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Sofie Prins van CKC De Borgh in
Borger is ‘de beste voorlezer van 
Borger-Odoorn’

In het Hunzehuys in Borger werd vrijdag de gemeentelijke finale gehouden 
van de Nationale Voorleeswedstrijd. In totaal streden tien leerlingen van tien 
basisscholen in Borger-Odoorn om de hoofdprijs: deelname aan de provinciale 
voorleeswedstrijd op 19 april in Assen. Uiteindelijk koos de jury, die bestond 
uit burgemeester Jan Seton, schrijfster Greet Beerman en Heleen Smit-Kijlstra 
(bibliotheek Borger-Odoorn) unaniem voor Sofie Prins van CKC De Borgh in 
Borger. En dus mag zij de eer van Borger-Odoorn hoog houden op 19 april in 
Assen.

Unaniem
‘Sofie las voor uit ‘De Rats-flats-x-weg’, een boek van Salah Naoura. Dat deed ze met 
overtuiging. Ze gebruikte haar stem op een prima wijze en het feit dat de jury unaniem 
voor Sofie koos, zegt natuurlijk genoeg’, zegt Evelien Huizenga namens de organisatie. 
‘Het was een geweldig leuke bijeenkomst met veel publiek. Het is overigens al de dertigste 
keer dat we dit organiseren en er komt zeker ook een 31e keer’, beloofde ze alvast.

Leesplezier bevorderen
‘Doel is om lezen en leesplezier te bevorderen en het belang van lezen nog maar eens 
onder de aandacht te brengen. Uit onderzoek is gebleken dat het leesniveau daalt. Dat 
heeft zeker ook te maken met social media. 

Lees verder op pagina 5.

Woensdagochtend 29 maart a.s.
Bijeenkomst in Borger over 
wonen, welzijn en zorg
De gemeente Borger-Odoorn heeft, samen met de 
gemeenten Coevorden en Emmen, een nieuwe visie op 
het thema wonen geschreven. Deze visie ‘Wonen zonder 
zorgen’ is opgesteld met inbreng van verschillende 
organisaties.

Lees verder op pagina 15.

Grote vrijwilligersbijeenkomst op 
woensdag 29 maart a.s.
Stichting 200 jaar Nieuw-Buinen: oproep 
vrijwilligers
De viering van het 200-jarig bestaan van Nieuw-Buinen komt steeds dichterbij. Het 
programma is helemaal rond. We gaan er met zijn allen bruisende dagen van maken. 
Daarvoor hebben we veel hulp nodig.

Lees verder op pagina 7.

Benefietconcert in 
2e Exloërmond voor 
Syrische slachtoffers in 
het aardbevingsgebied
 
Naar aanleiding van het tv-interview wat Aaldert 
Oosterhuis heeft gehad met Nour bij RTV Drenthe, zijn 
we, samen met de Syrische mensen hier in Emmen en 
omgeving, met een aantal vrijwilligers in samenspraak 
met de stichting "waar een wil is" begonnen met het 
opzetten van twee benefietconcerten in onze regio.

Lees verder op pagina 11.

Er wordt een ‘Warm 
Welkom’ georganiseerd in 
Gasselternijveen
In Gasselternijveen wordt zaterdag 25 maart a.s. weer een 
‘Warm Welkom’ georganiseerd voor de nieuwe inwoners 
van het dorp.

Lees verder op pagina 9.
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▶ www.borger-odoorn.nl

Contact
▶ Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

▶ Gemeentehuis

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

▶ Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Lees verder op pagina 4  ▶

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

▶

15 maart: verkiezingen Provinciale Staten 
en waterschappen
Op woensdag 15 maart kunt u stemmen 
voor de leden van de Provinciale Staten 
en de waterschappen. 

Waar kunt u stemmen?
U kunt op 23 stembureaus in onze 
gemeente stemmen. De stembureaus 
zijn dan van 07.30 tot 21.00 uur open. 
Een overzicht van alle stembureaus vindt 
u op onze website: 
www.borger-odoorn.nl/stembureaus.
Vier stembureaus zijn coronaproof  
ingericht: Willibrordkerk in Borger, MFA 
De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen, het 
gemeentehuis in Exloo en MFA Brughuus 
in Valthermond.

Hoe stemt u?
U stemt door het witte vakje vóór de 

naam van de kandidaat van uw keuze rood 
te maken. U vouwt het stembiljet na het 
invullen zo dicht dat de kandidatenlijst niet 
zichtbaar is. U doet het stembiljet in de 
stembus. 
Heeft u zich vergist bij het invullen van 
het stembiljet? Dan kunt u een nieuw 
stembiljet aanvragen bij een medewerker 
van het stembureau. U krijgt één keer een 
nieuw stembiljet.

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.

▶

Mogelijke staking
openbaar vervoer op 
verkiezingsdag
Op de verkiezingsdag is een staking
van het openbaar vervoer aan-
gekondigd. Bent u afhankelijk van 
het openbaar vervoer om naar een 
stembureau te komen? Houd er dan 
rekening mee dat er woensdag geen 
bussen rijden.

Het is belangrijk dat u wel uw stem 
kunt uitbrengen
Wij adviseren u om vervangend vervoer 
te regelen. Misschien kunt u met een 
buurtgenoot of  familielid meerijden. 
Lukt dit niet? Dan kunt u iemand 
machtigen om namens u te stemmen. 
Vul hiervoor de achterkant van uw 
stempas in. Kijk voor meer informatie op 
www.borger-odoorn.nl/volmacht. 

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

▶

Open dag archeologische opgraving
Daalkampen Borger
Archeologen van bureau RAAP zijn 
vanaf  6 maart bezig met archeologi-
sche opgravingen in de wijk Daalkam-
pen in Borger. Het onderzoek vindt 
plaats in het laatste nog braakliggende 
deel van Daalkampen, ten zuiden van 
het nieuwe Esdalcollege. Omdat er 
eerder al vondsten zijn geweest, ver-
wachtten de archeologen ook hier weer 
resten van prehistorische boerderijen 
met bijgebouwen en graanschuurtjes 
te vinden. 

Open dag op dinsdag 23 maart
Dinsdag 23 maart, kunnen belangstellen-
den tussen 14.00 en 16.00 uur komen kij-
ken bij de opgraving. De archeologen van 
bureau RAAP en de archeoloog van de 
gemeente zijn aanwezig om een toelichting 

te geven op de vondsten die zijn blootge-
legd. Het onderzoek neemt ongeveer een 
maand in beslag.

Grootste prehistorische nederzetting 
in Drenthe
In totaal zijn er in de hele wijk Daalkam-
pen nu al bijna honderd plattegronden van 
boerderijen uit de bronstijd en ijzertijd 
(1200-0 Voor Chr.) opgegraven. Het is qua 
oppervlakte en aantallen boerderijen de 
grootste prehistorische nederzetting die 
ooit is opgegraven in Drenthe. 

Met dit onderzoek wordt voorlopig het 
laatste puzzelstukje van de grote pre-
historische nederzetting in Daalkampen 
ingevuld. De bewoningsgeschiedenis van 
Borger begon hier bijna 3000 jaar geleden.

Erf  uit de bronstijd, bron: 3D reconstructie RAAP | Olav Odé

▶

Rioolreparatie
Drouwenerstraat 1 in 
Drouwenerveen 
Woensdag 22 maart starten we met 
het vernieuwen van de huisaansluiting 
van het riool. Deze werkzaamheden 
duren ongeveer 2 dagen.  

Bereikbaarheid
In verband met de werkzaamheden is de 
Drouwenerstraat tijdelijk gestremd. Er is 
een omleiding in gesteld via de Koedijk 
en de Hambroeksdijk.

Vragen
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u terecht bij Roy Leemhuis of  
Gerriet Gossen van de afd. BORG via 
telefoonnummer 14 0591.

▶

Komt u gratis compost 
halen? 
Op zaterdag 25 maart kunnen 
inwoners van de gemeente 
Borger-Odoorn gratis compost 
ophalen bij ons afvalbrengpunt aan 
de Zuiderkijl 9 in 2e Exloërmond. 

Hiermee willen wij u bedanken voor het 
goed scheiden van uw GFT-afval. Op 
vertoon van uw afvalpas kunt u 3 zakken 
van 40 liter meenemen, zolang de voorraad 
strekt. Compost die na 25 maart nog over 
is kunt u tijdens de openingstijden van het 
afvalbrengpunt afhalen. 

Afval is grondstof
Compost is een goede grondstof  voor 
de bodem. Het wordt gemaakt van uw 
etensresten, uitgebloeide bloemen en 
koffi edik. Elke volle gft-container levert 
ongeveer 15 tot 20 kilo compost op. 
Zo zorgen we samen voor een goede 
bestemming van uw afval. Kijk voor 
meer informatie op www.geefhetdoor.nl. 

Vergadering gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 23 maart, 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

▶

Handige tips om veilig te blijven � etsen
Kom naar de bijeenkomst Het Nieuwe Fietsen

Fietsen is heerlijk, gezond en ook nog 
eens gezellig. Logisch dus dat u zo lang 
mogelijk wilt blijven fi etsen, ook als u 
een jaartje ouder wordt. Maar hoe gaat u 
om met drukke fi etspaden? Hoe fi etst u 
veilig op een e-bike? En hoe blijft u vitaal 
op de fi ets? Dit en nog veel meer komt 
aan bod tijdens ‘Het Nieuwe Fietsen’ 
van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

▹ VVN organiseert Het Nieuwe Fietsen op 
 donderdag 6 april van 9.30 tot 12.00 uur  
 in Dorpshuis in Exloo, Hoofdstraat 58A 
 in Exloo.

Het Nieuwe Fietsen is een bijeenkomst 
waarbij verschillende onderwerpen over 
verkeersveiligheid aan bod komen. U 
bespreekt de onderwerpen aan de hand van 
stellingen, fi lmpjes, feiten en foto's. Samen 
met andere fi etsers, zodat u met elkaar er-
varingen kunt delen en leuke routes en tips 
uit kunt wisselen. Én natuurlijk onder het 
genot van een kopje koffi e en wat lekkers. 
De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. 
Wilt u meedoen? Opgeven kan door een 
mail te sturen naar steunpuntnoord@vvn.nl 
of  te bellen naar: 088 - 524 89 00.

Lees verder op pagina 4 >>
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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.
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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 
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Prijswinnaars Kerstpuzzel 
Week in Week uit 
december 2022 bekend
In de Week in Week uit, week 51 - 2022 stond een 
kerstpuzzel in de Kerstspecial. Wanneer men de juiste 
oplossing inzond, konden zij kans maken op een 
geldprijs.

De oplossing luidde: “Wij wensen u veel gezelligheid met uw 
dierbaren tijdens de feestdagen en een fijn 2023 toe.”
De prijswinnaars zijn ondertussen bekend en hebben 
persoonlijk bericht gehad over hun gewonnen prijs, welke 
zijn uitgekeerd.

De prijswinnaars waren:
3e prijs: M. Brunen uit Zandberg - € 10
2e prijs: E. Knopper uit Nieuw-Buinen - € 20
1e prijs: G. van Boven uit Gasselte - € 35

Wij wensen de winnaars veel plezier met hun gewonnen prijs 
en bedanken iedereen voor het inzenden van hun oplossing.

Hunebedcity in Borger zoekt mensen 
voor in een Mascottepak
Hunebedcity zoekt mensen die 
in een mascottepak willen lopen 
tijdens de Borger Mascotteparade op 
zaterdagmiddag 25 maart.

Niet langer dan een half  uur zit je in een 
pak. Dan is het pauze en kun je even tot rust 
komen. Er zal door de mascottes worden 
meegedanst bij de Minidisco en als afsluiting 
volgt er een rondje lopen door het centrum 
van Borger achter de Beiler Notenkrakers aan.

Het is enorm leuk om mee te maken hoe 
leuk kinderen reageren op mascottes. Zij zijn 
meestal erg onder de indruk, maar als ze zijn 
gewend, willen ze soms zelfs even knuffelen.

Wie zou dit wel eens willen meemaken? Meld 
je deze week bij Alexander in Hunebedcity of  
stuur een mail naar info@hunebedcity.nl.

Stichting Goede Doelen Valthe
bezorgde chronisch zieke kinderen
een Dream Night

Stichting Goede Doelen Valthe organiseert al sedert 2010 jaarlijk op de 4e zondag 
in augustus fiets- en wandeltochten, waarbij de deelnemersgelden naar een aantal 
(regionale) Goede Doelen gaan. Zo werd er in al die jaren al meer dan € 100.000 
gedoneerd. Van 9 december tot en met 5 maart werd er in het Rensenpark het zeer 
kleurrijke China Lights georganiseerd. Dit licht- en lantaarnfestival was wederom een 
groot succes met maar liefst 53.000 bezoekers, zelfs 3.000 meer dan vorig jaar.

Speciaal voor chronisch zieke kinderen 
en hun familie werd er een speciale avond 
georganiseerd op maandagavond 6 maart: 
China Lights Dream Night. Deze avond komt 
uit de koker van Rinie Huitema, werkzaam 
als palliatief  consulent en pijnconsulent bij 
de zorggroep Treant. Samen met de collega's 
in het Scheper Ziekenhuis, de vrijwilligers 
van Cho, de Lions Club Emmen en de 
Soroptimistenclub werden de schouders 
eronder gezet. "Als je kind ziek is, dan 
heeft dat impact op het hele gezin. En je 
wilt iedereen een verzetje kunnen geven." 
Natuurlijk hoort bij zo’n speciale avond ook 
een hapje en een drankje voor alle kinderen 
en familie.

600 kinderen
Maar lieft 600 kinderen vergaapten zich die 
avond aan het prachtige lichtjesfestijn en de 

ohhhhs en ahhhs waren dan ook niet uit de 
lucht. Er waren geen andere bezoekers, dus 
de kinderen hadden mooi het rijk alleen. 
Om een bijdrage te leveren aan het mogelijk 
maken dat de kinderen en familie drinken en 
lekkere hapjes aangeboden kon worden, heeft 
Stichting Goede Doelen Valthe een cheque 
van € 500 geschonken aan de organisatie. De 
hapjes, koppen soep en hotdogs werden met 
smaak verorberd.

