De Eshoek beslag op de 
eerste plaats, gevolgd door Gasselternijveen 

en Jan Thies. Beide Anner teams zullen Aa en 
Hunze binnenkort gaan vertegenwoordigen 
in het Drents kampioenschap.  (Tekst en foto Be 
Speelman)

Rode kaarten voor Gert Middeljans en Richard Wiggers
HOVC in roodgekleurd duel naar remise
De strijd onderin de Tweede Klasse K blijft tot aan de laatste speeldag spannend. 
HOVC moest zondag naar ASVB om het daar op te nemen tegen ASVB, dat vooraf  
één punt meer had dan de ploeg van trainer Erik de Jong. Dat verschil was er ook na 
negentig minuten werkvoetbal nog steeds, want beide ploegen hielden het op een 0-0 
gelijkspel.

Veel duels
Beide ploegen onderkenden het belang van 
de wedstrijd. Het leverde een duel op dat bol 
stond van de duels. Van goed voetbal was 
geen sprake, zoals er ook al niet echt heel 
erg veel honderd procent kansen te noteren 
vielen. HOVC had gedurende de negentig 
minuten een licht overwicht en was ook het 
meest dreigend. Het leverde echter geen 
doelpunten op.

Kaartenlast
Wat nog wel eens een probleem kan worden 

voor HOVC is de kaartenlast. De ploeg van 
Erik de Jong pakt veel kaarten en dat was 
zondag niet anders. Gertjan Spijker, Mark van 
Bergen en Peter Fokken kregen zondag de 
gele kaart, terwijl Gert Middeljans en Richard 
Wiggers zelfs twee keer geel voorgetoverd 
kregen. Zij mochten dus voortijdig onder de 
douche 

En omdat HOVC geen al te brede selectie 
heeft, kan dit de ploeg in de slotfase wellicht 
nog wel eens op gaan breken. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Prachtige stickeractie door de bijna 100-jarige 
cultclub
Voetbalvereniging Gasselternijveen 
verzamelt haar helden in stickeralbum
Deze week is de voetbalvereniging Gasselternijveen een nieuwe actie gestart. Om 
te vieren dat de club op 1 september 2023 100 jaar oud wordt, is er een stickeralbum 
uitgebracht. In dit album kunnen stickers worden geplakt met portretten van 
vrijwilligers en leden.

Daarnaast zijn er stickers van de verschillende 
teams van de club en stickers met de logo’s 
van de sponsors. Stickers kunnen worden 
verzameld door boodschappen te doen bij 
een aantal van de lokale ondernemers in 
Gasselternijveen. 

Waar zijn de stickers te verkrijgen?
Stickers zijn namelijk te verkrijgen bij de 
Dagwinkel, Dagvoordeel Shop, Echte Bakker 
Timmer, Slagerij Heukers, Chow’s Hoekie en 
de kantine van vv Gasselternijveen. De foto’s 
zijn gemaakt door Patrick Raimon Faber 
Photography.

Oud Gasselternijveen – Oud FC 
Groningen
Naast de stickeractie staan nog verschillende 
andere evenementen op het programma. Zo 
zal oud-Gasselternijveen op 2 juni aantreden 
tegen oud- FC Groningen, komt er nog 
een grote BBQ, een beachvoetbaltoernooi, 
diverse acties voor de jeugd en een 
stratenvoetbaltoernooi. In het weekend van 
1 september volgt tenslotte nog een receptie, 
feestavond en een wedstrijd tegen een 
Sterrenelftal.

Aanmelden kan tot 13 mei a.s.
Stratenvoetbaltoernooi in Buinen op 
Hemelvaartsdag
De voetbalvereniging Buinen houdt op Hemelvaartsdag (18 mei) een 
stratenvoetbaltoernooi voor jong en oud (vanaf  vijftien jaar), voor dames en heren én 
voor leden en niet-leden. Het toernooi begint om 14.00 uur en teams worden geacht 
om 13.30 uur aanwezig te zijn. Er wordt op een klein speelveld ver tegen vier gespeeld, 
zonder keeper. Er wordt gemengd gespeeld, teams bestaan dus uit dames en heren. 
Opgeven kan bij de verschillende contactpersonen van de straat. Dit kan tot 13 mei.

Contactpersonen
De contactpersonen per straat zijn: 
Westerend (Emile Busscher), Hoofdstraat 
(Frank Darwinkel en Arno Huizing), 
Molenstraat (Bram Komduur), Polakkers en 
Schoolstraat (Michiel Vedder), Lijnstukken, 

Vlasakkers en Gorenweg (Mark Sikkema), 
Bronnegerstraat en Hornsedijk (Nick 
Haandrikman), Borger (Albert Stevens) en 
Ees (Ferdie Ottens). Er mogen overigens 
meerdere teams per straat deelnemen. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

De Klister in Nieuw-Buinen wint 
schoolvoetbaltoernooi Borger-Odoorn

Onder regie van de combicoaches van de gemeente Borger-Odoorn werd vorige 
week het gementelijke schoolvoetbaltoernooi gehouden. Alles zat mee; er werd 
onder perfecte weersomstandigheden fanatiek gestreden door teams uit de groepen 
7 en 8 van de verschillende basisscholen in de gemeente. In de poulefase maakte 
Kidscentrum De Klister al grote indruk.

