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Definitieve tekening 
nieuwbouwproject ‘Oosterwijk’ in 
Nieuw-Buinen gepresenteerd

Hoe je het ook wendt of  keert; de inwoners van Nieuw-Buinen zijn zeer 
nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen voor het 
nieuwbouwproject achter de multifunctionele accommodatie in het dorp. 
De nieuwe wijk gaat ‘Oosterwijk’ heten, een naam die door mevrouw Smit-
Oosterwijk uit Nieuw-Buinen bedacht is. Daarvoor kreeg zij vorige week 
dinsdag van de gemeente Borger-Odoorn een prijs uitgereikt uit handen van 
Wethouder Henk Zwiep.

Veel belangstelling voor definitieve tekening
Afgelopen week konden bewoners van Nieuw-Buinen de definitieve tekening van 
stedenbouwkundige Frans Beune zien. Vervolgens konden ze in gesprek met leden 
van de klankbordgroep en mensen van de gemeente. Van die gelegenheid werd gretig 
gebruik gemaakt. Ook in aanloop naar de definitieve tekening werden de inwoners 
van Nieuw-Buinen steeds nauw betrokken. De input die de klankbordgroep vanuit de 
gemeenschap kreeg, werd steeds meegenomen  en een en ander resulteerde uiteindelijk 
in de definitieve tekening.

Tennisbaan blijft
De tennisbaan, toch een heikel punt, blijft (voorlopig) in de nieuwe wijk gevestigd. 
Verplaatsing paste nu nog niet binnen de mogelijkheden. Mocht dat over een aantal 
jaren wél tot de mogelijkheden behoren, dan zal voor de ruimte die in ‘Oosterwijk’ 
ontstaat een nieuw plan ontwikkeld worden.

Lees verder op pagina 31.

Borger maakt zich op voor
Mega Piraten Festijn
‘Nederlandstalige muziek geeft vreugde’
Borger staat op zaterdag 20 mei (vanaf  20.00 uur) weer geheel en al in het teken van 
het Mega Piraten Festijn. Duizenden mensen gaan genieten van optredens van onder 
meer Marco Schuitmaker, Mooi Wark, Rene Karst, Frans Duits, Jan Smit, Gerard 
Joling, Jannes, Jan Biggel, Lee Towers en de Dikdakkers.  ‘Vrijwel alle kaarten zijn 
weg. Wil je er nog bij zijn, dan moet je er echt heel snel bij zijn’, zegt organisator 
Eddie Mensink.

Lees verder op pagina 9.

Jan van Duuren uit 
Buinen werd Koninklijk 
onderscheiden
Op zaterdagmiddag 13 mei jl. heeft burgemeester Jan 
Seton van de gemeente Borger-Odoorn in het Overijsselse 
Heeten (gemeente Raalte) tijdens het 60-jarig jubileum 
van Vogelvereniging ‘Ons Genoegen’ Lettele een 
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Jan 
van Duuren uit Buinen. 

Lees verder op pagina 33.

Vrijwilligers maken van 
Nieuw-Buinen een kleurrijk 
geheel
Mochten er nog mensen zijn die niet wisten dat Nieuw-
Buinen dit jaar 200 jaar bestaat, dan is dat na zaterdag 
echt verleden tijd. Zaterdag werden namelijk door een 
heel grote groep vrijwilligers handgemaakte vlaggetjes 
door heel het dorp opgehangen. In totaal gaat het om 35 
kilometer aan vlaggetjes. 

Lees verder op pagina 19.

Feestelijke opening zonne-
parken in Borger-Odoorn
Chint Solar heeft op zaterdag 13 mei j.l.  zonneparken in 
o.a. Borger-Odoorn  feestelijk geopend. Dat gebeurde 
in het bijzijn van wethouder Jeroen Hartsuiker, 
buurtbewoners en partijen die betrokken zijn geweest bij 
de ontwikkeling en bouw.

Lees verder op pagina 35.
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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 18 mei (Hemelvaartsdag) zijn 
 het gemeentehuis en het afvalbrengpunt 
 gesloten. Op vrijdag 19 mei is het gemeentehuis 
 gesloten. Het afvalbrengpunt is dan wel open.
 Op maandag 29 mei (2e Paasdag) is het 
 gemeentehuis gesloten.

Lees verder op pagina 4  ▶

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

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

▶

Vervangen waterleiding 
Borger-Drouwen

Maandag 22 mei start de WMD met het 
vervangen van de waterleiding tussen 
Borger en Drouwen. Deze werkzaamheden 
duren naar verwachting ca. 5 weken. 

Bereikbaarheid
De weg wordt vanuit Borger richting Drouwen 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Een omleiding staat aangegeven over de 
Molenplaatsweg. De fi etser worden over de 
rijbaan geleidt.

Vragen
Hebt u vragen over de werkzaamheden aan 
de waterleiding? Neem dan contact op met 
de WMD via telefoonnummer 0592 854 550 
of  kijk op https://wmd.nl/klantenservice/
werkzaamheden

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

Vergadering gemeenteraad
▶ Algemene raadsvergadering 

donderdag 25 mei, 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

Bewuster omgaan met afval en de hoeveelheid die je produceert 
verminderen. Dat is de uitdaging van maandag 22 tot en met 
zondag 28 mei. 

Kiezen voor herbruikbare verpakkingen, oude apparaten repareren of  
voedselverspilling tegengaan. Tijdens de Week Zonder Afval heeft elke dag 
een eigen thema. Wilt u weten wat deze thema’s inhouden en handige tips 
ontvangen? Kijk op www.milieucentraal.nl/minder-afval/week-zonder-afval/
Ga ook de uitdaging aan en Geef  het Door!

▶

Week Zonder Afval!

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo wordt de komende twee 
jaren vernieuwd. Er komt een nieuwe raadszaal, een nieuwe werkplek-
omgeving en het gebouw wordt verduurzaamd. Voor de nieuwbouw van 
de raadszaal en de werkplekomgeving zijn vier architecten uitgenodigd 
om een ontwerpvisie te presenteren. DAAD Architecten uit Beilen kwam 
daarbij als beste uit de bus. 

Locatie nieuwe raadszaal
De nieuwe raadszaal komt aan de achterzijde van de centrale hal en kijkt uit op 
de binnentuin. De raadszaal wordt twee verdiepingen hoog.

Planning
De voorbereidingen van de verbouwing vinden dit jaar plaats. Medio 2024 
starten de (ver)bouwwerkzaamheden. Naar verwachting kan de nieuwe raadszaal 
medio 2025 in gebruik worden genomen.

▶

DAAD Architecten uit Beilen ontwerpt
nieuwe raadszaal 

▶
Kunstenaars en 
creatievelingen opgelet! 

We gaan aan de slag met een nieuw sport- en gezondheidsakkoord. U 
kunt meedenken én meedoen. U bent van harte uitgenodigd om bij een 
van de twee bijeenkomsten aanwezig te zijn. Wilt u een bijdrage leveren 
aan een gezonder Borger-Odoorn? Meld u dan aan! 

Datum: Donderdag 25 mei
Locatie: Valthe ( ‘Ons Dorpshuis’, Hoofdstraat 54) | Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur

Datum: Dinsdag 30 mei
Locatie: Buinerveen (Dorpshuis de Viersprong, Hoofdstraat 1)
Tijdstip: 19.30 -21.30 uur

Tijdens de bijeenkomsten blikken we terug op de afgelopen periode, delen we 
mooie verhalen en successen, om vervolgens te kijken hoe we met elkaar kunnen 
komen tot een plan van aanpak voor de komende jaren. 

▶

Denk met ons mee over het nieuwe sport- 
en gezondheidsakkoord
Voor een gezonder Borger-Odoorn

Evenementenkalender
Weten welke evenementen gepland staan in 
Borger-Odoorn? In het overzicht op onze website 
ziet u welk evenement wanneer plaatsvindt en hoe 
het zit met de vergunning. Meer informatie: 

▶ www.borger-odoorn.nl/evenementen

Ben jij creatief  en wil je Drenthe promoten 
tijdens het EK wielrennen in september? 
Ontwerp en bouw dan een tijdelijk 
kunstwerk voor langs de route. Drentse 
inwoners, verenigingen, stichtingen en 
bedrijven kunnen sinds1 april 2023 een 
bijdrage aanvragen bij de subsidieregeling 
tijdelijke Kunstwerken EK wielrennen.

De bijdrage is maximaal € 2.500 per project,   
als tegemoetkoming in de  materiaalkosten.
Het kunstwerk moet in de periode van 
20 t/m 24 september 2023 zichtbaar zijn voor  
een breed publiek langs de route.
Op https://www.provincie.drenthe.nl/loket/  
producten-diensten/subsidie-tijdelijke-
kunstwerken-route/ lees je meer en vind je de   
link naar het subsidieloket.
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Alle leerlingen zijn geslaagd
Praktisch Verkeersexamen Borger-Odoorn 
werd afgenomen
 
Afgelopen week heeft Veilig Verkeer 
Nederland, afdeling Zuidoost Drenthe 
het Praktisch Verkeersexamen weer 
afgenomen in de gemeente Borger-
Odoorn. In totaal deden er 205 leerlingen 
mee uit groep 7/8 van de basisscholen.

Na de fietskeuring (je mag alleen deelnemen 
op een goed gekeurde fiets), gingen de 
leerlingen een uitgezette route rijden. Tijdens 
het examen werden de leerlingen beoordeeld 
door verschillende posten langs de route. 
Elke post werd bemand door een vrijwilliger 
van VVN of  een hulpouder van school. 
Zij beoordeelden aan de hand van een 
controlelijst of  de leerlingen goed handelden. 
Op de scholen was er veel aandacht besteed 
aan de verkeerslessen, wat resulteerde in een 
zeer goede score. Alle leerlingen zijn geslaagd 
en konden met hun Verkeersdiploma op zak 
naar huis.

Het Praktisch Verkeersexamen verdient het 
om serieus genomen te worden. Voor veel 
leerlingen is het een belangrijk examen. 
Daarnaast geeft het examen een stimulans aan 
praktische en theoretische verkeerseducatie 

op school en verkeersopvoeding thuis. Het 
is een goed moment om aandacht te vragen 
voor verkeersveiligheid.

Weerman Peter Kuipers Munneke gaf 
boeiende lezing in Borger

Op uitnodiging van de Protestantse Gemeenten Borger, Nieuw-Buinen en 
Stadskanaal was weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers Munneke afgelopen 
week (dinsdag)  te gast in de Goede Herder Kerk in Borger. Hij verzorgde daar een 
lezing met als titel ‘Alles wat je altijd wilde weten over klimaat’. Over het klimaat gaan 
allerlei verschillende verhalen. Kuipers Munneke vertelde in Borger hoe het nou écht 
allemaal zit. De lezing was zo goed als uitverkocht.
 
Klimaatverandering
Weerman, klimaatonderzoeker én 
klimaatvirtuoos Munneke Kuipers ging 
tijdens de lezing in op de klimaatverandering, 
waar nu al de gevolgen (duidelijk) van te zien 
zijn. ‘En dat niet alleen in verre oorden, maar 
ook gewoon in Nederland. Er waren vorig 
jaar overstromingen in Limburg en het was 
de afgelopen jaren in ons land al regelmatig 
boven de 40 graden Celsius’, zo liet hij onder 
meer weten.
 
Weerman bij het NOS Journaal
Kuipers Munneke vertelde waardoor de 

aarde opwarmt en hoe dit gemonitord 
wordt. Ook ging hij dieper in op de gevolgen 
voor de klimaatverandering, nu en later. 
De weerman van de NOS heeft recht van 
spreken. Hij promoveerde aan de Universiteit 
van Utrecht op onderzoek naar het klimaat 
in de poolgebieden. In dat kader ging hij 
onder andere op expeditie naar Antarctica, 
Groenland en Spitsbergen. Behalve weerman 
bij de NOS is hij ook nauw verbonden aan 
het Instituut voor Marien en Atmosferisch 
Onderzoek in Utrecht. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Buinerveen/Nieuw-Buinen 
West is de ‘proeftuin’ 
wonen en zorg geworden 
in Borger-Odoorn
De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en 
Emmen hebben zich gezamenlijk gebogen over een 
visie op wonen en zorg. Na het vaststellen van een 
visiedocument willen deze gemeenten samen met 
partners en inwoners invulling geven aan de ambities 
rond wonen en zorg. Dit alles gaat uitmonden in 
een uitvoeringsprogramma met concrete acties. Om 
te bepalen om welke concrete acties het moet gaan 
worden op dit moment bijeenkomsten georganiseerd. 
De stem van inwoners is daarbij zeer gewenst.

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen
West is verheugd
In proeftuinsessies in alle drie gemeenten bespreken we 
ideeën voor een experiment rond wonen en zorg. Plaatselijk 
Belang Buinerveen/Nieuw Buinen West is verheugd dat 
hun gebied is gekozen om samen met partners iets op te 
zetten. Zo zijn er al veel ideeën over ontmoetingsplekken, 
dorpsloketten, bereikbare zorg en een betere verbinding 
formele en informele zorg voorbij gekomen.

Ambitie en Proeftuin
Samen werken aan gezonde, informele en inclusieve wijken 
en dorpen waar mensen prettig in een aantrekkelijke 
woonomgeving kunnen wonen en leven. Dat is de ambitie 
die voorop staat in de woonzorgvisie in de BOCE regio 
(Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen). 

Om deze visie ook daadwerkelijk om te zetten naar iets 
concreets wordt er in ieder gemeente een zogenaamde 
‘proeftuin’ georganiseerd. 
In deze proeftuin nodigen we betrokken en lokale partijen 
uit om mee te denken over welk dorp/wijk/buurt/initiatief/
idee kansrijk is om een samenwerking tussen bewoners, 
wonen, welzijn en zorg in de praktijk vorm te geven en hier 
ook stappen in te gaan zetten!

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 20 | 2023

▶ www.borger-odoorn.nl
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▶ 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 18 mei (Hemelvaartsdag) zijn 
 het gemeentehuis en het afvalbrengpunt 
 gesloten. Op vrijdag 19 mei is het gemeentehuis 
 gesloten. Het afvalbrengpunt is dan wel open.
 Op maandag 29 mei (2e Paasdag) is het 
 gemeentehuis gesloten.

Lees verder op pagina 4  ▶

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

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

▶

Vervangen waterleiding 
Borger-Drouwen

Maandag 22 mei start de WMD met het 
vervangen van de waterleiding tussen 
Borger en Drouwen. Deze werkzaamheden 
duren naar verwachting ca. 5 weken. 

Bereikbaarheid
De weg wordt vanuit Borger richting Drouwen 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Een omleiding staat aangegeven over de 
Molenplaatsweg. De fi etser worden over de 
rijbaan geleidt.

Vragen
Hebt u vragen over de werkzaamheden aan 
de waterleiding? Neem dan contact op met 
de WMD via telefoonnummer 0592 854 550 
of  kijk op https://wmd.nl/klantenservice/
werkzaamheden

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

Vergadering gemeenteraad
▶ Algemene raadsvergadering 

donderdag 25 mei, 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

Bewuster omgaan met afval en de hoeveelheid die je produceert 
verminderen. Dat is de uitdaging van maandag 22 tot en met 
zondag 28 mei. 

Kiezen voor herbruikbare verpakkingen, oude apparaten repareren of  
voedselverspilling tegengaan. Tijdens de Week Zonder Afval heeft elke dag 
een eigen thema. Wilt u weten wat deze thema’s inhouden en handige tips 
ontvangen? Kijk op www.milieucentraal.nl/minder-afval/week-zonder-afval/
Ga ook de uitdaging aan en Geef  het Door!

▶

Week Zonder Afval!

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo wordt de komende twee 
jaren vernieuwd. Er komt een nieuwe raadszaal, een nieuwe werkplek-
omgeving en het gebouw wordt verduurzaamd. Voor de nieuwbouw van 
de raadszaal en de werkplekomgeving zijn vier architecten uitgenodigd 
om een ontwerpvisie te presenteren. DAAD Architecten uit Beilen kwam 
daarbij als beste uit de bus. 

Locatie nieuwe raadszaal
De nieuwe raadszaal komt aan de achterzijde van de centrale hal en kijkt uit op 
de binnentuin. De raadszaal wordt twee verdiepingen hoog.

Planning
De voorbereidingen van de verbouwing vinden dit jaar plaats. Medio 2024 
starten de (ver)bouwwerkzaamheden. Naar verwachting kan de nieuwe raadszaal 
medio 2025 in gebruik worden genomen.

▶

DAAD Architecten uit Beilen ontwerpt
nieuwe raadszaal 

▶

Kunstenaars en 
creatievelingen opgelet! 

We gaan aan de slag met een nieuw sport- en gezondheidsakkoord. U 
kunt meedenken én meedoen. U bent van harte uitgenodigd om bij een 
van de twee bijeenkomsten aanwezig te zijn. Wilt u een bijdrage leveren 
aan een gezonder Borger-Odoorn? Meld u dan aan! 

Datum: Donderdag 25 mei
Locatie: Valthe ( ‘Ons Dorpshuis’, Hoofdstraat 54) | Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur

Datum: Dinsdag 30 mei
Locatie: Buinerveen (Dorpshuis de Viersprong, Hoofdstraat 1)
Tijdstip: 19.30 -21.30 uur

Tijdens de bijeenkomsten blikken we terug op de afgelopen periode, delen we 
mooie verhalen en successen, om vervolgens te kijken hoe we met elkaar kunnen 
komen tot een plan van aanpak voor de komende jaren. 

▶

Denk met ons mee over het nieuwe sport- 
en gezondheidsakkoord
Voor een gezonder Borger-Odoorn

Evenementenkalender
Weten welke evenementen gepland staan in 
Borger-Odoorn? In het overzicht op onze website 
ziet u welk evenement wanneer plaatsvindt en hoe 
het zit met de vergunning. Meer informatie: 

▶ www.borger-odoorn.nl/evenementen

Ben jij creatief  en wil je Drenthe promoten 
tijdens het EK wielrennen in september? 
Ontwerp en bouw dan een tijdelijk 
kunstwerk voor langs de route. Drentse 
inwoners, verenigingen, stichtingen en 
bedrijven kunnen sinds1 april 2023 een 
bijdrage aanvragen bij de subsidieregeling 
tijdelijke Kunstwerken EK wielrennen.

De bijdrage is maximaal € 2.500 per project,   
als tegemoetkoming in de  materiaalkosten.
Het kunstwerk moet in de periode van 
20 t/m 24 september 2023 zichtbaar zijn voor  
een breed publiek langs de route.
Op https://www.provincie.drenthe.nl/loket/  
producten-diensten/subsidie-tijdelijke-
kunstwerken-route/ lees je meer en vind je de   
link naar het subsidieloket.

Foto: Harrie Meiringh
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Een melding doen over
de openbare ruimte. 
Hoe werkt dat?
Als er iets niet werkt of kapot is in de straat 
of in uw buurt, dan vinden wij het � jn als
u dat meldt. Wij kunnen dan snel actie 
ondernemen. Een melding over de open-
bare ruimte (weg, groen, riolering) doet u 
via onze website: www.borger-odoorn.nl/
melding-openbare-ruimte. 
U kunt ons ook bellen via 14 0591.

Spoedgevallen buiten openingstijden
Hee�  u ons buiten openingstijden nodig? 
Alleen voor spoedgevallen in de openbare 
ruimte kunt u ons buiten openingstijden 
bellen op 06 53 72 94 53.

▶

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 Hilde Timmermans

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

De Buinerhof Nieuw-Buinen Jaap Kuiper

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Odoorn Paul Dalhuisen

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.

▶ 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

▶

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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WEEK 19
▶ 12-05-2023, Borger
 Koesteeg 15, het kappen van een eik 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 12-05-2023, Valthe
 Weerdingerweg 19, het verbouwen van de 
 woning (verlenging beslistermijn)
▶ 12-05-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 431, het plaatsen van zonne-
 panelen in veldopstelling
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-05-2023, Buinen
 nabij spoorbaan, het tijdelijk plaatsen van 
 een kunstwerk ''B1 Tanu Gago'' ten behoeve 
 van Into Nature (aanvraag omgevings-
 vergunning (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Drouwen
 nabij Kwartjesberg (kadastrale sectie G1190),  
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''A1  
 Baum & Leahyten'' ten behoeve van Into  
 Nature (aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Exloo
 in het Lofar-gebied (kadastrale sectie N1703),  
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''B4  
 Randy Lee Cutler'' ten behoeve van Into 
 Nature (aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Buinen
 nabij Exloërweg, het tijdelijk plaatsen van  
 een kunstwerk ''B2 Inti Hernand'' ten 
 behoeve van Into Nature (aanvraag om 
 gevingsvergunning (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Drouwenerzand
 kadastrale sectie BGR01 G2476, het tijdelijk  
 plaatsen van een kunstwerk ''A2 Randt Lee  
 Cutler' ten behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Bronneger
 Dorpsstraat 13 (kadastrale sectie BGR01 K1841),  
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''A7  
 Chiara Camoni'' ten behoeve van Into Nature  

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Drouwen
 gelegen aan de Dikmeerweg, kadastrale sectie 
 BGR01 K205, het tijdelijk plaatsen van een  
 kunstwerk ''A3 Stefan Cools'' ten behoeve van 
 Into Nature (aanvraag omgevingsvergunning  
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Bronneger
 nabij Steenakkersweg, (kadastrale sectie
 BRG01 K2412) het tijdelijk plaatsen van een 
 kunstwerk ''A8 Thijs Ebbe Fokkens'' ten 
 behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Exloo
 nabij Beeksdijk (kadastrale sectie N1826) ,het 
 tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''B5 
 Mariana Castillo Deball'' ten behoeve van Into 
 Nature (aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Exloo
 Middenweg (kadastrale sectie N746), het  
 tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''B3 Ilke  
 Gers'' ten behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Drouwen
 gelegen aan de Hoofdstraat (kadastrale sectie:  
 BGR01 K324), het tijdelijk plaatsen van een  
 kunstwerk ''A4 Lennart Lahuis'' ten behoeve  
 van Into Nature (aanvraag omgevings-
 vergunning (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Bronneger
 nabij Steenakkersweg (kadastrale sectie BGR01 
 K383), het tijdelijk plaatsen van een kunst
 werk ''A10 Maria Barnas'' ten behoeve van 
 Into Nature (aanvraag omgevingsvergunning  
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Exloo
 nabij Exloërweg (kadastrale sectie N733), 
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''B6 

 Susanna Inglada'' ten behoeve van Into 
 Nature (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-05-2023, Drouwen
 gelegen aan Vaalakkersweg (kadastrale sectie 
 BGR01 K231), het tijdelijk plaatsen van een 
 kunstwerk ''A5 Egill Saebjornsson'' ten 
 behoeve van Into Nature
 (aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Bronneger
 tussen de hunebedden nabij Steenakkersweg  
 (kadastrale sectie BGR01 K1203), het tijdelijk 
 plaatsen van een kunstwerk ''A11 Bank & Rau'' 
 ten behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Borger
 Buinerstraat 1A, het kappen van een boom  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-05-2023, Drouwen
 Lemenweg 1, het verbouwen van een schuur  
 en het moderniseren van de bed and 
 breakfast (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-05-2023, Bronneger
 Spoorstraat 1 (kadastrale sectie BGR01 K1631), 
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk 
 ''A6 Emii Alrai'' ten behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure)
▶ 11-05-2023, Drouwen
 Hoofdstraat (Clubhuis ijsverenging Drouwen)
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk  
 ''A12 Okki Poortvliet'' behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 10-05-2023
 Gemeente Borger-Odoorn, voorgenomen 
 verkoop van grond
▶ 10-05-2023, Valthe
 Brinkweg 6, Voetbalkamp VV HOVC van 2 juni 
 tot 4 juni 2023, Z2023-013472 (aanvraag) 

▶ 08-05-2023, Exloo
 Zuiderhoofdstraat 2, het tijdelijk afwijken 
 van het bestemmingsplan ten behoeve van 
 het organiseren van markten 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Odoorn
 Hammeersweg 17, het realiseren van een 
 kantine met kleedkamers en bijbehorende  
 ruimten (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Buinerveen
 Noorderstraat 20, het kappen van meerdere  
 berken (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Borger
 Strengenweg 5, het realiseren van een berging  
 tegen de bestaande rundveestal 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Odoorn
 Dambeern 41, het kappen van een berk 
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Buinen
 Voorbosweg 5B, het realiseren van een uitweg  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11807), het 
 bouwen van een woning 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11805), het 
 bouwen van een woning 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 75, het wijzigen van de 
 bestemming van 'agrarisch ' naar 'wonen' 
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11804), het 
 bouwen van een woning 
 (verleende omgevingsvergunning)

◀

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor één van de 
bijeenkomsten via s.timmer@borger-odoorn.nl 
of  e.kuilman@borger-odoorn.nl. 
Graag ontvangen we uw naam, (eventueel) de 
organisatie waar u voor werkt en op welke dag 
u aanwezig kunt zijn. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 21 mei. 