Secretaris Jan van der Velde van Stichting 
Goede Doelen Valthe: “Deze kids wil je toch 
heel graag een verzetje gunnen? En daarom 
was het binnen ons bestuur dan ook geen 
enkele discussie en hebben wij met heel veel 
plezier € 500 ter beschikking gesteld. En als ik 
vanavond het genieten van die kinderen zie, 
dan geniet ik ook een beetje mee.”

Vespers met klokluiden in 
Goede Herderkerk Borger
De Protestantse Kerk Borger besteedt aandacht aan de 
veertigdagentijd. Dit is een tijd van vasten en bezinning 
in de periode woensdag 22 februari tot  Paaszondag 9 
april.  

Op de 7 zondagen in deze periode zijn om 10.00 uur 
kerkdiensten in de Goede Herderkerk in Borger. Naast 
de kerkdiensten worden korte vespers (avondgebeden) 
gehouden op donderdag 16 en 30 maart van 19.30 tot 19.50 
uur in de kerk met Bijbellezing, gebeden, stilte en zingen. 
Voorafgaand aan deze vespers worden de klokken geluid in 
de dorpskerk. Iedereen is van harte welkom
www.pgborger.nl 
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▶

Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn 
▶ In de gemeente Borger-Odoorn zijn meerdere opvanglocaties voor 
 vluchtelingen in gebruik. Er zijn vier locatiemanagers werkzaam bij de 
 gemeente, die ieder aanspreekpunt zijn voor een of meerdere opvanglocaties. 

▶ Goede dames-/heren- of kinder-
 � etsen: bel met de gemeente en vraag  
 naar een van de locatiemanagers. U wordt  
 doorverbonden of u wordt teruggebeld.

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

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Paul Dalhuisen 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Odoorn Hilde Timmermans

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

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij Camping Exloo Mirjam van der Heide / Paul Dalhuisen

Woning De Brinken Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:
T  14 0591, vraag naar de locatiemanager 
 van de opvanglocatie waarover u belt.

E  vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl    ⋅    I  www.borger-odoorn.nl/vluchtelingen

▶ Spreken met vluchtelingen in hun 
 eigen taal: dit kan met de app SayHi.   
 Deze downloadt u in de Play Store (android)  
 of App Store (iPhone). 
▶ U kiest de microfoon als u uw gesproken  
 boodschap wilt laten vertalen.
▶ U kiest het toetsenbord als u geschreven  
 tekst wilt laten vertalen: druk een paar  
 seconden op de microfoon.
▶ U kiest uw eigen taal (links op het scherm).
▶ U kiest de taal waarin u uw boodschap 
 wilt laten vertalen (rechts op het scherm).
▶ Spreek of type uw boodschap.

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

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

WEEK 10
▶ 10-03-2023, Exloo
 Hoofdstraat 57, het organiseren van 
 lammetjesdag op 21 mei 2023, Z2023-006956  

(aanvraag)
▶ 10-03-2023, Ees
 Odoornerstraat 4A, het aanleggen van een 
 uitweg nabij de Schaapstreek 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 10-03-2023, Verkeersbesluit instellen   
 geslotenverklaringen op de Dikbroeken voor 
 gemotoriseerd verkeer met uitzondering van 
 landbouwverkeer tussen 2e Valthermond en 
 de grens met de gemeente Westerwolde
▶ 09-03-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 36, het tijdelijk opvangen van 
 asielzoekers in een chalet 

(verleende omgevingsvergunning)

▶ 09-03-2023, Buinerveen
 Zuidonder kadastrale sectie R 2061, het 
 plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke 
 bewoning ten behoeve van bouw woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 08-03-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein), het organiseren van het 
 hardloopevenement Hunebedloop en 
 Oekjeugdloop op 6 mei 2023 (verleend 06/03)
▶ 08-03-2023, Inspraak Cultuurbeleid 
 2023-2024
▶ 07-03-2023, Nieuw-Buinen
 Parklaan 73 - 79 en Ranonkel 1 - 7, het 
 aanleggen van acht uitritten 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 07-03-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 387, het aanleggen van een 

 camperovernachtingsplaats 
(verleende omgevingsvergunning)

▶ 07-03-2023, Exloo
 Valtherweg 37, het verlengen van een eerder 
 verleende vergunning met betrekking tot het 
 tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan 
 ten behoeve van de opvang van vluchte-
 lingen in groepsaccommodatie De Parel 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 07-03-2023, Exloo
 Valtherweg 37, het verlengen van een eerder
 verleende vergunning met betrekking tot het 
 tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan 
 ten behoeve van de opvang van vluchte-
 lingen (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 06-03-2023, Borger
 Hoofdstraat 54, het plaatsen van een 

 hekwerk (verlenging beslistermijn)
▶ 06-03-2023, Openbare kennisgeving zitting  
 Gemeentelijk Stembureau
▶ 06-03-2023, Bronneger
 Dorpsstraat 6, het plaatsen van dertig 
 zonnepanelen in een grondopstelling 

(verlenging beslistermijn)
▶ 06-03-2023, Klijndijk
 Hoofdweg 65, het kappen van een Eik 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ RECTIFICATIE 06-03-2023, Nieuw-Buinen  
 Zuidelijke Tweederdeweg (kadastrale 
 sectie R 1666), het oprichten van 
 een boerderijwoning  

(aanvraag omgevingsvergunning 
 (uitgebreide procedure)).     
          ◀

▶

Vervolg van pagina 2...

Doortrappen Drenthe 
Het Nieuwe Fietsen is onderdeel van 
het programma Doortrappen Drenthe. 
Doortrappen heeft als doel om senioren 
te stimuleren vaker (en veilig) te fi etsen. 
Het programma bestaat uit diverse leuke 
en leerzame fi etsactiviteiten. Doortrappen 
wordt omarmd door de twaalf  Drentse 
gemeenten en de provincie Drenthe. De 

fi etsactiviteiten worden opgezet en geor-
ganiseerd door Veilig Verkeer Nederland 
en de Fietsersbond, in samenwerking met 
sport- en beweegcoaches en andere partij-
en die betrokken zijn bij (veilig) fi etsen in 
Drenthe. 

Kijk voor meer informatie op 
www.doortrappendrenthe.nl.

▶

Oproep ondernemers:
Bereid u voor op de Tegemoetkoming 
Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 
Heeft u als bedrijf  hoge energiekos-
ten, dan is het mogelijk dat u hiervoor 
steun kunt krijgen. De zogenoemde 
TEK regeling komt u tegemoet in de 
energiekosten. De TEK regeling opent 
op 21 maart (09:00 uur). 
Bent u ondernemer en wilt u gaan aan-
vragen, bereid u dan alvast voor met de 
stappen hieronder. 
U kunt ook meer informatie vinden op 
www.rvo.nl/subsidies-fi nanciering/tek 

Controleer of u aan de voorwaarden 
voldoet
- Uw onderneming is energie-intensief:  
 minimaal 7% van uw omzet bestaat 
 uit energiekosten.
- Uw bedrijf  is een mkb-onderneming. 
 Controleer dit via de mkb-toets.
- Uw bedrijf  is in Nederland gevestigd 
 en uiterlijk op 31 december 2022 
 ingeschreven bij KVK.
- U heeft een zakelijk energiecontract 
 op naam van uw bedrijf. 

Regel uw inlog
Vanaf  21 maart vindt u een aanvraagknop 
op de pagina Tegemoetkoming Energie-
kosten energie-intensief  mkb (TEK). 
U logt in via eHerkenning niveau 3 met 
machtiging 'RVO diensten op niveau 
eH3' (of  hoger). Ben u zzp’er of  heeft u 
een eenmanszaak? En bent u als eigenaar 
geregistreerd bij KVK? Dan mag u ook 
inloggen via DigiD. Let op: eHerkenning 

of  DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

Hoe verder na TEK?
De TEK is een tijdelijke regeling die wat 
lucht kan geven om uw bedrijf  toekomst-
bestendig te houden. Misschien kunt u 
zelfs een deel van de tegemoetkoming 
besteden aan het verduurzamen van uw 
bedrijf. Zo verlaagt u uw energieverbruik 
of  wekt u voor een deel uw eigen energie 
op. 

Ondernemersnieuwsbrief 
Borger-Odoorn
Sinds enige tijd is er een nieuwsbrief  met 
interessante info voor ondernemers uit 
Borger-Odoorn. Wilt u die ook ontvangen, 
stuur dan een mail naar: ondernemen@
borger-odoorn.nl of  neem contact op 
met  bedrijvencontact-functionaris 
Dirkjan Haan, d.haan@borger-odoorn.nl.



5 Dinsdag 14 maart 2023

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, 16/03 19.30 uur: 
Avondvesper. 17/03 Borgerhofdienst 
14.30 uur. 19/03, 10.00 uur: ds. M. van 
‘t Hof. 19.00 uur: Avondwelkomdienst 
ds. H. van Ark.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. F. de Oer.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. J. Middeljans.

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

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn 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. v.d. Meulen, Nieuw Weerdinge.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:  
Martin Dol.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. v.d. Meulen, Nieuw Weerdinge.

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 19 maart 10.00 
uur, plechtige Eucharistieviering b.g.v. 
patroonsfeest.  Celebr. Pastoor J.E.B. 
Deuling en diaken S.J. Hof. Na de 
viering koffie drinken. Woensdag 22 
maart, 9.00 uur, Eucharistieviering, 
celebr. Pastoor J.E.B. Deuling. Zie ook: 
www.heiligkruisparochie.nl

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk 9.30 u. ds. N. Noorlander uit 
Onstwedde. 19.00 u. proponent A.P. 
Schep uit Groningen.

CAMPING ZOEKT TOURCARAVANS TE KOOP
Bel 06 - 21 81 98 21

Spelweek Borger verkocht potgrond in Borger
Ieder jaar organiseren mensen 
van de Spelweek Borger een 
potgrondactie in het dorp zodat 
de clubkas kan worden gespekt. 
Afgelopen zaterdag gingen er weer 
vier auto’s met aanhangers op pad. 
Vijftien vrijwilligers zetten zich 
met veel plezier en enthousiasme 
voor de Spelweek Borger in.

De spelweek vindt aan het einde van 
de zomervakantie plaats en is ieder 
jaar weer een prachtig evenement 
waar menigeen naar uitkijkt. Dat 
geldt ook voor Sander Hulshof  
(links op de foto) van het bestuur 
van de spelweek. Hij vindt het goed 
dat de potgrondactie ieder jaar weer 
plaatsvindt en dat de vrijwilligers zich 
altijd weer zo inzetten. “Ze doen het 
toch maar steeds weer en dat voor dat 
ene goede doel: de spelweek. We doen 
dat met elkaar en dat geldt ook voor 
de potgrondactie. Mooi!”

Maar liefst zeven uur lang was men 
onderweg. Elk groepje deed een 
bepaald deel van Borger aan om 

ongeveer negenhonderd zakken te 
verkopen. (Week in Week uit / Gerry 
Grave)

Sofie Prins van CKC De Borgh in Borger is ‘de beste 
voorlezer van Borger-Odoorn’
In het Hunzehuys in Borger werd vrijdag de gemeentelijke finale 
gehouden van de Nationale Voorleeswedstrijd. In totaal streden tien 
leerlingen van tien basisscholen in Borger-Odoorn om de hoofdprijs: 
deelname aan de provinciale voorleeswedstrijd op 19 april in Assen. 
Uiteindelijk koos de jury, die bestond uit burgemeester Jan Seton, 
schrijfster Greet Beerman en Heleen Smit-Kijlstra (bibliotheek Borger-
Odoorn) unaniem voor Sofie Prins van CKC De Borgh in Borger. En 
dus mag zij de eer van Borger-Odoorn hoog houden op 19 april in 
Assen.

Unaniem
‘Sofie las voor uit ‘De Rats-flats-x-
weg’, een boek van Salah Naoura. Dat 
deed ze met overtuiging. Ze gebruikte 
haar stem op een prima wijze en 
het feit dat de jury unaniem voor 
Sofie koos, zegt natuurlijk genoeg’, 

zegt Evelien Huizenga namens de 
organisatie. ‘Het was een geweldig 
leuke bijeenkomst met veel publiek. 
Het is overigens al de dertigste keer 
dat we dit organiseren en er komt 
zeker ook een 31e keer’, beloofde ze 
alvast.

Leesplezier bevorderen
‘Doel is om lezen en leesplezier te 
bevorderen en het belang van lezen 
nog maar eens onder de aandacht te 
brengen. Uit onderzoek is gebleken 
dat het leesniveau daalt. Dat heeft 
zeker ook te maken met social media. 
Als je veel leest, krijg je een grotere 
woordenschat, en dat is zeker voor 
kinderen belangrijk’, zegt Huizenga, 
die wel begrijpt dat het niveau 
gedaald is. ‘Kijk ik naar mijn eigen 
tijd als kind, dan hadden wij veel 
minder prikkels dan dat tegenwoordig 
het geval is. Je ziet het ook aan de 
manier van schrijven van kinderen. 
Neem zoiets als WhatsApp, iets 
dat symbool staat voor heel korte 
teksten. Het maken van een goede 
e-mail of  een brief  echter, is iets heel 
anders. Dan blijkt het woordgebruik 
van kinderen toch wat beperkt 
tegenwoordig.’ Huizenga is bijzonder 
blij met het enthousiasme van de 
scholen in Borger–Odoorn. ‘Ook zij 
onderkennen gelukkig het belang van 
leesbevordering en omarmen al dertig 
jaar dit initiatief.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)



6 Dinsdag 14 maart 2023



7 Dinsdag 14 maart 2023

Grote vrijwilligersbijeenkomst op woensdag 
29 maart a.s.
Stichting 200 jaar Nieuw-Buinen: 
oproep vrijwilligers
De viering van het 200-jarig bestaan van Nieuw-Buinen komt steeds dichterbij. 
Het programma is helemaal rond. We gaan er met zijn allen bruisende dagen van 
maken. Daarvoor hebben we veel hulp nodig.

Op woensdag 29 maart is er vanaf  19.30 uur een grote vrijwilligersbijeenkomst. We 
hebben dan inzichtelijk bij welke activiteiten we hulp vragen. Je kunt dan intekenen op 
een activiteit die jou het meest aanspreekt. De vrijwilligersbijeenkomst is in de kantine 
van de voetbalvereniging Nieuw Buinen.  In verband met de catering, vragen we jou om 
je aan te melden. (email: 200jaarnieuwbuinen@gmail.com).