De jongens uit groep 8 wonnen niet alleen 
alle wedstrijden, ze incasseerden ook nog 
eens nul tegentreffers. In de eindstrijd moest 
De Klister uit Nieuw-Buinen het opnemen 
tegen De Borgh uit Borger. En hoewel sprake 
was van een spannende finale, wist De Klister 
uiteindelijk ook deze wedstrijd te winnen. 
Daardoor gaan zij een ronde verder in het 

regiotoernooi, dat gespeeld wordt onder 
auspicien van de KNVB.

De Borgh uit Borger eindigde op de tweede 
plaats en De Poolster uit Nieuw-Buinen legde 
beslag op de derde plaats. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

DKU Dakwerken in Nieuw-Buinen gaf 
poloshirts aan talenten BBC

Het 1e weekend van juni gaan de voetballers van BBC jongens onder 8 naar de Almelo 
cup. Dit wordt georganiseerd in het Heracles stadion met team ‘s die uitkomen in de 
1e klasse en hoofdklasse. Om ze dit toernooi goed voor de dag te laten komen heeft 
DKU Dakwerken voor een mooi poloshirt gezorgd.

Overige voetbaluitslagen in de Regio
Schoonebeek – Nieuw Buinen 6 – 0
FC Ter Apel – Gasselternijveen 4 – 2
Gieterveen – Veelerveen    1 – 4

Buinerveen – KSC     1 – 7
SVBC – De Treffer ‘16     14 – 0
GKC – Roswinkel     1 - 2
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RunForestRun rond het Bosmeer in 
Ellertshaar met meer dan vijfhonderd 
deelnemers

Het is echt een trend van de laatste jaren: het zogenaamde trailrunnen. Het is 
hardlopen door natuurgebieden en dan vooral over smalle, onverharde paden 
en in heuvel- of  bergachtig gebied. Er zijn op dit gebied vele wedstrijden. De 
RunForestRun is een van de wedstrijdcyclussen in de trailrunsport en vindt in 
Drenthe, Overijssel en op de grens van Drenthe en Friesland in het Drents-Friese 
Wold plaats. Afgelopen zaterdag stond de editie in Ellertshaar op het programma.

Het was de tweede keer dat in Ellertshaar 
werd gelopen. De meer dan vijfhonderd 
deelnemers startten allen bij Recreatiecentrum 
De Bosrand  Drenthe en konden kiezen uit 
afstanden van twaalf  tot en met 52 kilometer. 
Veel deelnemers gaven aan dat ze erg lovend 
waren over het parcours. Omdat het veel had 
geregend ontkwamen ze er niet aan om een 
stuk door het water te moeten. Het maakte 
het allemaal nóg een stukje zwaarder, maar er 
was geen deelnemer die opgaf. 

Organisator Winfried Bats uit 
Gasselternijveen is dan ook maar wat 
blij met de mooie reacties en het hoge 
deelnemersaantal. Tevens kijkt hij met een 
tevreden gevoel op het evenement terug. 
”Het was echt weer prachtig en we hebben 
veel geld ingezameld voor het goede doel, 
namelijk de natuur. Per deelnemer wordt € 
2,50 gedoneerd via Sport4nature.nl, ons eigen 
label. Daarmee doneren we meer dan de 
gemiddelde organisator.” (Week in Week uit / 
Gerry Grave)

Scoutingvereniging De Woudlopers in 
Borger organiseerde oud ijzeractie

Afgelopen zaterdag was het een grote drukte op het terrein van scoutingvereniging 
De Woudlopers in Borger. Er vond namelijk een oud ijzeractie plaats zodat men geld 
kan inzamelen om het clubgebouw te renoveren. Het gebouw is immers al oud en 
moet danig opgeknapt worden. De actie werd een groot succes, want er werd nogal 
wat oud ijzer en dus geld ingezameld.

Het is niet de enige actie die De Woudlopers 
organiseert; er volgen nog meerdere om nog 
meer geld in het laatje te kunnen krijgen en 
het verzamelen van oud ijzer stopt niet. Aan 
de oud ijzeractie deden heel wat kinderen 
mee, maar ook volwassenen die het oud 
ijzer bij de mensen ophaalden. Dat ging van 
Borger tot Musselkanaal en van Klijndijk 
tot Drouwenermond. “Echt een heel groot 
gebied. We zijn er heel blij mee dat men ons 
van zoveel oud ijzer heeft willen voorzien. 
Het levert ons geld op en daarmee kunnen 
we straks ons clubgebouw opknappen. In 
2005 hebben we al flink gemoderniseerd, 
maar dat is ook alweer een tijd terug. We 
willen het gebouw toekomstbestendig maken 

en zorgen voor meer ruimte voor onze 
leden”, sprak Sven Bos uit Borger. Hij is 
bestuurslid van De Woudlopers en is al jaren 
bij de vereniging betrokken.

