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De Kruimel in Gasselte: uitgeroepen tot 
de beste trouwlocatie van Nederland!

De beste trouwlocatie van Nederland? Die vind je in Gasselte, want De 
Kruimel werd in Gorinchem door Top Trouwbedrijven uitgeroepen tot de beste 
trouwlocatie van ons land. Of  beter: dat deed het publiek, want het ging hier om 
een publieksprijs. Carolien Pepping van De Kruimel was uiteraard blij met deze 
bekroning. ‘Ik ben vooral trots op mijn team. Wij doen het samen en ik ben blij 
dat het publiek dat zo weet te waarderen.’ De Kruimel kreeg een bijzonder hoge 
klantwaardering van het publiek, iets waar het team terecht bijzonder trots op kan 
zijn.

Team, locatie én overnachten
De Kruimel in Gasselte was aanvankelijk vooral een gezellig dorpscafé. ‘Vanwege het 
rookverbod hebben we de functie aangepast en zijn we trouwlocatie geworden. Het roer 
ging om’, zegt Pepping.  Met succes, want ook in 2018 was De Kruimel al eens de beste 
trouwlocatie van Nederland. Het zette De Kruimel, dat al ruim dertig jaar bestaat, nog 
nadrukkelijker op de kaart. ‘Ons succes is het team, de locatie en ook het feit dat mensen 
bij ons kunnen blijven slapen. We hebben hier een geweldige tuin, een kerkje en zelfs een 
strandje met een vijver.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Borger-Odoorn wil de komende jaren fors 
investeren in basisscholen
 
Als het aan de gemeente Borger-Odoorn ligt gaat er de aankomende vijftien jaar 
flink geïnvesteerd worden in de huisvesting van basisscholen.  Er is ruim 28 miljoen 
euro nodig voor nieuwbouw en renovatie van basisscholen in de gemeente. Dit staat 
in het integrale huisvestingsplan (IHP). Over het plan wordt 20 april een beslissing 
genomen door de gemeenteraad.

Lees verder op pagina 5.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36 Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Internationale 
menwedstrijd in Exloo als 
voorproefje op EK en WK
De organisatie van de internationale menwedstrijd 
in Exloo kijkt uit naar het EK vierspannen en WK 
paramennen in augustus. Maar eerst is de aandacht 
gericht op de internationale menwedstrijden van 22 tot en 
met 26 maart. 

Lees verder op pagina 19.

Mascotte Parade in Borger
De Mascotte Parade zal zaterdag 25 maart voor de tweede 
keer plaatsvinden op het dorpsplein in Borger. Het is een 
programma vol muziek, dans en plezier. Hunebedcity 
roept alle kinderen op om mee te komen doen met de 
muzikale optocht door het centrum van Borger. Dit in het 
kader van de landelijke Kindermuziekweek.

Lees verder op pagina 25.

Henk Lanting: 
erelid van IJsvereniging 
Gieten-Bonnen
IJsvereniging Gieten-Bonnen hield vorige week de 
algemene ledenvergadering. Tijdens die avond  zwaaide 
Luut Huizing af  als bestuurslid en werd Henk Lanting 
benoemd tot erelid van de vereniging. Dat deed hem 
veel. ‘Het is een blijk van waardering en daar ben ik trots 
op. De oorkonde heeft niet voor niets al een mooi plekje 
gekregen in de huiskamer’, zegt hij.

Lees verder op pagina 31.
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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

▶

Verkiezing Drentse Onderneming 2023 
van start
De strijd om de titel ‘Drentse Onder-
neming van het jaar 2023’ gaat van 
start. Iedereen kan kandidaten voordra-
gen voor deze verkiezing via https:
//drentseondernemingvanhetjaar.nl. 
Op de site staan ook de voorwaarden 
waaraan een nominatie moet voldoen. 
Een vakjury beoordeelt bedrijven onder 
meer op prestaties, creativiteit, innova-
tie en maatschappelijk ondernemen.

De verkiezing van ‘Drentse Onderneming 
van het Jaar’ bestaat sinds 1993. In 
die periode wonnen vier bedrijven uit 
Borger-Odoorn deze verkiezing. Dat is 
een prachtig resultaat. Zeker omdat in 

Borger-Odoorn ongeveer 5% van het 
totale aantal van 40.000 ondernemers in 
de provincie zijn gevestigd. Nu is er dus 
weer een nieuwe kans voor de bedrijven uit 
Borger-Odoorn om deze titel in de wacht 
te slepen.

Ondernemersnieuwsbrief 
Borger-Odoorn
Er is een nieuwsbrief  met interessante info 
voor ondernemers uit Borger-Odoorn. 
Die is aan te vragen via 
ondernemen@borger-odoorn.nl of  neem
contact op met bedrijvencontact-
functionaris Dirkjan Haan, via 
d.haan@borger-odoorn.nl.

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

▶

Afvalbrengpunt op 
vrijdag 24 maart 
gesloten
Het afvalbrengpunt in 2e Exloërmond is 
in verband met technisch onderhoud op 
vrijdag 24 maart de hele dag gesloten. 

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

▶

Komt u gratis compost halen?
Op zaterdag 25 maart kunnen inwo-
ners van de gemeente Borger-Odoorn 
gratis compost ophalen bij ons afval-
brengpunt aan de Zuiderkijl 9 in 
2e Exloërmond. Hiermee willen wij u 
bedanken voor het gescheiden aan-
leveren van uw gft-afval. Door dit afval 
goed te scheiden, kan goede compost 
worden gemaakt.

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 openingstij-
den van het afvalbrengpunt afhalen. 

Afval is grondstof
Compost is een goede grondstof  voor de 
bodem. Het wordt gemaakt van uw etens-
resten, 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. Lees hier meer:  www.vereniging-
afvalbedrijven.nl/landelijke-compostdag.
U doet toch ook mee? Geef  het Door!

▶

Op weg naar 2030
bijeenkomst over 
wonen, welzijn en zorg
Woensdag 29 maart 2023
10.00 - 12.00 uur 
Mfa Het Hunzehuys
Molenstraat 3 Borger

Onze gemeente 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. 

Uitnodiging om mee te praten
Binnenkomt starten wij met het 
uitvoeringsprogramma. Dit kan niet 
zonder de hulp van onze inwoners. 
We nodigen u van harte uit voor deze 
bijeenkomst waarin u meer hoort over 
de nieuwe woonzorgvisie. En we horen 
graag uw visie en ideeën. Wethouder 
Henk Zwiep en de beleidsadviseur 
wonen van de gemeente zijn aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. 

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen 
organiseert en ondersteunt deze 
bijeenkomst voor de oudere inwoner. 
Dit is een samenwerkingsverband van 
gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, 
zorgverzekeraars en ouderen, die zich 
samen voorbereiden op de toekomst.

Aanmelden
Hebt u interesse om mee te praten 
over het thema ‘wonen en zorg’ of  wilt 
u graag meer weten over de nieuwe 
woonzorgvisie? Meld u dan aan vóór 
27 maart 2023 bij Petra van den Bosch, 
(p.vandenbosch@borger-odoorn.nl) of  
via T 06 113 943 01.

▶

Komt u gratis compost 
halen? 
Regelmatig vinden wij zwart en groen 
landbouwplastic in de PMD-container. 
Maar let op, dit is geen PMD-afval! 
PMD-afval is verpakkingsmateriaal dat 
uit de winkel komt. Dus lege drinkpak-
ken, chipszakken, blikjes en shampoof-
lessen. Landbouwplastic hoort om die 
reden niet bij het PMD-afval. U kunt het 
naar ons afvalbrengpunt in 2e Exloër-
mond brengen. Doet u landbouwplastic 
toch in de PMD-container? Dan lopen bij 
de afvalverwerker de machines vast. Dit 
verstoort het sorteerproces.

Weten welk afval in welke bak hoort? 
Check het: www.afvalscheidingswijzer.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

▶

Ondernemersontbijt Verduurzaming
bedrijfsleven in Borger-Odoorn
Woensdag 12 april 2023 | 6.45 uur | Hippisch Centrum Exloo | Valtherweg 27A 

U bent van harte welkom vanaf  6.45 uur. We begrijpen dat u het als ondernemer 
druk heeft. Om die reden starten we graag om 7.00 uur met het programma. 
We verzoeken u om voor die tijd aanwezig te zijn.

Programma
6.45 uur: Inloop, ontbijt staat klaar
7.00 uur:  Opening door wethouder Jeroen Hartsuiker
7.05 uur:  Presentatie van Enexis over mogelijkheden van 
 afname/toelevering energienet, netcongestie en lokale energiehubs
7.45 uur:  Presentatie door Jan Reinier de Jong, agrariër uit Odoorn over lokale 
 energieopwekking- en opslag 
8.00 uur:  Presentatie en rondleiding door Lieuwe Koopmans uit Exloo over 
 duurzaamheidsmaatregelen Hippisch Centrum Exloo. Na de 
 presentaties is er gelegenheid om na te praten en vragen te stellen.

Aanmelden 
Meld u uiterlijk vrijdag 7 april aan via bovenstaande QR code of  mail naar 
ondernemen@borger-odoorn.nl en geef  daarbij uw (bedrijfs)naam en aantal personen 
door. Hebt u een specifi eke vraag die ook voor andere ondernemers van belang is? 
Stuur deze dan in vóór 1 april 2023. Wij zien u graag bij het ondernemersontbijt!

IS DIT
PMD?
NEE!
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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 
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Bruna Borger, Spar Exloo
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Supermarkt Valthermond. Ook 
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Modelautobeurs in 
Valthermond
Op zaterdag 25 maart van 10.00 tot 15.00 uur is er 
weer een modelautobeurs in MFA ’t Brughuus te 
Valthermond. Een succesvol evenement dat 2x per jaar 
gehouden wordt.

Standhouders uit heel Nederland bieden op ruim 230 
meter van alles op het gebied van modelauto’s aan: 
auto’s, vrachtauto’s, landbouwvoertuigen, modelbouw, 
autodocumentatie en nog veel meer. De beurs staat naast het 
grote aanbod bekend om zijn lekkere gehaktballen.

De beurs vindt plaats in de sporthal én op de 
bovenverdieping van MFA ’t Brughuus, Vrijheidslaan 11 te 
Valthermond. De toegang is gratis en iedereen is weer van 
harte welkom om ook deze keer de beurs tot een succes te 
maken.

Wij kijken er naar uit om je weer te mogen ontvangen!

Geslaagde feestavond in Valthermond
‘We zijn dik tevreden’

Het was zaterdagavond goed toeven in ‘t Brughuus in Valthermond. Daar 
organiseerde de Stichting Five de inmiddels niet meer weg te denken feestavond, dit 
keer met medewerking van De Rockstieren uit Klazienaveen en de plaatselijke DJ Gert 
Woering. ‘Er waren ongeveer vierhonderd mensen en daar zijn we tevreden mee.

Stiekem hadden we op ietsje meer gehoopt, 
maar het was gewoon gezellig en prima’, zegt 
woordvoerder Jonny Berends. Opvallend; 
er waren best veel mensen van buiten 
Valthermond. ‘Er waren mensen die ik nooit 
eerder gezien had. Dat viel echt op’, zegt 
Berends. Wat zeker ook geslaagd was, was de 
kinderdisco een dag eerder ‘Er waren toen 

ruim honderd kinderen’, zegt Berends. ‘Na 
deze zeer geslaagde avond kunnen we ons 
focussen op het organiseren van de jaarmarkt. 
Verder willen we langs deze weg al onze 
sponsoren en vrijwilligers bedanken. Zonder 
hen is het gewoon niet mogelijk om dergelijke 
avonden te organiseren’, zegt Berends terecht. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

15e editie!
DI-RECT is afsluitende act op 
Boerenrockfestival in Drouwenermond

De vijftiende editie van het Boerenrockfestival vindt plaats van 17 tot en met 20 
augustus. Een mijlpaal die de organisatie niet zomaar voorbij laat gaan. Het 
programma van het vierdaagse festival is dit jaar dan ook grootser dan ooit. Met op 
zondagmiddag als afsluitende act niemand minder dan DI-RECT.

Artiesten
In de afgelopen vijftien jaar is het 
Boerenrockfestival uitgegroeid tot het 
grootste festival van het Noorden. Het 
festival staat bekend om een gevarieerde 
line-up samengesteld met Nederlandse acts 
uit verschillende muziekgenres, zoals Mooi 
Wark, Jannes, de Outsiders, Bökkers, Hermes 
House Band en Charly Lownoise en nog 

veel meer. Veel artiesten komen al vanaf  
het eerste uur naar Drouwenermond. Deze 
jubileumeditie pakt de organisatie extra uit. 
Op zondag sluit de rockband DI-RECT 
het festival af. “Geweldig dat we deze band 
hebben gestrikt voor ons festival. Binnenkort 
gaan we nog een grote naam lanceren”, aldus 
medeorganisator René Boiten.

Toneelavond met 3 
eenakters in Gieterveen
 
Toneelvereniging Crescendo uit Gieterveen organiseert 
samen met Toneelvereniging DES uit Kostvlies en 
Vriendenkring Drouwen op 25 maart een toneelavond 
met 3 geweldige eenakters in de feestzaal van Amoi 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 of  te reserveren via 
crescendogieterveen@gmail.com

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



Handige tips over 
(veilig) fietsen

Hoe ga je om met drukke fietspaden? Hoe fiets je veilig 

op een e-bike? En hoe blijf je vitaal op de fiets? Dit en 

nog veel meer komt aan bod tijdens de bijeenkomst 

‘Het Nieuwe Fietsen’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

  Samen met andere fietsers

  Onder begeleiding van een professional

  Met koffie, thee en wat lekkers

  Gratis bijeenkomst!

Opgeven: mail naar steunpuntnoord@vvn.nl

Meedoen?

Geef je op!

Donderdag 6 april van 9:30 tot 12:00
Dorpshuis Exloo, Hoofdstraat 58A, Exloo
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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

▶

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 11
▶ 17-03-2023, Odoornerveen
 Zuidzijde 29, het oprichten van een woning 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 17-03-2023, Buinen
 Exloërweg 13, het bouwen van een werk-
 tuigenberging (verlenging beslistermijn)
▶ 17-03-2023, Valthe
 Hoofdstraat 57, het vestigen van een woning  
 in de voormalige kerk 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 16-03-2023, Borger
 Strengenweg 5, het realiseren van een 
 berging tegen de bestaande rundveestal  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 16-03-2023, Nieuw-Buinen

 Zuiderdiep 165, het kappen van een beuk 
(verleende omgevingsvergunning)

▶ 16-03-2023, Buinerveen
 Noorderstraat 27, het kappen van vier bomen 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 16-03-2023, Beleidskader Flexwonen 
 Borger-Odoorn 
▶ 16-03-2023, Bronneger
 Dorpsstraat 6, het plaatsen van dertig 
 zonnepanelen in een grondopstelling 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 16-03-2023, Gewijzigde inzamelfrequentie  
 huishoudelijk restafval
▶ 14-03-2023, Benoeming leden stembureau

▶ 14-03-2023, Nieuw-Buinen
 Ranonkel 3, het verlagen van de uitweg 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-03-2023, Openbare kennisgeving zitting  
 Gemeentelijk Stembureau
▶ 13-03-2023, Exloo
 Schoolstraat, het organiseren van het   
 schaapscheerdersfeest en dorpsfeest in Exloo 
 op 27 mei 2023, Z2023-008058 (aanvraag)
▶ 13-03-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 193, het wijzigen van de 
 bestemming van 'wonen en werken' naar  
 'bewoning door derden en detailhandel'  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-03-2023, Nieuw-Buinen

 Zuiderdiep 25, het aanleggen van een uitweg  
(verleende omgevingsvergunning)

▶ 13-03-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein), het tentoonstellen van  
 oldtimerbrommers, Z2023-003831 (verleend)
▶ 13-03-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 195, het bouwen van een schuur  
 met carport (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-03-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 244, het kappen van een boom  

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 13-03-2023, Exloërveen
 Exloërveen 8A, het vervangen van het oudste  
 deel van de tuinbouwkassen 

(aanvraag omgevingsvergunning)      ◀

▶

Voorkom overlast van houtrook 
Rook van open haarden en houtkachels kan overlast veroorzaken. Houtrook bevat 
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals fi jnstof. Daarnaast 
kunnen uw buren last hebben van de geur van houtrook. We geven u een aantal 
tips waarmee u overlast kunt voorkomen of  verminderen.

Stooktips voor houtkachel 
en open haard
1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout 
 brandt niet goed en dat geeft extra veel 
 rook en fi jnstof. 
2. Gebruik nooit geverfd of  
 geïmpregneerd hout of  (spaan)plaat. 
 Bij verbranding daarvan komen zware 
 metalen of  lijm vrij. 
3. Stook geen papier en karton. Dat geeft 
 veel rook en vliegas en is daarom zelfs 
 verboden als brandstof.
4. Hebt u een allesbrander? Verbrand 
 alleen onbewerkt, droog en schoon 
 hout. Dus geen plastic of  geverfd hout. 
 Afval verbanden is verboden.
5. Stook niet bij windstil of  mistig weer: 
 de rook blijft dan hangen en kan plaat-
 selijk veel luchtvervuiling veroorzaken. 
6. Gebruik haardhout met het FSC- 
 of  PEFC-keurmerk. 
7. Wordt het binnen te warm met de 
 houtkachel aan? Stook dan met minder 
 hout en zet even een raam open. 
8. Zet de luchttoevoer in de kachel 
 helemaal open, net als de klep in de
  schoorsteen. 
 Dat zorgt voor betere verbranding en  
 dus minder schadelijke stoffen.