Potgrondactie vv EEC op zaterdag 18 
maart a.s.
De potgrondactie van vv EEC gaat zaterdag 18 maart a.s. plaatsvinden. We gaan 
dit jaar wederom verkopen aan de hand van bestellingen en u kunt uw potgrond 
bestellen via mail of  telefoon.

Wij komen het 18 maart bij u thuis bezorgen en u hoeft hiervoor niet thuis te blijven. 
Daarnaast is het ook mogelijk om het zelf  af  te halen van 9.30 uur tot 12.00 uur bij 
het sportpark aan de Schoolstraat 13 te Ees. Bestellingen kunnen gedaan worden via 
potgrond@vveec.nl (vermeld uw naam en adres bij de bestelling) of  via telefoon 06-55 
17 63 47 (Roelof  Wanders). We verkopen zakken van 20 liter. De prijzen van de potgrond 
zijn: 1 zak voor €3,50 en 3 zakken voor €10,-.

Jan Abbas gastheer van 
Nutsdepartement Gieten e.o.
 
Het Nutsdepartement houdt haar laatste avond van het seizoen op donderdag 23 
maart, aanvang 20.00 uur. Deze keer niet bij café Veninga, Boddeveld 2 in Gieten 
maar op een bijzondere locatie.

Jan Abbas, eigenaar van de Jumbo supermarkt aan de Stationsstraat 37 in Gieten geeft 
ons een kijkje achter de schermen van zijn winkel. Jan Abbas stelt het op prijs dat een 
vereniging interesse heeft eens te kijken in de keuken van een bedrijf. Altijd leuk als een 
bedrijf, vereniging of  wie dan ook interesse heeft om eens een keer achter de schermen 
te kijken bij ons. Jan Abbas is als stagiaire in 1995 begonnen (bij toen nog C1000). Ook 
zijn vrouw, Henriette, is 2 jaar later in het bedrijf  gaan werken. ZIj hebben de C-1000 
supermarkt op 3 januari 2000 over kunnen nemen. Met ontzettend veel plezier en trots 
werken zij al jaren in Gieten. Het mooiste van hun werk is dat geen dag hetzelfde is. 

Inmiddels zijn ongeveer 135 medewerkers, veel parttimers, in dienst. De afgelopen jaren 
zijn er verschillende verbouwingen. De laatste verbouwing was de ombouw van C1000 
naar Jumbo in maart 2015. Jan Abbas vertelt graag wat over wat de verschillen zijn tussen 
toen en nu. In november 2022  is er weer een grote verbouwing geweest. De supermarkt 
is helemaal opnieuw ingericht met nieuwe koelingen en er zijn  nieuwe trends aan  het 
assortiment toegevoegd zoals belegde broodjes, borrelschalen, etc. Ook het kassapark is 
vernieuwd en de allernieuwste zelfscan kassa’s zijn geïntroduceerd. 

Jan Abbas laat graag zijn vernieuwde supermarkt zien en zal een kijkje geven achter de 
schermen.

Volleybaljeugdteam VEB‘98 uit 
Borger werd gehuldigd vanwege het 
kampioenschap
 
Het niveau 3 team van de 
mini’s van VEB’98 is afgelopen 
zaterdag gehuldigd voor het 
kampioenschap in de eerste 
seizoenshelft van seizoen 2022-
2023.
 
Afgelopen zaterdag speelden de 
mini’s in Sporthal de Koel in Borger 
een wedstrijd voor de tweede 
seizoenshelft die momenteel in volle 
gang is. Daar stond de voorzitter van 
de club, Harry Nanninga, uitgebreid 
stil bij deze fantastische prestatie! Alle 
teamleden ontvingen een prachtige 
medaille, waar ze hartstikke trots 
op mogen zijn. Op de foto te zien 
v.l.n.r.: Romee, Suzanne, Vera, Esmee, 
Lisa en Fien, met voorzitter Harry 
Nanninga en trotse trainster/coach Gina Doorten.
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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!

Lezing in Gieten over mollen
De mol graaft voor zijn 
leven!
Sjaak van Iwaarden vertelt over het leven en werken van 
de mol onder de grond. Mollen kunnen lastig zijn, maar 
ook nuttig!
 
Donderdag 16 maart 20.00 uur in de bibliotheek Gieten, 
Eexterweg 12.

IJsvereniging De Zietak in Klijndijk verwijderde oude 
afrastering
Bij IJsvereniging De Zietak in 
Klijndijk is men vorig jaar begonnen 
met het aanpakken van de ijsbaan. 
Een van de dingen die erbij hoort is 
het verwijderen van de afrastering. 
Afgelopen zaterdag was een groep 
van negen mensen daarmee bezig. 
Het was niet het enige dat men 
deed, want ook werd de kantine 
opgeruimd.

Afgelopen zondag bracht Week in Week 
uit een bezoek aan de ijsvereniging. Drie 
bestuursleden waren die dag aanwezig. 
Van links naar rechts staan Hans 
Homan, Jan Westerink, zijn dochtertje 
Julia en Mariska Hilgers op de foto. 
Het was een vrij intensieve klus om de 
afrastering te verwijderen, maar het was 
echt wel nodig. “In de jaren tachtig is 
de afrastering al geplaatst. Al met al dus 
een jaar of  veertig oud. Het was gewoon 
niet goed meer en hing helemaal naar 
beneden. Binnenkort beginnen we met 
het plaatsen van een nieuwe afrastering. 
Wanneer weten we nog niet, want het 
kost nogal wat. Gelukkig hebben we een 
bijdrage uit het dorpsbudget gekregen. 
Maar hier is altijd wel wat te doen hoor. 

We hebben de kantine ook opgeruimd. 
We kwamen van alles tegen wat wel weg 
kon”, zei Westerink.

De Klijndijkster ijsvereniging gaat voor 
een prachtige toekomst met een nieuwe 
afrastering, nieuwe lichtmasten en ook 
zal de ingang worden veranderd. “In de 

coronaperiode hadden we een smalle 
ingang moeten maken zodat we konden 
zien wie naar binnen ging. Dat willen we 
straks ook zodat iedereen langs de kassa 
komt en moet betalen of  de ledenkaart 
moet laten zien. Nu kan iedereen 
eigenlijk zomaar naar binnen.”  (Week in 
Week uit / Gerry Grave)

vv Buinerveen spekte de kas via de potgrondactie
Voetbalvereniging Buinerveen 
organiseert al vele jaren een 
potgrondactie aan het einde van 
de winter of  aan het begin van de 
lente. Afgelopen zaterdag was dat 
ook weer zo toen zestien bij de 
vereniging betrokken mensen op pad 
gingen. Ze gingen door Buinerveen, 
Nieuw-Buinen-West, Exloërveen en 
Drouwenerveen om de zakken er te 
verkopen.

Al vroeg in de ochtend gingen de 
mensen verdeeld over zes wagens met 
aanhangers met grote zakken potgrond 
op pad. Twintig liter zat erin en er gold 
een fikse kwantumkorting, want wie 
drie of  tien zakken kocht had groot 
voordeel. Er waren er die dat deden, 
maar er waren ook mensen die één zak 
of  een klein aantal kochten. Het maakte 
niet uit, want er was genoeg en iedereen 
werkte met veel plezier aan de actie 
mee. Er zijn ongeveer duizend zakken 
verkocht. De opbrengst kwam ten goede 
aan de voetbalvereniging. Er zijn nog 

zakken potgrond over, dus mocht er 
nog interesse zijn dan kan men mailen 
naar dennismiddeljans@gmail.com. Op 

de foto: vooraan Bert Timmermans en 
op de wagen Bé Schipper. (Week in Week 
uit / Gerry Grave)

Toneelavond in AMOI met 3 eenakters in Gieterveen
Toneelvereniging Crescendo uit Gieterveen organiseert samen met 
Toneelvereniging DES uit Kostvlies en Vriendkring Drouwen op zaterdag 25 
maart een toneelavond met 3 geweldige eenakters in de feestzaal van Ámoi 
in Gieterveen. Aanvang 20.00 uur.

DES speelt (G)een Poolse bruid 
door R. Boudestein, Vriendenkring 

Drouwen speelt, Wandelen door Ad van 
Kiekeboom en Crescendo speelt het 

door Marianne Braam-Vos geschreven 
stuk “Viefsterren Safari”

Kaarten a € 5,00 zijn verkrijgbaar aan 
de kassa!

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 8 maart:
1e prijs Ben Tibbe                  5454
2e prijs Bertus van der Laan  5420
3e prijs Catrien Boekholt  5186
4e prijs Ron Middeljans  4889 
   
Poedel Bert Vos   3265 

Volgende kaartavond: woensdag 22 maart, aanvang 19.30 uur.

Adverteren in Week in Week uit?   Bel 0599 - 61 33 36
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Er wordt een ‘Warm Welkom’ georganiseerd in 
Gasselternijveen
In Gasselternijveen wordt zaterdag 
25 maart a.s. weer een ‘Warm 
Welkom’ georganiseerd voor de 
nieuwe inwoners van het dorp. 
Daarbij is uiteraard ook iedereen 
welkom die de nieuwe dorpsgenoten 
graag beter wil leren kennen. 

’s Middags wordt er van 16.00 tot 
17.30 uur in sportzaal De Strohalm 
een informatiemarkt gehouden. Op 
de markt, die opgeluisterd wordt met 
optredens van de Gasselter Blaoskapel, 
zullen diverse organisaties/verenigingen 
uit het dorp zich nader presenteren.

Na de informatiemarkt wordt 
er ’s avonds een aantrekkelijk 
avondprogramma in MFC De Spil 
georganiseerd.  Om 18.00 uur wordt 
begonnen met een gezamenlijke 
broodmaaltijd, waarna om in de juiste 
stemming te komen, verder gegaan 
wordt met een quiz, waarmee de 

reeds aanwezige  kennis van het dorp 
Gasselternijveen getest wordt.

Daarna vindt de presentatie van  
“Gasselternijveen in woord en beeld” 
plaats. Aan de hand van allerlei oude 
en nieuwe foto’s wordt een hele reeks 
kenmerkende plekken van het dorp even 
goed bekeken en besproken.

Voor de afronding van het programma 
zorgt de plaatselijke troubadour Andries 
Middelbos, die heeft laten weten weer 
een speciaal lied voor de nieuwkomers 
te zullen maken.

Na afloop kan er onder het genot van 
een hapje en drankje ook nog even 
nagepraat worden. I.v.m. de catering is 
opgave gewenst en dat kan via de mail 
of  telefoon bij het Dorpsloket
info@dorpscoopdebrug.nl /
06-28 35 98 41.

Zeer geslaagd muzikaal feestje bij SV Borger

Creativiteit kun je SV Borger bepaald niet ontzeggen. Het was aanvankelijk 
namelijk de bedoeling dat zanger Pascal Redeker meteen na afloop van de 
wedstrijd Borger – Vitesse’63 op zou treden in de kantine. Toen dat duel 
echter werd afgelast, werd razendsnel een alternatief  programma bedacht 
waardoor het feest in de kantine gewoon door kan gaan. Redeker zorgde 
samen met DJ Rutger voor een geweldige avond/middag. ‘Het was perfect. 
De kantine was helemaal vol’, zegt trainer Arne Joling.

Sneeuwvrij
Borger deed er overigens alles aan om 
de wedstrijd door te laten gaan. ‘We 
hebben op zaterdagmorgen met een 
man of  twintig geprobeerd het veld 
sneeuwvrij te krijgen. We kwamen 

er echter al heel snel achter dat een 
voetbalveld nog best groot is. Dat lukte 
dus gewoon niet. Vervolgens hebben 
we besloten om het feestje toch door 
te laten gaan. Eerst hebben we in de 
kantine genoten van een pubquiz, 

waarna vervolgens het dak er af  ging 
met vrolijke muziek. Een zeer geslaagd 
feestje’, blikt Joling terug.

Blik op CSVC
Nu de kruitdampen opgetrokken zijn, 
richt Joling zich weer op zaterdag. ‘ We 
spelen dan tegen CSVC. We kunnen dan 
en de komende weken een grote stap 
zetten richting klassenbehoud. Ik denk 
dat we nog drie zeges nodig hebben om 
derdeklasser te blijven’, zegt de trainer. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PEUGEOT 208 1.2 PureTech Active Pack navi/
airco/16”LM
Augustus 2022 - Zwart metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 8.570 km - Nieuwprijs: €25.720,-

PRIJS

€ 21.799,-

PRIJS

€ 31.500,- 

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

PRIJS

€ 15.999,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo Innova-
tion navi/clima/cruise
November 2017 - Blauw/Wit metallic 
Half leder - Benzine - Handgeschakeld 
56.880 km - Nieuwprijs: €26.770,-

PRIJS

€ 17.999,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo Innova-
tion navi/clima/16”LM
Augustus 2018 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handgeschakeld
22.799 km - Nieuwprijs: €26.770,-

PRIJS

€ 23.899,- 

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

PRIJS

€ 15.777,- 

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

PRIJS

€ 22.999,- 

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

PRIJS

€ 26.999,- 

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

PRIJS

€ 26.499,- 

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

PRIJS

€ 18.999,- 

RENAULT MÉGANE 1.3 TCe Bose navi/
clima/17”LM
Juni 2019 - Grijs metallic - Half leder - 
Benzine - Handgeschakeld 
52.628 km - Nieuwprijs: €30.440,-

PRIJS

€ 17.799,- 

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

PRIJS

€ 18.899,- 

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

PRIJS

€ 14.799,- 

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

PRIJS

€ 20.899,- 

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

PRIJS

€ 17.399,- 

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

PRIJS

€ 16.999,- 

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

PRIJS

€ 21.999,- 

VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TSI Highline 
navi/clima/cruise
Januari 2019 - Zwart metallic 
Alcantara - Benzine - Handgeschakeld 
37.284 km - Nieuwprijs: €32.220,-

WORDT

VERWACHT
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De Corte en Consorten in de kerk van 
Odoorn op 18 maart 2023

Ernst de Corte is de zoon van Jules 
de Corte (1924 – 1996). Jules de Corte 
was een meester van het Nederlandse 
luisterlied. Hij was bekend van onder 
andere ‘Ik zou wel eens willen weten’ en 
‘De Vogels’. Met zijn 'Consorten' speelt 
Ernst de Corte liedjes uit het enorme 
repertoire dat Jules de Corte heeft 
geschreven. Ernst de Corte (zang en 
gitaar) wordt begeleid door bassist Pieter 
Althuis en pianist Izak Boom.

