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Midden in de Samenleving!

h.a.h. in Borger-Odoorn e.o.

Presentatie van Valthermond in de
bibliotheek van Stadskanaal
Op zondagmiddag 3 april a.s. vertoont Bert Roossien weer foto’s uit het archief van
het Streekhistorisch Centrum. Deze keer is Valthermond het centrale thema. De
voorstelling vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal.
Tussen 1815 en 1950 zijn in de Drentse veenmarken langs het Stadskanaal ruim 1,7 miljoen
dagwerken turf vergraven. Eén dagwerk omvatte zo’n 10- à 12.000 turven (de hoeveelheid die
een team turfstekers in een dag konden afgraven), afhankelijk van het type turf.
Lees verder op pagina 11.

Het boek is te koop bij o.a. de Bruna in Borger

Boekpresentatie ‘De grootste
bankoverval aller tijden’ in Almelo

Eén van de overvallers, Douwe Mik, kwam uit Nieuw-Buinen

Regelmatig (vaste) planten
op Begraafplaats 32 in
Nieuw-Buinen gestolen
Op Begraafplaats 32 aan de Kerklaan in Nieuw-Buinen
worden sinds een aantal weken vaste planten gestolen.
Nabestaanden van overledenen zijn woedend, want het
laatste wat ze nog voor hun dierbaren kunnen doen wordt
hen op deze manier ontnomen.
Lees verder op pagina 7.

Yvonne Rutgers 15 jaar
werkzaam bij Country Golf
Ees
Op 1 april (nee dit is geen grap!) is Yvonne Rutgers 15
jaar in dienst bij Country Golf Ees. Op diezelfde datum
in 2007 begon ze met werken bij het bedrijf als weekenden vakantiekracht. In die functie werkte ze tot 2011 met
een korte pauze vanwege hotelschool stages in binnenen buitenland. Sinds 2011 is Yvonne in vaste dienst als
verantwoordelijke voor de horeca.
Lees verder op pagina 27.

In Borger en Valthermond

Bibliotheken verkopen
boeken voor Oekraïne

Foto: Harrie Meiringh
Elf Nederlandse verzetsstrijders pleegden tijdens de Tweede Wereldoorlog in
1944 in Almelo de grootste bankoverval aller tijden en stalen ruim 46 miljoen
gulden, omgerekend naar vandaag is dat circa 300 miljoen euro. De overval werd
gepleegd met instemming van de Nederlandse regering.
De overval was destijds wereldnieuws. Frank Krake schreef over dit bijzonder stukje
Almelose geschiedenis een boek met de titel ‘De grootste bankoverval aller tijden’.
Het eerste exemplaar werd vorige week dinsdag overhandigd aan de directie van
de Nederlandse bank in restaurant waar destijds ook de bankoverval daadwerkelijk
plaatsvond.
Lees verder op pagina 29.

Rosanne Verboom uit Borger vond
trouwring in haar volkstuin
Rosanne Verboom heeft een trouwring gevonden in haar volkstuin. Heel wonderlijk.
Het kan zijn dat de ring er al jaren gelegen heeft, of op haar compostbult heeft
gelegen.

Van 4 tot en met 16 april organiseren de bibliotheken
van Borger en Valthermond een grote boekenverkoop
Het kan ook zijn dat een ekster de ring heeft
waarvan de hele opbrengst naar Oekraïne gaat.
laten vallen. Kortom een mysterie. Rosanne
Lees verder op pagina 29. zou graag willen dat de ring weer bij de

eigenaar komt. Er staat in:
Ria 26.12.’68: 28.11.’69. Reacties kunt u
mailen naar: nanneverboom@gmail.com.
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% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO

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
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

Afval & oud papier
’ Op zaterdag 2 april wordt oud papier
opgehaald in Borger.
’ Deze week (28 maart – 1 april) wordt
het PMD-afval ingezameld.
Volgende week (4 – 8 april) wordt
de grijze container geleegd.
% www.borger-odoorn.nl/afval

Wegwerkzaamheden
’ Valthermond: Zuiderdiep (gedeelte
tussen Kevelinglaan-brug Kavelingen)
| t/m 31 maart | doorgaand verkeer
gestremd, omleiding.
’ Klijndijk: Slenerweg (aanleg nieuwe
aansluiting N34) | t/m eind april |
afgesloten, omleiding
’ Exloo en Odoorn: Borgerderweg
(parallelweg tussen Exloo en OdoornNoord) | t/m 8 april | doorgaand verkeer
gestremd, omleiding

Beperk de verspreiding van het coronavirus

DRENTSE ONDERNEMING
VAN HET JAAR

Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zoveel mogelijk
voorkomen. En kunt u rekening houden met
mensen die zich nog zorgen maken om hun

gezondheid.
Meer informatie: www.borger-odoorn.nl/
coronavirus
% www.borger-odoorn.nl/coronavirus
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Weer uit Borger-Odoorn?
Ondernemend Drenthe

Drenthe telt ruim 40.000 bedrijven
waarvan ca. 2.500 in Borger-Odoorn.
Veel hiervan worden geleid door bevlogen en hardwerkende ondernemers.
Het zijn bedrijven waar we trots op zijn,
omdat ze een grote bijdrage leveren aan
onze lokale economie en samenleving.
Drentse ondernemer van het jaar

19 april 2022: Informatiebijeenkomst
ontwikkeling woondorp Borger
De vraag naar woningen is enorm toegenomen. De woningnood is niet alleen
een probleem in de Randstad. Ook hier
zien we de vraag stijgen: starterswoningen,
seniorenwoningen, bijzondere woonvormen zoals tiny houses of voor ouderen.
We zien ook steeds meer nieuwe inwoners
die de rust en ruimte van het platteland
opzoeken. Het thema Wonen heeft dan
ook volop de aandacht van het college en
de gemeenteraad. Op 3 maart stelde de
gemeenteraad de Woonvisie 2022+ vast.
Ideeën van de stedenbouwkundige:
wat is er mogelijk in Borger?

In de Woonvisie 2022+ beschrijven we hoe
we de komende jaren kijken naar het thema
wonen. Er staat onder andere in dat we de
komende acht jaar 500 woningen willen
bouwen in Borger-Odoorn. Daarom kijken
we ook naar inbreidingslocaties. Dat zijn
plekken in onze dorpen die braak liggen of
vrij komen, die we kunnen inzetten voor
bijvoorbeeld woningbouw. Deze hebben we
met de dorpen in beeld gebracht.
Voor Borger hebben we verder gekeken.
Borger is een dorp met een centrumfunctie,
goede voorzieningen en een prima
bereikbaarheid. Dit vraagt om speciale
aandacht.
Voor het centrum en voor Borger-Oost
ontvingen wij van ontwikkelaars en
ondernemers verschillende ontwikkelinitiatieven. Daarom hebben we een
stedenbouwkundige visie laten maken.
Deze visie laat zien wat kán, niet wat moet.
Wat zijn mogelijkheden in de ruimte om
Borger nog meer een geriefelijk en mooi
woondorp te maken?

Discussienota inbreidingslocaties
Borger-Oost

Op www.borger-odoorn.nl/borger kunt
u de nota vinden met de ideeën van de
stedenbouwkundige. Deze nota was eerder
al op social media te lezen. Wat het college
betreft iets te vroeg in het proces: we
hadden graag goed willen toelichten dat er
nog niets besloten is en dat het gaat om een
stuk met ideeën. Deze ideeën bespreken
we met inwoners en ondernemers en
moeten nog worden goedgekeurd door de
gemeenteraad.
We horen graag wat u van de ideeën
uit de discussienota Borger-Oost vindt

We willen graag in gesprek met de inwoners
en ondernemers van Borger. Wat vindt u
van de mogelijkheden die er liggen voor
Borger-Oost? Na de bijeenkomst leggen we
de visie nog vier weken ter inzage, zodat u
ook later nog uw reactie kunt geven. Alle
input gebruiken we om de visie op Borger
af te maken. Vervolgens bieden we de visie
aan de gemeenteraad aan om vast te stellen.
Pas daarna kunnen we echt aan de slag met
de verschillende onderdelen uit de visie.
U bent van harte welkom op:
dinsdag 19 april van 19.00-21.00 uur
in de Willibrordkerk in Borger.
Let op: bijeenkomst op 6 april gaat niet
over ontwikkeling woondorp Borger

Op 6 april is er ook een bijeenkomst voor
de inwoners van Borger. Die bijeenkomst
gaat over de actualisatie van het
bestemmingsplan. In de actualisatie zijn de
ideeën uit de visie niet opgenomen. Vragen
over de visie kunnen wij tijdens deze avond
niet beantwoorden.

Om deze trots uit te drukken wordt er
sinds 1993 jaarlijks een prijs voor de
‘Drentse Onderneming van het Jaar’
uitgereikt. Een vakjury beoordeelt de
aanmeldingen aan de hand van diverse
zaken zoals prestaties, creativiteit, innovatie en maatschappelijk ondernemen.
Winnaars vaak uit Borger-Odoorn

Sinds de start in 1993 hebben maar liefst
4 bedrijven uit Borger-Odoorn de eerste
prijs mogen ontvangen. Dat is veel meer
(21%) dan op basis van het aantal lokale
bedrijven (5% van Drenthe) verwacht
zou mogen worden.
Weer een winnaar uit BorgerOdoorn? Geef een bedrijf op!

Iedereen kan kandidaten voordragen
voor de nominatie van Drentse onderneming van het Jaar 2022. De jury kijkt
naar verschillende zaken, met name naar
opvallende prestaties. De criteria staan
vermeld op de site https://drentseondernemingvanhetjaar.nl/criteria/.
Voldoet jouw of een ander bedrijf hieraan, geef dat dan op via de genoemde
website.
Hoe geweldig zou het zijn als weer een
lokaal bedrijf deze titel in de wacht weet
te slepen?
Ook goed om te weten: nieuwsbrief
voor ondernemers uit Borger-Odoorn

Sinds kort is er een nieuwsbrief met
interessante info voor ondernemers uit
Borger-Odoorn.
Wil je die ontvangen, mail dan naar
ondernemen@borger-odoorn.nl of
neem contact op met onze bedrijvencontactfunctionaris Dirkjan Haan
(d.haan@borger-odoorn.nl).

%
Ondernemers in Borger-Odoorn: geef je mening
De gemeente vindt het belangrijk dat het
goed ondernemen is in Borger-Odoorn.
Hierbij horen uiteraard ook de vestigingsmogelijkheden. Om daar op in te
kunnen spelen willen we graag meer
inzicht in de tevredenheid met de vestigingslocaties maar ook in de behoeften
en plannen die er leven op dit terrein.
Om dit in kaart te brengen vragen we onze
ondernemers een enquête in te vullen. Dat
kunt u doen via de link:
vraagmonitor.nl/gemeente-borger-odoorn/

De benodigde tijd
voor het invullen
bedraagt niet meer
dan 10 minuten.
We stellen uw deelname uiteraard
erg op prijs. Mocht u vragen hebben,
kunt u contact opnemen met de
bedrijvencontactfunctionaris Dirkjan Haan
via gemeente@borger-odoorn.nl.

Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond
op te graven (de locatie hiervan vindt u op
www.borger-odoorn.nl/riolering).
Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw
eigen riool zit of in het deel van de gemeente. Woont u in een huurwoning? Neem dan
eerst contact op met uw verhuurder.
% www.borger-odoorn.nl/riolering

Actuele informatie over afvalinzameling vindt u op: www.mijnafvalwijzer.nl
% www.borger-odoorn.nl

Lees verder op pagina 4
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Echtpaar Oldengarm uit Borger viert
60-jarig huwelijk

Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar,
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9,
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Gieten. Jumbo Abbas, Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info,
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger.
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH,
Hoofdstraat 35, Borger, Camping
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25,
Ees (bak) (alleen in de periode van
1 april t/m 15 oktober), Camping
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Valthermond (alleen in de periode
van 15 maart t/m 15 oktober)
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Het was feest vorige week zondag (20 maart) bij Harm en Trijn Oldengarm in
Borger. Ze vierden namelijk hun 60-jarig huwelijk. Felicitaties waren er in de vorm
van cadeaus, bloemen en heel veel kaarten zelfs van de Commissaris van de Koning in
Drenthe en van de Koning en Koningin aldus een stralend echtpaar.
Harm Oldengarm (85) is geboren is
Westdorp. Hij groeide hierop met zijn ouders,
vier broers en vijf zussen. Het wiegje van
Trijn Kornelis (82) stond in Buinen waar ze
tot aan haar trouwen heeft gewoond. Trijn
groeide hierop met haar ouders vier broers
en zes zussen. Beide hebben bij elkaar op de
lagere school in Borger gezeten maar de vonk
sloeg pas over tijdens een catechisatieavond
van de kerk. Na vier jaar verkering trouwden
ze in het gemeentehuis van Borger waarna
ze gingen wonen in Westdorp waar ze een
boerderij huurden. Na vijftien jaar verhuisden
ze naar de oude smederij in Westdorp waar ze
45 jaar hebben gewoond.
Harm is zijn hele leven lang boer geweest.
Hij begon met vijf koeien en elf hectare
landbouwgrond. Dit groeide in de loop der

jaren uit naar vijfentwintig koeien. Trijn
werkte behalve op de boerderij ook bij
kledingzaak De Lange in Borger en ze deed
het huishouden bij andere gezinnen. Beide
wonen inmiddels drie jaar in Borger. In de
tijd dat ze de boerderij hadden was er weinig
tijd voor andere dingen maar toen ze daar
mee stopten gingen ze reizen. Ze hebben
onder meer in Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland
geweest. Harm ging daarnaast fotograferen
werkte als vrijwilliger bij Tafeltje Dekje en
ging miniatuur oldtimer tractors verzamelen.
Trijn mag graag lezen en puzzelen en samen
fietsen ze graag.
Het echtpaar Oldengarm heeft één zoon twee
dochters zeven kleinkinderen en sinds kort
een achterkleinkind. (Week in Week uit/Martin
Zaagman)

Wijnproeverij bij Bussemaker in Exloo
Op Goede Vrijdag, 15 april a.s.,
organiseert Diner-Café Bussemaker
aan de Zuiderhoofdstraat 1 te Exloo
's avonds een wijnproeverij! Na 2
succesvolle, eerdere proeverijen
afgelopen zomer in de feesttent tijdens
het ‘D'Exels Festival", nu een proeverij
bij ons in het restaurant.
De presentatie zal weer in handen zijn van
Thomas Schutrups, onze huis vinoloog. Er
zullen een aantal smakelijke witte, rosé en
rode varianten voorbijkomen met een eigen
verhaal en ondersteunt met bijpassende
hapjes uit onze keuken. Opgave kan tot en
met woensdag 13 april, start van de avond
is om 19:30 uur, kosten per persoon:
€ 20,00. Graag via de mail naar:
j.abbing@bussemaker.nl
Graag tot Goede Vrijdagavond!