In 2020 hebben we samen met meer dan 80 
partners uit onze gemeente het sport- en 
gezondheidsakkoord ondertekend. In dit 
akkoord zijn doelen opgesteld en afspraken 
gemaakt rondom sport, bewegen en een 
gezonde leefstijl. We zijn trots op alle 
waardevolle initiatieven die zijn opgestart en de 
mooie resultaten die zijn behaald. Een groot 
deel van deze initiatieven loopt nog of  hebben 
we af  kunnen ronden. Maar er is ruimte en geld 
voor meer. Graag willen we samen met u een 
doorstart maken voor een vernieuwd plan voor 
de gemeente Borger-Odoorn.

▶

Vervolg van pagina 2

▶ Beveiliging: Bij overlast of verdachte situaties, kunt u de beveiliging bellen: T 06-52 49 04 70.

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. A.L. Verduyn.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:  
Mw. J. Veldkamp.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 
Hemelvaart: 09.30 uur: Dhr. A. v.d. 
Schoot. 21/05 09.30 uur: Ds. Roer-
sma.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl
Levende Christengemeente Connect:
MFA Nieuw Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant)
Inloop met koffie vanaf  10:00 h
Aanvang 10:30 h

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn:
Zondag 14 mei, aanvang 10.00 uur
Met Ds. Menso Rappoldt, woorden 
en Wim Boer, muziek. Zondag 28 
mei, aanvang 10.00 uur Pinksteren 
met Emma van den Berg, woorden en 
Marjan Doornbos, muziek.
Zie onze website en FB-pagina 
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, Hemelvaart-
dag: 09.30 uur. 21/05 09.30 uur: Dhr. 
Verkade.

Valthe
Protestantse gemeente, Hemelvaart, 
9.30 uur: Mevr. Maatjes, De Hoek-
steen. 21/05 09.30 uur: ds. Akkerman, 
Nw Weerdinge.

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

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 21 mei 9.30 uur, 
Woord- en Communieviering, celebr. 
Diaken S.J. Hof. Woensdag 24 mei, 
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 18 mei Hemelvaartsdag
9.30 u. ds. N. Noorlander uit Onst-
wedde. 21 mei 9.30 ds. M.G.M. Mudde 
uit Hollandscheveld. 19.00 u. ds. J. 
Snaterse uit Hoogeveen.

Thema schoolfeest: 100 jaar
‘Het Verbint’ moet voor verbinding in Exloo zorgen
Het was bijzonder goed 
toeven, vrijdagavond in 
Exloo. Daar werd toen 
op ‘locatie Smeman’ het 
gebint officieel in gebruik 
genomen én kreeg het 
meteen ook een naam: 
‘Het Verbint’. Maar er 
was meer. Zo werd een 
Koningslinde geplant én 
werd het thema van het 
schoolfeest ter ere van 
het 100-jarige bestaan 
van de school bekend 
gemaakt. En dat thema 
is ‘100’. Daarnaast werd 
er nog een bord over 
de geschiedenis van de 
Boermarke onthuld, 
inclusief  een QR-code 
waarvandaan informatie 
gehaald kan worden.

Verbinding
‘De naam ‘Het Verbint’ is 
bedacht door de jeugd’, 
zegt Jakob Rijnberg. ‘Met 
deze naam zijn we heel 
content. Want het is de 
bedoeling dat deze plek 
voor verbinding gaat 
zorgen. En van verbinding 
was ook echt sprake, 
vrijdagavond. Er waren 
zo’n 250 mensen, allemaal 
met hart voor Exloo’, zegt 
Rijnberg tevreden. Omdat 
bij Smeman in het hofje 
vroeger bomen stonden, 
werd er door kinderen een 

Koningslinde  geplant. 
‘En misschien dat we in 
de toekomst nog wel een 
zelfde soort boom gaan 
planten’, zegt Rijnberg, 
die behalve burgemeester 
Jan Seton en wethouder 
Henk Zwiep ook de 
kinderburgemeester mocht 
verwelkomen.

Aandacht voor de 
Boermarke
Tijdens de vrolijke 
vrijdagavond in Exloo 
– onder perfecte 
weersomstandigheden – 

werd ook het thema van 
het schoolfeest bekend 
gemaakt. ‘Om de vijf  jaar is 
er een schoolfeest rondom 
het schaapscheerdersfeest 
in het dorp. Nu de school 
echter een eeuw bestaat, 
wordt er natuurlijk extra 
aandacht aan besteed. Er 
is voor het thema ‘100’ 
gekozen en daar kan 
iedereen natuurlijk alle 
kanten mee op’, lacht 
Rijnberg. En daarmee was 
de koek nóg niet op. Want 
tegelijk werd ook nog eens 
een informatiebord over 

de Boermarke in Exloo 
onthuld met bijbehorende 
QR-code ‘Er was helemaal 
geen herkenningsteken 
meer van de Boermarke. 
Vroeger was dat vaak 
een boom. Daar spraken  
boeren af  wat ze die dag 
zouden gaan doen’, legt 
Rijnberg uit. ‘Met dit bord 
en de QR-code blijven we 
ook aandacht houden voor 
de Boermarke.’

‘Hallenhuus’
‘Het was bovenal een heel 
leuke en gezellige avond. 
Na het programma bleven 
de meeste mensen ook 
wel even hangen. Het was 
eigenlijk precies zoals we 
ons dat voorgesteld hadden. 
Weet je wat verder zo mooi 
is? Dat is dat we dit echt 
samen met de inwoners 
van het dorp hebben weten 
te realiseren. Heel veel 
mensen hebben wel een 
steentje bijgedragen’,zegt 
Rijnberg, die zich nu al 
weer focust op een nieuwe 
onthulling, die van het 
‘Hallenhuus’, mei volgend 
jaar. ‘En ook dat belooft 
weer bijzonder te worden’, 
belooft Rijnberg. 
(Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Een melding doen over
de openbare ruimte. 
Hoe werkt dat?
Als er iets niet werkt of kapot is in de straat 
of in uw buurt, dan vinden wij het � jn als
u dat meldt. Wij kunnen dan snel actie 
ondernemen. Een melding over de open-
bare ruimte (weg, groen, riolering) doet u 
via onze website: www.borger-odoorn.nl/
melding-openbare-ruimte. 
U kunt ons ook bellen via 14 0591.

Spoedgevallen buiten openingstijden
Hee�  u ons buiten openingstijden nodig? 
Alleen voor spoedgevallen in de openbare 
ruimte kunt u ons buiten openingstijden 
bellen op 06 53 72 94 53.

▶

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 Hilde Timmermans

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

De Buinerhof Nieuw-Buinen Jaap Kuiper

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Odoorn Paul Dalhuisen

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.

▶ 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

▶

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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WEEK 19
▶ 12-05-2023, Borger
 Koesteeg 15, het kappen van een eik 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 12-05-2023, Valthe
 Weerdingerweg 19, het verbouwen van de 
 woning (verlenging beslistermijn)
▶ 12-05-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 431, het plaatsen van zonne-
 panelen in veldopstelling
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-05-2023, Buinen
 nabij spoorbaan, het tijdelijk plaatsen van 
 een kunstwerk ''B1 Tanu Gago'' ten behoeve 
 van Into Nature (aanvraag omgevings-
 vergunning (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Drouwen
 nabij Kwartjesberg (kadastrale sectie G1190),  
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''A1  
 Baum & Leahyten'' ten behoeve van Into  
 Nature (aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Exloo
 in het Lofar-gebied (kadastrale sectie N1703),  
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''B4  
 Randy Lee Cutler'' ten behoeve van Into 
 Nature (aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Buinen
 nabij Exloërweg, het tijdelijk plaatsen van  
 een kunstwerk ''B2 Inti Hernand'' ten 
 behoeve van Into Nature (aanvraag om 
 gevingsvergunning (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Drouwenerzand
 kadastrale sectie BGR01 G2476, het tijdelijk  
 plaatsen van een kunstwerk ''A2 Randt Lee  
 Cutler' ten behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Bronneger
 Dorpsstraat 13 (kadastrale sectie BGR01 K1841),  
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''A7  
 Chiara Camoni'' ten behoeve van Into Nature  

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Drouwen
 gelegen aan de Dikmeerweg, kadastrale sectie 
 BGR01 K205, het tijdelijk plaatsen van een  
 kunstwerk ''A3 Stefan Cools'' ten behoeve van 
 Into Nature (aanvraag omgevingsvergunning  
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Bronneger
 nabij Steenakkersweg, (kadastrale sectie
 BRG01 K2412) het tijdelijk plaatsen van een 
 kunstwerk ''A8 Thijs Ebbe Fokkens'' ten 
 behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Exloo
 nabij Beeksdijk (kadastrale sectie N1826) ,het 
 tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''B5 
 Mariana Castillo Deball'' ten behoeve van Into 
 Nature (aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Exloo
 Middenweg (kadastrale sectie N746), het  
 tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''B3 Ilke  
 Gers'' ten behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Drouwen
 gelegen aan de Hoofdstraat (kadastrale sectie:  
 BGR01 K324), het tijdelijk plaatsen van een  
 kunstwerk ''A4 Lennart Lahuis'' ten behoeve  
 van Into Nature (aanvraag omgevings-
 vergunning (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Bronneger
 nabij Steenakkersweg (kadastrale sectie BGR01 
 K383), het tijdelijk plaatsen van een kunst
 werk ''A10 Maria Barnas'' ten behoeve van 
 Into Nature (aanvraag omgevingsvergunning  
 (uitgebreide procedure))
▶ 11-05-2023, Exloo
 nabij Exloërweg (kadastrale sectie N733), 
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk ''B6 

 Susanna Inglada'' ten behoeve van Into 
 Nature (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-05-2023, Drouwen
 gelegen aan Vaalakkersweg (kadastrale sectie 
 BGR01 K231), het tijdelijk plaatsen van een 
 kunstwerk ''A5 Egill Saebjornsson'' ten 
 behoeve van Into Nature
 (aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Bronneger
 tussen de hunebedden nabij Steenakkersweg  
 (kadastrale sectie BGR01 K1203), het tijdelijk 
 plaatsen van een kunstwerk ''A11 Bank & Rau'' 
 ten behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 11-05-2023, Borger
 Buinerstraat 1A, het kappen van een boom  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-05-2023, Drouwen
 Lemenweg 1, het verbouwen van een schuur  
 en het moderniseren van de bed and 
 breakfast (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 11-05-2023, Bronneger
 Spoorstraat 1 (kadastrale sectie BGR01 K1631), 
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk 
 ''A6 Emii Alrai'' ten behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure)
▶ 11-05-2023, Drouwen
 Hoofdstraat (Clubhuis ijsverenging Drouwen)
 het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk  
 ''A12 Okki Poortvliet'' behoeve van Into Nature 

(aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide  
 procedure))
▶ 10-05-2023
 Gemeente Borger-Odoorn, voorgenomen 
 verkoop van grond
▶ 10-05-2023, Valthe
 Brinkweg 6, Voetbalkamp VV HOVC van 2 juni 
 tot 4 juni 2023, Z2023-013472 (aanvraag) 

▶ 08-05-2023, Exloo
 Zuiderhoofdstraat 2, het tijdelijk afwijken 
 van het bestemmingsplan ten behoeve van 
 het organiseren van markten 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Odoorn
 Hammeersweg 17, het realiseren van een 
 kantine met kleedkamers en bijbehorende  
 ruimten (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Buinerveen
 Noorderstraat 20, het kappen van meerdere  
 berken (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Borger
 Strengenweg 5, het realiseren van een berging  
 tegen de bestaande rundveestal 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Odoorn
 Dambeern 41, het kappen van een berk 
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Buinen
 Voorbosweg 5B, het realiseren van een uitweg  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11807), het 
 bouwen van een woning 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11805), het 
 bouwen van een woning 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 75, het wijzigen van de 
 bestemming van 'agrarisch ' naar 'wonen' 
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-05-2023, Nieuw-Buinen
 De Wissel (kadastrale sectie B 11804), het 
 bouwen van een woning 
 (verleende omgevingsvergunning)

◀

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor één van de 
bijeenkomsten via s.timmer@borger-odoorn.nl 
of  e.kuilman@borger-odoorn.nl. 
Graag ontvangen we uw naam, (eventueel) de 
organisatie waar u voor werkt en op welke dag 
u aanwezig kunt zijn. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 21 mei. 

In 2020 hebben we samen met meer dan 80 
partners uit onze gemeente het sport- en 
gezondheidsakkoord ondertekend. In dit 
akkoord zijn doelen opgesteld en afspraken 
gemaakt rondom sport, bewegen en een 
gezonde leefstijl. We zijn trots op alle 
waardevolle initiatieven die zijn opgestart en de 
mooie resultaten die zijn behaald. Een groot 
deel van deze initiatieven loopt nog of  hebben 
we af  kunnen ronden. Maar er is ruimte en geld 
voor meer. Graag willen we samen met u een 
doorstart maken voor een vernieuwd plan voor 
de gemeente Borger-Odoorn.

▶

Vervolg van pagina 2

▶ Beveiliging: Bij overlast of verdachte situaties, kunt u de beveiliging bellen: T 06-52 49 04 70.

Gaat u verhuizen binnen de gemeente?
www.borger-odoorn.nl/verhuizen
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Inwonerpeiling Groenplannen
Borger-Odoorn

Wethouder Jeroen Hartsuiker: “Groen is voor veel  inwoners van de gemeente 
Borger-Odoorn belangrijk. Dat komt ook uit de vragenlijst die wij in het najaar van 
2022 hebben afgenomen. Bijna 300 inwoners hebben de lijst ingevuld. Een erg mooie 
opbrengst, bedankt daarvoor! In deze plaat ziet u wat inwoners hebben geantwoord 
op de vragen. Wij laten u dat graag zien. We hopen dat u zich er in herkent. En 
misschien met mensen om u heen in gesprek gaat over het belang van groen voor u.”

In mijn omgeving zijn in het 
groen genoeg plekken om te 
spelen, te bewegen, te rusten 
en om elkaar te ontmoeten.

Er is genoeg groen in de 
omgeving van mijn huis.

Ik heb liever minder bomen met
meer ruimte om te groeien.

Het groen in de gemeente mag er
wat minder strak uitzien als dat zorgt 
voor betere natuur in de dorpen.

Het groen in de gemeente is 
een belangrijke reden waarom 
ik hier graag woon.

Ik vind zonnepanelen op de daken
belangrijker dan bomen in de straat.

Heb je wel eens overlast van de bomen?

Ik ben tevreden met het openbaar
groen in de gemeente.

Ik ben tevreden met het openbaar 
groen in de gemeente
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zijn positief over de 
bermen

Klimaatadaptie wordt 
veel genoemd 
Deelnemers vragenlijst 
willen  graag betere 
communicatie

Tips voor de gemeente over 
groen

Laat de natuur zijn gang 
gaan

Ga in gesprek met 
inwoners

Pleeg meer onderhoud

De mensen die ontevreden zijn 
zeggen daarover het volgende:

Het onderhoud kan beter 
worden uitgevoerd

Er mag meer biodiversiteit 
zijn in de bermen

Er mag minder snel worden 
gekapt

Ik ben tevreden met het openbaar 
groen in de gemeente
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graag woon.
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Ik heb liever minder bomen met 
meer ruimte om te groeien
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Het groen in de gemeente mag er wat 
minder strak uitzien als dat zorgt voor 

betere natuur in de dorpen.
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Heb je wel eens overlast van de 
bomen?
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26 personen hebben klachten over bladval, vruchtval, 
vogelpoep, luizenplak en schaduw
21 personen hebben een onderhoudswens met 
betrekking tot de bomen
15 personen hebben klachten
over schade aan weg/pad/
tuin/woning/gebouw

14 personen zijn positief 
over het onderhoud en 
het gebrek aan overlast

Ik vind zonnepanelen op de daken 
belangrijker dan bomen in de straat
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Wie vulden de 
vragenlijst in?

273

Inwonerpeiling Groenplannen Borger - Odoorn

Wethouder Jeroen Hartsuiker: “Groen is voor veel  inwoners van de gemeente 
Borger-Odoorn belangrijk. Dat komt ook uit de vragenlijst die wij in het najaar van 
2022 hebben afgenomen. Bijna 300 inwoners hebben de lijst ingevuld. Een erg mooie 
opbrengst, bedankt daarvoor! In deze plaat ziet u wat inwoners hebben geantwoord 
op de vragen. Wij laten u dat graag zien. We hopen dat u zich er in herkent. En 
misschien met mensen om u heen in gesprek gaat over het belang van groen voor u.”

Ideeën voor de gemeente 
over groen

Deelnemers vragenlijst 
zijn positief over de 
bermen

Klimaatadaptie wordt 
veel genoemd 
Deelnemers vragenlijst 
willen  graag betere 
communicatie

Tips voor de gemeente over 
groen

Laat de natuur zijn gang 
gaan

Ga in gesprek met 
inwoners

Pleeg meer onderhoud

De mensen die ontevreden zijn 
zeggen daarover het volgende:

Het onderhoud kan beter 
worden uitgevoerd

Er mag meer biodiversiteit 
zijn in de bermen

Er mag minder snel worden 
gekapt

Ideeën voor de gemeente
over groen

Deelnemers vragenlijst zijn 
positief over de bermen.

Klimaatadaptie wordt 
veel genoemd.

Deelnemers vragenlijst willen 
graag betere communicatie.

Tips voor de gemeente
over groen

Laat de natuur haar gang gaan.

Ga in gesprek met inwoners.

Pleeg meer onderhoud.

De mensen die ontevreden 
zijn zeggen daarover:

Het onderhoud kan béter 
worden uitgevoerd.

Er mag meer biodiversiteit
zijn in de bermen.

Er mag minder snel 
worden gekapt.

www.borger-odoorn.nl
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Ontucht met leerling: docent uit 
Borger-Odoorn moet anderhalf jaar 
brommen
Een docent uit Borger-Odoorn (31) moet anderhalf  jaar de cel in vanwege seks 
met een leerling. De man was tijdens de ontucht werkzaam op het Ubbo Emmius 
in Stadskanaal. De rechter nam het de docent buitengewoon kwalijk dat ‘hij zijn 
professionele afstand niet heeft kunnen bewaren’. De docent had verschillende 
keren seks met een 15-jarig meisje, in het klaslokaal en de gymzaal.

Smartphone
Tijdens de zitting, enkele weken geleden, ontkende de man nog stellig. Dit ondanks 
niets verhullende berichten op de smartphone én het feit dat hij in het bezit was van 
een pornografische foto van het meisje. De man legde eerder de schuld vooral bij het 
slachtoffer. Zij zou door problemen en de thuissituatie onjuist verklaard hebben. Ook 
dit wordt de gewezen docent nu zwaar aangerekend. Hij zette het slachtoffer neer als 
een ‘beïnvloedbaar meisje’. Ook zou haar familie haar aangezet hebben om belastende 
verklaringen af  te leggen.

Angststoornissen en depressies
De docent meldde zich in april van vorig jaar zelf  bij de directie van de school in 
Stadskanaal. Hij liet weten afgeperst te worden door de twee neven van het meisje. Er 
zou sprake zijn van vervalste gesprekken tussen hem en het meisje. De directie van de 
school schakelde vervolgens meteen de politie in. Het slachtoffer had te maken met 
angststoornissen en depressies. In eerste instantie ontkende ze dat er sprake was van een 
relatie met de docent, in de hoop dat de relatie stand zou houden. De docent had haar 
namelijk laten weten bij zijn vrouw weg te gaan. Toen ze via een vriendinnetje vernam dat 
de docent gewoon bij zijn vrouw bleef  – zij trof  de docent en zijn vrouw knuffelend aan 
-  brak ze en gaf  ze schoorvoetend toe dat er wel degelijk sprake was van een relatie.

Enige slachtoffer
‘Ik moest elke dag naar school. Ik had het gevoel dat iedereen me aankeek. Ik kon me 
niet verstoppen en ik dacht altijd dat een school altijd een veilige  plaats zou zijn.  Ik 
hoop echt dat ik het enige slachtoffer ben’, zo liet het slachtoffer weten. De rechter was 
allesbehalve mild voor de voormalig docent. Hij moet anderhalf  jaar de cel in. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Valthermonder kreeg taakstraf voor 
uitkeringsfraude
Een 53-jarige inwoner van Valthermond heeft een taakstraf  opgelegd gekregen 
van 120 uur vanwege uitkeringsfraude. De straf  viel aanzienlijk lager uit dan 
de eis van vijftien maanden cel waarvan vijf  voorwaardelijk. De Mondker heeft 
ondertussen met de gemeente Borger-Odoorn een betalingsregeling getroffen 
voor het aflossen van een bedrag van 219.000 euro.

Kroeg in de tuin
De Valthermonder had lang een kroeg in de tuin. Volgens hem was dat een stille knip. 
Mensen gooiden een tientje in de pot, geld dat vervolgens weer gebruikt werd voor de 
aanschaf  van drank en eten. Getuigen echter, zagen in de kroeg een prijslijst hangen en 
bovendien adverteerde de Mondker met zijn café, vooral als er artiesten kwamen. Ook 
handelde en sleutelde de man in crossauto’s. 

Samen met zijn vrouw had hij liefst 200 crossauto’s op naam staan, iets waarvoor 
zijn vrouw al eerder 120 uur taakstraf  kreeg. Vanwege het niet inlichten van de 
uitkeringsinstantie van de extra verdiensten uit de kroeg en de crossauto’s, kreeg de man 
een taakstraf  opgelegd, een straf  die zijn vrouw dus al eerder kreeg en uitvoerde. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Inwoner Buinen moet forse 
schadevergoeding betalen na uit de 
hand gelopen tuinfeest
Hoe een tuinfeest uit de hand kan lopen. Een echtpaar uit Stadskanaal 
werd kort na hun verhuizing naar die plaats uitgenodigd om een tuinfeest te 
bezoeken. Dat feest echter, liep gigantisch uit de hand, vooral na overmatig 
drank- en drugsgebruik. Toen er ook nog eens een stripper kwam, vond de 
man uit Stadskanaal het welletjes. Zijn vrouw wilde echter blijven, waarna een 
handgemeen ontstond.

Schadevergoeding van tien mille
De inwoner van Stadskanaal koos eieren voor zijn geld. Hij rende naar zijn VW Golf  om 
het ‘feest’ te ontvluchten. Bij zijn auto kwam het tot een handgemeen. De ramen van de 
auto werden ingeslagen en mensen liepen over zijn auto. Onder deze vandalen bevond 
zich een inwoner van Buinen. Hij werd door de Knoalster licht aangereden, toen die 
uiteindelijk weg wist te rijden. 

Hoewel de man uit Buinen beweerde dat de man moedwillig op hem ingereden was, 
oordeelde de rechter anders. Die sprak de automobilist vrij en legde de man uit Buinen 
-met enkele anderen- een voorwaardelijke taakstraf  op van tachtig uur. Bovendien 
moet de man uit Buinen met de anderen een schadevergoeding van rond de tien mille 
betalen, dit voor vooral de schade die is veroorzaakt aan de VW Golf  van de inwoner 
van Stadskanaal. En zo werd het al met al een duur tuinfeestje. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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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!

DAAD Architecten uit Beilen ontwerpt nieuwe raadszaal 
Borger-Odoorn
 
Het gemeentehuis van Borger-
Odoorn in Exloo wordt de komende 
twee jaren vernieuwd. Er komt 
een nieuwe raadszaal, een nieuwe 
werkplekomgeving en het gebouw 
wordt verduurzaamd. Voor de 
nieuwbouw van de raadszaal en 
de werkplekomgeving zijn vier 
architecten uitgenodigd om een 
ontwerpvisie te presenteren. DAAD 
Architecten uit Beilen kwam daarbij 
als beste uit de bus.
 
Een commissie bestaande uit acht 
personen beoordeelde de ontwerpvisies. 
Daarbij werd voor de nieuwe raadszaal 
naar verschillende onderdelen gekeken, 
zoals de locatie, de functionaliteit, de 
vorm en de toegankelijkheid. DAAD 
Architecten scoorde op die onderdelen 
het hoogst. Ook sluit hun visie het beste 
aan bij de wensen op het gebied van 
hybride werken, waarbij steeds meer 
wordt afgewisseld tussen werken op 
kantoor en vanuit huis.
Burgemeester Jan Seton: “De 
huidige raadszaal is te klein en biedt 
onvoldoende ruimte voor raad en 

publiek. De raad heeft daarom eind 
vorig jaar besloten tot het bouwen van 
een nieuwe raadszaal. Alle architecten 
hebben mooie visies neergelegd. DAAD 
Architecten kwam met een creatieve 
inpandige oplossing. We krijgen straks 
een raadszaal met een hele open sfeer, 
die toegankelijk is voor iedereen.”
 
Locatie nieuwe raadszaal
De nieuwe raadszaal komt aan de 
achterzijde van de centrale hal en kijkt 

uit op de binnentuin. De hoogte beslaat 
twee verdiepingen.
 
Planning
De voorbereidingen van de verbouwing 
vinden dit jaar plaats. Medio 2024 
starten de (ver)bouwwerkzaamheden. 
Naar verwachting kan de nieuwe 
raadszaal medio 2025 in gebruik worden 
genomen.

Uitslagen Bridgeclub 
Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 12 Mei 2023 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats: Jan Dijk & Henk Tewis  56,09%                                                                                                          
2e plaats: Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 54,69%
3e plaats: Jenny Galetzka & Angela Huyg  53,26%

B Lijn:           
1e plaats: Bertha Ferwerda & Greetje Lunshof   58,28%
2e plaats: Annie Dries & Fiena Wolf   57,55%
3e plaats: Aaltje Beijering & Marry Mulder  56,19%
 
Wilt u ook gezellig een middag Bridgen? 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. Meer informatie, of  wilt u zich aanmelden 
neem dan contact op met een van het bestuur: Jantje 
Boelema Tel 0599-21 25 25, Henk Tewis Tel 0599-23 64 08 
of  Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  0599-23 80 30.

