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Annemiek Krol uit Borger, woordvoerder van de 
RHGD Reddingshonden tijdens missie in Turkije
‘Onze honden en onze vrijwilligers 
hebben fantastisch werk geleverd’

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft tot op dit moment zeker aan 46.000 
mensen het leven gekost. Na de verschrikkelijke aardbeving kwam de 
hulpverlening gelukkig snel op gang. RHGD was met een team van twee 
personen en één hond in Turkije als onderdeel van de SRO groep, een groep die 
bestond uit in totaal dertig mensen en achttien honden. SRO staat overigens voor  
Samenwerkende Reddingshonden Organisaties. RHGD Reddingshonden stelt 
normaliter reddingsteams belangeloos beschikbaar bij zoekacties naar vermiste 
personen in Nederland en de grensstreek. Familie van vermiste personen maar 
zeker ook gemeenten, politie en brandweer kunnen er altijd een beroep op doen. 
Woordvoerder van deze groep Nederlanders was Annemiek Krol uit Borger, ook 
bekend als voorzitter van Hondenschool KNON in Borger. Als geen ander kan ze 
vertellen over de missie in Turkije en over het fantastische werk van de honden.

Klopsignalen
‘Na de aardbeving is in eerste instantie USAR namens Nederland naar de getroffen 
gebieden afgereisd’, vertelt Annemiek. ‘Vervolgens kwamen de particuliere 
reddingshondengroepen van SRO in beeld. Wij zijn ingezet door de Turkse organisatie 
op plaatsen waar nog levende personen werden vermoed. Vervolgens werden onze 
honden ingezet. Op basis van geur zijn onze honden als geen ander in staat om de geur 
van mensen op te pikken. Doorgaans doen ze dat bij mensen in liggende, zittende of  
hangende positie. Nu moesten ze dus op het puin hun werk doen’, zegt Annemiek.

Lees verder op pagina 19.
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Bel 0599 - 61 33 36

Wollig Landleven Fair in Exloo
a.s. Zondag een sfeervolle fair in het prachtige 
Hippisch Centrum in Exloo
 
Ruim 100 specialisten presenteren hun producten, creaties en specialiteiten. Als je 
passie en interesse hebt voor wol, lifestyle en streekproducten, dan kunt u dit niet 
missen. Heerlijk smullen van de streekproducten, vers gegrilde hamburgers of  
spareribs, of  kom je voor van alles met wol, breien, haken of  spinnen? Natuurlijk 
kun je ook terecht voor leuke homedecoraties, kunst, outdoor, workshops, kleding, 
lifestyle verzorgingsproducten, beauty en nog veel meer. 

Kom wol proeven, ruiken en voelen en laat je adviseren door 
de vakmensen. Voor mensen die breien, haken, spinnen of  
wat dan ook met wol. 
 
Het is gewoon genieten om tussen al het moois door 
te lopen, variërend van o.a. kleding en cosmetica tot 
huisdecoraties en kunst. 

Lees verder op pagina 7.

Mooi bedrag voor Oringer 
Weekend: 1149 euro
De speciale statiegeldactie van supermarkt Coop in 
Odoorn ten bate van de organisatie van het Oringer 
Weekend heeft een bedrag van 1149 euro opgebracht. 
De afgelopen weken kregen klanten van de supermarkt 
de gelegenheid om hun statiegeld te doneren aan 
het Oringer Weekend, en van die gelegenheid werd 
(gelukkig) gretig gebruik gemaakt. De opbrengst werd 
vervolgens verdubbeld door de supermarkt. Van het geld 
kan de organisatie allerlei leuke activiteiten organiseren.

Lees verder op pagina 11.

Nieuwe trainingspakken 
voor Volleybaldames in 
Nieuw-Buinen
Transportbedrijf  W. Trip uit 1e Exloërmond heeft 
nieuwe trainingspakken geschonken aan Dames 1 van 
volleybalclub Action in Nieuw-Buinen.

Lees verder op pagina 25.

Jubileumfeest vv Buinen  
8 en 9 april
Zaterdag 8 april en zondag 9 april 2023 is het zo ver! 
Dan viert de voetbalvereniging Buinen haar 75 jarig 
jubileum. Of  anders gezegd, haar 77,5 jarig jubileum. 
De voetbalvereniging is namelijk opgericht op 5 oktober 
1945, maar vanwege COVID is besloten het jubileumfeest 
uit te stellen. Twee dagen feest waarbij de sport, 
gezelligheid en saamhorigheid centraal staan.

Lees verder op pagina 27.
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% www.borger-odoorn.nl

Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis *

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Lees verder op pagina 4  %

Vergadering gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 23 februari, 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

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

% www.mijnafvalwijzer.nl

%

15 maart: verkiezingen Provinciale Staten 
en waterschappen
Op woensdag 15 maart kunt u stemmen 
voor de leden van de Provinciale Staten 
en de waterschappen. De stembureaus 
zijn dan van 07.30 tot 21.00 uur open.

Om te stemmen hee�  u een stempas 
nodig
Neem ook uw paspoort, ID-kaart of  
rijbewijs mee als u gaat stemmen. Deze 
mogen op de dag van de verkiezingen 5 
jaar verlopen zijn. De stempas krijgt u 
uiterlijk 1 maart thuisgestuurd.

U krijgt twee stempassen
U krijgt een stempas voor de provinciale 
statenverkiezing en een stempas voor 

de waterschapsverkiezing. Afhankelijk 
van uw nationaliteit kan het zijn dat u 
alleen een stempas ontvangt voor de 
waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide 
verkiezingen stemmen? Dan moet u 
beide stempassen meenemen naar het 
stembureau.

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

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

%

Zet uw container op tijd 
aan de weg
Nu de inzamelroutes van afval 
zijn veranderd, kan het zijn dat uw 
container op een ander tijdstip wordt 
geleegd dan u gewend was. Zet uw 
container op de ophaaldag voor 07.30 
uur aan de weg. Dan weet u zeker dat uw 
container wordt geleegd.

Weten wanneer uw container wordt 
geleegd? 
Ga naar www.mijnafvalwijzer.nl en vul 
uw postcode en huisnummer in. 
Of  download de afvalwijzer app.

Wegwerkzaamheden
’ 2e Valthermond: Dikbroeken, gedeelte 
 2e Valthermond, Valthermussel | t/m  
 24 maart 2023 | vernieuwen waterleiding,
  onderhoud verharding. Afsluiting voor 
 doorgaand verkeer tussen 2e Valthermond 
 en Westerstraat met landbouwsluis voor 
 landbouwverkeer.

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

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

RESTRESTPMDPMDGFT

%

Kinderen in Borger krijgen een pakket voor 
een gezondere leefstijl   

hebben en ook wat een goede stimulans 
kan zijn. We willen met dit leefstijlpakket 
kinderen een duwtje in de goede richting 
geven. En hopen ook dat andere scholen 
zich nog aansluiten.”
Wilt u als school ook aan de slag met 
gezondheid of  met een gezonde 
Leefstijlpakket? Neem dan contact op met 
gezondeleefstijl@borger-doorn.nl. 

Maandag 13 februari kregen de kinde-
ren van groep 3 van bassischool OBS de 
Meander, CKC de Borgh en de Montes-
sorischool uit Borger een leefstijlpak-
ket. Het is een vervolg op een initiatief  
waarbij we pakketten uitreikten op het 
consultatiebureau in Nieuw-Buinen. 

Het Leefstijlpakket bevat informatie over 
een gezonde leefstijl en leuke accessoires 
om een gezonde leefstijl in de praktijk te 
brengen. Een drinkwaterbidon, een mini-
moestuin, een leesboek, informatie over 
gezonde traktaties en tussendoortjes en een 
tandenborstel. Daarnaast maken we in het 
pakket ook de verbinding met thema’s die 
gezondheid raken. Zo zitten er bijvoorbeeld 
fi etslampjes in, zodat kinderen veilig(er) 
naar school kunnen fi etsen in het donker.  
De inhoud van het pakket is samengesteld 
met de betrokken scholen en partners.  

Koen Woltmeijer directeur van CKC de 
Borgh: ,,Door al vroeg te beginnen met 

het stimuleren van 
een gezonde leefstijl 
hopen we dat de ge-
zonde keus op latere 
leeftijd steeds meer 
de normale keus 
wordt. We hopen dat 
zo’n leefstijlpakket 
de kinderen en hun 
ouders hierbij helpt. 
Het goede aan dit 
initiatief  is dat het 
breed inzet op een 
gezonde leefstijl: sport, beweging, veilig-
heid, gezondheid en voeding. Niet op een 
belerende manier, maar wel met de inzet om 
bewuster na te denken over de keuzes voor 
een gezonde leefstijl ’’. 

Wethouder Ankie Huijing ziet in de samen-
werking met scholen een grote meerwaarde: 
,,In de samenwerking schuilt de kracht. We 
kunnen dit als gemeente niet alleen. Scholen 
kennen de kinderen, weten wat zij nodig

Directeur Koen Woltmeijer, wethouder Ankie Huijing en 
kinderburgemeester Lotte Scheur.

%

Hebt u al een bio-emmertje?
Een bio-emmertje helpt u om uw etensresten 
goed te scheiden. Erg handig voor tijdens het 
koken of  na het eten van uw dagelijkse stukje 
fruit!

Gebruik bio-zakjes met kiemplantlogo
Om stankoverlast te voor-
komen, kunt u bio-zakjes in 
het bio-emmertje gebruiken. 
Deze zakjes doet u, gevuld 
met etensresten, in de groe-
ne container. Let er op dat 
u bio-zakjes gebruikt met 
kiemplantlogo! Alleen deze 
zakjes zijn biologisch af-
breekbaar.

Nog geen bio-emmertje? 
U kunt nog steeds gratis een emmertje ophalen op 
één van onderstaande locaties. 
Per huishouden mag u maximaal één emmertje 
ophalen; op is op. 
-  MFA Valthermond (Vrijheidslaan 11); 
-  Dorpshuis Valthe (Hoofdstraat 54); 
-  Afvalbrengpunt 2e Exloërmond (Zuiderkijl 9); 
-  Gemeentehuis Exloo (Hoofdstraat 50); 
-  MFA Nieuw-Buinen (Noorderdiep 141c); 
-  Sociale Teams Borger (Hoofdstraat 23).

%

Geef het door!
Met de campagne ‘Geef  het door’ werken de twaalf  Drentse 
gemeenten samen aan bewustwording en het terugbrengen van 
restafval. Afval is namelijk grondstof. Oud plastic wordt bijvoorbeeld 
gebruikt voor nieuwe grondstoffen, gft-afval wordt omgezet in 
compost en van oud textiel wordt vulling gemaakt voor autostoelen. 

De hoeveelheid (ongescheiden) restafval per inwoner van de provincie 
bedroeg in 2015 nog 224 kilogram. In 2021 was dit al teruggebracht naar 
148 kilogram per inwoner. Een groot deel hiervan kan nog worden 
gescheiden.  
Op de website www.drenthegeeftdoor.nl vindt u informatie over het 
scheiden van afval en vertellen inwoners van Drenthe over hun eigen 
ervaringen. U doet toch ook mee? Geef  het door!
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Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bruna Borger, Spar Exloo
Coop Odoorn - Jumbo Gieten - 
Total Nieuw-Buinen - Dagwinkel 
Gasselternijveen - Van Klinken 
Supermarkt Valthermond. Ook 
zullen we het gemeentehuis in Ex-
loo en het gemeentehuis in Gieten 
wekelijks voorzien van Week in 
Week uit.
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Iedere zondag voor 10.00 uur in ‘t Anker
Noodhulp voor Oekraïne kunt u inleveren 
in Borger
De nood in de wereld blijft toenemen. Maar hulp voor Oekraïne blijft helaas ook nog 
steeds nodig. Daarom blijven we inzamelen.

Wat is er nodig: Houdbare levensmiddelen, 
Hygiënische producten, Kleurpotloden,  
schriftjes en kleurboekjes, Kleding: alleen 
warme truien en jassen (heel en netjes en 
schoon). Dit kunt u inleveren elke zondag 
vóór de kerkdienst van 10 uur in  ’t Anker, 

achter de Goede Herderkerk, ingang 
Brinkstraat in Borger. 

Past het tijdstip u niet? Dan kunt u contact 
opnemen met Trijntje Eising Tel: 06 24 27 12 
76  (na 17.00 uur).

Provincie Drenthe steunt 
Giro 555 met 250.000 euro
De provincie Drenthe doneert een bedrag van 250.000 
euro voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in 
Turkije en Syrië.
 
De bijdragen aan dit gironummer zullen worden ingezet om 
in de getroffen gebieden noodhulp te verlenen.

Gedichtenwedstrijd 200 jaar 
Nieuw-Buinen
Wie maakt het mooiste 
gedicht over Nieuw-Buinen?
 
Het mag overal over gaan, als het maar met ons mooie 
dorp Nieuw-Buinen te maken heeft. Denk hierbij aan 
de straat/buurt waarin je woont, bedrijf, vereniging, 
school, personen of  vroegere tijden, enzovoort.

Een jury zal zich buigen over de inzendingen en de 
prijswinnaars bekend maken tijdens het feestweekend in 
2023. Er wordt een prijs uitgereikt in de leeftijdscategorie 
t/m 12 jaar, 13 t/m 17 jaar en volwassenen.

Tevens ligt het in de bedoeling om al deze gedichten in 
boekvorm uit te brengen in het jubileumjaar van Nieuw-
Buinen en zie je jouw gedicht in dit boek terug.
 
Vermeld bij de inzending je naam of  pseudoniem en leeftijd. 
Mail uw inzending(en) naar: gedichten200jaar@ziggo.nl. 
Inzenden kan tot en met 31 maart aanstaande.

Elektrofiets demo testdagen bij Egberts 
Fietsen in Borger
‘Het was opnieuw een groot succes’

Bij Egberts Fietsen in Borger werden woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
elektrofiets demo testdagen gehouden. Belangstellenden konden bij Egberts 
kennismaken met de nieuwe modellen elektrische fietsen en bovendien profiteren van 
leuke acties en aanbiedingen. ‘Het was opnieuw een groot succes’, zegt Klaas Almoes 
van Egberts Fietsen tevreden.

Steeds betere fiets
‘Een elektrische fiets kopen is natuurlijk best 
een uitgave. Om die reden willen mensen 
toch altijd graag even proberen en testen 
en dat was hier vorige week dus prima 
mogelijk. We hadden de nieuwste modellen 
staan. En als mensen een testritje maakten, 
dan konden we die ook meteen goed op de 
fiets zetten waardoor ze een perfecte indruk 
van de verschillende fietsen kregen’, zegt 
Almoes. De aanbiedingen van met name de 
merken Sparta en Batavus scoorden goed, 
zoals er ook veel helmen verkocht werden. 
‘De elektrische fiets wordt eigenlijk steeds 
beter. Zo heb je nu al accu’s van 750 watt. 
Wat je ook meer en meer ziet is dat mensen 
kiezen voor een fiets met een accu in het 
frame en niet meer achterop de fiets’, zegt 
Almoes. Egberts Fietsen weet zich telkens 
weer te onderscheiden door het aanbieden 
van evenementen. ‘We vinden dat hier ook 
heel erg leuk om te doen. Zeker is dat we 
met Pasen en rond Parijs-Roubaix weer iets 
leuks gaan doen’, belooft Almoes alvast. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch 
 gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/
 overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 7
’ 17-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 226A, het kappen 
 en dunnen van een zestal Eiken
’ 17-02-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Buinen, Vlasakkers 11, het aanleggen van een 
 tweede uitrit
’ 17-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Noorderdiep 68
  en 69, het oprichten van een twee-onder-
 één-kapwoning en het aanleggen van een 
 uitrit
’ 16-02-2023, Borger
 Hoofdstraat, het organiseren van een 
 jaarmarkt met vlomarkt op 16 september 2023  
 te Borger, Z2023-001439 (verleend 14/02)
’ 16-02-2023, Valthermond
 Noorderdiep, Jaarmarkt Valthermond 24 juni 
 2023, Z2023-001560 (verleend 14/02)
’ 16-02-2023, Drouwenermond
 Verbindingsweg tussen Drouwenermond en 
 Drouwenerveen, het organiseren van 
 Gruwelijk Fikkie Stoken van 7 t/m 9 april 2023, 
 Z2022-018956 (verleend 13/02)

’ 16-02-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 328, inzet van een mobiele 
 puinbreker (melding)
’ 15-02-2023, Borger
 Hoofdstraat 25, Vakantiemarkten (braderie 
 en vlomarkt) op diverse data in 2023 te 
 Borger, Z2023-001432 (verleend 13/02)
’ 15-02-2023, Westdorp
 Stroetendijk, het inrichten en ontbranden van 
 een paasvuur (aanvraag)
’ 15-02-2023, Exloo
 Buinerweg, het inrichten en ontbranden van 
 een paasvuur (aanvraag)
’ 15-02-2023, Buinen
 kruising Eilandenweg-Zandweg, het inrichten 
 en ontbranden van een paasvuur (aanvraag)
’ 15-02-2023, Zandberg
 Kerklaan, het inrichten en ontbranden van 
 een paasvuur (aanvraag)
’ 15-02-2023, Eesergroen
 Eeserstraat/Witkoelenweg, het inrichten en 
 ontbranden van een paasvuur (aanvraag)
’ 15-02-2023, Nieuw-Buinen
 Zuidelijke Tweederdeweg, het inrichten en 

 ontbranden van een paasvuur (aanvraag)
’ 15-02-2023, Odoorn
 Middelweg, het inrichten en ontbranden van 
 een paasvuur (aanvraag)
’ 14-02-2023, Verleende omgevingsvergunning:  
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 270, het kappen 
 van een Zilverspar en diverse Eiken en Essen
’ 14-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 25, het aanleggen 
 van een uitrit
’ 14-02-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 62, het vervangen 
 van de houten gebinten constructie in een 
 stalen constructie
’ 14-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 123, het wijzigen 
 van de bestemming 'wonen' naar 
 'maatschappelijk'
’ 14-02-2023, Drouwenermond
 gelegen aan Noorderblokken (kadastrale 
 sectie R 1012), melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
’ 14-02-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep (grasveld achter het MFA), het 

 organiseren van een kerkdienst in het kader 
 van 200-jarig bestaan van het dorp 
 Nieuw-Buinen op 4 juni 2023, Z2023-004084  

(aanvraag)
’ 14-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Exloo, Valtherweg 1, het aanleggen van een 
 uitrit ten behoeve van de nieuwe parkeer-
 voorziening
’ 14-02-2023, Exloo
 Schoolstraat en Zuiderhoofdstraat 
 (gedeeltelijk), het organiseren van 7 
 braderieën en vlooienmarkten in Exloo,  
 Z2022-018054 (verleend 09/02)
’ 13-02-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein), het organiseren van een 
 tussenstop voor oldtimerbrommers (aanvraag)
’ 13-02-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein), het organiseren van het 
 koningsdagontbijt en een vrijmarkt op 
 27 april 2023 (aanvraag)
’ 13-02-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Ees, Odoornerstraat 16A, het verharden van  
 een oprit       $

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

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

%

Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn 
▶ In de gemeente Borger-Odoorn zijn meerdere opvanglocaties voor vluchtelingen 
 in gebruik. Er zijn vijf 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 één van de locatiemanagers. 
 U wordt doorverbonden of u wordt 
 teruggebeld. 