Bos werkte net als de anderen hard mee en 
zorgde ervoor dat het oud ijzer in een grote 
container werd gedaan. Rond het middaguur 
was er al een container gevuld en geleegd 
door de lokale ijzerhandelaar H. Smit V.O.F. 
“Dit is de tweede container al. Het gaat lekker 
zo. Hoeveel we al hebben verdiend? Laten we 
het houden op een mooi bedrag. En dat gaat 
nog veel hoger worden. Hartstikke mooi!” 
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Onderlinge Paardenverzekering Borger e.o. bestaat 125 jaar
‘Vroeger kwamen eigenaar en paard naar het café voor de keuring’

Heel vaak hoor je niet iets over de Onderlinge Paardenverzekering Borger e.o. Dat neemt echter niet 
weg dat de verzekeraar ook na 125 jaar nog steeds springlevend is. De Onderlinge Paardenverzekering 
Borger e.o. heeft het gebied in de loop der jaren verder uitgebreid en stelde bovendien onlangs voor het 
eerst in de rijke geschiedenis een vrouwelijk bestuurslid aan in de persoon van Tineke Holm uit Nieuw 
Buinen. Meer dan genoeg reden voor een gesprek met voorzitter Max Becherer en Tineke Holm.

Toekomst
Opvallend; over de historie van de 
Onderlinge Paardenverzekering 
Borger e.o. is eigenlijk niet zo veel 
bewaard gebleven. Wél zijn er de 
(prachtige) verhalen van vroeger. 
‘Vroeger werden de (werk)paarden 
gekeurd bij het café. Je kunt je 
voorstellen dat dit bijzondere 
dagen waren, die nog wel eens 
uit wilden lopen’, lacht voorzitter 
Max Becherer. ‘De keuring die 
destijds plaatsvonden hadden vaak 
ook wat minder om het lijf  dan 
tegenwoordig het geval is’, zegt 
Becherer. Meer dan veel prachtige 
verhalen uit de overlevering zijn er 

niet. Liever ook richt de Onderlinge 
Paardenverzekering Borger e.o. zich 
dan ook op de toekomst.

Honderd leden en tweehonderd 
verzekerde paarden
Paardenverzekering Borger en 
omstreken is een onderlinge 
waarborg maatschappij. ‘Je kunt 
ons met ongeveer honderd leden 
en tweehonderd verzekerde 
paarden een kleine Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij noemen. 
Het mooie is wel dat aan het doel 
van onze verzekering eigenlijk 
nooit iets veranderd is. Doel is en 
blijft om onderling het geldelijke 

verlies te dragen als een paard 
of  pony van een lid afgekeurd 
wordt. Wat zeker wel veranderd 
is, zijn de paarden. Paarden waren 
vroeger de ‘machines’ van boeren. 
Tegenwoordig werkt er amper nog 
een boer met een paard. Nu zou je 
kunnen zeggen dat we luxe paarden 
verzekeren. De verzekerde paarden 
zijn heel erg verschillend. In 
principe kan iedereen zijn of  haar 
paard bij ons verzekeren. Uiteraard 
wel nadat we eerst een keuring – 
twee keer per jaar - hebben verricht 
Dat doen we niet meer bij een café, 
haha. Wij komen gewoon bij de 
mensen thuis’, legt Becherer uit.

Kennis en kunde
Met Tineke Holm werd onlangs 
het eerste vrouwelijke bestuurslid 
aangesteld. ‘Niet omdat dit 
maatschappelijk tegenwoordig 
min of  meer verwacht wordt, 
maar om haar kennis en kunde’, 
haast Becherer te zeggen. ‘Ik ben 
opgegroeid met paarden en ben 
al heel erg lang jurylid binnen de 
paardensport. Ik weet veel van 
paarden en om die reden – denk 
ik - ook wel geschikt als bestuurslid, 
nog afgezien van de liefde die ik 
voor het dier voel én vanwege het 
feit dat ik zelf  paarden heb. Toen 
ik zelf  een verzekering afsloot en 
in gesprek raakte met Max, werd 
ik al snel gevraagd om bestuurslid 
te worden. In eerste instantie zou 
ik meteen secretaresse worden. Ik 
heb echter besloten om eerst als 
algemeen bestuurslid aan te treden’, 
vertelt Tineke.