9. Houd ventilatieroosters tijdens het 
 stoken open (of  zet een raam open). 
 Het vuur kan dan zuurstof  aantrekken 
 en de rook kan via de schoorsteen 
 afgevoerd worden.
10. Controleer of  u goed stookt. Een goed 
 vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen 
 en geeft bijna geen rook uit de 
 schoorsteen. Oranje vlammen en 
 donkere rook geven aan dat de 
 verbranding niet goed is. Zorg dan 
 voor voldoende luchtaanvoer.
11. Laat de schoorsteen minstens één keer 
 per jaar goed vegen.
12. Stook niet iedere dag en zeker niet 
 langer dan 4 uur op één dag. Zo blijft u 
 vrienden met de buurt.

Stookalert
Bij ongunstige weersomstandigheden of  
een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer 
hangen. 

Met een stookalert roept het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
mensen op om dan geen hout te stoken. 

Meer informatie vindt u op 
www.rivm.nl/stookalert.

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

% www.borger-odoorn.nl/evenementen

Hebt u een laag inkomen?
Inwoners van Borger-Odoorn met een 
laag inkomen en weinig vermogen kun-
nen in aanmerking komen voor onder-
steuning van de gemeente. U kunt dan 
jaarlijks een bedrag besteden in onze 
webwinkel Meedoen. 

▶ www.borger-odoorn.nl/meedoen

Gaat u 
verhuizen binnen 

de gemeente?

↓
 Kijk eens op:

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Mevr. J. Veldkamp.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Mw. G. Lenting, Wildervank.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 
09.30 uur: ds. Wouda.
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 
april, aanvang 10.30 uur: Palmpasen 
met Helene Westerik, woorden en 
Wim Boer, muziek.
Zie onze website en FB-pagina 
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

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

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

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:  
Gerard Grinwis.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. H. Thon, De Hoeksteen.

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

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 26 maart 9.30 
uur, Woord- en Communieviering 
o.l.v.parochievoorgangers. Woensdag 
29 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. J. Snaterse uit Hoog-
eveen. 19.00 u. ds. A. Lagendijk uit 
Onstwedde. Zangdienst.

Wethouder Bernard Jansen: ‘De toekomst ligt voor een groot gedeelte bij de jeugd van nu’

Borger-Odoorn wil de komende jaren fors investeren 
in basisscholen
 
Als het aan de gemeente Borger-Odoorn ligt gaat er de aankomende 
vijftien jaar flink geïnvesteerd worden in de huisvesting van 
basisscholen.  Er is ruim 28 miljoen euro nodig voor nieuwbouw en 
renovatie van basisscholen in de gemeente. Dit staat in het integrale 
huisvestingsplan (IHP). Over het plan wordt 20 april een beslissing 
genomen door de gemeenteraad.
 
Het plan Goed onderwijs wordt 
gegeven in goede scholen. Denk 
daarbij aan het binnenklimaat, dat 
tijdens corona nog belangrijker is 
geworden, en ook aan de faciliteiten. 
Veel scholen in Borger-Odoorn 
zijn in de jaren ‘70 gebouwd en 
daarmee ook gedateerd geraakt. In 
het IHP is een visie ontwikkeld op 
deze uitdaging en gekeken welke 
scholen nu aandacht verdienen. 
Er staan verschillende scenario’s 
in het plan die onderzocht gaan 
worden en ook wordt gekeken naar 

koppelkansen met andere bestaande 
(infrastructurele) plannen.
 
Samenwerking met schoolbesturen
Het IHP is tot stand gekomen op 
basis van intensief  overleg met 
de drie schoolbesturen van het 
basisonderwijs in de gemeente. 
Wethouder Bernard Jansen is trots op 
het resultaat dat na 1,5 jaar intensief  
overleg is behaald. ,,De toekomst 
ligt voor een groot gedeelte bij de 
jeugd van nu. Onderwijs is écht 
een ontzettend belangrijk thema. 

Bij de schoolbesturen zit veel 
inhoudelijke kennis, het is dus mooi 
dat dit samenkomt in het plan. Zo 
doen we als gemeente ook de juiste 
investeringen.”
 
Gemeente loopt voorop op 
wetgeving
Vanaf  2025 zijn gemeenten verplicht 
om een IHP op te stellen. Bernard: 
,,We hebben niet gewacht totdat het 
zover is, maar zijn zelf  proactief  
aan de slag gegaan. We voelen de 
noodzaak om het voor onze jeugd 
goed te regelen. Want goed onderwijs 
vraagt om goede schoolgebouwen” 
Het IHP word op 6 april oriënterend 
behandeld in de raad, en op 20 april 
beslist de raad over het plan.

Drone levert etui met veldbonen af in Borger
‘Wen er maar aan, want over een jaar of vijf weten we niet beter’
Als het over drones en andere 
nieuwe technologie gaat, kun 
je de bevolking opdelen in twee 
partijen. Je hebt mensen die er 
likkebaardend naar kijken én je 
hebt een groep die er helemaal 
niets van moet weten. ‘Wen er 
maar aan, want over een jaar of  
vijf  weten we niet beter’, zei Frans 
Hamstra van Drone Delevery 
Service, afgelopen vrijdag bij het 
busstation in Borger. Daar kregen 
mensen alvast een beeld van de 
toekomst.

Etui met veldbonen land op 
kussentje
Het gebruik van drones wordt steeds 
normaler. Zo worden ze ingezet in 
oorlogsgebieden bijvoorbeeld. Het 
experiment met de drone vrijdag 
in Borger was gelukkig een stuk 
onschuldiger. Daar leverde een drone 
op uiterst nauwkeurige wijze een 
etui met zogenaamd medicijnen – in 
werkelijkheid was sprake van wat 
veldbonen- af  in een pakketkluis 
van De Buren Afhaalwanden en 
Pakketkluisservice. Het was zeker 
leuk om te zien; de drone steeg op 
honderd meter van het busstation 
op, bleef  in de lucht boven de kluis 
hangen, opende het vakje van zowel 
de drone zelf  als dat van de kluis 
beneden en vervolgens werden de 
bonen uiterst nauwkeurig in de kluis 
gedropt. Daar kregen de veldbonen 
een fijne landing, op een kussentje.

Minder uitstoot en snellere 
levering
Nadat de drone zijn werk had 

gedaan, was er lichte verbazing bij de 
aanwezigen. Gedeputeerde Nelleke 
Vedelaar kreeg vervolgens samen met 
Jeroen Hartsuiker van de gemeente 
Borger-Odoorn de eer om met een 
speciale code de veldbonen veilig te 
stellen. ‘Het is niet de bedoeling dat 
de provincie Drenthe straks volhangt 
met allerlei drones hoor’, haastte 
ze zich te zeggen. ‘Drones kunnen 
echter wel een belangrijke rol spelen 
voor de bereikbaarheid van het 
platteland. Bovendien stoot een drone 
veel minder CO2 uit dan (vracht)
wagens. Je kunt drones bovendien in 
de toekomst heel gericht gebruiken. 
Denk maar eens aan het snel 
afleveren van belangrijke medicijnen 
bijvoorbeeld. In dergelijke urgente 

situaties wil je niet stil komen te staan 
op de weg’, liet ze terecht weten.

Nog niet toegestaan
Ondertussen keek Hamstra tevreden 
toe. ‘Over niet al te lange tijd moet 
het mogelijk zijn om producten over 
een afstand van tussen de 30 en de 
50 kilometer te vervoeren’, zei hij. 
Dus gewoon met een laptop, gewoon 
thuis. De wereld verandert en gaat 
veranderen de komende jaren. Toch 
zal eerst de regelgeving aangepast 
moeten worden. Spullen afleveren 
met een drone is nu namelijk nog niet 
toegestaan.  (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar (provincie Drenthe) Links en wethouder Jeroen Hartsuiker 
(gemeente Borger-Odoorn) rechts, hebben het eerste pakketje in ontvangst genomen bij de 

drone hub

CAMPING ZOEKT TOURCARAVANS TE KOOP
Bel 06 - 21 81 98 21
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Kick-off  NOC*NSF Nationale Sportweek 2023
Host city Aa en Hunze & Borger-Odoorn

Op Dinsdag 28 maart 2023 wordt er in Grolloo een feestelijke kick-off  
georganiseerd voor bedrijven, organisaties, sportverenigingen 
en sportaanbieders uit de gemeente.

Gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn zijn gezamenlijk host city van 
de NOC*NSF Nationale Sportweek 2023. 
De Nationale Sportweek is van vrijdag 15 september tot en met 
zondag 24 september 2023. Het doel van de Nationale Sportweek is 
om zoveel mogelijk mensen in Nederland te enthousiasmeren 
om te sporten en bewegen, allemaal op hun eigen manier en niveau. 

Tijdens deze week willen wij samen met bedrijven, sport-verenigingen 
en sportaanbieders, onderwijs en andere organisaties sport- en 
beweegactiviteiten organiseren voor onze inwoners. Tien dagen lang 
staan in het teken van sport-, bewegen en gezondheid. 
Een unieke kans om onze gemeenten in de schijnwerpers te zetten. 

Programma kick-off:
• Feestelijke opening
• Sportieve succesverhalen
• Thema Nationale Sportweek ‘Een Leven Lang Bewegen’
• EK wielrennen
• Verrassende acts

Wilt u meedenken en doen aan de Nationale Sportweek? 
Kom naar de kick-off op 28 maart! Scan de QR-code om u aan te melden. 
U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 24 maart. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met e.boer@borger-odoorn.nl.

Datum: 
Dinsdag 28 maart 2023 

Tijdstip:
Inloop 19.00 uur
programma 19.30-21.30 uur 

Locatie: 
Restaurant Hofsteenge 
Hoofdstraat 11 Grolloo

!
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Humanitas Borger-Odoorn & Emmen
Zorgen over werkdruk vrijwilligers bij 
Humanitas Thuisadministratie
Humanitas Borger-Odoorn & Emmen maakt zich zorgen over de toenemende werkdruk 
van haar vrijwilligers en is daarom dringend op zoek naar nieuwe mensen. Dat laat 
coördinator Ronald Brinkman van Humanitas Thuisadministratie weten. Een tiental 
vrijwilligers helpt op dit moment ruim veertig mensen hun financiële administratie op 
orde te krijgen en dit aantal blijft stijgen. ‘Een gemiddelde vrijwilliger begeleidt twee 
of  drie cliënten en is daar twee dagen per week mee bezig, meestal een jaar lang. De 
problemen worden ingewikkelder. Om iedereen voldoende aandacht te geven kunnen we 
nieuwe vrijwilligers goed gebruiken,’ aldus Brinkman.    

Dankbaar werk
Het werk is volgens de Humanitas-coördinator intensief, maar wel dankbaar weet hij uit 
eigen ervaring. ‘Je schept orde in een financiële chaos. Dat geeft mensen rust en nieuwe 
energie. Ik doe dit al jaren en geniet er elke keer weer van.’ 

‘De komst van nieuwe vrijwilligers brengt de werkdruk omlaag. Bovendien kunnen er 
dan meer mensen met financiële problemen geholpen worden, en dat is waar we het voor 
doen’, benadrukt de coördinator.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op www.humanitas.nl/afdeling/
emmen

Moestuin Borger is op zoek naar 
afrasteringsmateriaal! Wil jij doneren?
In Borger is een enthousiaste groep vrijwilligers actief  in een biologische 
moestuin. De opbrengst van deze moestuin komt geheel ten goede aan de 
Voedselbank Zuid-Oost Drenthe afdeling Borger-Odoorn.

Wij zijn op zoek naar materiaal om de moestuin van afrastering te voorzien. Onze 
vraag is dan ook heeft u palen van 1,5 à 2 meter en/of  afrasteringsmateriaal liggen die 
u ter beschikking zou willen stellen voor dit goede doel? Wij kunnen de moestuin dan 
afschermen tegen konijnen en andere dieren.

Indien u ons hierbij kan helpen of  ons financieel zou willen steunen kunt u contact 
opnemen met Renee Schnakenberg werkzaam bij Welzijnsorganisatie Andes: 0591 –58 55 
54 / r.schnakenberg@andesborgerodoorn.nl. Wij zouden het enorm op prijs stellen! Met 
vriendelijke groet, de vrijwilligers van de moestuin.

Aa en Hunze scoort beter op contacten 
met inwoners
In 2021 deed de rekenkamercommissie van de gemeente onderzoek naar het 
contact met de gemeente via de mail en de telefoon. De conclusie destijds: de 
gemeente scoort onder de norm. Reden voor het college om aan een verbeterplan 
te werken. Met resultaat: met hetzelfde onderzoek scoort de gemeente nu op alle 
vlakken een ruime voldoende.

Investeringen
Het nieuwe onderzoek is begin 2023 uitgevoerd. De gemeente scoort nu bij zowel 
de beantwoording van telefoontjes als mails boven de norm van 7.0. De gemiddelde 
wachttijd op een e-mail is van 23 uur teruggebracht naar 10 uur. Burgemeester Anno 
Wietze Hiemstra is blij met de resultaten: “De contacten met inwoners zijn belangrijk, 
dus het is goed om te zien dat we vrijwel overal beter op scoren. De effecten van de 
investeringen beginnen zichtbaar te worden.” Volgens de burgemeester is er onder 
andere geïnvesteerd in het aantal beschikbare telefonistes. Ook is er aandacht besteed 
aan de telefonische bereikbaarheid van de organisatie, evenals het tijdig voldoen van 
terugbelverzoeken en afhandeling van mails. “Bovendien”, zo laat Hiemstra weten: 
“worden de terugbelverzoeken periodiek besproken door de directie.”

Aanbevelingen
De investeringen werpen hun vruchten af, maar burgemeester Anno Wietze Hiemstra 
ziet ook dat er nog verbetering mogelijk is: “Daarom zullen wij ook komend jaar 
inzetten op een verbetering van onze dienstverlening door onder andere het programma 
dienstverlening en het oprichten van het servicecentrum.”

Workshop bibliotheek in Borger 
‘Als je computer volloopt’
Op woensdag 12 april is er een gratis workshop in de Bibliotheek Borger. Loopt 
uw computer regelmatig vol en daardoor vast? In deze workshop leert u hoe u uw 
computer opruimt en waarop je moet letten om veilig te blijven internetten.

Bij deze workshop dien je je eigen laptop mee te nemen, je gaat dus met je eigen laptop 
aan de slag.

De workshop duurt van 9.30 tot 11.30 en u kunt zich aanmelden via 
g.uil@biblionetdrenthe.nl
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Opnieuw overbruggingsfinanciering voor Groningen 
Airport Eelde
Groningen Airport Eelde krijgt van Gedeputeerde Staten en mede namens 
de provincie Drenthe opnieuw een overbruggingsfinanciering. Voor 2023 
krijgt het vliegveld een bedrag van 1,513.514 euro overgemaakt. Twee weken 
geleden kreeg het vliegveld overigens al 200.000 euro voor het inrichten 
van het voorterrein. Van dat geld zal de oude brandweerkazerne  gesloopt 
worden en zal de grond gesaneerd worden. Het opnieuw beschikbaar stellen 
van een overbruggingsfinanciering zwengelt de discussie over de toekomst 
van het vliegveld opnieuw in alle hevigheid aan.

Politieke verdeeldheid
Er is namelijk grote politieke 
verdeeldheid over de toekomst van 
GAE. Zo gaan er stemmen op om het 
terrein van de luchthaven om te bouwen 
tot woonwijk voor tussen de honderd en 
duizenden woningen. Anderen vinden 

dat de situatie rondom het vliegveld 
‘nog even aangekeken’ moet worden, 
zonder dat nog grote investeringen 
worden gedaan. Nog weer andere 
politieke partijen zijn van mening dat 
GAE vol in moet zetten op schonere 
luchtvaart. Zeker is dat het vliegveld de 

provincie Drenthe als aandeelhouder elk 
jaar opnieuw vele miljoenen kost.

BBB
Nu BBB ook in de provincie Drenthe 
de grootste is geworden, is het ook 
interessant om te weten hoe deze partij 
de toekomst van het vliegveld in Eelde 
ziet. In het verkiezingsprogramma 
ziet BBB het vliegveld in Eelde als 
aantrekkelijk alternatief  voor de grotere 
vliegvelden in ons land. Bovendien ziet 
BBB het voor GAE als een uitdaging 
om in 2030 dé duurzame luchthaven 
van ons land te zijn. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

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

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

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

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

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

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

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

In 2e Exloërmond was een benefietconcert
Voor Syrische slachtoffers in het Syrisch aardbevingsgebied

Afgelopen zaterdagavond vond in Odeon Cultuurhuis in 2e Exloërmond een 
benefietconcert voor de Syrische slachtoffers in het aardbevingsgebied in 
Syrië plaats. Bezoekers van het concert konden een vrije gift geven zodat er 
zoveel mogelijk geld kon worden verkregen.

De avond is mede mogelijk gemaakt 
door de stichting Waar een Wil is waar 
Harriët Prins uit Exloo bij is betrokken. 
Ze sprak van een geweldige avond en 
is erg blij met de opbrengst van ruim 
€ 1.500,-. Eigenaar Arjan Verhart van 
het Odeon Cultuurhuis is ook vol 
tevredenheid. Hij stelde zijn cultuurhuis 
beschikbaar voor een concert door 
twee Syrische mensen nadat Prins hem 
vroeg of  er bij hem zou kunnen worden 
opgetreden. Een van hen is de in 
Amsterdam woonachtig Shaza Hayek en 

de andere is de violist Bassel Al-Hariri 
uit Londen in Engeland. Hij speelde 
voor de pauze. Daarna trad Hayek 
samen met haar twee muzikanten op. 
Ze speelden op een traditionele Syrische 
Oed (een soort luit) en een simpele 
tamboerijn en trommel waarmee een 
compleet drumstel werd nagedaan.

