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Midden in de Samenleving!

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

Vision Dagen bij Sturing Optiek in Borger
a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er de B.I.G. Vision Dagen bij Sturing Optiek
in Borger.
Lees voor alle informatie de advertentie op pagina 18 van deze Week in Week uit.

SPAR in Exloo vanaf donderdag weer
open
De SPAR in Exloo is vernieuwd en heeft een ware metamorfose ondergaan en gaat
deze week weer open. Donderdagmorgen vanaf 08.00 uur bent u als vanouds weer van
harte welkom aan de Hoofdstraat 49.

4 jaar Verzorgd Wonen in Exloo

Bekijk ook de advertentie op pagina 28 van deze
Week in Week uit.

Zaterdag is de Hunebed
Highway Mascotte Parade
in Borger
De Hunebed Highway Mascotte Parade zal dit jaar voor
het eerst plaatsvinden op het dorpsplein in Borger. Het
programma start op zaterdag 9 april om 11.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. De Mascotte Parade zit propvol met
stralende optredens van bekende characters.
Lees verder op pagina 31.

Fenna Weijer-Raterink
50 jaar lid van het
Koninklijk Gemend Koor
Gieten

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

Op 12 februari jongstleden is bijna ongemerkt het
Koninklijk Gemend Koor Gieten alweer 110 jaar
geworden. Dat een oud koor trouwe leden heeft blijkt uit
het feit dat Fenna Weijer-Raterink in de voetsporen van
haar grote broer Jan is getreden. Ook zij vierde haar 50
jarig jubileum.
Lees verder op pagina 17.

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

Deze maand is het vier jaar geleden dat de kleinschalige woonzorgvoorziening
voor ouderen haar deuren opende in Exloo. Inmiddels is het een bloeiend bedrijf,
zo vertellen de twee bevlogen eigenaren Rita van Breden en Erica Georgius.
Er wonen 15 ouderen met fysieke beperkingen en/of dementie aan het pand aan de
Zuiderhoofdstraat in Exloo. Ieder heeft zijn of haar eigen ruime appartement met eigen
badkamer. En er is ook plaats voor echtparen.
Wat onderscheidt Verzorgd Wonen in Exloo van andere zorginstellingen?
Dat vragen we aan de zelf ook in Exloo woonachtige ondernemers. Rita vertelt: ‘Het
kleinschalige, het huiselijke en de persoonlijke zorg en aandacht voor onze bewoners en
hun naasten. Daarnaast is het erg mooi ingericht en is er een hele grote tuin met vele
terrassen, bloemen, groente, fruit en een schapenweide’.
Lees verder op pagina 3.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

% 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
* Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) zijn het
gemeentehuis en het Afvalbrengpunt gesloten.

Beperk de verspreiding van het coronavirus

Oekraïne

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

Opvang vluchtelingen

gezondheid.
Meer informatie: www.borger-odoorn.nl/
coronavirus
% www.borger-odoorn.nl/coronavirus

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%

Week 14 | 2022

Stand van zaken huisvesting statushouders
in Valthermond
In eerdere berichten kon u lezen dat
de gemeente tot het einde van dit jaar
statushouders wil huisvesten in het
pand aan de Vrijheidslaan 8-10. Het
Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)
heeft de door de gemeente ingediende
aanvraag goedgekeurd. De gemeente
kan nu verdere stappen zetten om de
huisvesting van de statushouders verder
te organiseren.
Aanpassingen in het pand

Er moet een aantal aanpassingen worden
gedaan in het pand aan de Vrijheidslaan
om het geschikt te maken voor bewoning.
De gemeente heeft hiervoor een

vergunning aangevraagd, die op 28 maart
is verleend. Op woensdag 6 april gaan de
werkzaamheden van start.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd
door Brands Bouw uit Emmen.
Contact

Als u vragen hebt of suggesties met ons
wilt delen om de toekomstige bewoners
te begeleiden bij hun integratie, kunt u
mailen of bellen met de gemeente. Het
e-mailadres is: statushoudersvalthermond@
borger-odoorn.nl. Of u belt het algemene
telefoonnummer 14 0591. U wordt dan
doorverbonden met een medewerker die u
verder helpt.

- Zaterdag 16 april is het ABP wel open.

%

- Maandag 18 april (2e paasdag) is het
gemeentehuis gesloten.

Werkzaamheden begraafplaats Valthermond-West
Afval & oud papier
’ Op vrijdag 8 april wordt oud papier
opgehaald in Buinen.
Op zaterdag 9 april wordt oud papier
opgehaald in Nieuw-Buinen
(vanaf Mondenweg tot Stadskanaal).
’ Deze week (4 – 8 april) wordt de
grijze container geleegd.
Volgende week (11 – 15 april) wordt
de groene container geleegd.
’ Op zaterdag 16 april wordt het PMD-afval
ingezameld van de route van
maandag 18 april (tweede paasdag).
% www.borger-odoorn.nl/afval

Wegwerkzaamheden
’ 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

De komende periode gaan we aan de
slag op de begraafplaats ValthermondWest. We gaan de graven weghalen
die sterk in verval zijn of waarvan de
grafrechten zijn verlopen.
Planning en hinder werkzaamheden

In week 15 starten we met de eerste
werkzaamheden. Het kan zijn dat sommige
stukken op de begraafplaats tijdelijk minder
toegankelijk zijn voor publiek. We proberen
dit tot een minimum te beperken. Wij
hopen op uw begrip hiervoor. Tijdens
plechtigheden, zoals een begrafenis of
asverstrooiing, worden de werkzaamheden
altijd stilgelegd en zorgen we er voor dat de
begraafplaats goed toegankelijk is.
Ruimingsbeleid op de begraafplaatsen

Het ruimen van graven kan niet zomaar,
afgelopen jaren is er daarom uitgebreid
onderzoek gedaan. De rechthebbenden of
1e graad nabestaanden zijn aangeschreven
en er zijn oproepen geplaatst bij graven en
in kranten. De lijsten met te ruimen graven
zijn terug te vinden op de website van de
gemeente Borger-Odoorn.
Historische graven

Omdat het belangrijk is om de bijzondere
graven voor het dorp te behouden is
er op basis van objectieve criteria een

onderzoek gedaan naar de aanwezigheid
van historistische graven. Dit onderzoek
richt zich op hoe een graf eruitziet en
naar de betekenis van de persoon die is
overleden, in het dorp. Op de begraafplaats
zijn in totaal 104 historische graven. Deze
graven ruimen we niet, ongeacht of er nog
een rechthebbende aanwezig is en de staat
van onderhoud. Herstel of onderhoud van
de historische graven gebeurt in nauwe
samenwerking met de uitvaartverenigingen,
vrijwilligers en Landschapsbeheer Drenthe.
Wilt u hierbij als vrijwilliger meehelpen dan
kunt u hierover contact opnemen met de
gemeente.
Ruimen van graven

Op de begraafplaats gaan we 324 graven
bovengronds ruimen. De aanwezige
grafbedekking en gedenktekens halen
we weg. De gedenktekens worden
geanonimiseerd. Er worden bij de
werkzaamheden geen graven ondergronds
geruimd. Dit is niet nodig, er is de komende
decennia nog voldoende capaciteit aanwezig
voor nieuwe uitgifte van graven op de
begraafplaats. De ruimingswerkzaamheden
worden uitgevoerd door de ﬁrma
Kreuzen Begraafplaatsbeheer. Dit is een
gespecialiseerd bedrijf dat werkt volgens
de richtlijnen van de Branchevereniging
Ondernemers Begraafplaatsbeheer.

De vluchtelingenstroom richting
Nederland is de afgelopen periode
sterk toegenomen. De oorlog in
Oekraïne speelt hierin een grote rol.
Sinds een paar weken regelen de
veiligheidsregio’s opvanglocaties voor
Oekraïense vluchtelingen. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) coördineert
deze opvang voor de Drentse gemeentes. Ook in Borger-Odoorn spannen
we ons in om opvang voor deze
vluchtelingen mogelĳk te maken.
Eerste vluchtelingen opgevangen
Sinds het begin van de oorlog komen
er al regelmatige vluchtelingen naar
Nederland. Veel mensen zijn opgevangen
in particuliere woningen. Ook in onze
gemeente zijn de afgelopen weken al
meerdere Oekraïense vluchtelingen
opgevangen bij inwoners thuis.
Takecarebnb bemiddelt hierin.
Gemeente plaatst vluchtelingen op
vakantiepark Fruithof in Klijndijk
Afgelopen weekend zijn er in totaal
bijna 40 vluchtelingen aangekomen en
ondergebracht op vakantiepark Capfun
Fruithof in Klijndijk. Medewerkers van
de gemeente en de beheerder van het
park hebben er alles aan gedaan om de
vluchtelingen een comfortabele en
veilige plek aan te bieden. Zij zijn
gehuisvest in stacaravans op het
vakantiepark. De gemeente is blij op
deze manier een bijdrage te kunnen
leveren aan de opvang van Oekraïners
die door de oorlog hun eigen land
moeten ontvluchten.

Opknappen inrichting begraafplaats

De begraafplaats is jaren geleden al
gerenoveerd. Wel is er onlangs nog een
urnengrafveld en een strooiveld aangelegd.
Deze wordt in de loop van dit jaar in
gebruik genomen. Daarnaast onderzoekt
de Gildevereniging Valthermond in
samenwerking met de gemeente of het
haalbaar is om een nieuwe klokkenstoel
en een kunstwerk te plaatsen op de
begraafplaats.
Werkzaamheden op andere
begraafplaatsen

Ook op andere begraafplaatsen in de
gemeente worden dit jaar graven geruimd
en pakken we, waar nodig, het achterstallig
onderhoud aan. Voorafgaand aan de
werkzaamheden publiceren wij hierover in
de week in week uit.
Hebt u vragen of opmerkingen?

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente. U kunt ons
bereiken via het telefoonnummer 14 0591,
of door te mailen naar gemeente@borgerodoorn.nl. Wilt u hierbij het zaaknummer
118157-2021 aan ons doorgeven?

%

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

% www.borger-odoorn.nl

Bermonderhoud in de gemeente Borger-Odoorn
Elk voorjaar voert de gemeente
onderhoud uit aan de gemeentelijke
bermen. Stabiele bermen zorgen voor
verkeersveiligheid en verhogen de levensduur van de verharding. Veel bermen
raken tijdens de winterperiode beschadigd.
Het is daarom nodig om hoger gelegen

bermgedeeltes te verlagen zodat het regenwater goed kan weglopen en we daarmee
de afwatering verbeteren. Ook de laag
gelegen bermen worden aangepakt. Deze
worden juist aangevuld. Niet aan alle
bermen in de gemeente Borger-Odoorn
is onderhoud noodzakelijk, maar deze zijn

geprioriteerd op gevaarzetting en risico’s
naar aanleiding van de uitgevoerde (weg)
inspecties. In totaal gaat het om ongeveer
24 kilometer berm, door de gemeente heen.
De buitendienst van de gemeente BorgerOdoorn verzorgt de komende 7 weken
het bermonderhoud in de gemeente. Het
kan zijn dat u tijdens de uitvoering hinder
ondervindt van de werkzaamheden.
Lees verder op pagina 4
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Dinsdag 5 april ‘22
Jaargang 50 nummer 14
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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Deze maand is het vier jaar geleden dat de kleinschalige woonzorgvoorziening voor
ouderen haar deuren opende in Exloo. Inmiddels is het een bloeiend bedrijf, zo
vertellen de twee bevlogen eigenaren Rita van Breden en Erica Georgius.
Er wonen 15 ouderen met fysieke
beperkingen en/of dementie aan het pand
aan de Zuiderhoofdstraat in Exloo. Ieder
heeft zijn of haar eigen ruime appartement
met eigen badkamer. En er is ook plaats voor
echtparen.