Lage premie
De Onderlinge Paardenverzekering 
Borger e.o. staat er bijzonder 
goed op. De tijd heeft zeker 
geen vat gekregen op de kracht 
van de verzekeraar. ‘Vroeger 
was het normaal dat je in elk 
dorp of  gehucht een onderlinge 
verzekering had. Nu is dat al lang 
niet meer zo. Ons gebied is steeds 
groter geworden. Eext hoort er 
bijvoorbeeld ook al jaren bij  en 
ook Exloo heeft zich per 1 januari 
2022 bij ons aangesloten. We 
ontvangen niet zelden aanvragen 
voor een verzekering uit de wijde 
regio. Soms zelfs tot Zwolle aan 
toe. Het is best lastig om een grens 
aan te geven. Het moet voor ons 
als bestuur allemaal wel te doen 
blijven natuurlijk. De voornaamste 
reden waarom mensen toch bij ons 
aankloppen, is de lage premie. De 
korte lijnen. Bovendien is het nog 
steeds zo dat wij als bestuur de 
mensen kennen. Dat werkt prettig. 
Er zijn zeker wel grote verzekeraars 

bij wie jij jouw paard of  pony ook 
kunt verzekeren. De premies zijn 
dan echter torenhoog. Overigens 
kun je bij ons ook een ongeboren 
veulen al laten verzekeren’, zegt 
Becherer.

Professionele organisatie
Voor de duidelijkheid; de 
Onderlinge Paardenverzekering 
Borger e.o. is een professionele 
organisatie. ‘En we verwarren 
onderling niet met ‘onder elkaar’. 
Onze keuringen zijn goed en streng 
en we moeten ook wel eens nee 
verkopen. Alleen zo kunnen we 
trouw blijven aan onze doelstelling. 
Natuurlijk krijg je wel eens met 
situaties te maken waarbij mensen 
proberen de zaak te flessen. Dan 
zijn we streng, want uiteindelijk 
gaat het wel om geld van de leden. 
Doelstelling is en blijft om elkaar 
te helpen. Zoals dat in 1898 ooit 
besloten is.’

Paarden, pony’s en ongeboren 
veulens
Tineke vult nog aan. ‘ Bij ons 
kun je zowel paarden als pony’s 
verzekeren, wel tot een maximum 
bedrag overigens. Kies je voor 
onze paardenverzekering, dan 
ben je verzekerd tegen diefstal, 
verzekerd tegen sterfte of  afkeuring 
door ziekte of  ongeval, tegen 
blikseminslag en tegen blijvende en 
zichtbare kreupelheid. Als een paard 
of  pony wordt afgekeurd, dan komt 
het dier  in het bezit van ons.’

Kortom; de Onderlinge 
Paardenverzekering Borger is ook 
na 125 jaar nog steeds springlevend, 
professioneel en kan voor elke 
paardenliefhebber in de omgeving 
van grote betekenis zijn. Meer 
informatie? Zie de website www.
paardenverzekeringborger.nl.  
(Week in Week uit/Vincent Muskee.
Foto: Auniek K.E. Klijnstra)

46 jaar was ze bestuurslid
Janna Douma nam afscheid van de 
EHBO-vereniging afdeling Gieten
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering 
van de EHBO-vereniging afdeling Gieten 
op dinsdag 4 april jl. nam Janna Douma 
na 46 jaar afscheid als bestuurslid. In al 
die jaren had Janna de penningen onder 
haar beheer. Dit kon natuurlijk niet 
ongemerkt voorbijgaan, mede omdat 
Janna een van de oprichters is van de 
vereniging, hiervoor was ze tijdens het 
veertig jarig jubileum van de vereniging al 
benoemd tot erelid.
 
Van Finie Oosterveen, eveneens een van 
de oprichters en ook al 46 jaar bestuurslid, 
ontving Janna op persoonlijke titel 46 
rozen en een goedgevulde EHBO-koffer. 
Daarnaast werd haar door het bestuur, onder 

dankzegging voor haar jarenlange inzet, een 
zilveren collier en boeket aangeboden. 
(Foto: Peter Boter)

Heel veel hoogtepunten bij de jaarlijkse 
uitvoering van Harmonie Gasselte

Met passie en plezier, het thema van dit jaar, werd dit weekend in Dorpshuis de 
Trefkoel in Gasselte muziek beleefd en uitgestraald door Muziekvereniging Harmonie 
Gasselte. Niet één avond maar twee avonden was het feest. Alle afdelingen hebben 
hun kunsten laten zien en horen. Het was een mooie mix van dans en muziek. De 
twirlers traden op mechanische muziek en muziek van het orkest en de malletband 
op. De leden van de malletband hadden een drukke avond, want naast hun eigen 
repertoire hebben zij ook de slagwerksectie van het orkest ondersteund.

De avond werd gestart met een medley 
van Flemming, waarbij de leden van het 
jeugdorkest mochten meespelen in het 

grote orkest en de leerlingen van blazersklas 
meedansten. Er werd relatief  veel nieuwe 
en moderne muziek gespeeld, zoals Adele, 

Direct, Chef  Specials en Armin van Buuren. 
Maar ook klassiekers als Abba, Toto en Tina 
Turner ontbraken niet.