Zowel Verhart als Prins genoten 
van de mooie muziek. Dat deed ook 
burgemeester van de gemeente Borger-
Odoorn, Jan Seton. Verhart: “Het 

publiek dat voor een volle zaal zorgde 
heeft genoten van de Syrische muziek 
en heeft als blijk van waardering extra 
gedoneerd voor de slachtoffers in Syrië. 
Kortom een geweldige avond.” Prins: 
“Ik vond het een enorm bijzondere 
en waardevolle avond voor zowel de 
bezoekers als de muzikanten. De violist 
die tevens jurist is vertelde dat zo'n 
locatie een droom is voor hem. Deze 
avond is een start voor nog veel meer.”

Eerder die dag speelden de muzikanten 
in het Rensen Theater in Emmen. Het 
kon dus prima worden gecombineerd 
omdat het in de buurt was. (Week in 
Week uit / Gerry Grave)

Uitslagen Bridgeclub Borger
  
13 maart 
1 Sjef  Heeren & Henk Loman 69,57%
2 Alma Winkel & Herman Scheltinga 64,67%
3 Neeltje Tack & Roelie Roossien 58,17%
4 Gezinus de Leeuw & Coos de Bildt 53,58%
5 Ellen Roeper & Johannes Sijbom 52,50%
  
14 maart A-lijn 
1 Anneke Tapper & Henk Loman 59,03%
2 Hennie Meyer & Dina Paas 57,29%
3 Neeltje Tack & Henny Schmidt 55,21%
  
B-lijn 
1 Greetje Lunshof  & Fenny Bruins 59,04%
2 Coos de Bildt & Gezinus de Leeuw 55,57%
3 Geert Brands & Roelof  Jans 55,19%
  
16 maart 
1 Heleen Caspers & Janny Offeringa 60,12%
2 Han Brouwer & Fenny Brouwer 58,33%
3 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 58,04%
4 Paula van der Meer & Geert Spijker 53,27%
5 Willie Spijkerman & Jacqueline Oudegeest 52,38%

Zorglandgoed Mirre in Valthe via Filmfestival in 
Los Angeles naar Cannes
Zorglandgoed Mirre heeft Filmapalooza bezocht in Los Angeles, met 22 
jeugdigen en begeleiders. De succesvolle fundraise campagne heeft geleid 
tot cultureel succes. Want op het filmfestival Filmapalooza zijn maar liefst 
3 films vertoond, waarbij de film Ghost Writer bovendien beloond is met 
vertoning op het internationale filmfestival in Cannes in 2023. De crew 
landde afgelopen maandag 20 maart om 12.15 uur weer op Schiphol.

Tijdens de gala avond zaterdag zijn op 
dit Filmapalooza Festival in Los Angeles 
de Awards uitgereikt. De film “One 
More Night” van Mirre kreeg maar liefst 

drie nominaties (Best use of  line, Best 
use of  Genre en Best actor). Men won 
de award voor de Best use of  line, een 
unieke prestatie en grote verrassing. De 

film “Ghost Writer” van Mirre is zelfs 
verkozen voor vertoning tijdens het 
Cannes Film Festival 2023. Dit Festival 
de Cannes wordt sinds 1946 elk jaar 
in de Franse stad Cannes gehouden in 
het Palais des Festivals et des Congrès 
op de La Croisette. Producenten 
presenteren de nieuwste films om deze 
aan distributeurs te verkopen, vandaar 
ook dat het door veel filmsterren wordt 
bezocht.

Foto: Aniek K.E. Klijnstra
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Lieke Hoogeveen is voorleeskampioen van Aa en Hunze
(Voor)lezen is leuk! Dat bewezen 
de 14 schoolkampioenen tijdens de 
regionale ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Deze vond plaats 
in de Theaterboerderij in Ekehaar op 
15 maart.

De jonge voorlezers waren afkomstig uit 
de groepen 7 en 8 van de basisschool. 
Zij lazen een fragment voor uit een 
zelfgekozen boek. Allemaal wisten ze 
het publiek en de jury van het begin 
tot het einde te boeien en dat maakte 
het niet eenvoudig voor de jury om 
een winnaar te kiezen. De jury bestond 
uit Carla Boers(educatieadviseur in de 
gemeente Aa en Hunze), Henriëtte 
Pluim (projectleider Taal in de gemeente 
Aa en Hunze) en Jorien Kooistra 
(illustrator van kinderboeken) en de 
presentatie was in handen van Gerda 
Veuger (educatiemedewerker in de 
gemeente Tynaarlo).  Uiteindelijk werd 
Lieke Hoogeveen van OBS De Eshoek 
in Annen verkozen tot winnaar van de 
gemeente Aa en Hunze.

Zij las voor uit het boek Bijna iedereen 
kon omvallen van de schrijver Toon 

Tellegen. Verhalen over de alledaagse 
beslommeringen van dieren. De 
verhalen zijn vaak humoristisch en 
filosofisch. Lieke nam iedereen mee in 
haar verhaal, met heldere stem en mooie 
tempowisselingen vertelde zij over de 
leeuw die niet meer wilde brullen.

Op woensdag 19 april mag Lieke 
meedoen aan de provinciale ronde 
in Assen. Deze vindt dan plaats in 
Podium Zuidhaege te Assen. De 
voorleeswedstrijd wordt georganiseerd 
door de bibliotheken in de gemeente 
Aa en Hunze (Foto: Week in Week uit/
Herman van Oost)

Reeks concerten Vocalin Drenthe succesvol afgesloten

Zaterdagavond 18 maart heeft projectkoor Vocalin Drenthe de concertserie 
‘Via Gounod naar Van Gogh’ succesvol afgesloten. In het Van Goghjaar 
(Vincent van Gogh kwam 140 jaar geleden naar Drenthe) vertolkte het 55 
leden tellende projectkoor Vocalin Drenthe het thema “klanken en kleuren” 
met muziek van Gounod onder leiding van dirigent Roelof  Bosma.

Op het programma stonden de Messe 
Solennelle (Ste Cécile), Pater Noster 
en een duet uit de opera Mireille van 
Charles Gounod. Dit werd samen 
met het Ensemble Conservatoire en 
de solisten sopraan Judith Sportel, 
tenor Aart Mateboer en bas Joep 
van Geffen uitgevoerd. Filmbeelden, 
gemaakt door Sjoerd Looijenga 
productions, verduidelijkten de relatie 
tussen Van Gogh en Gounod en …. 
“Vincent” kwam zelf  ook langs! De 
concerten in Emmen, Hoogeveen, 
Assen en Roden waren een lust voor 

oog en oor. In iedere plaats stonden 
werken tentoongesteld van eigen 
lokale (amateur)kunstenaars en waren 
(amateur)kunstschilders volop bezig met 
hun creaties in de stijl van Van Gogh. 
Het kunstwerk dat Geert Oldenbeuving 
in Hoogeveen heeft gemaakt tijdens 
het concert, wordt per opbod verkocht 
(informatie op de website). Bieden 
op het werk kan vanaf  500 euro. De 
opbrengst is voor Vocalin Drenthe als 
bijdrage in de onkosten die voor deze 
concertserie zijn gemaakt.

Projectkoor Vocalin Drenthe bestaat 
uit zeer enthousiaste zangers niet alleen 
uit Drenthe, maar wel merendeels uit 
de regio. Jaarlijks kunnen deelnemers 
inschrijven voor het volgende project. 
De algehele leiding is in vertrouwde 
handen bij dirigent Roelof  Bosma, die 
Vocalin Drenthe in 2014 oprichtte.

Meer informatie is te vinden op de 
website van Vocalin Drenthe via 
www.vocalindrenthe.nl
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

FORD KUGA 1.5 EcoB. 150PK Trend Ultimate navi
Maart 2018 - Groen metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 40.217 km - Nieuwprijs: €36.220,-

PRIJS

€ 21.999,-

PRIJS

€ 28.899,- 

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

PRIJS

€ 10.899,- 

FIAT 500 1.2 Lounge navi/panodak/
cruise
Mei 2017 - Zwart metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
81.200 km - Nieuwprijs: €21.220,-

PRIJS

€ 22.999,- 

FIAT 500X Cross 1.3 GSE 150PK Auto-
maat City Cross navi/clima
Februari 2019 - Grijs metallic - Stof
Automaat - Handgeschakeld 
40.146 km - Nieuwprijs: €31.550,-

PRIJS

€ 21.799,- 

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

€ 21.999,- 

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

WORDT

VERWACHT

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

€ 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

€ 17.799,- 

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

PRIJS

€ 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

€ 16.999,- 

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

PRIJS

€ 16.499,- 

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

PRIJS

€ 25.999,- 

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

€ 28.899,- 

CITROËN C3 AIRCROSS 1.2 130PK Auto-
maat Shine navi/clima/cruise
Mei 2022 - Zwart metallic 
Stof - Benzine - Automaat 
19.829 km - Nieuwprijs: €36.220,-

PRIJS

€ 24.799,- 

RENAULT KADJAR 1.3 TCe Automaat 
Intens Clima/navigatie/18”LM
Oktober 2019 - Grijs Metallic 
Half leder - Benzine - Automaat
52.029 km - Nieuwprijs: €37.720,-

PRIJS

€ 20.899,- 

MINI Cooper 1.5 navi/airco/17”LM
Juli 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
41.889 km - Nieuwprijs: €30.220,-
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Handige tips om veilig te blijven fietsen?
Doe dan mee aan de bijeenkomst  
‘Het Nieuwe Fietsen’ in Exloo
Fietsen is heerlijk, gezond en ook nog eens gezellig. Logisch dus dat je zo lang 
mogelijk wilt blijven fietsen, ook als je een jaartje ouder wordt. Maar hoe ga je om met 
drukke fietspaden? Hoe fiets je veilig op een e-bike? En hoe blijf  je vitaal op de fiets? 

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 in Dorpshuis in Exloo, 
Hoofdstraat 58A in Exloo.

Subsidieregeling vanaf 1 april a.s. beschikbaar
Provincie stelt subsidie beschikbaar 
voor tijdelijke kunstwerken Europees 
Kampioenschap wielrennen
Het college van Gedeputeerde Staten stelt een subsidie van € 40.000 beschikbaar voor 
zogenaamde tijdelijke kunstwerken in verband met het Europees Kampioenschap 
wielrennen dat van 20 t/m 24 september 2023 plaatsvindt in Drenthe.

Gedeputeerde Henk Brink: “We zijn 
inmiddels minder dan 200 dagen verwijderd 
van de start van het EK wielrennen. 
We realiseren ons dat dit internationale 
topsportevenement een enorme kans biedt 
om Drenthe te promoten. Maar het gaat 
om meer dan dat. Dit evenement biedt het 
ook een kans om dorpen en mensen te 
verenigen, door gezamenlijke projecten uit te 
voeren. Dat willen we stimuleren met deze 
subsidie. We hopen dat we naast een sport- 
en wielerfeest in september, ook een bijdrage 
kunnen leveren aan een volksfeest!”

Miljoenen kijkers
Gedurende het Europees Kampioenschap 
wielrennen komt Drenthe via live-registratie 
op televisie en online in beeld bij miljoenen 
mensen in Europa. Met deze aandacht is het 
evenement voor veel inwoners aanleiding 
om activiteiten te organiseren. De subsidie 
heeft tot doel het stimuleren van tijdelijke 
kunstwerken die Drenthe promoten en/of  
positief  presenteren langs of  in nabijheid van 
de route van het Europees Kampioenschap 
wielrennen.

Ontmoetingen tussen mensen
De tijdelijke kunstwerken worden gemaakt 
door inwoners van de provincie Drenthe. 
Het bedenken, maken en presenteren van 
een gezamenlijk (kunst)werk zorgt voor 
ontmoetingen tussen mensen. Via het 
gezamenlijke project wordt de onderlinge 
verbinding versterkt en er ontstaat een 
blijvende herinnering en mogelijke nieuwe 
contacten en initiatieven. Inwoners, 
verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen 
op eigen initiatief  gebruik maken van deze 
subsidieregeling.

Subsidieregeling open vanaf  1 april 2023
Inwoners, verenigingen, stichtingen en 
bedrijven kunnen vanaf  1 april 2023 een 
beroep doen op de subsidieregeling tijdelijke 
Kunstwerken in verband met het Europees 
Kampioenschap wielrennen. De subsidie 
bedraagt maximaal € 2.500 per project voor 
materiaalkosten voor de realisatie van een 
tijdelijk kunstwerk. Het kunstwerk moet in 
de periode van 20 t/m 24 september 2023 
zichtbaar zijn voor een breed publiek langs 
de route.

vv EEC in Ees organiseerde weer een 
potgrondactie

Ze doen het al jarenlang bij voetbalvereniging EEC uit EES: het organiseren van een 
potgrondactie om de clubkas te spekken. Met veel vrijwilligers die de club een warm 
hart toedragen ging men afgelopen zaterdag ook weer op pad. In totaal werden bijna 
vijfhonderd zakken verkocht.

Al vroeg ging een delegatie van dertien 
mensen op pad. Ze waren over vijf  auto’s 
verdeeld en waren tot de klok van twaalf  
uur onderweg: in Ees en Eesergroen, 
maar ook in andere dorpen, zoals Borger, 
Drouwen, Gieten en 2e Exloërmond waar 
in totaal ongeveer 475 zakken potgrond 
werden verkocht. Er zijn nog een aantal 
zakken over die bij EEC-voorzitter Roelof  
Wanders kunnen worden besteld. Dat kan 

via het telefoonnummer 06-55176347 of  het 
e-mailadres potgrond@vveec.nl.

Gert-Jan Hilbrands is penningmeester van 
de voetbalvereniging en gaf  aan dat er 
minder dan voorgaande jaren werd verkocht. 
“Jammer, maar we zijn blij met wat we 
hebben verkocht. Waar het aan ligt dat er 
minder veel is verkocht weet ik niet.” (Week in 
Week uit / Gerry Grave)

v.l.n.r. Jasper Huijben, Stefan Ottens en Bas de Vries

Intentieovereenkomst 
Zuidoost-Drenthe On Stage

Afgelopen week is de On Stage intentieovereenkomst ondertekend door Raymond 
Wanders (bestuurder Arbeidsmarktregio Drenthe), Matthias Kooistra (directeur/
bestuurder Esdal College) en Amy van der Ham (directeur VMBO On Stage). 
Hiermee hebben ze het startsein gegeven voor de organisatie van de eerste Zuidoost-
Drenthe On Stage in 2024.

Programma On Stage
De keuze voor een beroeps- of  studiekeuze  
valt niet mee. Op papier lijkt het beroep en 
de opleiding ontzettend leuk, maar is dat ook 
echt zo? Dat jongeren het lastig vinden om 
een keuze te maken op jonge leeftijd is heel 
begrijpelijk. Raymond Wanders: “Je gunt 
kinderen dat ze een keuze kunnen maken die 
past bij hun talenten.” Het programma On 
Stage helpt VMBO leerlingen in Zuidoost-
Drenthe bij die beroeps- en studiekeuze.

Samenwerking
De organisatie van On Stage Zuidoost-
Drenthe ligt in handen van Linda Meijer. 
Samen met een nog te vormen On Stage team 
gaat ze aan de slag om het beroepenfeest 
tot een succes te maken. De samenwerking 
met de diverse vo scholen in de regio en het 
Drenthe College speelt hierin een belangrijke 
rol. In aanloop naar het beroepenfeest 
wordt er in de lessen aandacht besteed aan 
de voorbereiding. Matthias Kooistra: “Bij 
collega’s is er groot enthousiasme voor het 
programma On Stage dat zeker bijdraagt aan 

de keuze voor een vervolgopleiding voor de 
jongeren.”

Aanpak Jeugdwerkloosheid
Het initiatief  om On Stage naar Zuidoost-
Drenthe te halen komt vanuit de Aanpak 
Jeugdwerkloosheid. Een project vanuit de 
Arbeidsmarktregio Drenthe (AMRD). De 
inzet is dat er geen jongeren meer tussen 
wal en schip belanden. Dat kan gebeuren bij 
overstapmomenten, zoals de keuze voor een 
vervolgstudie. On Stage is een mooie manier 
om een beeld te krijgen van verschillende 
beroepen. Binnen de AMRD weten we al 
langer hoe waardevol het beroepenfeest voor 
leerlingen is. Deze week was de zesde editie 
van Hoogeveen On Stage.

Arbeidsmarktregio Drenthe
De Arbeidsmarktregio Drenthe is een 
samenwerking van de gemeenten Borger-
Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, 
Hoogeveen en Midden-Drenthe, UWV en 
sociale werkbedrijven.

Paaseieren zoeken in Gieten
Speelotheek Gieten organiseert op zaterdag  1 april 2023 van 14.00 tot 15.15 uur 
paaseieren zoeken voor kinderen t/m groep 3 van de basisschool.

We verstoppen de paaseieren rondom de 
speelotheek/bibliotheek aan de Eexterweg 12 
te Gieten. De kosten zijn € 3.00. Na afloop 
krijgt elk deelnemend kind een verrassing van 
de paashaas. De kinderen kunnen het beste 
laarzen aantrekken en een mandje meenemen 

om de gevonden eieren in te doen. Opgave is 
mogelijk t/m maandag 27 maart 2023 en kan 
door een mail te sturen naar  
cwittingbijker@gmail.com onder vermelding 
van naam en leeftijd.