Dit gaat op particuliere basis of via een
WMO-indicatie via de sociale teams BorgerOdoorn. Erica geeft aan: ‘zoekt u een
kleinschalige dagopvang/dagbesteding voor
ouderen met veel een-op-een aandacht? Bel
ons dan op om kennis te maken’.

Wat onderscheidt Verzorgd Wonen in
Exloo van andere zorginstellingen?
Dat vragen we aan de zelf ook in Exloo
woonachtige ondernemers. Rita vertelt: ‘Het
kleinschalige, het huiselijke en de persoonlijke
zorg en aandacht voor onze bewoners en hun
naasten. Daarnaast is het erg mooi ingericht
en is er een hele grote tuin met vele terrassen,
bloemen, groente, fruit en een schapenweide’.

Erica en Rita geven verder aan: ‘We zijn
trots op onze medewerkers, het is een
professioneel team met vaste gezichten voor
onze bewoners’. Hoe vergaat het de dames
op de huidige krappe arbeidsmarkt? Rita geeft
aan dat ook zij merkt dat de arbeidsmarkt erg
krap is. ‘Als we een vacature hebben wordt die
vaak via via vervuld door mensen die bewust
kiezen voor werken in een kleinschalige
setting. Maar je moet wel laten merken dat
je er bent’, zeggen Erica en Rita. Daarom is
het bedrijf actief op Facebook en Twitter
en hebben ze onlangs meegedaan aan de
landelijke Ontdekdezorgweek.

Jullie schijnen wat duurder te zijn dan
andere zorginstellingen, klopt dat?
Erica geeft aan dat zij en Rita bij de bouw
ingezet hebben op veel ruimte, zowel
qua appartementen als qua gezamenlijke
woonkamers. ‘We zetten in op het middenen hogere segment. We merken dat hier vraag
naar is. Mensen die een groot deel van hun
leven ruim gewoond hebben willen dat in
de laatste fase van hun leven ook. Zij kiezen
voor een verpleeghuis dat dat biedt’.
Naast het wonen met 24-uurszorg initieert
Verzorgd Wonen in Exloo activiteiten die
voor ieder toegankelijk zijn. Denk aan de
‘Kom erbij-bijeenkomsten’ in het dorpshuis
in Exloo maar ook activiteiten op gebied van
cultuur (Gekleurd Grijs voor senioren).
Op dinsdag en vrijdag organiseert Verzorgd
Wonen in Exloo dagbesteding voor ouderen.

En hoe staat met Corona?
Erica en Rita: ‘Tja, nu de hele samenleving
weer open is, nam in de afgelopen weken
het aantal besmettingen toe. Ook in Exloo.
Gelukkig is iedereen bij ons erg alert en
verantwoordelijk. Besmettingen onder
bewoners hebben we dan ook weinig gehad.
Gelukkig maar’.
De vierjarige verjaardag wordt op 5
april 2022 gevierd door de bewoners en
dagopvangdeelnemers met een zangoptreden
van ‘De Speelgasten’. En het team en de
vrijwilligers worden in die week uiteraard ook
getrakteerd, aldus de trotse eigenaren.

Gevraagd: standhouders
zomermarkt Nieuw-Buinen
Op 12 juni a.s. wordt er op het veld van de ijsbaan
in Nieuw-Buinen een zomermarkt (braderie met
rommelmarkt) georganiseerd.
Mocht u hier willen staan of een kraam willen huren, kunt u
zich aanmelden via gretha@vossystems.nl
Na aanmelding zal de informatie worden toegestuurd over de
zomermarkt.

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

Les Chevaux in Buinen
organiseert KNHS
meetmoment
Op zondag 17 april, Eerste Paasdag, organiseert Les
Chevaux in Buinen weer een KNHS meetmoment BBM2
Opgave kan via info@leschevaux.nl

Persbericht voor
Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Biologische aanpak eikenprocessierups
De periode tussen half mei en half juli
is de toptijd voor de eikenprocessierupsen. Dan is ook de kans het grootst dat
mensen of dieren in contact komen met
de brandharen van deze rupsen en dat
levert vervelende klachten op. Na juli verpoppen de rupsen tot vlinders maar dan
blijven er nog steeds veel brandharen in
de nesten achter. De gemeente bestrijdt
de eikenprocessierups preventief met
een biologisch bacteriënpreparaat.
Vanaf half april rijdt een tractor met spuitinstallatie om eikenbomen te bespuiten,
binnen de bebouwde kom en langs drukke
ﬁetspaden. Het merendeel van de rupsen
sterft daardoor binnen een week. Het spuiten
van de eiken gebeurt dag en nacht en kan
dus wat lawaaioverlast geven. Wij verzoeken u vriendelijk om afstand te houden en
eventueel ramen te sluiten. In overleg met de
Vlinderstichting spuiten we niet in gebieden
waar beschermde vlinders voorkomen. Op

de plekken waar zowel eikenprocessierupsen
als beschermde vlinders voorkomen, gaan we
in juni/augustus langs om de rupsen op te
zuigen. Op de gemeentelijke website kunt u
vanaf week 14 een kaart met de bestrijdingsroute en planning bekijken.
Feromoonvallen

De gemeente houdt de komende tijd het
effect van het biologische bestrijdingsmiddel
goed in de gaten en hangt ‘feromoonvallen’
in de eiken om de mannelijke vlinders van de
processierups te vangen. Het aantal gevangen vlinders geeft inzicht in de hoeveelheid
te verwachten rupsen voor het volgende jaar.
Zo bestrijden we alleen waar en wanneer dat
echt nodig is. Daarnaast zaait de gemeente
bloemenmengsels, plant waar mogelijk struiken onder eiken in het buitengebied en bevordert de aanplant van gevarieerde bomen.
Dat versterkt de biodiversiteit waardoor de
populaties plaagdieren zoals de eikenprocessierups op natuurlijke wijze beperkt worden.

We werken hierbij graag samen met inwoners, natuurorganisaties en terreinbeheerders.
Uw bijdrage leveren

Wilt u een vrijwillige bijdrage leveren aan
een sterke natuur in Borger-Odoorn? Dan
komen we graag met u in contact.
Hebt u zelf een eikenboom met een nest van
de eikenprocessierups in uw tuin, dan kunt
u contact opnemen met bestrijdingsbedrijf
Van Regteren Groenvoorzieningen B.V.
(0522-471776). Een tarief spreekt u zelf af
met Van Regteren. Hebt u vragen of wilt
u melding maken van nesten op risicovolle locaties, neem dan contact op met de
gemeente.
Dringend advies

Contact met de haren van de eikenprocessierups kan klachten geven zoals jeuk, pijnlijke
huiduitslag en irritatie aan de ogen en/of
luchtwegen. Om deze klachten te voorkomen, geldt het dringende advies: blijf uit de

buurt van eikenbomen met nesten van de
eikenprocessierups want haren van deze rups
worden ook met de wind meegevoerd. Krijgt
u toch onverhoopt last van deze klachten,
ga dan niet krabben, spoel de huid en ogen
met water, strip de huid met plakband
(plakband trekt de brandhaartjes weg), neem
een douche en trek andere kleding aan. Een
verkoelende zalf of crème kan helpen en
ga bij ernstige klachten naar de huisarts.
Meer informatie: Eikenprocessierupsen en
gezondheid · GGD Leefomgeving

%
Gehele stremming Zuiderdiep Valthermond
(Drentse Mondenweg – Kavelingen)
Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak.
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.
’
’
’
’

Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
Geef aan waarvoor u komt
Kies een beschikbare datum en tijd
Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

Vanwege asfaltwerkzaamheden is het Zuiderdiep in Valthermond, tussen
de Drentse Mondenweg en de Kavelingen, enkele dagen niet of slechts
gedeeltelijk bereikbaar. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van
aanwonenden en bedrijven. Het werk wordt uitgevoerd in 2 fasen:

Omleiding

Fase 1: Kavelingenbrug tot en met de 12e Laan:

Buslijn 74

Werkzaamheden

Periode

Bereikbaarheid Zuiderdiep

Op hoogte brengen asfalt (frezen)

11 april 2022

Wegvak volledig afgesloten

Aanbrengen middengeleider

12 april 2022 – 24 april 2022

Beperkt verkeer mogelijk

Aanbrengen deklaag

25 april 2022

Wegvak volledig afgesloten

Het verkeer wordt omgeleid via De Dreef.
Houdt u rekening met een extra reistijd
van ongeveer 5 minuten.
De bus rijdt tot en met vrijdag 3 juni om
via het Zuiderdiep in 2e Exloërmond.
U kunt instappen bij de eerste bushalte ten westen
van de Drentse Mondenweg, Zuiderdiep 400
in Valthermond.

Fase 2: 12e Laan tot Drentse Mondenweg:
Werkzaamheden

Periode

Bereikbaarheid Zuiderdiep

Op hoogte brengen asfalt (frezen)

26 april 2022

Wegvak volledig afgesloten

Aanbrengen middengeleider

28 april 2022 – 10 mei 2022

Beperkt verkeer mogelijk

Aanbrengen deklaag

11 mei 2022

Wegvak volledig afgesloten

Vragen

Hebt u vragen? Neem dan contact op met
de uitvoerder van aannemer De Wilde,
de heer Erik Kuiper, T 06-53334439.

%

Evenement bij
mij om de hoek?

Berichten over uw buurt
Hebt u een laag inkomen?
Inwoners van Borger-Odoorn met een
laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van de gemeente. U kunt dan
jaarlijks een bedrag besteden in onze
webwinkel Meedoen.
% www.borger-odoorn.nl/meedoen

WEEK 13

’ 01-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen,
Lindenlaan 11, het realiseren van
een aanbouw aan de achterzijde
van de woning
’ 01-04-2022, Verleende omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen, Zuidelijke Tweederdeweg 21, het vervangen van de bestaande mestsilo
’ 01-04-2022, Verleende omgevingsvergunning: Drouwen, Lemenweg,
het aanleggen van kabels en
leidingen
’ 01-04-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Valthermond, Splitting
3, het plaatsen van een woonunit
voor de duur van twee jaar en het
oprichten van een woning
’ 01-04-2022, Verleende omgevingsvergunning: Westdorp, Brink 13, het

% www.borger-odoorn.nl

’ 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.
uitbreiden van de woning
’ 01-04-2022, Verleende omgevingsvergunning: Buinerveen, Zuidonder
(kavel 26), het plaatsen van een
woonunit voor de duur van 2 jaar
’ 30-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen,
Zuiderdiep 53 A, het realiseren van
een uitrit
’ 30-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Drouwen, Hoofdstraat
ter hoogte van nummer 19 (de
Grote Brink), het plaatsen van een
overdekte picknickbank
’ 30-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen, Park
Nieuw-Buinen (kadastraal perceel
R489), het kappen van 3 bomen en
opnieuw aanplanten
’ 30-03-2022, Verleende omgevingsvergunning: Valthermond, Vrijheids-

’
’

’

’