Ernst de Corte: "In mijn jonge jaren vond 
ik die liedjes van mijn vader maar niks, tot 
aan de dag dat onze muzikale wegen elkaar 
kruisten. Er ging een wonderschone wereld 
voor mij open en mijn vader en ik kwamen 
dichter tot elkaar. Na mijn vaders' dood 
in 1996 is zijn muzikale nalatenschap zó 
belangrijk voor me geworden dat ik zijn 

liedjes ben gaan spelen en zingen. Wat fijn 
dat ik dat nu samen met Izak en Pieter mag 
doen!"

Zaterdag 18 maart 2023 – kerk Odoorn
Aanvang 20.00 uur - toegang € 10,00
Verkoop via drogist Sima Odoorn.

Deze activiteit is gratis, ook als je geen lid bent 
van de bibliotheek
Creakids op 22 maart in bibliotheek 
Stadskanaal met kunstenares Marleen 
Dijkdrent uit 1e Exloërmond
Woensdagmiddag 22 maart om 15.00 uur gaan we in bibliotheek Stadskanaal met 
echte blaadjes en bloemen een mixed-media schilderij maken onder leiding van 
kunstenares Marleen Dijkdrent. Deze creatieve workshop is gratis, ook als je geen lid 
bent van de bibliotheek.

Het voorjaar komt er weer aan en alle planten 
en bloemen beginnen weer te groeien. Heb 
jij al een zaadje geplant? Hoe zou het eruit 
zou zien als de bloemen zo groot als bomen 
werden? Hoe klein zou je je voelen? Daar 
maken we een mooi kunstwerk van! Met 
echte blaadjes en bloemen maak je je eigen 
mixed-media schilderij. Na afloop ziet het 
er net zo mooi uit als het prachtige Briljante 
Bloemenboek van Yuval Zommer!

Marleen Dijkdrent is afgestudeerd aan de 
Willem de Kooning Academie in Rotterdam 
en houdt ervan om de wereld kleur te geven. 
Ze woont in 1e Exloërmond  en is daar o.a. 
bezig met het aanleggen van een voedselbos. 
In 2004 is zij begonnen als kunstenaar, vooral 
met het maken van muurschilderingen. Voor 
meer informatie over Marleen en haar werk: 
Kijk op www.marleenin-kleur.nl   Deze 
activiteit is gratis, ook als je geen lid bent van 
de bibliotheek.

Gezellige bingo in Nieuw-Buinen door 
Lucky Joe
Op vrijdag 17 maart organiseert Stichting Lucky Joe weer een gezellige bingoavond in 
De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal gaat 
open om 19.00 uur. Als er bingo valt dan mag de winnaar zelf  een prijs kiezen van de 
aangewezen tafel.

Er is altijd voldoende keuze aan prijzen:  U 
kunt kiezen uit: Diverse (huishoudelijke) 
artikelen zoals: Airfryer, Stofzuiger, 
teppanyakipan  Koffieautomaat, 
Fleecedekens, Rituals, gereedschap, 
waterkoker, diverse pakketten met koffie, 
Senseo, Schoonmaak of  boodschappen, 
Leuke Deco) artikelen, Bon voor 

hapjesschaal, Bon voor Wereldrestaurant 
Goud, enz.

Aanmelden gewenst maar niet verplicht voor 
vragen kun je altijd bellen of  mailen naar 
info@luckyjoe.nl   Tel: 0599-61 67 01/ 0597 
– 42 155 1. Wij hopen u vrijdag 17maart te 
mogen begroeten op de bingo.

In het Hunzehuys Borger
ZUSTERKRING BORGER
 
In Borger bestaat de zusterkring Borger: een vrouwengroep oorspronkelijk vanuit de 
Hervormde kerk opgericht op 4 oktober 1945: we bestaan dit jaar dus al 78 jaar!!
 
We houden onze bijeenkomsten vanaf  
september tot mei op donderdagmiddag om 
de 14 dagen, nodigen per seizoen een aantal 
sprekers uit en vullen de andere middagen 
zelf  in met quizzen, een bloemstukje maken, 
enz., nadat we eerst een gezang hebben 
gezongen en naar het wijdingswoord en de 
notulen hebben geluisterd.
 
Binnenkort komen we gezellig in 
beweging (op 16 maart) samen met 
een bewegingscoach, we houden onze 
jaarvergadering met o.a. verhalen en 

gedichten van onze eigen leden en we gaan 
natuurlijk in de Paastijd "neuties schiet'n ", 
volgens oud-Drentse traditie.
 
Dames, kom een keer bij ons kijken om de 
sfeer te proeven en beslis daarna of  u lid wilt 
worden. En als u slecht ter been bent, kunnen 
we u per auto halen en brengen.

Tot ziens!
Namens het bestuur van de zusterkring 
Borger, Ria Boer, secretaresse,  
tel. 0599 - 236 781.

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

Benefietconcert in 2e Exloërmond voor Syrische 
slachtoffers in het aardbevingsgebied
 
Naar aanleiding van het tv-interview wat Aaldert Oosterhuis heeft gehad met Nour bij 
RTV Drenthe, zijn we, samen met de Syrische mensen hier in Emmen en omgeving, 
met een aantal vrijwilligers in samenspraak met de stichting "waar een wil is" 
begonnen met het opzetten van twee benefietconcerten in onze regio. De Syrische 
zangeres Shaza Hayek uit Amsterdam zal twee keer een concert verzorgen samen met 
o.a. de Syrische violist Bassel Al-Hariri uit Engeland en andere muzikanten. 
 
‘s Avonds in Odeon Cultuurhuis
Dit zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 18 
maart 's middags om 13.30 uur in het Rensen 
Theater te Emmen en 's avonds om 20.30 uur 

in Odeon cultuurhuis in 2e Exloërmond.
De toegang is vrij, maar er wordt natuurlijk 
wel een vrije (gulle) gift gevraagd voor de 
slachtoffers in Syrië.  
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het 
plotseling overlijden van ons oud-bestuurslid

Johan Nijmeijer
Een scout in hart en nieren
Johan heeft veel betekend voor de

Woudlopers Borger in verschillende functies en 
heeft een grote bijdrage gehad in waar wij nu 

staan als groep.

Wij wensen de familie veel sterkte

Het is ongelooflijk stil en leeg, maar mooi 
zijn de herinneringen aan mijn lieve vrouw, 

onze zorgzame moeder en oma.

Voor de overweldigende en  
hartverwarmende blijken van medeleven 
en belangstelling in welke vorm dan ook, 

ondervonden na het overlijden van Veronica, 
willen wij u oprecht heel hartelijk bedanken. 
Wij zijn dankbaar voor de steun en troost die 

ons dit heeft gegeven.

Ondanks ons verdriet sterkt het ons ook te 
weten hoeveel zij heeft mogen betekenen 

voor anderen.

Jaco Heeren

Kinderen en kleinkinderen

Exloo, maart 2023

“Elk afscheid 

betekent de 

geboorte van 

een herinnering” 

- Salvador Dali

Veronica Irmgard Maria 
Heeren - Winkelman

 26 november 1960  -   04 februari 2023

Na een kortstondige ziekte hebben wij tot ons groot verdriet 
afscheid moeten nemen van

Gezienus Everts
“Ziens”

   * Gieten, 18 oktober 1940   †  Assen, 6 maart 2023

Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging door de 
medewerkers van de Tangenborgh en de huisartsenpraktijk 

Hunzedal.

Gezienus was dankbaar voor de steun en toeverlaat die hij van 
jullie en de medebewoners van de Naoberhof  mocht ontvangen.

   Margriet Driessen
   Fam. Everts

Correspondentieadres:
Margriet Driessen, Scheldestraat 220, 9673 CM Winschoten

Op zondag 5 maart jl. overleed onze medebewoner

Gezienus Everts
Wij wensen allen die hem dierbaar waren veel sterkte.

Bewoners Naoberhof  2 t/m 26

Jaap Mulders, top 
bridger uit Borger 
promoveert naar de 
Tweede Divisie
Kwestie van goed 
concentreren en goed 
tellen
Hoewel Jaap Mulders uit Borger 
bescheiden is, mag hij zo onderhand toch 
wel gerekend worden tot één van de beste 
bridgers van tenminste Drenthe. Vorige 
week werd hij samen met Melanie Boelen 
namelijk kampioen van de Hoofdklasse. 
Daardoor komen ze volgend seizoen uit 
in de Tweede Divisie. Mulders speelde 
al eens een EK in Veldhoven, samen met 
Kees de Vries. Hij had het verder kunnen 
schoppen in de bridge wereld, mits hij de 
kans zou hebben gehad om professional 
te worden. ‘Oh vast. Er had best meer in 
gezeten. Maar ik vind bridge vooral heel 
erg leuk. Natuurlijk wil je altijd winnen, ik 
vind het  echter ook en vooral een sociale 
aangelegenheid. Ik geniet ook van het 
pilsje na afloop van een wedstrijd.’

Bridge is een sport
Het duo Mulders/Boelen was verreweg de 
sterkste in de Hoofdklasse. ‘Ik geloof  dat 
we ongeveer 10 procent beter waren dan de 
nummer twee. Als we straks in de Tweede 
Divisie spelen, dan spelen we in Zwolle. Of  
we dat niveau aankunnen? Daar heb ik nog 
helemaal niet over nagedacht. We zien het 
wel. Voor mij is het echt een kwestie van ‘go 
with the flow’’, zegt de inwoner van Borger. 
Over bridge is bij sportminnend Nederland 
niet zoveel bekend. ‘Bridge is wel degelijk een 
sport’, zegt Jaap. ‘Ik ken spelers die NK’s en 
EK’s spelen. Dat zijn vaak toernooien die twee 
weken duren Na zo’n toernooi zijn ze zomaar 
tussen de tien en twintig kilo lichter. Het is zeer 
intensief, zo weet ik ook uit ervaring.’

Tellen en concentreren
Bridge speel je in paren of  viertallen. Om als 
paar of  viertal zo goed mogelijk voor de dag 
te komen, zijn zogenaamde systeemafspraken 
erg belangrijk. ‘Die afspraken kunnen bij mij 
en Melanie op één A4’tje. Er zijn echter spelers 
die een heel boekwerk van meer dan honderd 
pagina’s bij zich hebben. Dat hoeft voor ons 
helemaal niet. Om goed te kunnen bridgen 
is het vooral belangrijk dat je je goed kunt 
concentreren en dat je kunt tellen. Kun je dat, 
dan kom je al een heel eind.’

Plezier
Er zijn ook in ons land professionele 

bridgespelers. ‘Als er een sponsor was geweest die ervoor 
zorgde dat ik mijn rekeningen kon betalen, dan had er zeker 
meer in mijn carrière gezeten. Maar ja, die kans heb ik nooit 
gehad. Of  ik dat jammer vindt? Mwah, dat weet ik eigenlijk 
niet. Ik heb ook nu ontzettend veel plezier in deze sport. 
Of  ik nou professional of  amateur ben. Ik geniet met volle 
teugen van elke wedstrijd.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij 

de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.
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Kiezen voor Borger-Odoorn, voor een 
betaalbare energierekening, wonen voor 
jong en oud en voldoende voorzieningen
Woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. En hoewel de 
provincie niet vaak in beeld is, is zij verantwoordelijk voor belangrijke zaken voor 
Borger-Odoorn. Er valt daarmee iets te kiezen op woensdag. In het nieuws gaat het 
telkens om de problemen van de boeren. Zéker is dat belangrijk, maar er zijn veel 
meer problemen die aangepakt moeten worden.

De komende tijd zal er nog meer ingezet 
moeten worden om de energierekening 
betaalbaar te houden, te zorgen voor 
voldoende woningen voor jong en oud en te 
zorgen dat onze dorpen leefbaar blijven. Daar 
hebben we de provincie bij nodig. Het vraagt 
om een stevig sociaal verhaal.

Betaalbare energierekening
Helaas hebben veel van onze inwoners 
moeite de energierekening te betalen. 
Met hulp van de provincie kunnen we 
zorgen dat woningen worden geïsoleerd en 
zonnepanelen op de daken worden geplaatst. 
De PvdA Drenthe is hier al jaren mee bezig, 
ver voor de energiecrisis begon. Dat werk 
mag niet verloren gaan, want juist nu is het 
hard nodig om daarin te investeren. Iedereen 
moet mee kunnen doen.

Woningen voor jong en oud
In Borger-Odoorn moet flink worden 
gebouwd om jong en oud in eigen 
dorp te houden. Van 2e Exloërmond, 
Drouwenermond, Nieuw Buinen tot Borger, 
de schop gaat snel de grond in. Het is 

belangrijk dat we betaalbaar bouwen, zowel 
huur als koop. Daar kan de provincie bij 
helpen.

Leefbare dorpen en wijken
Dorpshuizen en sportverenigingen staan 
onder druk. Door de inzet van de PvdA 
Drenthe wist bijvoorbeeld vv Nieuw-Buinen 
zonnepanelen op haar accommodatie te 
plaatsen. Daardoor houden we de sport 
betaalbaar voor iedereen. Het is belangrijk 
dat we oog hebben voor ons welzijn en niet 
alleen ruimte geven aan projectontwikkelaars 
of  commerciële plannen van ondernemers. 
Juist daar is een sociaal geluid nodig.

Breng woensdag daarom een sociale stem uit. 
Stem PvdA Drenthe. Uit liefde voor Drenthe, 
uit liefde voor Borger-Odoorn.

Henk Zwiep, wethouder PvdA Borger-
Odoorn, Bronnegerveen

Peter Zwiers, raadslid PvdA Borger-Odoorn, 
Nieuw-Buinen

Woensdagochtend 29 maart a.s.
Bijeenkomst in Borger over wonen, 
welzijn en zorg
De gemeente Borger-Odoorn heeft, samen met de gemeenten Coevorden en Emmen, 
een nieuwe visie op het thema wonen geschreven. Deze visie ‘Wonen zonder zorgen’ 
is opgesteld met inbreng van verschillende organisaties.