48 deelnemers aan Jeu de Boules 
tournooi in Gasselte

Op zaterdag 6 mei jl. vond onder mooie weersomstandigheden het open 
Wemeltjes-toernooi bij Jeu de boules club “De Schelpenhoek” te Gasselte 
plaats.  

‘s Morgens werden er twee wedstrijden 
gespeeld. Daarna werd er geluncht in de 
voetbalkantine van v.v. GKC ’s Middags 
werden er weer twee wedstrijden gespeeld.
Het werd een spannend toernooi met 
48 deelnemers. Vier teams wisten alle 
wedstrijden te winnen. De eerste prijs ging 
naar Jan Sleeboom en Dennis O’Brien uit 
Uithuizermeeden. Henk en Ria Bokhorst 
van onze eigen club legden beslag op de 
tweede plaats. Derde werden Johan Tijben 
en Jan Kuil uit Oude Pekela. Henk Bolk 
en Jan Haan uit Nieuw Weerdinge werden 
vierde. Ook was er nog een poedelprijs 
voor Joop Beekman en Appie Kamps 
uit Zuidlaren. De jeu de boulesclub kan 
terugkijken op een geslaagd toernooi. Het 

volgende open toernooi, het zogenaamde 
’t Maotietoernooi, wordt gehouden op 29 
juli a.s. Op de foto ziet u de winnaars.

Zou u nu ook eens kennis willen maken 
met de jeu de boules-sport kom dan gerust 
eens langs. Wij spelen op prachtig gelegen 
banen, naast de tennisbanen, aan de 
Hoogte der Heide in Gasselte. 

Er wordt gespeeld op: Maandag 19.00 
uur (van 1 mei tot 1 september), Maandag            
13.30 uur (van 1 september tot 1 mei). 
Woensdag 10.00 uur, Vrijdag 19.00 uur 
(van 1 mei tot 1 september), Zondag 10.00 
uur. Er is geen opkomstplicht, maar wie 
op tijd aanwezig is speelt.

Adverteren in Week in Week uit?  Bel 0599 - 61 33 36
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a.s. vrijdag en zaterdag
Kledingbeurs in ‘t Anker in Borger
 
Vrijdag 19 mei en zaterdag 20 mei is er een kledingbeurs in 't Anker te 
Borger ( ingang aan de Brinkstraat). Deze wordt georganiseerd vanuit 
Stichting Voedselkast Borger. Vrijdag 19 mei tussen 13.00 uur en 17.00 uur is 
het uitsluitend voor leden. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur voor iedereen. Ook 
zaterdag 20 mei is iedereen welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
 
Je kunt lid worden als u/je in het 
dagelijks leven financieel weinig te 
besteden hebt (je hoeft daarvoor 
niet alleen minima te zijn). We doen 
geen inkomenscheck, we gaan uit van 
een stukje eerlijkheid. Wil je alvast 
lid worden, stuur dan een mail naar 
voedselkastborger@gmail.com. U kunt 
beide dagen ook lid worden op de beurs. 
U kunt lid worden als u binnen de 
gemeente Borger Odoorn woont of  in 
een straal van 12,5 km vanaf  Borger.
 

De vrijdagavond en zaterdag zal er 
tevens verkoop van de kleding plaats 
vinden. Daar is iedereen welkom of  je 
nu tot onze doelgroep behoort of  niet.
Het geld wat hiermee opgehaald wordt 
vloeit terug in de kas van de voedselkast 
Borger. Dan kan deze weer gevuld 
worden met houdbare producten en om 
de kosten te dekken van de stichting.

Er is erg veel kleding gedoneerd en dat 
is ontzettend fijn. We hopen dan ook op 
een grote opkomst!

Borger maakt zich op voor Mega Piraten Festijn
‘Nederlandstalige muziek geeft vreugde’
Borger staat op zaterdag 20 mei 
(vanaf  20.00 uur) weer geheel en al 
in het teken van het Mega Piraten 
Festijn. Duizenden mensen gaan 
genieten van optredens van onder 
meer Marco Schuitmaker, Mooi 
Wark, Rene Karst, Frans Duits, 
Jan Smit, Gerard Joling, Jannes, 
Jan Biggel, Lee Towers en de 
Dikdakkers.  ‘Vrijwel alle kaarten 
zijn weg. Wil je er nog bij zijn, dan 
moet je er echt heel snel bij zijn’, 
zegt organisator Eddie Mensink.

Afsluiting in Gelredome
‘Het eerste Mega Piraten Festijn was op 
10 april 2004 in Lemelerveld. Er waren 
destijds zesduizend mensen. Meteen een 
groot succes dus en dat is eigenlijk altijd 
zo gebleven. We zijn altijd uitverkocht. 
Dit jaar hebben we zes Mega Piraten 
Festijnen en sluiten we af  in het 
Gelredome met 30.000 mensen’, vertelt 
Mensink, de wel weet waarom het Mega 
Piraten Festijn zo’n succesvolle formule 
is. ‘Het is alles samen. Het is altijd 
perfect georganiseerd, de ambiance 
is geweldig, we hebben een prachtig 
podium, het beste licht en geluid en 
we hebben het organisatorisch gewoon 
uitstekend voor elkaar. We bieden 
bovendien altijd de allerbeste artiesten. 
Wij weten precies wat de mensen 
willen’, laat Mensink weten.

Polonaise
Mensink is al de hele week bezig in 
Borger. ‘Heerlijk de handen uit de 
mouwen steken’, zegt hij. ‘Weet je wat 
het geheim is van Nederlandstalige 
muziek? Het brengt vreugde en 
bovendien kun je op Engelse nummers 
geen polonaise lopen, haha. Echt 
waar hoor, probeer het maar eens. 

Bovendien is iedereen opgevoed met 
Nederlandstalige muziek. Natuurlijk 
zijn er altijd ‘ontkenners’. Die mensen 
zingen bij ons in de tent na twee biertjes 
echter alle nummers mee’, weet Mensink 
uit ervaring.

Honderd jaar
Mensink geniet van de artiesten. ‘Kijk 
eens wat zo’n Marco Schuitmaker op dit 
moment doet. Dat is toch geweldig. Je 
hoort hem echt overal, ook op zenders 
waar je dat niet meteen zou verwachten. 
Dat is goed voor het Nederlandse lied 

in het algemeen. ‘Engelbewaarder’ 
klopt van A tot Z. De tekst, de beat, 
alles is goed aan dat nummer.’  Hoewel 
Mensink dus al negentien jaar stad en 
land afreist met het circus dat Mega 
Piraten Festijn heet, is er van sleur nog 
geen sprake. ‘Ik vind dit echt prachtig 
en zou dit nog wel honderd jaar willen 
doen.’

Laatste Tickets? Check www.
megapiratenfestijn.nl. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

Mercedes-Benz B-Klasse180 automaat Buss Solution 
navi/clima16”LM /cruise/camera/sportstoelen
Maart 2019 - Grijs metallic | Half leder - Benzine 
Automaat | 36.155 km - Nieuwprijs: €40.620,-

PRIJS

€ 27.999,-

PRIJS

€ 21.799,- 

Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack navi/
airco/16”LM /pdc/cruise
Juli 2022 - Zwart metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld
11.707 km - Nieuwprijs: €25.720,-

PRIJS

€ 14.700,- 

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

PRIJS

€ 15.777,- 

Opel Crossland X1.2 Innovation navi/
climja/16”LM /cruise/camera
November 2017 - Zwart/Wit metallic 
Half leder - Benzine - Handgeschakeld
39.113 km - Nieuwprijs: €26.550,-

PRIJS

€ 18.499,- 

Opel Astra Sports Tourer 1.2 Edition 
plus navi/clima/16”LM /sportstoelen
November 2020 - Grijs metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
58.863 km - Nieuwprijs: €27.880,-

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

€ 13.999,- 

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

PRIJS

€ 19.999,- 

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

PRIJS

€ 18.699,- 

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

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

€ 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

€ 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

€ 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

€ 28.899,- 

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

PRIJS

€ 17.999,- 

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

PRIJS

€ 16.999,- 

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

PRIJS

€ 33.999,- 

Mazda 6 Sportbreak 2.0 SkyActiv-G 
Automaat 165 Buss navi/leder/17”LM /
Clima/cruise - April 2021 - Grijs metal-
lic - Leder - Benzine - Automaat 
24.039 km - Nieuwprijs: €43.920,-
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Stilte voor de storm?
Nieuws vanuit het gemeentehuis in Exloo
Wie de agenda van de gemeenteraad in Borger-Odoorn bekijkt kon wel eens 
het idee krijgen dat er niet veel gebeurd in die gemeente. Afgelopen donderdag 
stonden er twee punten op de agenda van de commissievergadering. Dit is 
een jaarlijks terugkerend fenomeen. De raad staat aan de vooravond van de 
bespreking van de kadernota. Hierin stelt de raad de kaders vast voor de 
begroting. Vaak komen er in de weken vooraf  daarom geen voorstellen naar de 
raad die geld kosten, het college wacht graag eerst die kaders af.

Door: Ineke Arends

Woonservice wil 20 huizen bouwen in 
2e Exloërmond
Wat stond er dan wel op de agenda? 
Een bestemmingsplanwijziging in 2e 
Exloërmond. Dit keer ging het om de 
Middenlaan waar Woonservice 20 huizen 
willen bouwen ter vervanging van huizen 
die eerder gesloopt zijn. De discussie 
was een herhaling van de discussie in de 
vorige vergadering toen het over eenzelfde 
project ging maar dan in de Fabiciuslaan 
en het besluit zal een hamerstuk worden in 
de raadsvergadering.

Uitbreiding agrarisch bedrijf  in 
Nieuw-Buinen
Het tweede punt leek een formaliteit 
maar toch kreeg de raad het voor elkaar er 
allerlei andere onderwerpen bij te slepen. 
Het ging over de uitbreiding van een 
agrarisch bedrijf  in Nieuw-Buinen. 

De ondernemer wil graag een extra stal 
bouwen voor kippen en een bestaande 
schuur uitbreiden voor aardappelopslag. 
De stal zal buiten het bouwblok vallen. 
Vaak worden in dit soort gevallen 

wijzigingen in het bestemmingsplan 
aangevraagd maar er is ook een andere 
procedure, daarbij moet de gemeenteraad 
een verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) afgeven. Een vvgb kan alleen 
worden geweigerd in het belang van een 
goede ruimtelijke ordening. Iedereen was 
het er over eens dat er geen argumenten 
op basis van de ruimtelijke ordening zijn 
om de vvgb te weigeren. Toch werd er nog 
lange tijd gediscussieerd in de raad. Het 
ging hierbij over de participatie, stikstof  en 
de vraag waar we met onze gemeente naar 
toe willen in de toekomst.

Participatie
De agrariër is met zijn plannen bij zijn 
buren langs geweest zowel in 2020 als in 
2023. Zijn buren hebben ondertekend dat 
zij de plannen gezien hebben. Tot nog toe 
heeft niemand een bezwaar laten horen. 
Toch ging de discussie in de raad er over 
of  dit genoeg was voor de raadsleden 
om te controleren of  er een goed 
participatietraject is verlopen. Wethouder 
Zwiep herhaalde nog maar eens dat een 
goed participatie traject niets zegt over 
draagvlak al voorziet hij daaromtrent in dit 
geval geen problemen.

Stikstof  en toekomstvisie
Zorgen waren er bij een aantal partijen 
over stikstofuitstoot. Het bedrijf  zal 
ook nog een natuurvergunning bij de 
provincie moeten aanvragen. Daarin 
wordt stikstofuitstoot meegenomen. De 
gemeente gaat hier niet over. Het bedrijf  
verwacht overigens minder stikstof  uit te 
gaan stoten dan ze nu doen.

Gemeentebelangen wil Landbouwvisie
GB slingerde de discussie aan over de 
toekomst van onze gemeente. Waar 
willen we naar toe? Deze partij wil al 
lange tijd een landbouwvisie en greep dit 
agendapunt aan om dat nogmaals onder de 
aandacht te brengen.

Wethouder Zwiep kon ze geruststellen, 
dit jaar wil het college nog komen met 
een toekomstvisie voor de hele gemeente. 
Daarin zal ruimte zijn voor de rol 
van landbouw in onze gemeente. De 
toekomstvisie zal vooral gaan over de 
grote vragen als waar willen we naar toe en 
wat voor gemeente willen we zijn.

Dit agendapunt zal als bespreekstuk 
doorgaan naar de raadsvergadering al 
waarschuwde de voorzitter wel dat het 
dan alleen over de ruimtelijke ordening 
zal gaan en de discussie van deze 
commissievergadering niet zal worden 
overgedaan.

Woensdag 17 mei a.s.
Bingo in MFA Brughuus 
Valthermond
Stichting de Afdraai organiseert op woensdag 
17 mei a.s. om 19.30 uur weer een bingo in MFA 
Brughuus aan de Vrijheidslaan 11 te Valthermond. 
Elke 3e woensdag van de maand wordt hier weer 
een bingo georganiseerd.

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

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

Wij hopen u te zien!

50 jaar lid van de PvdA
Jubilaris Henk Bijker uit 
Borger ontvangt gouden 
roos van PvdA

Borger: Op 1 mei, Dag van de Arbeid ontving 
Henk Bijker de gouden roos voor 50 jaar 
lidmaatschap van de PvdA.

Henk is al die 50 jaar actief  geweest binnen de partij, 
als bestuurslid binnen het gewest, als raadslid binnen 
de gemeente Borger-Odoorn en nu al sinds 2018 
bestuurslid van de afdeling Borger-Odoorn.

De speld en bijbehorende bloemen werden 
overhandigd door de voorzitter (en dochter) Jenine 
Bijker. Naast de jubilaris bracht de PvdA ook rozen 
aan de oudere leden van de afdeling ter ere van de Dag 
van de Arbeid

Adverteren in Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Vliegtuigcrashes in voormalig gemeente Odoorn
Informatiepaneel wordt onthuld in 2e Exloërmond op 
vrijdag 26 mei a.s.
Vrijdag 26 mei in een bijeenkomst vanaf  14.30 uur, onthullen burgemeester Jan 
Seton en kinderburgemeester Lotte van der Scheur een informatiepaneel over 
het vliegtuig dat op 8 februari neerstortte in 2e Exloërmond. Dit gebeurt bij de 
Venehoeve van de familie Veneman, Zuiderdiep 380a aan het Zuiderdiep.

Vorig jaar heeft de HV Carspel Oderen 
een viertal informatiepanelen geplaatst 
op de locaties waar in de Tweede 
Wereldoorlog een gevechtsvliegtuig 
van de geallieerden neerstortte. De 
bedoeling was om deze panelen in 2020 
te plaatsen, het jaar dat we onze 75-jarige 
bevrijding zouden vieren. Vanwege de 
coronapandemie kon die niet doorgaan. 
Op deze panelen staat informatie (in het 
Nederlands, Engels en Duits) over de 
vliegtuigen en hun bemanning.

Afsluiting project in 2e Exloërmond
Op vrijdagmiddag 26 mei wordt dit project 
afgesloten door het onthullen van het 
bord in 2e Exloërmond. Het paneel in 1e 
Exloërmond  is dan reeds geplaatst.

Crashdatum en locatie
Twee panelen staan in Valthe (gecrasht op 
7 juli 1944 en op 16 februari 1945), één 
in Exloo (gecrasht op 11 januari 1944) en 
één in Odoornerveen (gecrasht 3 februari 
1943). De panelen staan: in Exloo in het 

bos bij het vliegtuigmonument, in Valthe 
tegenover Weerdingerweg 1 aan het 
wandelpad en na Schoolstraat 20, eveneens 
aan het wandelpad en in Odoornerveen ter 
hoogte van Zuidzijde 2 en het paneel in 1e 
Exloërmond (gecrasht op 4 juli 1941) bij 
het adres Exloërmond 96.

In 2e Exloërmond een geforceerde 
noodlanding
Op 8 februari 1945 vertrok de Tempest 
van de RAF-vliegbasis Volkel (Noord-
Brabant), als leider van een formatie 
jachttoestellen voor een aanval op Duits 
scheepvaartverkeer in het Dortmund-
Eemskanaal. Tijdens deze aanval werd 
het toestel geraakt en ernstig beschadigd 
door afweergeschut of  door rondvliegend 
materiaal van het binnenvaartschip dat 
tijdens deze aanval werd vernietigd. Nadat 
het vliegtuig over de Nederlandse grens 
was gevlogen, vloog de piloot al te laag om 
nog veilig het toestel te kunnen verlaten en 
moest hij om 17:10 uur in 2e Exloërmond 
een geforceerde noodlanding maken. De 

piloot werd opgevangen en verborgen 
gehouden tot hij meer dan twee maanden 
later door de Canadezen werd bevrijd.

Meer informatie:
Roelof  Hoving: Tel: 0591-54 92 68 of  06-
29 56 09 94.

Programma:
U bent 26 mei  welkom om 14.30 uur bij 
de Venehoeve bij de familie Veneman, 
Zuiderdiep 380a aan het Zuiderdiep in 2e 
Exloërmond.

14.30 uur Komst genodigden
14.45 uur Opening bijeenkomst
14.50 uur Presentatie Stichting 
Luchtoorlog  Onderzoek Drenthe    
15.05 uur Onthulling informatiepaneel 
door de burgemeester Jan Seton en 
kinderburgemeester Lotte van der Scheur. 

Hierna gezellig samenzijn, onder andere 
onder het genot van een op deze locatie 
toepasselijk hapje, of  iets anders, van 
producten van de Venehoeve. U kunt dan 
ook kopieën van de vijf  andere borden 
bekijken. NB. Indien nodig kan ik u de 
andere borden toesturen.

Eext kijkt uit naar 92e editie Concours Hippique
Tijdens Concours Hippique Eext 2023 komen cultuur, paardensport en 
ontmoeting weer op een bijzondere manier samen. Ieder jaar rondom Pinksteren 
verandert Eext in een bruisend paardensport-dorp. Met als spectaculaire 
afsluiter van het concours; de grote prijs op Pinkstermaandag.

Dressuur en show
Het Nationaal Concours Hippique begint 
dit jaar op vrijdag 26 mei. Deze dag staat 
in het teken van de dressuur. ’s Ochtends 
gaan de Z-rubrieken van start. Daarna 
is het de beurt aan de subtoppers. In de 
avond gaan verschillende soorten muziek 
en de hogere dressuurklasses hand in 
hand tijdens de kür op muziek. Ook 

verschillende showelementen passeren 
de revue deze avond. Publiek is van harte 
welkom. Zaterdag 27 mei komen de 
springers aan bod. De klasses 1.10 t/m 
1.35 meter worden verreden. Zondag 28 
mei staat wederom in het teken van de 
springsport. De klasses 0.80 t/m 1.10 
meter paarden zijn dan aan de beurt. Ook 
worden de ponyklasses deze dag verreden.

De slotdag van het concours; 
Pinkstermaandag is het meest afwisselend 
en aantrekkelijk voor het publiek. De 
klasses 1.20 t/m 1.40 meter paarden 
verschijnen in de piste. De grote prijs van 
het 1.40 meter is maarliefst €500,-! De 
enveloppe met €500,- ligt klaar voor de 
snelste in de barrage. Tussendoor komen 
de tuigpaarden in piste. Het concours 
wordt afgesloten met een gezellige 
Afterparty in de tent met DJ Sebas. 
Iedereen is welkom van 17.30 tot 21.30 
uur, de entree is gratis.
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Het is stil ….

Wij willen iedereen hartelijk danken
voor de wijze waarop met ons is meegeleefd

tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, 
onze vader, opa en overgroot opa 

Roelof  Jansen

Leeg is de plek, maar mooi zijn de herinneringen
        

  Rika Jansen - Boelens
  Kinderen, klein- 
  en achterkleinkinderen 

Borger, mei 2023

Ivm vakantie is Huisartsenpraktijk van Veldhuizen 
gesloten van: Maandag 22 mei tm maandag 29 mei

Uitsluitend voor spoedeisende gevallen kunt u contact 
opnemen met: Dr van Hilst, tlf  nr 0599- 238 138

Maak uw afspraak bij ons voor klachten die al 
langer bestaan en wilt u voordien denken aan uw 
herhaalmedicatie? Onze vakanties van dit jaar zijn 
ook te vinden op onze website onder 
Praktijkinformatie -Afwezigheid.

Hartverwarmend waren de lieve woorden, kaarten  
en bloemen die we mochten ontvangen na het 
plotseling overlijden van mijn geliefde vrouw, 
onze lieve moeder en trotse oma

Els Mikkers-de Jonge
Hiervoor willen we iedereen bedanken. 
Het heeft ons goed gedaan.

Dick Mikkers

Ruben & Njusja
    Brent, Stan

Mirjam & Gerrit
    Niek, Kim

Borger, mei 2023

Ingezonden door Jitte 
Evenhuis uit Drouwen
De Bedside Singers 
zoeken leden!
Wil je net als Petra, Piet, Jitte en Natasja, a-capella, 
in een kleine groep zingen? Wij zingen als Bedside 
Singers eenvoudige en meerstemmige melodieën 
voor mensen in hun laatste levensfase. Dat kan 
bij mensen thuis zijn maar bijvoorbeeld ook in 
een ziekenhuis, een verpleeghuis of  een hospice 
in de regio (Stadskanaal-Emmen). We willen met 
onze zang troost en verlichting bieden, ook aan de 
omgeving zoals bijvoorbeeld familie, vrienden en 
verzorging.

Heb je belangstelling om met ons mee te doen, dan is het 
nodig dat je zelfstandig een melodielijn kunt vasthouden. 
Belangrijk is verder dat je voldoende tijd kunt vrijmaken 
en daarbij ook ondersteunend bent aan de groep.

We repeteren eens in de twee weken op de 
dinsdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur in Stadskanaal.

Wij zitten in de voorbereidende fase waarin we een 
basisrepertoire instuderen. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Ben je enthousiast geworden of  benieuwd of  
dit wat voor je is? Kom dan gerust eens langs om een 
repetitie bij te wonen.

Stuur een mailtje naar: stadskanaal-sellingen@
bedsidesingers.nl  Of  een appje naar: 06-15 53 35 63 
Graag horen wij van je! Bedside Singers Stadskanaal-
Sellingen-Emmen.

Vintage-/Rommelmarkt 
in Borger
 
Zaterdag 3 juni organiseren we als buurtvereniging een 
vintage-/rommelmarkt in de straat Marslandenweg/
Ambachtsstraat te Borger. Van 10.00 tot 13.00 uur zijn 
jullie allemaal van harte welkom.
 
De opbrengst van de markt wordt gebruikt voor het 
Oostermoerfeest in 2024 in Borger.

Cursusrooster Hartveilig 
Borger-Odoorn
Het cursusrooster 2023 van Hartveilig Borger-Odoorn 
is al een tijdje bekend, en de cursussen in het voorjaar 
waren ook allemaal bomvol, daar zijn we erg blij mee. 
De cursussen die nog volgen zijn nog niet gevuld, 
daarom vragen wij u zich in te schrijven voor een *gratis 
reanimatiecursus. Ons doel is dat u burgerhulpverlener 
wordt!

U kunt zich als inwoner van de gemeente Borger-Odoorn 
opgeven voor de (gratis*) BLS/AED trainingen (basis/
herhaling gemengd) via info@hartveiligbo.nl onder 
vermelding van uw naam, persoonlijk email adres en 
geboortedatum.

Data/Plaats/Accommodatie/Tijd
05-06 / Buinerveen / de Viersprong / 19.00-22.00u
24-06 / Odoorn / de Paasbergen / 09.30-12.30u
11-07 / 2e Exloërmond / Dorpshuis / 19.00-22.00u
30-09 / Borger / Hunzehuys / 09.30-12.30u
03-10 / Drouwenerm. / Gulle Bourgondiër / 19.00-22.00u
14-10 / Nieuw-B. / MFA Noorderbreedte / 09.30-12.30u
24-10 / Valthermond / Brughuus / 19.00-22.00u
07-11 / Odoorn / de Paasbergen / 19.00-22.00u
21-11 / Buinerveen / de Viersprong / 19.00-22.00u

Ongeacht waar u woont binnen onze gemeente kunt u zich 
opgeven voor alle cursusplaatsen. De afstanden zijn immers 
klein. * U krijgt een factuur welke u kunt declareren bij uw 
zorgverzekeraar (indien mogelijk). Wanneer u de bijdrage 
krijgt teruggestort, dit bedrag graag ter beschikking stellen 
aan stichting Hartveilig Borger-Odoorn, zodat wij gratis 

cursussen kunnen blijven aanbieden. Krijgt u de bijdrage niet 
teruggestort, is en blijft de cursus voor u als inwoner gratis.