Cabaret met Arie Vuyk in Gieterveen
 
Op zaterdag 1 april speelt Caberatier Arie Vuyk in ‘t Kleine Kerkje in Gieterveen. Hij 
speelt zijn spirituele cabaretprogramma Every Boeddha Happy!

Het leven van een boeddhist valt niet mee. 
Maar je kunt er wel om lachen, want dat is 
heel spiritueel! Mantrazingen, zentuinen, 
zingeving, onzingeving, alles komt langs 
tijdens deze feel -good cabaretavond! De 
Boeddha deed er zes jaar over om verlicht te 
worden.  Dat is toch niet meer van deze tijd? 

Arie probeert het op één avond. Lukt hem 
dat? En raakt ook het publiek verlicht? Het 
lukt hem in ieder geval u te trakteren op een 
orkaan van grappen, liedjes en typetjes! Arie 
Vuyk won drie cabaretfestivals, verscheen 
op televisie en speelde in New York en 
Reykjavik. Het begint op 1 april om 20.00 uur 
en een kaartje kost € 15.
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De  Heer is mijn licht, mijn behoud,

voor niemand ben ik bang.

Hij beschermt mijn leven,

niets hoef ik te vrezen.

Psalm 27 vers 1

Op 91-jarige leeftijd is overleden 

onze lieve moeder, oma en over-oma

Ank Neven-Horsman

Sinds 2 april 2009 weduwe van Henk Neven

Anita en Jan

 Wouter

 Lieneke en Frank ~ Jort, Anouk

Paul en Harma

 Vera en Dyon

 Emiel en Mireya

Frank

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 

22 maart om 14.00 uur in crematorium de Meerdijk, 

Meerdijk 74 te Emmen. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig 

te zijn en verwachten u om 13.45 uur in de ontvangsthal.

Na de plechtigheid is er gelegenheid ons te condoleren in 

de koffiekamer.

Correspondentieadres: 

Westdorperstraat 4

9531 TA Borger

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende 
blijken van medeleven die wij ontvingen 
na het overlijden van onze lieve moeder, 

oma en overgrootmoeder

Johanna Mones - Klaassens

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die 
haar missen. Dit zal ons ook tot steun zijn de komende tijd. 

  Roelof  en Lammie
  Henk en Wobbie
  Johan en Esther

  klein- en achterkleinkinderen

Odoorn, maart 2023

Iedereen hartelijk bedankt voor het medeleven,  
de bloemen, de kaarten en telefoontjes tijdens en na  
het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader, 

opa en over opa.
 

TEAKE KOOISTRA
 

Dieuwke Kooistra Ausma
Veldakkersweg 17-06  |  7875 BS Exloo

Diep bedroefd geven wij kennis van het 
overlijden van onze vader,

opa en overgroot opa

Jans Schrik
* Nieuw-Weerdinge, 27 mei 1934

† Emmen, 16 maart 2023

  Alie Schrik-Veldhuis † 

 Borger: Jans & Petra
  Myrthe & Martijn
      Mylan, Vinz, Luca en Dex*
 Emmen: Joost & Mandy

Correspondentieadres:
Jans Schrik, De Deel 36, 9531 MP Borger

Lezing in Stadskanaal 
over ‘De magie van 
tuinieren’  
Op donderdag 29 maart 2023 organiseert de afd. 
Stadskanaal van Groei & Bloei een interessante 
lezing over meer ‘magie’ in je eigen tuin toe te 
passen en te ervaren, en je leven rijker te maken.

Wim Paul van der Ploeg neemt je mee op een reis langs 
vele tuinen, planten en bloemen. Het lijkt een toevallige 
verzameling, maar gaandeweg ervaar je dat dat niet zo 
is: door de veelheid aan vormen, kleuren en structuren 
ga je opeens anders kijken. Kijken naar een lijn, een 
perspectief, een ritme. En door anders te kijken, 
zie je opeens veel meer. Dat wat altijd zo moeilijk 
te omschrijven is: “schoonheid”, blijkt dan opeens 
opgebouwd te zijn uit een zorgvuldig samengesteld 
samenspel van vormen, ritmes en thema’s.

Hij laat je stilstaan bij energetisch tuinieren, 
vormgeving, het volgen van de natuurwetten, sfeer, 
creativiteit en een filosofische benadering. De tuin 
en het tuinieren als spiegel voor je leven. Ook de 
praktische kant van tuinieren wordt belicht. Hij toont je 
de verandering van een tuin die hij zelf  onder handen 
heeft genomen en hij neemt je mee in het proces van 
het begin naar de eindresultaat. Met niet alleen een 
verandering van het beeld, maar ook van de beleving.

Wat je hoort en ziet tijdens de lezing zal u vast ideeën 
brengen die je in uw eigen tuin kunt toepassen. Dat is 
het mooie van tuinieren. Er is meer mogelijk dan je op 
voorhand zou denken. Door meer ‘magie’ in je eigen 
tuin toe te passen en te ervaren, kan je je leven rijker 
te maken. Locatie lezing: Zaal ‘De Eendracht’ (bij de 
kerk), Poststraat 30 te Stadskanaal, aanvang: 19.30 uur. 
Kosten: leden gratis en niet-leden € 2,50. Zie ook onze 
website: www.stadskanaal.groei.nl

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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Eerstvolgende extra openingsdag is 
zaterdag 8 april van 09.00 tot 15.00 uur
Afvalbrengstation in Gieten extra 
open rondom feestdagen
Het college heeft besloten om in 2023 het afvalbrengstation 
op zaterdagen rondom Goede Vrijdag/Pasen, Koningsdag, 
Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Kerstmis en Oud & Nieuw 
extra te openen. Na een jaar wordt de verruimde openstelling van 
het afvalbrengstation geëvalueerd en wordt gekeken of  het wordt 
voortgezet.

Praktische wens
Wethouder Bas Luinge: “Na het 
vaststellen van het afvalbeleid 
kwam er een praktische wens op 
tafel vanuit de gemeenteraad; het 
verruimen van de openingstijden 
rondom de feestdagen. Want ja, 
rondom die feestdagen zijn mensen 
vaak vrij en wordt er geklust of  
opgeruimd. Hier zijn we direct 
mee aan de slag gegaan. De 

eerstvolgende extra openingsdag 
is zaterdag 8 april. Van 09.00 tot 
15.00 uur kunt u dan terecht bij het 
afvalbrengstation.”

ABS extra open
Zaterdag 8 april, Zaterdag 30 april, 
Zaterdag 6 mei, Zaterdag 20 mei, 
Zaterdag 23 december en Zaterdag 
30 december en Zaterdag 6 januari 
2024.

In het dagelijks leven is Michael Planting huisschilder
bij Bert Wever in Borger
Michael Planting schrijft maffiathriller - De Colombiaan
Het boek is ook te koop bij de Bruna in Borger
Onder de titel ‘De Colombiaan’ vertelt auteur Michael Planting het verhaal van de eigenaar van een 
autoschadeherstelbedrijf  die betrokken raakt bij de georganiseerde misdaad. Een uiterst spannend en 
toegankelijk geschreven maffiathriller.

Na zijn enthousiast ontvangen debuutroman, ‘Het 
hart op de juiste plaats’, komt Michael Planting 
nu met een hedendaags onderwereldverhaal. ‘De 
Colombiaan’ verhaalt over de eigenaar van een 
autoschadeherstelbedrijf  die op onderzoek uitgaat 
nadat hij al enige tijd verdachte activiteiten waarneemt 
in de loods tegenover zijn werkplaats. Hij ziet kans de 
loods in te komen en treft er een enorme wietplantage 
en een productieruimte van chemische pillen aan. Voor 
hij zich uit de voeten kan maken wordt hij in de kraag 
gevat door een van de drugscriminelen die hem niet 
meer laat gaan. De hoge baas wordt opgeroepen om 
te beslissen over zijn lot. Vanaf  dat moment verandert 
zijn leven in een hel.

Michael Planting (1968) woont en groeide op in 
Drenthe. Hij doorliep de technische school en 
volgde daarna een opleiding aan de zeevaartschool 
in Delfzijl. Na zijn diplomering liep het anders dan 
gepland en ging hij aan het werk als meubelmaker 
in de ambachtelijke meubelmakerij van zijn vader. 
Om gezondheidsredenen gooide Michael het roer 
volledig om. Hij maakte van zijn hobby zijn werk en 

ging aan de slag in de schilders branche, waar hij tot 
op heden werkzaam is als huisschilder. In zijn vrije 
tijd houdt hij zich met veel toewijding bezig met het 
schrijven van thrillers en historische romans. Michael 
Planting: “In 2021 verscheen mijn debuutroman ‘Het 
hart op de juiste plaats’, over twee Duitse broers, die 
hun Joodse vrienden helpen met onderduiken. Een 
spannend verhaal over moed, vriendschap en verraad 
in Nazi-Duitsland. Na de vele enthousiaste reacties 
op dit boek heb ik mij gestort op een maffiaverhaal. 
Ik wilde de spanning van die wereld combineren met 
het feit dat vreemde wendingen in het leven, ook bij 
‘gewone’ mensen, zich door een geringe speling van 
het lot, kunnen voltrekken. Ik vond het bovendien 
belangrijk dat het een boek zou worden dat voor een 
breed publiek aantrekkelijk is; in toegankelijke taal 
dus. Volgens mijn uitgever én de vooruitlezers is dat 
gelukt..”

‘De Colombiaan’ is inmiddels te bestellen, onder meer 
via www.uitgeverijdoornwater.nl. Het is uitgevoerd als 
paperback en kost € 21,95.

Interessante open dag voor 
gitaar in Odeon Cultuurhuis
in 2e Exloërmond
Afgelopen zaterdag konden liefhebbers van gitaren en gitaarmuziek 
hun hart ophalen in 2e Exloërmond. In Odeon Cultuurhuis vond 
namelijk een open dag voor gitaar plaats. Twee uur lang konden 
bezoekers er terecht om van alles over gitaren te weten te komen en 
werd af  en toe ook een stukje op de gitaar gespeeld.

Tijdens de open dag was onder 
meer Joey Wessels uit Emmer-
Compascuum aanwezig. Hij studeert 
aan de Rockacademie in Tilburg 
en geeft op zaterdagochtend 
gitaarlessen in Odeon Cultuurhuis. 
Samen met een aantal jonge 
gitaristen poseert hij op de foto. 
Ook eigenaar Arjan Verhart van het 
cultuurhuis staat op de foto (meest 
links). Verhart is tevens eigenaar 
van Verhart Muziek die tal van 
muzieklessen aanbiedt. “We wilden 
mensen graag laten zien dat we hier 
ook gitaarlessen aanbieden en hoe 
dat gaat. Maar ook wilden we laten 
zien dat onderhoud van de gitaar erg 
belangrijk is. Weet je bijvoorbeeld 
dat de snaren van een gitaar 

eigenlijk om de zes weken moeten 
worden vervangen om een zo goed 
mogelijke klank te verkrijgen.”

Er was echter nog veel meer, want 
Robert Tappel was ook aanwezig. 
Hij weet alles over gitaaronderhoud 
en –reparatie en vertelde 
geïnteresseerden erover. Ook gaf  hij 
demonstraties hoe men zijn of  haar 
gitaar het beste kan onderhouden. 
Verhart sprak over een prima 
opkomst en ving positieve geluiden 
op. “Dat is altijd mooi. Wie eens een 
les wil meemaken kan altijd even 
langskomen op zaterdagochtend. 
We beginnen om 11.00 uur.” (Week 
in Week uit / Gerry Grave)

15 april 2023: Wandeling en bezichtiging 
voertuigen 1940-1945 in Gasselte
Zaterdag 15 april 2023 organiseert de werkgroep “Gasselte ’40-’45” net als vorig jaar een wandeling 
van ongeveer 4,5 km in en om Gasselte langs enkele belangrijke punten uit de Tweede Wereldoorlog. 
Vanaf  13:00 uur is het mogelijk om ieder kwartier in groepjes (ingedeeld in maximaal 10 personen) te 
vertrekken vanaf  Dorpshuis De Trefkoel. 

De wandeling gaat langs het Oorlogsgraf, Kamp 
Dobbendal, het voormalige woonhuis van de Joodse 
juf  Saartje Frank en de pastorie/het “Witte Kerkje”. 
Tijdens de wandeling zal op diverse plaatsen door 
een lid van de werkgroep uitleg worden gegeven, 
waarmee de totale wandeling circa 2 uur duurt. Aan 
de wandeling zijn geen kosten verbonden. Opgave 
voor de wandeling kan per mail tot uiterlijk 8 april 
2023 op het volgende mailadres: info@gasselte4045.
nl, onder vermelding van naam, telefoonnummer, het 
aantal deelnemende personen en het gewenste tijdstip 

van vertrek: dit is ieder kwartier tussen 13.00 uur en 
15.00 uur mogelijk. Verder zullen op zaterdag 15 april 
2023 van 13.00 uur tot 17.00 uur op het parkeerterrein 
bij het “Witte Kerkje” (en ook op enkele andere 
plekken in het dorp) enkele historische voertuigen 
uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld staan. Deze 
voertuigen zijn voor alle belangstellenden deze middag 
vrij te bezichtigen (dus ook zonder deelname aan de 
wandeling). Het “Witte Kerkje” is deze middag voor 
iedereen geopend voor een drankje of  versnapering. 

Regelmatige zege voor 
Gieterveen
Gieterveen deed zondag wat vooraf  ook verwacht mocht worden. 
Het won namelijk afgetekend met 4-1 van Wedde, hekkensluiter in 
de Vierde Klasse C. Op de zege voor de ploeg van trainer Kuipers 
was helemaal niets af  te dingen. Gezien het krachtsverschil kwamen 
de gastheren nog goed weg met vier tegentreffers.

Gieterveen had de laatste weken wat 
pech. Of  beter; het zat niet altijd 
mee. Daar was zondag in en tegen 
Wedde echter geen sprake van. Met 
speels gemak werden de kansen 
bijeen gespeeld. Wedde daarentegen 
leek zich al op voorhand te hebben 
neergelegd bij een nieuwe nederlaag 
en bood dan ook amper weerstand. 
Bij rust stonden de bezoekers al met 
2-0 voor. De doelpunten kwamen 
op naam van Jurjen Zwinderman 

en Wilte Nijhuis. Ook in het tweede 
bedrijf  was er sprake van kat en 
muis. Nijhuis maakte de 0-3 en 
wederom Zwinderman tekende 
voor de vierde treffer van de 
bezoekers uit Gieterveen. Wedde 
kreeg in de slotfase nog wel de kans 
op de eretreffer, en die mogelijkheid 
werd door de ploeg van trainer 
Boneschansker met beide handen 
aangegrepen: 1-4. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Workshop in Valthe 
voor onderhoud 
tuingereedschap
De afdeling Eco Van Grond tot Mond van de vereniging 
VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) 
zal op zaterdag 1 april in Valthe een nuttige workshop 
organiseren over het gebruik en onderhoud van 
tuingereedschap. Gerhard Hölscher is al 40 jaar hovenier 
en wil ons graag van zijn kennis te laten profiteren. 
Zelf  gebruikt hij vaak gereedschap dat er, door goed 
onderhoud, ook na veertig jaar, nog geweldig uitziet. 
Hij zal ons vertellen hoe wij dat ook voor elkaar kunnen 
krijgen.

Iedereen kan zijn eigen tuingereedschap meenemen, maar 
van Gerard komt het dringende verzoek om dat vooral ook 
te laten in de huidige staat, hoe verwaarloosd dat ook zou 
zijn. Hij zal al het meegenomen gereedschap bespreken. Ook 
zal hij ons leren waar we bij de aanschaf  op moeten letten, 
want goedkoop is niet altijd duurkoop. Daarnaast zal hij ons 
laten zien hoe we schoffels, scheppen en ander gereedschap 
horen te gebruiken en ook zó kunnen slijpen dat het ons werk 
in de tuin een stuk lichter maakt. Na zijn uitleg kunnen de 
deelnemers zelf  aan de slag onder zijn toeziend oog.

Voor opgave en meer informatie kun je terecht bij  
info.ecovangrondtotmond@velt.nu

Leerlingen Montessorischool Borger in de hoofdrol 
tijdens open dag
Tijdens de landelijke Montessori 
dag vorige week donderdag zette 
Montessorischool Borger deze vorm 
van onderwijs in de spotlights. De 
school stond hier samen met de 
leerlingen uitgebreid bij stil tijdens 
een opendag. De Montessorischool 
Borger is gehuisvest in het 
Hunzehuys. De school heeft op 
dit moment 85 leerlingen die zijn 
verdeeld over vier groepen. Door 
mee te doen aan de landelijke 
open dag wilde de school laten 
zien wat deze vorm onderwijs 
inhoud waarbij een belangrijke rol 
was weggelegd voor de leerlingen 
zelf. Want zij kunnen volgens 
Laura Hoving voorzitter van de 
medezeggenschapsraad dit het beste 
laten zien en vertellen.

De school wilde tijdens de opendag 
aan ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden laten zien wat 
Montessorionderwijs is en waar de 
leerlingen de hele dag mee bezig zijn. 
De leerlingen zelf  hadden voor de 
opendag posters gemaakt en zorgden 
ervoor dat het de belangstellenden 
aan niets ontbrak. Zo zorgden ze voor 
een warm ontvangst, koffie en thee 
en konden de mensen vragen aan ze 
stellen. 