Er wordt binnenkort een start gemaakt met 
het uitvoeringsprogramma. Dit kan niet 
zonder de hulp van jullie (inwoners). Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd voor de 
seniore inwoner en wordt ondersteund door 
de ‘Alliantie Drentse Zorg met Ouderen’. 
We nodigen u van harte uit voor deze 
bijeenkomst waarin meer verteld wordt over 
de nieuwe woonzorgvisie. En we horen graag 
uw visie en ideeën.

Wethouder Henk Zwiep en de 
beleidsadviseur wonen van de gemeente zijn 
aanwezig voor informatieverstrekking.

Belangstelling?
Heeft u interesse om mee te praten over het 

thema ‘wonen en zorg’ of  wilt u graag meer 
weten over de nieuwe woonzorgvisie? Kom 
dan op woensdagochtend 29 maart naar het 
Hunzehuys in Borger. De bijeenkomst duurt 
dan van 10.00 – 12.00 uur. U dient zich wel 
op te gevn als u deze bijeenkomst bij wilt 
wonen. Dit dient u te doen voor 27 maart a.s. 
bij Petra van den Bosch via p.vandenbosch@
borger-odoorn.nl of  bel 06 – 11 39 43 01        

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen 
is een samenwerkingsverband van 
gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, 
zorgverzekeraars en ouderen, die zich samen 
voorbereiden op de toekomst.

Jonge PvdA-raadsleden in Drenthe in 
actie voor starters op de woningmarkt!

Een aantal jonge PvdA-raadsleden in Drenthe heeft concrete ideeën om het voor 
starters mogelijk te maken om in de Drentse dorpen en steden te kunnen blijven 
wonen. De PvdA’ers hebben een manifest opgesteld met drie voorstellen die meteen 
ingevoerd kunnen worden. Om de actie kracht bij te zetten is er een tentje opgezet 
in het centrum van Emmen. Een eigen huis is namelijk voor veel jongeren in de 
provincie niet haalbaar.

Initiatiefnemer en raadslid uit Borger-
Odoorn, Yannick Olij, vertelt: “veel jongeren 
in Drenthe vragen zich af  of  ze wel in de 
provincie kunnen blijven wonen. Daar maak 
ik mij grote zorgen over. Samen met andere 
jonge PvdA’ers hebben we om de tafel 
gezeten en een plan met drie actiepunten 
opgesteld.”

Zo vragen ze de Provincie Drenthe om bij te 
dragen aan de gemeentelijke startersleningen. 
Verder willen de jongeren dat in alle Drentse 
gemeenten de zelfbewoningsplicht wordt 
ingevoerd. En dat er voorrang wordt gegeven 
bij nieuwbouwplannen aan inwoners die 

sociaal of  economisch gebonden zijn aan de 
regio.

Het manifest is zaterdagmiddag 4 maart 
overhandigd aan de lijsttrekker van de PvdA 
Drenthe, Yvonne Turenhout. Ze reageerde 
enthousiast: “de jeugd heeft de toekomst, 
dus het is van groot belang dat het wonen in 
Drenthe voor hun bereikbaar blijft.”

Ook het Groningse Tweede Kamerlid 
Henk Nijboer was aanwezig bij de 
overhandiging van de actiepunten. Nijboer 
weet als noorderling wat het betekent als 
plattelandsdorpen leeglopen.

Adverteren in Week in Week uit?   Bel 0599 - 61 33 36
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Urika-Zorg Valthermond
biedt naast dagbesteding
nu ook thuiszorg aan

Patricia Kardinaal en haar dochters Françoise en Loes zijn acht jaar geleden in 
Valthermond begonnen met Urika een centrum voor dagbesteding en individuele 
begeleiding voor mensen. De dagbesteding bestaat uit activiteiten overdag met een 
groep mensen, onder begeleiding van professionals. Ze ontmoeten andere mensen 
en hebben een zinvolle invulling van de dag. Dagbesteding kan ook helpen om 
mantelzorger(s) te ontlasten. De individuele begeleiding vindt vaak plaats in de 
thuissituatie en is bedoeld om hulp te krijgen bij bijvoorbeeld dagindeling, sociaal 
contact en regelwerk.

Patricia Kardinaal: “Kleinschaligheid vinden 
wij heel belangrijk omdat we zo meer 
individuele aandacht aan de deelnemers 
kunnen geven”. Urika biedt op dit moment 
drie dagen groepsbegeleiding aan op de 
woensdag, vrijdag en zaterdag in groepen van 
ongeveer acht personen. Hierdoor blijven de 
groepen volgens Kardinaal overzichtelijk en 
kunnen de deelnemers de zorg en aandacht 
krijgen die ze wensen. “Ons motto binnen de 
dagbesteding is: ´niets moet, maar er is veel 
mogelijk´”. “Voor de dagbesteding hebben 
we een activiteitenruimte, bewegingsruimte, 
moestuin, boomgaard, verschillende dieren, 
fijne terrassen en een gezellige huiskamer 
met woonkeuken. Er worden activiteiten 
georganiseerd die passen bij de interesses van 
de deelnemers waarbij begripvolle steun en 
een ongedwongen sfeer voorop staan”.

Door de gemoedelijke sfeer en verschillende 
activiteiten bij Urika is het een leuke 
plaats om op een laagdrempelige manier 
dagbesteding te hebben in een huiselijke sfeer 
met een landelijke uitstraling.

Dagbesteding is volgens Françoise bedoeld 
om structuur te bieden en een zinvolle 
invulling van de dag te geven. Daarbij helpt 
het om de zelfstandigheid waar mogelijk 
te vergroten. Deelnemers die op de 
dagbesteding komen genieten van de natuur, 
rust en ruimte en voor wie wil worden 

verschillende activiteiten aangeboden. “Als 
de mensen hier ’s ochtends komen gaan we 
eerst gezellig bij elkaar zitten. We praten wat 
met elkaar en daarna gaat de één werken in de 
moestuin, de dieren verzorgen, een spelletje 
doen of  deelnemen aan een knutselactiviteit. 
De activiteiten die wij doen passen bij de 
interesses van de deelnemer.”

Naast de dagbesteding biedt Urika sinds 
vorig jaar ook thuiszorg aan onder de naam 
Urika-Zorg. Thuiszorg is hulp aan huis zeven 
dagen in de week. Deze zorg kan volgens 
Loes bestaan uit persoonlijke verzorging 
en verpleging , hulp bij medicijn gebruik en 
verpleegtechnische handelingen. Urika-Zorg 
werkt met een klein team zodat de cliënten 
die zorg ontvangen steeds dezelfde mensen 
zien.

Zowel in de dagbesteding als in de thuiszorg 
kent Urika-zorg geen wachtlijst. Als u het 
fijn vind om alles zoveel mogelijk binnen 
één zorgaanbieder te houden dan is Urika-
Zorg de juiste keuze. Wilt u meer informatie 
over Urika-Zorg dat kon door te bellen 
met: 0621531056 of  een mail te sturen naar: 
info@zorgondernemingurika.nl. Lijkt het 
u leuk om een keer op bezoek te komen bij 
Urika-Zorg? Geen probleem wel graag eerst 
even bellen. Urika-Zorg kunt u vinden aan de 
Valtherblokken-Noord 18 in Valthermond. 
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Patricia Kardinaal (m) en haar dochters Françoise (l) en Loes van Urika-Zorg
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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

Open Koor Repetitieavonden in Valthermond en Ter Apel
Het Chr. Gemengd Koor “Samen op Weg” in Valthermond wil 
haar ledenaantal graag uitbreiden en organiseert daarom 2 Open 
repetitieavonden. Mogelijke nieuwe leden kunnen geheel vrijblijvend eerst 
kijken en de sfeer proeven van het koor.

Samen op Weg is een leuk en gezellig 
koor met 44 leden, die komen uit de 
regio. Er wordt vierstemmig gezongen, 
n.l. sopranen, alten, tenoren en bassen. 
Het koor staat onder leiding van 
dirigent Gert Vissering uit Stadskanaal, 

die tevens begeleidt op de piano.
Elke dinsdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur wordt er gerepeteerd in het 
kerkgebouw De Hoeksteen, Zuiderdiep 
333 in Valthermond.                                                                                   

Wilt u kennismaken met het koor, dan 
bent u welkom op: Dinsdagavond 28 
maart in De Hoeksteen, Zuiderdiep 
333 te Valthermond, of  dinsdagavond 
25 april in de Regenboogkerk, 
Dr.Bekenkampstraat 42 te Ter Apel.  
Aanvang: 19.30 uur. Wilt u vooraf  meer 
informatie, dan kunt u bellen met de 
voorzitter dhr. Tj. Smith,  
tel. 06 23 96 90 22.

Toneelgroep Nut en 
Genoegen uit Exloo speelt 
in Theater Geert Teis

Op de ouderenmiddag in Theater Geert Teis te 
Stadskanaal op dinsdag 21 maart a.s. speelt de 
toneelgroep Nut en Genoegen uit Exloo. Zij spelen dan 
het stuk "Huize Viktoria", een klucht geschreven door 
H. de Vries.
                           
Aanvang is 14.00 uur. Het 
Theater is open vanaf  
13.15 uur. Entreekaarten à 
€ 6,00 zijn verkrijgbaar in 

het theater vanaf  13.15 uur. 
Voor meer informatie: Henk 
Schipper via telefoon 06-25 
02 14 72.

Eenvoudig je eigen bestelbus ombouwen tot zeer 
strakke buscamper met een ombouwpakket van 
camperombouwshop.nl
door Jan Johan ten Have
NIEUW-BUINEN - Camperen is 
hot. Het aantal campers in Neder-
land stijgt explosief. Veel mensen 
kopen een camper, maar ook steeds 
meer handige doe-het-zelvers kopen 
een bestelbus om daarvan hun eigen 
camper te bouwen. Dat wordt steeds 
gemakkelijker dankzij de ombouw-
pakketten op maat van camperom-
bouwshop.nl in Nieuw-Buinen. 
“Snel en relatief eenvoudig bouw je 
zelf je bestelbus om tot een super-
strakke camper die eruitziet alsof hij 
in een fabriek is gebouwd”, vertelt 
eigenaresse Maike Kuipers

Camperombouwshop.nl biedt kant-en-
klare ombouwpakketten op maat voor 
vele gangbare merken en types bestel-
bussen. “De sets zijn modulair. Dat 
betekent dat onze klanten keuze hebben 
uit diverse losse onderdelen zoals een 
keukenblok, sanitairkast met toilet, 
wandkast of zit-slaapbank. Daarnaast 
kunnen klanten kiezen voor een com-
pleet pakket voor de volledige ombouw 
van bestelbus tot camper”, zegt Maike. 

Eenvoudig en zeer strak
Je eigen bus ombouwen tot camper was 
nog nooit zo eenvoudig. Je hoeft geen 
ervaren vakman of -vrouw te zijn om 
met de pakketten van camperombouw-
shop.nl je eigen camper te bouwen. 
Gemiddeld handig is ruim voldoende. 
En het resultaat is super strak, alsof 
het een fabriekscamper is. Maike: “Ons 
zusterbedrijf is de professionele cam-
perbouwer Alles is Vakantie. Voor de 
bouw van deze campers gebruiken wij 
dezelfde materialen.”

“Wij onderscheiden ons in zaagwerk”, 
vertelt Maike. “Je kunt nog zo behendig 
zijn met de cirkel- of decoupeerzaag, zo 
strak als onze bouwpakketten krijg je 
het simpelweg niet.” In de werkplaats 
in Nieuw-Buinen produceert cam-
perombouwshop.nl de bouwpakketten 
met een volautomatische, computerge-
stuurde zaagmachine. Daarvoor wordt 
uitsluitend lichtgewicht hout toegepast 

dat ook voor luxe jachten en caravans 
wordt gebruikt. Dit om het gewicht van 
de camper zo laag mogelijk te houden. 
Het hout is afgewerkt met een keiharde 
laag HPL in diverse houtmotieven en 
kleuren naar keuze. 

De klant geeft merk en type van de 
camper plus de maatvoering door en 
alles wordt op maat geleverd. De sets 
worden geleverd inclusief heldere, 
geïllustreerde installatiehandleiding en 
alle montagematerialen zoals hoeken, 
schroeven en scharnieren. De materia-
len voor installatiewerk van gas, water 
en elektra worden niet bijgeleverd. “De 
ervaring leert dat camperbouwers op 
dat vlak dermate uiteenlopende eisen 
en wensen hebben, dat het voor ons 
ondoenlijk is om dit op maat bij te leve-
ren”, vertelt Maike. 

Alle buscampers
Het gaat in hoofdlijnen om twee 
soorten sets: voor grotere en kleinere 
buscampers. In de eerste plaats levert 
camperombouwshop.nl complete sets 
voor de ombouw van kleinere bestel-
bussen tot camper. Denk hierbij aan 
de VW Transporter, Renault Trafic en 
Opel Vivaro. Deze ombouwset bestaat 
standaard uit een kleine keuken met 
koelkast, spoelbak, kraan en fornuis, een 

hoge opbergkast en een tafel. Optioneel 
zijn een kast met ledlicht, bedlocker, zit-
slaapbank en hefdak. Uniek is de om-
bouwset voor grotere buscampers, zoals 
de Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, 
VW Crafter en Peugeot Boxer. Deze is 
elders niet of nauwelijks verkrijgbaar. 
Deze set bestaat uit een vast bed, hoge 
kasten, een zithoek met bankje, keuken-
blok met koelkast, fornuis, spoelbak en 
kraan en een grote kast of sanitairkast 
met toilet. Voor de kleinere campers en 
de grotere campers zonder sanitairkast 
biedt camperombouwshop.nl een porta 
potti box in dezelfde kleur en uitvoering 
als het overige meubilair. 

Plezier
Maike: “Veel doe-het-zelvers beginnen 
vol enthousiasme aan de ombouw van 
hun bus tot camper, maar raken gedesil-
lusioneerd bij de meubelbouw. Want 
hoe handig ze ook zijn, het zaagwerk is 
ingewikkeld en krijg je nooit zo mooi 
en strak als bij fabriekscampers. Dan 
gaat de lol eraf en dat kan toch niet de 
bedoeling zijn? Met de ombouwsets van 
camperombouwshop ziet je zelfge-
bouwde camper er zeer professioneel 
uit. Dat vergroot ook nog eens de 
waarde van de camperbus behoorlijk.”