Wilt u zelf  met een groep een cursus volgen en heeft u een 
cursuslocatie beschikbaar, kunt u ons altijd benaderen, wij 
kunnen desgewenst de instructeur leveren. Kijk voor meer 
info op onze website www.hartveiligbo.nl

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij

de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij

de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.
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Zondag 4 juni “In ‘t Gras” Valthe
De voorbereidingen voor de 27e Boeren, Burgers en Buitenfair 
zijn in volle gang! Op dit moment hebben 100 deelnemers zich 
aangemeld. U kunt zich natuurlijk nog aanmelden voor onze fair via 
onze website www.intgras.nl.

Wat is er ’s middags nog meer te 
zien op onze prachtige fair?

Ook dit jaar kunt u weer genieten 
van Marco Warta. Hij brengt jullie 
een muzikale middag, van easy 
listening tot aan gezellige, bekende, 
in het oor springende nummers! 
Als straatartiest hebben we de ras 
verkoper “Kees Kniep” geboekt. 
Deze komische act mag je niet 
missen. Van verre hoor je hem 
al aankomen, lopend of  met zijn 
fiets. Kees is een ras verkoper! 
Alles tegen kleine prijsjes, maar 
met garantie tot aan de deur. Wat 
denk je van een elektrische rimpel 
verwijderaar en heel veel andere 
goederen. Laat Kees maar schuiven. 
Interactief, veel humor en duidelijk 
hoorbaar!

Aan de kleintjes is natuurlijk ook 
gedacht! De kinderen kunnen 
gratis geschminkt worden en 
onder begeleiding schilderen in de 
pagodetent, dit vanaf  6 jaar. Ook 
is er dit jaar een ballonnenclown. 
De kids kunnen gratis een 
leuk cadeautje grabbelen uit de 
grabbelton. Aanwezig zullen ook 
zijn de contactclowns “Daantje, 
Coosje en hobbyfotografe Sjoet”.
 
Kom zondag 4 juni naar onze 
Boeren-Burgers en Buitenfair.
Dit mogen jullie beslist niet missen!! 
Entree € 3,- contant (geen pin 
aanwezig). Kinderen t/m 12 jaar 
gratis. Stichting  “In ‘t Gras Valthe”

Nu online: Nieuwe website Actief Borger-Odoorn!

De website www.actiefborgerodoorn.nl is vernieuwd! Sport- en 
cultuuraanbieders kunnen hier hun activiteiten plaatsen en voor de 
inwoners zijn hier vele activiteiten te vinden.

Vanuit het sport- en 
gezondheidsakkoord is de wens 
ontstaan om een vindplaats te 
realiseren voor al het sport-, 
beweeg- en cultuuraanbod in de 
gemeente. De vernieuwde website 
maakt dit mogelijk. Daarnaast is de 
vernieuwde website uitgebreider 
en gebruiksvriendelijker. Zo is er 
ook informatie te vinden over het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur en de 
Webwinkel.

Aanmaken nieuw account
Helaas kunnen de bestaande 
accounts niet meegenomen worden 
naar de nieuwe website. Wij vinden 
dit erg vervelend, maar hopen met 

deze stap de zichtbaarheid van het 
sport-, beweeg- en cultuuraanbod 
en de kwaliteit van de website 
voor jullie te verbeteren.  Opnieuw 
registeren kan vrij eenvoudig op de 
website. In 1 à 2 minuten heeft u 
een nieuw account en kunt u uzelf  
of  uw kind(eren) weer aanmelden 
voor al het kennismakingsaanbod 
en leuke activiteiten.

Bent u een aanbieder?
Belangrijk is dat u zich als sport 
-of  cultuuraanbieder registreert 
op de nieuwe website! Waarom? 
Dan zijn bent u zichtbaar op de 
overzichtskaart met al het sport-, 
beweeg- en cultuuraanbod binnen 

de gemeente Borger-Odoorn. 
Daarnaast kunt u hier activiteiten 
van uw eigen organisatie op 
plaatsen.

Registreren is winnen!
Er worden verschillende prijzen 
weggegeven aan aanbieders en 
inwoners die zich registreren, 
dus zorg ervoor dat u zich snel 
registreert!

Ondersteuning
Lukt het registreren niet?  Neem 
dan gerust contact op met Eline 
Boer of  Jeen van der Zee. Eline 
Boer: e.boer@borger-odoorn.nl of  
06-57 90 73 35, Jeen van der Zee: 
j.vanderzee@borger-odoorn.nl of  
06-44 28 90 43.

 

Kniepertjesactie in Nieuw-Buinen
De Protestanste kerk in Nieuw Buinen gaat weer kniepertjes 
bakken! Er wordt gebakken op 6, 7 en 8 juni. 1 zakje kost € 2,50; 3 
zakjes kosten € 7,00. We doen dit al in juni om zelf  energiekosten te 
besparen zodat we dit weer naar de goede doelen kunnen doen.

De opbrengst gaat naar:
Leger des Heils,afdeling 
Winschoten. Zij bieden o.a. de 
volgende hulp: Buurtkast met 
gratis spullen. Opvang daklozen. 
Kliederkerk. Schuldhulppreventie. 
Vakanties voor minima. Landelijke 
projecten worden door de 
overheid betaald zoals jeugdzorg 
en opvang in pleeggezinnen en 
tehuizen. Verder is men afhankelijk 
van giften. Er wordt gewerkt 

met vrijwilligers en mensen die 
een taakstraf  hebben. Camping 
Polemonium: Appie Wijma uit 
Opende ontvangt gezinnen, die 
bijna niets hebben, op zijn camping. 
Ze mogen een week kamperen, 
gratis en voor niets. Met een team 
van vrijwilligers bezorgt Appie ze 
een onbezorgde week. De naam 
Polemonium is een verwijzing naar 
de Jacobsladder waarlangs engelen 
op -en afklimmen. Op het terrein 

staat ook een winkel (Appie Gein) 
waar mensen gratis eten kunnen 
halen.

Bestellingen doorgeven
U kunt uw bestellingen doorgeven 
via kniepertjesactiepkn@gmail.
com. Graag vermelden of  u de 
kniepertjes komt halen (Fa. Jansen, 
Zuidelijke Tweederdeweg 20, Nieuw 
Buinen) of  dat u ze bezorgd wil 
hebben. Vanaf  woensdag 7 juni  
kunnen de kniepertjes dan gehaald 
worden of  worden ze bezorgd 
(binnen een straal van 10 km vanaf  
Nieuw Buinen).

Voor de inwoners van o.a.Gieterveen, 
Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen
Goed nieuws van het 
Gebiedsfonds Oostermoer
 
Er is mooi nieuws van het Gebiedsfonds Oostermoer voor 
de inwoners van o.a. Nieuwediep/Bareveld, Gieterveen, 
Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen. In de week van 8 
mei zijn de eerste uitbetalingen gedaan vanuit de Insluitingsregeling 
voor het jaar 2022. De Insluitingsregeling is bedoeld voor 
huishoudens die ingesloten zijn door twee lijnen windturbines. 
In totaal hebben 155 huishoudens een bedrag ontvangen. Van 41 
huishoudens hebben wij geen bericht ontvangen op onze vraag 
om bankgegevens toe te sturen. Huishoudens die nog niet hebben 
gereageerd krijgen in oktober dit jaar een nieuwe kans wanneer de 
betalingen voor 2023 aan de orde zijn De bedragen zijn afhankelijk 
van de afstand van de woning tot de dichtstbijzijnde windturbines.
 
De betalingen voor de 
Burenregeling worden voor eind 
mei uitbetaald. De Burenregeling 
is een profijtregeling met het doel 
huishoudens die in de nabijheid 
van windturbines van het Windpark 
Oostermoer wonen mee te
laten profiteren van de opbrengst 
van het windpark. De hoogte 
van het bedrag is afhankelijk van 
de afstand van de woning tot de 
dichtstbijzijnde windturbine tot een 
maximale afstand van 850 meter. 
De Burenregeling is
onafhankelijk van de 
provinciegrens, waardoor ook 
woningen in Stadskanaal profiteren 
van de regeling. De hoogte van 
het bedrag is gebaseerd op een 
rekenformule zoals vermeld op de 
website gebiedsfondsoostermoer.nl. 
Voor de eerste serie projecten
voor 2023 zijn de onderstaande 

projectaanvragen ingediend 
via de betreffende 
dorpsbelangenorganisaties
 
- Aanvraag bijdrage koelwagen 
 Voedselbank
-  Project verduurzaming sportpark 
 Gasselternijveen
-  Aanvraag bijdrage toekomst-
 bestendig maken Dorpshuis 
 Gasselternijveenschemond
-  Project opknappen fietsbruggetje 
 bij Nieuwediep
-  Project overkapping achter 
 Dorpshuis de Schalm,Nieuwediep
- Project aanschaf  huisnummer-
 paaltjes Nieuwediep
-  Project renovatie papieropslag 
 Nieuwediep

In principe zijn alle aanvragen 
goedgekeurd, zie ook de website 
www.gebiedsfondsoostermoer.nl

Georganiseerd door Winfried Bats uit Gasselternijveen
Binnen 12 uur 100 km en 3000 hoogtemeters 
hardlopend over de VAM Berg

De eerste editie van het loodzware RUNFORESTRUN VAM|12 
trailrun evenement was dit weekend een groot succes. 150 
deelnemers hadden zich aangemeld om afgelopen zaterdag 
gedurende 12 uur rondes van iets meer dan 3,3 km met 100 
hoogtemeters per ronde hard te lopen. Het parcours maakte 
gebruik van de single track mountainbikeroute inclusief  de twee 
rotspassages. Twee derde nam deel aan de 6 uurs, de rest aan de 12 
uurs variant.
 
Het was een groot succes. De 
deelnemers waanden zich in 

Oostenrijk, vonden de route zwaar 
maar afwisselend en er heerste 

een gemoedelijke sfeer. "Iedereen 
hield rekening met elkaar, was 
vrolijk en genoot van het festival 
sfeertje" aldus Winfried Bats van 
evenementen organisatiebureau 
adam&events uit Gasselternijveen. 
"Het was al bij voorbaat een zwaar 
evenement maar het werd ook 
opeens zomer met temperaturen 
boven de twintig graden. Het is dan 
ook geen doosnee wegwedstrijd. 
Deelnemers kwamen speciaal vanuit 
onder andere Brabant en Zuid 
Holland om zich te meten aan de 
befaamde Drentse berg".
 
De winnaar bij de mannen was 
Jort van Zutphen uit Weidum. Hij 
volbracht 30 rondes binnen 12 
uur wat neerkomt op 100 km met 
3000 hoogtemeters. De winnaar bij 
de dames was Selina van der Vliet 
uit Soest met 28 rondes. Zij kwam 
daarmee net twee rondes te kort 
voor de 100 km. Een eventuele 
volgende editie wordt binnenkort 
besproken.
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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

Vrijdag 19 mei a.s.
Gezellige bingo in het 
MFA-gebouw de Noorder-
breedte in Nieuw-Buinen
Op vrijdag 19 mei organiseert Stichting Lucky Joe weer 
een gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in 
Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal 
gaat open om 19.00 uur.

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

Voor vragen kun je altijd bellen of  mailen naar info@
luckyjoe.nl   Tel: 0599-61 67 01/ 0597 – 42 15 51. Wij hopen 
u a.s. vrijdag 19 mei te mogen begroeten op de bingo.

Burgemeester Seton en Wethouder Jansen gingen op bezoek
College stond stil bij een jaar lang opvang van 
Oekraïners
 
Dinsdag 9 mei jl. brachten burgemeester Jan Seton en wethouder Bernard 
Jansen een bezoek aan de opvanglocaties voor Oekraïners in Nieuw-
Buinen, Het Kleurenpalet en Het Tussendiep. Het is inmiddels een jaar 
geleden dat zij hun deuren openden voor de Oekraïense vluchtelingen, die 
de oorlog in hun land ontvluchtten. Het college wil dan ook even stilstaan 
bij dit moment en de eigenaren van de locaties bedanken voor hun inzet en 
gastvrijheid.
 
“Blij dat we dit kunnen doen”
Bernard Jansen: “Toen vorig jaar de 
oorlog in Oekraïne uitbrak, konden we 
nog niet vermoeden wat er op ons af  
zou komen en hoe lang het allemaal 
zou gaan duren. Dat we mogelijke 
vluchtelingen een veilige plek zouden 
aanbieden, dat was duidelijk. Inmiddels 
zijn we dus ruim een jaar verder en 
hebben we vele tijdelijke, kleinere en 
iets grotere opvanglocaties in gebruik. 
We betreuren de noodzaak hiervan, 
maar zijn blij dat we dit kunnen 
doen voor de vluchtelingen die hun 
vertrouwde omgeving hebben moeten 
opgeven voor hun eigen veiligheid. Veel 
Oekraïners hebben zich gesetteld in 
Borger-Odoorn en maken nu deel uit 
van onze gemeenschap. 

De kinderen gaan naar school en het 
overgrote deel van de volwassenen 
heeft een betaalde baan. Dit was alleen 
mogelijk dankzij de inzet van zoveel 
inwoners die hun locatie ter beschikking 
stellen. En met ons bezoek aan de 
locaties in Nieuw-Buinen willen we daar 
ook persoonlijk onze dankbaarheid over 
uitspreken.”
 
Nieuwe opvanglocatie voor 
Oekraïners in Nieuw-Buinen
De gemeente opent binnenkort nog een 
nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense 
vluchtelingen in Nieuw-Buinen. De 
voormalige zorgboerderij De Buinerhof  
aan het Zuiderdiep 152. Er is plaats 
voor ongeveer 20 à 25 personen en de 
locatie is in eerste instantie beschikbaar 

tot 1 april 2024, met een maximale 
verlenging van één jaar.
 
Terugblik
Op 1 april 2022 startte de gemeente de 
opvang van Oekraïners in een aantal 
chalets van Vakantiepark Capfun 
Fruithof  in Klijndijk. Snel gevolgd 
door de twee locaties in Nieuw-Buinen. 
In het afgelopen jaar konden we in 
diverse dorpen in onze gemeente 
meerdere opvanglocaties openen en een 
aantal woningen inzetten.  Sommige 
locaties waren tijdelijk, omdat deze 
tijdens het toeristenseizoen weer 
voor vakantiegangers beschikbaar 
zijn. Andere zijn met een definitiever 
karakter.
 
Opvang zeker tot 1 april 2024
De opvang van Oekraïners zal nog 
zeker tot 1 april 2024 doorgaan. 
Daarom blijven we mogelijkheden 
onderzoeken voor nieuwe locaties. 
Ons doel is rond de 180 tot 190 
opvangplaatsen beschikbaar te hebben 
voor de opvang van Oekraïners.

Duurzaam Wonen Experience in Rabobank in Emmen 
van 23 mei t/m 2 juni

Verduurzamen doen we samen
Om de klimaatdoelen van Parijs 
te halen, moeten we in Nederland 
de energie voor zeven miljoen 
woningen opwekken uit duurzame 
bronnen. Als coöperatieve Rabobank 
vinden we het belangrijk dat bij 
deze verduurzaming het ecologisch, 
economisch en maatschappelijk belang 
hand in hand gaan. We zijn de grootste 
hypotheekverstrekker van Nederland 
en ondersteunen het streven naar meer 
duurzame woningen. 

We willen onze klanten maximaal 
ondersteunen bij het verduurzamen van 
hun woning met als ambitie in 2030 een 
gemiddeld energielabel A te realiseren. 
We zetten onze expertise, netwerken en 
financiële producten en diensten in om 
oplossingen aan te dragen voor leden 

en klanten die een duurzame bijdrage 
willen leveren.

Duurzame woningmarkt
Een betere woontoekomst betekent 
verduurzamen. Ieder huis kan 
energiezuinig zijn, of  het nu gaat om 
een nieuw of  bestaand huis. Rabobank 
wil duurzaam wonen daarom bereikbaar 
maken voor iedereen. Naast een 
coöperatieve bank is Rabobank ook 
een maatschappelijke bank, die een 
deel van haar winst teruggeeft aan 
de leefomgeving. Dat doen we onder 
meer door het organiseren van diverse 
evenementen rondom duurzaam 
wonen, via onze gecertificeerde 
duurzaamheidsadviseurs bij de lokale 
vestigingen en door het aanbieden van 
de gratis homeQgo HuisScan. 

Duurzaam Wonen Experience bij 
Rabobank Emmen
Eén van de events is de Duurzaam 
Wonen Experience in onze vestiging 
in Emmen van 23 mei t/m 2 juni. 
Iedereen is van harte welkom om 
tijdens de openingstijden van de bank 
de experience te bezoeken. Daarnaast 
organiseren we klantavonden waar onze 
leden/klanten met eigen woning, uit de 
regio Emmen, voor zijn uitgenodigd.  
Volgens Martin Eising, coöperatief  
directeur Rabobank Het Drentse Land, 
en Ludo Mennes, themadirecteur 
Duurzaam Wonen, moeten we juist 
nu in deze tijd samen kijken hoe we 
elkaar verder kunnen helpen in de 
regio Emmen om de klimaatdoelen te 
behalen.

Samen elkaar een stapje verder 
helpen
Tijdens de Experience ontvangen 
bezoekers informatie over stappen die je 
kunt nemen in het verder verduurzamen 
van je woning. Van het aanvragen van 
subsidie,  financieringsmogelijkheden, 
warmtepompen, isolatiemogelijkheden 
tot zonnepanelen en vele andere 
energiebesparings-mogelijkheden. 
Rabobank denkt graag mee over 
de mogelijkheden tot het verlagen 
van de woonlasten van haar 
hypotheekklanten. Samen kijken om 
daadwerkelijk de volgende stap richting 
het verduurzamen van de woning te 
realiseren. Verduurzamen doe je immers 
samen. Nieuwsgiering? Je bent van 
harte welkom van 23 mei t/m 2 juni 
tijdens kantoordagen op ons vestiging 
in Emmen, Raadhuisplein van 10.00 tot 
17.00 uur. Loop gerust binnen!

Popkoor POP OET IES bestaat dit jaar 20 jaar
Het begon allemaal zoals de naam het al zegt, in Ees. Onder leiding van 
Dick Oosting waren in no time voldoende leden die het leuk vonden om 
samen met elkaar te zingen. Door het plotselinge overlijden van Dick 
ging het koor gehavend verder.

Met verschillende dirigenten, leuke 
muziek en met heel veel plezier, 
staat het koor nu onder leiding van 
André de Jonge. Het koor heeft 
nu als begeleiding een vaste gitarist 
en pianist. De wekelijkse repetities 

zijn iedere maandagavond in het 
Woonwijkcentrum De Paasbergen in 
Odoorn van 19.30 tot 21.30 uur. Ook 
hier staan optredens gepland voor de 
bewoners.

Hoewel 20 jaar niet een echt 
jubileumjaar is willen de 19 tellende 
leden van het koor zich graag laten 
horen. 

Op 15 juli samen met de groep Valtex 
geven ze een concert in het Dorphuis 
van Valthe. Het koor nodigt u hier van 
harte voor uit, zie binnenkort de flyers 
voor de verkoop van de kaartjes.

Culturele wandeltocht op
2 juni tijdens 200 Jaar 
Nieuw-Buinen
Op vrijdagavond 2 juni vindt een bijzondere wandeltocht 
plaats in Nieuw-Buinen. In het kader van 200 Jaar 
Nieuw-Buinen is een wandeltocht uitgezet langs 
versierde straten en langs andere mooie plekken in het 
dorp. Onderweg zijn er verschillende optredens van 
lokale muzikanten. Tevens wordt er gedacht aan de 
inwendige mens met kleine hapjes en drankjes op de 
route.

De muzikanten die optreden zijn Tremolino, The Young 
Once, Chantal Hulshof, Arjan Plat, Freddy de Bruin en 
Tiroler Hankel. Zijn staan op verschillende plekken langs de 
route. Deelname is gratis. Wandelaars kunnen starten tussen 
17:30 en 19:30 van de kantine van de ijsvereniging aan het 
Zuiderdiep 593 in Nieuw-Buinen. Aanmelden is verplicht en 
kan op de website www.200jaarnieuw-buinen.nl
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Podologiepraktijk De Zandloper naast de Lidl in Emmen geopend
EMMEN -  Aan de Noordbargerstraat heeft Rebecca van As 
haar podologiepraktijk geopend. Na een decennium gewerkt te 
hebben als medisch pedicure en voetreflexologe, is zij nu ook 
registerpodoloog. Rebecca meet steunzolen aan, tekent deze en 
werkt ze af  in de werkplaats. Steunzolen helpen bij verschillende 
klachten, zoals hielspoor, voorvoetklachten, een scheve grote teen of  
achillespeesklachten.

‘De nieuwe locatie is fantastisch!’ 
glimlacht de vorige jaar 
afgestudeerde podoloog. Alles 
is met warme kleuren ingericht, 
zonder de medische uitstraling uit 
het oog te verliezen. ‘Ik wil graag 
dat iedereen zich op zijn gemak 
voelt en kleur helpt daarbij. Er is 
altijd parkeerplek voor de deur en 
de bushalte zit om de hoek. 

De straat is makkelijk te vinden, 
veel Emmenaren zullen de straat 
kennen van schildersbedrijf  
Sanders, de slijterij Gerrit van den 
Bos en de Lidl. Over die straat zegt 
Rebecca: ‘Toen ik een tachtigjarige 
patiënt vertelde over mijn 
verhuizing naar deze straat kreeg hij 
pretoogjes. Hij was daar opgegroeid 
en die straat heette toen de 
Zandsteeg. Zo toepasselijk! Daarom 
besloot ik mijn praktijknaam ‘Op 
vrolijke voet’ te veranderen naar 
‘Podologiepraktijk De Zandloper’.’ 

Het werk als medisch pedicure heeft 
Rebecca afgebouwd. ‘Ik behandel 
alleen eenmalig, wanneer er iets 
uitzonderlijks is of  ik zet beugels 
bij ingroeiende nagels. Verder richt 
ik mij vanaf  nu op andere (voet)
klachten, die pijn veroorzaken bij 
het lopen. Die pijn kan ook in de 
enkel, de knie of  de heup zitten. 
Eigenlijk kun je met elke voetklacht 

bij mij terecht en na een onderzoek 
kijk ik of  steunzolen kunnen 
helpen.’ 

De praktijk beschikt over een 
aparte spreekkamer en er is genoeg 
ruimte om te analyseren hoe 
iemand loopt. De voeten worden 
gescand en met een ‘CAD-CAM’-
computerprogramma worden de 
zolen getekend. Het zolenlab freest 
de basis van de zool, die Rebecca 
zelf  afwerkt in haar werkplaats. Ze 
gebruikt zachte of  harde materialen, 
plaatst een extra stukje kurk onder 
de zool en legt er een dekje op. ‘Dat 
handwerk, daar houd ik van. Je kunt 
wel zeggen dat het ‘ambachtelijke’ 
zolen zijn’, zegt Rebecca met een 
lach. 

‘Maar alleen een steunzool is 
niet altijd de oplossing,’ licht 
de podoloog toe, ‘soms is 
schoenadvies voldoende of  moet 
er een orthese tussen de tenen 
worden geplaatst. Die maak ik 
van silicone.’ Rebecca werkt ook  
samen met fysiotherapeuten. ‘De 
behandeling van een fysiotherapeut 
in combinatie met een steunzool 
zorgt voor een goede versterking.’ 

Voetreflexologie kan ook een 
onderdeel van de behandeling 
zijn. Voetreflexologie is een 

soort drukpuntmassage en geeft 
verlichting aan voetklachten en 
helpt tegen stress. Door stress te 
verminderen, kunnen klachten beter 
herstellen. ‘Ik vind het belangrijk 
om de verschillende kanten van 
de voetklacht te bekijken en te 
behandelen. Een lichaam is een 
geheel, alles staat met elkaar in 
verbinding.’ Eerder was de praktijk 
gevestigd aan het Stationsplein, 
de plek waar Rebecca tot rust 

kwam. Voor die tijd sjeesde zij 
overal naartoe op haar scooter. 
Ze werkte bij Schutrups in Exloo, 
bij een kapper in Stadskanaal, had 
een praktijk aan huis en kwam 
bij patiënten thuis. Eenmaal in 
Emmen gevestigd kon ze vier jaar 
studeren aan de Academie voor 
Podologie in Utrecht. ‘Ik hou van 
verandering, van groei en van 
mezelf  ontwikkelen. Daardoor 
 

heb ik plezier in mijn werk en  
kan ik cliënten beter helpen.’

Er is geen verwijzing nodig om naar 
de registerpodoloog te gaan. Wel is 
er een aanvullende verzekering voor 
vergoeding van zolen nodig.

Podologiepraktijk De Zandloper
Noordbargerstraat 21
7811 KE Emmen.
Telefoon 06 - 52 04 31 12
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Ook Burgemeester Seton was aanwezig
Vrijwilligers maken van Nieuw-Buinen een kleurrijk 
geheel

Mochten er nog mensen zijn die niet wisten dat Nieuw-Buinen dit jaar 200 
jaar bestaat, dan is dat na zaterdag echt verleden tijd. Zaterdag werden 
namelijk door een heel grote groep vrijwilligers handgemaakte vlaggetjes 
door heel het dorp opgehangen. In totaal gaat het om 35 kilometer aan 
vlaggetjes. Dat zijn exact 62.000 vlaggetjes. ‘Daar zijn we drie jaar mee bezig 
geweest’, liet coördinator Eri Haverkate weten.