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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De gemeente Borger-Odoorn plant 2400 bomen aan

Herinnering: aanmaning
reinigingsheffing

WEEK 12
’ 25-03-2022, Weigering
omgevingsvergunning: Buinerveen, Zuiderstraat 2, het plaatsen van een dakkapel
’ 25-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Buinen,
Hoofdstraat 71, het wijzigen van
de zijgevel en het aanleggen van
een uitrit
’ 25-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Valthermond, gelegen nabij Valtherblokken-Noord, het wijzigen van
een eerder verleende vergunning

% www.borger-odoorn.nl

’

’

’

’

stukken ontstaat vaak een nieuw
bos door natuurlijke verjonging
of nieuwe bomen.
We hebben de afgelopen periode allerlei inheemse soorten
aangeplant: zoete kers, (boom)
hazelaar, wintereik, winterlinde,
veldesdoorn, haagbeuk, elsbes,
kardinaalsmuts en gelderse roos.
Een fijn en toekomstbestendig bos

We willen hiermee een ﬁjn bos

maken voor mens en dier, dat
ook beter bestand is tegen de
gevolgen van klimaatopwarming,
ziekten en plaagsoorten. Hiermee creëren we een aantrekkelijker bos voor mens en dier. In
totaal zijn er ruim 2.400 nieuwe
bomen en struiken aangeplant.
Dit staat gelijk aan ongeveer één
voetbalveld nieuw bos. Met deze
maatregelen helpen we de natuur
een handje en geven we een
vitaler en duurzamer bos door
aan de volgende generatie.

%

Elk huishouden of bedrijf in BorgerOdoorn betaalt vier keer per jaar
reinigingshefﬁng, voor de inzameling
van afval. Voor de hefﬁng over het 4e
kwartaal van 2021 zijn met dagtekening
12 maart 2022 per post aanmaningen
verzonden aan wie het bedrag op de
uiterste betaaldatum 28 februari 2022
nog niet had voldaan. Hebt u nog niet
betaald? Dan kunt u het bedrag alsnog
overmaken naar IBAN NL35 BNGH
0285 0405 29, onder vermelding van het
aanslagnummer.
Als u dit voor 2 april 2022 doet,
voorkomt u dat u de wettelijke dwangbevelkosten van ten minste 45 euro
(afhankelijk van de hoogte van het
aanslagbedrag) moet betalen.
Heeft u problemen met het betalen van
uw gemeentelijke belastingen? Neemt
u dan contact op met ons sociaal team
onder telefoonnummer 0800 2009.
Zij kunnen met u kijken naar de
mogelijkheden.

Vorige zomer zijn er door de
gemeente Borger-Odoorn op
een aantal bospercelen veel
bomen gekapt. We hebben deze
bomen gekapt omdat ze waren
aangetast door de zogenoemde
Letterzetter. Dit is een kever die
ervoor zorgt dat bomen in korte
tijd afsterven. Doordat bomen
dood gaan kunnen ze ook gevaar
opleveren voor bezoekers van
het bos. Om verdere verspreiding te voorkomen moesten we
bomen kappen. Op de ‘kale’

Gaan mijn buren
verbouwen?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel 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.overuwbuurt.overheid.nl.
’ 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.

met betrekking tot de realisatie
van zonnepark Valthermond
25-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Valthermond, Splitting 1 (plaats 62), het
oprichten van een woning
24-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Zuiderhoofdstraat 21, legalisatie
uitrit en terreinverharding
24-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Valthermond, Splitting 5, het oprichten
van een woning
24-03-2022, Drouwen/

Bronneger, Dorpsstraat,
Molenweg, Stobbenweg, het
organiseren van de 5e Omloop
Bronnegerbult (verleend 22/03)
’ 23-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Westdorperstraat 5, het kappen
van 3 bomen
’ 23-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Valtherweg 36-015, het kappen
van één Eik
’ 23-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Valtherweg 4, het kappen van

één Eik grenzend aan
Hoofdstraat 11
’ 23-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
2e Exloërmond, Exloërkijl-Zuid
109, het verbouwen van de
schuur
’ 23-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Westdorperstraat 5, het tijdelijk
plaatsen van een mobiele
woonunit
’ 23-03-2022, Leidraad
invordering gemeentelijke
belastingen gemeente

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

Borger-Odoorn januari 2022
’ 23-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Odoorn,
Hoofdstraat 52, het realiseren
van een WLZ-zorgcentrum
’ 23-03-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Odoorn,
Eendenkuil 1, het vervangen van
glaspui door baanderdeuren
(terugbrengen naar
oorspronkelijke staat)
’ 22-03-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Buinerweg 10, het oprichten van
een logwoning
◀
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
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

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
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
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/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 Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Jur Mellema. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 3 april 2022 Samenkomst in
MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3
Borger. Ingang achterzijde. P-plaats
bereikbaar vanaf Schultestraat. Inloop
met koffie vanaf 10.00 uur. Aanvang
10.30 uur
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A.J. Jonker.

Geslaagde Open Banendag op Landal Het Land van
Bartje in Ees
“We waren nog maar net aan de dag
begonnen en er waren al twee mensen
aangenomen en later op de dag
kwamen er nog een aantal bij. Daar
zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. Hekman.

Het was echt een heel geslaagde dag
waarop zowel in middag als in de
avond mensen langskwamen. Daar
kozen we bewust voor zodat zoveel
mogelijk mensen de mogelijkheid
hadden om langs te komen”, sprak
parkmanager Inge van der Greft.

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

Er waren een groot aantal functies
waarop men kon en nog altijd kan
solliciteren: schoonmaak, horeca,
groenvoorziening, animatie, facilitaire
dienst, technische dienst en onder
meer receptie. De drie bedrijven
zoeken vooral voor de komende
zomer, maar ook gedurende de rest
van het jaar arbeidskrachten.

Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn, Zondag 13 maart,
10.00 uur. Voorganger: Helene Westerik. Organist: Wim Boer. Opgave is
niet meer nodig.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. Van de Griend.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. H.W. Thon.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Egbert Popken.
Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 11.00 uur:
ds. A.W. v.d. Griend
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 27 maart 9.30 uur,
Woord- en Communieviering o.l.v.
parochievoorgangers. Woensdag 30
maart 9.00 uur, Eucharistieviering,
voorg. pastoor J.E.B. Deuling. Zie ook
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen
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, Werner
Plaum uit Zwolle, Ook te volgen via
live stream onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Op zondagochtend
3 april om 9.30 u. ds. J. F. Tanghé uit
Sellingen. Op zondagavond 3 april
om 19.00 u. ds. C. G. op ’t Hof uit
Siddeburen.

Op donderdag 24 maart jl. vond de Open Banendag bij Landal Het
Land van Bartje in Ees plaats. Tijdens de dag die er in 2019 voor het
laatst werd georganiseerd konden mensen op diverse functies bij de drie
aan de dag samenwerkende instanties solliciteren: Landal Het Land
van Bartje, Fonville Schoonmaakbedrijven en Restaurant Het Land van
Bartje. Een groot aantal mensen maakte hiervan gebruik en er zijn op
de dag zelf al mensen aangenomen.

Door de Open Banendag te houden
was het voor de werkzoekende
mogelijk informatie te krijgen via
informatiestands, door vragen te
stellen en ‘in de keuken te kijken’. Er
was over en weer volop tevredenheid.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Zaterdag 16 april 2022 – opgeven via info@gasselte4045.nl

Wandeling 1940-1945 in Gasselte
Zaterdag 16 april 2022 organiseert
de werkgroep “Gasselte ’40-’45”
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”, Achter
de Brinken 6E.
Tijdens de wandeling zal op
diverse plaatsen door iemand
uitleg worden gegeven, waarmee
de totale wandeling circa 2 uur
duurt. Aan de wandeling zijn geen

kosten verbonden. Er zal tijdens
de wandeling ook de mogelijkheid
zijn om een vrijwillige donatie te
doen voor Giro555 (“Samen in
actie voor Oekraïne”). Opgave kan
per mail tot uiterlijk 10 april 2022
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.

Geef uw bril een tweede leven bij
Den Heijer Optiek in Borger
Heeft u nog brillen in de kast liggen die u niet meer draagt, maar prima
nog een ronde mee kunnen? Bij ons kunt u doorlopend uw gebruikte
brillen inleveren. We hebben bijna weer een doos gevuld, maar er
kunnen nog een aantal brillen bij.
De brillen worden opgestuurd naar
Nepal, waar ze worden aangemeten
bij de lokale bevolking. De bevolking
kampt nog steeds met de gevolgen
van een aardbeving enkele jaren
geleden en komt vaak van ver voor
het aanmeten van een bril. Elk
soort bril kan worden gebruikt, van
leesbrillen tot zonnebrillen. De brillen

worden nagekeken en indien nodig
hersteld, waarna ze worden verscheept
naar Nepal.
U kunt uw brillen afgeven of in het
grote Nepal olievat leggen in onze
winkel aan de Torenlaan 4 in Borger,
wij zorgen dan dat de brillen op de
juiste plek komen.
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Regelmatig (vaste) planten op
Begraafplaats 32 in Nieuw-Buinen
gestolen
Op Begraafplaats 32 aan de Kerklaan in Nieuw-Buinen worden sinds een aantal
weken vaste planten gestolen. Nabestaanden van overledenen zijn woedend,
want het laatste wat ze nog voor hun dierbaren kunnen doen wordt hen op deze
manier ontnomen. Week in Week uit sprak met een persoon die niet met naam en
toenaam in de krant wilde worden vermeld. Diegene gaf aan dat het stelen van de
planten er regelmatig voorkomt en dat het moet ophouden.
De persoon waarvan de gender bewust niet wordt genoemd spreekt van een grote
schande. Zo zouden er bij meerdere graven en urnen planten worden gestolen. Het
vermoeden bestaat dat het om één persoon gaat die deze praktijken uithaalt, maar
zekerheid is er niet. “Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Dit kan niet langer zo en
ik hoop dat men na het lezen van dit stuk ermee ophoudt. Het is vreselijk als je je partner
verliest; de ene dag zit je er nog naast en dan ineens kan dat niet meer. Wat je dan nog
kunt doen is een bloemetje of plant naar het kerkhof brengen, maar als die dan worden
gestolen, geen woorden voor. Hou er alsjeblieft mee op!” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Wegwerkzaamheden parallelweg
tussen Odoorn-Noord en Exloo t/m
a.s. vrijdag
Om de verkeersveiligheid op de parallelweg (Borgerderweg) van de N34 te
vergroten, plaatst aannemer Avitec er snelheidsbeperkende maatregelen. Er
komen drempels en wegversmallingen en de bermen worden ingezaaid. Om de
werkzaamheden hiervoor veilig te kunnen uitvoeren is de Borgerderweg dicht
voor verkeer tussen Odoorn-Noord en de Hoofdstraat Exloo.
De afsluiting duurt nog tot en met vrijdagmiddag 8 april. Lokaal verkeer tussen Odoorn
en Exloo wordt omgeleid door Exloo. De omleidingsroute staat ter plaatse aangegeven
met borden.
Avitec voert de volgende werkzaamheden uit :
- Asfalteerwerkzaamheden komgrens bij Odoorn
- Realisatie drempel kruising Borgerderweg / Poortweg afslag richting camping
Vlintenholt
- Wijzigen voorrangssituatie Borgerderweg / Hoofdstraat Exloo
- Realisatie drempel en wegversmalling bij aansluiting N34 bij Exloo
- Inzaaien en afwerken bermen Borgerderweg
Voor een veilige en vlotte doorstroming op de N34 is er een nieuwe aansluiting tussen
Odoorn-Noord en Exloo gerealiseerd. De Borgerderweg is verbreed en sluit aan op de
N34 bij Exloo. De afrit Odoorn-Noord is inmiddels opgeheven.

Bridgeclub ’t Aailaand in Nieuw-Buinen
zoekt nieuwe leden
We zijn de laatste tijd door versschillende omstandigheden een aantal leden
kwijtgeraakt. Met een aantal nieuwe leden zouden we dan ook heel blij zijn. We
spelen altijd op dinsdagmiddag van 13.30uur tot 17.00uur in het Tussendiep aan
de Kerklaan 2 te Nieuw Buinen. Wij spelen voor de gezelligheid. Het maakt niet
uit of je al veel ervaring hebt, of nog maar kort het leuke bridgespel beoefend.
Kom gerust eens langs, om kennis te maken, of je aan te melden. Heb je een partner kom
dan samen. Heb je geen partner, dan kunnen we misschien een partner voor je vinden.
Meld je aan bij Secretaris Manny Lutjes, tel.: 0599 61 64 36 of email: manny@lutjes.com.

Gemeente Aa en Hunze keert
energietoeslag vervroegd uit
De gemeente Aa en Hunze gaat binnenkort alvast een eerste termijn van €200,van de extra energietoeslag uitkeren. Het gaat hierbij om inwoners met een
inkomen tot 120% van het sociaal minimum, die op 1 januari 2022 bekend waren
bij WPDA (Werkplein Drentsche Aa).
In december kondigde het Rijk aan dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig
een extra energietoeslag van €200,- krijgen. In maart kwam hier nog eens €600,- per
huishouden bij. Deze tegemoetkoming van in totaal €800,- per huishouden zal in
termijnen worden uitbetaald. Hiervoor hoeven de inwoners niets te doen. Andere
huishoudens die mogelijk in aanmerking komen, kunnen op dit moment nog geen
aanvraag bij WPDA indienen. Hiervoor is het wachten op de definitieve vaststelling van
de doelgroep, kaders en het beschikbare budget van het Rijk. Dit wordt op zeer korte
termijn verwacht. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die nu
al problemen ervaren met het betalen van de energierekening kunnen zich melden bij
WPDA, zodat gekeken kan worden naar maatwerk via de individuele bijzondere bijstand.
Reactie van Wethouder Co Lambert
“Natuurlijk lost deze eenmalige toeslag de problemen rondom energiearmoede niet op.
Daarom kijken we ook naar andere mogelijkheden om onze inwoners te helpen. Dit is
een eerste stap, er komt snel nog meer aan, maar we willen als gemeenten nu al iets doen”
zegt wethouder Co Lambert van Aa en Hunze aan.
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Behoort tot de top drie snelst groeiende bedrijven van de 3 Noordelijke provincies

Sfeer.nl uit Nieuw-Buinen is winnaar bronzen FD
Gazellen Award
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Voorjaarswandelingen
vanuit Ees
Op maandagmorgen 11 april organiseert de
wandelcommissie ‘de Zandlopers’ samen met de
combicoach sport van de gemeente Borger-Odoorn 2
mooie natuurwandelingen in de omgeving van Ees.
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 clubhuis van Country Golf Ees.
(Oosterweg 1, 9536 PR Ees) Er wordt in groepsverband
gewandeld. Na afloop kan er voor € 7,50 genoten worden
van een lunch bestaande uit soep en broodjes. Wilt u alleen
deelnemen aan de wandeling dan is dat ook mogelijk. Dit is
geheel gratis.
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 7april. Vermeld bij opgave of u ook
gebruik wilt maken van de lunch.