Het is mooi om te zien hoe de jeugdleden van 
enkele jaren terug nu volwaardige muzikanten 
zijn in het orkest en dat er weer een nieuwe 
lichting wordt opgeleid om toe te treden. 
Voor de blazersklas van OBS de Dobbe was 
deze uitvoering een mooi slotakkoord van 
hun kennismaking met de instrumenten en 
de muziek. Jarige orkestleden en het winnen 
van het kampioenschap van de Lage Landen 
door het ensemble van de Twirlstars maakten 

dit weekend extra feestelijk. Publiek en 
deelnemers kunnen terugkijken op een mooie 
uitvoering die werd afgesloten door de hele 
vereniging met het nummer A Brand New 
Day! Met dit nummer richt de vereniging 
haar blik op de toekomst, een nieuw begin 
na corona en een begin van het 100-jarige 
bestaan van de vereniging in 2024.

Harmonie Gasselte bedankt haar leden 
en leiding, het publiek, alle vrijwilligers, 
het Dorpshuis en de sponsoren voor hun 
bijdrage aan een geweldig weekend!
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VVD bezocht glasmuseum in
Nieuw-Buinen
Regelmatig bezoekt de fractie van de VVD in Borger-Odoorn inwoners, organisaties 
of  bedrijven. Deze keer gingen ze met naar het glasmuseum in Nieuw-Buinen. Daar 
werden ze hartelijk ontvangen door het bestuur van de historische vereniging. Onder 
het genot van een kopje koffie kregen ze niet alleen uitleg over de glasindustrie waar 
Nieuw-Buinen beroemd om was, ze kregen de hele ontstaansgeschiedenis te horen 
van Nieuw-Buinen en Buinerveen.

Zo leerden ze over het verband tussen turf  
steken en de opkomst van de glasindustrie 
(er was brandstof  nodig voor de ovens) 
maar ook het verband tussen turf  en 
aardappelmeelfabrieken. Wist u bijvoorbeeld 
dat de bovenste laag van het veen (ongeschikt 
als brandstof) na het afgraven verplicht 
moest worden vermengt met het zand 
onder het veen? Dit leverde dalgrond op en 
laat deze grond nu uitstekend geschikt zijn 
voor de aardappelteelt. Toen het veen was 
afgegraven werd de landbouw dan ook de 
grote werkgever in het gebied. Bijna ieder 
dorp had op een gegeven moment haar eigen 
aardappelmeelfabriek. Ook leerden ze waar 
het spreekwoord ‘Het onderspit delven’ 
vandaan komt en waarom er een kromming 
zit in het kanaal van Groningen naar Ter 
Apel.

Na deze geschiedenisles volgde een 
rondleiding door het museum. Het 

glasmuseum is ondergebracht in het MFA 
gebouw bij de bibliotheek en bestaat uit een 
lange gang met een geweldige fotomuur, 
enkele vitrines met werktuigen, mallen en 
bijzonder glaswerk en een kamertje met heel 
veel glazen voorwerpen. Dit was een feest 
der herkenning. De kenmerkende Maggi 
flesjes werden bijvoorbeeld in Nieuw-Buinen 
geblazen.

Dit jaar bestaat Nieuw-Buinen 200 jaar. Dit 
zal in mei groots gevierd worden. Mocht u 
meer willen weten over de historie dan kunt 
u via de historische vereniging het boek van 
Hirzo Schuurman kopen. Als u het gratis 
museum wilt bezoeken raadt de fractie u aan 
dit op afspraak te doen zodat u het verhaal 
wat hierbij hoort erbij krijgt. Dit maakt de 
foto’s en vitrines veel aansprekender. De 
fractie bedankt de historische vereniging voor 
hun warm ontvangst en de leerzame middag.

Vrijwilligers in de gemeente Borger-Odoorn 
aanmelden voor 28 april a.s. 
Aanmelding vrijwilligerswaardering 2022 
geopend
Als dank en waardering voor al hun inzet worden de vrijwilligers in de gemeente 
Borger-Odoorn jaarlijks in het zonnetje gezet. De uitreiking van de waardering, over 
het jaar 2022 wordt gepland medio september 2023. Hierover en over de waarde van de 
bon krijgen jullie later bericht. Inlevertermijn is hetzelfde als het voorgaande jaar: de 
maanden oktober ’23 en november ‘23.

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

van dit bericht? Neem dan telefonisch 
contact op met Simone Boekholt coördinator 
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!): 0591 - 
58 55 54.  Via e-mail houden wij jullie daarna 
verder op de hoogte.

a.s. vrijdag, zaterdag en zondag
Open dagen op Recreatiepark De Tien 
Heugten in Schoonloo
Recreatiepark De Tien Heugten aan de Westdorperstraat 57 in Schoonloo houdt op 
vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 april a.s. open dagen. Geïnteresseerden zijn 
welkom tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Op De Tien Heugten is nog een ruim aanbod 
aan recreatiewoningen beschikbaar. Het is bovendien dé perfecte manier om nader 
kennis te maken met dit compleet nieuwe park.