Uitslagen Bridgeclub 
Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 10 Maart jl. in het Hunzehuys te Borger.
 
A Lijn:
1e plaats:         Lammy Kinds & Ina Prins 63,19%                                                                                                          
2e plaats          Geert Boekholt & Tinus Zinger 59,03%
3e  plaats:        Annie Dries & Fiena Wolf  58,33%
B Lijn:           
1e plaats:         Janny Galetzka Angela Huyg 61,81%
2e plaats:         Jantje Boelema & Trijntje Gerrits 57,97%
3e plaats:         Akke Beijering & Lammert Beijering 55,83%

Wilt u ook gezellig een 
middag bridgen? We spelen 
in 2 Lijnen A en B. We spelen 
iedere vrijdagmiddag  van 
13.00 uur tot 16.30 uur in het 
Hunzehuys te Borger. Onze 
contributie is €18,-  per jaar. 
Zou u meer willen weten 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.

Leden van Studiekringen50plus blijven bij de tijd
Bibliotheek Odoorn start een Studiekring50plus op
 
Houdt u ook niet van theekransjes en borrelpraat? Moet een gesprek 
ergens over gaan? Wilt u wel eens andere mensen ontmoeten? Wilt 
u vooral geestelijk actief  blijven? Dan is een studiekring misschien 
iets voor u. In navolging van de succesvolle start in andere plaatsen in 
Nederland gaat Bibliotheek Odoorn als eerste bibliotheek in Drenthe een 
Studiekring50plus opstarten.

Hoe gaat een studiekring te werk? 
Een groep van 10-15 personen komt 
eens per twee weken bij elkaar om van 
gedachten te wisselen. Actualiteiten 
worden besproken en een zelf  gekozen 
onderwerp wordt per toerbeurt 
door de deelnemers uitgewerkt en 
gepresenteerd. Het doel van de 
studiekring is om samen op de hoogte 
te blijven van de maatschappelijke 
ontwikkelingen en om kennis, ideeën 

en meningen met elkaar te delen. Het 
woord studie mag zwaar klinken, maar 
niets is minder waar. In de praktijk 
gaat het om het met elkaar bespreken 
van zelf  gekozen onderwerpen, van 
eigen ervaringen en eigen inzichten. De 
onderwerpen hebben vaak betrekking 
op de actualiteit, op eigen hobby’s  
en interesses of  opgedane kennis en 
ervaring, die met elkaar gedeeld kunnen 
worden. Dit is een mooie manier om 

op de hoogte te blijven van allerlei 
ontwikkelingen.

De studiekring kenmerkt zich 
door eigen inbreng, respect voor 
elkaar inzichten en interessante 
gedachtewisselingen. Daarnaast draagt 
zij bij aan een uitbreiding van sociale 
contacten. Bent u nieuwgierig geworden 
en wilt u nadere informatie?
Vanuit de Bibliotheek 
Odoorn organiseren we een 
informatiebijeenkomst op 
donderdagochtend 30 maart, aanvang 
9.30 uur in de Bibliotheek, Hoofdstraat 
24. Meer informatie zie ook 
www.studiekring50plus.nl
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Clubnieuws

De Treffer ‘16
Zaterdag 18 maart 2023     
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  SVBO JO9-2
09:45  Westerwolde JO7-2  De Treffer ‘16 JO7-1
10:00  FC Klazienaveen JO15-3  De Treffer ‘16 JO15-1
10:05  De Treffer ‘16 JO7-1  Stadskanaal JO7-1
10:25  Sellingen JO7-1JM  De Treffer ‘16 JO7-1 
11:00  Valthermond JO12-1  De Treffer ‘16 JO12-1
11:00  Sweel JO10-1  De Treffer ‘16 JO10-1 
14:00  de Treffer ‘16 MO17-1  ST Pesse/Wijster MO17-1 

Zondag 19 maart 2023     
10:00  Bareveld 2  De Treffer ‘16 2  
14:00  De Treffer ‘16 1  Witteveense Boys’87 1

vv Gasselternijveen
Zaterdag 18 maart 2023
Wildervank JO11-3JM  SJO ZVC ‘14 JO11-2 10:30
Actief  JO15-2  SJO ZVC ‘14 JO15-1 09:00
GRC Groningen JO13-3  SJO ZVC ‘14 JO13-1JM 10:15
SJO ZVC ‘14 JO11-1  LTC JO11-4  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-3  SPW JO9-1  09:00
HS’88 JO14-2  SJO ZVC ‘14 JO14-1  08:45
SJO ZVC ‘14 JO7-1  SJO FC Coevorden JO7-2 09:00
SJO ZVC ‘14 JO7-1  SVV’04 JO7-1  09:20
SJO FC Coevorden JO7-1 SJO ZVC ‘14 JO7-1 09:40
FC Zuidlaren JO9-2  SJO ZVC ‘14 JO9-2  11:15
SJO ZVC ‘14 JO8-2  Smilde’94 JO8-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  LEO (Loon) JO9-1  10:00
SJO ZVC ‘14 VR1  SJO NWVV/Titan VR1  14:00
SPW JO10-1  SJO ZVC ‘14 JO10-1  10:00
Drenthina JO12-3JM  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  10:45
BATO JO17-1JM  SJO ZVC’14 JO17-1  10:30

Zondag 19 maart 2023
Gasselternyveen 2  Groninger Boys 2  11:00
Gasselternyveen 1  Schoonebeek 1  14:00
Gasselternyveen 4  Valthermond 4  10:00
Noordster 3  Gasselternyveen 3  10:00

vv Nieuw-Buinen
15-3-2023
19:30 Nieuw Buinen VR1 Schoonebeek VR1
  
17-3-2023
19:30 Nieuw Buinen VR30+1 HSC VR30+1
20:00 HS’88 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
20:30 Nieuw Buinen VR30+1 WVV VR30+1
21:30 Muntendam VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
   
18-3-2023
09:30 Nieuw Buinen JO9-1 SJO NWVV/Titan JO9-1
09:30 Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) Veendam 1894 MO13-3
09:45 Nieuw Buinen JO17-1 BNC JO17-1JM
10:30 Nieuw Buinen JO10-1 Musselkanaal JO10-1JM
12:00 Nieuw Buinen JO12-1 Drenthina JO12-2
13:00 Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal) Sweel MO17-1
09:00 Ter Apel ‘96 FC MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
10:30 SJS JO11-1 Nieuw Buinen JO11-1
10:45 Nieuweschans JO12-1JM Nieuw Buinen JO12-2
12:00 Drenthina JO15-2JM Nieuw Buinen JO15-1
12:50 Mulier MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
13:00 EHS’85 MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1
14:00 DVC’59 JO19-1 Nieuw Buinen JO19-1
19:30 Erica SC 1 Nieuw Buinen 1
   
19-3-2023
11:00 Nieuw Buinen 2 Forward 6

sv Borger
Zaterdag 18 maart 2023  
08:45 Borger JO8-1 LEO (Loon) JO8-2
09:00 Borger JO15-1 HZVV JO15-1
09:00 Borger JO13-1 Assen FC JO13-2
09:00 Borger JO11-3JM ACV JO11-4JM
11:00 Borger JO15-2 SJO Dalen/DSC JO15-2JM
11:15 Borger JO13-2 HZVV JO13-3
12:00 Borger MO15-1 Noordster MO15-1
14:30 Borger 3 Fit Boys 4
09:00 ST Gieten/Eext  JO9-1JM Borger JO9-1
10:00 Meerdijk JO11-1 Borger JO11-1
10:15 Beilen JO8-2JM Borger JO8-2
10:30 Gorecht JO17-1 Borger JO17-1
10:30 Stadskanaal JO11-2 Borger JO11-2
12:30 BATO JO19-1 Borger JO19-1
12:45 Wildervank JO17-3JM Borger JO17-2
14:30 CSVC 1 Borger 1

Zondag 19 maart 2023  
10:00 Borger 2 zo. Gieten 3

vv Gieten
Vrijdag 17 maart
20:00 Gieten 1 Zaal Beilen 1

Zaterdag 18 maart
08:45  Pekela 2000 JO8-1JM  Gieten JO8-3  
08:45  Stadskanaal JO11-3JM  Gieten/Eext JO11-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  FC Assen JO10-6 JM  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  Zuidlaren JO8-1  
09:00  Gieten/Eext JO9-1JM  Borger JO9-1  
09:00  Gieten/Eext JO9-2JM  VAKO/Tynaarlo JO9-2  
09:00  VVS JO8-1  Gieten/Eext JO8-2JM  
09:00  Wildervank JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:20  Gieten/Eext JO7-1JM  Onstwedder Boys JO7-1  
09:40  BBC JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:00  Noordster JO13-2  Gieten/Eext JO13-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  Coendersborg JO14-1  
11:30  Gomos JO13-1  Gieten/Eext JO13-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO15-1  BATO JO15-1  
12:30  Gieten/Eext JO15-2JM  Gorecht JO15-3  
13:00  VKW JO17-1  Gieten/Eext JO17-1JM  
14:00  Musselkanaal JO19-1  Gieten/Eext JO19-2  
14:15  FC Assen JO17-4  Gieten/Eext JO17-2  
16:15 Coevorden JO19-1 Gieten/Eext JO19-1

Zondag 19 maart
10:00  Gieten 4  Annen 5  
10:00  Borger 2  Gieten 3  
10:30  Asser Boys 2  Gieten 5  
11:00  Stadspark 2  Gieten 2  
14:00  vv Gieten  MOVV 1

vv Buinerveen
Vrijdag 17 Maart   
Heren 35+ Te Gasselternijveen  
Yde de punt 35+ Buinerveen 35+ 19.30 uur
Buinerveen 35+ FC Zuidlaren 325+ 20.00 uur
EEC 325+ Buinerveen 35+ 20.30 uur
Buinerveen 35+ Gasselternijveen 35+ 21.00 uur
  
Zaterdag18 Maart   
BBC JO 13-1 SETA JO 13-1 11.00 uur
BBC JO 11-1 Ter Apel ’96 JO 11-1 09.00 uur
Mussel JO 10-1 BBC JO 10-1 10.30 uur
BBC JO 08-1 Noordster JO 08-1 09.00 uur
Onstwedde Boys JO 07-1 BBC JO 07-1 09.00 uur
  
Zondag 19 Maart   
EEXT 1 Buinerveen 1 14.00 uur
Buinerveen 3 Sellingen 3 10.00 uur

Pubquiz in ’t Brughuus
te Valthermond
Op zaterdag 22 april laten we alle hersenen 
kraken tijdens de grote pubquiz in ’t Brughuus te 
Valthermond. Verzamel een team – van maximaal vijf  
personen – en ga de strijd aan met andere teams. 

Wil je meedoen ? Het enige wat je dan hoeft te doen is een 
mailtje sturen –met jullie teamnaam– naar  
herman@brughuus.nl De kosten om mee te doen zijn 
slechts 10 euro per team. Dus wees er snel bij, want vol 
is vol. De zaal gaat open vanaf  19.00 uur en om 19.30 
uur gaat de quiz van start. En dan zal voor eens en altijd 
bepaald worden welk team het meeste weet.

Sinds 10 maart jl. rookvrije bushaltes in Drenthe
Sinds 10 maart 2023 worden de bushaltes in Drenthe rookvrij. Daarmee 
wil de Mobiliteitsraad Drenthe, bestaande uit de provincie en gemeenten, 
bijdragen aan een Rookvrije Generatie. Reizigers die niet in tabaksrook 
willen of  kunnen staan, kunnen zo ongehinderd met het openbaar vervoer 
reizen. Vandaag openden gedeputeerde Nelleke Vedelaar en wethouder 
Raymond Wanders van de gemeente Emmen de eerste rookvrije halte in 
Emmen.

Honderden bushaltes
In Drenthe zijn er 922 bushaltes waar 
een rookvrije zone gaat gelden. Eerst 
worden de grotere haltes (met 5000 
reizigers per jaar) rookvrij en daarna 
volgen de kleinere bushaltes. Binnen 

twee jaar moeten dan alle bushaltes in 
Drenthe rookvrij zijn. De komende 
weken komt er voorlichting in de bussen 
voor de passagiers. Alle haltes krijgen 
uiteindelijk een rookvrije wegmarkering. 
Gedeputeerde en voorzitter van de 

Mobiliteitsraad, 
 
Nelleke Vedelaar: 
“De Mobiliteitsraad 
Drenthe zet zich 
in voor veilig 
reisgedrag van 
alle inwoners in 

Drenthe. Daar hoort ook aandacht 
voor de gezondheid bij. Het is enorm 
belangrijk dat iedereen in Drenthe 
prettig en gezond kan reizen. Heel fijn 
dat we in samenwerking met vervoerders 
ervoor gaan zorgen, dat dat de bushaltes 
een rookvrije zone worden.”

Wethouder Raymond Wanders: “Ook in 
Emmen streven we naar een rookvrije 
generatie. Dat doen we onder andere 
met de alliantie Emmen Rookvrij. Steeds 
meer scholen, sportclubs, bedrijven en 
(zorg)organisaties sluiten zich aan. We 
zien dan ook dat steeds meer plekken 
in onze gemeente rookvrij worden. Dit 
initiatief  van de Mobiliteitsraad om 
bushaltes rookvrij te maken, brengt ons 
weer een stap dichterbij onze ambitie 
om kinderen in een rookvrije omgeving 
te kunnen laten opgroeien.”

In Borger en Odoorn
Cursus ‘Aan de slag met je DigiD’ in Gemeente Borger-
Odoorn
Tegenwoordig heeft iedereen een DigiD nodig om zelf  overheidszaken 
online te regelen. Bijvoorbeeld voor het online indienen van een declaratie 
bij je zorgverzekeraar. Of  hoe krijg ik de QR code op mijn smartphone. 
Daarom biedt de Bibliotheek Borger-Odoorn in de Bibliotheek Borger en 
Bibliotheek Odoorn, in samenwerking met de Stichting Digisterker, een 
beginnerscursus ‘Aan de slag met je DigiD’ aan.