Laura Hoving: “De dag zelf  is heel 
druk bezocht. Als Montessorischool 
Borger voorzien we voor de regio 
in een behoefte wij zijn de enige 
Montessorischool in de buurt. Ouders 
kiezen bewust voor deze vorm van 
onderwijs en tijdens de opendag konden 
mensen konden zich oriënteren waar de 
kinderen mee bezig zijn”. 

Binnen het  Montessorionderwijs staat 
een actuele en uitdagende leeromgeving 
centraal. Hierin kunnen kinderen van 
vier tot twaalf  jaar individueel en samen 
met anderen, leren en zich sociaal-
emotioneel en cognitief  te ontwikkelen. 
Deskundige en gedreven leerkrachten 
werken nauw samen met ouders 
om samen te kijken naar de totale 
ontwikkeling van kinderen. Naast goede 
onderwijsresultaten, helpen zij kinderen 
zicht te krijgen op hun mogelijkheden. 
Leren met je hoofd, handen en hart. De 
school stelt de ontwikkelingsbehoeften 
van het kind centraal en past de 
organisatie in de groep zo aan dat 

kinderen leren om zichzelf  te sturen. 
Tegelijkertijd zorgt de leerkracht voor 
een uitdagende leeromgeving waar 
de kinderen ruimte hebben om te 
ontdekken maar ook waar ze instructie 
krijgen zodat ze verder uitgedaagd 
worden. Montessorischool Borger gaat 
uit van vier belangrijke uitgangspunten: 
Help mij het zelf  te doen – Leer 
me het zelf  te doen – Laat me het 
zelf  doen; Vrijheid in gebondenheid 
– Keuzevrijheid binnen duidelijke 
grenzen; Leren van en zorgdragen voor 
elkaar en Voorbereide en stimulerende 
leeromgeving. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)

Staand v.l.n.r. Lotta, Fay en Gert-Jan en zittend v.l.n.r. Aronszo, Hidde, Sybren en Jelte hebben 
samen met alle andere leerlingen meegeholpen aan een geslaagde open dag

Documentairevertoning IJswee van Okki Poortvliet in 
de kerk van Odoorn op zaterdag 25 maart 2023  
 
“Waarom zou je zoveel tijd besteden aan de voorbereiding op een ijsseizoen 
waarvan het onzeker is of  die komt?” IJswee is een documentairefilm 
over een ijsvereniging, een dorp en de warme winters. In de film volgen 
we Oringers, de inwoners Odoorn, de winter door. De Oringers ervaren 
allemaal op hun eigen manier IJswee.  
 
In de documentaire zie je het Drentse 
platteland met het weer veranderen. 
Je ziet animaties, archiefbeelden en 
je hoort de mysterieuze klanken van 
IJswee in de muziek van Wietse de 
Haan. En er zijn twee trompettisten, 
die met hun muziek de winter welkom 

heten en er weer afscheid van nemen. 
 
IJswee is het afstudeerproject van Okki 
Poortvliet, aan kunstacademie Minerva, 
2021. Tot zaterdag 25 maart 2023 om 
20.00 uur in de kerk van Odoorn. 
Kerk open om 19.30 uur 

Toegang: € 5,00 – verkoop via drogist 
Sima Odoorn

Uitslagen Bridgeclub 
‘t Aailaand Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op dinsdag 14 Maart jl.
 
1e plaats Marietje de Vries & Diewer Lutjes. 69,5 %
2e plaats Ankie Janssens & Dia Trip.  65,2 %
3e plaats Geke Koster & Jan ter Mors. 63,6%
4e plaats Susan v,d, Aa & Gera Meijer. 60,8%
5e plaats Ben v. Doorn & Manny Lutjes. 44,0%

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

Bridge-uitslagen DES 1
in Odoorn
De uitslagen van de 3e zitting van de 3e ronde van DES 1, 
gespeeld op 16 maart 2023, zijn als volgt:

1e  Anneke Super & Ruud v.d. Berg   63,25%
2e  Fiena Wolf  & Henk Tewis   60,58%
3e  Greetje & Jan Bruins    59,75%
4e  Co Glazenburg & Petra Visser   55,42%
5e  Leny Blaauw & Henny Nijland   55.00%.

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.

Uitslagen Bridgeclub 
Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 17 Maart 2023 in het Hunzehuys te 
Borger. 

A Lijn:
1e plaats: Geert Boekholt & Tinus Zinger 61,81%                                                                                                          
2e plaats: Janny Galetzka Angela Huyg 61,38%
3e plaats: Annie Dries & Fiena Wolf  53,84%

B Lijn:           
1e plaats: Minie Speelman & Anneke Super 69,27%
2e plaats: Wia Schuiling & Jan Dijk 59,38%
3e plaats: Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 56,25%

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

Nieuwe Spitwa(a)rk met bijzonder artikel over Berendina Slinger
Gespeelde zwangerschap in Valthermond, Sanders 
en Brakels over een erfenis in Staatsbossen en het 
Westerink-fietspad in Valthe

In de nieuwe Spitwa(a)rk deze keer drie artikelen over de Tweede 
Wereldoorlog. Henriët Kamies-Germs schreef  over haar oma, Berendina 
Slinger uit Valthermond. Zij beviel zogenaamd in 1942 in het ziekenhuis 
in Emmen van een joods meisje, Vera Rothschild. Het tweede artikel is 
een interview met Harm Sanders en Hendrik Brakels (beide Exloërs zijn 

overleden) over kamp De Hertenkei 
tussen Odoorn en Exloo. Henk van 
der Veen schrijft over verzetsman 
Hendrik Westerink en het naar hem 
genoemde fietspad vanaf  Valthe 
richting Emmen.

Op de voorplaat de overhandiging 
van het 0-nummer door burgemeester 
Roelof  Schaange (1811), vertolkt door 
Gerrit Bruins uit Borger, aan aannemer 
Henk Zomer en wethouder Pieter van 
Enckevort. In de rubriek Herkent u het 
nog? een foto van Gerrit Dam, klerk/
schrijver bij notaris Wichers in Exloo, 
met daarop ook zijn gezin en anderen. 
Op de Middenplaat een prachtige 
interieurfoto van de winkel van familie 
Pater (1950) in de Fabrieksstraat in 
Exloo. Uit de krant is een artikel over 

bedrag voor de overstroomde gebieden 
in 1953, ingezameld in de gemeente 
Odoorn.

Dit jaar viert jaar Spitwa(a)rk zijn 25e 
verjaardag. Een nieuwe rubriek is 
daarom 25 Jaar geleden. Hierin Berend 
Gengler 106 jaar oud (2e Exloërmond), 
Wim Heusinkveld (varkenshouder 
Exloërveen), Harm Geerts (Exloo) over 
buurtvereniging Kruisstraat, voorzitter 

Willem Bruining over 50-jarig jubileum 
Valther Boys. Jan Wierenga schreef  
een mooie Rondblik. Deze keer over 
Cuby (Harry Muskee) van Cuby and 
the Blizzards. Oderen verandert gaat 
over het pand van Twickler aan het 
Zuiderdiep in Valthermond.

Persbericht voor 

Week in Week uit?

Mail het naar 

redactie@

weekinweekuit.com

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

Internationale menwedstrijd in Exloo als voorproefje 
op EK en WK
De organisatie van de internationale menwedstrijd in Exloo kijkt uit naar 
het EK vierspannen en WK paramennen in augustus. Maar eerst is de 
aandacht gericht op de internationale menwedstrijden van 22 tot en met 
26 maart. Daar komen alle disciplines uit het aangespannen rijden aan 
de start. Het organisatieteam van Lieuwe Koopmans is blij met het grote 
aantal inschrijvingen. Ze willen van de wedstrijd een mooie start van het 
seizoen maken.

Hoewel de wedstrijd vroeg in het 
wedstrijdseizoen is, hebben 150 
menners zich aangemeld. Zij komen 
uit de hele wereld: Australië, Spanje, 
Duitsland, Denemarken, België, 
Oostenrijk, Noorwegen, Italië en 
Nederland. Veel Nederlandse menners 
grijpen de gelegenheid aan om te 
starten op een internationale wedstrijd 
in eigen land. Ruim de helft van het 
deelnemersveld (80 rijders) komt uit 
eigen land.

Vanaf  woensdag 22 maart arriveren 

de deelnemers op de terreinen van 
Hippisch Centrum Exloo. Donderdag 
23 maart is de eerste wedstrijddag. 
Dan rijden de enkelspannen en 
paramenners hun dressuurproef  op de 
grote zandpiste. Vrijdag 24 maart is het 
de beurt aan de twee- en vierspannen 
om hun dressuurkunsten te tonen 
aan het internationale jurycorps. Er 
nemen zowel ponyaanspanningen als 
paarden deel aan de wedstrijd. Omdat 
het programma propvol zit, begint 
de marathon op zaterdag 25 maart al 
vroeg. De eerste deelnemer zal om 

8.00 uur van start gaan. Er zijn nieuwe 
hindernissen gebouwd en dat biedt 
de vierspanrijders en paramenners de 
gelegenheid om vast een voorproefje 
te nemen op het EK en WK (23-27 
augustus). Voor het publiek liggen alle 
marathonhindernissen op loopafstand 
van elkaar, zodat alle fans hun favoriet 
gemakkelijk kunnen volgen.

Het laatste wedstrijdonderdeel is 
de vaardigheidsproef. Deze wordt 
zondag 26 maart verreden en vormt de 
spannende climax van de wedstrijd. Dit 
laatste onderdeel bepaalt wie uiteindelijk 
de winnaars zijn. Het publiek zal die 
dag ogen en oren te kort komen, want 
er worden twee parcoursen in de grote 
zandbaan gebouwd.  Toeschouwers zijn 
van harte welkom. Op alle dagen is de 
toegang gratis.
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Clubnieuws

vv Gasselternijveen
Zaterdag 25 maart 2023
SJO ZVC ‘14 JO9-2  SJO NWVV/Titan JO9-1 09:00
SJO ZVC’14 JO17-1  WVV JO17-2  11:00
SJO ZVC ‘14 JO11-2  Borger JO11-4  09:00
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM Bellingwolde JO13-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1  LTC JO15-2  11:00
SJO ZVC ‘14 JO19-1  Loppersum SC JO19-1  14:00
Valthermond JO12-1  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  11:00
VKW VR1  SJO ZVC ‘14 VR1  14:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  HOVC JO8-1 (J/M)  09:00
SJO ZVC ‘14 JO14-1  SPW JO14-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1  SPW JO10-1  11:00
SJS JO9-2  SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  10:30
Pekelder Boys JO11-1JM SJO ZVC ‘14 JO11-1  09:00
Ter Apel ‘96 FC JO9-2JM SJO ZVC ‘14 JO9-3  10:15

Zondag 26 maart 2023
Gasselternyveen 3  Eext 2  10:00
Roswinkel Sp. 3  Gasselternyveen 4  10:00
Forward 4  Gasselternyveen 2  10:00
VV Sleen 1  Gasselternyveen 1  14:00

Vrijdag 31 maart 2023
FC Zuidlaren 35+1  Gasselternyveen 35+1  20:00
Gasselternyveen 35+1  Buinerveen 35+1  20:30
Yde de Punt 35+1  Gasselternyveen 35+1  21:00
Gasselternyveen 35+1  EEC 35+1  21:30
SVZ 18+1  Gasselternyveen 18+1  19:30
Gasselternyveen 18+1  Zuidlaarderveen 18+1  20:00
FC Zuidlaren 18+1  Gasselternyveen 18+1  20:30
Gasselternyveen 18+1  Siddeburen 18+2  21:00
Gasselternyveen 45+1  S.V. Hoogersmilde 45+1  19:30
Borger 45+1  Gasselternyveen 45+1  20:30
Gasselternyveen 45+1  Fit Boys 45+1  21:00
LEO (Loon) 45+1  Gasselternyveen 45+1  21:30

vv Nieuw-Buinen
25-3-2023
09:00 Nieuw Buinen JO9-1 Sellingen JO9-2
09:00 Nieuw Buinen MO13-1 ST Tynaarlo/VAKO MO13-1
10:00 Nieuw Buinen JO11-1 ZNC JO11-1JM
11:00 Nieuw Buinen JO15-1 Assen FC JO15-4
12:00 Nieuw Buinen JO12-2 Veendam 1894 JO12-2
12:30 Nieuw Buinen MO17-2 ACV MO17-1
14:30 Nieuw Buinen JO19-1 SJO FC Coevorden JO19-2
08:45 Hoogezand JO12-1 Nieuw Buinen JO12-1
09:00 Westerwolde JO17-1 Nieuw Buinen JO17-1
10:00 SPW JO8-2 Nieuw Buinen JO8-1JM
10:30 Musselkanaal JO10-1JM Nieuw Buinen JO10-1
14:00 Klazienaveen MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
14:45 LEO (Loon) VR1 Nieuw Buinen VR1
   
26-3-2023
10:00 Forward 8 Nieuw Buinen 2
14:00 Nieuw Buinen 1 SVV’04 1

sv Borger
Zaterdag 25 maart 2023  
09:00 Borger JO11-3JM KSC JO11-1JM
09:00 Borger JO8-2 ASVB JO8-1JM
11:30 Borger JO17-2 SJS JO17-1
11:30 Borger JO11-1 Meerdijk JO11-1
12:00 Borger MO15-1 ST FC Assen/LTC MO15-2
14:30 Borger 1 WVV 1
14:30 Borger 2 Knickerbockers The 4
08:45 LTC JO11-2 Borger JO11-2
09:00 SJO ZVC ‘14 JO11-2 Borger JO11-4
10:00 Achilles 1894 JO17-1 Borger JO17-1
10:30 De Weide JO13-4JM Borger JO13-2
12:00 Annen JO13-1 Borger JO13-1
12:15 SJO JVZ JO15-1 Borger JO15-1
13:00 WKE ‘16 JO15-1 Borger JO15-2
14:45 LEO (Loon) JO19-1 Borger JO19-1

Zondag 26 maart 2023  
10:00 VKW 5 Borger 2 zo.

vv HOVC
Zaterdag 25 maart 
8.30 Fc Klazienaveen JO12-3 HOVC JO12-2JM
9.00 HOVC JO8-2 DZOH JO8-3
9.00 SJO ZVC’14 JO8-2 HOVC JO8-1JM
9.30 HOVC JO11-1JM Gomos JO11-2
9.30 CEC JO9-2 HOVC JO9-1JM
10.00 EHS’85 JO10-1JM HOVC JO10-1
10.30 HOVC JO12-1JM Musselkanaal JO12-2
10.30 St Pesse/ Wijster JO15-2 HOVC JO15-2JM
10.30 Vios(O) JO15-1JM HOVC JO15-1JM
11.00 KSC JO13-1JM HOVC JO13-1
12.30 St Gieten/ Eext JO17-1JM HOVC JO17-1
14.00 HOVC JO19-1 De Weide JO19-1
14.30 HOVC Vr1 vv Sweel Vr2
  
Zondag 26 maart 
10.00 HOVC 2 LSC 1890 2
10.00 WKE’16 2 HOVC 3
10.00 HOVC 4 SPW 3
10.00 Zwartemeerse Boys 2 HOVC 5
10.00 HOVC 6 Vios(O) 3
10.00 Bareveld 3 HOVC 7
14.00 HOVC 1 Musselkanaal 1

vv Gieten
Vrijdag 24 maart
22:00 Futsal Winsum 2 Gieten 1 Zaal

Zaterdag 25 maart
09:00  Gieten JO7-2  Gorecht JO7-3  
09:00  Gieten/Eext JO8-2JM  Gomos JO8-1  
09:00  Gieten/Eext JO9-1JM  Musselkanaal JO9-1  
09:00  Gieten JO8-3  Zuidlaren JO8-4  
09:00  Gieten/Eext JO11-2JM  VAKO/Tynaarlo JO11-2  
09:00  LEO JO15-1  Gieten/Eext JO15-1  
09:00  BBC JO8-1JM  Gieten/Eext JO8-1JM  
09:00  BSVV JO9-2  Gieten/Eext JO9-2JM  
09:20  Gieten JO7-2  Zuidlaren JO7-1  
09:20  Sellingen JO7-1JM  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:30  CEC JO10-1  Gieten/Eext JO10-1JM  
09:40  Gieten/Eext JO7-1JM  Coevorden JO7-1JM  
09:40  Annen JO7-1  Gieten JO7-2  
10:30  Gieten/Eext JO13-2JM  HS’88 JO13-3JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  ACV JO13-2  
10:30  Gieten/Eext JO11-1JM  Glimmen JO11-1  
10:30  Asser Boys JO14-1  Gieten/Eext JO14-1JM  
11:15  Zuidlaren JO15-2  Gieten/Eext JO15-2JM  
12:00  BATO JO19-1  Gieten/Eext JO19-2  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  Valthermond JO17-1  
12:30  Gieten/Eext JO17-1JM  HOVC JO17-1  
14:30 Gieten/Eext JO19-1 Hoogeveen JO19-1

Zondag 26 maart
10:00  Gieten 3  Stadskanaal 5  
10:00  Gieten 5  Roden 3  
10:00  Gieten 2  VENO 2  
10:00  Annen 6  Gieten 4  
14:00  SVZ 1  vv Gieten

vv Buinerveen
Zaterdag 25 Maart  
BBC JO 17-1 BATO JO 17-1 10.30 uur
BBC JO 13-1 Mussel JO 13-1 11.00 uur
BBC JO 10-1 Ter Apel’96 JO 10-2 09.00 uur
BBC JO 08 1 Gieten/Eext JO 08-1 09.00 uur
Stadskanaal JO 07-1 BBC JO 07-1 10.30 uur
  
Zondag 26 Maart   
Buinerveen 1 EHS’85 1 14.00 uur
ZNC 2 Buinerveen 3 10.00 uur

Zakelijke overwinning voor SV Borger in Coevorden
Oerdegelijk Borger geeft vrijwel geen kansen weg en 
maakt er zelf twee tegen CSVC
Na de eerste 
uitoverwinning twee weken 
geleden tegen Veenhuizen 
was Borger vorige week 
gebrand om door te gaan 
stomen op de ranglijst. 
De Koning Winter bleek 
echter spelbreker. Er werd 
met man en macht gewerkt 
om het veld op De Drift 
sneeuwvrij te krijgen, 
maar het mocht niet baten. 
De thuiswedstrijd tegen 
Vitesse ’63 werd afgelast. 
Een week later zag de 
wereld er heel anders uit. 
Onder het genot van een 
heerlijk lentezonnetje 
stonden de groenhemden 
in Coevorden aan de aftrap 
voor het duel met CSVC. 
Op basis van de ranglijst 
moesten de mannen 
van hoofdtrainer Arne Joling deze kunnen winnen, al wist men ook dat de Ganzenstadbewoners in de tweede 
seizoenshelft een stuk beter op dreef  zijn dan tijdens de maanden voor de winterstop. Van onderschatting mocht 
beslist geen sprake zijn.