Van inwoners uit het dorp
Na drie jaar werden de vlaggetjes 
zaterdag door enthousiaste vrijwilligers 
aan vooral bomen opgehangen. Daarbij 
werd gebruik gemaakt van verreikers en 
aardappelkisten. Jong 

en oud hielp mee om van Nieuw-Buinen 
een zeer kleurrijk geheel te maken. ‘De 
vlaggetjes zijn door vijftien vrijwilligers 
aan elkaar genaaid. Ze zijn gemaakt van 
dekbedovertrekken, gordijnen en  losse 
lappen stof  dat we van inwoners vanuit 
het dorp hebben gekregen.’

Kilometer vlaggetjes voor tien euro
De omstandigheden waren zaterdag 
perfect. ‘Met het ophangen van de 
vlaggen zijn we helemaal klaar voor het 
grote feest dat we gaan vieren in het 
dorp, eind mei, begin juni. 

In principe blijven de vlaggetjes tot half  
juni hangen. Vervolgens gaan we ze te 
koop aanbieden. Je kunt een kilometer 
vlaggetjes kopen voor slechts tien euro’. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Ondanks de hitte worden vier 
parcoursrecord verbroken
Snelle tijden op derde 
lustrum Magnesium Run 
van Gieten 

De vijftiende editie van de Magnesium Run van Gieten 
heeft zaterdag 800 hardlopers op de been gebracht. Dat 
is veel meer dan een jaar geleden. Ook deze keer was 
een gevarieerd programma samengesteld met maar 
liefst 15 onderdelen. Van 250 meter tot 50 kilometer. Ter 
gelegenheid van het derde lustrum is ook een wandeling 
gehouden. Ondanks de hitte werd maar liefst vier keer 
een parcoursrecord verbroken.
 
Wilfred van Holst mag zich wederom Open Noordelijk 
kampioen halve marathon noemen. De atleet uit Assen liep 
de 21 kilometer en 195 meter in een tijd van 1.11.14, een 
nieuw parcoursrecord. Olfert Molenhuis uit Assen (1.12.04) 
en Gerard Vos uit Appingedam (1.17.25) kwamen als tweede 
en derde man over de eindstreep. Rianne Harmsen de Boer 
uit Drachten werd gehuldigd als Open Noordelijk kampioen 
halve marathon (1.27.00), een nieuw parcoursrecord. Leonie 
Meijer uit Roden (1.33.34) en Saffira Kiewiet uit Gieten 
(1.34.24) gingen met de tweede en de derde prijs naar huis.

Gino Casier uit het Belgische Wilrijk is Open Noordelijk 
kampioen ultrarun 50 kilometer geworden (3.37.09). 
Aron Strengholt uit Groningen (3.47.45) en Jelle Bolte uit 
Bergschenhoek (4.24.48) moesten genoegen nemen met de 
tweede en derde plaats in het eindklassement. De snelste 
vrouw op de 50 kilometer was Hinke Schokker. De atlete 
uit Eastermar liep na 3.37.40 over de finishmat. Mascha 
Rondhuis uit Leek kreeg als tweede vrouw de medaille 
omgehangen (3.53.23).
 
Scholenkampioenschap
Kinderen van 2 tot en met 12 jaar konden afhankelijk 
van de leeftijd meedoen aan wedstrijden van 250, 500, 
1000, 1600 en 2000 meter. Verder werd gestreden om het 
scholenkampioenschap van de gemeente en Hunze. OBS 
Gieten heeft de titel geprolongeerd. OBS Bonnen uit Gieten 
en OBS De Kameleon uit Eexterveen legden beslag op de 
tweede en derde prijs. Alle uitslagen zijn te lezen op  
www.uitslagen.nl (Foto’s: Claudia Posthumus)

ATLAS Theater in Emmen breekt alle records én 
presenteert nieuw theaterseizoen
‘Het nieuwe seizoen belooft één groot hoogtepunt te worden’
Het ATLAS Theater in Emmen 
presenteerde afgelopen maandag het 
nieuwe theaterseizoen. En zoals we 
ondertussen van het theater gewend 
zijn, is opnieuw een magisch 
programma samengesteld. Machteld 
van der Werf, directeur, vertelt over 
het nieuwe programma en over het 
succes van het theater. ‘We doen het 
hier goed en ik prijs me gelukkig 
dat ik in zo’n geweldig team mag 
werken’, vertelt ze.

Brede programmering
Hoewel bescheiden, kan Van der Werf  
niet anders dan heel erg tevreden 
zijn. ‘Het gaat gewoon ontzettend 
goed. We hebben een record aantal 
mensen mogen begroeten, er staat 
een hecht team, de cijfers zijn prima 
en ook de programmering voor het 
komende seizoen mag er zijn. Belangrijk 
onderdeel van het succes is de brede 
programmering. Mensen hebben 
verschillende interesses en aan ons de 
taak om voor iedereen iedere keer weer 
wat leuks te bieden. Ik denk dat we daar 
de laatste vijf  jaar prima in geslaagd 
zijn’, zegt Van der Werf, voorheen actief  
bij De Nieuwe Kolk in Assen en De 
Klinker in Winschoten.

Actualiteit
Het ATLAS Theater wil ook het 
komende seizoen weer nadrukkelijk 
inspelen op de actualiteit. ‘Vroeger 
lag alles voor het seizoen vast. Dat is 
nu anders. We hebben de ruimte en 
de mogelijkheden om in te spelen op 
de actualiteit. Mooi voorbeeld is het 
succes van Bouke. Daar kunnen wij hier 
razendsnel op anticiperen’, zegt Van 
der Werf. Er komen het nieuwe seizoen 
uiteraard weer gloednieuwe elementen 
als dinnershows, waaronder een heuse 
007 dinnershow. De brochure laat 
zien dat er ook dit seizoen weer zeer 
breed geprogrammeerd is. ‘Wij hechten 
ontzettend veel waarde aan wat de 
mensen willen. We houden doorlopend 
enquêtes en vragen steeds om feedback 
op de voorstellingen. We hebben een 
duty-manager die elke voorstelling 
evalueert en daar een verslag van maakt. 

Ik probeer zelf  ook zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn. Hier in Emmen laat het 
publiek gelukkig altijd weten wat ze er 
van vinden. Je moest eens weten hoeveel 
e-mails en zélfs handgeschreven brieven 
ik krijg. Onder meer op basis daarvan 
bepalen we het programma voor het 
volgende seizoen’, zegt Van der Werf, als 
directeur zelf  ook verantwoordelijk voor 
de programmering.

Jesus Christ Superstar
Ook dit jaar komen de grote namen 
weer naar Emmen, denk bijvoorbeeld 
aan Bert Visscher, Waylon en Najib 
Amhali. ‘Zonder andere voorstellingen 
tekort te doen ben ik zelf  heel erg 
benieuwd naar de rockmusical Jesus 
Christ Superstar. Verder hebben we 
de circusact Flip FabriQue dit seizoen 
met dans en show, maar organiseren 
we ook weer de zeer populaire Lady’s 
Nights. Dit keer bij de ‘The Story 
of  the Boybands’ met onder andere 
Charly Luske. We hebben dit seizoen 
een recordaantal dansvoorstellingen 
met onder meer Het Zwanenmeer en 
Another Kind of  Blue, een voorstelling 
met moderne dans, technologie en zelfs 
natuurkunde. Weet je, het is gewoon 
teveel om op te noemen. Het nieuwe 
seizoen belooft één groot hoogtepunt te 
worden.’

Ambities
Machteld van der Werf  maakt snel 
naam. Dat roept meteen de vraag op 
of  ze ook in de toekomst behouden 
kan blijven voor het theater in 
Emmen. ‘Natuurlijk heb ik ambities. 

Die zijn echter niet uit te drukken in 
bezoekersaantallen of  cijfers. Ik kijk 
meer naar hoe ik nog meer betekenis 
kan krijgen voor het theater. Ik denk 
dan aan al bestaande projecten als ‘Vier 
het Leven’ en ‘Komt dat Zien’. Deze 
projecten maken het voor meer mensen 
mogelijk om het theater te bezoeken. 
Dan denk ik aan bijvoorbeeld mensen 
die minder te besteden hebben of  aan 
mensen met een visuele beperking. 
Voor deze laatste doelgroep hebben we 
een tolk beschikbaar. Mensen krijgen 
een oortje in en kunnen een ‘meet & 
feel’ krijgen. Ze voelen het decor en 
soms ook de optredende artiesten. Via 
het oortje worden ze bijgepraat over 
bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen. 
Dát soort dingen vind ik geweldig. 
Mijn ambitie is om zo het theater voor 
zoveel mogelijk verschillende mensen 
toegankelijk te maken.’

Niet alleen
Het ATLAS Theater legt ook het 
komende seizoen de lat hoog. 
‘We hebben vorig seizoen het 
bezoekersrecord verbroken. We hebben 
afgesproken om te proberen om dat het 
komende seizoen weer te doen. Daar 
gaan we voor, met een geweldig goed 
en ingespeeld team. Want ik kan het 
allemaal beslist niet alleen’, besluit Van 
der Werf.

Geïnteresseerd in wat het ATLAS 
Theater in Emmen dit seizoen te bieden 
heeft? Check dan de website  
www.atlastheater.nl (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

‘t Kleine Kerkje, rustpunt 
tijdens de Hemelvaartsmarkt 
in Gieterveen
Even uit de drukte tijdens de hemelvaartsmarkt in 
Gieterveen? Dat kan! Theeschenkerij De Blauwe 
Heksenketel heeft een mooi terras bij ’t kleine kerkje.

Bij mooi weer kunt u op het buitenterras genieten van koffie 
of  thee met eigengemaakt gebak. Ook binnen in ’t sfeervolle 
kerkje is een terras, daar kunt u niet alleen even uitrusten en 
genieten van iets lekkers, maar ook schilderijen, mooie foto’s 
en bijzonder keramiek bewonderen. Een aantal zeer creatieve 
mensen hebben een mooie expositie ingericht. Al met al zeer 
de moeite waard om even aan te komen.
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vv Buinerveen
Donderdag 18 mei   
ZNC  2 Buinerveen 3 19.00 uur

Zaterdag 20 mei   
HSC JO 17-1 -BBC JO  10.40 uur
SETA JO 13-1 BBC JO 13-1 10.00 uur
BBC JO 11-1 KSC JO 11-1 11.00 uur
BBC JO 10-1 Meerdijk JO 10-1 09.00uur
SPW JO 08-1 BBC JO 08-1 09.00 uur
Sellingen JO 07-1 BBC JO 07-1 09.20 uur
  
Zondag 21 Mei   
Wijster 1 Buinerveen 1 14.00 uur
Buinerveen 3 Roswinkel 3 10.00 uur

sv Borger
Dinsdag 16 mei 2023  
18:45 Borger JO11-4 HOVC JO11-1 (J/M)

Zaterdag 20 mei 2023  
09:00 Borger JO13-1 Annen JO13-1
09:00 Borger JO13-2 FC Klazienaveen JO13-2JM
09:00 Borger JO11-2 Stanfries JO11-1
09:00 Borger JO8-2 SPW JO8-2
10:30 Borger JO19-1 BATO JO19-1
11:00 Borger JO9-2 SJO ZVC ‘14 JO9-2
11:30 Borger JO17-1 Achilles 1894 JO17-1
11:30 Borger JO15-1 SJO JVZ JO15-1
14:30 Borger 1 SJS 1
09:00 Pekelder Boys JO11-1JM Borger JO11-3JM
09:00 ST Gieten/Eext  JO9-1JM Borger JO9-1
10:00 Erica SC JO11-1 Borger JO11-1
10:00 Meerdijk JO8-1 Borger JO8-1
10:30 Musselkanaal JO17-1 Borger JO17-2
10:45 ST FC Assen/LTC MO15-2 Borger MO15-1 (9-tal)
11:30 SJO FC Coevorden JO15-2JM Borger JO15-2
12:00 Olympia’28 2 Borger 2
14:30 Glimmen 3 Borger 3

Zondag 21 mei 2023  
10:00 Noordster 3 Borger 2 zo.

Dinsdag 23 mei 2023  
19:00 Borger JO19-1 SJS JO19-2

Vrijdag 26 mei 2023  
Dames spelen in  Beilen  
19:30 Borger VR18+1 ST Beilen/Fit Boys VR18+2
20:30 Borger VR18+1 Annen VR18+1
20:00 Buinen VR18+1 Borger VR18+1
21:30 Buinerveen VR18+1 Borger VR18+1

De Treffer ‘16
Zaterdag 20 mei 2023     
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  CEC JO9-2
09:00  Stadskanaal JO7-1  De Treffer ‘16 JO7-1
09:00  Twedo MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)
09:20  VKW JO7-2  De Treffer ‘16 JO7-1
09:40  De Treffer ‘16 JO7-1  ST Gieten/Eext  JO7-1JM
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  HOVC JO12-1JM
10:00  SPW JO10-1  De Treffer ‘16 JO10-1
14:00  De Treffer ‘16 JO15-1  SJO SWB JO15-1JM  

Zondag 21 mei 2023     
10:00  De Treffer ‘16 2  EEC 2
14:00  De Treffer ‘16 1  VIOS (O) 1

vv HOVC
Vrijdag 19 mei Dalen  
19.30 HOVC 45+1 SCN 45+1
20.00 HOVC 45+1 Nieuw Balinge 45+1
20.30 Dalen 45+1 HOVC 45+1
  
Zaterdag 20 mei   
9.00 HOVC JO9-1JM SJO ZVC’14 JO9-3
9.00 HOVC JO10-1 Fc Ter Apel’96 JO10-1
9.00 HOVC JO8-2 SVBO JO8-2
9.00 SJS JO8-2 HOVC JO8-1JM
10.00 Raptim JO15-3 HOVC JO15-1JM
10.00 De Treffer’16 JO12-1 HOVC JO12-1JM
10.00 HOVC JO12-2JM SJO HH’97 MO12-1
10.45 Fc Ter Apel’96 JO17-1 HOVC JO17-1
11.00 HOVC JO15-2JM St Pesse / Wijster JO15-2
12.45 SVBC Vr1 HOVC Vr1
14.00 HOVC JO19-1 Sc Erica JO19-1
  
Zondag 21 mei    
10.00 Sellingen 2 HOVC 4
10.00 Dalen 45+1 HOVC 5
10.00 HOVC 6 DSC’65 2
10.00 HOVC 7 Alteveer 3
10.30 Germanicus 2 HOVC 2
11.30 Pesse 2 HOVC 3
14.00 Stadskanaal 1 HOVC 1

vv Gieten
Woensdag 17 mei 
18:30  Asser Boys JO15-1  Gieten/Eext JO15-1  
19:30 Gieten 5 Gieten 4

Zaterdag 20 mei
08:45  LTC JO11-4  Gieten/Eext JO11-2JM  
09:00  Gieten JO7-2  Annen JO7-2  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  Stadskanaal JO10-2  
09:00  Gieten/Eext JO9-1JM  Borger JO9-1  
09:00  Gieten/Eext JO8-2JM  ACV JO8-1  
09:00  VKW JO7-2  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:00  Annen JO9-3  Gieten/Eext JO9-2JM  
09:20  Gieten/Eext JO7-1JM  Stadskanaal JO7-1  
09:20  Gieten JO7-2  Gorecht JO7-3  
09:40  De Treffer ‘16 JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:40  Annen JO7-1  Gieten JO7-2  
10:00  Zuidlaren JO8-3  Gieten JO8-3  
10:15  Drenthina JO17-1  Gieten/Eext JO17-1JM  
10:15  Velocitas 1897 JO11-2  Gieten/Eext JO11-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  HS’88 JO14-1  
11:00  Noordster JO8-1  Gieten/Eext JO8-1JM  
11:30  Noordster JO13-1  Gieten/Eext JO13-1JM  
12:15  HS’88 JO13-3JM  Gieten/Eext JO13-2JM  
12:30  Gieten/Eext JO15-1  LEO JO15-1  
12:30  Gieten/Eext JO15-2JM  Actief  JO15-2  
12:45  Actief  JO17-3JM  Gieten/Eext JO17-2  
14:30  Gieten/Eext JO19-1  SVBO JO19-1  
14:30 Gieten/Eext JO19-2 Musselkanaal JO19-1

Zondag 21 mei
10:00  Gieten 4  Roden 3  
10:00  Annen 5  Gieten 5  
10:00  VKW 5  Gieten 3  
11:00  Peize 2  Gieten 2  
14:00 PJC 1 vv Gieten
 
Dinsdag 23 mei 
19:00  Gieten/Eext JO14-1JM  Helpman JO14-2

vv Nieuw-Buinen
20-5-2023 
11:30 SJO FC Coev. JO19-2 Nieuw Buinen JO19-1
16:30 WVV JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1
13:30 Nieuw Buinen JO15-1 VIOS (O) JO15-1JM
11:00 SJO Pekela 2000 JO11 Nieuw Buinen JO11-1
08:45 Mussel JO9-1 Nieuw Buinen JO9-1
09:30 Nieuw Buinen JO8-1JM Wedde JO8-1
10:15 Musselkanaal JO8-2JM Nieuw Buinen JO8-2
14:00 Westerw./Veelerv. VR1 Nieuw Buinen VR1
11:00 Nieuw Buinen MO17-1 FC Klazienaveen MO17-1
09:00 ACV MO17-1 Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal)
10:30 Veendam 1894 MO13-2 Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal)
14:30 Nieuw Buinen MO20-1 ACV MO20-1

21-5-2023
14:00 Titan 1 Nieuw Buinen 1
11:00 Groen Geel 2 Nieuw Buinen 2

Borger pakt belangrijke overwinning in De Krim
Invaldoelman Mark Wolters (51) penaltyheld in blessuretijd
Negentig minuten lang 
knokken, beuken, vallen 
en weer opstaan en dat 
het liefst gecombineerd 
met goed voetbal. Het was 
zo ongeveer de opdracht 
voor SV Borger op bezoek 
bij DKB in De Krim. 
De mannen van trainer 
Arne Joling waren na een 
uitermate zwakke reeks 
in zwaar weer beland. 
Alles was weliswaar nog 
mogelijk, maar er moest 
nu wel gewonnen worden. 
Het lukte afgelopen 
zaterdag. Borger was de 
betere ploeg én stond 
bij het verstrijken van de 
officiële speeltijd op de zo 
gewenste 2-3 voorsprong. 
En toen gaf  scheidsrechter 
Schepers vanuit het niets 
een strafschop na zeer licht 
contact in de 16 meter. Met ongeloof  en woede bij ieder 
met een groenwit hart als gevolg. Slechts de gepokt en 
gemazelde 51-jarige reservekeeper, Mark Wolters, bleef  
rustig. Hij zocht oogcontact met erkend penaltykiller 
Edwin Haandrikman langs de lijn, kreeg een hoek 
aangewezen en werd vervolgens de held van de dag! De 
vurig gewenste en bovendien dik verdiende overwinning 
was een feit.

Door: Erwin Beukema

Fris voetballend Borger
Borger liet er vanaf  de 
aftrap geen misverstand 

over bestaan. De ploeg was 
naar De Krim afgereisd 
voor niets minder dan de 
overwinning. In tegenstelling 
tot de voorgaande weken 

was men zowel in balbezit 
als in de omschakeling 
na balverlies messcherp. 
Trainer Joling miste 
naast zijn vaste doelman 
(rugblessure) ook nog eens 
de door ziekte afwezige 
captain Matthijs Brink. Het 
was op het veld niet terug 
te zien. Borger voetbalde 
fris, met diepgaande backs 
en flankmiddenvelders 
die daardoor ruimte in de 
zogenaamde ‘half-spaces’ 
vonden. Centraal dirigeerde 
de uitstekend spelende Levi 
van der Span het tempo. 
DKB had er geen antwoord 
op en kwam pas aan het eind 
van het eerste bedrijf  tot 
een kansje. De Borgernaren 
kregen meer mogelijkheden. 
Dit resulteerde echter slechts 
in één doelpunt. De maker 
was topschutter Hendrik 
Gustin. Hij logenstrafte 
daarmee de regel om nooit 
een strafschop te nemen als 
je zelf  onderuit bent gehaald. 
De ‘pingel’ werd onberispelijk 
ingeschoten.

Niet slecht voor een 
vijftiger
Na de thee kon er direct een 
kans voor Igor Tangenberg 
van de thuisploeg genoteerd 
worden. Zijn lob eindigde net 
boven de doellat. Het moest 
een waarschuwing zijn voor 
de gasten, maar een minuut 
later lag de gelijkmaker 
toch in het net. Jeff  van der 
Wetering werd vrijgespeeld 
in de zestien meter en schoot 
beheerst binnen. Er ontspon 
een mooi voetbalgevecht 
met twee teams die vol voor 
de punten gingen. De beste 
kansen waren ook nu weer 
voor de bezoekers. Gustin 
en Floris Hiddink misten 
wat geluk bij de afronding. 
In de 65e minuut ontstond 
er langs de lijn een opstootje 
tussen Borgernaar Tim 

Edens en DKB-er Berry 
van Dijk. Scheidsrechter 
Schepers was streng en trok 
rood voor beiden. Het waren 
de gasten die profiteerden 
van de nieuwe situatie. Een 
kleine vijf  minuten na de 
veldverwijzingen stonden 
zij ineens met 1-3 voor. 
Luuk Kenter en opnieuw 
Gustin waren de makers. Het 
was nu aan de thuisploeg 
om te reageren. Ze deden 
er een stapje bovenop en 
kwamen tien minuten voor 
tijd terug tot 2-3. Even was 
er geen druk op de bal en 
stond het centraal niet goed 
bij Borger. Jordi Kroesen 
profiteerde ervan. In de 
zinderende slotfase gaf  DKB 
steeds meer ruimte weg. De 
groenhemden kregen kans op 
kans, maar met name invaller 
Ruben de Valk stuitte keer 
op keer op de sterk keepende 
Ryan van der Wetering. 
Ondertussen gooide ook 
de grensrechter van de 
thuisploeg de trukendoos vol 
open. De vlag ging bij alles 
omhoog. Het kostte Borger 
wellicht nog een vroegtijdige 
beslissing. Een doelpunt 
van Benjamin Mazeau, die 
na afloop bezwoer dat er 
echt geen sprake was van 
buitenspel, werd afgevlagd. 
En toen kwam dus de eerder 
beschreven zeer makkelijk 
gegeven strafschop. Het 
was Jeff  van der Wetering 
versus Mark Wolters. 
Laatstgenoemde overwon en 
bezorgde zijn ploeg daarmee 
de overwinning. Niet slecht 
voor een vijftiger…

Komende week speelt Borger 
opnieuw een thriller. Dan 
ontvangt het om 14.30 uur 
Kanaalstreekgenoot en 
directe concurrent SJS. De 
versterkte degradatieregel 
maakt het ongekend 
spannend in de 3e Klasse D.

Foto: Alle Oldenbeuving

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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ZorgMies ook actief in Aa en Hunze en Borger-Odoorn
ZorgMies: voor extra ondersteuning bij ‘gewone dingen’
Het bieden van mantelzorgondersteuning 
aan mensen die hulp nodig hebben én de 
eenzaamheid onder ouderen verkleinen. 
Dat is in de kern wat ZorgMies te 
bieden heeft. ‘ZorgMies is sinds 2015 
actief, om de simpele reden dat iedereen 
persoonlijke zorg en aandacht verdient. 
Wij ondersteunen de mantelzorger op 
het moment dat de zorg voor een partner, 
kind of  ouder teveel wordt. Zo kan de 
mantelzorger even tijd voor zichzelf  
nemen. Wij wensen iedereen een goede, 
passende ZorgMies’, zegt Marieke Sprey, 
die namens ZorgMies actief  is in Assen, 
Borger-Odoorn en Aa en Hunze.

Vaste gezichten en een luisterend oor
‘Wij bieden dagelijks mantelzorg 
ondersteuning. Dat doen we zoveel 
mogelijk met vaste gezichten en altijd een 
luisterend oor’, vertelt Marieke. ‘Wij bieden 
ondersteuning bij wat we ‘gewone dingen’ 
noemen. Behalve ondersteuning is ons doel 
om ook eenzaamheid te bestrijden. Ja, dat 
is zeker nodig, zeker ook als je de groeiende 
groep mensen met dementie ziet. Zij hebben 
echt ondersteuning nodig. Daarnaast komen 
we overigens ook bij gezinnen met kinderen 
die ondersteuning kunnen gebruiken.’

Eenzaamheid
Het was heel overzichtelijk allemaal, 
tot een jaar of  veertig, vijftig geleden. 
‘De verpleeghuizen schoten destijds als 
paddenstoelen uit de grond. Ging je met 
pensioen, dan ging je bij wijze van spreken 
direct naar het bejaardenhuis. Tegenwoordig 
is dat niet meer zo. Mensen moeten steeds 
langer zelfstandig blijven wonen, terwijl ze 
heel veel dingen gewoon niet meer kunnen. 
Denk maar eens aan strijken, de was doen 
of  aan boodschappen doen. En dan komt 
ZorgMies in beeld. Wij kunnen ondersteunen 

en bieden een luisterend oor. Het is een feit 
dat hoe ouder mensen worden, hoe kleiner 
het sociale netwerk wordt. Eenzaamheid is 
echt een probleem in ons land’, zegt Sprey.