Onafgebroken groei
Het is dit jaar de achttiende keer dat
Het Financiële Dagblad de Gazellen
Awards uitreikt aan de snelst groeiende
ondernemingen van Nederland. Alle
bedrijven die over de boekjaren 2018,
2019 en 2020 een onafgebroken
groei van ten minste 20% lieten zien,
verzilverden een award voor hun
groeiprestaties.
Dit jaar bestaat de lijst met snelst
groeiende bedrijven uit 691 FD
Gazellen. Dat zijn er weliswaar ruim
10% minder dan vorig jaar, maar wel
meer dan verwacht in een jaar waarin
de economie met 3,7% kromp. Alle FD
Gazellen worden ingedeeld in twaalf
categorieën, onderverdeeld in vier
regio's (noord, zuid, oost en west) en
drie omzetgroottes (klein, middelgroot
en groot). De top drie binnen deze
categorieën ontvangen de bronzen,
zilveren en gouden FD Gazellen Award.

geleden opgericht en wordt gerund door
2 gedreven ondernemers: Marco Kah
(33) en Bjorn Venema (27). Met meer
dan 35 medewerkers, fysieke winkels in
de stadscentra van Arnhem, Assen &
Zwolle en een eigen distributiecentrum
in Nieuw-Buinen, is Sfeer.nl inmiddels
uitgegroeid tot een serieuze speler in de
interieurwereld.
“Deze prijs is een mooie waardering
voor het harde werken van al onze
medewerkers die zich elke dag vol
overtuiging inzetten om bij te dragen
aan de groei van Sfeer.nl. Met meer
dan 5000 positieve reviews ontvangen
we dagelijks veel feedback van onze
klanten. Dat daar nu een landelijk
erkende notering aan toegevoegd wordt,
is een extra motivatie voor het gehele
team.” aldus Bjorn Venema.

“Onze lange termijn strategie is om
ook de komende jaren door te blijven
groeien. Ondanks dat ondernemen
Blik op de toekomst
sinds Covid-19 een stuk uitdagender is
Het omnichannel concept in meubels en geworden, waarbij goed vooruitkijken
woonaccessoires “Sfeer.nl” werd 7 jaar
en snel schakelen essenstiel zijn om

Links op de foto staat Bjorn Venema (27)
en rechts Marco Kah (33)
groei te realiseren, hopen we ook de
komende jaren deel uit te maken van
de FD Gazellen. Achterover leunen na
het winnen van deze prijs gaat dus niet
gebeuren. We zijn druk bezig met het
uitwerken van de volgende stappen om
ook de komende periode te kunnen
blijven innoveren.” benadrukt Marco
Kah. Bezoek voor meer informatie
www.Sfeer.nl

Schakel tussen inwoners en Sociale Teams in Borger-Odoorn

De Dialoograad

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Uitslagen van de afgelopen week in het Anker 24 Maart
2022.
Donderdagmiddag 24 Maart A-lijn
1 Ria & Henk Bosma
2 Roelie Wesseling & Willy Vasse
3 Fenny & Han Brouwer
4 Lucie & Jan Jalving
5 Else Bos & Herman Akkerman

De Drentse woonwinkel retailer, gevestigd en met winkels in Arnhem,
Assen en Zwolle sleepte afgelopen donderdag 24 maart tijdens de officiële
landelijke uitreiking van de FD Gazellen in Theater Amsterdam de bronzen
Gazelle in de categorie middelgrote ondernemingen in regio Noord in de
wacht.

67,22%
55,44%
55,00%
54,88%
51,11%

Wanneer inwoners van de gemeente Borger-Odoorn met een hulpvraag
rondlopen, kloppen ze aan bij Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn, dat
verantwoordelijk is voor de uitvoering van zorg- en ondersteuningstaken.
Dat doen zij naar eer en geweten, maar het is goed om scherp te blijven op
de belangen van de inwoners. Hoe pak je dat goed aan? De Dialoograad is
het antwoord op deze vraag. Een groep mensen die vanuit het perspectief
van inwoners die aankloppen bij de stichting actief meedenkt en adviseert.

over wat de stichting doet en
informatievoorziening.”

Een waardevol klankbord
Het hebben van een dialoograad is
erg waardevol voor de Sociale Teams.
Bestuurder Rensina licht dit toe: “Het
is ontzettend fijn dat de Dialoograad
De rol van de Dialoograad
werk zonder last- of ruggenspraak. Ze
ons als stichting scherp houdt en echt
De Dialoograad adviseert de bestuurder hebben (werk)ervaring en een netwerk
fungeert als klankbord. Ze geven
gevraagd en ongevraagd over de
op diverse terreinen: onderwijs, de zorg, tegengas als het nodig is en denken
toegankelijkheid van de dienstverlening. het welzijnswerk. Ze staan dicht bij de
kritisch mee. Tijdens het vorige overleg
De raad inventariseert wat de behoefte
inwoners, zijn toegankelijk en fungeren hadden we bijvoorbeeld een interessant
is aan hulpverlening en hoe de Stichting tegelijkertijd als ambassadeurs voor de
gesprek over normaliseren in de
hierop aansluit. Het is de verbindende
Stichting.
opvoeding. De kennis en ervaringen
schakel tussen de Stichting en de
van de leden van de Dialoograad zijn
inwoners in de dorpen (kernen) van
Lammie Otten is voormalig sociaal
voor ons waardevol en houden ons
het verzorgingsgebied Borger-Odoorn. werker en oud-medewerker bij De
scherp. Uiteindelijk hebben we allemaal
De Dialoograad vervult de volgende
Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn. hetzelfde doel: zorgen dat iedere
functies:
Nu is zij lid van de Dialoograad. “De
inwoner goede ondersteuning krijgt en
Dialoograad vergadert zes keer per jaar. zo veel als mogelijk mee kan doen. Dan
- Het inventariseren van de behoefte
Onze rol is om problemen te signaleren heb je een orgaan als een Dialoograad,
aan hulpverlening;
en te adviseren over hulpverlening;
maar ook een Ondernemingsraad en
- Het adviseren over deze
we zijn er niet voor klachten. De
een Raad van Toezicht, nodig om je
hulpverlening;
Dialoograad staat tussen - en werkt
eigen blinde vlekken te blijven zien.”
- Het beleidsmatig vertegenwoordigen voor - de inwoners van Borgervan de inwoners van de Stichting in Odoorn. We zijn er om hun belang te
Contact met de Dialoograad
lijn met de statuten van de Stichting. vertegenwoordigen. Onze focus ligt
U komt in contact met de Dialoograad
op de kwaliteit en beschikbaarheid
door te bellen naar het algemene
De leden
van hulp, het aankaarten van situaties
nummer van Sociale Teams BorgerDe leden van de Dialoograad zijn
die extra aandacht verdienen, de
Odoorn: 0800 – 2009.
inwoners van de gemeente, zitten op
samenwerking tussen de verschillende
persoonlijke titel in de raad en doen hun partijen, heldere communicatie
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De Kerk van Odoorn is iedere woensdag
open voor hulpactie Oekraïne

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne zijn duizenden inwoners van
het land op de vlucht, huis en haard lieten ze achter, niet wetende wat hen
te wachten stond. De hele wereld leeft mee en is betrokken, overal ontstaan
mooie en ontroerende acties om hen de helpende hand te bieden. Zo ook in
Odoorn.
Sinds woensdag 16 maart is de
Vrijzinnige Kerk van Odoorn iedere
woensdagmiddag van 15.30 uur tot
17.30 uur open voor iedereen die
behoefte heeft aan bezinning, het
branden van een kaarsje of voor het
brengen van spullen voor de inwoners
van Oekraïne. Deze inzamelingsactie is
ontstaan vanuit de Baptistengemeente
in Hoogeveen. Zij hebben een
zustergemeente in Oekraïne van wie
zij de vraag om hulp kregen. Helene
Westerik, verbonden aan de Kerk van
Odoorn, werkt ook in Beilen, en daar
begon het inzamelen voor ‘Hoogeveen’.
“Omdat er in onze dorpen nog geen
inzamelpunt was, hebben wij dat als
Kerk van Odoorn opgepakt. Heel fijn
dat de beheerders van de kerk ons deze
ruimte geven!”

• Crackers • Ontbijtkoek / liga • Rijst
• Pasta •Ingeblikt voedsel: groentes,
bonen, appelmoes, vlees, vis, etc. •
Houdbaar broodbeleg: jam, pindakaas,
chocopasta • Houdbare melk • Thee/
koffie • Suiker / zout • Jus d’orange /
De afgelopen 2 weken zijn er al
appelsap • Limonadesiroop • Bloem •
ontzettend veel spullen gebracht. De
Zonnebloemolie /olijfolie / vloeibare
vrijwilligers van de kerk in Odoorn
margarine • Kartonnen bekers/ borden
zijn inmiddels al een aantal keren naar
en bestek • Melkpoeder voor baby’s
Hoogeveen gereden om spullen naar het • Chocolade • Pinda’s, cashew, pecan,
verzamelpunt te brengen, van daaruit
etc. • Zaden / zonnebloempitten
zullen deze naar Oekraïne vervoerd
•Incontinentiemateriaal • Luiers •
worden. Voorlopig zal de kerk nog
Maandverband • Billendoekjes •
steeds iedere woensdagmiddag van
Schoonmaakdoekjes •Tandenborstels
15.30 uur tot 17.30 uur geopend zijn en +tandpasta • Handzeep •
een lijst met spullen waar grote behoefte Ontsmettingsmiddel • Vuilniszakken
aan is vindt u hieronder maar deze is
• Toiletpapier • Waspoeder (handwas)
ook te vinden op de website oekraine• Paracetamol • Pleisters • Verband •
noodhulp.nl. “Juist nu de oorlog maar
Blaarpleisters • Vaseline •Plastic kratten
voortduurt is het zaak om de inzameling • Blikopener • Lucifers • Tenten •
vol te blijven houden, want de spullen
Slaapzakken / hoofdkussens • Slaapmat
zijn onverminderd nodig” aldus
/ luchtbed / pomp • Campingtafels
Willem Mulder, een van de betrokken
• Waterdichte zakken • Zaklamp +
vrijwilligers van de kerk.
batterijen.

Vier vrijkaarten voor DX Adventurepark in Gasselte

Prijswinnaar 'Raad de plaat' van Gemeentebelangen
Aa en Hunze
Ruim 150 inzendingen heeft
Gemeentebelangen Aa en Hunze
ontvangen op de fotopuzzel 'Raad
de plaat' uit het eigen magazine
DOOR DOEN.
Familie Boer uit Papenvoort was één
van de weinige inzenders die ook echt
alle negen dorpen op de foto juist
had. Uit handen van voorzitter Ivo
Berghuis ontvingen zij dit weekend vier
vrijkaarten voor DX Adventurepark in
Gasselte. "Samen met vriendinnen van
onze dochters Anna en Zara wisten
we alle negen dorpen te herkennen",
aldus de blije winnaars Claus en Astrid.
Gemeentebelangen Aa en Hunze
wenst ze ontzettend veel plezier met de
prijs! Op social media licht de partij de

komende dagen alle negen foto's met
naam van de dorpen uit.

Natuurhistorische wandeling
vanuit Ees
Op maandagmorgen 11 april organiseert de wandelcommissie ‘de
Zandlopers’ samen met de combicoach sport van de gemeente BorgerOdoorn een mooie natuurhistorische wandeling in de omgeving van Ees.
Tijdens deze wandeling van ongeveer
3 kilometer krijgt u informatie over
de omgeving. Er wordt in een rustig
tempo gewandeld. Vertreklocatie is
het clubhuis van Country Golf Ees.
(Oosterweg 1, 9531 PR Ees) Vertrektijd
is 10.30 uur. Na afloop kan er voor
€7,50 genoten worden van een lunch
bestaande uit soep en broodjes. Wilt u
alleen deelnemen aan de wandeling dan
is dat ook mogelijk. Dit is geheel gratis.

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 7 april. Bij aanmelding graag
vermelden of u ook gebruik wilt maken
van de lunch.

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

IJS 0,PR .90
16
€

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc/cruise
December 2020 - Rood metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
47.961 km
Nieuwprijs: €25.540,-

WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!
GRATIS PECHHULP BIJ ONDERHOUD AAN UW AUTO!!

JS 0,I
PR .40
12
€

IJS 9,PR .99
18
€

KIA STONIC 1.0 T-GDi ComfortPlusLine Navigator /cruise/17”LM/
camer - 88kW (120PK) - Januari
2019 - Zwart metallic - Benzine Handgeschakeld - Stof - 34.254 km
Nieuwprijs: €24.220,-

IJS 0,PR .70
17
€

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc - Juni
2020 - Grijs metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 34.490 km
Nieuwprijs: €24.440,-

IJS 0,PR .90
42
€

BMW 5 SERIE 520i High Executive navi/leder/clima /17”LM
November 2019 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat
18.948 km - Nieuwprijs: €70.440,-

T
D
R
T
O
H
C
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A
W
R
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MAZDA CX-5 2.0 SAG 165 GTLuxury navi/leder/19”LM /clima/
trekhaak /clima/trekhaak
Mei 2018 - ROod metallic - Leder
Benzine - Handgeschaked - 48.984
km - Nieuwprijs: €42.550,-

IJS 9,PR .89
21
€

NISSAN QASHQAI 1.2 Business
Ed. navi/clima/panodak /17”LM/
cruise/trekhaak
Juni 2018 - Wit metallic - Half leder
Benzine - Handgeschaked - 43.801
km - Nieuwprijs: €32.350,-

IJS 0,PR .40
30
€

IJS 9,PR .99
11
€

FIAT 500 Cabrio 1.2 Popstar airco/15”LM /
cruise /cruise
51kW (70PK) - Januari 2017 - Grijs
Stof - Benzine - Handgeschakeld - 34.693 km
Nieuwprijs: €20.780,IJS 0,PR .40
17
€

AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI Pro
Line navi/airco/15”LM /Cruise/PDC
April 2018 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 25.665 km
Nieuwprijs: €25.660,-

IJS 9,PR .99
15
€

KIA RIO 1.0 TGDI DynamicLine
navi/airco /16”LM/camera
Januari 2020 - Bruin metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
35.553 km - Nieuwprijs: €22.480,-

IJS 9,PR .99
21
€

OPEL ASTRA 1.2 Elegance 17”LM/
Clima/cruise /Navi
Januari 2020 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
15.231 km - Nieuwprijs: €38.520,-

,IJS 9
00
PR .99
1
30
€

BMW 1-serie - 118i Automaat
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 33.297 km
Nieuwprijs: €43.220,-

IJS 0,PR .70
37
€

BMW X1 sDrive20i Automaat
Orange Edition III navi/leder
/18”LM/Panodak/Clima
Mei 2019 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat
45.863 km - Nieuwprijs: €55.880,-

IJS 0,PR .90
20
€

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2
Edition Plus navi/clima/cruise
/16”LM
Mei 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
27.375 km - Nieuwprijs: €29.520,-

T
D
R
T
O
H
C
W
A
W
R
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OPEL ADAM 1.0 Turbo Jam
Favourite airco/16”LM /Cruise /
Cruise
Februari 2017 - Zwart/Wit - Stof
Benzine - Handgeschaked - 44.007
km - Nieuwprijs: €18.220,-

IJS 0,PR .90
23
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
Online Ed. navi/clima/17”LM /PDC/
cruise - Mei 2019
Zwart metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 44.891 km
Nieuwprijs: €35.220,-

IJS 9,PR .99
21
€

AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI
Automaat Sport navi/airco/17”LM
/cruise/pdc
Juli 2017 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Automaat
58.475 km - Nieuwprijs: €36.220,-

IJS 0,PR .25
15
€

OPEL CORSA 1.4 AUTOMAAT Online Ed. navi/airco /16”LM/cruise/
pdc /16”LM/cruise/pdc 66kW (90PK) - Januari 2018 - Grijs
metallic - Stof - Benzine - Automaat
21.875 km - Nieuwprijs: €21.120,-
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Pizzeria/Grillroom Amigo in
Nieuw-Buinen geopend