Door: Erwin Beukema  | Foto: Alle Oldenbeuving

Drie momenten, één goal
Het Technisch Kader van Borger moest enigszins puzzelen 
voorafgaand aan dit duel. Vaste basisklanten Floris 
Hiddink (blessure) en Levi v/d Span (verhinderd) waren 
niet beschikbaar. Gelukkig stonden oudgedienden Melvin 
Ottens en Luuk Kenter te trappelen om terug te keren in de 
basisopstelling. De luxe van een brede selectie!

Al snel werd duidelijk dat de neutrale toeschouwer deze 
middag niet de grote winnaar zou worden. Beide teams 
zakten in wanneer de tegenstander de bal had. De opbouw 
was traag, al kan het ook uitgelegd worden als zorgvuldig en 
wanneer er eens een bal de diepte in werd gestuurd leverde dit 
veelal balverlies op. Nee, genieten was het niet langs de lijn. 
Het groenwitte deel van de supporters veerde na een klein 
kwartier voetballen op toen Tim Edens, als eindstation van 
een ingestudeerde hoekschop, hard richting doel schoot. Het 
leder zoefde langs de verkeerde kant van paal en lat. Aan de 
andere kant ontsnapte Ismail Uçan een vijftal minuten later 
knap aan zijn bewakers. Ook zijn inzet eindigde echter niet 
tussen de palen. Het derde en laatste echte wapenfeit in het 
eerste bedrijf  leverde wel een doelpunt op. Hendrik Gustin 
schoot voor de vijfde opeenvolgende wedstrijd raak. De 
credits gingen voor een groot deel naar Benjamin Mazeau 
die middels een lange pass een werkelijk voortreffelijke assist 
leverde.

In the pocket
De tweede helft was zo mogelijk nog saaier dan de eerste, 
al probeerde CSVC wel iets hoger te gaan staan. Dat 
zorgde ervoor dat de gasten enigszins zoekend waren in 
de veldbezetting, maar tot problemen aan de kant van de 
bewoners van de Hunebedhoofdstad leidde dit eigenlijk nooit. 
De mogelijkheden waren bijzonder spaarzaam aan beide 
kanten. De paar keer dat er wel gevaar ontstond voor één van 
beide goals, dan was dit aan de zijde van de thuisploeg. Zo 
lang de marge slechts één doelpunt was bleef  de spanning 
wel in de lucht hangen. Dat Borger een kwartier voor tijd 
een strafschop kreeg was dan ook zeer welkom voor de 
bezoekers. Gijs Roda werd net binnen de beruchte lijnen 
onderuit gehaald. De door Mazeau onberispelijk ingeschoten 
strafschop voelde bevrijdend voor een ieder met een groenwit 
hart. Deze was ‘in the pocket’. 

Koning van de gelijke spelen
In de zak was de 0-2 overwinning inderdaad. Het 
slotoffensief  van de oranjehemden bleef  uit, waardoor Borger 
voor het eerst deze competitie twee wedstrijden op rij wist te 
winnen. Twee keer in een uitwedstrijd zelfs, dus dat mogelijke 
‘syndroom’ verdwijnt in de kliko. Volgende week ontvangen 
de groenwitten WVV uit Winschoten. De uitwedstrijd werd 
tamelijk kansloos door Borger verloren, men heeft dus nog 
iets goed te maken. Wordt het drie op een rij, of  wordt het 
een zeldzame thuisnederlaag? De TOTO-spelers kunnen het 
beste een drietje noteren. WVV is deze competitie immers de 
absolute Koning van de gelijke spelen, maar liefst 8 (!) keer 
deelden de roodzwarten de punten, zo ook afgelopen zaterdag 
knap tegen koploper ZZVV.

Opstelling Borger: Haandrikman, Van Dijk, Edens, Brink, 
Kaspers, Speelman, Ottens, Gustin (85. Oving), Mazeau, 
Kenter en Roda.
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Ook Witteveense Boys te sterk voor 
strijdend De Treffer’16
Het zit ook nooit eens mee. De Treffer’16 verloor zondag met 4-1 van Witteveense 
Boys. ‘Na zeventig minuten maakten we de dan verdiende 2-2. Deze treffer werd 
echter afgekeurd, want de bal zou uit zijn geweest’, zag trainer Ludy Hulshof. ‘Wat 
dat betreft zit het ook nooit eens een keer mee.’

Strafschop Melvin Wiering
De Treffer’16 speelde zondag een heel 
behoorlijke wedstrijd. Wel keken de mannen 
van trainer Hulshof  halverwege de eerste 
helft al tegen een 2-0 achterstand aan. Via 
een benutte strafschop van Melvin Wiering 
werd het echter 1-2. ‘Daarna hadden we 
door moeten drukken en dat deden we ook. 
Via Pascal Manning maakten we de terechte 
2-2, maar die goal werd dus afgekeurd. 
Toen zij vervolgens de 1-3 maakten was ons 
verzet gebroken. Witteveense Boys had toen 

verder uit kunnen lopen, want we waren 
toen helemaal op.’ Hulshof  denkt nog steeds 
dat zijn ploeg niet puntloos zal blijven dit 
seizoen. ‘Ik denk dat we nog zeker punten 
gaan pakken. Maar aan de andere kant blijft 
het steeds een heel karwei om een team op de 
been te brengen. Zo moeten we binnenkort 
onze doelman Ruben Kral vanwege een stage 
weer een paar weken missen. Dat is jammer 
en dat wordt dus weer puzzelen.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Gasselternijveen pakt laatste strohalm
De voetballers van Gasselternijveen deden zondag prima zaken door in eigen huis 
met 1-0 te winnen van Schoonebeek. Daarmee pakten de roodhemden ook meteen de 
laatste strohalm in de strijd om klassenbehoud. ‘Over negentig minuten was de zege 
gewoon terecht. We stonden er vanaf  de eerste minuut’, zei trainer Johan Hollen na 
afloop.

Matchwinner Joep Meertens
Vanaf  het begin van de wedstrijd was 
Nieveen de baas. Echt heel erg veel grote 
kansen leverde het allemaal niet op. ‘Aan de 
andere kant gaven we ook eens een keer niets 
weg. Het stond defensief  gewoon goed en 
gelukkig bleven ook individuele fouten uit’, 
zag Hollen tevreden. Pal na de rust opende 
Gasselternijveen de score. De treffer kwam 
op naam van Joep Meertens: 1-0. Het bleek 
na negentig minuten ook meteen de enige 
treffer van de wedstrijd.

Weer perspectief
‘Het was gewoon goed. De jongens waren 
zich er van bewust dat dit onze laatste kans 
was. En zonder nou meteen de polonaise 
te lopen is dit wel een zege die weer wat 
perspectief  biedt. We hebben nog steeds 
plek op de nacompetitie en zo lang dat zo is, 
gaan we er vol voor.’ Gasselternijveen neemt 
het volgende week op tegen Sleen. ‘Ik heb 
nooit het gevoel dat we kansloos zijn en dus 
kunnen we ook tegen Sleen echt wel punten 
pakken’, besluit Hollen. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Verdiende overwinning voor Buinen
Buinen won zondag in Dalerveen met 2-0 van hekkensluiter DSC’65. ‘Het was 
een terechte zege, al kwam die wel moeizaam tot stand. Pas vijf  minuten voor tijd 
maakten we de bevrijdende 2-0’, zei trainer Johan Sikkes na afloop. Omdat koploper 
EHS’85 verloor, blijft Buinen nog steeds in de race voor de titel. ‘Wij moeten punten 
blijven verzamelen. Alleen op die manier kunnen we de druk er op houden.’

Doelpunten Beijering en Huizing
DSC’65 ging zondag bepaald niet voor de 
schoonheidsprijs. Het speelde zeer gesloten 
en bediende zich alleen van lange ballen. 
‘We hadden steeds een veldoverwicht, 
maar maakten in de eindfase net steeds de 
verkeerde keuzes’, zag Sikkes. Na ruim een 
half  uur werd het toch 1-0 voor Buinen. 
Milan Beijering werd met een steekpass 
weggestuurd en rondde beheerst af. Na 
de voorsprong speelde Buinen wel iets 
gemakkelijker, al bleef  het slordig in de 

eindfase. ‘En dan weet je dat hoe langer het 
duurt voor je de tweede treffer maakt, hoe 
meer vertrouwen DSC’65 krijgt. Zij hebben 
echter amper kansen gehad.’ Vijf  minuten 
voor tijd gooide Remco Huizing het duel in 
het slot. Dat deed hij met zijn hoofd na een 
prima aanval: 0-2. ‘We leven van week tot 
week. Het was niet groots vandaag, maar in 
deze fase draait het vooral om het verzamelen 
van punten’, zegt Sikkes. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Seizoen GKC in Gasselte gaat als een 
nachtkaars uit
Het seizoen voor GKC lijkt als een nachtkaars uit te gaan. Zondag werd in Barger-
Compascuum met 3-0 verloren van SVBC. Daardoor zit de ploeg uit Gasselte wat 
ingeklemd onderin de middenmoot van de Vijfde klasse D. En omdat degradatie ook 
niet mogelijk is en vanwege het feit dat een periodetitel er gewoon niet meer inzit, 
wordt het een kwestie van het seizoen uitzingen.

Statistieken
Zoals zo vaak was GKC minstens 
gelijkwaardig aan de tegenstander. SVBC 
is nog steeds in de race om nacompetitie. 
In voetballend opzicht was er tussen beide 
ploegen echter amper klassenverschil te 
zien. Zoals ook weer zo vaak liet GKC weer 
wat kansen liggen, terwijl de eerste de beste 
grote kans van SVBC wel meteen weer een 
treffer betekende. Marijn Roufs tekende 
voor de openingstreffer: 1-0. Ook daarna 

was de wedstrijd in balans. Beide ploegen 
kregen kansen, maar opnieuw wisten de 
gasten niet te scoren. Dat deed SVBC wel, 
want na een uur voetbal tekende Davey 
Geerts voor de beslissende 2-0. Dat Stan 
Bijl in de slotfase ook nog de 2-0 maakte, 
was slechts voor de statistieken. De zege 
voor SVBC was belangrijk; het mengt zich 
daardoor nadrukkelijker in de strijd om 
de nacompetitie. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Buinerveen verliest geflatteerd van 
Wijster
Nadat Buinerveen onlangs tegen Protos weer eens het zoet der overwinning smaakte, 
kreeg de ploeg van trainer Willy Kral zondag in en tegen Wijster toch weer het deksel 
op de neus. Hoewel er van veel krachtverschil weinig sprake was, leed Buinerveen 
toch een 3-0 nederlaag. Dat had vooral te maken met de aanwezigheid van aanvaller 
Berni Nijhof  van de thuisclub. Hij was namelijk verantwoordelijk voor de gehele 
productie van de gastheren.

Rode kaart voor de thuisclub
Buinerveen verschool zich geenszins in 
Wijster en beide partijen kregen over en 
weer wat kansen. Na 25 minuten opende 
Nijhof  eigenlijk vanuit het niets de score: 1-0. 
Buinerveen leek daarna in het zadel geholpen 
te worden door Wijster toen pal voor rust 
Lex Eleveld namens de gastheren met een 
rode kaart in kon rukken. Buinerveen kreeg 

daardoor een licht veldoverwicht, maar echt 
uitgespeelde kansen leverde dat niet op. 
De thuisclub was op de counter wel steeds 
gevaarlijk en één van die uitbraken leverde 
de 2-0 op. Het verzet van de bezoekers leek 
gebroken. Daardoor kon opnieuw Nijhof  in 
de slotfase zelfs nog de 3-0 maken. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Ludie Hulshof uit Nieuw-Buinen tekende 
contract bij vv SPW
 
Het bestuur van vv SPW heeft een 
overeenkomst gesloten met Ludie 
Hulshof  voor het hoofdtrainerschap 
voor komend seizoen. De technische 
commissie heeft de sollicitaties 
beoordeelt en de wensen van de selectie 
met daarbij de eisen van het bestuur goed 
en zorgvuldig met elkaar afgewogen.

Voorzitter Klaas Muntjewerff  en de nieuwe 
hoofdtrainer Ludie Hulshof  zijn geen 
onbekenden van elkaar. Zo heeft Klaas nog 
onder Hulshof  gevoetbald in het seizoen 
2010/2011.

Dit was de eerste periode van Ludie bij de 
vv SPW. Ludie geeft aan warme gevoelens te 
hebben bij de club uit Stadskanaal Noord en 
komt daarom ook graag terug.

Het bestuur is zeer content met de aanstelling 
van Ludie, een vertrouwd gezicht, een man 
met voetbalverstand en voetbaldier ten top!

Voor Ludie ligt er een mooie uitdaging klaar. 
Een relatief  jonge selectie, met een goede 
aansluiting van een SPW zaterdag en zondag 
2 zijn er veel mogelijkheden. De aanstormde 
jeugd zal in de toekomst ook aansluiting 
vinden bij de senioren.
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DE LEEWAL OPENT
OP 1 APRIL

ALLE INFO OP DE WEBSITE

- OPENINGSTIJDEN,
- TARIEVEN
- LESKAARTEN
- ABONNEMENTEN
- ACTIVITEITEN

OPENT 
26 APRIL

OPENT 
26 APRIL

ECHT!   :)
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Ruim vierhonderd deelnemers aan de 
Tegelhuys Gieten MTB-tocht

Afgelopen zondag organiseerde TFC 
(Tour Fiets Club) Gieten weer haar 
jaarlijkse mountainbiketocht door de 
bossen van Boswachterij Gieten-Borger 
en de dorpen Gieten, Gasselte en 
Drouwen. Met de lente in aantocht was 
het weer een prachtig evenement met heel 
veel deelnemers.
 
Lof
De organisatie had weer voor een prachtig 
parcours gezorgd. Uiteraard werd een groot 
deel van het eigen parcours in het bos 
opgenomen, maar ook andere delen van de 
twee gemeenten waarin werd gereden werden 
aangedaan. Een route door Aa en Hunze en 
Borger-Odoorn was voor velen meer dan de 
moeite waard. Week in Week uit maakte foto’s 
bij de hunebedden D19 en 20 in Drouwen. 
Daar waren veel deelnemers nogal onder de 
indruk van de geweldige omgeving en dito 
route. Twee mannen uit het Friese Sumar 
reden de 75 kilometer en waren vol lof. “Het 
is niet zo moeilijk om deze route te rijden 
hoor; de omgeving is prachtig en wat een 
fantastische route.” Er kon overigens uit 
drie afstanden worden gekozen, 35, 50 en 75 
kilometer. Voor iedereen wat wils dus.
 
Ook schaatser Jorrit Bergsma deed mee
De Tegelhuys MTB-tocht steunde een goed 
doel. Zo gaat elke Euro van het inschrijfgeld 
van elke deelnemer naar Kinderen van de 
Voedselbank. “We hadden veel deelnemers, 
namelijk vierhonderdveertig en startten 
dit jaar elders, namelijk bij het pand van 
Tegelhuys, een van onze sponsoren. We 

konden namelijk niet bij de ijsvereniging 
terecht, want daar was namelijk wat anders te 
doen. Bij Tegelhuys was veel ruimte en dat 
was dus ideaal met een mooi groot terras en 
veel parkeergelegenheid. Iedereen was daar 
tevreden over. Er waren ongeveer veertig 
vrijwilligers in de weer. Zelfs schaatser Jorrit 
Bergsma deed mee aan de 75 kilometer. 
We kijken als organisatie op een prachtig 
evenement terug. Gewoon dik tevreden”, 
sprak Edgard Weening van de organisatie. 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

MOVV te sterk voor Gieten
‘Dit jaar overleven en dan eventueel volgend seizoen oogsten’. Dit liet Gieten trainer 
Bas Nibbelke enige weken geleden al optekenen. En overleven wordt het zeker dit 
seizoen, want na de 3-0 nederlaag op eigen veld tegen MOVV staat de ploeg van 
Nibbelke op een nacompetitie plaats. Wanhopen hoeft Gieten echter nog zeker niet 
Zo is het gat met de nummer drie van de ranglijst bijvoorbeeld slechts zes punten. De 
komende wedstrijden tegen SVZ (uit) en Groninger Boys (thuis) kunnen dan ook best 
als cruciaal voor het verdere verloop van de competitie beschouwd worden.