Je kunt gemakkelijk ook een afspraak maken 
met een verkoopadviseur (0592-50 12 20). 
Recreatiepark De Tien Heugten ligt in de 
gouden driehoek Emmen, Assen, Groningen. 
Het ligt op één van de mooiste plekjes in 
Drenthe.

Het park ligt direct aan een recreatieplas 
met een zandstrand. Ook is er een 
buitenzwembad met glijbaan en is er een 
peuterbad. Voorts ligt er een 18-holes 
midgetgolfbaan en kunnen kinderen gebruik 
maken van verschillende speeltuinen.

Het Nieuwe Goed zoekt 
podiumkunstenaars in Drenthe
Stichting Kunst & Cultuur is op zoek naar makers in of  uit Drenthe voor het 
gloednieuwe project Het Nieuwe Goed. Muzikanten, spoken word artiesten, dansers, 
theatermakers, hiphop-artiesten en schrijvers kunnen deel uitmaken van een 
multidisciplinair gezelschap. De artiesten maken op de woensdagen en donderdagen 
van 31 mei tot 15 juli een productie in een leegstaande zaal van theater De Tamboer 
in Hoogeveen. In totaal is er plek voor negen makers. De deelnemers krijgen een 
vergoeding en kunnen professionele begeleiding inhuren. Op de website van K&C is 
meer informatie te vinden; www.kunstencultuur.nl

Projectcoördinator Erik de Vries: “Wij willen 
artiesten in en uit Drenthe ondersteunen met 
het maken van bijzondere producties door 
de randvoorwaarden weg te nemen. Een 
locatie, de financiering en de professionele 
begeleiding regelen wij vanuit Stichting Kunst 

& Cultuur samen met de Drentse theaters en 
de financiële steun van provincie en fondsen. 
De nieuwe makers hebben hierdoor volledige 
artistieke vrijheid om nieuw werk te creëren 
voor nieuw publiek. Publiek dat voorheen 
zelden tot nooit naar het theater ging.”

Pubquiz in het dorpshuis in 2e Exloërmond  
 
In het dorpshuis van 2e Exloërmond is er op 21 april een pubquiz die georganiseerd 
wordt door de line dance groep. Een mooie manier om mensen te verbinden dmv 
van een quiz en ook je kennis te testen. Aanvang van deze mooie quiz is tussen 19.30 
en 20.00 uur er zijn geen eigen kosten behalve dan je eigen consumptie. Een mooie 
manier van samen zijn en de gezelligheid staat voorop, zorg dat je op tijd bent want 
vol is vol. Benieuwd wat de vragen zullen zijn kom dan meedoen, kijk voor meer info 
op www.dorpshuis@2emond.nl 
 
'Ook doet het dorpshuis mee met de 
verkiezing van de appeltjes van Oranje met 
als thema Bruggenbouwers in de buurt. Het 
dorpshuis is door naar de tweede ronde en 
gaan voor de winst, Koningin Máxima komt 
dan de prijs uitreiken als we winnen. We 

hebben een filmpje en foto’s ingestuurd en 
komt er een pitch in juni om bij de laatste 
tien te komen'. We gaan ons best doen 
en hopen op veel steun bij de verkiezing . 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het 
Oranjefonds die deze verkiezing organiseert.

De gemeente Borger-Odoorn heeft de rode, op groengas rijdende dienstauto’s 
vervangen door een fris wit elektrisch wagenpark. Op de parkeerplaats naast het 
gemeentehuis in Exloo en bij de gemeentewerf  is de afgelopen weken voor het 
opladen van de dienstauto’s een aantal laadpalen aangelegd. De huidige groengas-
installatie wordt binnenkort weg gehaald.

Volgens wethouder Duurzaamheid Jeroen 
Hartsuiker was de keuze voor de elektrische 
auto’s logisch: “Onze oude wagens hadden 
we al sinds 2017 en die waren aan vervanging 
toe. Dan is de keuze voor elektrische auto’s 
op dit moment de meest duurzame keuze. Ik 
vind dat we als gemeente daarin het goede 

voorbeeld moeten geven.” Dat de kleur wit 
voor de auto’s de voorkeur kreeg boven het 
herkenbare rood was een praktische afweging: 
“Dat was de snelst leverbare kleur. Het ziet er 
bovendien heel fris uit en de auto’s zijn aan de 
logo’s goed herkenbaar.” 
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Douwe Mik uit Nieuw-Buinen was destijds een 
van de overvallers
‘Gemakkelijk lezen’ versie van  
De Grootste Bankoverval Aller Tijden
Frank Krake schreef  het boek De Grootste Bankoverval Aller Tijden, een boek van 
liefst 432 pagina’s. Deze week is er een ‘gemakkelijk lezen’ versie uitgekomen van 120 
pagina’s. Het boek is bewerkt door Karine Bloks-Jekel en is geschikt gemaakt voor 
mensen die moeite hebben met lezen of  een taalachterstand hebben. De cover is voor 
deze prachtige uitgave ook nog eens speciaal ingekleurd.