Afgelopen vrijdagmiddag opende Pizzeria/Grillroom Amigo in Nieuw-Buinen aan
het Noorderdiep 526i. De laatste jaren was Pizzeria el Forno Mona Lisa er gevestigd.
Rashed Afsharzada (foto) is de eigenaar van de nieuwe horecazaak en heeft al heel
wat bestellingen en klanten mogen ontvangen.
Afsharzada heeft vele jaren ervaring in de
horeca. Zo werkt de inwoner van Stadskanaal
onder meer bij grillrooms en pizzeria’s
in Veendam, Winschoten en laatstelijk in
Stadskanaal. Nu is hij dus voor zichzelf
begonnen en kwam voor hem een droom
uit. “Ik vind koken echt geweldig om te doen
en ik heb jaren bij grillrooms en pizzeria’s
gewerkt. Dat vond ik altijd prachtig om te
doen en dan nu voor mezelf. We zitten op
een mooie plek in Nieuw-Buinen en we
hopen dat u de weg naar ons zult vinden.”
Bij Pizzeria/Grillroom Amigo in NieuwBuinen kunt u voor heerlijke gerechten
terecht: broodjes, kapsalon, minischotels,

lahmacun, schotels, spareribs, mixed grill,
kindermenu’s en pizza’s. Er wordt tevens
bezorgd. Normaliter voor een bedrag van
€ 2,50, maar in de maanden april en mei is
bezorgen gratis. Zes dagen per week staat
het team van Pizzeria/Grillroom Amigo in
Nieuw-Buinen voor u klaar: op maandag,
woensdag en donderdag van 16.00 tot 23.00
uur, op vrijdag en zaterdag van 16.00 tot
02.00 uur en op zondag van 16.00 tot 22.00
uur.
Pizzeria/Grillroom Amigo in Nieuw-Buinen,
Noorderdiep 526i, 9521 BS Nieuw-Buinen,
tel. 0599 – 63 83 58. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Dinsdag 29 maart 2022

Ruim driehonderd wandelaars voor de
Meul’ndob Wandeltocht vanuit Gasselte

Voor de negende keer op rij organiseerde de Gasselter sportvereniging VOMOS
afgelopen zaterdag de Meul’ndob Wandeltocht vanuit dorpshuis De Trefkoel in
Gasselte. Dit jaar werd de wandeltocht weer in het voorjaar gelopen, zoals ooit ook de
insteek was. Er was heel veel animo, want maar liefst driehonderdtwintig wandelaars
schreven zich voor de vijf, tien, vijftien, twintig, dertig of veertig kilometer in.
Het mooie weer droeg er zeker toe bij dat
de deelnemers erg genoten en er waren er
zelfs bij die zeiden ‘ik wil nog wel een keer’.
Twee mannen uit Emmen waren vol lof
over de prachtige route die ze liepen: “Wat
is hier mooi en hoe krijgen ze het toch altijd
weer voor elkaar om zulke mooie routes uit
te zetten? Ze zegden alvast toe volgend jaar
weer mee te doen. Dat gold voor meerdere
deelnemers.

Gedurende een groot deel van de dag kon
men lopen, want in de vroege ochtend was
het al mogelijk om te starten. Om 17.00 uur
diende iedereen binnen te zijn. Wederom
waren weer heel mooie routes te lopen die
door Jan Willem Braams en Jan Hendrik
Rijnberg werden uitgezet. De organisatie
kijkt met een tevreden gevoel op deze dag
die eindelijk weer als vanouds kon worden
georganiseerd terug. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Sportkampioenen gemeente Aa en Hunze
werden gehuldigd

Presentatie van Valthermond in de
bibliotheek van Stadskanaal

De nog jonge Veenkolonie Valthermond met een schip in het kanaal. Collectie Streekhistorisch Centrum
Op zondagmiddag 3 april a.s. vertoont Bert Roossien weer foto’s uit het archief van
het Streekhistorisch Centrum. Deze keer is Valthermond het centrale thema. De
voorstelling vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal.

Op donderdag 17 maart j.l. zijn de
sportkampioenen uit de gemeente
Aa en Hunze gehuldigd. Nadat de
sporthuldiging vorig jaar in een ander
jasje werd gestoken in verband met
corona, voelt het dit jaar weer vertrouwd.
In het vernieuwde MFC de Boerhoorn
in Rolde kwamen een tiental sporters
bijeen om de sporthuldiging bij te wonen.
Wethouder Bas Luinge en Team Sport
zetten alle sporters in het zonnetje.

De sporters die gehuldigd werden voor
hun bijzondere prestaties zijn: Rudolf
Pestman (Eext), Nederlands kampioen
Tussen 1815 en 1950 zijn in de Drentse
turfgravers, arbeiders en neringdoenden.
enkelspan mennen in de Z klasse. Eva
veenmarken langs het Stadskanaal ruim
Aan de buitenzijde lagen de langgerekte
Heuten (Gasselternijveen) en Meike Luis
1,7 miljoen dagwerken turf vergraven. Eén
boerenplaatsen met aan het kanaal fraaie
(Gasselternijveen) 2de EK Beach handbal
dagwerk omvatte zo’n 10- à 12.000 turven
boerderijen, vaak omgeven door fraaie
<17jr. Rosan Hamminga (Nieuwediep)
(de hoeveelheid die een team turfstekers in
siertuinen. Beelden van de boerderijen,
kampioen bowlen. Tinus en Ginie Deuring
een dag konden afgraven), afhankelijk van
winkels en werkplaatsen van weleer zullen de (Gasselternijveen) kampioenen in de
het type turf. De Exloër- en Valther venen
revue passeren tijdens de beeldpresentatie.
duivensport. Mirjan Stadman (Annen)
waren qua oppervlak de grootste veenmarken Uiteraard ook plaatjes van de bewoners zelf:
reserve-kampioen mennen. Ilse Haas
en hier kwam dan ook iets meer dan de
de melkboer, bakker en schoolmeester van
(Grolloo) 3de WK zijspannen als bakkenist.
helft van de bovengenoemde 1,7 miljoen
vroeger.
Xander Tuitjer (Gasselternijveenschemond)
dagwerken vandaan. Langs de gegraven
Nederlands kampioen enkelspan mennen
kanalen vestigden zich vanaf het midden van De voorstelling begint om 14.30 uur en de
in de B-klasse. Rozemarie Fokkema (Rolde)
de negentiende eeuw de eerste kolonisten.
entree bedraagt € 4,50 inclusief consumptie.
3de NK kogelslingeren <20jr werd thuis
Donateurs betalen € 1,50 op vertoon van hun opgezocht doordat ze op het laatste moment
Valthermond ontwikkelde zich tot
pas. Voor meer informatie: 0599-612649 of
toch niet fysiek aanwezig kon zijn.
veenkolonie met een dubbel kanalenstelsel
info@streekhistorischcentrum.nl. Reserveren
(Noorder- en Zuiderdiep). Tussen
via www.streekhistorischcentrum.nl
Drie van de gehuldigde sporters mogen de
de beide hoofdiepen vestigden zich
gemeente op 5 april vertegenwoordigen

tijdens het Drents sportgala in het ATLAS
Theater in Emmen. Sportman Rudolf
Pestman, sportvrouw Rozemarijn Fokkema
en sporttalent Annabel Paul zullen de
eer van de gemeente Aa en Hunze hoog
houden. Na mooie woorden van Bas Luinge
ontvingen alle sporters een gepersonaliseerde
sporthanddoek en pakketje van de landwinkel
als teken van waardering voor hun geleverde
sportprestaties.
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Het was hartverwarmend al die felicitaties
ter gelegenheid van ons 60 jaar huwelijksjubileum.

Bedroefd, maar dankbaar dat zij zo lang bij ons mocht
blijven, delen wij u mede dat thuis vredig is ingeslapen,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Heel veel kaarten in de bus, telefoontjes,
persoonlijke felicitaties of langs digitale weg
en een zee van bloemen.

Gezina Adriana Luit-Boes
~ Siny ~

Hartelijke dank daarvoor.

 30 november 1927

Harm en Trijn Oldengarm

† 26 maart 2022

Sinds 6 juni 1986 weduwe van Henk Luit.

Aanmelden via ac.ivn.bo@gmail.com

Finy en Henk †
Bas
Rob en Rachel
Adriana † en Henk
Aaltje en Roelof
Marieke
Renee en Steef
Lucas
Gea en Rolf
Rik
Stan
Britt †
Meike

IVN Borger-Odoorn
vertoont Natuurfilm
Habitat

Op vrijdagavond 8 april vertoont IVN BorgerOdoorn de schitterende natuurfilm Habitat over het
Nationaal park Drentsche Aa.
De film wordt in bioscoop formaat vertoond in
het auditorium (filmzaal) van het Hunebedcentrum
Hunebedstraat 27 in Borger. Om 19.30 uur staat de koffie
klaar.
Aanmelding per E-mail is voor deze film noodzakelijk.
Dit kan op het E-mail adres van de activiteitencommissie
van IVN Borger-Odoorn. Let op de punten in het
E-mailadres. ac.ivn.bo@gmail.com
Habitat is de tweede bioscoopfilm over de Drentse
natuur van de Drentse natuurfilmers Henk en Janetta
Bos. Deze film ging in 2020, vlak voor de coronacrisis, in
première en draaide daarna met overweldigend succes in
diverse Nederlandse bioscopen. Te kort want op 15 maart
werden alle bioscopen gesloten.
De filmvoorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door
een subsidie in het kader van Frisse start na corona
van de provincie Drenthe. Dit samen met een bijdrage
van IVN Borger-Odoorn maakt het mogelijk om de
film en de koffie/thee gratis aan te bieden. Normale
toegangsprijs, inclusief twee keer koffie en thee is € 15.
Wel vragen we aan elke bezoeker van de film een
vrijwillige bijdrage. Deze kunt u deponeren in een
inzamelbox bij de ingang van de filmzaal. De opbrengst
is voor de helft bestemd voor Henk en Janetta Bos, die
door de coronacrisis niet in staat zijn om zonder donaties
hun nieuwe film Wilde Boel te voltooien. Hun filmbedrijf
kan wellicht zonder extra financiële hulp niet overleven.
Zie ook hun dringende oproep op hun website. De
andere helft is bestemd voor onze IVN afdeling, voor
een compensatie van de kosten die wij zelf maken om de
filmvoorstelling mogelijk te maken.
Kijk voor meer informatie over de film Habitat op de
website van IVN Borger-Odoorn onder activiteiten. Daar
vind je ook een link naar de website van het filmersduo
Henk en Janetta Bos.

Na een periode van afnemende gezondheid
is overleden

Luchien Polling
Broer en zwager van
Henk Polling (in liefdevolle herinnering)
en Roely Polling-Rosing
Oom en oudoom van
Luchien en Martine, Marijn en Sander
Marieke en Jans, Hessel en Sil

Onze moeder en oma is opgebaard in de aula,
Westdorperstraat 1 te Borger, waar gelegenheid is
afscheid van haar te nemen en ons te condoleren,
op woensdag 30 maart van 19.00-19.30 uur.
De plechtigheid, voorafgaand aan de crematie, wordt
gehouden op donderdag 31 maart om 16.15 uur in de
Berkenzaal van crematorium de Boskamp, Boskamp 5
te Assen. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, wordt u om
16.00 uur verwacht.
Correspondentieadres: Trechterbeker 57, 9531 PB Borger

Rust zacht.

Geschokt door het plotselinge overlijden
van onze buurvrouw

Familieberichten kunt u
inleveren tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om
13.00 uur geopend.

G.A. Luit-Boes
Wij wensen de familie veel sterkte.
T. Venema
G. Baas
J. en J. Kiers
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Roon Staal komt in Odoorn met
Lente Tour

Dinsdag 29 maart 2022

Koninklijke onderscheidingen voor
Willem Bartelds, Rikus Harms en Nanno Pul

"Let the amazing vocal performance
of Mr. Staal now carry you away" - Art
Garfunkel. "It's his voice not least his
songwriting ability that really shines
throughout" - Gilbert 'O Sullivan. Zanger
en pianist Roon Staal tourt in maart en
april 2022 door Nederland met zijn Lente
Tour.
Het concert in Odoorn vindt plaats op
zaterdag 2 april a.s. in de Oringerkerk.
Aanvangstijd is 20.00 uur. De locatie is
een half uur voor aanvang van het concert
geopend.
Tijdens deze Lente Tour brengt Staal
bekende covers ten gehore zoals ‘Bridge
Over Troubled Water’ van Paul Simon en Art
Garfunkel, ‘Sailing’ van Gavin Sutherland en
‘Help Me Through The Night’ van oom Ede.
Ook eigen werken van Roon Staal zoals ‘The
Garden Of Light’, ‘By Her Side’, ‘Morgen
Komt Eraan’ en het tedere ‘You Turn My
World Around’ komen voorbij tijdens het
concert.

Een concert
voor iedereen
die toe is
aan een
onvergetelijke
ervaring aan het
begin van een
nieuwe lente,
Alle informatie over de Lente Tour en het
bestellen van kaarten kunt u vinden via www.
roonstaal.com of 06-15403125. Ook kunt u
kaarten kopen bij SIMA in Odoorn.

Op donderdag 24 maart reikte burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente
Aa en Hunze 3 Koninklijke onderscheidingen uit. Dit vond plaats tijdens de laatste
vergadering van de huidige gemeenteraad van Aa en Hunze, waarin afscheid werd
genomen van de raadsleden die niet terugkeren in de raad.

a.s. zaterdag

DE GROTE AUTO TEST DAG BIJ
DORPSGARAGE ODOORN
Reserveer de datum: zaterdag 2 april …kan iedereen zijn of haar auto laten nakijken
bij Dorpsgarage Odoorn.
Wat kunt u verwachten: Op 2 april hebben
we ons autobedrijf ingericht als teststraat.
U meld zich bij de werkplaats, waar de auto
door ons op de hefbruggen wordt bekeken.
Binnen 10 a 15 minuten heeft u een rapport
van de technische staat van uw auto in
handen. Kostenloos. Zijn er reparaties aan te
bevelen? Dan kunt u tijdens deze actie tegen
een messcherp tarief de afspraak daarvoor
maken!
Iedere auto vertrekt met de banden op
spanning. Iedere auto vertrekt met de
ruitensproeier gevuld. Iedere bezoeker
krijgt de kans zijn of haar maag te vullen
met koffie, thee, en een specialiteit.
Oftewel: Niemand ontbreekt het aan iets!
Zo draagt u bij aan veiliger verkeer, lager
brandstofverbruik en minder bandenslijtage

als gevolg van te lage bandenspanning! Deze
inspectie kost helemaal niets.
Geheel toevallig valt deze actie precies 1 dag
nadat de brandstofprijzen verlaagd worden!
Tel daarbij op dat tankstation Odoorn toch al
één van de goedkoopste van de weide omtrek
is, en er zijn opeens veel redenen “toevallig”
langs te komen.
Dus: Zet het in uw agenda: Zaterdagochtend
2 april, van 09.00-12.00u De Grote Auto Test
Dag. Dorpsgarage Odoorn, Hoofstraat 22,
7873 BC Odoorn 0591 - 54 73 95.