Twee goals van topscorer Blaauw
Gieten wordt dit seizoen slechts zelden 
weggespeeld en dit was ook zondag tegen 
MOVV zeker niet het geval. Zoals zo 
vaak had de thuisclub echter moeite met 
scoren, en vlogen de ballen er aan de andere 
kant wel weer heel gemakkelijk in. Na 22 
minuten trof  Jordi Blaauw doel, iets dat hij 

op een belangrijk moment- kort na de thee 
- opnieuw deed. Daarmee tekende Blaauw 
voor zijn 25e treffer van het seizoen. Het 
verzet van Gieten leek na de 0-2 gebroken. 
De 0-3 van Nick Wiegman in de slotfase had 
dan ook slechts statistische waarde. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Noordster en HOVC stellen publiek teleur

HOVC had goede zaken kunnen doen in de strijd om handhaving. De uitwedstrijd 
tegen hekkensluiter Noordster leverde echter niet meer op dan een punt. Want na 
negentig minuten voetbal stond er een toch wel teleurstellende 0-0 op het scorebord.
 
‘We waren gewoon niet goed’
Zeker in de eerste helft was HOVC niet bij 
de les. Omdat ook Noordster onmachtig 
was, viel er voor de toeschouwers bijzonder 
weinig te genieten. ‘Na de rust waren we 
iets beter, Noordster kreeg toen helemaal 
geen kansen meer. Ik moet echter eerlijk 
zeggen dat we gewoon niet goed waren. Ik 
denk dat we over heel de wedstrijd slechts 
één of  twee kansjes hebben gehad. Het zat 
er gewoon niet in vandaag.’ Ondanks de 

offday is de nacompetitie nog steeds in zicht 
voor HOVC. ‘Kijk, het zal lastig worden 
om ons rechtstreeks te handhaven. Daar 
moeten we reëel in zijn. Maar het gat met een 
nacompetitie plaats is slechts twee punten. 
Dat ligt dus binnen handbereik en daar gaan 
we nog steeds voor’, zegt trainer Erik de Jong. 
Averij in de vorm van gele of  rode kaarten 
liep HOVC zondag niet op. ‘Dat was nog 
een pluspunt van deze middag’, zei De Jong. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

WKE’16 en Valthermond scoren niet

De topper in de Tweede Klasse K tussen WKE’16 en Valthermond eindigde zoals 
het begon: 0-0.  Thuisclub WKE’16 kreeg tijdens de zeer onderhoudende wedstrijd 
de grootste kansen en raakte paal en lat. Aan de andere kant kregen de Mondkers 
in de eerste en de laatste minuut dé kans om te scoren. ‘Een terecht gelijkspel’, zei 
trainer Kenny Koning na afloop. WKE’16 trainer Albert Koops baalde. ‘Er had meer in 
gezeten. Ik denk dat er vandaag maar één ploeg was die wilde winnen en dat waren 
wij. Maar goed, er is nog niets verloren en het zal tot aan het einde van de competitie 
spannend blijven.’

‘We wilden vooral neutraal spelen’
Trainer Koning van Valthermond had 
wat concessies gedaan aan de aanvallende 
speelstijl. ‘We wilden er beslist geen 
vechtwedstrijd van maken. We wilden vooral 
neutraal spelen. Dat is op zich prima gelukt, 
al waren we aan de bal niet goed. We speelden 
met weinig lef, terwijl er wel mogelijkheden 
waren.’ Valthermond miste overigens 
spelmaker Alwin Braakman. Hij was op 
vakantie. ‘Om die reden had ik Mike Wilts op 
het middenveld geposteerd. Dat ging op zich 
prima. Verder hebben we met twee spitsen 
gespeeld. Al met al was ik wel tevreden. Ik 
heb ook maar één keer gewisseld, en dat was 
nog noodgedwongen ook want Jens Bulle zat 
er helemaal doorheen’, zegt Koning.

Kans Milan Draijer in de openingsfase
Valthermond kreeg zoals gesteld in zowel 
de eerste als de laatste minuut kansen op 

een doelpunt. Al na een minuut werd Milan 
Draijer weggestuurd. Hij raakte de bal 
echter met zijn mindere linkerbeen niet goed 
genoeg. Tussendoor deelde WKE’16 de 
lakens uit ‘Zeker via Harold Wolters kregen 
we een aantal grote kansen. We raakten paal 
en lat en het zat ons dus bepaald niet mee’, 
baalde Koops na afloop.

Schot Veerbeek gestopt
In de slotminuut leek Valthermond alsnog 
met de zege aan de haal te gaan. Een 
inzet van Erik Jan Veerbeek werd echter 
net gestopt door WKE’16 doelman Kok. 
‘Het wordt nu aftellen. Er is niets beslist. 
Het is een cliché, maar we spelen nu nog 
acht finales. De druk ligt nu wel bij de 
achtervolgers, en dat is wel lekker’, besluit 
Valthermond trainer Kenny Koning. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)
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in ‘t Brughuus te Valthermond

Foto’s: Herman van Oost
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Donderdag 30 maart
Natuurgebieden in Borger-Odoorn

Lezing in Borger van 
Uko Vegter, ecoloog 
bij de Stichting Het 
Drentse Landschap
Op donderdag 30 maart 2023 aanvang 19.30 
uur organiseert IVN Borger-Odoorn een lezing 
door Uko Vegter over de natuurgebieden van 
Het Drentse Landschap in Borger-Odoorn. De 
lezing vindt plaats in het kenniscentrum van het 
Hunebedcentrum in Borger, Bronnegerstraat 
12 in Borger. Parkeren van auto's kan op 
het terrein. Geadviseerd wordt om niet te 
parkeren op de Bronnegerstraat of  op het 
grote parkeerterrein aan de Hunebedstraat.  
De kosten voor deze lezing bedragen € 5. 
Graag gepast betalen bij binnenkomst van de 
zaal. Opgave voor de lezing is noodzakelijk. 
Bij voorkeur via de aanmeldknop onder de 
informatie over de lezing bij de activiteiten op 
onze website.  www.ivnborgerodoorn.nl Als dat 
niet lukt kan het ook rechtstreeks via E-mail: 
ac.ivn.bo@gmail.com

Tijdens de lezing over natuur in onze gemeente 
zal Uko met name aandacht besteden aan 
natuurgebieden van Het Drentse Landschap (HDL). 
Het HDL bezit in onze gemeente namelijk heel 
mooie en gevarieerde natuurgebieden. Sommige 
al heel lang en andere sinds kort. Hij laat ons 
uitgebreid kennis maken met de mooie natuur in 
de verschillende gebieden, maar zal ook aandacht 
hebben voor de bedreigingen die er zijn.

Drouwenerzand
Dit is wellicht het meest bekende terrein van HDL. 
Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat het 234 ha 
grote Drouwenerzand werd gekocht. Sindsdien 
wordt het zorgvuldig beheerd. Dat moet ook wel 
want het gebied omvat Europees beschermde 
natuur (Natura 2000) en is ook het eerste aardkundig 
monument dat Drenthe kent.

Exloërkijl
Deze voormalige zandwinplas met omringend 
bosgebied en oude veenwijken ligt in 2e 
Exloërmond. Het terrein omvat 71 ha.

Hunzedal
Veel aandacht van Het Drentse Landschap is de 
laatste tijd besteed aan de ontwikkeling van natuur 
in het Hunzedal. In onze gemeente gaat het dan om 
de twee bovenlopen van de Hunze, het Voorste en 
het Achterste Diep. Langs het Voorste Diep komen 
we eerst de Mandelanden (120 ha) tegen. Daar 
kronkelt na 2011 de snelstromende beek weer door 
bloemrijke schraallanden. De Flessenhals grenst 
direct aan de Mandelanden, ook daar meandert de 
beek weer.

Verderop liggen de Bronnegermaden en de 
Branden. De Branden is zeer recent ingericht en 
de Bronnegermaden volgt over een aantal jaren. 
Langs de andere bovenloop van de Hunze, het 
Achterste Diep vinden we de Zoersche landen en de 
Kwabsche kuilen (80ha). Het is nu o.a. een paradijs 
voor bevers. Verderop ligt het Lofargebied (425 
ha). Dat gebied  ontwikkelde zich na 2008 wellicht 
tot het meest gevarieerde natuurgebied van het 
Hunzedal met een bijzonder rijke moerasflora en het 
is een eldorado voor vogels en libellen.

Een nieuw gebied langs het Achterste Diep is de 
Paardetangen, dat bestaat uit 67 ha kruidenrijk 
vochtig grasland langs de meanderende beek.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Mascotte Parade in Borger
De Mascotte Parade zal zaterdag 25 maart voor de tweede keer plaatsvinden op 
het dorpsplein in Borger. Het is een programma vol muziek, dans en plezier. 
Hunebedcity roept alle kinderen op om mee te komen doen met de muzikale 
optocht door het centrum van Borger. Dit in het kader van de landelijke 
Kindermuziekweek.

Het programma start zaterdag 25 maart om 
12.00 uur op het plein voor Hunebedcity 
en duurt tot 16.00 uur. Alles is vrij 
toegankelijk. Wat kun je zoal verwachten? 
De Mascotte Parade zit propvol met 
stralende optredens van meer dan twintig 
bekende mascottes. Er kan volop worden 
meegezongen en gedanst op de muziek 
van tante Rita tijdens de Mini Mascotte 
Disco. Volg de pijlen naar het winkeldorp 
en ga op zoek naar mascottes om stempels 
te verdienen. Met een volle stempelkaart 
verdien je een lootje. En deze lootjes 
geven kans op vele mooie prijzen, zoals 

bijvoorbeeld gesigneerde voetbalshirts en 
vrijkaarten voor attractieparken. Natuurlijk 
kun je als je dat zou willen, ook op de foto 
met je favoriete mascotte. De spetterende 
optredens van de bekende The Voice Kids 
deelnemers Tyar Zitter en Dolce Beringer 
mag je in ieder geval niet missen. Neem 
alvast een voorproefje door te kijken op 
YouTube om te zien hoe fantastisch deze 
aanstormende talenten zijn.
Alvast een beetje in de stemming komen?  
Speel dan nu al het digitale Memory 
spel van Learn Games. Ga naar www.
learngames.nl/mascotteparade. We 

sluiten af  met een Mascotte optocht 
waarbij iedereen mag meelopen tussen de 
mascottes. Breng vooral iets mee om herrie 
te maken,  een speelgoed trommel of  een 
pan met een pollepel……alles is goed. 
Want iedereen moet de parade horen en 
zien! Deze Parade vertrekt om 15.00 uur 
onder leiding van de Beiler Notenkrakers, 
voor de toren van de Willibrordkerk.  Zorg 
dat je erbij bent.

Programma op het dorpsplein:
12.00 uur Mini Mascotte Disco
13.00 uur  The Voice Kids deelnemers
 Tyar en Dolce
14.30 uur Mini Mascotte Disco
15.00 uur Mascotte optocht met Beiler 
 Notenkrakers
15.30 uur Prijsuitreiking loterij
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Autobedrijf HABO, Handelsweg 8, 7826 TC Emmen. T (0591) 625 513. www.autobedrijf-habo.nl

naar de PAAS-4-DAAGSE bij HABO!
Kom voor uw nieuwe auto

Vier dagen lang Paasvoordeel:

Heel veel 
actie, mis 
het niet!

Vrijdag 

7 
april

09.00 - 17.00 u.

Zaterdag 

8 
april

09.00 - 17.00 u.

2e Paasdag 

10
april

12.00 - 16.00 u.

Donderdag 

6 
april

09.00 - 17.00 u.

Tot wel

€ 1.000,-
PAAS
KORTING

AAngeboden door 
Autobedrijf HABO

Diner
bon

Dinerbon voor twee 
te besteden bij 

Proeflokaal
Bregje in Emmen
bij aankoop auto!
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Voorstelling over verborgen armoede
Bingo met een boodschap: gratis theatervoorstelling in het MFA Nieuw-Buinen en 
Odeon Cultuurhuis in 2e Exloërmond
Een gratis theatervoorstelling over een relevant en actueel onderwerp: De voorstelling 
Bingo! wordt op woensdag 5 en donderdag 6 april opgevoerd. Tijdens Bingo! mag 
iedereen meedoen aan het bekende gezelschapsspel. Bingodame Tine, gespeeld door 
actrice Tamara Schoppert, kaart ondertussen op humoristische, eerlijke en mogelijk 
herkenbare wijze problemen aan die zich voordoen achter de voordeur. Voorbeelden 
hiervan zijn verborgen armoede en eenzaamheid. Het blijkt ook de reden te zijn 
dat Tine en haar moeder elkaar de laatste jaren niet meer zagen. Pas nu net, na het 
overlijden van haar moeder, ontdekt Tine de vele problemen die er bij haar moeder 
speelden.  ‘De bingomolen is een mooi symbool. Letterlijk en figuurlijk. De ballen 
die daarin rond husselen, niet zeker zijn van je kansen en toch de boel draaiende 
houden”, verklaart Tamara de gekozen vorm. ,,En aan de hand van elk nummer kun 
je wel een verhaal vertellen.’

En dat is precies wat de actrice in de 
solovoorstelling doet. Ze speelt daarin de 
immer enthousiaste bingodame Tine. Maar 
juist deze dag is haar gemoed wat wisselend. 
Ze komt namelijk net uit het huis van haar 
overleden moeder, die ze tien jaar niet 
gezien heeft. Ze groeiden uit elkaar, maar 
voor Tine wordt nu pas duidelijk waarom. 
In haar beleving leek het alsof  ze het voor 
haar moeder nooit goed genoeg deed. Dat 
ze nooit wat mocht, of  dat er niks kon, maar 
dat hele beeld kantelt compleet als ze het huis 
na tien jaar weer bezoekt. De puzzelstukjes 
vallen – bijna letterlijk – op hun plek. Ze 
komt er namelijk achter dat haar moeder de 

grootste moeite had om de eindjes financieel 
aan elkaar te knopen en dat ze dit liever voor 
zichzelf  hield dan dat ze erover sprak.

Theater met als doel een taboe te doorbreken 
dus. ,,Een voorstelling lost geen probleem 
op”, verduidelijkt Tamara. ,,Maar we willen 
het onderwerp verborgen armoede wel 
onder de aandacht brengen en bespreekbaar 
maken. Zichtbaar maken. Voelbaar. Daar 
is theater uitermate geschikt voor”, meent 
ze. ,,Veel mensen zijn juist bezig om dit 
soort problemen niet te laten zien. Die gaan 
dan niet meer naar de buurtbarbecue, de 
vereniging of  naar verjaardagen. Dat heeft 

met trots en schaamte te maken. Ik vind het 
mooi en belangrijk om een podium te geven 
aan een moeilijk onderwerp en het gesprek 
erover los te maken.”

En het is zeker niet alleen kommer en kwel 
in de voorstelling. ,,Die gaat over een serieus 
onderwerp, maar we gaan ook met z’n allen 
een vrolijk spel spelen. We houden de sfeer 
erin”, belooft de actrice.

Bingo! speelt in de gemeente Borger-Odoorn 
op initiatief  van Welzijnsorganisatie Andes 
i.s.m. theatercollectief  Ploech en eide. Men 
hoopt op een zo breed mogelijk publiek 
om zo bewustwording en herkenbaarheid te 
creëren. Juist daarom is de toegang gratis, om 
het voor belangstellenden zo laagdrempelig 
mogelijk te maken. Na afloop is er ruimte 
voor een gesprek, onder het genot van een 
gratis kop koffie of  thee.

Locatie en tijden
Woe 5 april om 15.00 en 19.30 u in Odeon 

Cultuurhuis 2e Exloërmond, Zuiderdiep 123
Do 6 april om 10.30 en 15 u in Dorpshuis 
Nieuw-Buinen, Noorderdiep 127

Reserveren
De voorstelling is GRATIS.  
Reserveren is noodzakelijk via mailadres  
info@andesborgerodoorn.nl of  telefonisch 
via (0591) 58 55 54

Workshops
In het verlengde van de theatervoorstelling 
op 5 en 6 april organiseert Welzijnsorganisatie 
Andes een drietal inloopochtenden over 
financiële thema’s. Deze zullen plaatsvinden 
in april en mei. Meer informatie volgt op een 
later tijdstip en is te vinden op de website van 
Andes, www.andesborgerodoorn.nl.

Contact
Jan Wim Ensing – 06-51 03 89 93 
(Welzijnsorganisatie Andes)

Recreatief volleybaltoernooi in 
Nieuw-Buinen
VC Action houdt op 31 maart een recreatief  Paas volleybaltoernooi in sporthal De 
Splitting in Nieuw-Buinen. Het toernooi is bedoeld voor bedrijven, verengingen, 
buren en familie.

In de deelnemende teams mogen maximaal 
twee Nevobo spelers opgenomen zijn en 
dienen bovendien twee dames te spelen. 
Deelnemen kost twintig euro per team. Dit is 

inclusief  een hapjesschaal na afloop voor het 
team. Inschrijven kan tot en met 30 maart via 
ac@vcaction.nl. 

Lentewandelingen vanuit Valthe
Op maandagmorgen 3 april organiseert de wandelcommissie ‘de Zandlopers’ 
samen met de combicoach sport van de gemeente Borger-Odoorn 2 mooie 
natuurwandelingen in de omgeving van Valthe.