Het boek gaat zoals de titel al doet 
vermoeden over de grootste bankroof  
aller tijden, gepleegd door verzetshelden. 
Zij slaagden er in om in totaal 46 miljoen 
weg te nemen van de Nederlandse Bank 
in Almelo. Een van de overvallers was 
Douwe Mik uit Nieuw-Buinen. Mik werd 

geboren in 1917 in Borger. Hij en de andere 
bankovervallers werden op 30-11-1944 door 
de SD gearresteerd. Hij werd vervolgens 
gedeporteerd naar het concentratiekamp in 
Neuengamme. Daar overleed hij op 17 april 
1945. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

In de Goede Herderkerk in Borger
Eerste voorjaarsconcert Laudate Vocalis 
na corona
Zondagmiddag 23 april a.s. om 15.00 uur verzorgt Laudate Vocalis Borger olv Thysia 
Betting-Slagter een zondagmiddagconcert in de Goede Herderkerk te Borger. Het 
eerste concert na corona.

De piano wordt bespeeld door Alyona 
Schuiling - Morgatchevi. Koorschool Drenthe 
onder leiding van Arian van der Mark 
verleent haar medewerking. Het concert is vrij 

toegankelijk met vrije gift bij de uitgang. 
Info: telefoon 0599 – 51 23 68 en  
www.laudatevocalis.nl.

Twirlstars Gasselte werden kampioen der 
Lage Landen

Op zaterdag 15 april zijn Karen Luis, Kirsten Oosterhuis en Yvette Venema afgereisd 
naar Waalwijk voor de Champions Trophy. Een internationale wedstrijd waarbij de 
kampioenen van het afgelopen jaar van zowel België als Nederland met elkaar de 
strijd aangaan.

Aan het einde van de middag werd het 
duidelijk dat het ensemble de gouden 
medaille had bemachtigd en ze zich dit jaar 

naast Nederlands Kampioen ook kampioen 
de Lage Landen mogen noemen.

Zondag 7 mei organiseert TFC Gieten de 
Jumbo Abbas toertocht  

Samen met Jumbo Abbas, shirtsponsor van de toerfietsclub Gieten, organiseert de 
TFC een toertocht voor de racefietser en voor de recreatieve fietser. De racefietser kan 
kiezen uit afstanden van 50, 80 en 120 km. De recreatieve fietser uit afstanden van 30 
en 50 km.

De afstanden zijn opgebouwd uit lussen van 
30, 40 en 50 km. Na iedere lus komen de 
fietsers weer terug bij Jumbo Abbas voor de 
verzorgingspost.  De routes zijn uitgezet in 
verschillende landschappen rondom Gieten. 
Zo is er eentje die vnl. door de bossen en 
het stroomdalgebied gaat, eentje over de 
Hondsrug en eentje die door het open gebied 
richting de veenkoloniën gaat.

Routes zijn beschikbaar in GPX via www.
fietssport.nl/toertochten/54422.  Ook kan 

men zich via fietssport.nl voorinschrijven 
voor de tocht, 5 euro voor NTFU leden, 7 
euro voor niet-leden. Bij inschrijving op de 
ochtend betaald u 1 euro meer. Scan & Go 
is aanwezig. Van het startgeld draagt de TFC 
1 euro voor het goede doel af: de speelweek 
(met fietsen!) voor de kinderen in Gieten.

Inschrijven en starten kan tussen half  9 en 
10 uur bij Jumbo Abbas, Stationsstraat 37 in 
Gieten.

Wielercafé bij Egberts Fietsen in Borger
‘Het wordt een soort VI maar dan voor de wielersport’
Voor het tweede jaar op rij houdt Egberts Fietsen in Borger een Wielercafé. 
Wielerliefhebbers komen op donderdag 20 april weer aan hun trekken met gasten 
als Gio Lippens, Erik Dekker, Johan Museeuw, Tijmen Eising, Gert Jacobs en 
Thijs Rondhuis. Er is muziek en de sfeer van het bekende programma VI geldt als 
voorbeeld. ‘Gezellig, kneuterig en prachtig voor wielerliefhebbers’, zegt Klaas Almoes.