’

laan 8 en 10, het verbouwen van
het pand ten behoeve van tijdelijke
huisvesting
30-03-2022, Bibliotheekbeleid
2022-2025
29-03-2022, Verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente
Borger-Odoorn 2022
29-03-2022, Verleende omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen,
Zuiderdiep 58, het realiseren van
een overdekte uitloop aan
bestaande dierverblijven
29-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Exloo, Boerhoornweg
27, het gedeeltelijk verwijderen van
een draagmuur
29-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Borger, Graanspieker
kavel 13 & 15, het oprichten van een

twee-onder-een-kapwoning
’ 29-03-2022, VTH-uitvoeringsprogramma 2022
’ 29-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 1e Exloërmond, 1e
Exloërmond 3, het realiseren van
een koude scharrelruimte aan de
bestaande stal t.b.v. dierenwelzijn
’ 29-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Drouwen, Gasselterstraat 7-023, het plaatsen van een
terrasoverkapping voor de schuur
’ 28-03-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: Valthermond, Vrijheidslaan 8 en 10, het verbouwen van
het pand ten behoeve van tijdelijke
huisvesting
’ 28-03-2022, Verleende omgevingsvergunning: Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 285, het kappen van 2 Berken
’ 28-03-2022, Verleende omgevings-

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

vergunning: Eesergroen, Oude
Maatsweg 1, het veranderen van de
bestemming van 'beheerderswoning'
naar 'particuliere woning'
’ 28-03-2022, Nieuw-Buinen,
Verlengde Dwarskade en Zuiderdiep
(gedeeltelijk), het organiseren van
de Pinkstermarkt Nieuw-Buinen,
(verleend 24 maart 2022)
’ 28-03-2022, Valthermond,
Valtherblokken-Zuid 25, melding
Activiteitenbesluit (geaccepteerd)
’ 28-03-2022, Valthermond,
Valtherdijk perceel M 2794,
wijziging route voor de aan- en
afvoer van mest, deze gaat via
de 49e laan of het Zuiderdiep
◀
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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

Dinsdag 5 april 2022

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Ds. M. van ‘t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 10 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

Drukke Auto Test Dag bij Dorpsgarage Odoorn

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. J. Katerberg.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. H. Brouwer.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
09.30 uur: ds. Jonker.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
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:
Dhr. Jansen.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. Meijer, Nieuw-Weerdinge.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Frans van Herwijnen. Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. Meijer, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Pastor T. Huizeng-Piersma
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 10 april 9.30
uur, Eucharistieviering Palmzondag,
gezinsviering, voorg. pastoor J.E.B.
Deuling. Woensdag 13 april geen Eucharistieviering. Vrijdag 15 april 14.30
uur, Kruisweg, 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, Spreker ds
Peter Hoekstra. Medewerking van
Metanoya. Handelstr 8 Stadskanaal
Te volgen via livestream onder
baptistenstadskanaalOosterkadekerk,
Op zondagmorgen 10 april om 9.30
u. ds. W. van der Wind uit Veele. Op
zondagavond 10 april om 19.00 u. ds.
C. Hoek uit Bedum.

Bijna vijftig mensen bezochten afgelopen zaterdag de Grote Auto
Test Dag die bij Dorpsgarage Odoorn plaatsvond. De gehele ochtend
was het mogelijk de auto op tal van punten te laten controleren en
na afloop ontving iedereen een rapport met daarop aangevinkt wat is
gecontroleerd en waar eventueel aandacht aan dient te worden besteed.
Eigenaar Dirk Smink uit NieuwBuinen kijkt op een goed verlopen
testdag terug. “We deden het graag.
We hopen natuurlijk dat u het fijn
vond uw auto bij ons te laten testen
en dat u bij ons terugkomt voor uw
kleine of grote beurt en eventuele

andere reparaties.” De garagehouder
had voor een leuke sfeer gezorgd.
Zo stond buiten een draaiorgel met
gezellige muziek, waren er ballonnen
opgehangen en was in de entree
koffie met cake.

Tijdens de dag werden auto’s in
een klein kwartier tijd bekeken.
De banden werden op spanning
gehouden, het ruitensproeierreservoir
werd gevuld, er werd gekeken of de
verlichting naar behoren functioneert,
de claxon werd getest en er werd
gekeken of er nog een ‘onbekend
gebrek’ was. “Vijftig procent van de
auto’s heeft hiermee te maken en dat
betekent wachten op dure defecten of
ongelukken”, aldus Smink. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Gemeenteraad Borger-Odoorn
▶ Deze raadsleden namen afscheid
Na de verkiezingen keren 10 raadsleden uit Borger-Odoorn niet terug in de gemeenteraad. Zij namen
afscheid tijdens de vergadering van dinsdag 29 maart. Op deze pagina vindt u ze alle tien, een aantal
van hen met een persoonlijke boodschap. Binnenkort stellen de leden van de nieuwe gemeenteraad
zich in een aantal rondes aan u voor.

Ina Hofstede
Gemeentebelangen
Borger-Odoorn
Ondanks dat het voor mij een bewuste keuze
is, neem ik na 5,5 jaar toch met enige weemoed afscheid van de gemeenteraad van
Borger-Odoorn. Vanaf dag 1 voelde Gemeentebelangen Borger- Odoorn als een warm
bad en de betrokkenheid bij de politiek ga ik
zeker missen. Maar toch heb ik besloten om te
stoppen… ik kijk terug op een mooie periode
maar met daarin helaas ook een aantal
heftige en aangrijpende momenten. Deze
momenten hebben op mij persoonlijk impact
gehad en ze hebben dan ook meegewogen in
mijn besluit.
Ik wil iedereen, zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten, bedanken voor de prettige samenwerking en de nieuwe raad wens
ik veel succes en wijsheid toe. En ja, voor hen
toch ook nog een boodschap: focus je op de
inhoud en vraag je daarbij voortdurend af
“wat hebben onze inwoners hieraan?”.
Dus vergader hier niet te lang; gebruik je tijd
om eropuit te trekken, letterlijk onze mooie
gemeente in, onze inwoners ontmoeten want
uiteindelijk draait het daarom! En inwoners,
ook op u doe ik een beroep; zoek de raadsleden op en spreek ze aan. Samen kunnen
jullie mooie zaken voor de gemeente tot
stand brengen!

Ron Reinds
Gemeentebelangen
Borger-Odoorn
Na 8 jaar raadslid voor Gemeentebelangen
Borger-Odoorn te zijn geweest, kijk ik terug
op twee prima raadsperioden. Enorm leerzaam en wat mij betreft zou een raadslidmaatschap iets voor iedere inwoner kunnen
zijn. Je begrijpt dan beter wat een gemeente
wel of niet kan/moet doen. Zo kwam ik er
achter, dat een gemeente steeds minder
speelruimte en iets in de melk te brokkelen
heeft. Goede communicatie hierover, richting
onze inwoners, is een must en laat in mijn
ogen nog wel eens te wensen over.
We moeten als inwoners van deze prachtige
gemeente niet te snel bij het minste of
geringste roepen dat de gemeente “dat toch
wel kan doen”. We zijn zelf aan zet!
Dorpsbudgetten is bijvoorbeeld een mooi
voorbeeld waarmee inwoners zelf aan de slag
kunnen gaan. Kom met goede plannen en de
gemeente zal je daarin zeker ondersteunen
door te faciliteren en te adviseren.
Onlangs is GBO door onze inwoners wederom
gekozen als veruit de grootste partij. Daarom
geef ik met veel vertrouwen het stokje door
aan onze nieuwe Gemeentebelangers! Mensen die bij iedere te nemen beslissing zich
vooral afvragen ‘wat worden onze inwoners
hier nu beter van’!

Jan Vos
Gemeentebelangen
Borger-Odoorn
Als raadslid van Gemeentebelangen heb ik 2
periodes de ins en outs van de raad meegemaakt. Het is net als in het bedrijfsleven: alle
ideeën kunnen niet verwezenlijkt worden.
Of financieel niet, of omdat de coalitie geen
meerderheid weet te creëren. Dit heeft voor
mij in grote lijnen een leuke leerzame tijd betekend, maar ook een paar frustratiedossiers
waar je mee moet leren leven.
Trots ben ik op het feit dat ondanks de
meningsverschillen het niet uitmondde in
onderlinge verveling – ruzie e.d. En dat wij
als Gemeentebelangen in de afgelopen
periodes meerdere mensen verloren
(overleden) hebben maar toch de draad weer
opgepakt hebben. Tevens zijn er veel punten
van het verkiezingsprogramma gerealiseerd,
dus prima om op terug te kijken.
Als inwoner van deze mooie gemeente zou
ik iedere inwoner willen oproepen om het
leven van de positieve kant te benaderen. De
nieuwe raad wens ik evenveel enthousiasme
toe als in de voorgaande periodes zeker om
de inwoners (nu covid op z’n retour lijkt) weer
te ontmoeten en hun ideeën en wensen te
wegen.

Erik Huizing
VVD
Mijn 12-jarig raadslidmaatschap was intensief
maar vooral leuk. In de periode veel mensen
leren kennen en contacten opgedaan. Hoewel
je het natuurlijk niet altijd met iedereen
eens wordt zijn de contacten vooral positief
geweest.
We zijn van krimp- naar groeigemeente
gegaan, voor het behoud en de ontwikkeling
van voorzieningen is dit een positieve ontwikkeling. Het betekent wel dat er een forse
opgave ligt om iedereen te huisvesten. De
basis voor bouwmogelijkheden voor diverse
doelgroepen in de verschillende dorpen is gelegd, de nieuwe raad zal hier samen met het
nieuwe college de komende jaren uitvoering
aan moeten geven.
Er zal ook de komende jaren voldoende
ruimte zijn voor inwonerparticipatie. Hoewel
de raad uiteindelijk beslist, draagt de mening
van inwoners ongetwijfeld bij aan een betere
besluitvorming. Ik wens de nieuwe raad veel
succes en ook plezier bij het weer een stukje
mooier maken van Borger-Odoorn!

Jenine Bijker
PvdA
Na 8 jaar raadslidmaatschap binnen de
gemeente Borger-Odoorn geef ik het stokje
over. In 2014 begon ik vooral als ‘dochter van’
Henk Bijker, die in de jaren voor mij raadslid
was geweest. Mijn eerste woordvoering in de
gemeenteraad heb ik misschien achteraf gezien het meest serieus genomen, dit ging over
gezondheidsbevordering bij GGD Drenthe,
niet wetende dat ik daar 6 jaar later zelf als
adviseur zou gaan werken.
Ik kijk met veel plezier terug op de enorm
verschillende vraagstukken die op je af komen
als raadslid. Van riolering tot ouderenadviseur en van begraafplaats tot windmolens,
allemaal dossiers die in de gemeenteraad
voorbij komen. Ik heb enorm veel plezier
beleefd aan de werkbezoeken, dorpsbezoeken
en de debatten. Dit vraagt wel een strakke
tijdsplanning, het was regelmatig balanceren
tussen werk, gezin en gemeenteraad. Binnen
de gemeenteraad heb ik mij altijd ingezet in
om de gemeente toegankelijk, eerlijk, sociaal
en duurzaam te maken voor iedereen in Borger-Odoorn. Ik heb er alle vertrouwen in dat
de nieuwe fractie dit voortzet. Vaak wordt er
gesproken over verschillen tussen de politieke partijen binnen de gemeenteraad. Ik zou
graag de nadruk willen leggen op iets wat alle
raadsleden met elkaar gemeen hebben. Ieder
raadslid wil zich inzetten voor de inwoners
van deze mooie gemeente. Dat we er met
plezier kunnen wonen, werken en ondersteuning krijgen als dit nodig is. Heeft u dus
als inwoner ideeën voor de gemeente of juist
zorgen? Schroom niet om contact op te nemen
met een van de raadsleden.
Ik hoop zelf ook mijn laatste woordvoering net zo serieus te nemen als de eerste.
Deze ging namelijk over de woonvisie in
Borger-Odoorn, ik hoop nog jaren met veel
plezier met mijn gezin in Borger te wonen.