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

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam van der Heide

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper

5 Appartementen De Brinken en woning Mirjam van der Heide / Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam van der Heide 

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 het toetstenbord als u 
 geschreven tekst wilt laten vertalen:  
 druk een paar seconden op de 
 microfoon.
▶ U kiest uw eigen taal (links op het 
 scherm).
▶ U kiest de taal waarin u uw boodschap  
 wilt laten vertalen (rechts op het   
 scherm).
▶ Spreek of type uw boodschap.

%

Belastingaanslag deze 
week bij u op de mat
Deze week krijgt u de aanslag voor 
de gemeentelijke belastingen. Hierop 
staan de onroerendezaakbelasting 
(OZB) en de rioolheffi ng. Bent u 
eigenaar of  gebruiker van een woning 
of  bedrijfspand? Dan staat de WOZ-
waarde ook op de aanslag.

De belastingaanslag betalen
Betaalt u met automatische incasso? Wij 
schrijven de OZB en rioolheffi ng in acht 
termijnen af. Op de belastingaanslag leest 
u op welke dagen dit gebeurt. Betaalt u 
handmatig en wilt u voortaan liever via 
automatische incasso betalen? Geef  dit 
met uw DigiD door via www.borger-
odoorn.nl/incasso.

De belastingaanslag liever digitaal?
Meld u dan aan voor de Berichtenbox 
van MijnOverheid. De Berichtenbox is de 
persoonlijke digitale brievenbus voor post 
van de overheid. Ga naar mijnoverheid.
nl en log in met uw DigiD. Na aanmelden 
kunt u direct gebruik maken van de 
Berichtenbox. U krijgt dan vanaf  volgend 
jaar de belastingaanslag digitaal.

Hee�  u vragen?
Meer informatie vindt u op onze website: 
www.borger-odoorn.nl/belastingen. 
U kunt ook contact met ons opnemen 
via 14 0591. Of  stuur een mail naar 
gemeente@borger-odoorn.nl. 

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

% www.borger-odoorn.nl/evenementen

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

Berichten over uw buurt kunt u bekijken via
www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt
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Wijkagenten Borger-Odoorn zijn 
bereikbaar via 0900-8844 of  poli-
tiebureau Exloo (open: maandag 
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, 
aangifte alleen op afspraak). Wijk-
agenten in Borger-Odoorn zijn:

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 
www.pgborger.nl, 10.00 uur:
ds. T. Veenstra.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. A.P. Oosting.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Mw. J. Louissen.

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

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

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Kandidaat Schraal.

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

Valthermond
Baptisten Gemeente: Bart Satijn.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. H. Thon, De Hoeksteen.

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

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 26 februari is er 
geen viering in de Sint Josephkerk te 
Zandberg. Woensdag 1 maart, 9.00 
uur, Eucharistieviering, celebr. Pastoor 
J.E.B. Deuling.

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk 9.30 u. dhr. J.C.A. van den Berge 
uit Sebaldeburen. 19.00 u. prediker H. 
Lowijs uit Noordscheschut m.m.v. het 
Evangelisch mannenkoor Jona.

Prijsuitreiking 4B Borger: winst voor 
brandweerkorps Emmen 1

Op vrijdag 10 februari jl. vond de 4B bij de Brandweer Borger weer 
plaats: Bewegen Bij Brandweer Borger. In het donker door het bos 
allerlei opdrachten uitvoeren en ook nog eens zo goed en snel mogelijk. 
Traditiegetrouw maakt de organisatie de uitslag een krappe week later 
bekend. Dat was afgelopen donderdagavond 16 februari jl.

De drie beste teams werden 
uitgenodigd zodat ze allemaal van een 
leuke avond konden genieten en niet 
onbelangrijk de bekers in ontvangst 
konden nemen. Er was inloop tussen 
19.30 en 20.00 uur waarna men tot 
de plechtigheid overging. Eigenlijk 
heel informeel allemaal zoals het elk 
jaar gaat. “Dat doen we altijd zo. We 
kennen elkaar al jaren en velen zijn er 

al talloze keren bij geweest. De sfeer 
is altijd goed en dus begonnen we met 
koffie met iets lekkers en na afloop 
nog heel even nazitten. Niet te lang, 
want de nummer twee, Beekbergen, 
moest nog anderhalf  uur rijden.”

Het brandweerkorps van Emmen 
1 won in een tijd van 2.26.00, 
Beekbergen deed er 3.20.00 uur 

over en Annen 2 3.46.00. Er deden 
ook korpsen uit de regio mee: 2e 
Exloërmond, Schoonoord, Rolde, 
Gasselternijveen en Gieten. De 
gemeente Borger-Odoorn deed ook 
mee en eindigde verdienstelijk aan 
de onderkant van de middenmoot. 
Gieten kwam als laatste over de 
streep: 8.24.00. Het geeft aan hoe 
rap de mannen uit Emmen waren. 
De organisatie kijkt op een prachtig 
evenement terug en verheugt zich op 
de komende editie in 2024. (Week in 
Week uit / Gerry Grave)

Rectificatie
Vorige week (14 februari) stond er in de Week in Week uit een artikel 
Toneel in Valhe is Koninklijk! Burgemeester Seton overhandigde 
het predicaat aan Roelie Deijen-Tibbe. Helaas klopt dit niet. De 
Rederijkerskamer Heidebloem Valthe heeft niet het Predicaat 
Koninklijk ontvangen, maar de Koninklijke Erepenning.  Hier zit echt 
wel verschil in.

De Gemeente Borger-Odoorn 
heeft dit aan Week in Week uit laten 
weten en of  Week in Week uit  dit 
wilde rectificeren. Het artikel dat 
er vorige week in stond is door de 
Toneelvereniging zelf  aangeleverd om 
te plaatsen in Week in Week uit.

Met de auto weg in de voorjaarsvakantie?
Doe voor vertrek de bandencheck
a.s. Zaterdag 25 februari begint de voorjaarsvakantie in Drenthe. Ga je 
op wintersport met de auto? Of  eropuit met de kinderen? Dan wil je 
natuurlijk zo veilig, zuinig en relaxt mogelijk rijden. De banden van je 
auto zijn hierbij heel belangrijk. Dus doe voor vertrek de bandencheck.

Ga naar de garage bij u in de buurt 
om de banden van uw auto te laten 
checken.

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

Lees de Week in Week uit ook online op www.weekinweekuit.com
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Tuin & Hof in Borger: ‘We proberen het de klant hier zo 
gemakkelijk mogelijk te maken’
Dat Tuin &Hof  in Borger dé specialist 
is op het gebied van lifestyle en groen, 
advies en ontwerp is ondertussen bij 
iedereen bekend. Tuin & Hof  heeft 
echter nog veel meer te bieden, in de 
vorm van bijvoorbeeld een meer dan 
uitstekende service. ‘We proberen het 
de klant echt zo gemakkelijk mogelijk te 
maken’, vertelt Pascal Doorn.

De klant is koning
Heb je even geen inspiratie? Dan moet je 
vooral eens binnenwandelen bij Tuin & 
Hof  in Borger. Dan komt de inspiratie 
je spreekwoordelijk tegemoet. De shop 
is buitengewoon sfeervol ingericht en de 
klantvriendelijkheid doet de rest. ‘Het zijn de 
kleine dingen die het vaak doen’, weet Pascal 
uit ervaring. ‘Kopen mensen hier iets, dan 
brengen wij die spullen naar de auto. We zijn 
erg service- en klantgericht. Hebben mensen 
thuis al spullen en willen ze er iets leuks 
mee doen, dan nodigen we ze uit om die 
spullen mee te nemen naar de winkel. Heb 
je problemen met de kleuren? Dan komen 
we bij je thuis langs om je te helpen bij het 
creëren van een gezellige sfeer. De klant is 
hier nog echt koning’, zegt Pascal.

Het totale plaatje
Tuin & Hof  bestaat al ruim vijftien jaar in 
de vorm van het hoveniersbedrijf, de winkel 
opende zes jaar geleden de deuren. ‘Daardoor 
kunnen we het totale plaatje bieden. Zo 
kunnen wij als geen ander binnen met buiten 
verbinden. We gaan hier ook nadrukkelijk 
met de tijd mee. Zo bieden we bijvoorbeeld 
steeds meer zijdebloemen, iets waarvoor 
steeds meer mensen kiezen. En zo moet je 
steeds meebewegen met de vraag vanuit de 
markt.’

Bingo bij Tuin & Hof
Om alvast in de agenda te noteren is zeker 
ook de bingo die bij Tuin & Hof  in Borger 
gehouden wordt op 3 maart (inloop vanaf  
19.30 uur). ‘We gaan weer een geweldige 

bingo organiseren met prachtige prijzen uit 
de winkel en natuurlijk een hapje en een 
drankje. Nu al hebben zich veertig mensen 
opgegeven en we hopen dat we uiteindelijk 
150 mensen mogen begroeten.’

Tuin & Hof  is gevestigd aan 
De Baander 2 in Borger en is telefonisch 
bereikbaar via 0599 - 72 48 08. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Kennismaken met Dynamic Tennis
in Exloo
 
Bent u senior en op zoek naar een leuke, nieuwe uitdagende sportactiviteit?
Heeft u op woensdagmiddag tijd om te bewegen? Kom dan kennismaken met de 
racketsport Dynamic Tennis.

Dynamic Tennis is een dynamische racketsport die in de zaal gespeeld wordt.
De rackets en de ballen zijn licht waardoor de belasting op de schouder-, arm- en 
polsgewrichten klein is. De spelregels, afkomstig uit de tafeltenniswereld, zorgen ervoor 
dat het spel zeer aantrekkelijk is. Dynamic tennis is eenvoudig aan te leren en kan op 
diverse niveaus gespeeld worden. De pas opgerichte Dynamic Tennis Vereniging DTV 
Borger-Odoorn organiseert een gratis cursus van 5 lessen in de sportzaal van Exloo.

Data: Woensdagen 8, 15,22 en 29 maart en 5 april. Tijd: 14.00 - 15.00 uur. Locatie: 
Sportzaal Exloo ( Hoofdstraat 58A, achter basisschool en dorpshuis). Kosten: Gratis.
Opgave: Vóór 1 maart bij de Dynamic Tennis Vereniging    info@dtvborger-odoorn.nl

Bijeenkomst van de PCOB-afd. Borger en 
omstreken
Op vrijdagmiddag 24 februari a.s. komen wij weer samen om 14.00 uur in het 
Anker hoofdstraat 11 in Borger.

Deze middag komt Sabine van Wijk uit Drouwen met een boeiend verhaal en mooie 
beelden over de prehistorie en de ijstijd. Een ieder is weer van harte welkom, zowel leden 
als niet leden.

Discounter geeft versafdeling prominente plek in filiaal
Aldi in Nieuw-Buinen deze week 
gesloten maar gaat a.s. vrijdagochtend 
om 08.00 uur weer open
ALDI zet een volgende stap in het aanscherpen van de ANIKo (ALDI Nord 
Instore Konzept) formule. Bij deze optimalisatie van de winkel krijgen 
aardappelen, groente en fruit een prominente plek bij binnenkomst van het filiaal. 
Het ontwikkelen van de winkelformule is een continu proces waarbij de behoefte 
van de klant centraal staat en waarbij processen voor medewerkers zo eenvoudig 
mogelijk worden gemaakt.

Aardappelen, groenten en fruit gepositioneerd bij binnenkomst van de winkel. Het klinkt 
voor een supermarkt en voor de klant vanzelfsprekend, maar voor ALDI een mooie 
nieuwe stap binnen alle ontwikkelingen van de laatste jaren. Door deze aanpassing is het 
filiaal aan de Parklaan 71-73 in Nieuw-Buinen gesloten* van maandag 20 februari tot en 
met donderdag 23 februari. De winkel gaat op vrijdagochtend 24 februari om 08.00 uur 
weer open.

Wollig Landleven Fair in Exloo
a.s. Zondag een sfeervolle fair in het 
prachtige Hippisch Centrum in Exloo
 
Ruim 100 specialisten presenteren hun producten, creaties en specialiteiten. Als je 
passie en interesse hebt voor wol, lifestyle en streekproducten, dan kunt u dit niet 
missen. Heerlijk smullen van de streekproducten, vers gegrilde hamburgers of  
spareribs, of  kom je voor van alles met wol, breien, haken of  spinnen? Natuurlijk 
kun je ook terecht voor leuke homedecoraties, kunst, outdoor, workshops, 
kleding, lifestyle verzorgingsproducten, beauty en nog veel meer. 
  
Wol
Kom wol proeven, ruiken en voelen en laat je adviseren door de vakmensen. Voor 
mensen die breien, haken, spinnen of  wat dan ook met wol. 
 
Lifestyle
Het is gewoon genieten om tussen al het moois door te lopen, variërend van o.a. kleding 
en cosmetica tot huisdecoraties en kunst. Laat u inspireren en adviseren en schaf  de 
leukste dingen aan om uzelf  te verwennen of  uw woning een leuke upgrading te geven 
met nieuwe decoraties. 
 
Streekproducten
Proef  en geniet! Diverse specialisten met streekproducten uit diverse locaties van het land 
als bijvoorbeeld diverse Veluwse en Groningse streekproducten, Kaas uit diverse streken, 
jams, honingsoorten teveel om op te noemen.
 
Foodtrucks
Maak kennis met de diverse Foodtrucks…
Van diverse Poke Bowls en broodjes, poffertjes of  mini donuts, onze Grill meester of  
vers gerookte paling…je kunt te kust en te keur. Gezelligheid, ontspanning en sfeer…

Tijdens de fair is er livemuziek van Singer Songwriter B.Morris met geweldige country, 
blues, folk en oldies. We zien u graag bij Wollig Landleven Zondag 26 februari van 11:00 
tot 16:30 uur. De entree is gratis. Parkeren 2,- Meer informatie zie www.wolliglandleven.nl
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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!

Uitslagen bridgclub 
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 14 februari jl.
 