Cursisten leren hoe ze handig informatie 
kunnen vinden en hoe ze iets moeten 
aanvragen, bijv. bij de gemeente. Ook 
krijgen ze te zien wat de overheid 
allemaal over haar burgers weet, zoals 
de opbouw van de AOW. De overheid 
vraagt steeds vaker naar uw DigiD: de 
persoonlijke digitale sleutel voor de 
overheid. In de cursus leren cursisten 
hoe ze een DigiD kunnen aanvragen en 
hoe deze te gebruiken. Tijdens de cursus 
wordt ruimschoots aandacht besteed aan 

de website van de gemeente Borger-
Odoorn: Hoe maak ik een afspraak? 
Hoe vraag ik een nieuw paspoort aan?

Deelnemers aan de cursus moeten al 
wat ervaring hebben met computers en 
internet. Ze kunnen hun eigen laptop 
meenemen, maar we hebben ze ook 
beschikbaar. De cursus duurt 3 dagdelen 
en wordt gegeven door docenten die de 
verschillende onderwerpen stap-voor-
stap uitleggen.

De cursus wordt gegeven:
Bibliotheek Borger – Woensdagmorgen 
19, 26 april en 3 mei van 9.30 – 
11.30 uur. Bibliotheek Odoorn – 
Dinsdagmorgen 11, 18 en 25 april van 
9.30 – 11.30 uur

De cursus is gratis en alleen voor 
inwoners van de gemeente Borger-
Odoorn. Lidmaatschap van de 
bibliotheek is niet nodig. Aanmelden 
kan via de website van de bibliotheek 
www.bibliotheekborger.nl.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Bibliotheek Odoorn, Gea 
Uil 088-01 28 235.

Adverteren in Week in Week uit?   Bel 0599 - 61 33 36
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2e hands kleding- en 
speelgoedbeurs in 
Gieten
Op 15 april 2023 organiseren de vrijwilligers van 
de Speelotheek weer een gezellige beurs in het Dr. 
Nassau College, Stokleggingslaan 17 te Gieten. 
Je vindt hier 2 e hands kleding voor kinderen en 
volwassen, babyartikelen en speelgoed.

Je kunt de beurs bezoeken van 13.30 tot 16.00 uur. 
Entree 1 euro, kinderen tot 18 jaar gratis. Speciaal 
voor de kinderen is er een leuke kinderhoek . Hier 
kunnen ze heerlijk spelen , terwijl jij de leukste koopjes 
scoort of  geniet van een kopje koffie met wat lekkers 
in de koffiehoek. Wil je zelf  kleding, speelgoed en/of  
babyartikelen inbrengen voor de verkoop? Leuk! Meld 
je voor 7 april  2023 aan door een mail te sturen naar: 
anitavdley@gmail.com. Meer informatie over de beurs 
of  het inbrengen vind je op onze facebookpagina of  
website www.speelotheekgieten.nl

Uitslagen Bridgeclub 
Borger 
  
6 maart 
1 Ellen Roeper & Johannes Sijbom 63,18%
2 Anneke de Boer & Reint de Boer 60,21%
3 Alma Winkel & Joost Winkel 59,79%
4 Ans de Jong & Sicco de Jong 58,65%
5 Edith van Bruggen & Ina Copier 52,97%
  
7 maart A-lijn 
1 Herman Scheltinga & Wim Gersen 58,75%
2 Henny Schmidt & Gert de Jong 57,08%
3 Leny Blaauw & Yda Klompsma 55,00%
  
B-lijn 
1 Dina Paas & Hennie Meyer 62,83%
2 Sjef  Heeren & Paul van Tillo 55,45%
3 Gerda Hoeksma & Rietje Kiewiet 53,83%
  
C-lijn 
1 Geert Brands & Roelof  Jans 64,78%
2 Gerard Lasonder & Tjasso Roossien 63,00%
3 Aad van Leeuwen & An van Leeuwen 60,17%
  
9 maart 
1 Han Brouwer & Fenny Brouwer 64,76%
2 Alie ten Hoope & Aukje Eefting 62,08%
3 Karin Levendig & Ans Houben 55,07%
4 Roelof  Jans & Mans Meinders 54,27%
5 Martin Abrahams & Martje Abrahams 53,75%

Bridge-uitslagen DES 2 in 
Odoorn
De uitslagen van de 3e zitting van de 3e ronde van 
DES 2, gespeeld op 9 maart 2023, zijn als volgt:

1e Henny Nijland & Gezinus de Leeuw  65,97%
2e Wendy & Ruud van Beusekom  61,80%
3e Greetje & Jan Bruins  57,29%
4e Liesbeth Baard & Trijnie Feringa  55,55%
5e Fenny Bruins & Geert Joosten  52,08%

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.

VolkerWessels legt Tiny Forest aan in Borger
Bij het Hunebedcentrum in het 
Drentse Borger werd afgelopen week 
– onder winterse omstandigheden 
– een Tiny Forest aangeplant, een 
stukje dichtbegroeid, inheems bos 
ter grootte van een tennisbaan. 
Nadat de eerste boom was geplant 
door burgemeester Jan Seton, 
kinderburgemeester Lotte van 
der Scheur en directeur Wout van 
Vilsteren van VolkerWessels Noord, 
hebben de kinderen van groep 6, 7 
en 8 van CKC De Borgh alle overige 
bomen geplant.
 
Het Tiny Forest is aangelegd in het 
Oertijdpark, een buitenterrein van het 
Hunebedcentrum met verschillende 
reconstructies als prehistorische huizen, 
akkers, grafheuvels en veenwegen. Het 
Hunebedcentrum gaat het Tiny Forest 
gebruiken om bezoekers en scholieren 
op een nieuwe manier te leren over de 
relatie tussen mensen en de natuur en hoe 
deze over de eeuwen sterk is veranderd. 
Het Tiny Forest biedt niet alleen een 
prettige plek voor mensen, maar ook 

voor vlinders, vogels, bijen en kleine 
zoogdieren.

Tiny Forests in heel Nederland
Het initiatief  voor dit Tiny Forest in 
Borger komt voort uit een samenwerking 
die bouwconcern VolkerWessels 
begin dit jaar heeft gesloten met IVN 
Natuureducatie en Earthwatch Europe. 
VolkerWessels treedt op als sponsor, IVN 
Natuureducatie is verantwoordelijk voor 
de organisatie en Earthwatch Europe 
gaat samen met vrijwilligers de groei van 
het bos monitoren. De voorbereidende 
werkzaamheden zijn verricht door 
VolkerWessels-onderneming Gebr. Van 
Kessel.

De afgelopen weken zijn al Tiny Forests 
geplant in Stein (Limburg), Enschede, 
Breda en Warffum (Groningen). Laten 
in het jaar volgen nog enkele locaties. 
Daarmee is VolkerWessels op dit moment 
de grootste investeerder in Tiny Forests 
in Nederland.

Gezamenlijk met
PCOB-afdeling Borger
Bijeenkomst van de PCOB-afdeling Odoorn in 2e 
Exloermond. Donderdagmiddag 16 maart is er 
een bijeenkomst van de PCOB om 14.00 uur in de 
Herberg achter de Protestantse Kerk Zuiderdiep 
150 in 2e Exloermond.

Spreker deze middag is Willeke Bergman en zij geeft een 
presentatie over Waterschap Hunze en Aa’s. Iedereen is 
van harte uitgenodigd. Neem ook eens een kennis of  
buurman/buurvrouw mee.

Samenwerking tussen de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, 
Hoogeveen, Midden-Drenthe en De Wolden en het UWV
Beleef je nieuwe baan op het ‘Zoo Werkt ‘t Festival’  
Op 25 mei 2023 trappen we het 
festivalseizoen af  met een heel 
speciaal evenement, het Zoo Werkt 
‘t Festival! Van 10:00 tot 19:00 uur 
vindt het Zoo Werkt ’t Festival plaats 
op het Stadionplein in Emmen. Op 
het festivalterrein luister je naar 
verschillende artiesten bij het podium, 
geniet je van heerlijke versnaperingen 
bij het foodtruckplein én beleef  je 
het werken bij zo’n 100 verschillende 
bedrijven in de festivaltenten. 
Kortom; een onvergetelijk festival 
vol activiteiten. Festivaltoegang is 
helemaal gratis.

Wat is er te doen
Hoor, zie, ruik, proef  en beleef  jouw 
nieuwe baan! Bij de belevingsstands van 
zo’n 100 verschillende bedrijven zit er 
altijd iets bij voor jou. Ga in gesprek met 
medewerkers óf  ervaar het werk zelf  met 
de meest uiteenlopende activiteiten. Heb 
je altijd al eens op een heftruck willen 
rijden, een biertje willen tappen, of  willen 
weten hoe je kunt lassen? Je beleeft het 
allemaal bij het Zoo Werkt ’t festival. Het 
podium is gevuld met artiesten die er een 
groot feest van gaan maken. En wat is 
een festival zonder hapje en drankje? De 
foodtrucks staan voor je klaar!

Wie is er welkom
Het festival is voor werkzoekenden, 
werkenden, studenten, werkgevers en 
voor iedereen die wel eens nieuwsgierig 
is geweest naar ander werk. Beleef  de 
bouw, zorg, horeca, industrie, techniek en 
nog veel meer. Nooit gedacht aan ander 
werk? Ook dan ben je meer dan welkom. 

De bedrijven die er zijn, zijn trots op hun 
werk en willen je dit graag laten zien en 
ervaren.

Blijf  op de hoogte
Volg Zoo Werkt ’t op LinkedIn, 
Facebook en Instagram en blijf  op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Meer informatie over het festival vind je 
op de website www.zoowerktt.nl/festival 
Laat je weten of  je komt? Aanmelden 
voor het festival is niet verplicht.

Word standhouder
Wil jij ook studenten, werkzoekenden 
en geïnteresseerden laten ervaren hoe 
gaaf  werken bij jouw bedrijf  is? Word 
dan standhouder bij het Zoo Werkt 
’t Festival en zet jouw bedrijf  in de 
schijnwerpers. Misschien kom je jouw 

nieuwe collega wel tegen. Bekijk de 
website www.zoowerktt.nl/festival voor 
meer informatie.

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

Zoo Werkt ‘t levert een bijdrage 
aan het oplossen van lokale 
arbeidsmarktvraagstukken door het 
organiseren van events als de Virtuele 
Banenbeurs Drenthe, de Online 
Banenmarkt op LinkedIn en het Zoo 
Werkt ‘t Festival.
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Succesvolle potgrondactie Gasselter 
Muziekvereniging Harmonie

Al vele jaren organiseert de Gasselter muziekvereniging Harmonie een potgrondactie. 
Afgelopen zaterdag ging men ook weer door het dorp om de zakken potgrond 
te verkopen. Zestien vrijwilligers spanden zich ervoor in en er werden ongeveer 
zevenhonderdvijftig verkocht.

Ook dit jaar verkocht men grote zakken van 
veertig liter en er gold kwantumkorting. Van 
tevoren konden de zakken worden besteld 
zodat men precies wist waar men ze moest 
bezorgen en om welke aantallen zakken het 
ging. Naast het bezorgen konden er ook 
zakken worden afgehaald bij Tammenga 
Houtbewerkingen in Gasselte. Dit gold voor 
bijvoorbeeld inwoners van andere dorpen 
of  mensen die nog geen bestelling hadden 
doorgegeven.

De opbrengst zal voor de aanschaf  van 
nieuwe instrumenten en de jeugdopleiding 

van de vereniging worden gebruikt. Het 
bestuur en alle vrijwilligers kijken op een 
prachtige dag terug en danken iedereen voor 
de aankopen.

Er zijn nog zakken met potgrond te 
koop. Wie nog wil bestellen kan dat via 
actieharmonie@gmail.com doen.

Op de foto v.l.n.r.: Niké Wieringh-Paternotte, 
Annemarie van der Linden, Josefine van der 
Linden en Ep Kanninga. (Week in Week uit / 
Gerry Grave)

Gezellig dartavondje in Meester Hekman 
Hoes in Drouwen

Afgelopen vrijdagavond vond het jaarlijks darttoernooi weer in het Meester Hekman 
Hoes in Drouwen plaats. Er kwamen veel mensen op af, want het deelnemersaantal 
van 21 loog er niet om. Hiermee toonde de organisatie, namelijk Dorpsbelangen 
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen in samenwerking met het dorpshuis zich zeer 
tevreden.

Het niveau was uitstekend te noemen en 
de finale werd pas om 23.00 uur gespeeld. 
Ronald Bouwman uit Gasselte won het 
toernooi door Maik Helder uit Drouwen te 
verslaan. Kristian Bos, ook uit Drouwen, 
legde beslag op de derde plaats.  Tieme 
Hadders, uit hetzelfde dorp afkomstig, was 
spelleider en genoot van de spannende 
wedstrijden en de gezelligheid. Want dat 
laatste was absoluut het geval. Zo was er 

voor, tijdens en na het darten tijd voor iets 
lekkers en was er ook iets te drinken: een 
biertje of  een glas fris, het maakte niet uit.

De darters die niet in de prijzen vielen 
genoten eveneens. Uiteindelijk werd iedereen 
winnaar, omdat het een avond was om niet 
gauw te vergeten. (Week in Week uit / Gerry 
Grave)

Judoka’s Judovereniging Borger waren 
sterk in Veendam

Zaterdag nam Judovereniging Borger met 4 judoka’s deel aan het regiotoernooi van 
Judovereniging 53 graden Noord te Veendam. Een toernooi voor beginnende judoka’s 
en gevorderden die geen of  weinig wedstrijdervaring hebben.

Borger werd vertegenwoordigd door 
Hugo Kaspers, Tijn Moek, Jenna Holla en 
Sem Gransbergen. Allen gingen voor de 
prijzen met als gevolg dat er echt geknokt 

moest worden. Daarbij waren de junioren 
niet onverdienstelijk. Jenna behaalde een 
verdiende 2de plaats, de overige 3 eindigden 
op plaats 4.

Jenna Holla, helemaal links op de foto, behaalde een fraaie tweede plaats

Klaas Jan Stol uit Gasselternijveen gaat haar vervangen
Sonja Hilgenga stroomt door naar de 
provinciale staten CDA in Drenthe
Sonja Hilgenga (raadslid CDA Aa en 
Hunze) staat als 4de op de lijst voor 
de provinciale verkiezingen. Daardoor 
valt het raadslidmaatschap in Aa en 
Hunze niet meer te combineren en zal 
ze zich meer voor de provincie gaan 
inzetten. Ze blijft wel actief  binnen het 
CDA in onze gemeente als commissie- 
en fractielid. Klaas Jan Stol uit 
Gasselternijveen zal haar vervangen.