Henk Zwiep
PvdA
Wat ik als blijk van waardering heb ervaren
na 16 jaar raadslidmaatschap is het feit dat
ik ben genomineerd als beste raadslid 2021.
Het voelde als erkenning en beloning voor de
afgelopen 16 jaar. De opdracht die ik mijzelf
had gegeven als raadslid was om elke dag
de gemeente een beetje mooier te maken.
Het centrum van Borger, Exloo en Odoorn
ziet er mooier uit. Nieuw-Buinen is in deze
jaren een stuk aantrekkelijker geworden. De
werkgelegenheid is gegroeid en geen bezuinigingen meer in de begroting staan. Dus ja, ik
verlaat de gemeente mooier.
Het werk van een raadslid is wel zwaarder
geworden met extra taken voor de gemeente
zoals Jeugdzorg en Participatiewetgeving en

www.borger-odoorn.nl/
gemeenteraad

met de verandering van de maatschappij.
16 jaar geleden kregen we van inwoners een
brief of een telefoontje of een gesprek. Dat
verliep volgens de voor mij daarvoor geldende
normen en waarden. Dat is wel heel erg veranderd door de opkomst van nieuwe media.
Via Twitter, Facebook en e-mail veroorloven
inwoners zich een totaal ander taalgebruik.
Maar om positief af te sluiten ”Raadslid is het
mooiste dat er is en ik ben blij dat ik daar
deel van uit heb mogen maken”.

Martin
Hoogerkamp
D66
In de afgelopen twee periodes heb ik mij
ingezet om het sociaal liberale geluid door te
laten klinken in onze gemeente. Het was een
mooie maar intensieve mooie periode.
Gemeenteraadslid ben je niet voor de inwoners die op je gestemd hebben maar voor alle
inwoners van Borger-Odoorn. In de loop van
de jaren heb ik contact mogen hebben met
veel inwoners, instellingen en bedrijven uit
onze gemeente die zich bij mij of de fractie
van D66 hebben gemeld met hun vragen,
ambities of zorgen. Vaak was met mogelijk om
een steentje bij te dragen aan de oplossing.
Ik wil een ieder die onze fractie of mij benaderd heeft danken voor het in mij gestelde
vertrouwen. Mijn belangrijkste inzet was op
de thema’s onderwijs en sport en bewegen.
Ik heb bijgedragen aan het mogelijk maken
van de renovatie van het sportpark Harm Kuiper in Odoorn en de nieuwbouw van het Esdal
College in Borger. Beide met resultaat. Hier
ben ik dan ook trots op. Gemeentepolitiek is
belangrijk. Het gaat om onze leefomgeving
en de manier waarop wij allerlei belangrijke
zaken met elkaar regelen. Betrokkenheid van
inwoners is heel belangrijk. Ik heb de afgelopen 8 jaren mijn steentje bijgedragen. Mocht
u ook een bijdrage willen leveren aan onze
gemeente, verdiep u dan eens in de partij die
uw idealen of wensen kan realiseren of word
zelf actief. Uiteindelijk is het dankbaar werk.

Jeffrey Greven
Gemeentebelangen
Borger-Odoorn

Lianne Wind
Gemeentebelangen
Borger-Odoorn

Metze Geertsma
GroenLinks
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Subsidieverlening
Kwaliteitsverbetering Recreatieve
Fietspaden voor project Borger-Exloo
Gedeputeerde Staten stellen € 400.000 beschikbaar ten behoeve van het project
Toeristische e-bike-route Borger-Exloo.
De route verbindt dorpen en grote vakantieparken aan grote attracties.

Herdenking bevrijding Buinen op
12 april
Op dinsdag 12 april zal de bevrijding van het dorp Buinen worden herdacht.
Het is inmiddels 77 jaar geleden dat Buinen door Poolse militairen is bevrijd. Op 12
april vindt hiervoor een herdenkingsbijeenkomst plaats in Steakhouse El Zorro/Hotel
Hartlief. De ontvangst is om 18.15 uur en om 18.30 uur start de herdenkingsbijeenkomst.
Rond 19.00 uur start de stille tocht naar het monument (gelegen bij het viaduct aan de
weg Buinen-Exloo).
Namens de gemeente Borger-Odoorn zullen burgemeester Jan Seton en locokinderburgemeester Liam Kuiper aanwezig zijn. De burgemeester zal tijdens de
herdenkingsbijeenkomst spreken en de kinderburgemeester zal samen met Lauwrens
Wanders (namens het Bevrijdingscomité) een krans leggen bij het monument. Na afloop
van de herdenking is er in Steakhouse El Zorro/Hotel Hartlief gelegenheid om een kopje
koffie te drinken.

CKC Rehoboth in Valthermond kwam in
actie voor Oekraïne
Afgelopen drie weken hebben de kinderen van Christelijk kindcentrum Rehoboth
actie gevoerd voor Oekraïne, met als eindbedrag een opbrengst van €1623,50!
De oorlog in Oekraïne, wat een schrik, dat dit zomaar kan. Vanaf dag 1 leefde ook de
kinderen van ons kindcentrum erg mee met de mensen in Oekraïne. Allerlei acties
werden opgestart in hun omgeving, ouders kwamen in actie…. Maar ook onze kinderen
wilden graag iets doen. Allerlei ideeën borrelden op. Daar wilden wij natuurlijk gehoor
aan geven. Daarom hebben wij drie weken lang actie gevoerd voor de stichting Red een
Kind, die juist de kinderen in Oekraïne wil steunen.
Drie weken lang hebben de kinderen allerlei acties bedacht en uitgevoerd. Er zijn auto’s
gewassen, flessen ingezameld, kniepertjes gebakken, bloemen verkocht, boeken verkocht,
klusjes gedaan, loterijen georganiseerd en nog veel meer. Zo vertelde Vera dat zij wel
2000 kniepertjes heeft gebakken om te verkopen, Sophie, Femke, Wout en Isa hebben
een hele middag auto’s gewassen. Lucas vertelde dat hij heeft afgewassen voor zijn
moeder en Hannah heeft een bingo-loterij georganiseerd. In alle groepen hebben we op
geldmeters bijgehouden hoeveel er al was verdiend. Alle kinderen hebben hun uiterste
best gedaan en hebben samen het mooie bedrag van €1623,50 opgehaald.
We zijn super trots op onze kanjers! Samen staan we sterk voor elkaar en voor anderen!

Op Zorgboerderij de Tandem

Standhouders gevraagd voor
zomermarkt in Valthermond
Zorgboerderij De Tandem in Valthermond zoekt standhouders voor de
zomermarkt die voor het 5e opeenvolgende jaar gaat worden gehouden.
De zomermarkt wordt op zondag 12 juni a.s. georganiseerd. Aanmelden kan via
info@detandem.com

In de omgeving van Drouwen en Exloo
Into Nature strijkt neer in Borger-Odoorn;

‘Tijd’ staat centraal in de komende
editie

Na uitgebreide gebiedsverkenningen in verschillende delen in Drenthe strijkt
Into Nature in 2022-2023 neer in de gemeente Borger-Odoorn, in de omgeving
van Drouwen en Exloo. Hier realiseert Into Nature in de zomer van 2023 haar
landelijk bekende buitententoonstelling met internationaal vooraanstaande
kunstenaars. De hieraan verbonden wandel- en fietsroutes lopen door bos- en
heidegebied en over landwegen.
Naast de landeigenaren zoals Stichting Het Drentse Landschap wordt er ook direct
samengewerkt met aanwonenden die land of hun tuin beschikbaar stellen langs de route.
Vanaf dit jaar presenteert Into Nature bovendien voor het eerst ook een programma
voorafgaand aan de buitententoonstelling.

Dinsdag 5 april 2022

Beheer tamme ganzen
in Borger-Odoorn
In onze gemeente leven al jaren enkele groepen tamme ganzen. Zo zwemmen
ze rond in Borger in het kanaal Buinen-Schoonoord en in Nieuw-Buinen bij de
vijver aan de Parklaan. De gemeente Borger-Odoorn zorgt ervoor dat deze
populaties ganzen niet te groot worden. Dat is nodig omdat groepen ganzen
die leven binnen bebouwde kommen problemen kunnen veroorzaken door het
bevuilen van gazons, voetpaden en het water. Ook kunnen verkeersonveilige
situaties ontstaan wanneer ganzen op fietspaden of op de rijweg rondwandelen.
In het voorjaar kunnen ganzen soms agressief op mensen reageren, wanneer de
vogels het broedsel of de kuikens beschermen.
Ganzen leven in groepen en kunnen zeer oud worden tot wel veertig jaar. De vos is
hun enige natuurlijke vijand. Het is daarom niet vreemd dat we de populaties actief
moeten beheren, zodat ze niet als last van de woonomgeving worden gezien.
Dat diervriendelijke beheer besteden we jaarlijks uit aan het gespecialiseerde bedrijf
Hofganzen Ganzenbescherming Nederland. Dit bedrijf raapt en behandelt van maart
tot en met juli de eieren van de ganzen. Dit is wettelijk toegestaan omdat de nesten
van tamme ganzen niet beschermd zijn door de Wet natuurbescherming.

Sociale waakzame dieren
Tamme ganzen zijn vriendelijke, gezellige en sociale dieren
die bijna overal ter wereld door de mens als gezelschapsdier worden gehouden. Ze zijn waakzaam en brengen wat
leven in onze woonomgeving. De sociale structuur binnen de groepen
ganzen is zeer hecht, families blijven hun leven lang bij elkaar. Ganzen
leveren dons en eieren. In veel Europese landen kwamen tot in het begin
van de vorige eeuw ganzenhoeders en -sters voor die met hun gakkende
dieren door de velden trokken op dezelfde wijze zoals
dat nu nog wel met schapen en geiten gebeurt. Tegenwoordig komt dit echter nauwelijks meer voor. Veel van
die groepen ganzen zijn nadien min of meer verwilderd
en leven in grotere of kleinere groepen bij moerassen,
meren en langs rivieren. Ook in onze woonomgeving
waar veel water is, leven hier en daar groepjes van dit
soort ganzen.

Wat kunt u zelf doen?
Help ons mee om de ganzenpopulaties gezond
en stabiel te houden:
▶ Bel de gemeente Borger-Odoorn via 14-0591
als een tamme gans of muskuseend per
ongeluk in uw tuin broedt, of als u dode
vogels op gemeentegrond vindt.
▶ Het is verboden om dieren uit te zetten waar
zij van nature niet voorkomen. Zet daarom
geen tamme ganzen of andere (water)vogels
uit in natuurgebieden of in vijvers in de
openbare ruimte.
▶ Ziet u in uw omgeving een of meerdere dode
vogels, verwijder ze dan niet zelf, maar meldt
dit bij de Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit:
www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgrieppreventie-en-bestrijding/vraag-enantwoord/wanneer-melden.