Ten koste van de sfeer
‘Vorig jaar hadden we ook Jacobs en Dekker 
al. Jacobs is een beetje de lolbroek, de Van 
der Gijp. Het is heel bijzonder dat Museeuw 
komt, want die komt zelden in de regio. Gio 
Lippens, bekend van onder meer Radio Tour 
de France, zal de gasten aan de tand voelen’, 
vertelt Almoes. De avond vindt plaats bij 
Egberts Fietsen. ‘Bewust hoor. Mensen 

kunnen zo ook kennismaken met ons bedrijf, 
zonder dat we er overigens met verkopers 
lopen. Dat is ook weer niet de bedoeling. De 
65 beschikbare plaatsen zijn inmiddels als 
bezet. Natuurlijk zou je ervoor kunnen kiezen 
het ergens in een sporthal te houden. Dit zou 
echter ten koste gaan van de sfeer.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Volkszang Buinerveen verder als 
‘Eigen Wies’
Het was een begrip, Volkszang Buinerveen. Tot corona toesloeg en er ruim twee jaar 
lang niet samen gezongen mocht worden. ‘Daardoor leek het wat dood te bloeden. 
Nadat we wel weer mochten zingen hebben we besloten om het over een ander boeg 
te gooien. De naam Volkszang is ingeruild voor ‘Eigen Wies’. Het repertoire is anders 
en we hebben een nieuwe dirigent en accordeonist’, legt Margret Hoving uit.

Beamers
De koerswijziging pakte goed uit. ‘Het aantal 
mensen dat mee wil zingen is ondertussen 
ruim verdubbeld, van twaalf  naar 
vijfentwintig. Het feit dat we voor andere 
muziek hebben gekozen slaat kennelijk 
aan. Zelf  zeggen we dat we nog steeds in 
een proces zitten. Zo zijn we nu aan het 
experimenteren met beamers met daarom de 
tekst van de liedjes. Kijken of  dat iets is dat 
ons nog weer verder brengt’, zegt Hoving,

Gene vereniging
‘Eigen Wies’ is geen vereniging. ‘We zijn 
gewoon een groep dorpsgenoten die het leuk 
vindt om samen te zingen. We zingen elke 
eerste donderdag en elke derde maandag van 
de maand in dorpshuis De Viersprong in 
Buinerveen. Iedereen die een keer mee wil 
doen, is welkom. De inloop is steeds vanaf  
19.30 uur en vanaf  20.00 uur gaan we zingen. 
Doorgaans duurt dit tot 22.00 uur Behalve 
dat we samen zingen, is het ook gewoon altijd 
erg gezellig’, besluit Margret. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Vrouwen van Nu op bezoek bij elkaar in 
Nieuw-Buinen
De afdeling Vrouwen van Nu Buinerveen gaat woensdag 19 april op bezoek bij 
afdeling Nieuw-Buinen. Samen gaan ze in MFA Noorderbreedte luisteren naar Sinus 
Schuiling uit Zuidbroek. Sinus heeft orkestbanden laten maken van 24 liedjes van Ede 
Staal. Dat varieert van Mien toentje tot 'k Heb zeubranden, 'k Heb koeskillen en van 
As vaaier woorden tot Mien eerappellaand. Sinus gaat de liedjes van Ede Staal ten 
gehore brengen.

Mocht je ook graag de liedjes willen horen, 
dan ben je welkom in MFA Noorderbreedte 
om 20.00 uur. De eerste 2 keer kost het niets, 

daarna zien we graag dat je lid wordt van 1 
van onze afdelingen. Zie de website  
www.vrouwenvannu.nl.

Uitslag Bridgeclub Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 14 April jl. in het Hunzehuys te Borger.
 
A Lijn:
1e plaats:          Rieky Zinger & Leo Hake 65,10%                                                                                                          
2e plaats           Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 58,18%
3e  plaats:        Janny Galetzka & Jan Dijk 55,73%

B Lijn:           
1e plaats:         Lammy Kinds & Ina Prins 60,63%
2e plaats:         Jantje Boelema & Hennie Polling 55,07%
3e plaats:         Fenny Bruins & Gerrit Bruins 53,62%

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 
252 5, Henk Tewis Tel 0599-23 64 08 of  Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  0599-23 80 30.

Uitvaartbeurs in Valthermond
In Cultureel Centrum 11 aan het Zuiderdiep 505 in Valthermond vindt op zaterdag 
22 april van 11.00 uur tot 16.00 uur een uitvaartbeurs plaats. De organisatie is in 
handen van uitvaartspreker Bianca Appeldorn uit Valthermond.  De beurs is gratis 
toegankelijk.

‘De vraag is of  mensen wel eens over hun 
eigen afscheid hebben nagedacht of  over dat 
van iemand die ze lief  is. Er is nog steeds een 
taboe over dit onderwerp en er wordt weinig 
over gesproken.

Daar willen we zaterdag verandering in 
aanbrengen’, zegt Appeldorn. Onder het 
genot van een hapje en een drankje kunnen 
bezoekers kennismaken met de nieuwste 
trends op het gebied van rouw en dat alles in 
een sfeervolle en knusse setting.