1e plaats  Susan v.d. Aa & Grietje Hofsteenge. 63,62%
2e plaats. Alie Lubbers & Hilde Pufkus. 58,00%
3e plaats. Jennie Knol & Goos Knol. 57,13%
4e plaats. Jan ter Mors & Ben van Doorn. 56,82%
5e plaats. Gera Meijer & Teun ter Haar. 54,38%

Vragenlijsten kunnen t/m 24 februari ingeleverd worden in 
MFC de Spil en de Dagwinkel
Hoe kwiek wordt Gasselternijveen?
Al enige tijd worden er door een initiatiefgroep bestaande uit inwoners 
van het dorp  en de BOKD-ers Anton Bardie, Winanda Hoegen, Lieneke 
Elzing en Vera Vos (mediavrouw van het jaar) pogingen ondernomen 
om iedereen in het dorp na te laten nadenken over de mogelijkheden om 
van Gasselternijveen een “kwiekstee’ te maken.  Een kwiekstee is, kort 
samengevat, een plek waar samengewerkt wordt aan het vergroten van de 
sociale, fysieke en mentale levenskwaliteit. Het is de bedoeling dat door en 
voor iedereen geïnvesteerd wordt in een kwieker leven. Preventie is daarbij 
het uitgangspunt. 

Om een goed inzicht te krijgen hoe 
het met de dorpsgenoten gaat, wordt 

iedereen gevraagd een anonieme 
vragenlijst in te vullen. Ook is een 

enquete uitgedeeld met vragen over 
wat men leuk en belangrijk vindt om 
bij te dragen aan het verwezenlijken 
van Kwiekstee Gasselternijveen. De 
vragenlijsten kunnen t/m 24 februari 
ingeleverd worden in MFC de Spil en de 
Dagwinkel.

Voor nadere informatie kan men terecht 
bij het Dorpsloket:  06-28 35 98 41/
info@dorpscoopdebrug.nl

Afdraai Valthermond organiseerde een carnavaldisco in 
’t Brughuus
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 
waren welkom deze avond. Tijdens 
deze avond liepen er genoeg 
vrijwilligers rond om alles in 
goede banen te leiden. De avond 
is succesvol verlopen met zo’n 65 
kinderen die zich hebben vermaakt 
mede dankzij DJ Bas en DJ Gijs.

In de categorie groep 1 t/m 4 waren 
Yestin Schomaker 1e prijs, Lucas 
Mollenhorst 2e prijs en Mila van der 
Veen 3e prijs de gelukkige winnaars van 
het mooist verklede carnavalsoutfit. 
In de categorie groep 5 t/m 8 waren 
1e prijs Cloë Hanssen, 2e prijs Shirley 
Lanting en 3e prijs Jason Bunt de 
gelukkige winnaars.

Kledingbank Malt in Nieuw-Buinen biedt mensen met 
weinig financiële middelen kleding aan
Aan de Lisdodde 76 in Nieuw-
Buinen is met ingang van begin 
januari jl. een kledingbank 
gevestigd. Gewoon aan het 
woonadres van Mirjam Timmer in 
het voorste gedeelte van de garage. 
Er was plek over en ze vindt het 
belangrijk dat iedereen aan kleding 
moet kunnen komen. Ook mensen 
die het niet breed hebben en dus 
ontstond het idee een kledingbank te 
beginnen.

Er is van alles: voor jong en oud en van 
schoenen tot vesten en van broeken tot 
jassen. “Het is net wat men langsbrengt. 
Dat weet je nooit natuurlijk. We zijn 
er echt heel blij mee en waarderen het 
dat de mensen langskomen. Als we 
gesloten zijn kan de kleding gewoon in 
de box voor de garage worden gedaan”, 
zei Mirjam Timmer (foto). Dan ziet u 
de naam Malt staan: een leuk bedachte 
naam, want het staat voor de eerste 
letters van de voornamen van de leden 
van haar gezin: Mirjam, Arjen, Lelia en 
Tessa.

Kledingbank Malt is elke dinsdag- 
en donderdagmiddag van 15.00 tot 
17.00 uur geopend en elke eerste 

zaterdagmiddag van de maand tussen 
13.00 en 16.00 uur. Mirjam is dan 
aanwezig en zal de kleding in ontvangst 
nemen en u helpen een keuze uit haar 
groot assortiment te maken. “We 
hebben echt een groot aanbod. Maar 
niets is te veel. Er is altijd plek”, lachte 
de steeds vrolijke Nieuw-Buinense die 
echt geniet van de blije mensen die ze 
ontmoet. “Ik ga de mensen overigens 
niet controleren op hun inkomen ofzo 

hoor. Je moet een beetje vertrouwen in 
de mens hebben en dat heb ik. Wees 
vooral welkom en niets is te gek hoor. 
Als u denkt ‘dit kan ik niet brengen’ dan 
zit u mis, want we nemen eigenlijk alles 
aan. We kunnen een ander er immers 
blij mee maken en daar doen we het 
voor. Als u vragen heeft dan kunt u mij 
via de Facebookpagina Kledingbank 
Malt bereiken. (Week in Week uit / Gerry 
Grave)

Actie gratis warmtescan in 
Gasselternijveen verloopt 
voorspoedig
Eind november vorig jaar organiseerde de 
dorpscoöperatie “de Brug” een actie om de bewoners 
van Gasselternijveen in staat te stellen een gratis 
warmtescan van de woning te laten maken en 
energiebesparingstips te krijgen. Dit is een groot succes 
gebleken.  Er hebben zich ruim 80 bewoners aangemeld 
voor een warmtescan en 51 voor een energieadvies.

Vijf  enthousiaste vrijwilligers van de werkgroep energie zijn 
sinds begin december al twee avonden per week in de weer 
om één en ander te realiseren. We werken het liefst bij een 
buitentemperatuur onder de 5 graden om een goed resultaat 
te bereiken. Tot nu toe hebben we 45 aanvragen afgehandeld.

De energiebesparingstips worden indien gewenst na de 
warmtescan bij de mensen thuis aan de hand van een 
checklist samen met de bewoners doorgenomen. De 
resterende 36 aanvragen denkt de werkgroep eind maart te 
kunnen voltooien omdat er per week 6 warmtescans worden 
gemaakt. Omdat in april de temperatuur s`avonds alweer op 
kan lopen, kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden 
aangenomen.
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In Borger-Odoorn
Ouderen gezocht om met jongeren aan Fitbuddies mee 
te doen
Wat is Fitbuddies?
Fitbuddies is een programma van 6 
weken waar jong en oud samen actief  
zijn op het gebied van bewegen, 
voeding en leefstijl. Het wordt 
georganiseerd door het Esdal College, 
welzijnsorganisatie Andes en de 
combicoach senioren van de gemeente.

Doel Fitbuddies
Elkaar leren kennen, waarderen en 
respecteren. Samenwerking middelbare 
scholieren en senioren. Als groep achter 
elkaar kwaliteiten komen. Leren van 
elkaars leefwereld op het gebied van 
bewegen, voeding en leefstijl.

Wie hebben we nodig?
Elk jaar merken we hoe de jeugd en 
de ouderen plezier beleven aan dit 
programma. De scholieren geven zich 
dan ook altijd massaal op om deel te 

nemen. We zoeken ouderen die het 
leuk vinden om met de jongelui aan 
Fitbuddies mee te doen. Het is een 
leuke en mooie ervaring voor zowel 
jeugd als oudere.  

Wanneer is het?
Dinsdagen: 7, 14, 21 en 28 maart
en 4 en 11 april
Tijd: 13.45 uur tot 15.00 uur
Locatie: Esdal College in Borger
Kosten: Gratis

Lijkt het u leuk om mee te doen?

Geeft u zich vóór 3 maart op bij 
Petra van den Bosch, combicoach 
seniorensport

p.vandenbosch@borger-odoorn.nl        
Tel.nr:  06 – 11 39 43 01

Prinses Esther Yvonne en gevolg van c.v. ‘t Meul’ndobbegie 
zetten Gasselte 4 dagen lang op zijn kop
Vanaf  donderdag 16 februari barstte 
in Gasselte het carnaval los. De 
sleutel van het dorp werd donderdag 
door burgemeester Anno Wietze 
Hiemstra overhandigd aan de 
prinses. Niet nadat er natuurlijk ook 
even teruggeblikt werd op de ludieke 
actie van de vereniging waarmee 
zij alle inwoners van de gemeente 
door middel van een advertentie 
uitnodigde voor met koffie en gebak 
op het gemeentehuis. Dit alles ter 
ere van het 25-jarig bestaan van 
de gemeente Aa en Hunze, maar 
waar niet zo heel veel budget voor 
beschikbaar werd gesteld vanuit de 
gemeenteraad. De carnavalsvereniging besloot daarom de gemeente een 
beetje te helpen met deze receptie.

Op vrijdag kon er flink gegriezeld 
worden in het bos tijdens een 

spooktocht, na de spooktocht bleef  
het nog lang gezellig in de residentie. 

Op zaterdagochtend werden alle 
inwoners van Gasselte van 80 jaar en 
ouder getrakteerd op een mooie bos 
bloemen. Deze werden, zoals altijd, 
zeer gewaardeerd.  Zaterdagavond was 
het carnaval voor de volwassenen. In 
prachtige uitdossingen werd er tot in de 
late uurtjes flink gefeest en gedanst.

De kleinste carnavalsvierders waren 
op zondagmiddag aan de beurt. 
Onder leiding van jeugdprins Ward en 
jeugdprinses Annelin werden er vele 
polonaises gelopen. Ook werden de 
nieuwe jeugdprins en prinses gekozen: 
Jos Keizer en Britt Hadderingh mogen 
het komende jaar het stokje overnemen.  
Prinses Esther Yvonne, adjudant Janet, 
Raad van Elf  en de rest van het gevolg 
kijken terug op een prachtig ‘ouderwets’ 
gezellig carnaval.
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

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

PRIJS

€
 28.899,-

PRIJS

€
 24.899,- 

OPEL CROSSLAND1.2 T 130PK 
Automaat Elegance navi/
clima/16”LM
Autustus 2021 - Wit/Zwart - Half 
leder - Benzine - Automaat
31.350 km - Nieuwprijs: €33.990,-

PRIJS

€
 23.899,- 

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

PRIJS

€
 8.999,- 

PEUGEOT 108 1.2 Puretech Allure 
Clima
Januari 2017 - Zwart metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
92.180 km - Nieuwprijs: €17.660,-

PRIJS

€
 26.999,- 

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

PRIJS

€
 26.499,- 

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

PRIJS

€
 16.499,- 

PEUGEOT 2008 1.2 T Automaat 
Blue Lion airco/navi/pdc
Oktober 2017 - Black metallic - Stof 
Benzine - Automaat - 53.503 km
Nieuwprijs: €26.620,-

PRIJS

€
 13.999,- 

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

PRIJS

€
 12.499,- 

OPEL ASTRA 1.0 Business+ navi/
clima/cruise
Maart 2016 - Grijs metallic
Benzine - Stof - Handgeschakeld
58.203 km - Nieuwprijs: €24.450,-

PRIJS

€
 14.999,- 

OPEL ASTRA 1.4T 150PK Online 
Ed. navi/clima
April 2017 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
66.573 km - Nieuwprijs: €28.220,-

PRIJS

€
 18.999,- 

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

PRIJS

€
 22.999,- 

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

PRIJS

€
 21.899,- 

OPEL GRANDLAND X1.2 Turbo 
120 Jaar Ed. navi/clima/18”LM
Augustus 2019 - Grijs metallic
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 65.774 km - Nieuwprijs: 
€36.920,-

PRIJS

€
 15.777,- 

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

PRIJS

€
 19.300,- 

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

PRIJS

€
 19.899,- 

OPEL ASTRA ST 1.2 Edition Plus 
navi/clima/cruise/trekhaak
Mei 2020 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
36.127 km - Nieuwprijs: €29.520,-

PRIJS

€
 20.899,- 

MINI Cooper 1.5 navi/airco/17”LM
Juli 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
41.889 km - Nieuwprijs: €30.220,-
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In het Hunzehuys in Borger
Fotoclub Borger-Odoorn
De fotoclub telt 24 leden. De interesse varieert van natuur-/landschapsfotografie tot 
abstract en wat daar tussenin zit. Passie voor fotografie is de verbindende factor. 

Van nieuwe leden wordt 
verwacht dat de basisbeginselen 
van fotograferen bekend zijn. 
Op de 2e woensdag en de 4e 
dinsdag is er een clubavond 
in het Hunzehuys aan de 
Molenstraat 3F. Op woensdag 
is er een wisselend programma 
en op dinsdag is er een 

fotobespreking van het thema 
van die maand. 

Het doel is om elk jaar 1 of  2 
excursies te organiseren. De 
contributie bedraagt 60 euro 
per jaar. Voor meer informatie: 
secretarisfcbo@gmail.com

Ingezonden brief
Onlangs vernam ik dat er een onderzoek gaande is naar een mogelijke verbreding 
van de Slenerweg. Sinds de nieuwe aansluiting op de N34 komt er meer verkeer 
over en nu blijkt de straat daar niet breed genoeg voor. Ik weet even niet of  ik 
schamper moet lachen of  boos moet worden.

Het is namelijk geen nieuwtje dat de Slenerweg niet geschikt is voor veel verkeer en dan 
ook nog veel zwaar verkeer als vrachtwagens. Bij onderzoek naar de mogelijkheden waar 
de nieuwe aansluiting met de N34 moest komen was dit al bekend. En ondanks het feit 
dat de aansluiting waar hij nu ligt, niet de goedkoopste noch de gunstigste plek was, en 
veel bewoners van Klijndijk allerminst gelukkig waren met de gevolgen die de aansluiting 
zou hebben voor hun leefomgeving, moest de aansluiting daar komen.

Grote oude bomen aan beide kanten geven de Slenerweg een karakterestiek uiterlijk en 
vooruitziende blikken onder de bewoners van Klijndijk zagen het gevaar dat de bomen 
vroeg of  laat zouden moeten sneuvelen teneinde het excuus dat de weg niet breed genoeg 
zou zijn in zijn huidige staat. Er werd beloofd notabene dat dat niet zou gebeuren. En 
hoe lang is dat nu precies geleden? Of  moet ik vragen; hoe kort is dat nu precies geleden?

Als ik een negatieve bril opzet zou mijn conclusie kunnen zijn dat hier het zoveelste 
bewijs ligt dat uitspraken van politici cq  overheid  niet veel waard zijn. De hobbel 
om de aansluiting van de N34 op zijn huidige plek te krijgen, was een strijd waarbij 
de tegenstand van een deel van de inwoners van Klijndijk niet over het hoofd gezien 
kon worden. Maar nu die hobbel is genomen en de aansluiting is gerealiseerd, moet 
de volgende stap genomen worden, want de veiligheid zou in het geding zijn en de 
verbredingsstroken niet voldoende en vanwege een naast de weg gelegen gaskabel kan er 
gevaar ontstaan op….

Ik zie het gouden kalf  van de economie, onder het mom van de veiligheid, opnieuw 
verheven worden. Bomen zullen sneuvelen en de natuur én de gedane belofte aan de 
bewoners van Klijndijk gaan het onderspit delven. Niemand kan ontkennen dat goede en 
verbindingen en de veiligheid zwaarder weegt dan een paar bomen, toch? 

Men heeft mij ooit eens geleerd dat politiek bedrijven vooruitzien is. Hoe kan het dan in 
vredesnaam dat ondanks alle vooronderzoek voor de aansluiting werd gelegd, ondanks 
dat het bekend was dat de Slenerweg te smal zou zijn voor zoveel (vracht)verkeer en 
ondanks de gedane belofte nu dit onderzoek gestart moet worden? Is het raar dat de 
politiek op ieder niveau gewantrouwd wordt door inwoners van, in dit geval, Klijndijk?

Maar laat ik mijn positieve bril opzetten en de hoop uitspreken dat de belofte niet 
verbroken wordt, de bomen aan de Slenerweg níet zullen sneuvelen, en er – in 
samenspraak met de bewoners – een andere oplossing wordt gevonden.

Annemieke Bos, Klijndijk

Mooi bedrag voor Oringer Weekend: 
1149 euro
De speciale statiegeldactie van 
supermarkt Coop in Odoorn ten bate 
van de organisatie van het Oringer 
Weekend heeft een bedrag van 1149 
euro opgebracht. De afgelopen weken 
kregen klanten van de supermarkt 
de gelegenheid om hun statiegeld te 
doneren aan het Oringer Weekend, en 
van die gelegenheid werd (gelukkig) 
gretig gebruik gemaakt. De opbrengst 
werd vervolgens verdubbeld door 
de supermarkt. Van het geld kan de 
organisatie allerlei leuke activiteiten 
organiseren.