Goede match tussen ZorgMies en klant
ZorgMies biedt alles, behalve medische zorg. 
‘Particulier kunnen mensen natuurlijk altijd 
een beroep op ons doen. Het kan ook vanuit 
een indicatie vanuit de gemeente of  met een 
indicatie vanuit de WLZ (Wet Langdurige 
Zorg). 

Ons streven is om zoveel mogelijk met vaste 
mensen te werken. Het is de bedoeling dat 
er een band opgebouwd wordt. Een goede 
match tussen hulpvrager en de ZorgMies 
is bij ons erg belangrijk. Er moet een klik 

zijn. Om die reden doen we altijd een intake 
samen met de ZorgMies en de klant. We 
monitoren vervolgens ook hoe het gaat. 
Soms kom je er na een aantal weken achter 
dat er toch geen goede match is. En dan 
zoeken we gewoon een andere ZorgMies.’

Hart en ziel
ZorgMies is een bedrijf, maar we zijn echter 
vooral idealisten. Ja, die bestaan gelukkig 
nog. Als ZorgMies word je niet rijk in geld. 
Een goede ZorgMies is iemand die nog écht 
iets voor de medemens wil doen en die van 
dat werk blij en rijk wordt. Gelukkig zijn die 
mensen er ook nog steeds. ZorgMies ben je 
met hart en ziel. Hoewel we als organisatie 
echt gegroeid zijn, zijn er ook in de 
gemeenten Aa en Hunze en Borger- Odoorn 

nog steeds mensen die ZorgMies niet kennen. 
Jammer, want we kunnen heel veel voor een 
grote groep mensen betekenen. Gewoon, 
even bijpraten, een boodschapje doen, 
strijken of  eten koken. Dat zijn de dingen die 
een ZorgMies doet. We krijgen vooral nieuwe 
klanten door mond-tot-mondreclame. Dat 
beschouwen we als een groot compliment’, 
besluit Marieke trots

Wil jij ook een beroep doen op (een) 
ZorgMies? Neem dan contact op met 
Marieke Sprey via 06-51 94 73 45.  
Mailen kan ook: assen@zorgmies.nl. Zie ook:  
https://zorgmies.nl/zorgmies-assen/.  

(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Gasselternijveen is gedegradeerd naar de 
vierde klasse
Het doek is gevallen voor Gasselternijveen. Zondag werd op eigen veld met 5-3 
verloren van SVV’04. ‘Deze wedstrijd stond symbool voor het seizoen. We maakten 
ook vandaag weer veel te veel fouten en waren verdedigend niet scherp en agressief  
genoeg. En dan red je het gewoon niet’, zei trainer Johan Hollen. ‘Als een verrassing 
komt de degradatie niet. Toch was de ploeg erg teleurgesteld. Als je nou elke week 
van de mat gespeeld wordt, dan leg je je er gemakkelijker bij neer.’

Strafschop Brandon Meems
Een curieuze treffer leverde Nieveen al snel 
een achterstand op. ‘De bal werd uit de 
handen van onze keeper getikt’, zag Hollen. 
De thuisclub toonde echter veerkracht.  Via 
Wessel Koomans en Thijmen Hommes 
draaide Gasselternijveen de achterstand om 
in een 2-1 voorsprong. Nog voor de rust 
kwamen de bezoekers via Sander Kocks 
weer op 2-2. ‘Na de rust hebben we gewoon 

niet goed genoeg verdedigd. Normaal  win 
je een thuiswedstrijd als je drie keer scoort. 
Bij ons was dat vaak niet het geval. Heel erg 
jammer. Persoonlijke fouten hebben ons echt 
de kop gekost dit seizoen.’ De derde treffer 
van Nieveen werd overigens gemaakt door 
de naar Nieuw Buinen vertrekkende Brandon 
Meems. Hij benutte een strafschop. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Remise voor De Treffer’16 in Roswinkel
Trainer Ludy Hulshof  van De Treffer’16 kondigde het eerder al aan: de wedstrijd 
tegen SC Roswinkel leefde bij de club. En dat bleek afgelopen zondag, want De 
Treffer’16 pakte zondag een punt uit bij Roswinkel. 4-4. Het puntje kwam de ploeg 
van trainer Hulshof  ook echt toe.

Twee treffers Melvin Wiering
De remise was dik verdiend en kwam tot 
stand op basis van karakter, zeker als je 
bedenkt dat De Treffer’16 al binnen een 
half  uur tegen een 2-0 achterstand aankeek. 
Twee keer was Roy van der Sluis trefzeker. 
Op een goed moment, pal voor de thee, 
kwam De Treffer’16 dichterbij via een goal 
van Harm Jan Kuiper: 2-1. De bezoekers 
kwamen na de rust via Derk Arnoldus op 
2-2. Vervolgens was het woord weer aan de 

thuisclub, toen Stefan Arends de 3-2 aan liet 
tekenen. Daarna liet De Treffer’16 echter zien 
dat het over karakter beschikt. Want ondanks 
alle tegenslagen dit seizoen, werd de rug 
gerecht. Via twee prima goals van topscorer 
Melvin Wiering kreeg De Treffer’16 wat het 
toekwam: een voorsprong. Toch sloeg het 
noodlot in de slotminuut alsnog toe, toen de 
thuisclub alsnog langszij kwam: 4-4. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Sterk Valthermond wint overtuigend 
van ASVB

‘Het was echt appeltje, eitje vandaag’. Dat zei Valthermond trainer Kenny Koning 
na de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen ASVB. In Blijham wonnen de Mondkers 
afgetekend met 3-0. ‘Ik denk dat we tachtig procent balbezit hebben gehad’, zei 
Koning. Concurrent WKE’16 won ook, waardoor Valthermond nog steeds op één punt 
achterstand staat. ‘Wij moeten blijven winnen en dan maar afwachten. Het is niet 
anders. We hebben ons zelf  in deze positie gebracht.’

Schitterende vrije trap Lars Baas
Zoals gezegd had Valthermond geen kind 
aan ASVB, dat geen moment aan het 
counterspel toe kwam. Toch duurde het lang 
voor Valthermond de score opende. Pal voor 
rust krulde Lars Baas op schitterende wijze 
een vrije trap in de kruising: 0-1. Ook in het 
tweede bedrijf  was Valthermond, met Tom 
Meijers op de bank, heer en meester. Jorn 
Draijer, hij vormde een spitsenkoppel met 
Yordi van der Laan, bepaalde de tussenstand 

op 0-2. In de slotfase maakte invaller Erik Jan 
Veerbeek ook nog de 3-0 voor Valthermond. 
‘We speelden prima. De vorm lijkt terug 
en we hebben weer een wat bredere basis. 
Zondag ontmoeten we Musselkanaal. Die 
moeten nog drie punten hebben om veilig te 
zijn. Dat belooft een lastige pot te worden, 
al gaan we daar met vertrouwen naar toe’, 
besluit Koning. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Buinen doet uitstekende zaken
Buinen nam zondag de volgende horde in de richting van de nacompetitie door 
met 3-0 te winnen van Wijster. De overwinning was meer dan verdiend en had met 
iets meer precisie zeker hoger uit kunnen vallen. Bram Komduur was weer eens het 
goudhaantje bij de ploeg van trainer Johan Sikkes door twee van de drie treffers voor 
zijn rekening te nemen.

Formaliteit
Buinen liet er bepaald geen gras over groeien 
zondag en zette eigenlijk vanaf  het begin 
van de wedstrijd aan. Het overwicht leverde 
echter in eerste instantie geen treffers op. Net 
toen de bezoekers dachten wat beter in de 
wedstrijd te komen, maakte Albert Stevens 
de openingstreffer: 1-0. Amper bekomen van 
de schrik kregen de gasten ook de tweede 
treffer om de oren. Nu was Bram Komduur 

de doelpuntenmaker: 2-0. De tweede helft 
was niets meer dan een formaliteit. Buinen 
nam wat gas terug, Wijster kon niet echt 
een vuist meer maken. Na een uur voetbal 
maakte Komduur de 3-0 en daarna gebeurde 
er verder weinig meer en kon er met een 
ingehuurde DJ gefeest worden in de kantine 
van Buinen. Het bleef  nog lang onrustig in 
Buinen. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Gieten heeft nog zicht op toetje
Gieten bewees zichzelf  zondag een meer dan uitstekende dienst. Op eigen veld werd 
met 3-1 gewonnen van Engelbert. Daardoor is de ploeg van trainer Bas Nibbelke over 
die club heen gegaan en bekleedt het nu de vierde positie, een plek die eventueel 
recht kan geven op het spelen van de nacompetitie voor promotie naar de tweede 
klasse. De marges zijn echter klein en Gieten zal dan ook de resterende twee duels in 
winst om moeten zetten.

Sterke eerste helft
Gieten lijkt precies op tijd in vorm. Engelbert 
probeerde het zondag wel, maar kreeg zeker 
in de eerste heft maar weinig vat op Gieten, 
dat al na ruim een half  uur op een 2-0 
voorsprong stond. Via Jarno Hoiting werd 
het 1-0 en spits Bas Alting verdubbelde voor 
de rust de score: 2-0. Na de onderbreking 

probeerde Engelbert het wel. Gieten hield 
de verdediging echter stevig op slot. In de 
slotminuut vergrootte Gieten de score verder. 
Nu was Jacco Meertens trefzeker: 3-0. In de 
blessuretijd wist Engelbert nog wel de 3-1 te 
maken. Meer dan statistische waarde had deze 
treffer echter niet. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

GKC vervult sportieve plicht
Hoewel er voor de voetballers van GKC eigenlijk niets meer op het spel stond, werd 
zondag in de uitwedstrijd tegen Hoogersmilde wel de sportieve plicht vervuld. De 
ploeg van trainer Gert Sterken won namelijk verdiend met 2-1.

GKC was gedurende grote gedeeltes van de 
wedstrijd de betere ploeg en de overwinning 
was dan ook zeker verdiend.

GKC had een prima start in Hoogersmilde. 
Al binnen tien minuten werd de score 
geopend door Bart Weishaupt: 0-1. Hoewel 
GKC de controle leek te hebben, werd 
het na ruim een half  uur toch gelijk via 

Joost Boerma: 1-1. Dit was ook meteen de 
ruststand. Na de onderbreking bleef  GKC 
druk houden op de thuisclub. Routinier 
Grieto Korthuis maakte na een uur de 2-1 
namens GKC. De gastheren probeerden 
het daarna wel. Dat leverde echter geen 
gelijkmaker op, maar nog wel een rode kaart 
voor Gijs van Aken. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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KNWU kampioenschap op de weg van district Noord
Belangrijk Wielersportevenement in 
Nieuw-Buinen
Op maandag 29 mei a.s. op 2e Pinksterdag zal Nieuw-Buinen het decor zijn 
voor één van de belangrijkste wielersportevenementen van het jaar. Het KNWU 
kampioenschap op de weg in het district Noord.  Het district omvat de provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe. Totaal zullen zo’n 325 renners en rensters 
strijden in de leeftijd van 14 jaar en ouder om podiumplaatsen bij maar liefst 13 
kampioenschappen in de diverse categorieën. De podium plaatsen zijn van groot 
belang omdat ze de renners rechtstreeks een startpositie kunnen opleveren voor 
deelname aan het Nederlands Kampioenschap op de weg later dit jaar.

Veel ondersteuning
Jurjen Rollingswier zelf  woonachtig in 
Nieuw-Buinen en al jaren actief  als verzorger 
in de wielersport vindt het geweldig dat 
zijn Nieuw-Buinen er in geslaagd is zo ’n 
aansprekend en belangrijk wielerevenement 
naar het dorp te halen. ‘Kijk als de provincie 
Drenthe met het Europees Kampioenschap 
de Veenkoloniën niet aan doet nou dan halen 
we zelf  wel de wielersport naar ons dorp!’, 
zo merkt hij met een glimlach op. ‘…..maar 
ere wie ere toekomt we krijgen daarbij veel 
ondersteuning van de Stichting BAG fondsen 
waardoor we Nieuw-Buinen sportief  goed op 
de kaart weten te houden. We zijn daarnaast 
ook bezig om tegen die tijd een ‘Dikke 
banden race’ te houden in ons dorp’, zo 
merkt de enthousiaste Jurjen op.

Start en finish bij de Skeeler en 
Schaatsbaan
De gemeente Borger-Odoorn heeft verheugd 
gereageerd, dat langs de grens van de 
provincies Groningen en Drenthe in het 
voormalige veengebied in ‘de Monden’ er 
een parkoers is gevonden van ca. 6,5 km., 
die voldoende uitdagingen biedt om hier 
de kampioenschappen te organiseren. Het 
parkoers loopt natuurlijk door kerndorp 
Nieuw-Buinen. 

Naast de Permanence, ingericht bij de 
Voetbalvereniging Nieuw–Buinen, zal de 
start- en finish plaatsvinden bij de Skeeler en 
Schaatsbaan op het Zuiderdiep.

Aspiranten judotoernooi Blauwestad 
bezocht door JV Borger
Judovereniging Borger nam zaterdag 
met drie judoka’s deel aan het 
Blauwestad toernooi te Finsterwolde dat 
georganiseerd werd door Tan-Ren-Jutsu. 
Het toernooi voor aspiranten kende met 
150 deelnemers een ongedwongen sfeer 
maar waar wel geknokt werd voor de 
prijzen.

Maxx Wubs kwam uit in het eerste tijdsblok 
en hij zat, doordat een paar judoka’s zich 
hadden afgemeld, in een kleine poule. 
Wel jammer maar hij kon zo in elk geval 
wedstrijdminuten pakken en hij mocht een 
zilveren medaille mee naar huis nemen. Tijn 
Moek en Thomas Bloem waren daarna aan de 
beurt. Zij zaten in dezelfde poule en daarom 
moesten zij het ook tegen elkaar opnemen. 
Hierin was Tijn wat fortuinlijker met als 
resultaat dat hij derde werd en Thomas 
vierde. Tijn en Thomas op plaats 3 en 4

Nieuw Buinen pakt laatste strohalm
De voetballers van Nieuw Buinen kunnen rechtstreekse degradatie niet steeds 
afwenden. Zondag werd op eigen veld gewonnen van FC Ter Apel’96: 2-0. Weerdinge 
verloor, waardoor de achterstand op die ploeg nu drie punten is. Op papier echter, 
heeft Weerdinge een moeilijkere slotwedstrijd en bovendien heeft Nieuw Buinen een 
beter doelsaldo. Het kan dus nog steeds.

Nieuw Buinen streed voor wat het waard 
was zondag. En op basis van de getoonde 
inzet was de overwinning verdiend. Nieuw 
Buinen wilde meer arbeid leveren. ‘Het was 
niet groots allemaal, maar ik vond de zege wel 
verdiend’, zei trainer Hindrik Snijders. Nieuw 
Buinen verdeelde de twee treffers over beide 
helften. Na ruim een half  uur spelen opende 
Mike Schipper de score: 1-0.

Na de hervatting was het duel grotendeels 
in balans. Pas zes minuten voor tijd werd 

de wedstrijd beslist toen Alwin Engelkes de 
2-0 maakte. Vervolgens konden spelers en 
supporters de kantine in, waar DJ Elibo voor 
de vrolijke noot zorgde. Nieuw Buinen speelt 
zondag uit tegen Titan, een ploeg die nergens 
meer voor speelt. Weerdinge  moet op bezoek 
bij Raptim, dat nog wel een driepunter kan 
gebruiken. Mocht Nieuw Buinen winnen 
en Weerdinge verliezen, dan plaatst Nieuw 
Buinen zich op basis van een beter doelsaldo 
voor de nacompetitie. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

HOVC boekt belangrijke zege op Sellingen

HOVC won zondag op eigen veld met 2-0 van Sellingen. Daardoor staat de ploeg 
van trainer Erik de Jong op een nacompetitie plek. ‘Theoretisch kunnen we ons nog 
rechtstreeks handhaven. Je moet echter wel reeel zijn. Een nacompetitie plek is voor 
ons geen straf.  Daar zullen we eventueel niet met een negatief  gevoel in gaan. We 
weten waar we vandaan komen’, zegt trainer Erik de Jong.

Nog tegen Stadskanaal en Forward
HOVC en Sellingen speelden een matige 
pot voetbal. In de eerste helft had HOVC 
een licht overwicht en kreeg het ook de 
beste kansen. Dat was na de rust anders. 
‘Tot aan de 1-0 was Sellingen eigenlijk wat 
beter’, zag De Jong. Een kwartier voor tijd 
opende HOVC de score via Richard Wiggers. 
‘Daarna was het wel klaar. Sellingen is geen 
ploeg die gemakkelijk het spel maakt.’ In de 

absolute slotfase verdubbelde de thuisclub 
de score, toen een vrije trap door een speler 
van Sellingen in eigen doel werd gewerkt: 
2-0. ‘Ik heb me nog net echt verdiept in de 
nacompetitie. Er zijn nog twee wedstrijden 
te spelen en er kans nog van alles gebeuren’, 
zegt De Jong. HOVC speelt in het restant 
van de competitie overigens nog tegen twee 
ploegen die al uitgespeeld zijn: Stadskanaal en 
Forward. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Buinerveen kan nog steeds rechtstreekse 
degradatie voorkomen
Puur op basis van karakter pakte Buinerveen zondag op eigen veld de allerlaatste 
strohalm in de strijd tegen degradatie toen met 2-2 gelijkgespeeld werd tegen naaste 
concurrent DVC’59. Want niemand die een paar minuten voor afloop nog een cent 
gegeven had voor de kansen van de ploeg van trainer Willy Kral. Toen namelijk 
stonden de bezoekers met 2-0 voor.

Rode kaart DVC’59
Er stond behoorlijk wat spanning op de 
wedstrijd. Buinerveen wist dat het bij een 
nederlaag gedegradeerd zou zijn naar de 
vijfde klasse. Verlammend werkte dat echter 
niet. Buinerveen was prima bij de les en in 
bepaalde fasen van de eerste heft ook gewoon 
de betere ploeg. Drie minuten voor rust 
kreeg een speler van de bezoekers de terechte 
rode kaart en kwam de thuisclub in overtal 
te spelen. Bijzonder was vervolgens dat de 
bezoekers met de openingstreffer kwamen: 
0-1.

Gelijkmaker van Patrick Koster
Na de rust probeerde Buinerveen het wel. 
Er was een overwicht, maar heel veel kansen 
kreeg de ploeg niet. Toen de bezoekers tien 
minuten voor tijd de score verdubbelden, leek 
het doek gevallen voor Buinerveen. Niets 
bleek echter minder waar. In de slotminuut 
namelijk maakte Abrehame Yesale de 
aansluitingstreffer en diep in de extra tijd 
maakte good-old Patrick Koster zelfs de 
gelijkmaker: 2-2. En dus kan Buinerveen nog 
steeds rechtstreekse degradatie voorkomen.  
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Rianne van der Laan
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Welkomdienst in Borger m.m.v. 
Mannenkoor ‘Urker Zangers’
Zondag 21 mei a.s. is er weer een Welkomdienst in de Goede Herder Kerk in Borger 
m.m.v. Mannenkoor ’Urker Zangers’ Het mannenkoor ‘Urker Zanger’ zingt het een 
afwisselend programma met o.a. gospels, spirituals, geestelijke en klassieke muziek. 
Het koor, de dirigent en het repertoire harmoniëren uitzonderlijk goed met elkaar.

Als soliste treed Lieneke van Eijkelenburg op. 
Lieneke is 21 jaar en woont in Musselkanaal. 
Ze trad op haar negende zingend op 
tijdens het kerstfeest van de jeugdclub.  
Op elfjarige leeftijd heeft zij haar eerste 
solo cd opgenomen. Het jong talent heeft 
al meegewerkt aan verschillende cd’s en 
concerten.

Voorganger is Ds. H. van Ark uit Vorchten 
en het thema is “Een toekomst vol van 
hoop.” Zondag 21 mei is de wezenzondag, 
de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Jezus is terug naar de hemel, de Geest is nog 
niet uitgestort, je staat met lege handen, je 
blijft verweesd achter. Juist op deze zondag 
klinkt Gods belofte, Hij belooft een toekomst 
vol van hoop!

Volksdansgroep in Exloo viert 50-jarig 
jubileum
 
Volksdansgroep "de Schaop'ndansers" bestaat dit jaar "50 jaar". Ze gaan dit vieren 
op zaterdag 27 mei op het Schaapscheerdersfeest in het centrum van Exloo.
 
Naast de activiteiten van het 
Schaapscheerdersfeest, gaan de 
Schaop'ndansers, de Wieringer 
Dangsers, kindergroep MK Beats en 
muziekvereniging ODO de hele dag 
optredens verzorgen. 

Speciaal voor deze dag hebben ODO, 
de Schaop’ndansers en kinderen van de 
dansschool MK Beats de Holzschuhtanz 
(Klompendans) van Andre Rieu ingestudeerd 
en gaan dit samen een aantal keren uitvoeren.

Oud Gasselternijveen kruist de degens 
met Oud FC Groningen
‘Ik zei tegen Theo Huizinga: bel Arjen Robben 
ook nog even’
De voetbalvereniging Gasselternijveen bestaat een eeuw. In dat kader worden 
er verspreid over het jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Een van de 
hoogtepunten zal ongetwijfeld het duel tussen een ploeg van oud spelers van 
Gasselternijveen en oud FC Groningen zijn, op vrijdag 2 juni. ‘Ondertussen zijn 
dertien spelers van FC Groningen bekend. Theo Huizinga, met wie ik intensief  
contact heb, zal deze week meer spelers prijsgeven. Ik heb hem nog wel even 
gevraagd om Arjen Robben ook even te bellen’, lacht Roelof  Heuten, ondertussen 
Mister Gasselternijveen. Uiteraard trekt Heuten op 2 juni ook zijn Copa Mundials nog 
even weer aan. ‘En misschien mag ik van scheidsrechter Roelof  Luinge wel zonder 
scheenbeschermers spelen’, zegt Heuten.

Kevin Hulshof
Het formeren van een selectie van spelers 
voor Gasselternijveen was niet moeilijk. ‘We 
komen in principe elk jaar al met een team in 
actie, ter nagedachtenis aan Kevin Hulshof. 
Die selectie zal de kern vormen van het team 
dat aantreedt tegen FC Groningen. En dus 
kunnen toeschouwers onder meer Patrick 
Beek, de gebroeders Dijkhuizen, Hiske de 
Vries, Remmelt Jan Drent, Robert Oosting, 
Robert Oud en de gebroeders Salomons in 
actie zien. Trainer is Willem Volders. Hij heeft 
ook de selectie samengesteld’, zegt Heuten.

Eerste namen FC Groningen bekend
Heuten heeft een hotline met manager 
Theo Huizinga. Van FC Groningen Die 
heeft ondertussen laten weten dat Roy 
Beukenkamp, Johan Tukker, Lucien Sahetapy, 
Paul Matthijs, Gibril Sankoh, Sander van 
Gessel. Arjan Blaauw, Ronald Steenge, Martin 
Drent, Antoine van der Linden, Marnix 
Kolder, Marcel Pannekoek en Skodran Metaj 
naar Gasselternijveen komen. ‘Er komen 
nog een groot aantal spelers bij en uiteraard 

hopen we dat er een aantal grote namen 
bij komt. Ik weet dat ze ongeveer veertig 
spelers benaderd hebben en ze hebben 
ook gewoon een grote selectie nodig. De 
wedstrijd duurt twee keer een half  uur en ze 
willen doorwisselen. Ik hoop deze week weer 
nieuwe namen door te krijgen.’

Roelof  Luinge
Natuurlijk blijft het niet alleen bij 
de wedstrijd. ‘We hebben een leuke 
randprogramma samengesteld. Daarvoor 
ben ik Emiel Jansen en Maikel Pieterman 
bijzonder erkentelijk. Zij regelen alles om de 
wedstrijd heen. Geweldig hoe ze dat doen 
en vooral het enthousiasme waarmee ze 
dat doen.’  Zoals gesteld zal Roelof  Luinge 
de wedstrijd leiden. ‘Hij is ooit eens eerder 
in Gasselternijveen geweest. Dat – en ook 
het bezoek aan het café na afloop - wist hij 
zich nog goed te herinneren overigens.’ De 
wedstrijd op 2 juni begint om 19.00 uur. De 
entree bedraagt vijf  euro. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Perfecte wandelvierdaagse Borgerhof
‘Iedereen heeft een mooie week gehad’

De Borgerhof  in Borger organiseerde vorige week voor de derde keer een eigen 
wandelvierdaagse. ‘De week is echt perfect verlopen’, zegt activiteitenbegeleider 
Marga tevreden. ‘We hadden natuurlijk geluk met het weer, met alleen op woensdag 
een heel klein buitje. Da was een heel contrast met vorig jaar toen we de vierdaagse 
vanwege de hitte moesten annuleren.’