Tamme ganzen

Hofganzen en ganzen

Vogelgriep
Vogelgriep wordt veroorzaakt door een besmettelijk virus voor
bepaalde soorten vogels, waaronder kippen, kalkoenen en ganzen.
Het komt slechts zeldzaam voor dat het virus overgaat van dier naar
mens. Dit kan alleen gebeuren bij direct en intensief contact tussen
besmette vogels en mensen. In onze gemeente zijn geen meldingen
van vogelgriep bekend, wel gelden er sinds oktober 2021 landelijke
maatregelen zoals een ophokplicht voor pluimveebedrijven, een
afschermplicht voor hobbyhouders en een vervoersverbod.
▶ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

Muskuseenden bij 't Brughuus in Valthermond

Muskuseenden Valthermond
worden weggevangen
In de vijver bij ’t Brughuus in Valthermond leven sinds kort
ongeveer 15 muskuseenden. Oorspronkelijk komt de muskuseend uit Midden- en Zuid-Amerika. Daar werden ze tam
gemaakt en bij huis gefokt voor het vlees. In de 16e eeuw
werden de muskuseenden naar Europa gebracht door Spaanse
ontdekkingsreizigers. Tamme muskuseenden worden
tegenwoordig nog veel op (kinder)boerderijen gehouden en
bij hobbyisten. De muskuseend is een rappe voortplanter,
met soms drie of vier nesten per jaar met elk meer dan tien
eieren. Ze zijn bovendien vrij brutaal en broeden op de gekste plekken. Daarom laat de gemeente deze muskuseenden
voordat ze grote problemen gaan geven, op een diervriendelijke manier wegvangen door Hofganzen Ganzenbescherming
Nederland. Ze worden opgevangen bij Stichting Akka’s
Ganzenparadijs. Die zorgt indien mogelijk voor herplaatsing
of adoptie (www.ganzenparadĳs.nl). Het wegvangen start
als de transportmogelijkheden voor vogels wordt versoepeld.
Als het transportverbod wegens vogelgriep lang aanhoudt, zal
de gemeente zoeken naar een tijdelijke oplossing.
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Elke maand volop activiteiten in bruisend
Borger

Het mag en kan weer: het organiseren van diverse activiteiten in en
rond Borger. Velen zijn hier maar wat blij mee. Het geldt ook voor de
ondernemers uit Borger en Dorpsbelangen Borger. Elke maand wordt op
een mooi, groot bord aangegeven welke activiteiten er zijn. Het bord staat
bij De Hondsrug Schoenmode aan de Torenlaan ; een centrale plek in de
dorpskern van Borger zodat zowel voetgangers, fietsers als automobilisten
er een blik op kunnen werpen.
“Uiteraard hoop ik ook dat ze even
bij ons in de schoenenzaak komen
kijken”, lachte Frans-Jan Lubberts
(foto), eigenaar van de Borgerder
schoenenzaak. “Kijk, hier staat het:
elke dinsdag een gezellige markt,
op 27 april het dorpsontbijt en de

kindervrijmarkt, de bloemetjesmarkt
en in mei de Hunebedloop. Ja, we
hebben die er ook bijgezet. Dat is
ook een mooi evenement en is in de
eerste week van mei.” Verschillende
partijen dragen ertoe bij dat al deze
activiteiten worden georganiseerd:

Bedrijveninvesteringszone Borger
(BIZ), Ondernemers Borger,
HunebedHoofdstad, Hunebedcentrum
en Dorpsbelangen Borger. Lubberts
kijkt uit naar een prachtig seizoen
boordenvol activiteiten. De ondernemer
verklapte alvast dat er nog veel meer
moois zit aan te komen. “Wat dat is?
Hou het bord maar in de gaten. Daar
staat het allemaal op. Prachtig toch
dat dit allemaal weer mogelijk is? Daar
hebben we lang op gewacht.
Tot ziens in Borger!
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Koninklijke onderscheiding voor 2 vertrekkende
raadsleden in Borger-Odoorn
Op dinsdag 29 maart vond in
het gemeentehuis in Exloo de
bijzondere raadsvergadering
plaats, waarin afscheid genomen
werd van de raadsleden die na
de gemeenteraadsverkiezingen
niet meer terugkeren in de
raad. Tijdens deze bijeenkomst
ontvingen de raadsleden H.J.
Zwiep en E.J. Huizing uit handen
van burgemeester Jan Seton een
Koninklijke onderscheiding. De
beide heren zijn benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau.
De heer Henk Zwiep uit
Bronneger heeft zich vele jaren als
volksvertegenwoordiger ingezet voor
de samenleving. In 2006 is hij voor
de PvdA-fractie als raadslid in de
gemeenteraad van Borger-Odoorn
gekomen. Vanaf 2010 heeft hij de
rol van fractievoorzitter op zich
genomen. Ook de heer Erik Huizing
uit Buinen heeft zich vele jaren als
volksvertegenwoordiger ingezet voor de
samenleving.

Van links naar rechts: Erik Huizing & Henk Zwiep
In 2010 is hij voor de VVD als raadslid
in de gemeenteraad van Borger-Odoorn
gekomen.

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

Uitslagen Bridgeclub Welzijn
Ouderen Borger
De uitslag van 1 April 2022 in het Hunzehuys te Borger
A Lijn:
1e plaats:
2e plaats
3e plaats:
4e plaats
5e plaats

Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 66,46%.
Geert Brands & Piet Rutgers 60,63%
Geert Boekholt & Tinus Zinger 59,14%.
Minie Speelman & Anneke Super 56,93 %
Rieky Zinger & Henk Tewis 54,26%

Wilt U ook gezellig een middag Bridgen?
U bent van harte welkom. We spelen
in 2 Lijnen A en B. We spelen iedere
Vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30
uur in het Hunzehuys te Borger. Onze
Kontributie is €18,- per jaar.

Zou u meer willen weten van onze club
of wilt u zich aanmelden neem dan
kontakt op met een van het bestuur :
Jantje Boelema Tel 0599-212525 , Henk
Tewis Tel 0599 - 23 64 08, Rieky Zinger
Tel 06 83 57 49 15 of 0599 - 23 80 30.

Hij heeft direct de rol van
fractievoorzitter op zich genomen.

Dinsdag 5 april 2022

IJS 9,PR .99
13
€

MERCEDES-BENZ C180 Business
Class Avantgarde navi/17”LM /
clima/pdc /clima/pdc
Januari 2012 - Zilver metallic
Half leder - Benzine - Automaat
128.373 km - Nieuwprijs: €42.920,-

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

JS 0,I
PR .40
24
€

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 9,PR .89
10
€
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FIAT 5000.9 TwinAir Turbo
Popstar Airco /15”LM/Audio
/15”LM/Audio
September 2017 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 40.891 km - Nieuwprijs: €18.880,-

IJS 0,PR .70
20
€

KIA STONIC 1.0 T-GDi DynamicLine navi/airco/17”LM /camera/roofrailcruise - Januari 2020 - Grijs/
oranje - Stof - Benzine - Handgeschakeld - 34.908 km
Nieuwprijs: €25.220,-

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 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 9,PR .99
11
€

IJS 0,PR .40
12
€

MERCEDES-BENZ B-KLASSE180 Activity Ed.
navi/airco/cruise /pdc/18”LM /pdc/18”LM
90kW (123PK) - Mei 2017 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat - 12.141 km
Nieuwprijs: €35.740,IJS 9,PR .99
22
€

KIA XCEED 1.0 T-GDi DynamicLine navi/clima/cruise /18”LM/
camera /18”LM/camera
Maart 2020 - Bruin metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
16.267 km - Nieuwprijs: €30.540,-

IJS 9,PR .99
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 .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,-

IJS 0,PR .7
90
1
37
€

BMW X1
1-serie
sDrive20i
- 118i Automaat
High Exec.
Orange
Edition
navi/leder/17”LM
III navi/leder /
clima/camera
/18”LM/Panodak/Clima
Juli 2019
Mei
2020 - Zilver
Zwart metallic - Leder
Benzine
Leder
- Benzine
- Automaat
- Automaat
- 33.297 km
Nieuwprijs:
45.863
km - €43.220,Nieuwprijs: €55.880,-

IJS 0,PR .40
30
€

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 0,PR .90
19
€

OPEL CORSA 1.2 Automaat GS
Line navi/airco /16”LM/camera
Augustus 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat - 39.970 km
Nieuwprijs: €27.640,-

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 0,PR .90
32
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
Buss Elegance navi/clima /cruise/
pdc - Januari 2021 - Wit
Stof - Benzine - Automaat
17.077 km - Nieuwprijs: €39.980,-
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Voor opvang Oekraïners in Papenvoort

Gemeente Aa en Hunze organiseerde
inzamelingsactie

Op woensdag 30 maart jl. vond in de loods van gemeentelijke werken in Gieten een
inzamelingsactie voor de opvang van Oekraïners in Papenvoort plaats. Tijdens de
dag kon men allerlei spullen brengen. Niet zomaar spullen, maar spullen die voor
de vluchtelingen tijdens hun verblijf in enkele eenheden van zorginstelling Yorneo
van pas kunnen komen: keukengerei, interieur- en aankledingsspullen, electronica,
schoonmaakartikele en medicatie en hygiëneproducten.
De eerste Oekraïense vluchtelingen komen
deze week al op de opvanglocatie aan en
daarom vond de inzamelingsactie nog
voor aanvang van de maand april aan. Veel
inwoners van de gemeente Aa en Hunze
hadden de dagen ervoor al inzamelingsacties
gehouden. Ook deze spullen zijn inmiddels
naar de opvanglocatie gebracht. De
andere spullen werden de dagen na de

inzamelingsactie gebracht en zijn keurig
over de eenheden verdeeld. Maral Oosting
van de gemeente Aa en Hunze was een
van de mensen die meehielp alles in goede
banen te leiden. Ze kijkt op een fantastische
bereidwilligheid van de inwoners van Aa
en Hunze terug. Ze stak ook de loftrompet
over de inzet van de vele vrijwilligers die
meehielpen. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Dinsdag 5 april 2022

Gezelligheid tijdens de Lentefair in
dorpshuis De Trefkoel in Gasselte

Afgelopen zaterdag was er een gezellige Lentefair in dorpshuis De Trefkoel in
Gasselte. De hele middag en een deel van de ochtend was het mogelijk leuke
aankopen te doen en van de gezelligheid te genieten. Ruim dertig kramen stonden in
zowel de zaal van het dorpshuis als de sportzaal opgesteld. Vol variatie en dus voor
iedereen wat wils.
De lentefair is door MK Workshops en
Cadeaus in Gasselte georganiseerd. De
organisatie toonde zich erg tevreden over
de dag. “Het was echt heel gezellig en wat
mooi dat het weer op deze manier kon en
mocht. We hebben veel bezoekers mogen
verwelkomen.” Ook de bezoekers genoten
en beheerder Roelof Hadderingh van het
dorpshuis eveneens.

Er was van alles te koop: kramen met makeup-producten, kleding, decoratiemateriaal en
zo meer. Ook was er van allerlei lekkers te
koop en was er koffie, thee en frisdrank. Een
groot aantal ondernemers uit de nabije regio
waren op de lentefair vertegenwoordigd en
ook zij spraken van een prima verlopen dag
met gezellige gesprekken, een mooi extraatje
qua omzet en vrolijke gezichten. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

U bent welkom om te komen kijken en/of een
stukje mee te lopen

Schaapskudde Exloo loopt weer dagelijks
naar de hei
Het seizoen is weer begonnen voor de
schaapskudde Exloo. De schapen hebben
het winterseizoen buiten gelopen en
zich te goed gedaan aan het voedselrijke
gras op de weilanden. De 30 drachtige
ooien lammeren nu af buiten in het
wolvenraster achter zwembad de Leewal.
Inmiddels zijn er zo’n 20 lammetjes
geboren en dartelen ze na de geboorte
vrolijk door het weiland.
Als het koud is zoeken ze de beschutting
van de dikke vacht van moeder. De meeste
geboorten gaan vanzelf, de herder komt
regelmatig kijken en in een enkel geval moet
er geholpen worden. De hoofdkudde loopt
weer dagelijks met de herder en z’n hond om
10 uur van de kooi door het dorp naar hei
en komt na een dag grazen om 16 uur weer
terug bij de kooi. U bent van harte welkom

Verzorgd door eerstejaars Emmer Pabo-studenten

Rekendag bij CKC De Borgh in Borger

om te komen kijken en/of een stukje mee te
lopen.