Counselors Onderweg in Borger
Als ik zeg dat mijn werk mijn passie is, dan overdrijf ik niet.
Dit is waar mijn hart ligt en waar ik energie uit haal. Het is
mijn missie om mensen inzicht in zichzelf en in situaties te
laten krijgen, te spiegelen, omdenken en met een andere,
meer positieve blik naar het leven van alle dag te laten kijken.
Ik ben er van overtuigd dat als mensen zichzelf beter leren
kennen, ze de regie weer kunnen nemen over hun eigen leven,
zichzelf leren accepteren en met geduld en compassie naar
zichzelf kunnen kijken.
Wat kan ik je bieden:

Soms krijg je
echter het gevoel
EMDR
vast te zitten, te
Je kunt de gebeurtenis verwerken of je
blijven hangen in oude gevoelens en oude
kunt vastlopen in een verwerking na het
gedragspatronen. Soms blijf je belangrijke
doormaken van een schokkende, pijnlijke
beslissingen maar uitstellen of maak je dingen
of beangstigende gebeurtenis. Vastlopen in
mee die je uit je evenwicht brengen. Dan
de verwerking zorgt ervoor dat je je anders
is het vinden van een nieuwe balans en het
voelt, je je anders gedraagt, je anders denkt en maken van nieuwe keuzes extra belangrijk!
anders reageert op je omgeving.
Relatietherapeut
Psychosociale hulpverlening
Relatietherapie wordt vaak gezien als een
We kennen allemaal wel periodes van
zwaar en laatste redmiddel voor een relatie,
onzekerheid, van ontevreden zijn over
maar elke relatie kan wel eens een APK
jezelf en/of ontevredenheid over je sociale
gebruiken zonder dat er direct sprake hoeft
contacten,
te zijn van een relatiecrisis. Relatietherapie is
dit hoort bij
niets meer of minder dan het voorhouden
ons dagelijkse
van een spiegel en met behulp van een tolk
bestaan.
weer met elkaar (leren)communiceren.
IJzertijdstraat 27		
mobiel: 06-22550152
9531RA Borger		
website: www.counselorsonderweg.com
			e-mail: info@counselorsonderweg.com

Willem Bartelds
Willem Bartelds is 12,5 jaar raadslid geweest
van de gemeente Aa en Hunze namens
de VVD. Hij was vanaf 9 september 2009
een half jaar en vanaf 11 maart 2010 drie
perioden van vier jaar raadslid en ontvangt
om die reden een Koninklijke onderscheiding.
Hij zal worden benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Willem Bartelds is 60
jaar, woont in Gieten en is werkzaam als
teamleider klantenservice bij Agrifirm.
Rikus Harms
Rikus Harms is ruim 13 jaar raadslid geweest
van de gemeente Aa en Hunze namens
Gemeentebelangen. Eerst ruim een jaar in
2005/2006 en vanaf 11 maart 2010 drie

perioden van vier jaar en ontvangt om die
reden een Koninklijke onderscheiding. Hij
zal worden benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Rikus Harms is 72 jaar,
woont in Eext en is inmiddels gepensioneerd.
Nanno Pul
Nanno Pul is 12 jaar raadslid geweest
van de gemeente Aa en Hunze namens
Gemeentebelangen. Hij is sinds 11 maart
2010 drie perioden van vier jaar raadslid
en ontvangt om die reden een Koninklijke
onderscheiding. Hij zal worden benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nanno
Pul is 73 jaar, woont in Gieten en is inmiddels
gepensioneerd.

Gietenaar Klamer Bos schreef
levensverhaal over Johannes Bos
Klamer Bos uit Gieten is hobbyhistoricus en schreef een verhaal over Johannes Bos
die in 1922 in Gieten werd geboren. In de winter van 1944 overleed hij op slechts
22-jarige leeftijd. Johannes (‘Jansie’) Bos werd in de oorlogsjaren in Duitsland
tewerkgesteld, maar weigerde en dook onder in onderduikholen in de buurt van
Gieten. Bij een razzia werd hij opgepakt, kwam hij in een werkkamp in Duitsland
terecht en overleed hij er later als gevolg van de loodzware omstandigheden aldaar.
Klamer Bos vindt het
interessant zijn verhaal aan
de mensen kenbaar te maken.
Hij heeft vele foto’s van
onder meer Johannes zelf en
van onder meer de kampen
waar hij verbleef. “Het is
een indrukwekkend verhaal
en velen weten niet dat dit
is gebeurd. Ik ben erachter
gekomen door onderzoek te
verrichten en verhalen aan te
horen.”
Johannes Bos overleed
in Kamp Zoschen, een
zogeheten Arbeitserziehungslager dat een
heropvoedingskamp met een streng regiem
was. Het was de laatste mogelijkheid om
werkweigeraars tóch aan het werk te krijgen.
De omstandigheden waren erbarmelijk. Als
de gevangenen buiten de poort iets eetbaars

konden bemachtigen moesten
ze dit direct proberen
ongezien op te eten. Na
terugkeer in het kamp werden
ze gefouilleerd en werd er
wat gevonden dan werden ze
afgeranseld. “Vermoedelijk
bleef Johannes zich verzetten
om werk voor de Duitsers te
verrichten dat hem uiteindelijk
fataal is geworden”, aldus
Klamer Bos.
“Met de archiefstukken die ik
links en rechts van een ieder
kreeg heb ik dit verhaal voor
de familie geschreven zodat de herinnering
aan het bijzonder mens, Johannes Bos,
voor altijd in onze gedachten zal blijven
voortbestaan en dat hij een mooie eeuwige
rustplaats op het Ereveld in Loenen heeft
gekregen.” (Week in Week uit / Gerry Grave)
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C.K.C. de Borgh in Borger helpt Oekraïne
Niets doen is geen optie… vandaar dat op C.K.C. de Borgh in de
afgelopen dagen een grote inzameling van houdbare producten
is gestart voor de vluchtelingen in en om de Oekraïne om zo iets
praktisch en tastbaars te doen.
Stonden er eerst 3 lege
bananendozen in een lege gang.
Aan het eind van de eerste
inzamelingsweek stonden er al 8
volle dozen. Afgelopen vrijdag 24
maart zijn er bij de afsluiting van
het project voor Oekraïne 26 (!) tot-

de-nok-toe-gevulde dozen vervoerd
naar de PKN-kerk in Borger;
vandaar zal alles via Hoogeveen
naar de distributiepunten in Polen
en Oekraïne vervoerd worden om
daar te verdelen onder de mensen
die het zo hard nodig hebben.

Dinsdag 29 maart 2022

Zijn ouders verdubbelen het bedrag

Flessenactie in Gieten bedacht
door Gerben Koning voor
Oekraïne

Grote en glorieuze cast speelt wereldberoemd familiestuk Festen

Festen: toneelklapper van het jaar komt naar
ATLAS
Festen treft je als een mokerslag.
Dat was jaren geleden al,
toen de filmklassieker van
Thomas Vinterberg door het
legendarische gezelschap De
Ploeg naar het theater werd
gebracht. En dat is nu weer,
met een nieuwe zwart komische
bewerking van het script
door Peter Heerschop. In de
aangrijpende voorstelling gaan
humor en drama soepel samen.
Juist door die bijzondere mix
van cabaret en toneel slingeren
de emoties meedogenloos de
zaal in. Keihard lachen met
een huilend hart. Festen is op
woensdag 20 april te zien in het
ATLAS Theater.
Het verhaal
Het verhaal in het kort, voor wie
het niet (meer) weet: familieleden
komen vrolijk bijeen om de
verjaardag van vader te vieren.
Verloren zoon duikt op en houdt
tijdens het diner een speech die de
feestelijke avond verandert in een

Gerben Koning, leerling van CKC De Marke, voelde zich zo
betrokken bij de situatie in de Oekraïne dat hij een actie bedacht
om geld op te halen. Gerben wilde zo veel als mogelijk statiegeld
flessen ophalen om op die manier geld in te zamelen. Gerben zijn
ouders hebben beloofd om het bedrag dat hij bij elkaar verzamelt te
verdubbelen.

slagveld. Festen is zonder twijfel de
toneelklapper van het jaar.
De cast is groot en glorieus, met
onder andere Peter Heerschop,
Viggo Waas, Bas Hoeflaak, Genio
de Groot, André Dongelmans,
Stephanie Louwrier, Maartje van de

En, slim als Gerben is, liet hij zich
dat geen twee keer zeggen. Hij
schakelde zijn school, De Marke,
in om alle leerlingen in te zetten
Wetering en Han Römer als de pater
voor zijn actie. Al snel kwam er
familias. De regie is in de handen
een oproep via het ouderportaal
van Titus Tiel Groenestege. Een
en Facebook om flessen mee naar
absolute must-see!
school te nemen. Er werd een
inzamelbak geregeld en spoedig liep
Festen staat op woensdag 20 april
om 20.00 uur in de grote zaal van
het ATLAS Theater. Kaarten zijn te
koop via atlastheater.nl

het storm met de flessen. Nu de
actie ten einde is hebben Gerben
en zijn schoolmakkers een totaal
aan €536,19 opgehaald. Dit bedrag
gaan zijn ouders, belofte maakt
schuld, verdubbelen. Een prachtige
prestatie van Gerben en onze
andere leerlingen!

Gedeelte van de opbrengst gaat naar giro 555 voor Oekraïne

Vervolg op de rommelmarkt van CKC De Marke in
Gieten
Enige jaren geleden is CKC De Marke in Gieten met het jaarlijks
organiseren van een rommelmarkt op het plein begonnen. Elk jaar
werd deze rommelmarkt bezocht door zeer veel mensen die allemaal
wel een “schat” tussen de spullen vonden. Helaas kon in de corona
periode de rommelmarkt twee jaar lang niet doorgaan.
Maar gelukkig is het nu wel weer
mogelijk om de rommelmarkt te
organiseren. En dat gaan we dan

ook doen! Op zaterdag 9 april
wordt de rommelmarkt gehouden
op het plein van De Marke

(Weegbree 21). Om 10.00 uur gaat
de markt open en om 13.00 uur
sluit de markt weer.
Een gedeelte van de opbrengst zal
aan giro 555 voor Oekraïne worden
overgemaakt. We hopen u allemaal
te mogen verwelkomen!

Taalhuis Aa en Hunze loopt goed
“We zoeken nieuwe taalmaatjes. Die zijn nodig en onmisbaar.”
Het Taalhuis Aa en Hunze zoekt nieuwe vrijwilligers. Nu de
corona-maatregelen van de baan zijn, is er veel behoefte aan nieuwe
begeleiders. “We zoeken vrijwilligers die het fijn vinden om een
ander te helpen. Met een uurtje inzet per week kan je het verschil al
maken”, aldus Taalhuiscoördinator Theo Wortel. “De mensen zijn
samen met een Nederlander of medelander met taal bezig. Vaak op
het gebied van spreken. Meestal moeten de deelnemers Nederlands
als nieuwe taal leren. Maar de doelgroep wil bijvoorbeeld ook leren
eigen post af te handelen of hun (klein)kinderen voorlezen.”
Geduldig
Nieuwe vrijwilligers krijgen een
gratis training en werken met gratis
lesmateriaal. De dienstverlening van
het Taalhuis zelf is ook kosteloos.
“Je hoeft als vrijwilliger geen
onderwijservaring te hebben. Als
je maar geduldig, behulpzaam en
vriendelijk bent. Dat is belangrijk”,
laat Theo weten. Hij werkt zelf bij
het Drenthe College en zorgt voor
de training en begeleiding van de
vrijwilligers. Momenteel zijn er 29
vrijwilligers actief in het Taalhuis.

Zij begeleiden 35 cursisten.
Dorpshuis
De begeleiding wordt vaak
individueel gegeven, maar werken
met een groepje is ook mogelijk.
Theo Wortel vindt het belangrijk
dat de vrijwilligers en hun
deelnemer plezierig samenwerken.
“Ik spreek ook vaak over
taalmaatjes, want als begeleidend
vrijwilliger ben je vaak ook een
vraagbaak. En dan wordt je vanzelf
een maatje.” De taalmaatjes spreken

soms in één van de bibliotheken in
Aa en Hunze af met hun cursist,
maar de ontmoetingen vinden ook
plaats in een dorpshuis.
Taalmaatjes
Nieuwe taalmaatjes kunnen zich
aanmelden bij Theo Wortel. Dat
kan via de mail of telefonisch:
info@taalhuisaaenhunze.nl /
06 48 52 74 11. Natuurlijk mogen
ook mensen die aan de slag willen
met het verbeteren van hun eigen
taalniveau zich bij Theo melden.
Het Taalhuis Aa en Hunze is een
samenwerking van onder andere
Biblionet Drenthe, de gemeente
Aa en Hunze, het Drenthe College,
Welzijnsorganisatie Impuls en
Werkplein Drentse Aa. Het Taalhuis
zit in de bibliotheek in Gieten.
Elke vrijdagmiddag is er (inloop)
spreekuur van 13.00 – 15.00 uur.

Uitslag Klaverjassen in Valthe
Per twee weken is er op woensdag in een gezellige ambiance
klaverjassen in Ons Dorpshuis te Valthe. Een ieder is welkom.
We zitten in een ruim opgezette zaal aan grote tafels.
Inleg is slechts 3,00 euro en er zijn mooie vleesprijzen te winnen.
Uitslag woensdag 23 maart:
1e prijs Jan Lucas Meijer		
2e prijs Wim Heller		
3e prijs Bert Vos			
4e prijs Geert Middeljans		

5529
5508
5093
4956

Poedel

3772

Eric Beaart		

Volgende kaartavond: woensdag 6 april, aanvang 19.30 uur.