Klaas Jan was de afgelopen zes jaar 
commissielid en staat 2de op de lijst, 
wordt fractievoorzitter en zal nu haar 
plaats innemen in de raad. Samen zullen 
ze zich blijven inzetten voor onze 
inwoners in Aa en Hunze.



24 Dinsdag 14 maart 2023

“DE TIJD VAN 
TREUZELEN
IS VOORBIJ”
“Als we naar een duurzamere toekomst 
willen, zullen we gewoon moeten 
beginnen”, aldus Germen Hooiveld 
(bedrijfsleider Revoort). In de strijd tegen 
klimaatverandering en de uitputting 
van de aarde, wil Revoort in 2030 
volledig circulair zijn. Om dat te bereiken 
moeten we nu al starten door kennis en 
praktijkervaring op te bouwen. Maar ook 
constructieve plannen en samenwerkingen 
opstarten voor de toekomst. Onze 
overheid streeft naar een volledig 
circulaire economie in 2050. Dat lijkt 
nog ver weg, maar de urgentie is groot. 
Revoort wil bijdragen aan de versnelling 
van de transitie en vooral regionaal het 
verschil maken.

“In een circulaire (bouw)economie gebruiken we producten 
steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw. Als 
sloopbedrijf dragen we bij aan het vinden van oplossingen 
voor een hele belangrijke grondstofstroom namelijk: 
bouwmaterialen”, zet Hooiveld uiteen. “Met onze gedegen 
kennis van toegepaste grondstoffen en bouwmaterialen en 
de mogelijkheden voor hergebruik willen we ontwerpers, 
bouwers en vastgoedbeheerders graag helpen.”

Er ligt een enorme opgave voor Nederland qua 
nieuwbouw en renovatie/verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad. Lijken deze ambities onhaalbaar? 

Hooiveld stelt gerust: “Circulaire maatregelen hoeven 
lang niet altijd complex of duur te zijn. Door nieuwe 
partnerschappen aan te gaan en samen op te trekken, 
eigenlijk te pionieren, kunnen met kleine stappen en beperkte 
investeringen al belangrijke milieuwinsten worden behaald. 
Ook kan een ander perspectief helpen om duurzame of 
circulaire oplossingen niet als kostenpost te zien op de korte 
termijn, maar als investering op de lange termijn.”

25 JAAR ERVARING 

Dit jaar viert Revoort haar 25-jarige bestaan en met deze 
jarenlange ervaring in vooral Groningen en Drenthe is Revoort 
(voorheen BZN) de vaste sloop- en saneringspartner van 
een groot aantal woningcorporaties en aannemers. Op basis 
van expertise en haar streven naar meerwaarde worden zij 
geselecteerd voor complexe sloop- en saneringsprojecten. 

Deze uitdagende opdrachten zijn de bron voor 
onconventionele en innovatieve oplossingen. Dit is ook de 
reden dat Revoort voorop loopt in circulair slopen en saneren 
en in 2023 besloot om dit in haar communicatie ook meer uit 
te gaan dragen door een nieuwe huisstijl te lanceren.

KIJK VOOR ACTUELE VACATURES OP 
www.revoort.nl/vacatures

CIRCULAIR SLOPEN, WAT IS DAT?

“De sloopbranche is van oudsher ingericht op hergebruik van 
grondstoffen, verteld Hooiveld. “In de jaren ’50 betaalden 
sloopbedrijven zelfs voor een gebouw dat gesloopt moest worden. Het 
verdienmodel was gebaseerd op grondstoffenhandel. Maar door het 
goedkoper worden van grondstoffen werd de handel steeds minder 
interessant. Slopen werd een lineair proces. Maar nu worden we dus 
eigenlijk weer de sloper van vroeger!”

Iedereen is overtuigd van de noodzaak van een circulaire economie. 
Zoals gezegd staat de bouw- en onderhoudsbranche voor een flinke 
uitdaging. Om bestaande woningen en gebouwen zo efficiënt mogelijk 
te ontmantelen en bouwmaterialen te gebruiken als bronnen voor 
hergebruik spreekt Revoort daarom niet langer van slopen maar van 
‘oogsten’. Bij het demonteren en slopen van woningen en gebouwen 
wordt 98% van de materialen gescheiden bij de bron en vervolgens 
kan het worden verwerkt en/of hergebruikt. Daarmee is Revoort nu al 
nagenoeg circulair.

KRACHT VAN DE REGIO 

“Grondstoffen, mensen én kennis worden steeds schaarser. Het 
is daarom belangrijk om deze in de regio te behouden. Voor 
grondstoffen houdt dit in, dat de keten deze in de regio behoudt, 
hoogwaardig afzet en circulair toepast. Qua mensen betekent het dat 
we werkgelegenheid willen blijven creëren in de regio. Op het gebied 
van circulariteit en de nieuwe toekomst die ons te wachten staat zorgen 
we voor opleiding, praktijkervaring en starten we in samenwerking 
met onze opdrachtgevers en partners pilots op om kennis in de 
regio te ontwikkelen en behouden”, vertelt Hooiveld. Deze regionale 
samenwerking met lokale partners leidt tot veel minder milieu impact 
door minder transport. Revoort werkt in de regio met mensen uit 
de regio en heeft een hoog ambitieniveau. Revoort wil zich verder 
ontwikkelen als toonaangevend kennispartner, welke in eerste instantie 
direct ten goede komt aan de regio.
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Gezien tijdens NL Doet op 10 en 11 maart
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Borger
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2e Exloërmond

Gasselte

Ragazze Quartet bij Klassiek in ’t Veen in Valthermond

Zondagmiddag 26 maart speelt het Ragazze Quartet bij Klassiek in’t 
Veen. Het kwartet keert in dit concert terug naar haar wortels en legt de 
schoonheid van de stukken en de kracht van het strijkkwartet bloot.

In het concert, met de titel Basis, 
worden twee stukken gespeeld die 
betekenisvol zijn geweest aan het begin 
van de bijna twintigjarige carrière 
van het kwartet: Het Lentekwartet 
van Mozart, dat Ragazze Quartet 
tijdens haar studie aan de Nederlandse 
Strijkkwartet Academie bestudeerde en 
Schuberts Der Tod und das Mädchen, 
dat op hun debuutplaat bij label 
Channel Classics stond. Daarnaast 
spelen ze een voor hen nieuw werk van 

Jörg Widmann. Verhalen en anekdotes 
uit het verleden, heden en ideeën over 
de toekomst verbinden de verschillende 
kwartetten en bieden een kijkje achter 
de schermen van een professioneel 
strijkkwartet in de 21ste eeuw. Deze 
verhalen zijn verzameld door schrijver 
Koos Terpstra, die de vier Ragazze 
zowel tezamen als apart interviewde. 
Hij heeft daaruit een tekst gemaakt 
die het kwartet tijdens het concert zal 
voordragen. Persoonlijke anekdotes uit 

hun kwartet-bestaan, hun liefde voor 
de muziek, uitleg bij de stukken die 
gespeeld worden en hun toekomstbeeld 
komen aan bod. Zo kijken ze met elkaar 
en met het publiek 20 jaar terug én 
vooruit.

Het Ragazze Quartet speelt klassieke 
en moderne strijkkwartetten: bevlogen 
en op het hoogste niveau. Met 
spraakmakende programma’s heeft het 
kwartet zich ontwikkeld tot een van 
de meest frisse en toonaangevende 
stemmen in de klassieke muziek. 
In innovatieve programma’s gaat 
het de samenwerking aan met de 
meest oorspronkelijke stemmen 
in theater, dans en literatuur. Met 
optredens die appelleren aan alle 
zintuigen, slagen ze erin een publiek 
te winnen voor de rijke klassieke 
muziektraditie. Zo enthousiasmeren 
ze zowel de doorgewinterde 
luisteraar als de nieuwkomer voor het 
strijkkwartetrepertoire van vroeger en 
nu.

Programma
Mozart: Strijkkwartet nr. 14 in 
G-groot ’Frühling’, KV387. Widmann: 
Strijkkwartet nr. 4 (2004-2005). 
Schubert: Strijkkwartet nr. 14 in d-klein 
‘Der Tod und das Mädchen’, D.810.

Zondag 26 maart  15.00 uur  zaal 
open om 14.30. Rian de Waal zaal, 
concertboerderij d'Rentmeester, 
Zuiderdiep 279, Valthermond. 
Strijkkwartetten door het Ragazze 
Quartet.

Zaterdag 18 maart a.s.
Verhart Muziek organiseert 
in 2e Exloërmond een open 
dag voor gitaar 
Zaterdag 18 maart organiseert Verhart Muziek Educatie 
van 11.00 – 13.00 uur een open dag voor gitaar.

Gitaardocent Joey Wessels 
uit Emmer-Compascuum 
zal gastlessen verzorgen 
en bandcoaching geven 
aan leerlingen van onze 
muziekschool.
Hij studeert zelf  nog aan 
de Rockacademie Tilburg 
(bekend van beroemde 
artiesten als Krezip en 
onze songfestival winnaar 
Duncan Laurence) en zit nu 
in het tweede jaar. Hij geeft 
daarom de gitaarlessen op 
zaterdagmorgen. Verder zal 
Robert Tappel (een begrip 
in de regio en ver daarbuiten 
wat betreft gitaar reparatie 
en onderhoud) aanwezig 
zijn om demonstraties 

en informatie te geven 
over allerlei reparaties aan 
gitaren en wat je zelf  aan 
onderhoud kunt doen. Ook 
laat hij bijvoorbeeld zien 
hoe je zelf  een snaar kunt 
vervangen. Natuurlijk kun 
je op deze morgen ook 
rustig binnen lopen voor 
informatie over andere 
instrumenten en lessen bij 
Verhart Muziek Educatie. 
We zullen iedereen hierover 
graag te woord staan. Dit 
alles vindt plaats in Odeon 
Cultuurhuis, Zuiderdiep 123 
in 2e Exloërmond. Meer 
info eventueel via www.
verhartmuziekeducatie.nl

Uitslagen Bridgeclub 
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 7 maart jl.
1e plaats: Jan ter Mors & Ben van Doorn. 65,81%
2e plaats: Gera Meijer & Teun ter Haar. 64,56%
3e plaats: Ankie Janssens & Dina Trip. 59,60%
4e plaats: Harry Hulzebos & Manny Lutjes. 54,93%
5e plaats: Jennie Knol & Goos Knol.  54,52%

Foto's: Herman van Oost en Gerry Grave
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Wedeka bestaat een halve eeuw
‘Een mooi verleden, maar laten we ons 
vooral richten op de toekomst’
Wedeka – Werkvoorzieningschap De Kanaalstreek- bestaat vijftig jaar. Gedurende het 
jaar zullen er op de verschillende locaties jubileumactiviteiten plaatsvinden. Vorige 
week werd alvast een begin gemaakt met de jubileumviering middels het onthullen 
van een nieuw logo. ‘Wedeka heeft een mooi verleden, maar laten we ons vooral 
richten op de toekomst’, zegt directeur Jan Edzes.

1500 personeelsleden
Wedeka stamt van 1973 en ontstond na 
samenvoeging van Werkplaats De Rotonde 
in Veendam en Hout- en Metaalindustrie 
Ter Apel. Wedeka was meteen groot. Het 
aantal personeelsleden lag meteen ver boven 
het landelijke gemiddelde, iets dat zeker 
ook iets zegt over zowel het gebied en de 
talrijke bedrijfssluitingen waarmee de regio 
te maken kreeg. Tegenwoordig werken er 
nog rond de 1500 mensen bij Wedeka, en dat 
aantal loopt zeker ook vanuit de wetgeving 
vanuit de overheid meer en meer terug. 
Ook de financiële cijfers waren allesbehalve 
rooskleurig. En dus moet de onthulling van 
een nieuw logo meteen ook de start zijn van 
een wat andere bedrijfsvoering.

Aanpassen bedrijfsvoering
‘Als ik kijk naar de toekomst, dan zullen we 
efficiënter gaan werken. Verder moeten we 
beleid gaan maken op het feit dat we niet 
alleen mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst hebben. Een voorbeeld van nieuw 
beleid is bijvoorbeeld het aanbieden van 
opleidingen aan mensen die daardoor grotere 
kans hebben op de arbeidsmarkt en dus bij 
het vinden van een nieuwe baan’, zegt Edzes. 
‘Omdat we dus veel meer mensen willen gaan 
bedienen, zal ook onze ondersteuning en 
begeleiding anders ingericht moeten worden. 
We zullen onze bedrijfsvoering dus wat aan 
moeten passen.’

Sluiting pand Ter Apel
Wedeka heeft op dit moment voldoende 
werk voor alle afdelingen. De mensen 
die er werken komen uit de gemeentes 
Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Borger-
Odoorn en Midden Groningen en doen hun 
werk op verschillende locaties. ‘We zullen 
aan het tekort op de conceptbegroting 
moeten werken. Vandaar ook dat we straks 
bijvoorbeeld opleidingen aan gaan bieden. 
Het bedrijf  moet wel gezond blijven. Verder 
gaan we dit jaar één van de twee panden in 
Ter Apel sluiten. Dat betekent meteen ook 
dat het tijdperk dat Wedeka kasten op maat 
maakte, voorbij is’, laat Edzes weten.

Nieuw logo
Dan nog even naar het logo, symbool voor 
Wedeka ‘nieuwe stijl’. Over dat logo is goed 
nagedacht. Het hart op het logo staat voor 
verbinding, 
terwijl de 
kleuren die 
gebruikt zijn 
staan voor 
zaken als trots, loyaliteit, groei, ontwikkeling, 
geluk en zinvol. ‘Verder hebben we ‘voor 
elkaar’ in ons nieuwe logo verwerkt’, zeg 
Edzes. ‘We doen het hier immers samen. 
We zorgen samen dat het voor elkaar komt, 
samen uiteraard met onze partners als het 
onderwijs, ondernemers en natuurlijk de 
gemeentes.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)