Op dinsdag 12 april a.s.
Opening gedenkplek in het Beekdal tussen
Ees en Borger
In het Beekdal tussen Ees en Borger heeft de werkgroep Beekdal Eeser Voorste Diep
van Dorpsbelangen Borger een gedenkplek gemaakt. Daar staat een kei waarin is
gegraveerd Ees 12-4-1945. Het is een gedenkwaardige plek.
Het was de bedoeling om de opening
te houden op 9 april 2020, 75 jaar na de
bevrijding van Ees en Borger. De opening
was gekoppeld aan de Lybertytour. Deze
opening kon helaas geen doorgang vinden
vanwege de maatregelen.
De nieuwe datum werd 8 april 2022, maar
vanwege de oorlog in Oekraïne werd de
Lybertytour met oude legervoertuigen van
Keep them Rolling geannuleerd omdat dit
momenteel niet gepast is. Wij hebben wel
gemeend de gedenkplek, met een korte

bescheiden bijeenkomst, nu officieel te
openen. Het gaat immers om gedenken,
vrijheid en vrede, een thema dat altijd actueel
is, maar juist nu! Deze opening vindt plaats
op dinsdag 12 april 2022 - de dag van de
bevrijding 77 jaar geleden- om 17.00 uur bij
de gedenkplek. Burgemeester Jan Seton en
wethouder Freek Buijtelaar van gemeente
Borger-Odoorn en een aantal genodigden zijn
aanwezig. Ook belangstellenden zijn welkom.
www.beekdaleeservoorstediep.jouwweb.nl

Op woensdag 30 maart jl. was de landelijke Grote Rekendag waar ook basisscholen
uit Borger aan meededen, waaronder CKC De Borgh. In samenwerking met NHL
Stenden kon de dag in de school plaatsvinden. Eerstejaars Pabo-studenten van de
Hogeschool uit Emmen tekenden voor de organisatie en gaven in groepjes van drie
per groep in hun eigen klaslokaal rekenles, maar dan op een manier die de leerlingen
niet zijn gewend.
Voor de leerlingen gold derhalve niet
‘saai’ uit een boekje leren, maar aan de
hand van diverse digitale hulpmiddelen als
Greenscreens, Bee-Bots en iPad’s. Later
op de dag konden de leerlingen van de
desbetreffende klassen laten zien wat ze
hebben geleerd met als gevolg heel mooie
en verrassende resultaten: een gebouwd
pretpark, de tijd van jagers en boeren
en huizen voor in een dorp en zo meer.
Enigszins verklaarbaar dat dergelijke
bouwwerken werden gerealiseerd, omdat het

thema ‘bouwaventuren’ was. De studenten
kwamen geheel in stijl als echte bouwvakkers
verkleed langs en vertrokken op tractoren.
Een van de studenten is Erik Drent uit
Schoonloo. Hij kijkt op een prachtige dag
terug. Dat geldt ook voor zijn medestudenten
en de leerlingen van CKC De Borgh.
Drent dankt Queens Grass uit Drouwen
en Brouwer Ees voor het verzorgen van de
opening. (Week in Week uit / Gerry Grave)
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Wat was je sterk en arbeidzaam
Steeds heb je voor iedereen klaargestaan
Flink was jij je hele leven
Moedig ben je tot het eind gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
Maar het afscheid nemen doet altijd pijn

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis dat na afnemende gezondheid
van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder, onze oma en ouwe oma

Grietje Hulshof-Feunekes
* Odoorn, 11 december 1929

† Emmen, 2 april 2022

Piet Hulshof (in liefdevolle herinnering)

Fenna en Jan
Edwin en Miranda
Elin
Roland en Leonie

Wij danken de medewerkers van Woonzorgcentrum Holdert voor
de goede zorg.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Hoofdstraat 89, 7875 AB Exloo.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van
onze medebewoonster

Rika Polter
Wij wensen de familie veel sterkte.
Bewoners van “De Noorderborg” Nieuw-Buinen

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij
de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

Dinsdag 5 april 2022

De zon kwam op
De vogels loten
De bloemen bloeiden
En toen werd het stil

Met veel verdriet in ons hart, maar zeer
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen

Zo maar uit ons leven …

van mijn liefdevolle man, onze zorgzame vader,
opa en over-opa

Thijs Alberts

Luchien Polling

* Nieuw-Buinen
12 januari 1946

1968-2022

† Assen
28 maart 2022

In de leeftijd van 84 jaar
 31 januari 1938

† 27 maart 2022
bijna 58 jaar

Trijnie Alberts-Boer
Tina
Anton en Milja, Thijs, Tim
Wij hebben in besloten kring afscheid van Thijs genomen.

Roelie Polling - Witting
Jantina en Erich
Melanie en Jonathan
Evin, Neva
Derian en Stratos

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis
genomen van het overlijden van

Luchien en Andrea
Wesley en Demi
Anouk en Wesley
Silke

Thijs was als erelid van v.v. Buinerveen zeer actief
in verschillende functies binnen de club.
Daar zijn wij hem erg dankbaar voor.

Thijs Alberts

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit
grote verlies.
De crematieplechtigheid heeft in kleine kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Nijverheidstraat 10, 9571 CA 2e Exloërmond

Bestuur en leden v.v. Buinerveen
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Zwembad De Leewal in Exloo weer geopend

Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Uitslagen Bridgeclub
‘t Aailaand in
Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op dinsdag 29 maart jl.
PAAR 1. Manny Lutjes & Harry Hulzebos
2. Eppi de Groot & Ben van Doorn 		
3. Dina Trip & Grietje Hofsteenge 		

68,10 %
56,77 %
56,61 %

Vanaf afgelopen zaterdag 7.00
uur kan het weer: zwemmen in de
openlucht in zwembad De Leewal in
Exloo. Het Exloër zwembad opende
daarmee de deuren drie weken
eerder dan de andere twee baden
in de gemeente Borger-Odoorn die
op zaterdag 23 april a.s. opengaan.
Hoewel het in de ochtenduren ‘net
boven 0’ was kwamen er meteen
al mensen langs. Gedurende de
dag kwamen ongeveer 35 mensen
baantjes trekken.
“Alleen het wedstrijdbad was geopend
en het is mooi te kunnen constateren
dat er zowel op zaterdag aardig wat
mensen langskwamen”, zei Henk Smit
van Zwembaden Borger-Odoorn B.V.
Op zondag verwelkomde De Leewal
ook weer ruim dertig bezoekers. Martin
Hoogerkamp uit Odoorn zwom tijdens
de afgelopen winter ‘gewoon’ door
in het zwembad in Vries en had dus
weinig moeite met de honderdtwintig
(!) baantjes die hij op zaterdagmiddag
zwom.

Natalie Kramer van Zwembad De Leewal
De meeste mensen kwamen niet aan dat
aantal, maar daar was het hen ook niet
om te doen; het ging er voor hen vooral
om dát ze het water weer in mochten.
“Nu maar hopen op een betere zomer

dan vorig jaar en dat velen de weg naar
ons weten te vinden”, aldus Smit. Het
bad is elke dag van 7.00 tot 10.00 uur en
van 16.00-19.00 uur geopend. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Koeiendans, boerenmarkt en kaasproeverij
bij Biologisch Melkveebedrijf De Venehoeve in
2e Exloërmond

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
In tegenstelling tot eerdere jaren was dit jaar op zondag een boerenmarkt
met kaasproeverij bij Biologisch Melkveebedrijf De Venehoeve in 2e
Exloërmond. En nooit eerder gingen de koeien op zondag van stal. Dit jaar
dus wél en omdat veel mensen een vrije dag hadden kwamen er heel wat
bezoekers op af.
Er was voor iedereen vertier: de
kinderen genoten nog het meest van
de koeien die uit blijdschap de mooiste
dansjes maakten en ook genoten ze
van het zelf eieren bij de biologische
hennen halen. Voor iedereen gold dat
men kazen kon proeven en lekker op de
boerenmarkt kon rondkijken.
Ingmar Veneman (foto) van Biologisch
Melkveebedrijf De Venehoeve: “We
kozen er bewust voor om voor de
zondag te kiezen. Veel mensen zijn dan

vrij en op zaterdag hebben wij het ook
best wel druk. Dit kon dus prima zo.
Wat een geweldige opkomst trouwens
bij de koeiendans. Het blijft echt een
trekpleister, maar dat gold ook voor
de overige activiteiten. Het was erg
gezellig en we willen iedereen dan ook
voor hun komst danken. Tot volgend
jaar en mocht u eerder langs willen
komen, dat kan in onze biologische
winkel StadsMarkt De Venehoeve in
Stadskanaal waar we van alles verkopen:
melk, vlees, kazen en nog veel meer.”

(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Trotse Jonge Boeren helpt jongeren aan een bijbaan bij de
boer om de kloof tussen stad en platteland te verkleinen

Jessica uit Roswinkel zorgt voor zeugen
en biggetjes

Dinsdag 5 april 2022

Esdal Borger zet zich in voor Oekraïne:
meer dan €6300 ingezameld
We herinneren ons allemaal dat op 24 februari het vreselijke nieuws bekend werd dat
in Oekraine de oorlog uitbrak. Vanaf die dag zien we dagelijks de beelden en horen
we de verhalen van de mensen in deze verschrikkelijke situatie.
De leerlingen van het Esdal College in Borger
hadden nog vakantie toen dit allemaal begon.
Na de vakantie zijn alle klassen gestart met
een mentoruur om aandacht te geven aan
de situatie in de wereld en aan de leerlingen:
Hoe staan zij er tegenover? Wat hebben ze
meegekregen? Wat vinden ze er van? Uit
deze gesprekken bleek hun betrokkenheid
en hun wens om ook iets te doen voor de
slachtoffers van deze oorlog.
En dat is gedaan en gelukt! Met de verkoop
van broodjes en drinken, het inzamelen van
lege flessen en het lopen van een gesponsord
circuit, hebben de leerlingen het formidabele
bedrag van maar liefst € 6319,65 opgebracht.
Het team van de school is super trots op

‘hun’ jongens en meiden die dit voor elkaar
hebben gekregen!

Op zaterdag 14 mei a.s.

Trotse Jonge Boeren is een stichting van jongeren die zich actief inzet om boeren en
burgers trots te laten zijn op de hele agri- en foodsector. Ze wil jongeren laten zien
waarom het boerenwerk belangrijk is. De club bestaat niet alleen uit jonge boeren.
Iedereen die zich aangetrokken voelt tot de agrarische sector is welkom. De afgelopen
tijd was de groep actief met haar eigen campagne “Bijbaan bij de Boer”. Daarmee wil
ze jongeren stimuleren om hun boerenkennis te vergroten door een baantje te nemen
bij de boer. Met succes. Overal in Nederland gingen jongeren aan de slag. Zoals
Op zaterdag 14 mei houdt IVN Borger-Odoorn de traditionele plantjesruilmarkt.
Jessica (20) uit Roswinkel. Een jongedame zonder agrarische achtergrond die bij een De markt begint om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur en vindt plaats nabij de
varkensboer werkt.
kruising Molenplaatsweg / Veldakkers in Borger.