Van 8 tot en met 10 september
Het Oringer Weekend vindt dit jaar plaats 
van 8 tot en met 10 september, nadat de 
editie van vorig jaar vanwege buitengewoon 
trieste omstandigheden werd geannuleerd. 
Ondertussen staat het geraamte van het 
programma al als een huis. Zo wordt op 
vrijdagavond 8 september een grote pubquiz 
gehouden in de feesttent in Odoorn. Ook de 
zaterdag belooft een heerlijke dag te worden 
met de Oringer Landgames en met een 
optreden van de band Da Vinci én DJ Peter 
Hermans met de ‘Voutte Discoshow’. Op 
de zondag is er eerst een mountainbiketocht 
georganiseerd door Biking Odoorn over 
afstanden van dertig en vijftig kilometer. In 
de middaguren komen met name de jongste 

inwoners van Odoorn aan hun trekken me 
onder meer laser gamen, springkussens en 
een stormbaan. De scouting organiseert een 
speurtocht en kinderen kunnen broodjes 
bakken. MK Beats verzorgt op zondag 
bovendien een dansshow en er is opnieuw 
live muziek met een optreden van Bert 
Drenthe. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

VOETREFLEX ZWEVERIG?
Dacht ik in eerste instantie ook, totdat ik een keer een voetreflexbehandeling 
onderging. Tijdens het masseren merkte ik pas dat ik moe en gespannen was. Ik 
had lange tijd doorgelopen op de automatische piloot. Na afloop ervaarde ik zo’n 
ontzettende rust in mijn lichaam. Mijn lijf  had een seintje gekregen dat het mocht 
ontspannen. Met hernieuwde energie ben ik mij gaan verdiepen in wat voetreflex is. 

Wat is voetreflexologie?
Voetreflex wordt al eeuwenlang in China, 
India en Japan toegepast ter bevordering van 
je gezondheid. Daar ontdekten ze dat door 
druk uit te oefenen op bepaalde plekken 
onder en op je voeten dit verlichting kan 
geven van klachten. Voetreflexologie gaat 
ervan uit dat elk lichaamsdeel en orgaan in 
verbinding staat met een bepaald gebied in 
de voeten (reflexzone). Door het masseren 
van je voeten en onderbenen kan je lichaam 
in balans worden gebracht. Je gaat voelen 
wat goed is voor jou. Hierdoor ben je beter 
bestand tegen de gebeurtenissen in je leven.

Een korte beschrijving van wie ik ben
Sinds 2012 heb ik een praktijk als voetreflex- 
en tuinatherapie (Chinese lichaamsmassage) 
en Zhineng Qigong (Chinese bewegingsleer) 
waarin ik vooral cliënten zie met stress 
gerelateerde klachten. Eerst in het midden 
van het land en sinds vorig jaar ben ik gestart 
in Buinerveen. Tijdens mijn opleiding raakte 
ik geïnteresseerd in de Chinese filosofie 
omtrent gezondheid, lichaam, bewustzijn en 
emoties. 

Ik ontdekte dat alles in verbinding staat met 
elkaar. Is je lichaam niet gezond dan kan 
dit emotionele klachten geven, maar ook 
emotionele klachten kunnen zich uiten in 
lichamelijke problemen.

Sinds een aantal jaren ben ik mij ook gaan 
specialiseren om vrouwen soepel mee te laten 
bewegen met de overgang.

Wat doe jij in je praktijk wordt mij vaak 
gevraagd
Tsja, eenvoudig eigenlijk. Ik leer mensen om 
te ontspannen en even niets te moeten……. 
Tijd te nemen voor jezelf. Maar waarom is dit 
zo moeilijk? Zijn we egoïstisch als we tijd vrij 
maken voor onszelf  of  komt dit door onze 
opvoeding? Kent iemand nog het gezegde 
“van hard werken is nog nooit iemand dood 
gegaan”? Van hard werken zal zeker niemand 
dood gaan maar de stressgevoelens die 
tegenwoordig bij hard werken hoort blijkt 
helemaal niet goed voor ons te zijn. Gelukkig 
lees en hoor je steeds meer over positieve 
gezondheid en bewustzijn. Maar hoe doe je 
dit? 

Soms kan je het niet alleen en is het fijn 
als iemand je even helpt. Dus is voetreflex 
zweverig? Echt niet, ik nodig je graag uit in 
mijn praktijk om het te ervaren. 

Petra van der Schagt
www.innerlijkestap.nl  |  06 – 30 50 46 58

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Wat heb ik dan
te verwachten Heer
Mijn hoop is alleen

op U gevestigd.

In vertrouwen op haar Heer en Heiland is overleden
onze lieve betrokken moeder, oma en overoma

Auguste Lena Lemson-Gade
* Alkmaar, 18 februari 1925       † Borger, 9 februari 2023

sinds 6 september 1993 weduwe van Henk Lemson

 Wies en Elze
  Richard en Alet
   Wouter, Jan, Thomas, 
   Jasper, Sebastiaan
  Henk en Rinette
   Elise, Mila
  Heleen
 Steven en Gerry

De begrafenis heeft woensdag 15 februari plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Grootzeil 50, 9733 GX Groningen.

Je hebt oes alles leert
Behalve um je te missen

Altijd te vroeg, maar met berusting hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve zorgzame mam, 

oma en opoe

Trijntje Muskee-Langenberg

* 13 juli 1935                                                       † 18 februari 2023

Sinds 22 januari 2009 weduwe van Gerrit Muskee

Janny en Iwe

Johanna en Roelof (in herinnering)
       José en Jeroen

Auke en Heri
       Gerben en Precious
       Lisette
       Chantal
       Wendy en Martin
        Nikolai en Angela

 en achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar het personeel van de Borgerhof
voor de liefdevolle verzorging.

Onze mam, oma en opoe is opgebaard in de aula, 
Westdorperstraat 1 te Borger waar gelegenheid is afscheid 
van haar te nemen en ons te condoleren op donderdag 
23 februari van 19.00-19.30 uur.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentie-adres: Mw. J. v.d. Beek-Muskee, 
Rheastraat 8, 9933 CG  Delfzijl

… de bomen wenen hemelwater
uit het sombere zwerk …

vrij naar Heer Bommel
Marten Toonder

Met veel liefde, respect en dierbare herinneringen 
nemen wij afscheid van onze vader, schoonvader 
en opa

Theodorus Antonius Adrianus 
Gloudemans

~ Theo ~

weduwnaar van 
Liesbeth Gloudemans-Van der Eb

* 9 december 1944 † 19 februari 2023

Winnie & Jeroen

Thijs & Sandra
     Casper
     Jennika

Correspondentieadres:
Bronnegerstraat 10
9531 TG  Borger
thijs@gloudo.nl

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 
25 februari 2023 om 13.30 uur bij Hotel Restaurant 
Eeserhof, Dorpsstraat 2 te Ees. U bent vanaf 13.00 uur 
welkom. Na afloop is er een informeel samenzijn.Uitslagen Bridgeclub 

Borger 
  
13 februari A-lijn 
1 Anneke van Hasselt & Rika Stel 64,65%
2 Sjef  Heeren & Henk Loman 62,17%
3 Edith van Bruggen & Hans van Bruggen 58,02%
4 Martin Abrahams & Martje Abrahams 57,43%
5 Ellen Roeper & Johannes Sijbom 54,17%
  
14 februari A-lijn 
1 Ans de Jong & Sicco de Jong 70,42%
2 Rieky Zinger & Trijntje Gerrits 58,84%
3 Neeltje Tack & Henny Schmidt 55,74%
  
B-lijn 
1 Bonne Timmer & Gerrit Jan Lahuis 63,42%
2 Anneke den Arend & Dina van der Molen 57,02%
3 Julia Nijland & Roel Nijland 56,10%
  
16 februari 
1 Trijntje Gerrits & Betsy Scheffer 66,15%
2 Martin Abrahams & Martje Abrahams 64,30%
3 Jan Rosing & Els Mikkers 62,60%
4 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 55,36%
5 Fenny Brouwer & Han Brouwer 55,31%

Alzheimer Café Borger-
Odoorn in het Dorpshuis 
van Exloo
Op woensdag 1 maart is er weer een Alzheimer 
Café.  De locatie is het dorpshuis van Exloo aan de 
Hoofdstraat 58A. De bezoekers ontmoeten lotgenoten 
en krijgen informatie over de ziekte dementie. Mensen 
met dementie of  geheugenproblemen, hun naasten, 
mantelzorgers en belangstellenden zijn van harte 
welkom.

Bijeenkomst 1 maart
Thema van die avond is:  Levenstestamenten en verlenen 
van volmachten  Onze gast op deze avond is notaris de heer 
Wilbert Niemeijer. Hij zal antwoord geven op de volgende 
vragen: Wat is een levenstestament? Waarom zou ik deze 
laten opstellen? Wat komt hier allemaal bij kijken? 

Verschillende onderwerpen
De onderwerpen van het Alzheimer Café in het komende 
half  jaar zijn divers maar in alle opzichten zeer interessant. 

De onderwerpen voor de Alzheimer Cafés van januari tot 
en met juni 2023 staan in de flyer. Deze ligt in dorpshuizen, 
bibliotheken en bij huisartsen. Ook in 2023 vinden de 
bijeenkomsten elke eerste woensdag van de maand plaats 
in het dorpshuis van Exloo aan de Hoofdstraat 58. De 
bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop is 
vanaf  19.00 uur.  De toegang is gratis en aanmelden vooraf  
is niet nodig.

Wilt u informatie over het Alzheimer Café Borger-Odoorn? 
Neemt u dan contact op met: Petra van den Bosch, tel.nr:  
06 – 11 39 43 01   Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.
nl. Heeft u geen vervoer maar wilt u wel komen? Laat 
ons dat ook weten. Wij proberen dan vervoer te regelen. 
Ben je zorgprofessional? Dan graag vooraf  checken bij de 
coördinator of  er plek is om het café bij te wonen.
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(Week in Week uit / Vincent Muskee)
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Jaarvergadering Jeu de Boules club 
De Deurzetter te Borger
Jeu de Boules club De Deurzetter hield 15 februari jl. in het Hunzehuys te Borger haar 
jaarvergadering. De voorzitter heette de aanwezige leden allen hartelijk welkom en 
kon in zijn voorwoord terugzien op een vol en geslaagd verenigingsjaar met naast de 
jeu de boules-dagen vele andere activiteiten. Ook was de uitwisseling met de Jeu de 
Boules club Gieterveen weer een geslaagd evenement, waaraan 12 leden van onze club 
deelnamen.

Bij het punt bestuursverkiezing werd afscheid 
genomen van Henk Wolf  als penningmeester. 
Henk vervulde deze functie voor een periode 
van 6 jaar. Met algemene stemmen werd 
de voorgedragen Dik Schrage benoemd 
als nieuwe penningmeester. Ook werd 
wegens omstandigheden afscheid genomen 
van Roelie Helmantel als secretaris.  Cor 
Wardenburg was bereid deze functie over 
te nemen, hetgeen werd begroet met luid 
applaus. Na de rondvraag sloot de voorzitter 
de vergadering.

De Deurzetter speelt haar clubwedstrijden in 
de wintermaanden op de woensdagmiddagen. 
In de zomermaanden vanaf  eind maart 
(ingang zomertijd) op de maandag- en 
donderdagavonden vanaf  18.30 uur. 

Mensen die ook geïnteresseerd zijn in een 
partijtje Jeu de Boules zijn welkom om 
vrijblijvend een paar keren mee te spelen. 
Hiervoor kunnen zij voor informatie contact 
opnemen met de voorzitter, Jan Robben, tel 
0599 28 72 19.

Beste inwoners van Exloo
Hieronder volgen de link en de QR code van de online verkeersenquête waarover we 
u twee weken geleden reeds berichtten. Het handigst is om deze te benaderen via de 
online versie van deze uitgave van de “Week in Week uit”.

Doel van deze enquête is te inventariseren 
wat uw visie op de verkeerssituatie in Exloo 
is.  De begrippen bereikbaarheid,  veiligheid 
en leefbaarheid staan centraal.  Om maatwerk 
te leveren willen we bovendien boven tafel 
krijgen, of  de plek waar iemand woont (aan 
een doorgaande weg, of  in een woonwijk) 
een duidelijk verschil maakt.

De enquête is zowel op de mobiele telefoon 
als op de computer in te vullen. Hierbij moet 
wel vermeld worden dat het invullen via de 
computer waarschijnlijk iets gemakkelijker 
is. We vragen u om slechts één enquête per 
huishouden in te vullen.

Natuurlijk is de enquête anoniem. U 
kunt aan het einde van de enquête uw 
e-mail adres doorgeven. Deze wordt niet 
gekoppeld aan de uitkomsten, waardoor de 
anonimiteit gewaarborgd blijft. Indien u uw 
mailadres doorgeeft krijgt u te zijner tijd 
een uitnodiging voor de presentatie van de 
uitkomsten en het meedenken in mogelijke 
oplossingen.

De resultaten worden eind april ook bekend 
gemaakt in de Week in Week uit. De enquête 
sluit uiterlijk 10 maart. Scan daarvoor de QR 
code. We danken u bij voorbaat hartelijk voor 
uw medewerking.

Verkeerswerkgroep Exloo

Kaarten verkrijgbaar bij o.a. Primera Klingenberg te Gieten
Toneelvereniging Eureka uit Gieten speelt 
blijspel Schorremorrie
Na twee jaar stilte kan toneelvereniging Eureka uit Gieten weer als vanouds de 
planken op en wel op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart vanaf  20.00 uur in Huize 
Bareveld in Nieuwediep. Sinds een aantal maanden wordt er met veel enthousiasme 
druk gerepeteerd aan het stuk in drie bedrijven.

Een chaotisch blijspel geschreven door Nico 
Torrenga speelt zich af  op een dorpsplein 
in een volksbuurt. De bewoners verschillen 
nogal van elkaar, maar de chaos is compleet 
wanneer een nieuwe buurvrouw aan het 
pleintje komt wonen. De speculaties gaan 
over en weer en zorgen voor de meest 
vreemde verhalen.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij Primera Klingenberg te Gieten en bij 
Huize Bareveld in Nieuwediep. Tijdens beide 
avonden wordt er een verloting georganiseerd 
en de zaterdagavond wordt muzikaal 
afgesloten met rock&blues coverband Deff-
fusion.

Borger-Odoorn: Extra steun voor mensen 
in financiële nood
Gemeente sluit convenant met Stichting  
Urgente Noden

Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die in ernstige financiële problemen 
zitten, kunnen binnenkort bij de gemeente een beroep doen op extra ondersteuning. 
Wethouder Bernard Jansen van de gemeente Borger-Odoorn en Elly Pastoor-
Meuleman, voorzitter van de Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe 
ondertekenden daarvoor maandag 20 februari een convenant.

De gemeente Borger-Odoorn ondersteunt 
mensen die financieel krap zitten op 
diverse manieren. Om de energiearmoede 
te verminderen krijgen mensen met een 
inkomen tot 130% van het sociaal minimum 
een energietoeslag. Voor verduurzaming 
van huizen is voor woningeigenaren 
met een minimuminkomen een speciale 
isolatiesubsidie van maximaal 3.500,- euro 
ingesteld. Daarnaast bestaat de webwinkel 
Meedoen waar huishoudens met een laag 
inkomen korting krijgen op de aanschaf  
van duurzame artikelen als wasmachines, 
koelkasten en dergelijke. Deze groep 
inwoners krijgt er daarnaast een eenmalig 
energiebudget van 500,- euro bij om in 
de webwinkel Meedoen te besteden aan 
energiebesparende producten.

Door de samenwerking met Stichting Urgente 
Noden worden ook de mogelijkheden 
verruimd voor mensen die sowieso, om 
wat voor reden dan ook, financieel in de 
problemen zijn gekomen. Zij kunnen 
een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld 
woninginrichting, levensonderhoud en 
kleding. Het gaat om incidentele bijdragen die 
passen in een hulpverleningstraject. 

Inwoners die een aanvraag willen indienen 
voor de SUN-bijdrage of  hulp willen bij het 
aanvragen van een budget op de webwinkel 
Meedoen, kunnen contact opnemen met 
de Sociale Teams op telefoonnummer 
0800-2009, op kantoordagen tussen 
08.30 uur en 17.00 uur. Meer informatie: 
socialeteamsborgerodoorn.nl.

Winterwandeling OBS De Weiert in Odoorn
‘Misschien moeten we volgend jaar maar 
een herfstwandeling organiseren’

Openbare basisschool De Weiert in Odoorn hield afgelopen woensdag een 
winterwandeling voor alle acht groepen van de school. De wandeling ging over 2,5 
kilometer en onderweg was er voor de kinderen van alles te doen, te zien, te horen 
en te proeven. ‘Eigenlijk is dit nog een uitvloeisel van corona. We hadden als school 
tijdens corona het idee om in plaats van het kerstdiner – dat toen niet door kon gaan - 
een wandeling als alternatief  te organiseren. Dat mocht uiteindelijk ook niet, maar de 
plannen voor een wandeling zijn eigenlijk nooit verdwenen’, zegt Inge Oortwijn, één 
van de ouders die de winterwandeling organiseerde.