‘Kon niet beter’
Geen vervelende dingen onderweg, 27 
enthousiaste deelnemers en minstens zoveel 
vrijwilligers. Het was de vierdaagse van de 
Borgerhof  in de notendop. ‘Er deden 27 
mensen mee. De meeste mensen zaten in 
een rolstoel en werden geduwd door  familie, 
vrijwilligers en personeel. We waren dus 
vier dagen met zestig mensen onderweg. 
Op donderdag hebben leerlingen van het 

Esdalcollege meegelopen en de deelnemers 
op koffie en thee getrakteerd’, zegt Marga. 
Ook de Boni deed nadrukkelijk een duit 
in het zakje. Dinsdag kregen deelnemers 
een pakje drinken en snoep en vrijdag 
bij binnenkomst allemaal een plantje en 
chocolaatjes. ‘Iedereen, dus zowel deelnemers 
als vrijwilligers, hebben een perfecte week 
gehad. Het kon eigenlijk niet beter.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Brandweer Gieten organiseert op zaterdag 20 
mei a.s. brandweerwedstrijden
Vrijwillige Brandweer Gieten zoekt 
nieuwe leden
Brandweer Gieten is op zoek naar nieuwe collega's om het team te versterken. Om 
deze helden en vrijwilligers te werven, start de brandweer de wervingscampagne 
"Laat Gieten niet in rook opgaan." Postchef  Edwin Veldman geeft aan dat de 
brandweer voornamelijk op zoek is naar vrijwilligers die overdag thuis zijn of  in 
Gieten werken.

Onmisbaar
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de 
brandweer en zorgen voor de veiligheid 
van de lokale gemeenschap. De nieuwe 
vrijwilligers krijgen een uitgebreide opleiding 
om hun vaardigheden te ontwikkelen 
en om goed voorbereid te zijn op hun 
verantwoordelijke taken.

a.s. Zaterdag brandweerwedstrijden
Brandweer Gieten organiseert op 20 mei 
brandweerwedstrijden, een uitstekende 
manier om kennis te maken het werk van 
de brandweer. "De wedstrijden zijn een 
uitstekende gelegenheid om een kijkje te 
nemen bij de brandweer en te ervaren wat 
het vak inhoudt", zegt Edwin Veldman. 
De brandweerwedstrijden geven een dag 
vol spanning en actie, waarbij verschillende 
brandweerteams uit Drenthe het tegen elkaar 
opnemen in de klasse Brandbestrijding. 
Bezoekers kunnen genieten diverse inzetten 

en zijn in de gelegenheid om vragen te stellen 
aan de huidige brandweerlieden.

Aanmelden bij de kazerne in Gieten
“Geïnteresseerden voor het evenement 
kunnen zich tussen 9.00 en 15.00 uur melden 
bij de kazerne in Gieten. Daar horen ze de 
locatie van de wedstrijden", aldus Veldman. 
Ook kunnen zij contact opnemen met de 
brandweer voor meer informatie of  om een 
afspraak te maken om eens een oefening van 
Brandweer Gieten bij te wonen.

Sluit je aan bij de Vrijwillige Brandweer 
Gieten en help mee om Gieten veilig te 
houden. Laat deze kans niet in rook opgaan 
en zet je in voor je gemeenschap! Voor meer 
informatie over de wervingscampagne en 
het evenement op 20 mei kan je kijken op 
de website van Brandweer Gieten via www.
brandweergieten.nl
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Jeugdsoos The House in Gieten op nieuwe locatie
‘Mooi om te zien hoe de jeugd hier met 
elkaar omgaat’

De jeugdsoos in Gieten is verhuisd en heeft een nieuwe naam gekregen. Voortaan 
is de jeugdsoos gevestigd in het oude postkantoor in Gieten en luistert het naar de 
naam The House. ‘Vroeger was er in Gieten ook een jeugdsoos met deze naam’, legt 
Bent Hettema, jeugdwerker van Impuls, uit. De nieuwe jeugdsoos werd vrijdagavond 
geopend.

Omwonenden maken kennis
‘Het was een heel leuke avond met tussen de 
dertig en de veertig jongeren. Vooraf  hadden 
we de omwonenden uitgenodigd. Vanuit 
de gemeente Aa en Hunze vinden we het 
belangrijk dat jeugd een eigen plekje heeft. 
Dat willen ze zelf  ook graag, Het gaat dan 
met name om jeugd vanaf  de eerste klas van 
het voorgezet onderwijs tot aan zestien jaar. 
Wij van Impuls helpen de jongeren bij het 
opzetten van een jeugdsoos. The House is 
eens per twee weken op vrijdagavond open. 
Er staat een spelcomputer en we organiseren 
regelmatig activiteiten als bijvoorbeeld 
karaoke of  een pubquiz. Is The House 
open, dan is er altijd een jongerenwerker van 
Impuls aanwezig’, vertelt Bent. 

‘Vingerafdruk’
De nieuwe jeugdsoos is ietsje kleiner dan 
de vorige. ‘Daar hadden we gemiddeld toch 
tussen de vijftig en zestig jongeren per avond. 
Vrijdag waren er zeker veertig jongeren. 
Dat geeft aan dat er ook echt behoefte 
is aan een jeugdsoos in het dorp. Ook in 
andere dorpen in Aa en Hunze hebben we 
verschillende faciliteiten voor deze doelgroep. 
Het is geweldig hoe ze met elkaar omgaan. 
Het is gewoon dé ontmoetingsplek. Hoewel 
The House al leuk ingericht is, mist nog de 
‘vingerafdruk’ van de jeugd zelf. Afgelopen 
vrijdag mochten ze zelf  input geven en daar 
gaan we zeker iets mee doen.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Onder regie van Marjan Buring
Theatergroep Helmers uit Gieten speelt 
komische voorstelling 'Cruise Control'
Tickets te koop bij Greving Uw groene 
vakwinkel in Gieten

Een lang gekoesterde wens van de twee zussen Brenda en Loes is in vervulling 
gegaan. Zij hebben hun vrachtschip The Bloody Mary omgebouwd tot een 
cruiseschip, waarmee ze reizen gaan aanbieden op de Middellandse Zee. Met 
spanning hebben de twee zussen uitgekeken naar de eerste vakantiereis, waarvoor 
acht passagiers hebben geboekt.

De komische voorstelling wordt onder regie 
van Marjan Buring vijf  keer gespeeld. Het 
cruiseschip ligt aangemeerd in de loods van 
Venema Communicatie aan de Bloemakkers 
34 in Gieten. De eerste voorstelling vindt 
plaats op zaterdag 10 juni om 20.00 uur. De 
vier andere voorstellingen zijn op zondag 
11 juni om 15.00 uur, op vrijdag 16 en 
zaterdag 17 juni om 20.00 uur en op zondag 

18 juni om 15.00 uur. Een toegangskaartje 
kost 8 euro. Tickets zijn te koop bij 
Greving Uw groene vakwinkel in Gieten. 
Theaterliefhebbers die niet in Gieten wonen, 
kunnen een kaartje telefonisch reserveren: 
0592-263267.

Donateurs van Theatergroep Helmers 
hebben recht op één gratis kaartje.

Theatergroep Helmers uit Gieten speelt Cruise Control. Foto: Dick Scholing
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Definitieve tekening nieuwbouwproject 
‘Oosterwijk’ in Nieuw-Buinen 
gepresenteerd

Hoe je het ook wendt of  keert; de inwoners van Nieuw-Buinen zijn zeer nauw 
betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen voor het nieuwbouwproject 
achter de multifunctionele accommodatie in het dorp. De nieuwe wijk gaat 
‘Oosterwijk’ heten, een naam die door mevrouw Smit-Oosterwijk uit Nieuw-Buinen 
bedacht is. Daarvoor kreeg zij vorige week dinsdag van de gemeente Borger-Odoorn 
een prijs uitgereikt uit handen van Wethouder Henk Zwiep.

Veel belangstelling voor definitieve 
tekening
Afgelopen week konden bewoners van 
Nieuw-Buinen de definitieve tekening van 
stedenbouwkundige Frans Beune zien. 
Vervolgens konden ze in gesprek met leden 
van de klankbordgroep en mensen van 
de gemeente. Van die gelegenheid werd 
gretig gebruik gemaakt. Ook in aanloop 
naar de definitieve tekening werden de 
inwoners van Nieuw-Buinen steeds nauw 
betrokken. De input die de klankbordgroep 
vanuit de gemeenschap kreeg, werd steeds 
meegenomen  en een en ander resulteerde 
uiteindelijk in de definitieve tekening.

Tennisbaan blijft
De tennisbaan, toch een heikel punt, blijft 
(voorlopig) in de nieuwe wijk gevestigd. 
Verplaatsing paste nu nog niet binnen de 
mogelijkheden. Mocht dat over een aantal 
jaren wél tot de mogelijkheden behoren, dan 
zal voor de ruimte die in ‘Oosterwijk’ ontstaat 
een nieuw plan ontwikkeld worden.
 
Klankbordgroep minder samen
Nu de tekening definitief  is, zal de 
klankbordgroep, die uitstekend werk  
geleverd heeft, niet meer frequent 
samenkomen. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Foto’s: Harrie Meiringh
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Ingezonden brief  |  Naoberschap
Iedereen gebruikt het te pas en te onpas, het staat misschien wel in iedere editie van deze 
krant, zelfs onze burgemeester Jan Seton laat geen nieuwjaarstoespraak voorbij gaan 
zonder het woord te gebruiken: naoberschap.

Maar wat is naoberschap, dat begrip waar iedere Drent trots op is en wat wordt gezien als 
iets typisch voor deze streken, iets bijzonders? Is het de buren bijstaan met raad en daad? 
Elkaar helpen als het nodig is, maar liever nog: naar elkaar omkijken, ook ongevraagd.

De burgemeester en wethouders zijn in ieder geval trots op het noaberschap, zoals te 
lezen staat in het Coalitieakkoord, want ‘in Borger-Odoorn zien we naar elkaar om!’. Zij 
denken dat in onze gemeente daardoor een ‘hoog aantal vrijwilligers en mantelzorgers’ 
zijn. Dat zou natuurlijk ook met de sociale afbraak van de laatste jaren te maken kunnen 
hebben, maar dat klinkt niet zo fijn. (Op de website van de gemeente komt het begrip 
trouwens niet voor, dus zo trots zijn ze dan ook weer niet.)

Of  wordt naoberschap gebruikt om zich te onderscheiden: bijv. de Drent tegenover 
de niet-Drent? Of  de sociale Drent tegenover de niet-sociale Drent? (Noaberschap 
is echter geen typisch Drents begrip, geheel Oost-Nederland is bekend hiermee, al 
schrijven ze het in Twente met de -oa omgekeerd: naoberschap.) Zou het kunnen dat dit 
begrip langzamerhand gebruikt wordt om zich af  te zetten tegen anderen, mensen van 
‘buiten’, niet van hier, import? Zo van: Jullie begrijpen ons niet, want wij hebben hier 
noaberschap. Wij kiekt hie nao mekaor.

Maar is dat wel zo? Wordt er hier méér nao mekaor gekiekt als/dan ergens anders? Is er 
in Borger-Odoorn of  in (Zuidoost)Drente sprake van een sterk sociaal vangnet, waar 
iedereen zich zachtjes in kan laten vallen en dan geholpen wordt door zijn buren? Of  is 
naoberschap de mythe die we krampachtig in stand willen houden, omdat het idee zo 
mooi is? Omdat dat ons een beter mens maakt? Of  omdat we hier in Drenthe ook iets 
bijzonders willen hebben wat nergens anders voorkomt? Zo van: wij hebben hunebedden 
én noaberschap!

Echter, hunebedden bestaan, noaberschap is een collectieve illusie, gebruikt om onze 
dorpen een kenmerkend en positief  gezicht te geven, gebruikt door de politiek om 
vooral toch te laten zien dat ze begrijpen ‘wat er leeft onder de bevolking’ waardoor men 
draagvlak wil creëren voor zichzelf: kijk mij eens één zijn met de hele gemeente, ik weet 
wat goed voor jullie is.

Niet de buurman die zegt dat noaberschap hier heel belangrijk is en vervolgens zijn 
tuinafval aan de overkant van de weg dumpt, terwijl het groen gratis wordt opgehaald. Of  
is dat appels met pompoenen vergelijken?

Noaberschap was eens, toen de bevolking hier écht aangewezen was op zichzelf, toen 
kanalen werden gegraven om het turf  over water te vervoeren richting Stadskanaal en 
verder. Toen het weken duurde voordat er vanuit Den Haag brandweerwagens werden 
gestuurd voor de Veenbrand. Toen iedereen een taak had in de gemeenschap, en voor 
anderen werd gezorgd. Dát was noaberschap. Dat was het Drenthe voordat de aanleg 
van spoorwegen, de A37 en de N34 grote stukken land doormidden sneed, waardoor 
Drenthe tegen heug en meug betrokken werd bij de economische ontwikkelingen van de 
rest van het land. Het Drenthe vóór de komst van ‘die Westerlingen’ die niet snappen hoe 
de Drentse noaberschap werkt, maar zich wél vaak inspannen om allerlei voorzieningen 
op peil te houden, daar waar de echte Drent het vaak af  laat weten.

Een beetje zoals Gemeentebelangen (sowieso een vreemde naam, want hoe kan je nou 
alle belangen van een gemeente behartigen?) functioneert in de raad. Lekker boos en 
teleurgesteld raken omdat ze na twee periodes van falend beleid er eindelijk buiten spel 
zijn gezet, maar dan vervolgens als de gebeten hond reageren op alles wat maar vanuit 
de coalitie hun richting op komt. Heel jammer, ook zeer weinig constructief, en daarin 
worden ze helaas dan ook nog eens gesteund door het bijtend eloquente raadslid van 
GroenLinks en de kleurloze volger van D66. Misschien dat het ermee te maken heeft dat 
‘noaberschap’ nergens op hun website terug te vinden is, dat ze daarom niet zo van hun 
buren in de raad houden.

Een import-Drent
Ines van Dijk, Valthermond

Inwoners Borger nauw betrokken bij invulling Borger-West
Participatiesessie voor inwoners van 
Borger gehouden

In ‘t Anker in Borger werd afgelopen donderdag de eerste participatiesessie voor 
inwoners van Borger gehouden met als onderwerp de invulling van Borger-West; het 
laatste stukje van de Daalkampen rond het nieuwe Esdalcollege. Ongeveer 90 mensen 
bezochten deze avond.

Twee sessies
In twee sessies werden belangstellenden 
door de gemeente Borger-Odoorn bijgepraat 
over de plannen die het voor dit deel van 
Borger heeft. Vorig jaar werd in Borger een 
woonwensenonderzoek gehouden onder 
de inwoners. Daaruit kwam Borger-West 
naar voren als de gewenste locatie voor 
woningbouw in het dorp.

Ontwikkeling tot nu toe
Tijdens de prima bezochte sessies in ‘t Anker 

ging de gemeente in op de ontwikkeling 
tot nu toe. Er werd door de gemeente en 
bezoekers gesproken over onder meer de 
onderwerpen groen, verkeer en recreatie. De 
gemeente neemt de inbreng van de bewoners 
nadrukkelijk mee in de volgende stappen die 
gezet worden in de ontwikkeling van Borger-
West. Richting het einde van het jaar zullen de 
plannen aan de inwoners worden voorgelegd 
om op basis daarvan weer input op te halen. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
Jan van Duuren uit Buinen werd 
Koninklijk onderscheiden

Op zaterdagmiddag 13 mei jl. heeft burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-
Odoorn in het Overijsselse Heeten (gemeente Raalte) tijdens het 60-jarig jubileum 
van Vogelvereniging ‘Ons Genoegen’ Lettele een Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt aan de heer Jan van Duuren uit Buinen.  Jan Van Duuren is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
Vogelvereniging ‘Ons Genoegen Lettele’
Jan  van Duuren is op 1 januari 1970 
lid geworden van Vogelvereniging ‘Ons 
Genoegen Lettele’. Hij wilde al eerder 
bij de Vogelvereniging, maar vanwege de 
leeftijdsgrens (12 jaar) moest hij nog 2 jaar 
geduld hebben. Zodra hij lid was sprak hij 
mee over de vogels en was hij altijd van de 
partij als er iets gedaan moest worden. Jan 
Van Duuren heeft tijdens die 50 jaren aan 
vele acties en werkzaamheden mee geholpen 
of  ze zelf  georganiseerd.
 
Wereldkampioen in 1993
Dat hij veel weet over de vogels blijkt wel uit 
het feit dat hij zelf  in 1993 wereldkampioen 
is geworden. Hij werd hiervoor door de 
Vogelvereniging en door de gemeente 
gehuldigd.
Als in 1979 tijdens een tafelkeuring weer 
blijkt dat de heer Van Duuren wel erg veel 
van vogels weet, wordt hij gevraag om 
keurmeester voor de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers (NBvV) te worden. In de 
jaren daarna volgden ook de functies van 
Keurmeester NBvV Postuur en Keurmeester 
COM.
 
Vrijwilliger pur sang
In 1982 wordt hij de penningmeester in 
het bestuur van de Vogelvereniging. Het 
penningmeester-schap verruilt hij later 
voor de functie van secretaris. En in 2000 
volgt ook de functie van secretaris in het 
districtsbestuur van Overijssel.  Sinds 2009 
is hij ook altijd aanwezig als medewerker bij 
de Nationale Kampioenschappen NBvV. 
Een vrijwilliger pur sang! Dit alles heeft er 
toe geleid dat de heer Van Duuren in 2011 
door de NBvV onderscheiden met de speld 
“Bijzonder Gewaardeerd Lid”. Naast al zijn 
activiteiten rondom de vogels, is de heer Van 
Duuren tot 2020 ook 15 jaar commissielid, 
leider/materiaalman geweest bij de 
Voetbalvereniging SV Schalkhaar.

SPY festival viert de 10e editie met 
Orange Skyline en Marathon
 
Het 2e lustrum van het festival vindt plaats in het Atlas theater op 20 mei. Ook dit jaar 
is er weer ruimte voor Drents talent en een staalkaart van nieuwe spannende bands.
 
Het festival is 10 jaar geleden in het leven 
geroepen door The Bake Shop samen met 
Douwe Sterkenburg.

Dit jaar is er geen middagprogramma maar 
gaat het avondprogramma worden verdeeld 
over 2 zalen. In de line up vindt je acts als 
Marit Nygård en de Medemens,  zij neemt 
dit jaar deel aan het Hit the North talent 
traject, daarnaast hiphop van Dylamic, de 
Franstalige 60ies pop van FLEUR, de art pop 
van Malu, de indie van FIEP, en natuurlijk de 
van oorsprong Drentse band Orange Skyline 
met hun show, de avond sluit af  met de zeer 

energieke postpunk van Marathon.
 
Het festival biedt opkomende acts de 
mogelijkheid zich te presenteren en stelt het 
publiek in staat kennis te maken met deze 
nieuwe acts.

SPY is een onderdeel van Stichting The Bake 
Shop die ook maandelijks The Bake Shop 
Presents! organiseert waar de nadruk ligt op 
lokaal en regionaal talent met eigen nummers.
Tickets zijn te bestellen op https://
spyfestival.nl/

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com

Foto: Harrie Meiringh
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Rijbewijskeuringen CBR in Gieten
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 
jaar of  ouder bent of  wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of  
vernieuwen, of  wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het 
CBR. Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Het oude 
postkantoor op donderdag 25 mei, donderdag 22 juni en donderdag 20 juli medisch 
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 
€ 55,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E 
tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt 

u uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze website: www.
regelzorg.nl of  tijdens kantooruren via de 
afsprakenlijn: 088-23 23 300. Voor het laten 
invullen van een rapport oogarts gaat u naar 
www.regelzorg.nl/oogarts of  belt u ons.

Geheel nieuw programma: 'SNEEUWHART'
Guus Westdorp geeft optreden 't Kleine 
Kerkje in Gieterveen
 
Al 50 jaar houdt Guus Westdorp zich 
bezig met Nederlandstalige liedjes. 
In theaters en vele venues heeft hij ze 
gespeeld en gezongen. Guus was pianist 
bij Toon Hermans en Liesbeth List.

Na zijn solo ‘Ramses, de liederen’ komt hij nu 
met ‘Sneeuwhart'. a.s. Zaterdag staat hij in ‘t 
Kleine Kerkje in Gieterveen vanaf  20.00 uur. 
Een kaartje kost € 12 en u kunt reserveren via 
www.hetkleinekerkje.nl of  06 52 03 00 36

Guus verlangt altijd naar de plek waar het 
goed is: thuis tussen de mooiste liedjes van 
Nederlandse bodem. De mooiste schrijvers 
van de laatste eeuw brengen hem plezier, 
warmte en weemoed. Guus zingt en speelt 
nog graag parels van bijvoorbeeld Herman 
van Veen, Paul van Vliet, Ramses Shaffy 
en natuurlijk Toon Hermans met wie hij 
intensief  samenwerkte aan zijn laatste album 
‘Als de liefde….’.

Tussentijds deelt Guus verhalen en anekdotes 
met het publiek. Guus leeft en speelt een 
leven vol inspiratie, wat weer geleid heeft tot 
het schrijven van zijn eigen liedjes. Vele zien 
nu voor het eerst het licht in ‘Sneeuwhart’.
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500 Euro opgehaald voor de stichting Groei en Bloei
Leuke en leerzame MeiMarkt in  
Nieuw-Buinen

Leuk en leerzaam, dat was het meehelpen en organiseren van de MeiMarkt voor 
de leerlingen van de democratische school In Nieuw-Buinen! De MeiMarkt werd 
afgelopen woensdag georganiseerd te Noorderdiep 99.

De kinderen regelden zelf  leuke activiteiten 
voor een stempelkaartroute, zoals blikgooien 
en een speurtocht door het voedselbos. 
Er was zelfs een heuse waarzegster: een 
van de oud-leerlingen kwam de toekomst 
voorspellen voor wie dat maar wilde. En ook 
voor lekkere taartjes was gezorgd: een paar 
leerlingen heeft de dag voor de markt de hele 

dag in de keuken gestaan. Met prachtige, 
zelfgebakken creaties als resultaat. Alles bij 
elkaar is er meer dan 500 euro opgehaald 
voor de stichting Groei en Bloei, die met de 
donaties deze bijzondere locatie verder wil 
ontwikkelen tot een inspirerende plek vol 
sociale en educatieve activiteiten. Een fijne en 
verbindende middag!

Feestelijke opening zonneparken in 
Borger-Odoorn

Chint Solar heeft op zaterdag 13 mei j.l.  zonneparken in o.a. Borger-Odoorn  
feestelijk geopend. Dat gebeurde in het bijzijn van wethouder Jeroen Hartsuiker, 
buurtbewoners en partijen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en bouw.

De zonneparken in 1e Exloërmond, 
Drouwenermond en Nieuw-Buinen werden 
geopend. Op Zonnepark Drouwenerzon 
werd de opening verricht door wethouder 
Jeroen Hartsuiker van Gemeente Borger-
Odoorn.

Bij de opening van Zonnepark 
Drouwenerzon in de gemeente Borger-
Odoorn werd een cheque ter waarde van 
5.000 euro uitgereikt aan de dorpshuizen 
in Nieuw-Buinen en Drouwenermond. 

Zij kunnen dit bedrag besteden aan de 
verduurzaming van het buurthuis.

De zonneparken in Drouwenermond en 
Nieuw-Buinen werden ontwikkeld door 
lokale ontwikkelaar Wollerich. Chint Solar 
nam de realisatie en bouw voor zijn rekening. 
De bouw van de parken werd afgerond 
tussen de zomer van 2022 en december 2022. 
De projecten zijn eigendom van en worden 
geëxploiteerd door Blue Elephant Energy.
 

Wethouder Jeroen Hartsuiker neemt de cheque namens buurthuis Assekolke in ontvangst. 
Foto: Bas van Hattum

Sofian Eljarroudi overhandigt de cheque aan buurthuis Nieuw-Buinen. Foto: Bas van Hattum

Speciale weekendactiviteiten week 20 t/m week 
23 in Nieuw-Buinen
Speciale kortingen op weekend-
activiteiten bij keramisch museum
In nauwe samenwerking met het Veenkoloniaal Museum in Veendam brengt het 
Keramisch Museum Goedewaagen tot eind augustus een eigen Art Nouveau of  
Jugendstil-programma. Geen ander Nederlands museum brengt op zaal zo'n groot en 
tegelijk ook gevarieerd overzicht aan keramiek uit de periode 1890-1915 als het Nieuw-
Buiner museum. Die verscheidenheid aan vormgeving en technieken staat centraal 
in de rondleidingen die conservator Friggo Visser op zondagmiddag 21 en 28 mei 
vanaf  14.00 uur geeft. Chinees-Japanse invloeden, maar ook de vrouwenbeeltenissen 
van Mucha of  de herontdekking van technieken uit het Middellandse Zeegebied 
zijn afleesbaar in de museumzalen bij tegels, tegeltableaus en siervazen van diverse, 
Nederlandse fabrieken. De kunstnijverheid van rond 1900 betekende eveneens als 
reactie op de vaak fantasieloze massa industrie van de late 19e eeuw de ambachtelijke 
wedergeboorte van bloeiperiodes in kunst en kunstnijverheid vanaf  de late 
middeleeuwen. De 1,5 uur durende rondleiding kost alleen de entreeprijs à € 6, dat wil 
zeggen de halve rondleidingenprijs.