IVN Borger-Odoorn organiseert
plantjesruilmarkt in Borger

Jongeren vergroten hun kennis en
vertellen hun verhaal over het boerenwerk
“Nog geen 1% van alle inwoners in
Nederland is nog boer” zegt Trotse Jonge
Boer Corrie van Leerzem. Zelf is ze jammer
genoeg ook geen boerendochter maar
tijdens haar opleiding aan de HAS heeft de
varkenshouderij haar hart veroverd. “De
kloof tussen boeren en burgers is groot.
Trotse Jonge Boeren vindt het belangrijk
om de connectie tussen stad en platteland
te herstellen. Daarom wil ze jongeren graag
kennis laten maken met de herkomst van
hun voedsel door hen een bijbaan aan te
bieden bij de boer. Jongeren kunnen hun
ervaringen weer doorvertellen aan hun
vrienden en familie. Jessica uit Roswinkel
wilde gewoon werk. ”Ik had een baantje als
krantenbezorger. Elke dag door weer en
wind. Daarom zocht ik iets anders. Via een
verjaardag bij een tante kwam ik in contact
met Jose en Frank. Ze boden mij een baan in
hun varkensbedrijf.” Het werken bij de boer
bevalt Jessica. “Het is ontzettend leuk om
biggetjes op te zien groeien. Lekker bezig zijn
met mijn handen. Jonge biggetjes zijn eerst
nog schuw. Later herkennen ze je en zijn ze
blij je te zien. Dat contact met dieren is heel
fijn. Goed voor dieren zorgen en mooie vitale
biggen afleveren, daar draait alles om in de
varkenshouderij. Als de zeugen werpen, hou
ik het geboorteproces in de gaten. Ik zorg
dat de pasgeboren biggetjes meteen goed
biest drinken. De eerste moedermelk zit vol
energie en antistoffen. Zwakkere biggetjes
geef ik na de geboorte een suikerbooster om
ze er snel bovenop te helpen. Als het ene
moedervarken te veel biggetjes werpt, verleg

ik een paar dieren naar een andere zeug zodat
ze allemaal genoeg ruimte en voeding krijgen.
Ik verhang de warmtelampen bij de biggen
en zorg dat de biggennesten schoon en droog
blijven. Hygiëne is belangrijk om dieren
gezond en fit te houden.”
De varkenshouderij vind ik nu veel
interessanter dan forensisch onderzoeker
Jessica begon al op haar 15e met haar baan
in de varkenshouderij. Nu verzorgt ze in het
weekend en de vakanties 500 moedervarkens
en biggetjes. “Thuis hebben we jammer
genoeg geen boerderij om over te nemen.
Mijn ouders hebben banen buiten de sector.
Ik ben best een sociaal mens. Maar werken
in een supermarkt waar mensen je steeds
van het werk houden, is niets voor mij.
Daarom koos ik ervoor om na de middelbare
school een opleiding te volgen aan de Aeres
Hogeschool in Dronten. Later wil ik het liefst
bedrijfsleider worden op een zeugenbedrijf.
Ik wil het liefst de varkenshouderij over de
hele wereld ontdekken. Daarom vertrek ik
deze zomer voor een stage naar Canada.
Mijn keuze voor de varkenshouderij verbaast
iedereen. Vroeger wilde ik graag forensisch
onderzoeker worden. De varkenshouderij
vind ik nu veel interessanter. Ik weet nu hoe
het er in de varkenshouderij echt aan toe
gaat. In gesprekken met vrienden verandert
hun beeld over de sector vaak doordat ze er
meer over te weten komen. Ik zou iedereen
adviseren zelf eens een keer een zichtstal te
bezoeken. Wel vlees eten of niet. Het zou
geen punt van discussie moeten zijn. Gewoon
respect voor iedereen. En zeker voor de
boer.”

Heb je ook leuke planten in de tuin die je
wel zou willen ruilen? Kom dan naar onze
plantjesruilmarkt. Iedereen is van harte
welkom.
Wil je hier aan mee doen dan is het nu tijd
om jonge planten (zaailingen) uit je tuin te
verzamelen en op te potten. Ook kun je
natuurlijk oudere planten in stukken delen

of planten stekken. Moestuinplantjes zijn
ook prima. We hopen veel tuinliefhebbers te
ontmoeten op 14 mei.
Meer activiteiten van IVN Borger-Odoorn
vind je op onze website onder activiteiten.
Vrijdag a.s. bijvoorbeeld vertonen wij de
prachtige natuurfilm habitat Drentsche Aa.

De Speld Theater: de meest betrouwbare
voorstelling ooit

Trouwring mysterie in Borger is opgelost
Op een mooie voorjaarsdag in maart, deed Rosanne tijdens het zaaien van vroege
spinazie in haar volkstuin een bijzondere vondst. In de zon blonk daar een trouwring
op. Hoe die ring daar kwam was een mysterie en de zoektocht naar de eigenaar
was begonnen. De vorige huursters van de tuin, miste geen ring. De man waar de
paardenmest vandaan kwam, was wel een trouwring verloren, maar niet van Ria. Ook
oproepjes op sociale media leidden niet naar de eigenaar. Misschien ging het om Ria,
van Klaas en Ria. Ook zij waren nog voorzien van ring.
Deze krant, met oproepje was nog maar net
bezorgd; of de eigenaar maakte zich kenbaar.
Geweldig! Henk Bosma uit Borger, huurde
zo’n 35 jaar geleden de volkstuin van de
gemeente. Tijdens het werk is hij daar zijn
trouwring verloren. En nu 35 jaar (ongeveer
de leeftijd van de vindster) geleden, doemt de
ring weer op. Hoe is het mogelijk!

Toen Henk Bosma het stukje in de krant las,
dacht hij eerst: ‘ hé, dat is onze trouwdatum’
ietsje later besefte hij zich dat het om
zijn verloren ring ging. Henk en Ria zijn
ontzettend blij dat de ring terecht is. Net
als de vindster. Het is wonderlijk, maar het
kan dus. Wie weet is er ook iemand die over
een jaar of 26, haar verloren blauwe steen
(kettinghanger) vindt, die ze jaren geleden is
verloren.

Na vijftien jaar betrouwbaar verslag te hebben gedaan van het laatste nieuws breidt
De Speld dit jaar uit naar de toekomst. Met een wervelende theatershow in het ATLAS
Theater.
In De Speld Theater gaat het team achter
het satirisch nieuwsplatform De Speld de
strijd aan met alles wat ons de komende
decennia te wachten staat. Van algoritmes tot
zeespiegelstijging en van Artificial Intelligence
tot zeespiegelstijging.
Verwacht een confettikanon aan satirische
scenes, dilemma’s waarvan je nooit dacht dat
ze bestonden en hilarische nieuwsflitsen. De
ontdekking van de zwaartekracht is slechts
een incident vergeleken met de onthullingen
in deze voorstelling.

En vergis je niet: de toekomst op de hak
nemen in een cabaretvoorstelling, dat is
helemaal niet makkelijk. Want de toekomst
is nog niet gebeurd. Gelukkig heeft De
Speld voor het script van de voorstelling
de hulp ingeroepen van een state of the art
computeralgoritme. Het antwoord op de
aloude theatervraag ‘to be or not to be’ heeft
de computer al berekend. Het is to be.
De Speld Theater staat op zaterdag 16 april
om 20.00 uur in de grote zaal van het ATLAS
Theater. Kaarten zijn te koop via
atlastheater.nl
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ASSEN
MUSSELKANAAL
2E EXLOËRMOND

HIJKEN

EXLOO
BEILEN

WESTERBORK

SAMEN BOUWEN

SLEEN

AAN BETAALBAAR EN

TIENDEVEEN

ENERGIEZUINIG WONEN
VEENOORD
Woonservice bouwt en verbouwt volop. We bouwen extra woningen zoals aan de Lindehof in Westerbork en aan de Slinge
in Assen. En in verschillende dorpen vervangen we woningen door nieuwe energiezuinige woningen. Zoals in Sleen,
Tiendeveen en 2e Exloërmond. Ook maken we bestaande woningen energiezuiniger, dit doen we onder andere in Veenoord.
Met bewoners en onze samenwerkingspartners zoals gemeenten, aannemers, Enexis en welzijnsorganisaties maken we
een plan. Zo bouwen we samen aan betaalbaar en energiezuinig wonen.

Waarom doen wij dit?

• Met onze nieuwbouw zorgen we voor voldoende geschikte woningen. Woningen die passen bij de
wensen van onze huurders. Zoals gezinswoningen, appartementen en levensloopbestendige woningen.
• De energieprijzen stijgen. Daarom maken we onze woningen energiezuiniger. Zo zorgen we ervoor dat
het energieverbruik van onze huurders naar beneden kan.
• Onze woningen moeten in 2050 Co2 neutraal zijn. Een enorme klus! We kunnen niet alle woningen
tegelijk aanpakken. Daarvoor is er niet voldoende capaciteit, bij ons en bij onze aannemers. Daarom
beginnen we nu met het vervangen en verbeteren van onze woningen.

Wilt u meer w
eten over
onze nieuwbo
uw? Of over de
verduurzamin
g? Neem een
kijkje op onze
projectenpag
ina.

OP DEZE PLEKKEN ZIJN WE AAN DE SLAG:
Tiendeveen

Sleen

Jos Gengler, opzichter:
“We zijn gestart met de bouw van
7 levensloopbestendige woningen aan de
Broekveldstraat en Aumuhlerstraat. We
verwachten dat de woningen
eind dit jaar klaar zijn. Mits
alle materialen op tijd geleverd
kunnen worden.”

Martijn Groenwold,
projectmedewerker
wonen:
“In Tiendeveen gaan
we 18 woningen aan de
Kerkweg, Molenweg en
Middenweg verduurzamen.
Samen met de bewoners kijken we of we
de bestaande woningen energiezuinig gaan
maken. Of dat we nieuwe woningen gaan
bouwen. Met de wensen en behoeften van
bewoners hebben wij de mogelijkheden voor
verduurzamen en nieuwbouw uitgewerkt. Dit
is door de bewoners heel positief ontvangen.
Nu kunnen zij er over nadenken en een keuze
maken. Daarna maken we een definitief plan.
Wordt vervolgd!”

Veenoord

Daniel Botterfik,
programmamanager
verduurzaming:
“In Veenoord pakken we in
3 jaar 151 woningen aan.
Samen met de bewoners
en 4 aannemers hebben we
hiervoor een plan gemaakt. In november zijn
we gestart met de eerste woningen.”

EDITIE 29 | APRIL 2022

info@woonservice.nl

Informatiepagina over huren

0593 56 46 00

en het vinden van een woning

www.woonservice.nl

Lindehof

Westerbork

Arjan Luchies,
projectleider
nieuwbouw en
verduurzaming:
“Aan de Lindelaan in Westerbork hebben
wij eind vorig jaar 6 verouderde woningen
gesloopt. Op deze plek gaan we 6
levensloopbestendige woningen terugbouwen. Even verderop ligt de Lindehof.
Op deze plek stond vroeger basisschool de
Lindelaar. Hier bouwen wij 8 gezinswoningen
in twee rijen van 4 woningen. Samen met de
gemeente ontwikkelen wij hier een mooie
buurt met koop- en huurwoningen. We hopen
in juli 2022 te starten met de bouw.”