Nadat er vorig jaar een voorjaarswandeling 
gehouden werd, was het woensdag dus 
tijd voor een winterwandeling dwars door 
Odoorn. ‘Het was prachtig. Mooi was dat 
bewoners langs de routes actief  meededen 
door extra lampjes aan te brengen in de tuin. 
En natuurlijk waren er onderweg allerlei leuke 
activiteiten. Zo waren er spelletjes met ski’s, 
was er sneeuwvlokhappen en konden de 
kinderen genieten van warme chocolademelk 
in Paasbergen. Bij het Kabouterbos stond een 
boswachter en in de kerk trad een popkoor 
op. Wat verder leuk was, was het feit dat de 
routes uitgezet waren met door leerlingen 
gemaakte tekeningen. Al met al was het 
gewoon heel erg leuk’, zegt Oortwijn.

Vanwege de positieve reacties zou het 
zomaar eens kunnen zijn dat de wandeling 

een vervolg krijgt. ‘We hebben nu een 
voorjaars- en een winterwandeling gehad. 
Wellicht moeten we de volgende keer maar 
een herfstwandeling gaan organiseren’, besluit 
Oortwijn enthousiast. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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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

Annemiek Krol uit Borger, woordvoerder van de RHGD 
Reddingshonden tijdens missie in Turkije
‘Onze honden en onze vrijwilligers hebben fantastisch 
werk geleverd’

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft tot op dit moment zeker aan 46.000 
mensen het leven gekost. Na de verschrikkelijke aardbeving kwam de 
hulpverlening gelukkig snel op gang. RHGD was met een team van twee 
personen en één hond in Turkije als onderdeel van de SRO groep, een 
groep die bestond uit in totaal dertig mensen en achttien honden. SRO 
staat overigens voor  Samenwerkende Reddingshonden Organisaties. 
RHGD Reddingshonden stelt normaliter reddingsteams belangeloos 
beschikbaar bij zoekacties naar vermiste personen in Nederland en de 
grensstreek. Familie van vermiste personen maar zeker ook gemeenten, 
politie en brandweer kunnen er altijd een beroep op doen. Woordvoerder 
van deze groep Nederlanders was Annemiek Krol uit Borger, ook bekend 
als voorzitter van Hondenschool KNON in Borger. Als geen ander kan 
ze vertellen over de missie in Turkije en over het fantastische werk van de 
honden.

Klopsignalen
‘Na de aardbeving is in eerste instantie 
USAR namens Nederland naar de 
getroffen gebieden afgereisd’, vertelt 
Annemiek. ‘Vervolgens kwamen de 
particuliere reddingshondengroepen 
van SRO in beeld. Wij zijn ingezet 
door de Turkse organisatie op plaatsen 
waar nog levende personen werden 
vermoed. Vervolgens werden onze 
honden ingezet. Op basis van geur zijn 
onze honden als geen ander in staat 
om de geur van mensen op te pikken. 
Doorgaans doen ze dat bij mensen in 
liggende, zittende of  hangende positie. 
Nu moesten ze dus op het puin hun 
werk doen’, zegt Annemiek.

Tien mensen gered
De honden zijn van grote waarde 
geweest in de getroffen gebieden. 
‘Door het werk van onze honden zijn 
tien mensen levend onder het puin 
weggehaald. Daarnaast hebben ze 
een groot aantal overleden mensen 
kunnen signaleren. De honden leveren 
inderdaad ontzettend goed werk. 
Helemaal als je bedenkt dat ze nu hun 
werk op ingestorte panden met vijf  of  
tien verdiepingen hebben moeten doen. 
De honden hebben het vrijwel altijd 
bij het juiste eind. Wat bij dergelijke 
grote gebouwen wel eens kan gebeuren 
is dat de geurstromen ze enigszins op 
een dwaalspoor brengen De geur moet 
soms immers van heel diep onder het 
puin vandaan komen.’

Stressfactoren
Ook in Turkije deden de honden hun 
werk met ontzettend veel overgave. 
‘Ze vinden het werk fantastisch. Op 
een gegeven moment moet je ze 
tegen zichzelf  in bescherming nemen. 
Vergeet niet dat ze te maken hebben 
gehad met allerlei stressfactoren. Zo 
gingen ze eerst in het vliegtuig naar 
Turkije en werden ze vervolgens met 
een helikopter naar het rampgebied 
gebracht. Het bivak van internationale 
hulpverleners was groot, maar krap. 
Dat alles leverde zeker stress op en 
dus ook vermoeidheid. En een hond 
wil altijd doorgaan. Ook omdat de 
mensen op waren is besloten om de 
werkzaamheden zaterdag te staken 
en terug te keren naar Nederland. En 
bovendien werd de kans op het vinden 
van levende mensen onder het puin 
natuurlijk ook steeds kleiner. Zo reëel 
moet je ook gewoon zijn’

Vrijwillige basis
Behalve de honden, verdienen zeker 
ook hun begeleiders een enorme 
pluim. ‘Ook zij worden natuurlijk 
met buitengewoon vervelende 
omstandigheden geconfronteerd. Een 
dergelijke ramp kun je niet tranen. En 
al onze mensen zijn op vrijwillige basis 
actief. Wij krijgen geen subsidie, en 
zijn volledig afhankelijk van donaties 
en sponsoring. Nou is het natuurlijk 
wel zo dat zowel begeleiders als 
honden wel eerder te maken hebben 
met overleden mensen. Doorgaans 

worden ze ingezet  om te zoeken naar 
verwarde mensen, vermiste kinderen 
of  mensen die suïcidaal zijn. Dat doen 
ze overigens vooral op de vlakte, in 
het bos bijvoorbeeld. In dergelijke 
situaties stuiten ze dus ook wel eens op 
overleden mensen. Dit was natuurlijk 
wel heel anders. Niet te beschrijven. Het 
is ook voor de begeleiders mentaal heel 
erg zwaar geweest. In het gebied waar 
ze actief  waren, was natuurlijk enorm 
veel verdriet. De honden en begeleiders 
hebben ook de dankbaarheid van de 
bevolking gevoeld. De mensen daar 
hadden helemaal niets meer, maar 
brachten wel hun laatste koekjes naar 
onze mensen’, weet Annemiek.

Slooppanden en puinlocaties
Het opleiden van honden om dergelijke 
missies te kunnen volbrengen draait 
in essentie om de motivatie van 
de hond zelf. Als pup wordt ze al 
geleerd om vrienden met mensen te 
worden.  Er wordt gespeeld met de 
hond en de hond wordt langzaam aan 
geconfronteerd met mensen (vrienden) 
die weg zijn, zonder dat de hond het 
weet. De hond gaat dan zoeken. In 
de kern is dat de basis van het werk 
dat ze nu doen. In een later stadium 
gaat het dan natuurlijk ook nog om 
het geven van een signaal als ze een 
mens gevonden hebben. Dit kan door 
bijvoorbeeld te blaffen. De honden 
trainen zeer regelmatig, ook wel op 
puin. Overigens zijn we als organisatie 
altijd op zoek naar slooppanden of  
puinlocaties om te kunnen trainen. Zo 
kunnen we de honden steeds in een 
andere situatie brengen, waardoor ze 
hun werk nóg beter kunnen doen.’

Fantastisch werk
‘Bij dergelijke acties is het belangrijk om 
te kijken welke begeleiders en honden 
het meest geschikt zijn om te gaan. 
Bovendien moet het ook kunnen. Zoals 
ik al zei gaat het om vrijwilligers. Ze 
moeten dus vrij nemen van hun werk, 
bijvoorbeeld. En dat moet ook allemaal 
maar kunnen. In het algemeen kunnen 
we heel erg trots en tevreden zijn met 
het werk van onze honden. De laatste 
dag is niet in shifts van zes uur op en 
zes uur af  gewerkt, maar zijn alle teams 
tegelijk de straten ingetrokken. De 
honden hebben ook toen nog signalen 
gegeven, waar de mensen in Turkije 
vervolgens mee aan de slag zijn gegaan. 
En hoewel het leed niet te overzien 
is in de getroffen gebieden, zijn wij 
echt enorm trots dat wij ons steentje 
hebben kunnen bijgedragen. Dat we 
mensenlevens hebben kunnen redden. 
De honden hebben gewoon fantastisch 
werk geleverd. Daar kijk ik overigens 
al lang niet meer van op. Honden zijn 
namelijk gewoon geweldige dieren.’ 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Uitslag Klaverjassen Valthe
Per twee weken is er op woensdagavond in een gezellige 
ambiance klaverjassen in Ons Dorpshuis te Valthe. 
Een ieder is welkom.  We zitten in een ruim opgezette 
zaal aan grote tafels. Inleg is slechts 3,00 euro en er zijn 
mooie vleesprijzen te winnen.

Uitslag woensdag 15 februari:
1e prijs    Johannes Homan  5099
2e prijs    Bertus van der Laan  5028
3e prijs Jan Lucas Meijer       5023
4e prijs Alie Katuin                4866       
 
Poedel Ronnie Middeljans   3852

Volgende kaartavond: woensdag 1 maart , aanvang 19.30 uur.

Directeur bestuurder 
stichting PrimAH benoemd 
voor tweede periode
De Raad van Toezicht van stichting PrimAH, de 
onderwijskoepel met 12 openbare basisscholen in de 
gemeente Aa en Hunze, heeft Jeroen Kleyberg voor een 
tweede termijn benoemd als directeur bestuurder van de 
stichting.

Ook de komende jaren zal 
Kleyberg verantwoordelijk 
blijven voor de algehele 
leiding van het openbaar 
basisonderwijs in onze 
gemeente.

“Heel plezierig dat we met 
Jeroen Kleyberg verder 
kunnen zegt Fons Disch, 
de voorzitter van de Raad 
van Toezicht. De afgelopen 
jaren waren niet altijd de 
makkelijkste. Twee jaar 
corona heeft veel gevraagd 
van alle medewerkers van 
PrimAH. Toen Jeroen in 
2020 begon als bestuurder 
bij PrimAH werd hij vrijwel 

direct geconfronteerd met 
de pandemie. Samen met 
zijn team heeft hij alle 
zeilen bij moeten zetten 
om het onderwijs vorm te 
geven. Dit is prima gelukt. 
De bedrijfsvoering is op 
orde. Nu we weer in wat 
rustiger vaarwater zijn 
gekomen vragen ook andere 
prioriteiten de aandacht. De 
nieuwbouw in Eexterveen 
en Eext, de verduurzaming 
van de schoolgebouwen, 
samenwerking en samengaan 
met de kinderopvang en het 
onderwijs voor de kinderen 
uit Oekraïne.

Als Raad van Toezicht 
hebben wij er alle vertrouwen 
in dat Jeroen Kleyberg ook de 
komende jaren het beleid van 
stichting PrimAH in goede 
banen weet te leiden.

CDA Verkiezingsprogramma in Braille aangeboden bij 
Hendrik de Kok in Rolde
Het CDA verkiezingsprogramma in Braille is afgelopen donderdag 
aangeboden bij Hendrik de Kok in Rolde. Het CDA wil het belang van 
toegankelijkheid van de verkiezingen voor iedereen benadrukken, dan moet 
je zelf  natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dick Sybenga doet zelf  veel 
vrijwilligerswerk voor slechtzienden, waaronder samen wandelen of  reizen. 
Mocht u ook iemand weten die het programma graag zou ontvangen, 
dan kunt u contact opnemen met het CDA Aa en Hunze: shilgenga@
aaenhunze.nl.

Ook wanneer u hulp nodig heeft om de 
stembureau te bereiken, kunt u hiervoor 
een verzoek neerleggen bij het CDA. 

Minder ik en meer wij, daar staan we 
voor in Drenthe!

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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In ’t Hout Sierconstructies in Nieuwe Pekela
Uniek en energiek; totaal concept voor solar overkappingen
In ’t Hout Sierconstructies is al jaren bekend als 
specialist van het bouwen van terrasoverkappingen,
tuinkamers en carports in de regio. ‘Als specialist 
adviseren wij klanten op de mogelijkheden om hun 
woongenot te vergroten, of  het nu gaat om een 
terrasoverkapping, tuinkamer of  carport, voor ieder 
type woning bestaat er een mogelijkheid om uw eigen 
omgeving nog comfortabeler te maken’, zegt Henk in ’t 
Hout.

Ontwikkeling
Al enkele jaren houdt In ’t Hout Sierconstructies zich bezig 
met het ontwikkelen en adviseren van solar oplossingen en 
integratie in het dak van deze overkappingen. Voor iedere 
carport, tuinkamer of  serredak bestaat nu de mogelijkheid 
om naast het comfort van parkeren, ontspannen en relaxen 
ook energie op te wekken. ‘Wij integreren moderne 
zonnepanelen als dakbedekking en kunnen zelfs zorgen 
voor een totaalconcept van advies tot volledige installatie 
met realtime data. Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen je auto 
parkeren onder een solar carport, maar ook de elektrische 
auto opladen. En wil je maximaal genieten van het comfort 
van een terrasoverkapping of  tuinkamer en daarbij de 
transparantie van het dak behouden? Dat behoort zeker 
tot een van de mogelijkheden. De unieke dunne film solar 
glas/glas zonnepanelen zorgen voor een gegarandeerde 
energieopbrengst waarbij ook de zonnekracht onder het dak 
wordt gereduceerd en het doorzicht behouden blijft. Zo
kun je buiten op het terras genieten van de kracht en energie 
van de zon, terwijl het aanvoelt alsof  er een zonwering 
aanwezig is.’

Mogelijkheden
Met de huidige energie prijsstelling is het maximaal 
opwekken van eigen energie voor iedere woning een 
toegevoegde waarde. ‘Helaas is niet iedere woning geschikt 
voor een perfecte montage van zonnepanelen op het dak 
en daarbij zijn zonnepanelen in vele gevallen ook geen 
verfraaiing van de woning. Juist voor dergelijke situaties is 
het interessant om te informeren naar de mogelijkheden 
van zonnepanelen op een overkapping, zo kun je toch 
flink besparen op je energierekening en behoud je het 
mooie karakter van je woning of  bedrijfspand. Ook voor 

bestaande terrasoverkappingen op carports bestaat er een 
mogelijkheid om het dak aan te laten passen voor integratie 
van zonnepanelen’.

Investering
Voor het bouwen van overkappingen met zonnepanelen geldt 
vanaf  1 januari 2023 het 0% BTW tarief  (dit geldt voor een 
deel van deze investering die bestaat uit de zonnepanelen 
en de installatie ervan). Ook zijn er in enkele regio’s 

mogelijkheden voor subsidie. Deze mogelijkheden worden
geboden via SNN in het gebied van aardbevingsherstel. 
Heb je niet de mogelijkheid voor subsidie? Ook dan is het 
interessant, want je verdient de investering gegarandeerd 
terug met de forse besparing op je energierekening. ‘Laat je 
informeren en inspireren in onze showroom en op ons grote 
showterrein of  kijk op onze website: www.sierconstructies.nl. 
Je bent van harte welkom aan de Holland Marsh 4 in Nieuwe 
Pekela.’
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Clubnieuws

De Treffer ‘16
Zaterdag 25 februari 2023     
09:00  Ter Apel ‘96 FC JO10-1  De Treffer ‘16 JO10-1

Zondag 26 februari 2023
10:00  Ter Apel ‘96 FC 3  De Treffer ‘16 2

vv Gasselternijveen
Zaterdag 25 februari 2023
ST Rolder Boys JO11-2J  SJO ZVC ‘14 JO11-2  11:00
SJO ZVC ‘14 JO9-2  ST VAKO/Tynaarlo JO9- 09:00

Zondag 26 februari 2023
Gasselternyveen 2  Titan 2  11:00

sv Borger
Zaterdag 25 februari 2023  
11:00 Borger JO15-2 FC Klazienaveen JO15-3
14:00 Borger 3 Glimmen 3
14:30 Borger 1 FC Klazienaveen 1

Zondag 26 februari 2023  
10:00 Borger 2 zo. Noordster 3

vv HOVC
Zaterdag 25 februari   
10.30 HOVC JO17-1 Elim JO17-1
14.30 HOVC Vr1 SVBC Vr1
  
Zondag 26 februari  
10.00 Buinen 2 HOVC 4

vv Gieten
Woensdag 22 februari
21:15 CSVC 1 Gieten 1 Zaal

Vrijdag 24 februari
20:30 Gieten 3 Zaal REUZ 5

Zaterdag 25 februari
11:00 Gieten/Eext JO19-2 BATO JO19-1

Zondag 26 februari
10:00  Gieten 3  Musselkanaal 3  
10:00  Gieten 5  Annen 6

Nieuw Buinen dompelt Gasselternijveen in rouw
Nieuw Buinen zet mooie stap richting lijfsbehoud, 
Gasselternijveen moet hopen op een wonder

Het contrast was groot, na afloop 
van de derby tussen Gasselternijveen 
en Nieuw Buinen. Daar waar de 
oranjehemden na de 3-2 zege uit hun 
dak gingen, daar droop thuisclub 
Nieveen teleurgesteld af. Zeker op 
basis van de eerste helft was de zege 
van Nieuw Buinen, voor zo’n 500 
toeschouwers, verdiend. In de eerste 
drie kwartier gaf  Gasselternijveen 
nadrukkelijk niet thuis, waardoor 
Nieuw Buinen een 2-0 voorsprong 
kon nemen. Na de rust waren de 
rollen omgedraaid. Gasselternijveen 
kwam nog wel terug tot 2-2, een 
eigen doelpunt van Brandon Meems 
- ex Nieuw Buinen - betekende 
echter de zege voor de bezoekers.