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

18

Dinsdag 29 maart 2022

19

Jubilarissen bij de Vrouwen van Nu in
Nieuw-Buinen

Dinsdag 29 maart 2022

Het Groninger Instituut voor Archeologie
en het Hunebedcentrum sluiten
convenant

Op de foto van links naar rechts Dina Greven, Frouke Vos 50 jaar lid. Alida Kunst, Bouchien Westerhuis,
Gea Dallinga, Tienke Lowes 55jaar lid en Harmien Oosting 40 jaar lid.
Tijdens de jaarvergadering woensdag 23 maart werden er in totaal negen dames
gehuldigd met hun jarige lidmaatschap. De dames Diena Kunst en Grietje
Hofsteenge 60 jaar lid staan niet op de foto.
De avond werd afgesloten met een paar
is op woensdag 20 April dan krijgen wij
rondjes Bingo. Het was gezellig om weer eens Gronigstalige liedjes te horen.
bij elkaar te zijn. De volgende bijeenkomst

Fokje Hazewinkel is 25 jaar lid van
Vrouwen van Nu in Buinerveen
Vrouwen van Nu; afdeling Buinerveen
heeft dit jaar voor de 2e keer een
bijeenkomst gehouden. Eerst werd stil
gestaan bij ons lid Fokje Hazewinkel, die
25 jaar lid is van Vrouwen van Nu. Helaas
kon ze zelf niet aanwezig zijn en is door
enkele bestuursleden verrast met een
mooi boeket bloemen.
Willemijn Ahlers kwam vertellen over
genderdysforie en allerlei vormen, waaronder
transgender. In haar jeugdjaren als jongen
opgegroeid en pas toen ze 54 jaar was, is
ze uit de kast gekomen. Intussen was ze
getrouwd en heeft 3 kinderen op de wereld
gezet. Het was ontzettend moeilijk om jezelf
te erkennen als vrouw; deels door schaamte.
Er gebeuren vele veranderingen in lichaam,
ziel en geest; binnen je gezin en relaties, je
sociale omgeving en op je werk.
De bijeenkomsten vinden plaats in de
achterzaal van Dorpshuis De Viersprong in

(links) Voorzitter van het Hunebedcentrum Pepijn Vemer. (rechts)Directeur van het Groninger Instituut voor
Archeologie Daan Raemaekers
Al enige jaren werkt het Hunebedcentrum samen met het Groninger Instituut voor
Archeologie (GIA) van de Universiteit Groningen. De samenwerking bestond vooral
uit het samen doen van projecten en een locatie zijn waar studenten onderzoek
kunnen doen. Door intensivering van de samenwerking is besloten dit vast te leggen
in een convenant. “Deze samenwerking versterkt de positie van het Hunebedcentrum,
met name op onderzoeksgebied. Wij zijn een ontmoetingsplek voor kennis van deze
belangrijke monumenten”, aldus voorzitter van het Hunebedcentrum Pepijn Vemer.
De samenwerking is gekoppeld aan de
ontwikkeling van het Hunebedcentrum
als kenniscentrum. Het Hunebedcentrum
doet zelf geen onderzoek, maar vertaalt
kennis opgedaan door anderen, vooral
het GIA, naar een breed publiek. Naast
de verdere ontsluiting van kennis zullen

meerdere studenten een plek krijgen in het
Hunebedcentrum om onderzoek te doen
of om er af te studeren. Daarnaast zullen
diverse projecten worden opgestart, waarbij
kennisontsluiting centraal staat. Ook worden
gezamenlijke lezingen en andere activiteiten
georganiseerd.

Nieuwe supermarktmanager Albert Heijn
in Borger
Niels Visser is sinds deze week de nieuwe supermarktmanager van de Albert Heijn in
Borger.
Buinerveen. We beginnen ‘s avonds om 19.45
uur. Iedereen is van harte welkom en kan
vrijblijvend 2 keer komen kijken.

Zaterdag 2 april a.s. in 2e Exloërmond

Erwin de Vries en Christof Bauwens live
in Odeon Cultuurhuis
Elke eerste zaterdag van de maand
organiseert Odeon Cultuurhuis Klappen
voor de Kunst. Een steunproject om
artiesten een hart onder de riem te steken.
Op zaterdag 2 april a.s. komt Erwin
de Vries naar Odeon Cultuurhuis in 2e
Exloërmond om zijn “Grunniger laidjes”
ten gehore te brengen. Dit keer neemt hij
gitarist Christof Bauwens mee.
De Groningse zanger Erwin de Vries staat al
30 jaar aan de top in de Groningse dialectpop.
Zijn liedjes in het Gronings (zoals o.a. Leef
het leven, Bemui die mit dien aigen rötleven
mienjong, Miss Scheemda en natuurlijk
Maffiosa/Blief met dien poot’n van mien
poedie) zijn gevoelig, rauw, diepgaand, met
een flinke kwinkslag, maatschappijkritisch
maar vooral recht uit het hart! Tel daar zijn
humor en zijn interactie met het publiek
bij op en je hebt een avond vol muzikale
gezelligheid. Nadat hij in Coronatijd al
twee keer (één keer live en één keer met
live stream) in zijn eentje de zaal heeft vol
gespeeld neemt hij nu zijn gitarist Christof
Bauwens voor u mee.

voor Popcultuur in Leeuwarden begeleidt hij
menig jonge popartiest naar verschillende
poppodia en een mooie carrière. Genoeg
redenen om dit fantastische optreden niet te
willen missen! Erwin en Christof starten om
20.00 uur. (Zaal open om 19.30 uur).

Christof heeft zijn sporen op het podium
ruimschoots verdiend en weet als geen
ander hoe je het publiek moet vermaken
met mooie gitaarbegeleidingen. Als docent
Project Management bij Minerva Academie

Kaarten zijn te bestellen via onze
website www.odeon cultuurhuis.nl. Ook
livestreamkaarten zijn beschikbaar als u er
niet live bij kunt zijn en de artiest toch wilt
ondersteunen.

Niels, inmiddels 6 jaar werkzaam in AH
Borger, volgt Sebastian Boerema op die

inmiddels supermarktmanager is in de AH in
Zuidhorn.

Zaterdag 9 april in Ons Dorpshuis

Optreden SIX6 in Ons Dorpshuis te Valthe
Twee keer moesten we het optreden van SIX6 afblazen i.v.m. corona. Nu gaat het
zaterdag 9 april toch lukken. We zijn blij SIX6 te kunnen verwelkomen. Een semiakoestische muziekgroep die een programma heeft gemaakt, waarin nummers
gespeeld worden die een verleden hebben.
In de pauze zullen Geert Middeljans en Tim
Jalving plaatjes draaien uit de jaren 60 en
70 op een “oude” draaitafel. We beginnen

zaterdag 9 april om 20.30 uur. De entree
bedraagt € 7,50 en kaartjes zijn verkrijgbaar in
de voorverkoop bij Ons Dorpshuis.

De zes leden van SIX-6 komen allen uit de
regio Emmen en hebben veel ervaring in de
popmuziek. Rob Wilhelm, Marchien Eleveld,
Frank Hueting (ex-leden All-in),

De muziek die gespeeld wordt is veelal
afkomstig uit de 60/70/80/90 jaren, maar
een uitstapje naar de hedendaagse popmuziek
wordt ook niet uit de weg gegaan.

Maarten van Leuken (ex-lid B'eaters Band),
Roel Luchies en Dick Troost (ex-leden
Scandals en All-in) spelen al vele jaar met veel
passie en plezier samen.

Van Beatles, Van Morrison, James Taylor
tot Mathilde Santing e.v.a. staan op het
repertoire. Een uitgebreide mix van heerlijke
muziek.
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Fotoclub Borger-Odoorn: Foto van de
maand

Ook deze maand had de fotoclub weer een fotobespreking. Dit keer was het thema:
Macro-Close-up. We hadden nu op de clubavond in het Hunzehuys de beschikking
over een groot beeldscherm waarop de foto’s prachtig te zien waren.
Als (amateur) fotografen wil je dat uiteraard
ook graag. Het waren veelal bloemen en
insecten maar ook een detail van een grote,
kunstzinnige toverbal scoorde hoog. De
meeste punten gingen naar Johan Slager met
een loeischerpe foto van een gaasvlieg. Een
plaatje! Opmerkelijk was dat er 3 foto’s op de

tweede plaats eindigden: een prachtige bloem,
een ragfijne spin en dus een stukje toverbal.
Wil je ook een keer op de fotoclub komen?
Neem dan contact op via
secretarisfcbo@gmail.com

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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T
RUNDER GEHAK
250 GRAM

1.99!

GYROS REEPJES
500 GR

4.99!
ud
Alles onder voorbeho n
prijze
van extreme inkoop

M E G A
5
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

KIPPENBOUTEN 		
HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		
RIBLAPPEN 			

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,50
6,99
6,99

16.25
35.95
30.90
28.75
29.45
49.50

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!
WIJ ZIJN
ONBETWIST
UW HAPJESSPECIALIST!
VANAF
€2.75 P.P.!

10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 UIBURGERS
6,99

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

Zuiderdiep 54 - 2e Exloërmond - Tel. 0599-202667 - www.slagerijdrent.nl

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN
44 JAAR VERSTAND
VAN LEKKER VLEES!

SV Borger afgetroefd door fysiek sterk DKB’44

De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!

Het 1e nummer van 2022 over de historie van de voormalige
gemeente Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.
De voedselvoorziening in de gemeente Odoorn tijdens de Eerste Wereldoorlog (Albert Eggens), Pieter Drenth (Ol Pieter) (Johan Withaar),
De kano’s van Pesse, Odoorn en Jengum (Roel Sanders), Voorplaat:
De Schaopendansers (tussen 77-82), Rondblik: De kunst van het bezetten (Jan Wierenga), Herkent u het nog? Slachterij Levinga in 2e Exloërmond, Oderen verandert; Exloo, Hoofdstaat 33, 35, 39. (Roelof
Hoving), Middenplaat: Vliegtuigcrashes in de Tweede Wereldoorlog,
Uit de krant: Lof voor zwembadcomité in Valthermond.
Bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek in Valthermond en
Odoorn, het Vervenershuus in Valthermond en boekhandel Read
Shop Boelens (Emmermeer).

Vrijdag 1 april (geen
aprilgrap) gezellige
bingo in het MFA-gebouw
de Noorderbreedte in
Nieuw-Buinen
Op vrijdag 1 april organiseert Stichting Lucky Joe weer
een gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in
Nieuw-Buinen.
De bingo begint om 19.30 uur en de zaal gaat open om 19.00
uur. Als er bingo valt dan mag de winnaar zelf een prijs
kiezen van de aangewezen tafel.
Er is altijd voldoende keuze aan prijzen zoals. Leuke Deco
artikelen, huishoudelijke artikelen, Rituals producten,
gereedschap, pakketten met boodschappen, koffie,
schoonmaak of verzorging.
Voor vragen kun je altijd bellen of mailen naar
info@luckyjoe.nl of 0599 – 61 67 01. Wij hopen u
vrijdag 1 april te mogen begroeten op de bingo.

TE HUUR!

Door: Erwin Beukema
Ontbrekende mannetjesputters
De wedstrijd in Borger eerder dit
seizoen was in een gelijkspel geëindigd,
waarbij de thuisploeg van destijds het
gevoel had dat er meer in had gezeten.
Vooraf waren de Borgernaren dus nog
vol vertrouwen. Voetballend gezien
moest deze tegenstander te pakken
zijn. ‘Niet in de duels komen’, was wel
een dingetje. Allereerst omdat daar
de kracht van DKB zou liggen en ten
tweede omdat juist de mannetjesputters
van Borger (Tim Edens en de broers
Christiaan en Wiljan Vos) op het appèl
ontbraken.
Duels
Het dingetje bleek achteraf gezien een
ding te zijn! De thuisploeg was heer
en meester. Het gooide vanaf minuut
één de beuk erin en Borger was veel te
slordig aan de bal om daar voetballend
iets tegenin te brengen. Sterker nog, het
bracht vooral zichzelf meermaals in de
problemen door gekloot in de opbouw.
Zo kwam men dus juist wél in de duels.
DKB profiteerde dankbaar en verscheen
meerdere keren voor het doel van
Edwin Haandrikman. Drie keer leidde
dit in de eerste helft tot een doelpunt.
Het hadden er veel meer kunnen zijn.
Twee keer was Igor Tangenberg de

Foto: Alle Oldenbeuving
doelpuntenmaker en de derde op slag
van rust werd door Berny Renker
binnengeschoten. Zette Borger er nog
iets tegenover? Nou bitter weinig, maar
toch had het met wat meer precisie en
geluk ook wel drie keer kunnen scoren.
Waarbij de grootste mogelijkheden voor
Levi v/d Span en Luuk Kenter waren.
Ze misten en op de 3-0 ruststand viel
verder helemaal niets af te dingen.
Controle bij DKB
Een minuut na rust bracht Hendrik
Gustin de hoop in de groenwitte harten
toch nog enigszins terug. In de kluts
belandde de bal bij de man die vorige
week nog vier keer doel trof. Ook nu
faalde hij niet en schoot hij de 3-1
binnen. In de minuten die volgden leek
de wedstrijd toch enigszins te kantelen.
Voor het eerst was het Borger dat tot
offensieve daden kwam, al leidde dit
niet tot grote mogelijkheden. Na tien
minuten was de storm ook alweer gaan
liggen. DKB was weliswaar niet meer
zo dominant als in het eerste bedrijf,

maar het had wel weer de volledige
controle. In de 70e minuut gooide
Berny Renker de wedstrijd met de 4-1
definitief op slot. Een minuut later werd
de ellende voor de gasten nog groter
toen Benjamin Mazeau met rood werd
bestraft na natrappen. Hij schrok er zelf
misschien nog wel het meest van, maar
de veldverwijzing was terecht. In de
resterende minuten kwam Borger nog
enkele keren goed weg en werd het zelf
nog één keer gevaarlijk via invaller Bob
Westerdijk. Het bleef echter bij 4-1.
Nachtkaars voorkomen
Zo blijft DKB in de race voor het
kampioenschap en moet Borger
razendsnel de wonden likken. A.s.
woensdag wacht HS’88 alweer, ook een
titelkandidaat. En vervolgens komt op
zaterdag koploper WVV op bezoek.
Twee keer winst is meer welkom dan
ooit, anders kan het seizoen weleens
ruim voor de eindstreep als een
nachtkaars uitgaan.

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

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

aardappelen,
groenten en fruit

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

‘De kerels tegen de jochies’, zo
kan de wedstrijd tussen DKB’44
en SV Borger het best getypeerd
worden. Vanaf het eerste fluitsignaal
was de thuisploeg uit De Krim
afgelopen zaterdag de baas. De
mannen van Jan-Otto Benjamins
walsten tachtig minuten lang over
de jongens van Arne Joling heen.
Slechts in de eerste tien minuten na
rust beet Borger van zich af. Voor
de rest waren de groenhemden de
onderliggende partij. Kijkend naar
de kansenverhouding mochten de
gasten uiteindelijk niet eens klagen
over de 4-1 eindstand, de nederlaag
had een stuk groter kunnen zijn.

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Opnieuw Korenfestival in Gemeente Borger-Odoorn
Het bestuur is onlangs bijeen geweest om het jaarlijkse Korenfestival
gemeente Borger-Odoorn weer op te starten. Na twee jaar geen
Korenfestival durft het bestuur nu deze beslissing te nemen.

muzikale evenement. Ook dit jaar gaan
we het voor de koren alsmede het
publiek weer gratis organiseren.