In het weekend van 3 en 4 juni dat het 
glas en keramiekdorp Nieuw-Buinen zijn 
200-jarig bestaan viert opent het keramisch 
museum van 12.00 tot 17.00 uur zijn 
deuren voor de halve entreeprijs à € 3 per 
persoon. Het museum biedt reüniegangers 
en geïnteresseerden uit de Drents-Groninger 
Veenkoloniën zo de gelegenheid om 
kennis te maken met de 164-jaar van de 
unieke glasproductie in het Veen. Met 144 
topstukken van 6 fabrieken uit de collectie 
van de Nieuw-Buiner verzamelaar Henk 
Brans wordt de landelijk nauwelijks bekende 
ambachtelijke maakindustrie geïllustreerd. 
Ten behoeve van het maken van mallen voor 
te blazen glaswerk leverden pottenbakkers 
lange tijd massief  gedraaide kleivormen. 
Een recent teruggevonden bron met 
personeelsgegevens van Voorheen Meursing 

leerde dat in 1942 bij de glasfabriek de 
pottenbakker Wiegman werkte.
 
Toen de glasindustrie van Nieuw-Buinen 
in de jaren 60 steeds meer arbeidsplaatsen 
verloor, kreeg Nieuw-Buinen in oktober 1963 
een eigen grote keramische werkgever in de 
vorm van Royal Goedewaagen. Niet meer 
de hoogwaardige turf  die de goedkope en 
kwalitatief  hoogwaardige brandstof  voor 
de glasindustrie tot ca 1950 vormde, maar 
het vanuit huidig perspectief  spotgoedkope 
Groninger aardgas van omgerekend 2 
Eurocent per kubieke meter bracht in 1963 
de Gouwenaren ertoe om hun fabriek 
naar Drenthe te verhuizen. Honderden 
werknemers uit het Drentse Veen vonden 
nadien werk bij met name het schilderen van 
KLM-huisjes en Delfts Blauwe sierborden.

MTB de Hondsrug organiseert  
MTB Clinic’s vanaf 23 mei in Gieten
 
Mountainbike vereniging de Hondsrug in Gieten gaat beginnende en gevorderde
mountainbikers weer op weg helpen. De MTB Instructeurs van de vereniging delen 
graag hun kennis. Bovendien wordt het mountainbiken zoveel leuker als je over de 
juiste technieken beschikt en daardoor grenzen kunt verleggen. Vanaf  dinsdag 23 mei 
zijn er weer een serie clinic’s voor volwassenen.
 
In een ontspannen en gezellige sfeer, leer je 
bij MTB de Hondsrug je thuis te voelen op 
de
mountainbike door de techniek te beheersen. 
Een MTB Clinic volgen bij Mountainbike 
vereniging de Hondsrug betekent werken 
aan je fietstechniek. Met krachtige benen 
kom je ver, maar nog veel belangrijker is 
jouw techniek, controle en balans. Onder 
begeleiding van gediplomeerde mountainbike-
instructeurs leer je in vier weken hier aan te 
werken.
 
Tijdens de clinic’s leer je nieuwe technieken 
en ga je daar direct actief  mee aan de slag.
Uit ervaring blijkt dat mountainbikers verstelt 
staan wat ze nog kunnen bijleren, en ervaren 
de clinic’s dan ook als zeer positief. De 

clinic’s worden aangeboden in verschillende 
niveaus van beginners tot gevorderden, en 
is voor zowel mannen als vrouwen. Voor 
de clinic’s hoef  je niet te beschikken over 
een goede conditie. Bochten, schakelen, 
juiste balans, klim- en daaltechniek en het 
rijden van technische obstakels, alles trekken 
wij uit de kast om jou de ultieme flow op 
de mountainbike te laten ervaren en dat 
natuurlijk onder begeleiding van de onze 
ervaren MTB Instructeurs. Bij ons ga je 
verder dan simpelweg een rondje achter de 
instructeur aan!
 
De clinic’s vinden plaats op dinsdagavond. 
Wilt u meer informatie of  zich  
aanmelden kijk dan op de website  
www.mtbdehondsrug.nl

PCOB in Borger gaat weer fietsen
 
Bij goed weer gaan wij weer donderdagmiddag 18 mei fietsen met de PCOB-afd 
Borger. Vertrek om 13.30 uur aan de voorzijde van de Goede  Herderkerk aan de 
Hoofdstraat 11 in Borger.

Iedereen die graag fietst is van harte 
welkom. Wij fietsen altijd een leuke route 
met onderweg tijd voor een kop koffie/thee 

of  iets anders. Neem ook eens een vriend/ 
vriendin mee.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Zoo Werkt ’t Festival! Ben jij er bij op 
25 mei in Emmen?
Beleef  je nieuwe baan bij het Zoo Werkt ’t Festival in Emmen op donderdag 25 
mei! Van 10.00 tot 19.00 uur staan er meer dan 100 verschillende bedrijven op het 
Stadionplein met hun eigen belevingsstand. Daag jezelf  uit en zie, hoor, ruik, 
proef  en beleef  verschillende branches. Geniet tussendoor van de lekkernijen 
van de foodtrucks én luister naar muziek van o.a. Erik van Klinken. Kortom; een 
onvergetelijk festival vol activiteiten! De toegang is gratis.

Jouw (loop)baan ontdekken
Het festival is jouw kans om een kijkje te 
nemen in de keuken bij andere organisaties. 
Ga in gesprek met medewerkers óf  ervaar 
het werk zelf  met de meest uiteenlopende 
activiteiten. Maak bijvoorbeeld kennis met 
de zorg en oefen injecteren in een speciale 
pop, ontdek de logistiek en neem plaats in 
een rijsimulator van een vrachtwagen of  test 
je technische inzicht en leg een vloer aan. Ga 
naar zoowerktt.nl/partners en ontdek welke 
organisaties er deelnemen.

Het Zoo Werkt ‘t Festival is voor 
werkzoekenden, werkenden, werkgevers, 
studenten en vooral voor iedereen die 
nieuwsgierig is naar ander werk.

Foodtrucks en DJ booth
Naast het bezoeken van de belevingsstands 
van de bedrijven, kun je ook dansen bij 
de DJ, kijken naar de illusionisten van 
de Brothers of  Mystery en genieten van 
churros, flammkuchen of  de lekkerste (vega) 

barbecuesnacks bij de foodtrucks. Kortom, 
het wordt een groot feest!

Blijf  op de hoogte
Volg Zoo Werkt ’t op LinkedIn, Facebook 
en Instagram en blijf  op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Houdt www.zoowerktt.nl/
festival in de gaten voor de laatste informatie. 
Aanmelden voor het festival is niet verplicht.

Zoo Werkt ’t
Zoo Werkt ‘t is een initiatief  van de 
Arbeidsmarktregio Drenthe. Een 
samenwerking tussen de gemeenten Borger-
Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, 
Midden-Drenthe en De Wolden, UWV en de 
SW-bedrijven Stark en de EMCO-groep.

Zoo Werkt ‘t levert een bijdrage 
aan het oplossen van lokale 
arbeidsmarktvraagstukken door het 
organiseren van events als de Virtuele 
Banenbeurs Drenthe, de Online Banenmarkt 
op LinkedIn en het Zoo Werkt ’t Festival.

Orgelconcert in De Lichtbron in 
Stadskanaal
 
Nadat vorig jaar op 9 september weer het eerste orgelconcert plaatsvond, na de
coronaperiode, hoopt Pieter Pilon op 19 mei 2023 het eerste concert te geven van
een kleine serie van 2 concerten dit jaar, waarvan Minne Veldman de tweede zal 
uitvoeren op 15 september 2023.
 
Pieter Pilon kreeg orgellessen van Piet 
Wiersma en studeerde vervolgens orgel 
aan het Prins Claus Conservatorium in 
Groningen bij Wim van Beek en piano bij Jan 
Marisse Huizing.

Kerkmuziek studeerde hij aan het koninklijk 
Conservatorium in Den Haag bij resp. 
Christiaan Winter en Jos van der Kooy. Hij 
verdiepte zich in liedbegeleiding (piano) bij 
Tan Crone. In 1988 behaalde hij voor orgel 
cum laude het einddiploma Uitvoerend 
Musicus.
 

Na het eindexamen piano volgden er 
lessen(onder meer improvisatie) bij Albert 
de Klerk. Hij werd prijswinnaar van het 
Nationale Orgelimprovisatieconcours(1992) 
in Bolsward.

Het concert van Pieter Pilon op 19 mei a.s. 
met werken van o.a. Bach, Krebs, Mozart,
Franck en Guilmant, zal plaatsvinden om 
20:00, entree is € 10 euro. Kinderen tot en
met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Na 
afloop is er een hapje en een drankje.
Het adres van de Kerk is Navolaan 28 in 
Stadskanaal.

Jongerenpanel programmeert eerste voorstelling
OUI WE brengt ‘Gratis Geld’ naar het 
ATLAS Theater
Na de succesvolle NEON Disco Party heeft het jongerenpanel van het ATLAS 
Theater, Oui We, nu hun eerste voorstelling geprogrammeerd. Vol enthousiasme is 
het aanbod bekeken en koos het jongerenpanel unaniem voor de voorstelling ‘Gratis 
Geld’. ‘Deze voorstelling is voor een breed publiek geschikt, lekker interactief  en heeft 
de lachers absoluut op de hand. Je leert zelfs hoe je je ouders kunt beïnvloeden om 
toch die paar nieuwe schoenen te kopen,’ aldus een lachende Maud van Oui We.

‘Win 50 euro!’
Deze kop trekt meteen de aandacht en 
dat is precies de bedoeling. Iedereen valt 
voor de trucs van reclamemakers. In de 
cabaretvoorstelling ‘Gratis Geld’ worden alle 
geheimen achter reclame op hilarische wijze 
blootgelegd en leert de bezoeker hoe hij of  
zij dezelfde technieken ook kan toepassen in 
hun eigen leven. Samen met comedian Edo 
Berger speelt Mark van Vliet al jaren deze 
succesformule en hun aanstekelijke interactie 
en improvisatie-vermogen maakt van elke 
voorstelling een unieke ervaring.

Oui We Emmen
Het ATLAS Theater wil graag meer jongeren 
in de leeftijdscategorie van 12 t/m 17 jaar aan 
zich binden. Samen met het jongerenpanel 
Oui We bespreken en onderzoeken ze wat er 
leeft onder deze doelgroep en organiseren 

ze gezamenlijk diverse evenementen en 
activiteiten in het Emmense theater. Via het 
Instagram account ouiwe_emmen worden 
alle geïnteresseerden geïnformeerd en op de 
hoogte gehouden van alle activiteiten.

Zie atlastheater.nl voor meer informatie en de 
mogelijkheid tot het bestellen van tickets.

Stichting Lucky Joe uit  
Nieuw-Buinen organiseert pleinfeest 
tijdens Snikkeweek

Ook tijdens deze 30ste editie van de Snikkeweek zal Stichting Lucky Joe weer 
aanwezig zijn met hun pleinfeest XXL! Een gezellig muzikaal spektakel met 
optredens van ruim 15 artiesten en leuk vertier voor de kinderen op het Willem 
Diemerplein in Musselkanaal. Tijdens deze middag worden er televisieopnames 
gemaakt van het programma “Het Artiesten Festival”. Dit muzikaal 
televisieprogramma is een productie van Stichting Lucky Joe en wordt op diverse 
lokale omroepen door het hele land uitgezonden.
 
Vanaf  13:30 barst het programma los met 
optredens van onder andere Martin Dams, 
Johnny Bach, Lenie Gerrits, Miranda & 
The Music Boys en nog veel meer muzikaal 
talent. De hele middag wordt gepresenteerd 
door vaste presentator Franky Stardust en 
backstage voelt Joseph Plat, Lucky Joe zelf, 
de artiesten aan de gevoelige tand. Zoals ieder 
jaar is er horeca aanwezig en zijn de prijzen 
betaalbaar voor iedere portemonnee. Voor 
de kinderen is er onder andere een GRATIS 
springkussen en staat het creatieve team van 

Gea Faber klaar om de kinderen GRATIS 
te schminken en te vermaken met leuke 
spelletjes.

Dus wil je Hemelvaartsdag genieten van 
muziek, horeca en entertainment? Dan ben je 
van harte welkom op het Willem Diemerplein 
in Musselkanaal tijdens de opnames van Het 
Artiesten Festival!

Oh en het mooiste? De entree is helemaal 
GRATIS! Tot dan!

Zaterdag 20 mei van 10.00 uur tot 15.00 uur
Open huis van nieuw pand fysio-
therapiepraktijk FTC Noord in Stadskanaal

Fysiotherapiecentrum FTC Noord is sinds kort gevestigd in een gloednieuw pand aan 
De Venen 2 in Stadskanaal. Het team van FTC Noord wil iedereen de gelegenheid 
geven om dit prachtige, ruim opgezette en moderne pand te komen bewonderen. 
Daarom is er op zaterdag 20 mei van 10.00 tot 15.00 uur open huis.                        

FTC Noord is een centrum voor 
fysiotherapie en manuele therapie dat ruim 
twintig specialisaties biedt op masterniveau. 
De praktijk telt drie vestigingen, in 
Stadskanaal, Nieuw-Buinen en Vlagtwedde. 
Nadat FTC Noord een aantal jaren geleden 
al een nieuw, modern pand in Vlagtwedde 
in gebruik nam, was het nu de beurt aan 
Stadskanaal.
 
Nieuwbouw
Eigenaren Klaas Hummel en Gerard Koerts 
hebben het nieuwe pand zelf  laten ontwerpen 
en bouwen. Daarbij is rekening gehouden 
met alle wensen en eisen van deze tijd. “Zo 
hadden wij een grotere oefenzaal nodig voor 
revalidatietherapie”, vertelt Hummel. “Ook 
vinden onze klanten nu alle voorzieningen 
op de begane grond, waar we voorheen twee 
verdiepingen in gebruik hadden. Voor veel 
mensen die fysiotherapie nodig hebben, was 
dat niet handig”, vult Koerts aan.

Het nieuwe pand is ruim opgezet. De gangen 
zijn breed, de praktijkruimtes royaal en de 

oefenzalen zeer ruim. Er was veel aandacht 
voor hygiëne. Zo zijn er ruime kleedruimtes 
met douches. De behandelruimtes zijn 
allemaal uitgerust met een wasbak en de 
vloeren zijn bekleed met pvc, wat goed 
schoon te houden is. Verder is het pand 
energieneutraal, wat goed is voor het milieu 
en ook nog eens een mooie kostenbesparing 
oplevert.                     
 
Open huis
Tijdens het open huis op 20 mei zijn 
therapeuten van alle specialisaties aanwezig 
om het publiek tekst en uitleg te geven. Ook 
kunnen de gasten alle ruimtes bekijken. Voor 
bezoekers staat er een kopje koffie of  thee 
met wat lekkers klaar en ook voor kinderen is 
er iets te drinken. Koerts: “Wij zijn bijzonder 
blij met ons nieuwe pand, dat wij op 3 april 
in gebruik namen. In dit moderne pand kan 
ons team onze cliënten nog beter van dienst 
zijn. Daarom willen we bij deze iedereen 
uitnodigen om op zaterdag 20 mei een kijkje 
te komen nemen. Alle belangstellenden zijn 
van harte welkom.”

Eigenaren Gerard Koerts en Klaas Hummel voor het nieuwe pand van FTC Noord in Stadskanaal 
(foto Jan Johan ten Have). 
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Voor mbo’ers en hun ouders
Naar het mbo? Volg het webinar 
‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ 
Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een 
mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als ze 18 worden. Maar wat is 
studiefinanciering precies?

Om mbo’ers en hun ouders goed voor te 
bereiden organiseert DUO op donderdag 1 
juni om 19:30 uur een gratis webinar. In dit 
webinar wordt onder andere uitgelegd waar 
een student recht op heeft, hoe het aanvragen 
van studiefinanciering werkt en hoe het zit 
met het studentenreisproduct.

Tijdens het webinar behandelen medewerkers 
van DUO alle praktische zaken rondom 
studiefinanciering. Er is uiteraard ook ruimte 
om vragen te stellen. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden op duo.nl/webinar 
en krijgen via de e-mail een herinnering op de 
dag van de uitzending.

Handboogschieten tijdens Pinksteren 
in Gieten
Voor het derde jaar zal handboogvereniging Dutch Open Archery uit Gasselte in het 
laatste weekend van mei weer een internationale wedstrijd houden in Natuur- en 
Recreatiegebied het Jonkers Zandgat aan de Nijslootsweg te Gieten.

Het gebied rondom het zwem- en viswater 
van de oude zandafgraving Homan-Free zal 
volledig afgesloten zijn. Het aangrenzende 
bosgebied van Staatsbosbeheer zal 
toegankelijk blijven voor ander publiek, mits 
u op de paden blijft en de dranghekken en het 
rood/wit afzetlint serieus neemt. In het deel 
waar het parcours ligt zal een aanlijnplicht 
gelden, ondanks het reguliere losloopgebied. 
Het recreatieveld zal het middelpunt van 
de organisatie zijn en tevens is hier ook een 
aanlijnplicht. Het tussenliggende zandpad 
dat de twee gebieden met elkaar verbindt zal 
open blijven voor nood- en hulpdiensten en 
bestemmingsverkeer, maar zal voor gebruikt 
worden als wandelpad. Parkeren aan het 
zandpad is niet mogelijk. De berm van de 
Nijslootsweg zal parkeerplaats voor het 
evenement dienen.

Er komen rond de 100 schutters uit binnen- 
en buitenland de handboogsport beoefenen 
in dit mooie stukje Drenthe. Het parcours zal 
bestaan uit 28 schietbanen die verdeeld over 
een wandelroute van 5 km staan opgesteld 
op verschillende afstanden tussen de 5 en 
de 80 yards. De schutters schieten met 
verschillende bogen in verschillende klassen, 
daarom staan er in het parcours dan bij elke 
schietbaan meerdere gekleurde paaltjes die 
de schietpositie aangeven. Naast dat er een 

kwalificatie score voor een WK in Finland 
en EK Hongarije geschoten kan worden, 
zal er ook voor het eerst Nationale records 
geschoten worden door de Nederlandse 
deelnemers.

Wilt u graag het evenement bezoeken dan 
kan dat, als u zich dan eerst meldt op het veld 
bij de organisatie. Naargelang uw wensen 
of  interesse kunt u dan aanwijzingen, een 
plattegrond of  een gids meekrijgen om 
veilig door het parcours te kunnen bewegen. 
Toegang is gratis!

Voor vragen over het evenement kan er 
een mail gestuurd worden naar: contact@
dutchopenifaa.nl of  vul het contactformulier 
in op de website www.dutchopenifaa.nl. Hier 
kunt u ook nog informatie vinden, al is de 
meeste informatie bedoeld voor deelnemers 
van het evenement.

Geïnteresseerd in de handboogsport 
of  de vereniging en wilt een bezoekje 
brengen aan de vereniging tijdens een 
trainingsmoment maak dan een afspraak via 
info@dutchopearchery.nl of  bezoek onze 
website en vul daar het contactformulier in 
www.dutchopenarchery.nl, ook kunt u daar 
kennismaken met de vereniging door ruime 
informatie en een divers fotogalerij.

Georganiseerd in samenwerking met
De Schaapsberg in Zandberg
‘Bus voor Anita’ in zicht na zeer 
geslaagde Moederdagactie

Om een rolstoelbus voor Anita mogelijk 
te maken, reed een groep vrijwilligers 
afgelopen zondag, tijdens Moederdag 
dus, door de regio om zoveel mogelijk 
ontbijtpakketjes te bezorgen. Deze 
inmiddels traditionele actie werd 
georganiseerd in samenwerking met De 
Schaapsberg in Zandberg.

Het was zeer vroeg dag voor de vrijwilligers, 
die al om 06.30 uur begonnen met het 
inladen van de ontbijtpakketjes. In totaal 
werden 118 adressen bezocht en werden 
liefst 213 pakketjes bezorgd, onder meer 
ook in Gasselte. De zeer geslaagde actie 
leverde in totaal een bedrag van 575 euro 
op. De organisatie is met name de zestien 
vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun hulp. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

ModiQ modulair bouwen failliet, inboedel wordt geveild
Kijkdag op maandag 22 mei a.s. in 
Tynaarlo
  
Onlineveilingmeester.nl, een online veilingbedrijf  uit het Noorden, organiseert een 
veiling waarbij de gehele inboedel van de failliete onderneming onder de virtuele 
hamer gaat. 
 
Over ModiQ modulair bouwen 
ModiQ, dat in december 2019 is 
opgericht, was een bedrijf  met kennis 
van innovatie ontwikkelingen in de bouw. 
ModiQ produceerde flexibel vastgoed, de 
zogenaamde bouwmodules, waarbij de gehele 
woning gemakkelijk te verplaatsen was naar 
een andere locatie. Het bedrijf  wilde techniek 
dienstbaar maken aan de mens. ‘Door slim 
te bouwen ontstaan concepten waarmee 
mensen hun woon- en werkwensen waar 
kunnen maken’. De onderneming heeft het 
echter financieel niet rond kunnen krijgen, 
met het faillissement tot gevolg. ModiQ 
modulair bouwen in Tynaarlo is op 29 maart 
2023 door de rechtbank in Noord-Nederland 
failliet verklaard. 

Op de veiling  
De veiling, bestaande uit ruim 300 kavels, 
bevat allerlei uiteenlopende goederen, 

voornamelijk in de categorie bouw & doe-
het-zelf. Zo kan er geboden worden op een 
Altendorf  formaatzaag, steigermateriaal, 
metaalbewerkingsmachines en compressoren. 
Maar ook voor niet-klussers is deze 
veiling interessant. Er kan namelijk ook 
geboden worden op een portofoon set, 
een autolaadstation en allerlei meubilair. 
De veiling is hier te bekijken: https://
onlineveilingmeester.nl/nl/veilingen/5499/
kavels

Hoe werkt het en kijkdag
Meebieden kan door zowel particulieren als 
ondernemingen, na gratis registratie op www.
onlineveilingmeester.nl. Bieden kan al vanaf  
€10,- per kavel. Maandag 22 mei van 10:00 tot 
11:00 uur is de kijkdag aan de Nijverheidsweg 
27 in Tynaarlo. De online veiling sluit 
maandag 22 mei vanaf  20:00 uur.

“Ik ben een beetje jarig vandaag”
“Ik ben een beetje jarig vandaag” zei Fenny Steunenberg, verzorgende IG tegen 
haar cliënten  in Coevorden. Ze bedoelde de verjaardag van Florence Nightingale 
op De Dag van de Verpleging. Diezelfde dag ging zij in gesprek met Jetta Klijnsma 
Commissaris van de Koning in de Provincie Drenthe. Het decor: de expositie “Wat 
een beeld van een verpleegkundige” in Het Buitengasthuis te Meppen.

Onmisbaar voor toegankelijke zorg
Jetta Klijnsma  was in  gesprek met Drentse 
verpleegkundigen en verzorgenden van 
Icare, Treant, GGD Drenthe, Interzorg, 
NHL Stenden en Zorggroep Drenthe. 
Ook wethouder Joop Slomp uit Coevorden 
was aanwezig. Juist in Drenthe met een 
vergrijzende bevolking is het werk van 
verpleegkundigen en verzorgenden onmisbaar 
voor een toegankelijke zorg. Tegelijkertijd 
zijn er minder jongeren beschikbaar voor een 
baan in de verpleegkunde. Dat zorgt voor 
schaarste en vraagt om een andere inzet van 
verpleegkundigen. Niet elke zorgvraag is een 
verpleegkundige vraag. Er moet daarom veel 
meer samengewerkt met burgers, welzijn, 
vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast 
is er behoefte aan meer zeggenschap van 
verpleegkundigen op hun eigen werk.

Gebrek aan stageplekken
Opvallend: er is in Drenthe een gebrek aan 
stageplekken. Vooral voor zijinstromers kan 
nog veel verbeterd. Als zijinstromer laat je 
je omscholen voor een baan  waarvoor je 
niet (volledig) bent opgeleid. Eén student 
verpleegkunde vertelde dat zij als journaliste 
in de zorg wilde gaan werken maar dat ze 
tien keer heeft moeten solliciteren voor een 
stageplek. Nu is zij aan het werk als student 
hbo verpleegkunde (NHL Stenden) bij 
de Zorggroep Drenthe. Johan Lambregts 
projectleider: “Wat een inspirerende 
middag was dit. Vol beroepstrots. Ook Het 
Buitengasthuis wil bijdragen aan een beter 
imago door meer scholieren uit Noord 
Nederland te bereiken die een beroepskeuze 

maken en hen te interesseren voor een baan 
in de verpleegkunde. We willen daarvoor 
meer samenwerken met zorg en onderwijs”.

Internationale Dag van de Verpleging
Met de Dag van de Verpleging wordt de 
geboortedag van Florence Nightingale 
herdacht (12 mei 1820). In Nederland 
vieren we die dag sinds 1964. De Dag van 
de Verpleging ontstond in tijden van grote 
tekorten aan verpleegkundigen. Nog steeds 
actueel. De dag heeft ten doel een beter 
aanzien en imago van de verpleging te 
bewerkstelligen. 

Expositie in Meppen tot eind 2024
Om bij te dragen aan een realistisch 
beroepsbeeld toont Het Buitengasthuis 
in Meppen de expositie ‘Wat een beeld 
van een verpleegkundige’. Deze expositie 
heeft als thema het publieke imago én de 
beroepsidentiteit van verpleegkundigen. Te 
zien tot eind 2024.  

Het Buitengasthuis Mepperstraat 11 in 
Meppen. Meer info via: Johan Lambregts, 
projectleider: 06 51 36 39 70 of  mail naar 
johan@burola.nl.

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