Beschamend
Gasselternijveen begon buitengewoon 
zwak aan de wedstrijd. ‘Dat was echt ver 
onder de maat. Nieuw Buinen was veel 
feller en ze wonnen alle tweede ballen. 
Ik geloof  in de goede wil van mijn 
spelers, maar wat wij in de eerste helft 
lieten zien was gewoon beschamend’, 
zei trainer Johan Hollen. Nieuw Buinen 
profiteerde van het zwakke spel van 
de thuisclub. Via Eron Alberts werd 
de leiding genomen en Mike Schipper 
bepaalde de ruststand zelf  op 0-2. En 
daarmee kwamen de gastheren nog goed 
weg.

Binnenkant paal
Hollen zette zijn ploeg vervolgens in 
de rust op scherp. Met succes, want 
er stond na de thee een heel andere 
ploeg op het veld. Nieuw Buinen kwam 
er niet meer uit. Via Jasper Kuiper, 
Gasselternijveen is in beroep gegaan 
tegen zijn schorsing van liefst vijf  
wedstrijden, werd het 1-2. Hij tikte een 
vrije trap bij de tweede paal binnen. 

Wessel Koomans kopte de ontketende 
gastheren vervolgens zelfs naar 2-2. 
‘Op dat moment dacht ik dat het onze 
kant op zou vallen. Het liep echter 
anders, want de eerste de beste keer 
dat Nieuw Buinen na de rust over de 
middellijn kwamen betekende de 2-3. 
Een corner werd zeer ongelukkig door 
Brandon Meems tot eigen doelpunt 
gepromoveerd: 2-3. In de dying seconds 
van de wedstrijd leek Gasselternijveen 
alsnog op 3-3 te komen. Een voorzet 
belandde via een mêlee van spelers 
echter op de binnenkant van de paal, 
waarna de bal zomaar in de handen viel 
van de doelman van Nieuw Buinen.
Omzettingen pakken goed uit
‘Het wordt voor ons nu wel heel erg 

moeilijk. Natuurlijk geven we niet op. 
Het kan natuurlijk nog steeds. Behalve 
de factor pech moeten we wellicht ook 
constateren dat we gewoon wat kwaliteit 
tekort komen. We staan niet voor 
niets op de laatste plaats’, analyseerde 
verliezend trainer Hollen realistisch. 
Uiteraard was trainer Hindrik Snijders 
van Nieuw Buinen na afloop een 
tevreden man. ‘Voor rust voetbalden we 
wat gemakkelijker dan Gasselternijveen. 
Met een 2-0 voorsprong ga je lekker 
de rust in. Na de hervatting gingen zij 
opportunistisch spelen. 

Vooral corners en vrije trappen leverden 
veel gevaar op. Ik blijf  overigens kritisch 
op het feit dat we gemakkelijk twee 
goals tegen krijgen. Dat mag eigenlijk 
niet. Uiteindelijk vind ik de zege zeker 
op basis van de eerste helft verdiend. 
We weten waar we mee bezig zijn. Het 
proces is lang, maar langzaam maar 
zeker lijkt alles een beetje op z’n plaats 
te vallen. Bovendien hebben we in de 
winterstop wat omzettingen gedaan en 
die pakken vooralsnog gewoon goed uit.’ 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Gieten moet naar beneden kijken na nederlaag tegen 
Actief
Het duel tussen Actief  en Gieten in de Derde Klasse C van het 
zondagvoetbal was een belangrijke. De ploeg die zou winnen zou aanhaken 
bij de bovenkant van de ranglijst, de verliezer zou meer naar beneden 
moeten kijken. Uiteindelijk bleek Actief  de sterkste: 4-1. Grote man bij 
de thuisclub was Ermin Imelman. Hij tekende namelijk voor de gehele 
productie van de thuisclub.

Eretreffer van Jacco Martens
Zoals zo vaak was er op het spel van 
Gieten niet bijster veel aan te merken. 
Eigenlijk wordt de  ploeg van trainer 
Bas Nibbelke nooit weggespeeld. 
Wedstrijden worden echter op 

momenten beslist, en in dat opzicht staat 
Gieten te vaak niet op te letten. Want 
ook tegen Actief  werden de treffers 
wel weer gemakkelijk weggegeven. Na 
de one-man-show van Imelman wist 
Gieten in de slotminuut pas iets terug te 

doen. De eretreffer van Jacco Martens, 
die ook een gele kaart kreeg, had echter 
slechts statistische waarde. Door de 
nederlaag blijft Gieten op negentien 
punten staan. De nummer tien van de 
ranglijst, MOVV, heeft er slechts vier 
minder.  Dat betekent niets anders dan 
dat Gieten vooral naar beneden moet 
kijken en zich in eerste instantie moet 
richten op lijfsbehoud. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

vv Buinerveen
Zondag 26 februari  
Roswinkel 3 Buinerveen 3 10.00 uur

Uitslagen Bridgeclub 
DES 1 Exloo
Des 1 speelde op 16 februari jl. de 1e zitting van de 3e 
ronde.

1e  Anneke Super – Henk Bosma 60,99%
2e  Gezinus de Leeuw – Coos de Bildt 58,02%
3e  Liesbeth Baard – Trijnie Feringa 57,50%
4e  Co Glazenburg - Petra Visser 56,01%
5e  Leny Blaauw – Henny Nijland 55,96%

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

Cursus Klik & Tik
Veilig online in Bibliotheek Borger

Je hoort allerlei verhalen over internetfraude. Maar als 
je weet waar je op moet letten, ben je veiliger online. 
Dat leer je in de gratis cursus Klik & Tik. Veilig online. 
Ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Met de 7 Gouden Regels voor veilig internetten leer je hoe 
je (on)veilige websites herkent, hoe je sterke wachtwoorden 
kiest en waar je op moet letten als je online betaalt. Als je 
de Gouden Regels kent, ga je oefenen om die regels toe te 
passen in herkenbare situaties. De cursus wordt gegeven 
op drie maandagen 20 en 27 maart en 3 april. Er zijn 
laptops aanwezig, maar je mag ook je eigen laptop, IPad 
of  tablet meenemen. Voor vragen of  aanmelden kun je 
contact opnemen met Gea Uil via 088-012 80 00 of  g.uil@
biblionetdrenthe.nl of  loop even binnen in een van de 
bibliotheken in Borger-Odoorn.
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Trainerscarrousel in de regio is 
uitgedraaid
Eindelijk. Eindelijk is de trainerscarrousel (zo goed als) uitgedraaid. Meest 
opmerkelijke nieuws was zonder twijfel wel het vertrek van Gert Bijker bij Buinen 
en de razendsnelle aanstelling van Johan Sikkes bij die club. Voor het overige bleef  
veel bij het oude. Koning blijft bij Valthermond, Joling gaat zijn tiende seizoen in 
als oefenmeester bij Borger en ook Hollen blijft bij Nieveen, zoals ook GKC trainer 
Gert Sterker verlengd heeft. Nieuw Buinen heeft met Jeroen Wiegman gekozen voor 
een piepjonge trainer, terwijl Buinerveen vertrouwen blijft houden in Willy Kral. Bij 
De Treffer’16 is nog geen nieuwe trainer aangesteld. Naar verluidt reageerden twee 
oefenmeesters op de vacature en dus zal binnen afzienbare tijd wel een nieuwe trainer 
aangesteld worden. Gieten? Die gaan gewoon verder met Bas Nibbelke, terwijl ook 
Gieterveen het vertrouwen heeft uitgesproken in de zittende trainer, zoals Erik de 
Jong ook ‘gewoon’ bij HOVC blijft.

Het wordt ook steeds gekker. Al in september 
van dit jaar kondigde Hoogezand trainer 
Germain Beck zijn vertrek bij zijn club 
Hoogezand aan. Veel clubs reageerden en 
belegden meteen een bestuursvergadering om 
het ook maar eens over de trainer te hebben, 
een trainer die in bepaalde gevallen pas enkele 
maanden een de slag was. Paniekvoetbal pur 
sang. Maar als club moet je mee. Want stel je 
een beslissing te lang uit en besluit je alsnog 
afscheid te nemen van de trainer, dan zijn de 
meeste (goede) oefenmeesters ondertussen al 
voorzien. Het is een ontwikkeling die niet te 
stoppen is.

Ondertussen laten vrijwel alle (oudere) 
trainers weten dat de tijden veranderd 
zijn. Zo herinnert nieuwbakken Buinen 
trainer  Johan Sikkes zich wijlen trainer 
Koen Schonewille nog goed. Als Koen de 
kleedkamer betrad, dan was één piepklein 
kuchje genoeg om iedereen stil te krijgen. 
Dat is tegenwoordig wel anders, want één 
kuchje zal in gene geval het geluid van de 
smartphones overstemmen. Wil je een speler 
spreken, dan scoort een WhatsApp bericht 
sneller dan wanneer je een speler probeert 
te bellen. Want bellen is uit. Afzeggen via 
WhatsApp is lekker gemakkelijk. Niet in de 
basis bij het eerste? Dan wil ik niet op de 

bank, maar een basisplaats in het tweede. 
Het zijn zaken die aan de orde van de dag 
zijn. Stel jij je als trainer al te principieel op, 
dan kun je het verder wel schudden. Dan 
willen de spelers je niet meer. Had de eerder 
genoemde Schonewille nu een club gehad en 
was hij net zo rechtlijnig geweest als in zijn 
toptijd, dan was de helft van de selectie al 
voor het begin van het seizoen opgestapt. 

Als trainer word je om die reden meer en 
meer beoordeeld op de omgang met de 
groep. Je moet vriend van de spelers zijn. Je 
moet ze snappen en hun taal spreken. Je moet 
het normaal vinden om te communiceren 
via WhatsApp en je zult moeten berusten 
in het feit dat zij stappen voor een wedstrijd 
heel normaal vinden. Als vriend van de 
spelers kom je het verst en het liefst ga je 
ook gewoon met ze op stap. Ooit was ik zelf  
trainer. Ook ik zag dat de huidige generatie 
anders is. Creativiteit kun je ze echter niet 
ontzeggen. Nooit vergeet ik een afmelding 
voor een training om een wel een heel 
bijzondere reden.

De trainingskleding zat nog in de 
wasmachine.

Vincent Muskee

Sneue nederlaag voor HOVC onder 19 
tegen Raptim

De oudste jeugd van HOVC verloor zaterdag op eigen veld met 3-2 van Raptim. 
‘Het was een onterechte nederlaag’, zegt trainer Erik Rossel. ‘De wind speelde een 
belangrijke rol in deze wedstrijd. Het was erg zuur dat we in blessuretijd de 3-2 nog 
om de oren kregen.’

Twee doelpunten van Ruben Meerkerk
HOVC liet zich zaterdag zeker in de eerste 
helft van de beste kant zien. Er werd prima 
voetbal op de mat gelegd, met de wind in 
de rug. ‘Na de thee vergaten we een beetje 
te voetballen. Bovendien bleek het tegen de 
wind in toch een stuk lastiger allemaal. De 
jongens hebben gevochten als leeuwen en 
we leken een punt uit het vuur te slepen. In 
de blessuretijd viel echter alsnog de 3-2 voor 
Raptim’, zegt Rossel. HOVC speler Ruben 
Meerkerk maakte namens HOVC beide 
doelpunten overigens.

Trainen met de selectie
HOVC JO19-1 komt uit in de eerste klasse. 
In de nieuwe poule werd tot nu toe 3 keer 
verloren. ‘Het verschil is steeds klein. We 
maken zeker progressie als groep. Het is 
bovendien een heel fijne groep om mee te 
werken. De sfeer is perfect en er zit zeker 
ook talent in deze groep. Ik heb vorige week 
met de trainers van het eerste en het tweede 
gesproken. Het is de bedoeling dat een aantal 
spelers na de winterstop al met de selectie 
mee gaat trainen.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee) 

Borger onder 19 grijpt in Gieten de macht 
in de tweede klasse

SV Borger onder 19 begon het seizoen in de eerste klasse. Dat bleek net even te 
hoog gegrepen. Om die reden speelt het nu in de tweede klasse en daarin heeft de 
ploeg van trainer Albert Kamps meteen de macht gegrepen. Na drie wedstrijden 
in deze klasse staat de teller op 9 punten. De afgelopen twee wedstrijden wisten de 
groenhemden liefst veertien (!) keer te scoren. Zaterdag moest Gieten onder 19-2 er 
aan geloven. Borger won in Gieten met liefst 9-3. En dat was geenszins geflatteerd.

Zes goals Ruben Konijnendijk in 2 
wedstrijden
Borger was zaterdag simpelweg te sterk 
voor Gieten. Met 9-3 kwamen de gastheren 
eigenlijk nog goed weg. De treffers van de 
bezoekers kwamen op naam van  Ruben 
Konijnendijk (3), Tijn Deuring (2), Maurice 
Lokken, Job Oost, Sven Kuipers en Koen 
Klein. Omdat het klassenverschil zo groot 
was, sloop er toch wat nonchalance in de 
ploeg, hetgeen de drie tegentreffers voor een 

groot deel verklaart. Een week eerder had 
Borger al afgerekend met SJS onder 19-2: 5-2.

Ook in die wedstrijd wist Konijnendijk drie 
keer het net te vinden. De overige treffers 
kwamen toen op naam van Tijmen Baatsen 
en Tijn Deuring. Mede door deze twee grote 
zeges lijkt SV Borger onder 19 dan ook een 
voorname titelkandidaat. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Gehavend Gieten onder 19 verliest van 
HZVV

In de Hoofdklasse verloor Gieten onder 19 op eigen veld met 3-0 van HZVV uit 
Hoogeveen. Ondanks de nederlaag keek trainer Marnix Kruize toch wel tevreden 
terug op de wedstrijd. ‘We misten zeven spelers. Daardoor stonden veel jongens uit de 
onder 17 in het veld. Die hebben het prima gedaan. Zeker in de eerste helft hebben we 
prima gevoetbald.’

HZVV vooral effectiever
Voor de rust was het duel in balans. Beide 
ploegen kregen kansen. Na drie kwartier 
prima voetbal stond er echter nog een 
dubbelblanke score op het scorebord. ‘In de 
tweede helft kregen we te snel een doelpunt 
tegen. Toch kregen we ook na rust voldoende 
kansen. HZVV was echter effectiever en 
liep uit naar 3-0’, zag Kruize, die dit seizoen 
voor het eerste de onder 19 van Gieten/Eext 
onder zijn hoede heeft. ‘Daarvoor trainde 
ik de onder 17 en onder 15. Ik heb een heel 
leuke groep.

Doelstelling? Dat is lastig te zeggen, want 
we zitten nu weer in een nieuwe competitie. 
Ik kijk als trainer ook vooral naar de 
ontwikkeling van de spelers. Het zou mooi 
zijn als straks weer een aantal spelers aan 
kunnen sluiten bij het eerste elftal.’ Gieten 
pakte tot nu toe overigens één punt, tegen 
Annen (0-0). ‘Een bijzondere wedstrijd voor 
mij want ik speel zelf  in de hoofdmacht van 
Annen’, besluit Kruize. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Meiden SV Borger (mo15-1) winnen thuis 
met ruime cijfers van VV Veendam 1894 
(mo15-2)

Op het hoofdveld van SV Borger stond afgelopen zaterdag een straffe westenwind, 
maar het deerde de meiden van Borger schijnbaar niet. Ze wisten de thuiswedstrijd 
tegen de meiden uit Veendam ruim te winnen: 5-0 voor de thuisploeg!

Mooie wedstrijd voor speelsters en 
publiek
De wedstrijd begon om 12.00 uur en vanaf  
de eerste minuut was het duidelijk: de meiden 
van Borger gingen vol voor de winst. Trainer 
Mark Dijkhuizen vertelde na afloop dat de 
meiden tijdens de training op donderdag het 
al riepen: wij kunnen winnen a.s. zaterdag. En 
zo geschiedde. Een wedstrijd die zich vooral 
afspeelde op de helft van de tegenstander 
Veendam. Keepster Valerie had slechts een 
paar momenten waarop ze de bal uit het doel 
moest houden. Spits Zara zetten haar team 
na een paar minuten op een 1-0 voorsprong. 
Waarna snel de 2-0 door Lieke B volgde. De 
meiden speelden vol energie. Hermela en 
Ghazal overliepen hun directe tegenspeelsters 
diverse keren, wat op enthousiaste reacties 
kon rekenenen vanaf  de zijkant van het veld 
waar het publiek volop genoot van een mooie 
‘pot’ voetbal. Een mooi schot van Maartje 
na een pass van Sanne werd helaas door de 
verdediging van Veendam tegengehouden. 