Op zaterdag 12 november zal hopelijk
het Anker in Borger weer vol zijn met
enthousiaste koren uit onze gemeente.
Wij hopen dat alle koren goed door
deze lastige periode zijn gekomen en

Wilt u zich als sponsor hieraan
verbinden neem dan contact op
met het secretariaat, email stichting.
korenfestival@gmail.com

weer graag willen meedoen aan het
festival. De koren krijgen binnenkort de
aanmeldingsformulieren toegezonden.
Plaats alvast deze datum in uw agenda
om getuige te zijn van dit prachtige
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sv Borger
Woensdag 30 maart 2022		
20:00 Borger 2 zo.
JVV 2
20:15 HS’88 1
Borger 1
Vrijdag 1 april 2022		
19:30 SJS 45+2
Borger 45+1
20:00 PJC 45+1
Borger 45+1
20:30 JVV 45+1
Borger 45+1
Zaterdag 2 april 2022		
09:00 Borger JO13-1
DZOH JO13-2
09:00 Borger JO11-2
DVC’59 JO11-1
11:15 Borger JO9-1
Assen FC JO9-2
11:30 Borger JO15-2
Stadskanaal JO15-4
11:30 Borger JO11-1
LTC JO11-2
11:30 Borger JO8-1
ST Rolder Boys JO8-1
14:30 Borger 1
WVV 1
14:30 Borger 3
FC Klazienaveen 5
14:30 Borger JO19-1
Annen JO19-1
09:00 SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
Borger JO13-3JM
09:00 SJO BBC JO9-1JM
Borger JO9-2
10:30 Gieten JO11-1
Borger JO11-4
11:00 Zwartem. Boys JO15-1
Borger JO15-1
11:30 SJO FC Coevorden JO17-1 Borger JO17-1
11:30 SJO VIDOSA JO17-1
Borger JO17-2
12:00 Peize JO13-2
Borger JO13-2
12:30 Wildervank 2
Borger 2
Zondag 3 april 2022		
09:45 Sellingen 3
Borger 2 zo.
Dinsdag 5 april 2022		
20:00 Borger 2
Wildervank 2

Nieuw-Buinen
30-3-2022
19:00 Nieuw Buinen MO17-2
LEO (Loon) MO17-1
			
31-3-2022
20:00 Nieuw Buinen 2
Weerdinge 2
			
1-4-2022
19:30 Nieuw Buinen 35+2
Valthermond 35+1
20:00 Nieuw Buinen 35+2
SJS 35+1
21:00 Nieuw Buinen 35+2
Stadskanaal 35+1
21:30 Nieuw Buinen 35+2
Mussel 35+1
19:30 Nieuw Buinen 45+1
Gasselternyveen 45+1
20:00 Nieuw Buinen 45+1
SJS 45+1
20:30 Buinerveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
19:30 EHS’85 VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
20:00 Nieuw Buinen VR30+1
Angelslo Sc VR30+1
20:30 Musselkanaal VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
21:00 Nieuw Buinen VR30+1 SJO NWVV/Titan VR30+1
19:30 Valthermond VR30+1
Nieuw Buinen VR30+2
20:00 Nieuw Buinen VR30+2
KSC VR30+1
20:30 De Treffer ‘16 VR30+1
Nieuw Buinen VR30+2
			
2-4-2022
09:30 Nieuw Buinen JO10-1
HSC JO10-1JM
11:30 Nieuw Buinen JO12-1
LEO (Loon) JO12-2
14:00 Nieuw Buinen MO17-1
Gorecht MO17-1
09:00 SVBO JO8-4
Nieuw Buinen MO8-1
09:00 Noordster JO9-2
Nieuw Buinen JO9-1
09:00 Onstwedder Boys JO13-1 Nieuw Buinen JO13-1
09:00 HZVV MO15-1
Nieuw Buinen MO15-1
10:00 Gomos MO19-1
Nieuw Buinen MO19-1
10:15 Ter Apel ‘96 FC JO11-2
Nieuw Buinen JO11-1
10:30 Muntendam JO17-1
Nieuw Buinen JO17-1
11:00 De Treffer ‘16 MO17-1
Nieuw Buinen MO17-2
13:00 Heiligerlee JO15-1JM
Nieuw Buinen JO15-1
13:00 NEC Delfzijl MO13-1
Nieuw Buinen MO13-1
14:30 VKW VR1
Nieuw Buinen VR1
			
3-4-2022
14:00 Nieuw Buinen 2
Titan 2
14:00 Helpman 1
Nieuw Buinen 1

De Treffer’16 kreeg er negen om de oren tegen
HHCombi
De Treffer’16 verloor afgelopen zondag op eigen veld
met maar liefst 9-1 tegen HHCombi. De formatie uit
Hooghalen en Hijken staat op de derde plaats en doet
samen met Buinerveen en SVBC nog volop mee om de
titel in Zondag 5D.
De wedstrijd was nog maar net begonnen en de eerste goal
was al gemaakt. Na tien minuten een verdubbeling van de
voorsprong van de gasten en na een helft spelen zelfs 1-5.
Derk Arnoldus redde de eer van de Mondkers die best nog

HOC
Donderdag 31 maart
18.45 St HOC/ Valtherboys JO13-1 SVBC JO13-1JM
		
Zaterdag 2 april		
9.00 HOC JO8-1
Fc Klazienaveen JO8-5
9.00 HOC JO10-1
Fc Ter Apel’96 JO10-2
9.00 HOC JO9-1
Drenthina JO9-1JM
9.00 DZOH JO15-5
St HOC/Valtherboys
JO15-1
9.30 HOC JO11-1
Onstwedder Boys JO11-2
10.00 SCN Vr1
St HOC/ Valthermond
Vr3
10.00 De Treffer’16 JO11-1JM
HOC JO11-2
10.30 DZOH JO12-1
HOC JO12-1JM
11.00 HZVV JO17-4
HOC JO17-2
11.00 SJO SWB JO13-1JM
St HOC/Valtherb. JO13-1
13.15 St HOC/ Valthermond Vr1 Asser Boys/Fc Assen Vr1
14.00 HOC JO17-1
Fc Assen JO17-2
14.30 St HOC/ Valthermond Vr2 SVBC Vr1
		
Zondag 3 april
10.00 HOC 2
Twedo 2
10.00 SVV’04 3
St HOC/ Valtherboys 3
10.00 st HOC/ Valtherboys 4
Annen 3
10.00 Protos 4
St HOC/ Valtherboys 5
10.00 EHS’85 3
St HOC/ Valtherboys 6
10.00 St HOC/ Valtherboys 7
Sweel 4
14.00 HOC 1
Gieten 1

Gieten
Vrijdag 1 april
20:00 Omlandia 1
20:00 Borger 4
21:45 Oosterpoort 2

VV Gieten Zaal
Gieten 3 Zaal
Gieten 2 Zaal

Zaterdag 2 april
08:30 LEO JO8-2
Gieten JO8-1
09:00 Gieten/Eext JO13-1
Potetos JO13-1
09:00 Musselkanaal JO13-1
Gieten/Eext JO13-2
09:00 Pekelder Boys JO7-1JM Gieten JO7-1
09:10 Gieten JO7-1
Annen JO7-1
09:20 Rolder Boys JO7-1
Gieten JO7-1
10:30 Gieten/Eext JO12-2
Musselkanaal JO12-2
10:30 Gieten JO8-2
Helpman JO8-4
10:30 Gieten JO11-1
Borger JO11-4
10:30 Gieten JO9-1
Gomos JO9-1
10:30 Poolster/Holwierde JO17-1 Gieten/EextJO17-1JM
10:30 NWVV/Titan JO15-1 Gieten/Eext JO15-2
10:30 Meeden JO10-1JM
Gieten JO10-1
10:45 Appingedam JO12-1
Gieten/Eext JO12-1
11:30 FC Coevorden MO15-1 Gieten/Eext MO15-1
12:30 Gieten/Eext JO19-2
Achilles 1894 JO19-2
12:30 Gieten/Eext JO15-1
WVV JO15-2
14:30 Gieten/Eext JO15-3
Stadskanaal JO15-3
Zondag 3 april
10:00 Gieten 2
10:00 Gieten 4
10:00 Gieten 5
10:00 Gasselternijveen 4
14:00 HOC 1

Veendam 1894 2
Beilen 4
Wijster 3
Gieten 6
VV Gieten

De Treffer ‘16
vv Buinerveen
Vrijdag 1 April
Heren 7 tegen 7
Te Buineerveen		
Buinerveen 45+
SJS 45+
19.30 uur
Gasselternijveen 45+ Buinerveen 45+
20.00 uur
Buinerveen 45+
Nieuw Buinen 45+
20.30 uur
		
Zaterdag 2 April
Bellingwolde JO 15-1 BBC JO 15-1
14.00 uur
Rolder Boys JO 12-1 BBC JO 12-1
09.00 uur
Sellingen JO 10-1
BBC JO 10-1
10.00 uur
BBC JO 09-1
Borger JO -2
09.00 uur
SJS JO 07-1
BBC JO 07-1
10.20 uur
		
Zondag 3 April		
Buinerveen 1
De Treffer’16 1
14.00 uur
Stadskanaal 5
Buinerveen 3
10.00 uur
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Donderdag 31 maart 2022 				
18:45 Roswinkel Sp. 1
De Treffer ‘16 1
Vrijdag 1 april 2022 				
19:30 KSC VR30+1
De Treffer ‘16 VR30+1
20:00 Valthermond VR30+1
De Treffer ‘16 VR30+1
20:30 De Treffer ‘16 VR30+1
Nieuw Buinen VR30+2
Zaterdag 2 april 2022 				
09:00 SGO JO9-1
De Treffer ‘16 JO9-1JM
09:00 Bargeres JO8-2JM
De Treffer ‘16 JO8-1JM
10:00 HSC JO13-4JM
De Treffer ‘16 JO13-1JM
10:00 De Treffer ‘16 JO11-1JM
HOC JO11-2
11:00 De Treffer ‘16 MO17-1
Nieuw Buinen MO17-2
14:00 De Treffer ‘16 JO17-1
Annen JO17-2
Zondag 3 april 2022 				
10:00 De Treffer ‘16 2
Ter Apel ‘96 FC 3
14:00 Buinerveen 1
De Treffer ‘16 1

wel wat kansjes kregen nog een beetje, maar achterin alle
moeite hadden. Na rust was dat niet anders en schoot de
formatie uit de gemeente Midden-Drenthe er nog vier in.
Doelman Roy Bolk werd een tiende tegentreffer bespaard.
Door dit resultaat blijft De Treffer’16 voorlaatste.
De Treffer’16-HHCombi 1-9
Scoreverloop: 2. Pomper 0-1, 10. Veldhuizen 0-2, 17.
Veldhuizen 0-3, 32. Pomper 0-4, 34. Otten 0-5, 41. Arnoldus
1-5, 55. Oostenbrink 1-6, 72. Veldhuizen 1-7, 79. Hidding
1-8, 85. Hartman 1-9 (e.d.). Scheidsrechter: Gerding.
Toeschouwers: 30.
De Treffer’16: Roy Bolk; Zwinderman, Van Lottum, Marco
Filips (75. Glenn Filips) en Beuling; Bergmann (75. Rossing),
Arnoldus, Hartman en Manning; Van der Veen (75. Nick
Bolk) en Harm-Jan Kuiper. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Overige voetbaluitslagen
in de regio
Lewenborg
Westerwolde
Gieten
Heiligerlee
Zwartemeersche Boys
GKC
Valther Boys

Valthermond
HOC
Twedo
Gieterveen
Gasselternijveen
Zandpol
Weiteveense Boys

2-0
1-2
3-3
2-2
1-2
3-0
1-1

Donderdag 24 maart
Sellingen
GKC

HOC
JVV

1-2
8-6

Gasselternijveen
Woensdag 30 maart 2022
SJO ZVC ‘14 VR1

Hollandscheveld VR3

19:30

Donderdag 31 maart 2022
Balkbrug 1

Gasselternyveen 1

20:00

Vrijdag 1 april 2022
Buinen VR2
SJO ZVC ‘14 VR1
Borger VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
Nieuw Buinen 45+1
Gasselternyveen 45+1
SJS 45+1

SJO ZVC ‘14 VR1
Buinerveen VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
SJS VR2
Gasselternyveen 45+1
Buinerveen 45+1
Gasselternyveen 45+1

20:00
20:30
21:00
21:30
19:30
20:00
20:30

Zaterdag 2 april 2022
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
SJO ZVC ‘14 VR1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 JO10-1
Smilde’94 JO12-1JM
FC Zuidlaren JO7-3
SJS JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
Stadskanaal JO10-2
Actief JO10-5JM

Borger JO13-3JM
SJO SWB JO15-1
SJS JO17-1
Siddeburen JO14-1
Bellingwolde JO9-1
ST VAKO/Tynaarlo VR1
Assen FC JO9-3
Asser Boys JO8-1
ST Rolder Boys JO9-3
SPW JO12-1JM
Hoogezand JO10-3
SJO ZVC ‘14 JO12-2
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO BBC JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO10-3

09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
14:00
09:00
11:00
09:00
09:00
11:00
10:15
09:00
09:10
09:20
10:30
11:30

Zondag 3 april 2022
Gasselternyveen 4
Gasselternyveen 1
Gieterveen 2
Schoonebeek 2

Gieten 6
DSC’65 1
Gasselternyveen 3
Gasselternyveen 2

10:00
14:00
10:00
11:30
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Jubileumweekend SV Borger 1 en 2 juli
Al eerder kondigde voetbalvereniging SV Borger aan dat het 75-jarig jubileumfeest op
vrijdag 1 en zaterdag 2 juli gevierd zal gaan worden. Inmiddels is er meer duidelijk
over het programma. De groenwitten komen daarom met een update!
PROGRAMMA
Vrijdagavond 1 juli: Borger op Drift
Hoewel de festiviteiten zich concentreren
op zaterdag 2 juli hebben de organisatoren
gemeend om het jubileum al op vrijdagavond
af te trappen met een speelse activiteit.
Deelnemers zullen in groepen een wandeling
maken over het sportcomplex. Onderweg
staan diverse verrassingen op het programma.
Denk hierbij aan muziek en toneel. Natuurlijk
staat de voetbalvereniging en haar historie
centraal.
Zaterdagochtend 2 juli: Jeugdtoernooi
De zaterdagochtend zal in het teken staan
van activiteiten voor de jeugd. Er zal een
onderling voetbaltoernooi georganiseerd
worden waar alle jeugdspelertjes aan mee
kunnen doen. Daarnaast wordt bepaald wie
de finalisten worden in de strijd om de latje
trap bokaal.
Zaterdagmiddag 2 juli: Formele receptie
voor genodigden
Bij elk jubileum hoort natuurlijk ook een
formeel deel, waarbij genodigden als de
KNVB, de gemeente en sponsoren worden
uitgenodigd om gezamenlijk een toast uit
te brengen op het 75-jarig bestaan van de
club. Allen kunnen vervolgens doorstromen
richting de voetbalactiviteit in de middag.
Zaterdagmiddag 2 juli: Voetbalactiviteit
In de middag zijn de volwassenen aan de
beurt voor een activiteit. Hoe en wat precies
wordt later bekend gemaakt, maar het is de
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Nieuw-Buinen in slotfase weggetikt door
WKE’16

bedoeling om meerdere generaties nog één
keer te laten schitteren op het hoofdveld.
Hierbij hopen we natuurlijk dat het ook langs
de lijn een feest der herkenning gaat worden.
Zaterdagavond 2 juli: Feestavond
Na het voetballen en ongetwijfeld een
gezellige derde helft staat het klapstuk van
het jubileum op het programma, namelijk
een feestavond met de populaire coverband
Xclusive op het podium. Dit is het moment
om bij te praten, te dansen en te feesten
met (oud-)clubgenoten. We dromen van een
geweldige reünie met vrienden en bekenden
van vroeger!
KAARTVERKOOP
In elk geval voor de activiteit op vrijdag- en
die op zaterdagavond zullen vooraf kaarten
in de verkoop worden gebracht. Zo weet de
organisatie hoeveel deelnemers we kunnen
verwachten. Hoe dit precies in z’n werk zal
gaan wordt binnenkort bekend gemaakt.
UITNODIGINGEN
Met uitzondering van de formele receptie
zal de club geen uitnodigingen versturen
naar oud-leden. De reden hiervoor is simpel.
We beschikken helaas niet over een sluitend
historisch ledenbestand en al helemaal niet
over de actuele contactgegevens van alle
oud-leden. We hopen dat onze berichtgeving
gretig wordt gedeeld onder oude vrienden en
bekenden, zodat het een feest wordt waar vele
generaties uit de 75-jarige geschiedenis van
onze club zullen samenkomen!