U kunt kiezen uit een wandeling van 5 
kilometer of  één van 10 kilometer. De 
10 km lopers vertrekken om 9.30 uur en 
de 5 km lopers vertrekken om 10.30 uur. 
Vertreklocatie is het dorpshuis van Valthe. 
(Hoofdstraat 54, 7872 PL Valthe). Na afloop 
is er de mogelijkheid om gezellig met elkaar te 
lunchen. Kosten van de lunch: € 7,50. Dit kan 
contant, en het liefst gepast, voldaan worden 
voorafgaand aan de wandeling. Het wandelen 

is gratis en in groepsverband.Lijkt het u leuk 
om mee te wandelen? U kunt zich opgeven 
bij Petra van den Bosch, combicoach sport 
van de gemeente Borger- Odoorn. Mail: 
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of  Tel.
nr: 06 – 11 39 43 01. Opgave graag vóór 28 
maart. Bij opgave vermelden welke afstand 
u gaat lopen en of  er gebruik gemaakt gaat 
worden van de lunch.
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Autorijschool Bos in Odoorn
‘Met Emma kunnen we de klanten nóg beter 
van dienst zijn’

Van een goed ingespeeld duo, naar een goed ingespeeld trio. Autorijschool Bos werd 
twaalf  jaar lang gerund door Mark en Rianne Bos. Mark gaf  les, Rianne verzorgde 
de theorielessen. Om de klanten nóg beter te kunnen bedienen en om wachttijden te 
voorkomen, is onlangs Emma ten Berge begonnen als instructrice bij Autorijschool 
Bos. ‘Het werd voor Rianne en mij gewoon te druk. Vervolgens hebben we Emma 
gevraagd om bij ons te komen werken. Na een opleiding en stage geeft ze vanaf  20 
maart al rijlessen. Daardoor kunnen we voorkomen dat er lange wachttijden ontstaan’, 
vertelt Mark.

Identiteit
Emma deed de Pabo en ontdekte al snel 
dat ze liever met wat oudere jeugd werkte. 
‘Vervolgens kwam Mark met de vraag of  
ik eventueel bij hem en Rianne aan de slag 
wilde. Dat leek me wel wat. Ik heb een 
opleiding gevolgd en heb best lang met Mark 
meegekeken. Natuurlijk werkt iedereen op 
zijn of  haar eigen manier, maar ik heb het 
als zeer prettig ervaren om te zien hoe Mark 
les geeft. Daardoor ken ik ook de identiteit 
van Autorijschool Bos, en die wil ik graag 
uitdragen. Natuurlijk was de eerste keer les 
geven best spannend. Het is duidelijk een 
ervaringsvak en Mark doet dit al zo lang, dat 
ik blij ben dat ik zo lang mee heb kunnen 
kijken’, zegt Emma, die zelf  woonachtig is in 
Exloo. 

Tweede lesauto
‘Emma heeft de opleiding in één keer 
gehaald. Ze heeft een heel goede achtergrond 
en ondertussen durf  ik te zeggen dat 
ze precies bij ons past. Wij hebben alle 
vertrouwen in haar. Omdat Emma er nu 
bij is gekomen, hebben we een tweede 
lesauto aangeschaft. We kunnen nu meer 
lessen verzorgen en wachttijden voorkomen. 
Persoonlijk vind ik het ook erg prettig dat 
Emma er is. Je hebt nu iemand om mee te 
sparren. Je kunt ervaringen uitwisselen om 

zo de kwaliteit nog meer te verbeteren’, zegt 
Mark, die er op wijst dat je ook theorielessen 
kunt volgen bij zijn autorijschool. ‘Ik vind dat 
dit ook gewoon moet kunnen bij een goede 
rijschool. Rianne verzorgt de theorielessen, 
binnenkort ook op locatie in Odoorn.’

Laagdrempelig en een hoog 
slagingspercentage
Autorijschool Bos geeft les aan klanten in 
Odoorn, Exloo, Klijndijk, Valthe en Ees maar 
ook aan klanten uit bijvoorbeeld Schoonoord, 
Borger en Emmen. ‘We zijn zeer flexibel en 
nu Emma er bij is nóg weer flexibeler. Ons 
slagingspercentage is bovendien erg goed. 
Verder komen wij onze afspraken na en 
nemen we de tijd. De meeste klanten krijgen 
we door mond-tot-mondreclame, en dat is 
elke keer weer een compliment. Verder zijn 
we erg laagdrempelig. We staan middenin 
de samenleving en de enige rijschool in 
Odoorn. Groter worden is op zich geen doel. 
We willen kwaliteit blijven leveren en onze 
identiteit behouden. Met de komst van Emma 
kan dat, en daar zijn we heel erg blij mee.’

Autorijschool Bos is telefonisch 
bereikbaar via 06-43161718. Zie ook 
www.bos-autorijschool.nl. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Herman van Oost

Atlas Theater in Emmen
Checkpoint Charlie: Een musical over de 
muur die hen verdeelt én verbindt
Op 13 augustus 1961 werden Oost- en West-Berlijn in één nacht verdeeld door 
prikkeldraad. In de nieuwe Nederlandse musical ‘Checkpoint Charlie’, met 
liedteksten van Stef  Bos, volgen we Berlijners die van de ene op de andere dag 
vrienden en familie, kansen en mogelijkheden moeten missen, omdat ze niet meer 
welkom zijn in de andere helft van hun stad. 

De droom van de zangeres die op 
doorbreken staat, spat uiteen op het 
fonkelnieuwe prikkeldraad, terwijl de 
groenteman, haar vader, zijn waar verkoopt 
zoals altijd; hij is tevreden in de DDR. De 
slenterende grenswachter die helpt om het 
prikkeldraad te veranderen in beton begrijpt 
eigenlijk niet wat hij hier doet. Hij praat met 
de oma die haar pasgeboren kleinkind niet 
kan bezoeken vanwege de muur. Die andere 
kant van de muur: het westen, waar ook niet 
iedereen tevreden is. Want wat als je bent 
opgegroeid in het oosten, je je moeder moet 
missen en je hebt een man, een ambitieuze 
fotograaf, die niets van dit gemis begrijpt?

 En daar, bij het checkpoint, staat de 
Amerikaanse soldaat op wacht. Hij ziet de 
mensen die op ‘prikkeldraadzondag’ wakker 
zijn geworden in een parallelle wereld. Hij 
ziet ze in het duister tasten, gescheiden van 
hun familie, hun dromen en de stad zoals ze 
die kenden. Door de muur. De muur die hen 
verdeelt én verbindt.

Checkpoint Charlie is op vrijdag 14 april 
om 20.00 uur te zien in het ATLAS Theater. 
Meer info en tickets zijn verkrijgbaar via 
www.atlastheater.nl

Jaarlijkse uitvoering Harmonie Gasselte
 
Op 14 en 15 april is het eindelijk zo ver; de jaarlijkse uitvoering door Harmonie 
Gasselte! We bieden u een avondvullend programma waarin passie en plezier centraal 
staan! Passie voor de muziek en het plezier om dit samen te doen.

De voorstelling wordt een samenspel 
tussen musici en twirlers. Naast het orkest 
van blazers en slagwerkers, de malletband 
(melodisch slagwerk) en de twirlers zijn 
ook de leerlingen van onze vereniging 
vertegenwoordigd in het leerlingenorkest 
en onze toekomstige leerlingen zijn 
vertegenwoordigd in de blazersklas (groep 
5 van OBS de Dobbe). Diverse commissies 

binnen onze  vereniging hebben de muziek en 
het programma samengesteld. Iedereen heeft 
zin om eindelijk weer op te treden!

We nodigen u uit om op donderdag 6 april 
tussen 19.30 en 21.00 uur kaarten te kopen 
voor één van de voorstellingen (volwassenen 
€ 7,50 / kinderen tot 18 jaar € 2,50 / 
donateurs € 2,50). Graag betalen met pin.
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MCS slaat de handen ineen met
CECEP Solar

Afgelopen donderdag was de lancering van de samenwerking tussen MCS en CECEP 
Solar.  Voor Nederland, maar ook voor Europa, is dit een unieke samenwerking. 
CECEP Solar zocht voor de Europese expansie een betrouwbare partner in 
Nederland om hun zonnepanelen op de Nederlandse markt te gaan introduceren. Na 
maanden van voorbereidingen hebben de gesprekken geresulteerd in deze prachtige 
samenwerking.

Tijdens het evenement in Theater Geert 
Teis te Stadskanaal, waarbij circa 150 gasten 
aanwezig waren, werd de samenwerking 
officieel getekend door de heer Y. Fang 
van CECEP Solar en de heer J.A. de 
Groot van MCS.  Daarnaast werd er een 
traditionele Chinese leeuwendans opgevoerd 
en  werd er een presentatie gegeven over de 
zonnepanelen van CECEP Solar en waren 
diverse sprekers aan het woord.

CECEP Solar is onderdeel van de CECEP 
Group, China’s grootste industriële groep 
op het gebied van energiebesparing en 
milieubescherming. CECEP Solar ontwikkelt 
en fabriceert zonnepanelen die bekend staan 
om hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

MCS, een toonaangevend bedrijf  op het 
gebied van milieu cleaning, wil ook graag een 

bijdrage leveren aan de verduurzaming en 
milieubescherming. Daarom hebben CECEP 
Solar en MCS de handen ineengeslagen 
en gaan zonnepanelen aanbieden op de 
Nederlandse markt.

Wat de samenwerking ook bijzonder maakt 
is dat voor elke zonnepaneel die verkocht 
wordt, meerdere bomen worden geplant. Zo 
dragen we nog meer bij aan een beter klimaat, 
meer biodiversiteit en betere en gezondere 
leefomstandigheden. Voor de huidige en de 
toekomstige generaties.

Bent u geïnteresseerd in de zonnepanelen van 
CECEP Solar, dan kunt u contact opnemen 
metEric Prummel via info@mcs-solar.nl of  
kijk op onze website www.mcs-solar.nl

Henk Lanting: erelid van IJsvereniging 
Gieten-Bonnen
‘De oorkonde heeft al een mooi plekje in de 
huiskamer gekregen’

IJsvereniging Gieten-Bonnen hield vorige week de algemene ledenvergadering. 
Tijdens die avond  zwaaide Luut Huizing af  als bestuurslid en werd Henk Lanting 
benoemd tot erelid van de vereniging. Dat deed hem veel. ‘Het is een blijk van 
waardering en daar ben ik trots op. De oorkonde heeft niet voor niets al een mooi 
plekje gekregen in de huiskamer’, zegt hij.

Prachtig moment
Lanting was van 1981 tot 2019 secretaris 
van de ijsvereniging. Nog steeds is hij 
penningmeester en dat blijft hij zeker ook nog 
wel even. ‘Ik kreeg in 2019 een hartstilstand 
en ben toen gestopt als secretaris. Nog steeds 
ben ik secretaris en voor de ledenvergadering 
had ik echt geen moment stilgestaan dat 
ik wel eens erelid zou kunnen worden. De 
agenda was bijna afgerond toen de voorzitter 
het woord tot mij richtte. Dat was een 
prachtig moment. Een blijk van waardering 
voor mijn jarenlange inzet’. Lanting raakte 
betrokken bij de ijsvereniging toen de 
vereniging een nieuwe kantine wilde en hij 
werkzaam was bij een notariskantoor. Lanting 
kwam in een werkgroep en werd vervolgens 
in 1981 gevraagd om secretaris te worden. 
‘Het bestuurswerk is me altijd goed bevallen. 
Er is onderling nooit trammelant geweest, er 
is altijd een bepaalde klik geweest.’

Dolle Dries van Wijhe
Lanting weet als geen ander dat er best veel 
tijd gaat zitten in bestuurswerk. ‘Ook nu de 
winters minder streng zijn. Je bereid je als 
bestuur vanaf  november toch altijd weer 
voor op vorst. En als er vorst is, dan is het 
helemaal druk. Dan kom je thuis van je werk 

en sta je vervolgens zomaar tot 21.00 uur op 
de ijsbaan om vervolgens nog samen even 
de baan te dweilen. Gelukkig hebben we ook 
de afgelopen jaren de baan steeds even open 
kunnen gooien, al was het dan maar voor 
een paar dagen. Ik herinner we me gelukkig 
ook de winters waarin we wekenlang open 
waren. Prachtige tijden. Ik herinner me ook 
de marathons die we georganiseerd hebben. 
Zo heeft Dolle Dries van Wijhe hier nog 
geschaatst’, weet Lanting nog goed.

Sociale controle
Lanting is trots op de ijsbaan in Gieten. 
‘Onze ijsbaan ligt gewoon midden in het 
centrum. Dat is ideaal, want er is zo altijd 
(sociale) controle. Het is vertrouwd om 
kinderen alleen naar de ijsbaan te laten gaan. 
Bovendien is onze baan minder aantrekkelijk 
voor vandalen met minder goede plannen. 
Kijk maar eens naar wat er in Exloo en 
Odoorn gebeurd is. Ik vind dat heel erg, 
ook voor de bestuursleden. Ik weet immers 
hoeveel werk er elk jaar weer verzet moet 
worden en dan staat ineens de kantine in de 
brand. Ik vind dat echt verschrikkelijk voor 
de mensen daar.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

“Het Boerenleven in de tijd”
Opening verhalenwebsite en expositie in 
Gasselternijveen
Iedereen heeft wel verhalen en anekdotes in zijn hoofd. Verhalen die vaak naar 
buiten komen tijdens gezellige bijeenkomsten met familie of  vrienden. Het zijn 
allemaal verhalen die als ze niet op schrift worden gezet en bewaard, verloren gaan. 
In De Verhalenbrink werken inwoners van Aa en Hunze samen met de Historische 
Vereniging der Gemeente Gasselte en de bibliotheek aan verhalen over het heden en 
(recente) verleden van deze gemeente, zodat deze bewaard blijven voor de toekomst.  
In de verhalenbrink komen diverse thema`s aan bod.

Het eerste thema is “Het Boerenleven in 
de tijd”. Daarmee zijn we nu zo ver dat 
we hierover een tentoonstelling kunnen 
organiseren. Een tentoonstelling van 
bescheiden omvang die gedurende een maand 
op een locatie is te bewonderen en vervolgens 
wordt verplaatst naar een andere locatie 
binnen de gemeente Aa en Hunze.

Op vrijdag 31 maart 10.00 uur is de feestelijke 
start van de expositie en de lancering van 
de website de Verhalenbrink. De start vindt 
plaats in MFC de Spil in Gasselternijveen.
De openingshandeling van de Verhalenbrink 
wordt verricht door wethouder Bas Luinge. 

Albert Buiting neemt je deze ochtend mee in 
de tijd en vertelt over het boerenleven.

U bent van harte uitgenodigd hier bij 
aanwezig te zijn.  De expositie is te 
bezichtigen tot en met 28 april in MFC de 
Spil in Gasselternijveen. 

Heeft u ook een verhaal of  anekdote over het 
boerenleven en wilt u deze graag delen, neem 
dan contact op met Peter Sandberg, secretaris 
van de Historische Vereniging Gasselte: 0599-
51 28 86 of  met Albert Buiting: 06-10 10 82 
90.

Programma in Borger-Odoorn en Aa en Hunze 
staat op www.gekleurdgrijs.nl
Culturele actiemaand Gekleurd Grijs voor 
senioren
Kunst, theater en muziek maken, rondleidingen volgen en voorstellingen bezoeken. 
In april organiseren culturele instellingen en kunstenaars in heel Drenthe allerlei 
activiteiten voor senioren tijdens de actiemaand Gekleurd Grijs. Het programma in 
Borger-Odoorn en de overige gemeenten in Drenthe staat op www.gekleurdgrijs.nl.

Schilderen en prints maken
Kunstschilder Esther Schlebos is 
gespecialiseerd in buiten schilderen. Haar 
stenen en mossen springen van het doek. In 
het Hunebedcentrum helpt ze de deelnemers 
19 april met het schilderen van Drentse 
zwerfstenen. Dat gebeurt vanuit de keientuin 
van het Hunebedcentrum. Kunstenaar 
Jolein Landeweer leert liefhebbers 21 april 
de kneepjes van het prints maken met 
een gelliplate. Met een sjabloon ontstaan 
prachtige prints, die mooi staan in elke 
huiskamer. In Hunebedcity kunnen senioren 
op 13 april een interactief  scrapbook maken 
met Stamperia.

Voeten van de vloer tijdens Argentijnse 
passie
Argentijnse Tango Zuidoost Drenthe en 
Stichting Ons Dorpshuis Valthe beloven 
twee avonden vol Argentijnse passie. Tijdens 

de lezing op 15 april duiken bezoekers in 
de geschiedenis van de Argentijnse tango. 
Aansluitend gaan de voetjes van de vloer. Een 
ervaren danspedagoge leert deelnemers de 
tango op traditionele muziek van Piazzolla en 
andere tangueros.

Zaterdag 29 april speelt orkest Toca Tango 
gouden klassiekers en nieuwe muziekstukken. 
Muziek vol vurige hartstocht, hopeloze 
liefde en bitterzoete herinnering. Dansers en 
leerlingen van Argentijnse Tango Zuidoost 
Drenthe geven een dansdemonstratie.

Actiemaand Gekleurd Grijs
De culturele sector opent in april haar 
deuren voor senioren met allerlei workshops, 
exclusieve rondleidingen en extra activiteiten. 
De kunstzinnige en culturele activiteiten 
stimuleren op een ongedwongen manier de 
culturele ontmoeting.

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

Lees de Week in Week uit ook online op www.weekinweekuit.com
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