Na de rust gingen de meiden van Borger 
verder waar ze voor de rust gestopt waren: 
vol gas erop en doelpunten scoren. Binnen 
no time stond het 4-0 dankzij een strak 
ingeschoten penalty.Veendam probeerde in 

het laatste kwartier van de wedstrijd nog door 
de verdediging (Lieke H, Julia, Renske en 
Emma) van Borger te komen. Maar verder 
dan een hard schot naast het doel kwamen 
ze niet. Borger eindigt de wedstrijd met 5 
doelpunten voor en 0 tegen. Een super toffe 
overwinning van dit meidenteam, waarbij 
vandaag Jona en Celine helaas ontbraken. 

Nieuw Dit seizoen is het voor het eerst dat 
een meidenteam van SV Borger uitkomt 
in de klasse MO15, meiden onder vijftien 
voor de niet voetbalkenners. Iedere dinsdag 
en donderdag wordt er fanatiek getraind 
onder leiding van trainer Mark Dijkhuizen. 
Begeleiders Sanne en Betty zorgen voor 
de organisatie rondom de wedstrijden. 
Vaders Roel, Roedwi, Hendrik en Danny 
hanteren vaak de vlag die hoort bij de rol van 
grensrechter. 

Volgende thuiswedstrijd
Zaterdag 18 maart a.s. is de volgende 
thuiswedstrijd. Dan spelen de meiden 
tegen Noordster (mo15-1) uit Oude Pekela. 
Aanvang 12.00 uur sportpark SV Borger. De 
meiden zullen dan zeker weer voor de winst 
willen gaan. Want deze overwinning smaakt 
zeker naar meer!

Uitstekend Valthermond heeft geen kind 
aan Peize
Valthermond won zondag de uitwedstrijd in en tegen Peize met 2-0. Daardoor werd de 
ploeg van trainer Kenny Koning meteen ook kampioen van de eerste periode. ‘We zijn 
nu in elk geval verzekerd van nacompetitie. We willen echter meer’, zei trainer Kenny 
Koning na afloop.

Goals Draijer en Baas
Valthermond let zich zondag met name in 
de eerste heft weer eens van de beste kant 
zien. Peize kwam er totaal niet aan te pas 
en Valthermond creëerde kans op kans. 
Nadat eerst al twee treffers afgekeurd waren, 
maakte talent Milan Draijer in de veertigste 
minuut de bevrijdende en dikverdiende 1-0 
voor de Mondkers. Nog voor de rust wist 
Valthermond de score te verdubbelen. Lars 
Baas benutte een vrije rap, al kreeg hij wel 
opzichtig hulp van de grabbelende Peize 
doelman: 0-1. ‘Niet geschoten is altijd mis. 
Maar de doelman van Peize sloeg de bal als 

het ware in eigen doel’, zag Koning.

Controle
‘Peize ging na de rust wel wat meer één tegen 
één spelen. Kansen leverde dat niet op. We 
hielden steeds de controle. Met wat meer 
geluk hadden wij de score na de rust verder 
uitgebouwd. Ik ben echter tevreden, want 
ik vond dat we ouderwets goed speelden. 
Hier waren we ook echt weer aan toe Als 
we volgende week de inhaalwedstrijd tegen 
ASVB weten te winnen, staan we weer 
bovenaan’, liet Koning weten. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Het zit Buinerveen bepaald niet mee; 
opnieuw nederlaag tegen Protos
Het wil nog bepaald niet vlotten met de voetballers van Buinerveen. Bovendien 
ontbeert de ploeg van trainer Willy Kral ook het nodige geluk. In Steenwijksmoer 
werd zondag met 2-1 verloren, terwijl een remise de verhoudingen veel beter weer had 
gegeven. Een gemakkelijk gegeven strafschop in de slotminuut betekende echter de 
2-1 voor Protos en een nieuwe nederlaag voor de blauwhemden.

Duidelijke handsbal
Het zit Buinerveen niet mee dus. Zo moest 
er al in de eerste helft weer noodgedwongen 
gewisseld worden en kon trainer Kral 
in de eerste helft ook al niet beschikken 
over topscorer David Karabed. Hij moest 
eerst werken en arriveerde pas later in 
Steenwijksmoer. Protos nam in een matige 
wedstrijd een 1-0 voorsprong via Bram 
Mittendorf: 1-0. Buinerveen bleef  echter 
in een goed resultaat geloven en veerkracht 
kon Buinerveen deze middag niet ontzegd 
worden. Een en ander resulteerde in de 

1-1 van Jay van der Hooft. Buinerveen had 
vervolgens recht op een strafschop. Een 
overduidelijke handsbal van een speler van 
Protos werd door iedereen gezien, behalve 
door de scheidsrechter. En dat terwijl de 
speler van de thuisclub de bal voor iedereen 
zicht- en zelfs hoorbaar van de lijn sloeg. In 
de slotminuten sloeg het noodlot vervolgens 
toe. Een onschuldige duw leverde toen 
namelijk een strafschop voor de thuisclub op. 
Dit buitenkansje werd gretig verzilverd door 
opnieuw Mittendorf: 2-1. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Johan Sikkes nieuwe trainer van VV Buinen
‘Hier zit wel muziek in’
Johan Sikkes maakt het seizoen af  als trainer van vierdeklasser Buinen. Dit nadat 
de zittend trainer, Gert Bijker, er vanwege privé omstandigheden eerder mee stopte. 
Sikkes heeft er nu een aantal trainingen en een oefenwedstrijd (verlies tegen een sterk 
Onstwedder Boys) opzitten. ‘Hier zit wel muziek in’, zegt Sikkes, voormalig doelman 
van CEC, FC Emmen, Emmen amateurs, Nieuw Buinen en SC Erica.

Afscheid door de voordeur
Het kan snel gaan in de voetballerij. Zo was 
Sikkes tot december nog gewoon trainer van 
derdeklasser Hollandscheveld en presteerde 
Buinen prima onder Gert Bijker. ‘Ik ben 
voortijdig vertrokken bij Hollandscheveld. 
Ik zat er al twee jaar en had in principe nog 
twee jaar voor de boeg. De prestaties vielen 
dit seizoen wat tegen en ik had al eerder 
aangegeven een vierde seizoen niet te zien 
zitten. Toen besloot de club om dan meteen 
maar afscheid van elkaar te nemen. Vervelend 
natuurlijk, al ben ik wel gewoon door de 
voordeur vertrokken. Ik heb op een heel 
leuke wijze afscheid genomen van de spelers 
en de staf  bijvoorbeeld. Weet je, je komt 
elkaar toch altijd weer tegen in de voetballerij 
Aan trammelant heb je niets.’

Leren kennen
Nadat Bijker was gestopt, schakelde Buinen 
snel. ‘Ik geloof  dat we op een woensdag voor 
het eerst contact hadden. ‘s Avonds hadden 
we vervolgens al een gesprek en de volgende 
ochtend waren we er al uit. In eerste instantie 
maak ik het seizoen af. We gaan ergens in 
maart wel om de tafel. Ik kan natuurlijk niet 
tot het einde van het seizoen wachten. Ik 
wil ook volgend seizoen graag trainer zijn 
namelijk. Het gaat nu om elkaar goed te leren 
kennen. De eerste indrukken zijn gewoon 
goed. Ik zie een heel hechte groep jongens, 

die ook buiten het voetbal prima met elkaar 
omgaan. Ook in technisch opzicht zie ik een 
selectie die er mag zijn. Ze staan ook niet 
voor niets zo hoog’, zegt Sikkes.

Nacompetitie
Sikkes kent de doelstelling. ‘We willen 
meedoen in de strijd om de nacompetitie. 
De verschillen in de vierde klasse zijn klein, 
al lijkt EHS’85 er wat bovenuit te steken. 
We gaan gewoon met elkaar aan de slag. 
Het is voor mij even wennen, en dat is het 
voor de spelers natuurlijk ook. Ik vind het 
in elk geval weer prettig om op het veld te 
staan. Bovendien kan ik nu op zaterdag de 
verrichtingen van mijn zoons – die spelen 
bij Klazienaveen en SVBO -  weer wat meer 
volgen. Ook dat ervaar ik als zeer prettig.’ 

Het kuchje van Koen Schonewille
Sikkes heeft de voetbalwereld zien 
veranderen. ‘Natuurlijk is het anders 
dan ‘vroeger’. Ik heb bijvoorbeeld Koen 
Schonewille nog als trainer gehad. Als Koen 
de kleedkamer binnenliep en een keer kuchte, 
dan was iedereen meteen stil. Dan wist je dat 
je op moest letten. Dat is nu allemaal wel wat 
anders. Maar goed, je moet er gewoon aan 
wennen en in meegaan. Anders krijg je het als 
trainer tegenwoordig heel erg moeilijk.’ (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Jans Spiegelaar langer bij HOVC
In navolging van hoofdtrainer Erik de Jong heeft nu ook Jans Spiegelaar, trainer van 
HOVC 2, zijn contract met een seizoen verlengd. De trainer zegt ‘blij en trots’ te zijn 
met de contractverlenging. Jans Spiegelaar was van 2013 tot 2018 hoofdtrainer van 
– toen nog – HOC. In 2022 keerde hij terug op het oude nest, nu als trainer van de 
reserves.

De oefenmeester heeft de wind er goed 
onder. In de eerste seizoenshelft plaatste zijn 
ploeg zich voor de Promotiepoule, waardoor 
het promotie naar de reserve eerste klasse 
af  kan dwingen. Ook in die Promotiepoule 
presteert HOVC 2 tot nu toe prima. ‘HOVC 

is een warme en hechte club. Mijn taak als 
trainer is om spelers klaar te stomen voor 
de hoofdmacht’, liet de trainer al eerder aan 
Week in Week uit weten. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Nieuwe trainingspakken voor 
Volleybaldames in Nieuw-Buinen

Transportbedrijf  W. Trip uit 1e Exloërmond heeft nieuwe trainingspakken 
geschonken aan Dames 1 van volleybalclub Action in Nieuw-Buinen.
 
Het volleybalteam in Nieuw-Buinen is 
ontzettend blij met de sponsoring en bedankt 

het Transportbedrijf  uit 1e Exloërmond daar 
hartelijk voor.
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Afvallen bij Easyslim in Assen
‘Mensen voelen zich hier op hun gemak’
Genta Thaci is de trotse eigenaresse van Easyslim in Assen. Daarnaast runt ze Easyslim in Leeuwarden, 
terwijl haar zus een vestiging van Easyslim in Hoogeveen heeft. ‘Met z’n tweeën hebben we drie 
bedrijven en we doen veel samen’, legt Genta uit. Easyslim in Assen bestaat ondertussen vijf  jaar. Het 
aantal tevreden klanten is ondertussen al lang niet meer te tellen. ‘Behalve onze beproefde methode, is 
het succes ook te danken aan de laagdrempeligheid.’

Ervaringsdeskundige
Genta Thaci weet het als geen ander. Ze wilde zelf  wat 
gewicht verliezen en deed dat via Easyslim. ‘Dat beviel 

me zo goed, dat ik uiteindelijk zelf  een vestiging heb 
geopend. Ik denk ook dat het een groot voordeel is 
dat ik ervaringsdeskundige ben. Natuurlijk is het voor 

mensen best een drempel om binnen te stappen. Ik weet 
hoe dat voelt. Je geeft je immers wel bloot en mensen 
schamen zich soms. Bij mij is dat beslist niet nodig. Ik 
stel mensen snel op hun gemak’, zegt Thaci.

Ultrasound en elektrostimulatie
Kies je voor afvallen via Easyslim in Assen, dan wordt 
gewerkt met een apparaat dat werkt met ultrasound. ‘Er 
worden pads op het lichaam geplaatst. Die halen door 

middel van ultrasound vet uit 
de vetcel. Bovendien wordt 
tegelijk met elektrostimulatie 
spieren opgebouwd. Op die 
manier wordt ook cellulitis 
minder en kan slap geworden 
huid weer strakker worden. 
Goed getrainde spieren 
hebben een groot voordeel. 
Een spier die goed getraind 
is, heeft meer energie en 
voeding nodig en die worden 
uit de eigen vetten gehaald’, 
legt Genta uit.

Goede voeding
Met alleen het apparaat 
haal je al resultaat. Daarbij 
is goede voeding ook erg 
belangrijk. ‘Ook op dat vlak 
staan we onze klanten bij. De 
combinatie van het apparaat 
en goede voeding werkt 
altijd. Zelfs al na de eerste 
behandeling zie je resultaat. 
Je kunt na slechts één 
behandeling al tussen de 4 
en 28 centimeter in omvang 
verliezen.’ 

‘Mensen blijven gewoon 
komen’
Met twee vestigingen van 
Easyslim heeft Genta 
het druk genoeg. ‘Ik kan 
me moeilijk opsplitsen 
en wil mijn klanten altijd 
de aandacht geven die 
ze verdienen. Om die 
reden denk ik nu niet aan 
uitbreiden. Maar wie weet 
wat de toekomst brengt. 
Zeker deze maanden,
mensen hebben immers 
goede voornemens, is het 
zeer verstandig om Easyslim 
te proberen als je echt op een 
goede manier gewicht wilt 
verliezen. Wat je hier veel ziet 
is dat mensen als ze eenmaal 
hun doel bereikt hebben, 
gewoon blijven komen.

Easyslim Assen is gevestigd 
aan de Winkler Prinsstraat 
7A in Assen. Easyslim is 
telefonisch bereikbaar via 
06 - 85 82 49 63. 
Zie ook de website 
www.easyslim.nu/assen 

Via de website kun je 
gemakkelijk en snel 
een afspraak voor een 
intakegesprek en ene gratis 
proefbehandeling maken. 
(Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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Crazy Bingo bij SV Borger

In de kantine aan de Drift was het afgelopen zaterdag een dolle boel. De jaarlijkse 
feestavond voor en door de ‘Vrienden van SV Borger’ werd er georganiseerd. Deze 
keer stond er bingo op het programma. Het werd geen gewone bingo. Nee, het werd 
een knotsgekke Crazy Bingo, waar de lach geen moment van de gezichten van de 
aanwezigen verdween.

Door: Erwin Beukema

Supportersvereniging
De ‘Vrienden van SV Borger’ is een eind 
2014 opgerichte supportersvereniging van de 
plaatselijke voetbalvereniging, waarbij elke 
vriend jaarlijks een bedrag van 50 Euro inlegt. 
Deze bijdrage is bedoeld om de vereniging 
een handje te helpen. Zo droegen de vrienden 
o.a. bij aan het tegelpad en de bankjes langs 
het veld, ze financierden een deel van de 
renovatie van de toiletruimtes en ze zorgden 
voor een gloednieuwe geluidsinstallatie. 
Inmiddels staan er ongeveer 130 vrienden op 
het bord in de kantine. Voor hen organiseert 
de commissie jaarlijks een gezellige avond. 

Hilariteit 
Rasentertainer Atze Lubach was speciaal 
ingevlogen om de bingo te presenteren. 
Direct bij binnenkomst confronteerde hij de 
bezoekers al met het verzoek te raden wat de 
lengte van zijn worst was. Niet wat u denk 
hoor. Het bleek gewoon te gaan om een aan 
de muur opgehangen droge worst van bijna 
anderhalve meter. Degene die de lengte het 
best benaderde mocht de worst later op de 
avond in ontvangst nemen. Het was een 
voorbode van wat ging komen. Niet alles was 
zoals het leek gedurende deze bingo. Degene 
die een jaar lang gratis bellen won bleek geen 
telefoonabonnement te ontvangen, maar 
een op een stokje bevestigde fietsbel. Twee 
dagen spa voor twee personen bleek te gaan 
om zes flessen  Spa rood, groen en blauw. 
Ook een vibrator (Lubach: “De lengte viel 
me tegen…”) en een opblaaspop (Lubach: 
“Misschien mag je de ballenpomp hier wel 

even gebruiken…”) zorgden mede door de 
spitsvondige opmerkingen van de presentator 
voor de nodige hilariteit! 

Prijzenpakket
Uiteraard werden er ook serieuzere prijzen 
aangeboden. Zo ging er iemand met vier 
kaarten voor een wedstrijd van Borussia 
Dortmund naar huis, een ander mocht zich 
de volgende ochtend al verheugen op een 
thuisbezorgd champagneontbijt voor twee en 
de winnares van de unieke muziekronde won 
een geweldige karaoke set voor thuis. Het is 
slechts een greep uit het door de commissie 
bij elkaar gescharrelde prijzenpakket. Dank 
gaat uit naar de sponsoren die hier een 
bijdrage aan geleverd hebben. 

Naborrelen
Rond de klok van half  twaalf  zat de bingo 
erop. Het feestje echter nog lang niet. De 
vrienden van SV Borger bleven nog lang 
naborrelen in het voor de gelegenheid 
extra sfeervol aangeklede en verlichtte 
clubhuis.   De meesten vertrokken pas ruim 
na middernacht met een goed gevoel richting 
kroeg of  bed. Ook de commissieleden keken 
met een uitermate tevreden gevoel terug op 
een geslaagde activiteit. 