Yvonne Rutgers 15 jaar werkzaam bij
Country Golf Ees
Op 1 april (nee dit is geen grap!) is
Yvonne Rutgers 15 jaar in dienst bij
Country Golf Ees. Op diezelfde datum
in 2007 begon ze met werken bij het
bedrijf als weekend- en vakantiekracht.
In die functie werkte ze tot 2011 met
een korte pauze vanwege hotelschool
stages in binnen- en buitenland. Sinds
2011 is Yvonne in vaste dienst als
verantwoordelijke voor de horeca.
Yvonne we zijn erg trots en blij dat je al
zo lang bij ons werkt. Je bent een van de
gezichten van ons bedrijf geworden en hopen
dat je dat nog jaren blijft.
Liefs Ferdie & Rikus (en je collega’s)

Opbrengst van dit plukseizoen is voor Oekraïne

Tulpen plukken in Drouwenermond

Sinds deze week kunt u de eerste tulpen komen plukken in Tulpenpluktuin De
Monden in Drouwenermond. De opbrengst van het plukseizoen wordt gedoneert aan
Giro555.
U bent van harte welkom aan het Zuiderdiep
42 (achter de schuur) in Drouwenermond.

Uitslagen Bridgeclub DES Exloo
Op 24 maart j.l. is er door DES 2 gespeeld in De Oringer Marke in Odoorn.
Uitslag in de A-lijn:
1. mw Fenny Bruins & dhr Geert Joosten		
2. mw Fiena Wolf & dhr Egbert vd Scheer		
3. dhr Gezinus de Leeuw % dhr Sjef Heeren		

64,93%
60,15%
59,29%

B-lijn:
1. mw Joukje van Os & dhr Pieter Bokhoven		
2. mw Gerda Duursma & dhr Geert Schuurman
3. ep Annie & Henk Veenema			

58,70%
49,32%
43,90%

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

Het was wederom een zwaar weekend voor Nieuw-Buinen; het duel op eigen veld
in de zondag tweede klasse L tegen WKE’16 werd met 6-1 verloren. Toch zag het er
lange tijd naar uit dat de nederlaag klein kon worden gehouden. Bij rust stond het
immers 0-2 en door een fraaie goal van Mike Schipper (foto) werd de achterstand
tot 1-2 verkleind. Daarna ging het hard en liepen de Emmenaren die door oudNieuw-Buinen-trainer Albert Koops worden getraind, simpel naar een eenvoudige
overwinning uit.
Trainer Loewi Piebes speelde deze keer
weer met vijf middenvelders en probeerde
daarmee alles zo compact mogelijk te
houden. Het ging dus redelijk lang goed, maar
in het laatste kwart van de wedstrijd ging alles
mis voor de Buunders en blijft de ploeg stijf
laatste. Alleen Gruno is nog in het vizier,
de rest van de ploegen staat tien punten of
meer voor. Piebes was niet tevreden over
de instelling van een groot aantal van zijn
spelers, maar een aantal deed volgens hem erg
goed zijn best.

Nieuw-Buinen – WKE’16 1-6
12. Jochem Scholten 0-1, 26. Bakker 0-2, 56.
Mike Schipper 1-2, 62. Wessels 1-3, 72. Maat
1-4, 82. Hindriks 1-5, 88. Hindriks 1-6.
Nieuw-Buinen: Waarsing; Marc Schipper,
Koerts, Dennis Kunst en Felix; Bos, Mike
Schipper (80. Oost), Bults (80. Van der
Zwaag), Alberts (62. Koster) en Poppema
(46. Boer); Engelkes. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

GKC op Hoogte ter Heide in thriller langs JVV
Afgelopen donderdag stond de inhaalwedstrijd tussen GKC tegen JVV in Gasselte
op het programma. Supporters van GKC die er niet zijn geweest hebben een van de
meest memorabele wedstrijden gemist die GKC ooit speelde in de historie.
Na 45 minuten spelen zochten de spelers de
thee op en stond het 2-5 in het voordeel van
de ploeg uit Jipsingboertange. Maar toen die
ploeg na 90 minuten voor de laatste keer die
dag naar de kleedkamers liep wist het nog
nauwelijks wat hen was overkomen, namelijk
van 2-5 naar een 8-6 nederlaag gespeeld door
de geel-zwarten van Gasselte.

Saillant detail was dat zowel de eerste als
de laatste goal beiden door JVV werden
gescoord. Voor het na rust ontketende
GKC waren Richard Wiering, Mika Lubbers
en Patrick Zondag op schot want ieder
scoorde 2x en de overige treffers werden
gemaakt door Michael van het Hof en Grieto
Korthuis.
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Het boek is te koop bij o.a. de Bruna in Borger

Boekpresentatie ‘De grootste
bankoverval aller tijden’ in Almelo

Dinsdag 29 maart 2022

Vrouwen van Nu Exloo vieren Jubileum

Tina Trip

Foto: Harrie Meiringh
Elf Nederlandse verzetsstrijders pleegden tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944
in Almelo de grootste bankoverval aller tijden en stalen ruim 46 miljoen gulden,
omgerekend naar vandaag is dat circa 300 miljoen euro. De overval werd gepleegd
met instemming van de Nederlandse regering.
De overval was destijds wereldnieuws. Frank
Krake schreef over dit bijzonder stukje
Almelose geschiedenis een boek met de
titel ‘De grootste bankoverval aller tijden’.
Het eerste exemplaar werd vorige week
dinsdag overhandigd aan de directie van de
Nederlandse bank in restaurant waar destijds
ook de bankoverval daadwerkelijk plaatsvond

Ineke Vredeveld

Schilderworkshop op zaterdag 2 april in Goedewaagen

Art nouveau experimenten en zelf doen
in Nieuw-Buinen
In haar nieuwe keramiekgalerie brengt de Stichting Keramisch Museum
Goedewaagen experimentele keramiek die inspiratie vindt in de
vernieuwingsbeweging van rond 1900. Zoals ook in de eigenlijke museumcollectie te
zien is, was toen de belangrijkste bron voor de vernieuwing de Japanse glazuurkunst
die voor 1900 op de Wereldtentoonstellingen in Parijs te zien was. Het waren Franse
keramisten die vervolgens proefondervindelijk vergelijkbare glazuren ontwikkelden.
lineaire vogelmotieven in wezen afgeleid
zijn van Japanse vogelmotieven van
rond 1860. Zij combineert de in reliëf
aangebrachte lijntekening met de traditionele
plateeltechniek en daarna een goudlijn
nastook.

Tineke Homan

In 2021 bestond de Afdeling Exloo van Vrouwen van Nu 90 jaar. Helaas zat een feestje
er toen niet in en hebben we het 2 keer uit moeten stellen. Nu hebben we op 24 maart
eindelijk het jubileum kunnen vieren.

Onze landelijke vereniging, toen nog onder
de naam Boerinnenbond, is opgericht in 1930
en in 1931 werd de afdeling Exloo opgericht.
De oprichting geschiedde in de crisisjaren en
ten tijde van onze viering verkeren we ook
weer in een soort crisis. Het geeft een dubbel
gevoel, dat wij zo in vrijheid onze gang
kunnen gaan, terwijl aan de andere kant van
Europa een land in brand staat. Onze leden
zijn uitgenodigd om in restaurant Bussemaker
onder het genot van koffie met gebak en een
drankje met een hapje te genieten van het
optreden van de groep Dwarzz uit onze regio.
Na afloop gingen onze leden naar huis met
een opvouwbaar boodschappentasje bedrukt
Foto: Harrie Meiringh met het logo van onze afdeling.

Douwe Mik, een van de bankovervallers
kwam uit Nieuw-Buinen. Familie uit NieuwBuinen, het echtpaar Buwalda, was ook in
Almelo aanwezig om de boekpresentatie mee
te maken (zie foto). Volgende week kunt u in
Week in Week uit een uitgebreid artikel lezen
welke Rie Strikken met het echtpaar heeft
gemaakt.

Hun recepten zijn niet bewaard gebleven. In
de afgelopen 5 jaar slaagde glazuurspecialist
Bert-Jan Baas erin om met de zogenaamde
reductiestook. Hierbij wordt bij het
teruglopen van de temperatuur in de oven
korte tijd de zuurstof toevoer van buitenaf
afgesloten wordt. Een wondermooi luster
ontstaat zo doordat de ovenstook in die
periode van de zuurstof in het glazuur
zelf gebruik maakt. Bert-Jan Baas werkt
met gietmodellen van Royal Goedewaagen
die teruggaan tot de productie van rond
1900. Keramiste Joan Seyferth die sinds
1985 met de fabriek samenwerkt, exposeert
60 cm hoge tegeltableaus waarbij de

Jeichien Mulder

Op 17 februari zijn we weer van start
gegaan met onze eerste afdelingsavond van
dit jaar met toen nog de regels volgens het
RIVM. Er waren die avond 35 leden, die het
aandurfden om in een groter gezelschap te
vertoeven. Deze avond is het nieuwe bestuur
geïnstalleerd. Twee bestuursleden hebben
afscheid genomen omdat hun termijn er
op zat en in november hebben wij afscheid
moeten nemen van onze voorzitter Iet Sillius
in verband met haar overlijden. Er moesten
3 nieuwe bestuursleden worden gezocht en

gelukkig waren Hilly Roggeveld, Anja Askes
en Irma Cats bereid om de vacatures op te
vullen. Het bestuur is weer compleet.
In februari hebben we onze jubilarissen
gehuldigd met een bos bloemen en een
cadeautje. Tineke Homan en Ineke Vredeveld
waren 40 jaar lid, Jeichien Mulder was 50 jaar
lid en Tina Trip was 60 jaar lid.
In april ontvangen wij Huite Zonderland
die ons gaat vertellen over het leven met
een sportgezin. In mei is het de beurt aan
Tico Top. Hij gaat een lezing geven over zijn
houtsnijwerken.
Mocht u als inwoonster van Exloo onze
avonden een keer willen bezoeken kunt u
contact opnemen met onze secretaris Joke
Sijmons, tel. nr. 0591585015 of breng eens
een bezoekje aan onze website
www.vrouwenvannu.nl/exloo

Groot succes pannenkoekenlunch
obs Ekkelhof in Drouwen

Op zaterdagmiddag 2 april organiseert het
museum weer een schilderworkshop waarbij
deelnemers dan wel met Delfts Blauw of
Delfts Bont schilderwerk zelf op een tegel
of siervaas kunnen decoreren. Aanmelding is
mogelijk via
mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl

In Borger en Valthermond

Bibliotheken verkopen boeken voor
Oekraïne
Van 4 tot en met 16 april organiseren de bibliotheken van Borger en Valthermond een
grote boekenverkoop waarvan de hele opbrengst naar Oekraïne gaat.

Vrijdag 18 maart jl. deed obs Ekkelhof mee aan de Nationale Pannenkoekendag. Een
dag die landelijk al voor de 15e keer georganiseerd werd met als thema ‘verbinding
tussen kinderen en ouderen’. Het werd in Drouwen een enorm succes!

Maar liefst 80 ouderen waaronder vele
opa's en oma's van de kinderen hadden zich
aangemeld. Het schoolplein was hiervoor
De afgeschreven boeken worden verkocht
boeken worden verkocht om ruimte te maken omgetoverd tot een waar restaurant met
voor € 1,- per boek of € 5,- voor acht boeken. voor nieuwe boeken en verkeren in prima
vrolijke vlaggetjeslijnen en gedekte tafels.
De hele opbrengst gaat naar Giro 555 van
staat. Meer informatie over deelnemende
Samen met de ruim 50 kinderen, de
de samenwerkende hulporganisaties: ‘Samen
bibliotheken is te vinden op de website van
teamleden en ouderraadsleden waren er bijna
in actie voor Oekraïne’. Klanten kunnen
de plaatselijke bibliotheek.
150 eters op het plein. Voor hen werden
kiezen uit boeken van diverse categorieën. De
honderden pannenkoeken gebakken door

een aantal ouders. Niet alleen smaakten
de pannenkoeken erg goed. Ook lieten de
ouderen zich na deze lunch graag rondleiden
door de school. Kortom, door de komst van
de ouderen, de inzet van de kinderen, van de
bakouders, het team en OR werd de lunch als
een écht feestje ervaren waar reikhalzend naar
was uitgekeken.
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Jeroen Boerema en Scholte Boekholt
25 jaar in dienst bij Zandstra
Totaalonderhoud in Stadskanaal

Dinsdag 29 maart 2022

Reis naar de grens Slowakije en Oekraïne
vanuit Valthermond
Maandag 21 maart jl. zijn we met de
truck en oplegger ven Gebr. Wevers
en brandstof sponsors HBD Groep en
Boeren organisatie Valthermond naar
Slowakije gegaan. We vertrokken uit
Valthermond en werden uitgezwaaid door
enkele enthousiaste mensen waarvoor wij
deze mensen hartelijk willen bedanken.
Eerst ging het naar Wijster om bij te
laden en daarna naar Nieuw Lekkerland
naar Stichting Christian Refuge Relief
waar de oplegger bomvol werd geladen.
Ingestuurd door Jan C. Riemeijer
Toen konden door we naar Slowakije en na
3 dagen rijden kwamen we op woensdag 23
maart in Medsev in Slowakije aan. We werden
op een zeer spontane manier ontvangen en
ze waren erg blij dat we er waren. We gingen
aan de soep terwijl de mannen begonnen uit
te laden.

Er werd met 3 vluchtelingen gesproken
die Engels spraken. 3 vrouwen hadden
een kind bij zich en hebben verteld wat ze
beleefd hebben toen ze vluchten. Ze werden
Scholte Boekholt
Jeroen Boerema
beschoten door de Russen en er zijn toen
doden gevallen. Met tranen in hun ogen
Twee medewerkers van Zandstra Totaalonderhoud in Stadskanaal werden op vrijdag
vertelden ze dat ze over de Belianske Tatra
18 maart jl. door hun werkgever Bert Eling in het kader van het feit dat ze er 25 jaar in moesten waar veel sneeuw lag, er waren
dienst zijn gehuldigd.
een aantal die op sokken liepen want hun
schoenen waren tijdens de vlucht kapot
Het duo is Jeroen Boerema uit Bourtange
De werknemers zijn er maar wat blij mee,
gegaan.
en Scholte Boekholt uit Sellingen. Scholte
maar stonden er niet echt bij stil dat ze al
Boekholt komt van oorsprong uit Nieuwzo lang in dienst zijn bij het Stadskanaalster
Ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze een
Buinen.
bedrijf. “We mogen er heel graag werken en
manier gaan bedenken om de transporteurs
de jaren gaan dan eigenlijk best wel snel. Voor tegemoet te kunnen komen zodat ze 1x per
Boerema begon er op 18 maart 1997 en
je het weet werk je er 25 jaar. Mooi dat ze
maand er naar toe kunnen rijden met voedsel
Boekholt op 4 april van dat jaar. Beiden
ons hebben gehuldigd. En we blijven er nog
en wat er meer nodig is. Dit word in nauwe
werden tegelijkertijd gehuldigd en kregen een wel even werken hoor”, spraken Boerema en samenwerking gedaan met de mensen daar
mooi cadeau en een oorkonde.
Boekholt. (Week in Week uit / Gerry Grave)
ter plaatse namelijk Harry Jeurink en Jana
Cernová.