Lid worden?
Bent u nog geen lid van de ‘Vrienden van 
SV Borger’, maar lijkt het u leuk een bijdrage 
te kunnen leveren aan de club én daarnaast 
bij de georganiseerde uitjes of  activiteiten 
aanwezig te zijn? Meld u dan aan door een 
e-mail te sturen naar  
vriendenvan@svborger.com.

8 en 9 april
Jubileumfeest vv Buinen
Zaterdag 8 april en zondag 9 april 2023 is het zo ver! Dan viert de voetbalvereniging 
Buinen haar 75 jarig jubileum. Of  anders gezegd, haar 77,5 jarig jubileum. De 
voetbalvereniging is namelijk opgericht op 5 oktober 1945, maar vanwege COVID 
is besloten het jubileumfeest uit te stellen. Twee dagen feest waarbij de sport, 
gezelligheid en saamhorigheid centraal staan.

Een aantal vrijwilligers is al geruime tijd bezig 
om van het jubileum iets leuks te maken waar 
nog lang over nagepraat gaat worden. Er is 
een programma samengesteld waarbij er voor 
iedereen met een geel-zwart hart een activiteit 
wordt georganiseerd.

PROGRAMMA ZATERDAG 8 APRIL 
2023

10:00 – 12:00 uur: Clinic FC Emmen voor 
de jeugdleden van BBC.
Het jubileumfeest start met een voetbalclinic 
voor alle jeugdleden van BBC en 
georganiseerd door FC Emmen. Een clinic 
die in het teken staat van een training gegeven 
door FC Emmen trainers, gericht op de 
verschillende leeftijdscategorieën van de 
jeugdleden van BBC. 

13:00 – 14:30 uur: Receptie
Het enige formele deel van het jubileumfeest 
waarbij genodigden als de KNVB, de 
gemeente, leden van verdienste en sponsoren 
worden uitgenodigd om gezamenlijk een toast 
uit te brengen op het 75 jarig bestaan van de 
voetbalvereniging.

15:00 – 16:30 uur: Walking Football o.l.v. 
Oldstars van FC Emmen Naoberschap
Voetbal op 33 toeren voor de oudere ‘jeugd’ 
onder leiding van de Oldstars van FC Emmen 
Naoberschap. Een nieuwe voetbalvorm 
waarbij in wandeltempo op een kwart veld 
gespeeld wordt. Dit houdt dus is in dat er niet 
wordt gerend, er geen slidings mogen worden 
gemaakt en de bal niet boven heuphoogte 
mag komen.

16:30 – 18:30: Reünie
Een reünie voor (oud) leden, leden van 
verdienste, (oud) trainers en andere mensen 
die op wat voor manier dan ook betrokken 
waren en zijn bij VV Buinen. Onder het 
genot van een drankje oude herinneringen 
weer eens naar boven halen en mensen te 
her-ontmoeten die je mogelijk al in jaren niet 
meer hebt gezien.

20:30 – 01:00 uur: Feestavond met 5th 
Wheel
Zaterdagavond barst het feest (16+) los. De 
mannen van 5th Wheel zullen vol gas en met 
veel enthousiasme het dak eraf  te laten gaan.

PROGRAMMA ZONDAG 9 APRIL 2023

12:00 – 13:30 uur: Herstellunch
Met elkaar ‘herstellen’ van de feestavond.
13:30 – 14:30 uur: 4 x 4 toernooi dames 
VV Buinen
Als voorprogramma op de wedstrijden van 
(oud) Buinen 1 een strijd tussen de dames 
met een individuele winnaar. We zien een 
ieder al graag om de dames aan te moedigen.

14:30 – 15:30 uur: Wedstrijden oud Buinen 
versus Buinen 1
Twee wedstrijden tussen de ‘plussers’ en de 
‘toppers’ met verschillende samenstellingen 
van de ‘legends’ van oud Buinen 1. We hopen 
op een weerzien van oud spelers, trainers, 
leiders en uiteraard veel supporters.

16:00 – 19:00 uur: Feestelijke afsluiting 
met DJ
We sluiten het jubileumfeest af  met een 
gezellige middag voor jong en oud in de 
feesttent met een DJ.

Expositie
Het gehele weekend is er een expositie in 
de kantine van de voetbalvereniging. Hier 
kun je genieten van een terugblik in de tijd 
die middels een fraaie expositie in beeld is 
gebracht.

JUBILEUMBOEK “SPORTIEVE 
HISTORIE – TERUGBLIK OP DE 
LAATSTE 25 JAAR”
In navolging op het jubileumboek bij de 
viering van het 50 jarig jubileum wordt er 
gewerkt aan een vervolg met een terugblik 
op de laatste 25 jaar. Prachtige verhalen 
met mooie foto’s. De verwachting is dat het 
jubileumboek medio juni zal verschijnen 
omdat het jubileumfeest onderdeel van het 
jubileumboek is.

TICKETS KOPEN
Voor onderstaande activiteiten dienen vooraf  
kaarten te worden gekocht:
· Feestavond met 5th Wheel;
· Herstellunch;
· Jubileumboek “Sportieve historie – 
  Terugblik op de laatste 25 jaar”.

Ga hiervoor naar www.vv-buinen.nl 
of  de evenementenpagina op Facebook.
 
ZEGT ‘T VOORT
De jubileumcommissie probeert via 
verschillende media een zo groot mogelijk 
publiek te bereiken. En doet ook een oproep 
aan een ieder die iemand kent die niet meer in 
Buinen of  directe omgeving woont hem/haar 
te attenderen op het jubileumfeest.

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen 
Borger
De uitslag van 17 Februari jl. in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats: Rieky Zinger & Leo Hake    60,94%                                                                                                          
2e plaats Minie Speelman & Anneke Super   57,81%
3e plaats: Fenny Bruins & Gerrit Bruins   54,17%
 
B Lijn:           
1e plaats: Geert Boekholt & Tinus Zinger   63,68%
2e plaats: Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen  63,47%
3e plaats: Bertha Ferwerda & Dinie Krijgsman  54,86%

Wilt u ook gezellig een middag bridgen?  U bent van harte welkom. We spelen in 2 Lijnen 
A en B. We spelen iedere vrijdagmiddag  van 13.00 uur tot 16.30 uur in het Hunzehuys te 
Borger. Onze contributie is €18,-  per jaar. Zou u meer willen weten van onze club of  wilt u 
zich aanmelden neem dan contact op met een van  het bestuur  : Jantje Boelema Tel 0599-21 
25 25, Henk Tewis Tel 0599-23 64 08 of  Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  0599-23 80 30.

Persbericht voor
Week in Week uit?

Mail het naar 
redactie@weekinweekuit.com

Gieterveen voelt zich bestolen in 
Stadskanaal Noord
Gieterveen verloor in Stadskanaal met 2-1 
van SPW. Gezien het spelbeeld was een 
gelijkspel een goede uitslag geweest. In 
de slotminuut van de wedstrijd maakte 
de thuisclub echter de 2-1. Deze treffer 
kwam op zeer discutabele wijze tot stand.

SPW en Gieterveen maakten er een 
allesbehalve goede wedstrijd van. SPW was 
wel minstens de evenknie van Gieterveen, 
dat duidelijk de vorm niet had. Gieterveen 
nam overigens wel een 0-1 voorsprong. 
Doelpuntenmaker was Jesse Nijhuis: 0-1. 
Zonder echt goed te voetballen kwam SPW 
in de 2e helft langszij via een treffer van 
invaller Rodan Farrel: 1-1. Dit leek lange tijd 
ook de eindstand te worden. 

In de laatste minuut ging volgens geheel 
Gieterveen echter een pass van SPW duidelijk 
over de zijlijn. De assistent-scheidsrechter van 
SPW vlagde ook meteen, maar Chris Reijke 
van SPW schoot de bal toch richting doel en 
gedragen door de wind zeilde de bal binnen. 
Meteen trok de assistent-scheidsrechter 
de vlag weer naar beneden en was de 2-1 

nederlaag voor Gieterveen een feit. Daar 
veranderde de terecht verontwaardigde 
reacties van de spelers van de gasten helemaal 
niets meer aan. Want hoewel Gieterveen 
allesbehalve goed speelde, werd de 2-1 
volkomen ten onrechte goedgekeurd.  (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)
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The Doors Assen  |  De deur als stijlelement in het interieur
Bij The Doors in Assen is een deur een stijlelement in het interieur, zoals dat ook geldt 
voor een kast of  een kastwand. ‘We zijn een echte specialist en keveren designdeuren en 
kasten en dat in elke denkbare uitvoering’, zegt eigenaar Klaas Jan. ‘Bij ons is geen enkel 
product standaard om de simpele reden dat elke situatie verschillend is. Wij ontwerpen 
deuren en kastenwanden op maat waarbij we altijd rekening houden met de wensen en 
het budget van de klant.’

Vakkundige installatie en levenslang 
gebruiksplezier
Kies je voor een deur of  een kast of  
kastenwand van The Doors in Assen, dan 
kies je voor vakkundige installatie. ‘Bovendien 
staan we voor levenslang gebruiksplezier. 
We kunnen deuren en kasten leveren voor 
elke ruimte, voor elke woonstijl en voor elk 
budget. Je kunt bij ons terecht voor deuren, 
maar zeker ook voor compleet ingerichte 
wandkasten, luxe inloopkasten en bijvoorbeeld 
scheidingselementen. En dat voor thuis, op 
kantoor of  voor kantoor aan huis. Wij leveren 
altijd individueel maatwerk, in welke situatie 
dan ook.’ The Doors in Assen kiest bewust niet 
voor standaard, maar voor maatwerk. 

‘Dit omdat weinig mensen van doorsnee 
houden. En natuurlijk omdat kasten en deuren 
een behoorlijke impact hebben op de uitstraling 
van een bepaalde ruimte.’

Al vijftien jaar dé specialist!
The Doors Assen is al vijftien jaar het adres 
voor wie de deur of  kast als stijlelement in 
het interieur beschouwt. ‘Het is onze missie 
om voor elke vraag een efficiënte en op maat 
gemaakte oplossing te bieden met producten 
van de hoogste kwaliteit. Kies je voor ons, dan 
kies je voor producten van de hoogste kwaliteit. 
Dit omdat we alleen werken met de beste 
materialen die wij inkopen bij een geselecteerde 
groep specialistische leveranciers.  
Deze leveranciers hebben we zorgvuldig 

geselecteerd op basis van kwaliteit en 
duurzaamheid’, zegt Klaas Jan. 

Ruimtelijke indelingen en individuele 
toepassingen
Ben jij op zoek naar een deur, kast of  kastwand 
die het verschil maakt, dan ben je bij The 
Doors Assen op precies het juiste adres. ‘We 
zijn al vijftien jaar dé specialist, ook op het 
gebied van ruimtelijke indelingen en individuele 
toepassingen voor deuren en kasten. Wij 
kijken altijd met een frisse blik, wij hebben ene 
geoefend oog en wij bieden een ongeëvenaarde 
designcollectie waaruit je kunt kiezen. Wij 
komen simpelweg altijd met een oplossing op 
maat’, besluit Klaas Jan. 

The Doors Assen is gevestigd aan de 
Klompmakerstraat 3C in Assen. 
Telefoon: 0592 - 37 15 00. Showroom op 
afspraak geopend. Zie ook de website 
www.thedoorsassen.nl. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Eko-Tours in Exloo wint de zilveren award 
van ‘Leukste uitje van Drenthe’
‘We hebben zeker honderden positieve reacties 
gehad’

Elk jaar houdt de ANWB een uitreiking waarbij de leukste uitstapjes per provincie 
in het zonnetje worden gezet. Eko-Tours in Exloo nam voor de eerste keer deel aan 
de verkiezing, een publieksprijs overigens. Gasten konden hun stem uitbrengen en 
hun mening over de verschillende uitjes geven. Eko-Tours debuteerde meer dan 
uitstekend, want zij kregen onlangs de zilveren award uitgereikt  en legden dus – heel 
knap- beslag op de tweede plaats. ‘We hebben enkele honderden positieve reacties 
gehad’, zegt Ruud Haak namens Eko-Tours.

Eindwaardering: 9
‘Ondertussen bestaan we al ruim zes jaar’, 
zegt Haak. ‘We verzorgen excursies in 
de natuur met elektrische terreinauto’s. 
Bovendien kun je bij ons de natuur 
ontdekken met een elektrische fatbike, 
chopper of  een step, terwijl je ook bij ons 
terecht kunt voor een tour op een Carver of  
Rocks. 

Onze eindwaardering was uiteindelijk 
een 9. Gasten hebben ons beoordeeld op 
onder meer het aanbod, de faciliteiten, 
klantvriendelijkheid, sfeer en prijs- 
kwaliteitsverhouding. De cijfers die we kregen 
liepen uiteen van een 8,7 tot zelfs een 9,5’, 
zegt Haak trots.

De Drentse Koe
De zilveren award is natuurlijk een prachtige 
motivatie voor Eko-Tours om de gasten ook 
in de toekomst goed van dienst te zijn. Nu al 
werd gerept van ‘een fantastische ervaring’, 
‘duidelijke uitleg en vriendelijk personeel’ en 
‘alles super geregeld’. Tijdens de verkiezing 
kreeg Speel- en IJsboerderij De Drentse 
Koe overigens de gouden award uitgereikt. 
De bronzen award ging dit jaar naar Zoo 
Bizar. In totaal werden liefst 96.00 stemmen 
uitgebracht. Uit onderzoek van de ANWB 
is overigens gebleken dat een groot deel van 
de Nederlanders een uitstapje in de eigen 
provincie belangrijk vindt. ‘Het Leukste Uitje 
van Nederland’ wordt overigens al vanaf  
2010 georganiseerd. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

HOB Plaagdierexperts: nieuwe 
hoogwerker van 21 meter
‘We hebben een zeer geslaagd weekend gehad’

HOB Plaagdierexperts in Gieten 
bestaat twintig jaar. Bij deze 
mijlpaal werd het afgelopen 
weekend nadrukkelijk stilgestaan. 
Zo was er vrijdag een receptie voor 
genodigden en organiseerde HOB 
Plaagdierexperts een dag later een 
open dag voor iedereen. Eigenaar 
Hans Hoekstra blijkt tevreden 
terug. ‘We hebben echt een zeer 
geslaagd en vooral ook gezellig 
weekend gehad’, zegt hij.

‘Op naar de 25 jaar’
Op vrijdag kwamen relaties en 
Hoekstra’s ‘netwerkclub’ op bezoek. Van hen 
kreeg hij onder meer een straatnaambord 
met ‘Plaagdierweg’ er op. ‘Een prachtig 
cadeau natuurlijk. Het was vrijdag gezellig 
druk en dat gold ook voor de zaterdag. We 
hebben ongeveer zeventig mensen over de 
vloer gehad. We hebben mensen informatie 
kunnen geven en ze hebben een prima 
indruk gekregen van wat we her allemaal 

doen. Verder hebben we zaterdag onze 
nieuwe hoogwerker gepresenteerd. Nee, 
een hoogwerker hadden we nog niet. De 
huurden we. Nu kunnen we met onze eigen 
hoogwerker van 21 meter nog efficiënter 
werken’, zegt Hoekstra. ‘We gaan nu op naar 
de 25 jaar. Wellicht dat we dan weer een open 
dag gaan organiseren.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Ruim € 3847 opgehaald door met elkaar de 
handen uit de mouwen te steken
Geweldig bedrag voor GIRO555 
opgehaald door kinderen van de Borgh in 
Borger
Wat begon als een gesprek in de klas 
over elkaar helpen, werd een prachtige 
actie voor GIRO555 met een geweldig 
opbrengst.

Woensdag 15 februari is er op CKC de Borgh 
in Borger een actiedag gehouden om geld in 
te zamelen voor de aardbevingsslachtoffers 
in Turkije en Syrië. In de week ervoor waren 
de kinderen al fanatiek aan het werk met 
o.a. het verzamelen van lege flessen, het 
bakken  van cupcakes, baklava of  kniepertjes. 
Ouders organiseerden in allerijl een grote 
tweedehands kinderkledingbeurs en in alle 
groepen werd er van alles gemaakt voor de 
verkoopdag.

De school was deze dag even helemaal vol 
in de gangen, de lokalen en in de speelzaal. 
Door op twee momenten op de actiedag 
ouders en opa’s/oma’s uit te nodigen voor het 
kopen van allerlei lekkernijen en zelfgemaakte 
producten is er een recordbedrag opgehaald. 
Na het tellen van de biljetten, de munten 
en het overgemaakte geld via de QR-codes 
stond de teller op € 3847,14. Dit bedrag is 
overgemaakt op GIRO555. De donatie kon 

zo hoog worden door het enthousiasme van 
kinderen, ouders en teamleden! Allemaal heel 
erg bedankt!