Wist u dat... Het geld ligt op uw dak!
Nog geen zonnepanelen? Voor een huurverhoging van € 12,- per maand krijgt u
8 zonnepanelen van Woonservice. En begint u direct met besparen. Kijk voor meer
info op www.woonservice.nl/zonnepanelen
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Geslaagde STIHL-Demodag bij
De PCOB Borger e.o. organiseerde de
Mechanisatiebedrijf Meijering in Klijndijk jaarvergadering

Mevrouw Jannie Kroezen en de heer Henk Oldengarm (Foto: Geertje Marissen)
Afgelopen zaterdag was er bij Mechanisatiebedrijf Meijering B.V. in Klijndijk
de STIHL-Demodag. Tijdens de dag kon men kennismaken met de diverse
tuinmachines van STIHL die het bedrijf te koop aanbiedt en waren er tevens leuke
randactiviteiten. Er was voor iedereen wat wils, want men kon zelf machines testen,
maar ook was er onder meer professioneel advies en waren er diverse demonstraties.
Van ’s ochtends vroeg tot in de namiddag
kwamen er tientallen geïnteresseerden. Ze
konden naast de vele demonstraties, het
testen van de machines, zoals onder meer
bladblazers, hogedrukspuiten, zaagmachines
en heggensnaren van een kop koffie met iets
lekkers genieten. Ook voor de kinderen was
er volop vertier: zo was er bladblazervoetbal
waar ze enorm van genoten.

Joost Meijering van het mechanisatiebedrijf
kijkt op een heel goed verlopen dag terug.
“Het liep lekker door en het was prettig om
te vernemen dat men veel interesse in onze
machines had en dat we hun vragen zo goed
mogelijk konden beantwoorden”. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Leden van Volkszang Gasselternijveen
werden gehuldigd

De seniorenvereniging hield onlangs haar jaarvergaring in het Anker. Na dat dit een
hele tijd niet mogelijk was kwamen de leden weer bijeen. Ze waren verheugd dat men
elkaar na een lange tijd weer kon ontmoeten.
Het eerste deel van de vergadering stond in
het teken van de afgelopen twee jaar.
Verslagen werden behandeld. De diverse
commissie’s deden verslag van de
werkzaamheden. De fietscommissie gaat
weer fietstochten organiseren voor leden en
niet-leden.
Ook werd er afscheid genomen van Jannie
Kroezen, die jarenlang bestuurslid is geweest.
Penningmeester Henk Oldengarm bood haar

als dank voor haar inzet een boeket bloemen
aan. Haar plaats wordt ingenomen door
Johanna Kornelis.
Daarna is onder leiding van Jannie
Kroezen en Adri Bloeming een feestelijk
puzzelfestijn gespeeld. In groepjes werden
er op een vrolijke wijze geprobeerd om vele
vraagstukken op te lossen. Het ging duidelijk
niet om de knikkers maar om het spel. Wel
was er voor iedereen een leuke prijs.

Jarig Gemengd Koor Gieten viert 110 jarig bestaan

Fenna Weijer-Raterink 50 jaar lid van het
Koninklijk Gemend Koor Gieten
Op 12 februari jongstleden is bijna ongemerkt het Koninklijk Gemend Koor Gieten
alweer 110 jaar geworden. Dat een oud koor trouwe leden heeft blijkt uit het feit dat
Fenna Weijer-Raterink in de voetsporen van haar grote broer Jan is getreden. Ook zij
vierde haar 50 jarig jubileum, afgelopen week tijdens de jaarvergadering. Hiervoor
werd ze uitgebreid in het zonnetje gezet. Niet alleen door het koor zelf, maar ook door
de Bond van Koren in Drenthe. Afgevaardigden van BvKiD overhandigden haar een
oorkonde voor dit feit.
dunnetjes over door koorfeitjes door de
jaren. Ze roemde dirigenten en vond het
repertoire van toen zeker zo lastig als het
huidige. Niet alleen werd gezongen in het
Duits, Nederlands en Italiaans, ook ging
het koor het toneelspelen niet uit de weg.
Tegenwoordig staan lastige 3 tot 5 stemmige
arrangementen op het programma. Waar ze
in 1972 begonnen is als sopraan, zingt ze nu
samen met haar grote broer de baspartijen.
Zo kan het verkeren. Nooit is de jubilaris met
tegenzin naar de repetitie gegaan. Het is een
sociaal en gezellig koor zegt ze.

Op woensdag 30 maart jl. werd een aantal leden van Volkszang Gasselternijveen in
MFC De Spil in het dorp gehuldigd. Niet zonder reden uiteraard, want ze waren allen
een bepaald aantal jaren lid. Niet dit jaar, maar voordat de pandemie in ons land
kwam, dus twee jaar geleden. Omdat de meeste dingen weer mogen plaatsvinden
besloot het bestuur de huldiging dit voorjaar te laten plaatsvinden.
Iedere jubilaris kreeg van voorzitter Egbert
Pepping en secretaresse Trientje Deuring
van het hoofdbestuur van de Nederlandse
Volkszang een oorkonde of pen men
inscriptie overhandigd. Albert Daanje,
voorzitter van Volkszang Gasselternijveen
overhandigde iedereen een bos bloemen,
terwijl de jubilarissen die 25 en vijftig jaar

lid zijn een waardebon ontvingen. De
jubilarissen: Twaalf en half jaar lid: Maria van
de Ven, Gré Kleinstra (afwezig) en Tineke
Poppinga. 25 jaar lid: Anne Manting, Alke
Manting, Frits Schuiling, Anne te Velthuis,
Wilma Martens, Minie Homan en Sina
Heuten. Vijftig jaar lid: Alie Faber. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Promotieactiviteiten voor tennis bij
Tennisvereniging Okko in Odoorn
De scheidende voorzitter Fred Snoep
haalde nog historie naar boven van 1972,
het jaar waarin Fenna lid werd van het toen
nog genoemd “Heidebloempje”. Fenna
deed het daarna in haar bedankje nog even

Het Gemengd Koor Gieten staat er goed
voor. Tijdens de Corona perikelen heeft het
koor het onderling contact nooit verloren,
door gebruik te maken van Microsoft Teams.
Digitaal is natuurlijk niet optimaal, maar er
werd geoefend en leden hielden op deze
manier contact. Op 14 en 15 mei aanstaande
wordt het project “Movies in Concert”
ten gehore gebracht in Café Restaurant
Hofsteenge te Grolloo. Houdt deze datum
vrij, het beloofd een mooie muzikale reis te
worden door de ruime filmhistorie.

Rolien Schrik uit Valthe exposeert in
Emmen
Rolien Schrik uit Valthe exposeert
wederom met nieuwe schilderijen in
Restaurant Galerie De Kamer in Emmen.
U kunt de schilderijen bekijken, van
4 April t/m 4 Juli, (ongeveer 15 stuks)
Onderwerpen zijn bv. strand/ zee, dieren,
Het was prachtig weer en de kinderen hebben portretten en bloemen.
genoten van de buitensport en van de
De expositie is vrij toegankelijk. Restaurant
fruitsnack van COOP Schippers.
de kamer vindt kunst belangrijk en wil dit
graag een podium te geven.

Het ledenaantal van Tennisvereniging Okko loopt terug en de banen liggen er
regelmatig verlaten bij. Om de sportmogelijkheden in Odoorn en omliggende dorpen
te bevorderen heeft het bestuur daarom besloten om in 2022 een aantal acties op touw
te zetten om meer mensen (opnieuw) kennis te laten maken met tennis. Ons doel is
geleidelijke groei van het ledenaantal en verjonging van de club.
Op 22 en 29 maart zetten leerlingen van
groep 3 tot en met 8 van basisschool de
Weiert in Odoorn onder leiding van Daan
Romp van tennisschool Future Tennis hun
eerste stappen op de tennisbaan.

Wilt u wat meer van Rolien haar werk zien,
kijk dan op www.spavento.nl
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In opdracht van makelaardijen, particulieren en bedrijven
Snel een energielabel voor elke woning bij Energielabel Noord
door Jan Johan ten Have
GIETEN/STADSKANAAL - De regering maakt de regels rond het Energielabel
steeds strenger. Dat betekent dat er nu en in de toekomst nog vaker en nog sneller
een energielabel is vereist voor onroerend goed, zowel woningen als zakelijk vastgoed.
Energielabel Noord uit Gieten speelt hierop in met snelle levering van Energielabels,
die aan alle wettelijke vereisten voldoen.
In opdracht van zowel makelaardijen als
particulieren en het bedrijfsleven levert
Energielabel Noord normaal gesproken
binnen 48 uur het benodigde energielabel.
Wie vandaag belt, maakt gelijk een afspraak
met Energie Prestatie Adviseur Thom Wubs
uit Stadskanaal.
Thom is vakkundig, gediplomeerd en
gecertificeerd voor het toekennen van de
verplichte Energielabels. Hij komt langs
voor de benodigde inspectie van alle
energiebesparende maatregelen in de woning.
Aan de hand van de geldende richtlijnen kent
hij op basis van de inspectie en metingen een
energielabel toe. Dit label is tien jaar geldig.
Desgewenst brengt de Energie Prestatie
Adviseur ook advies uit over de
mogelijkheden om de energieprestatie van de
woning te verbeteren. Zo kan de verkopende
partij mogelijk met enkele simpele ingrepen
het energielabel van de woning verbeteren,
wat een gunstig effect heeft op de
verkoopwaarde. Een andere mogelijkheid is
dat de kopende partij met deze maatregelen
aan de slag gaat, wetende welke rendementen
er te behalen zijn met bepaalde investeringen
in bijvoorbeeld dak-, muur- of vloerisolatie,
nieuw glas, warmtepompen, zonnecollectoren
of zonnepanelen.
Verplichtingen Energielabel
Het Energielabel is al geruime tijd verplicht
bij de verkoop, verhuur en oplevering van

woningen en appartementen. In eerste
instantie kon worden volstaan met wat
foto’s, maar sinds 2021 is een gedetailleerde
inspectie van de woning door een erkende
adviseur verplicht. Die verplichting van het
Energielabel betrof tot vorig jaar alleen
woningen die daadwerkelijk werden verkocht,
verhuurd of opgeleverd. Inmiddels is het
Energielabel in een vroegtijdig stadium
verplicht: als je als eigenaar een woning te
koop of te huur zet, moet de woning al zijn
voorzien van een energielabel. En met ingang
van 2023 wordt het energielabel ook verplicht
voor elk kantoor- en bedrijfsgebouw vanaf
honderd vierkante meter.
Korte levertijd
Energielabel Noord werd vorig jaar
opgericht door door financieel adviseur
Arjan Poelman van Financieel Compleet
Noord en Makelaar.nu in Gieten en Jeroen
Rijnberg van Adviesgroep Noord in Gieten.
“Vanuit ons beider expertise hebben wij de
krachten gebundeld. Wij wilden voldoen
aan de vraag uit de markt naar een partij die
snel Energielabels kan leveren. Voor veel
partijen in de vastgoedmarkt is wekenlang
wachten op zo’n label zeer ongewenst”,
vertelt Jeroen. “Energielabel Noord voorziet
duidelijk in een behoefte. Zo zijn wij
inmiddels de vaste partner in energielabels
voor zes makelaardijen in de regio. En er
zijn momenteel gesprekken gaande met nog
enkele makelaardijen. Daarnaast kan iedereen
- woningbezitter of ondernemer - bij ons

aankloppen om zelf een energielabel voor
woning of pand te regelen.”
Kennismakingsactie
Makelaars, bedrijven en particulieren kunnen
de komende tijd extra voordelig kennismaken
met de diensten van Energielabel Noord.
Gedurende de hele maand april krijgen alle
klanten 75 euro korting op de kosten van het
energielabel. “Vooral bij makelaars zetten
wij in op langdurige, prettige samenwerking.
Daarom krijgen zij niet alleen de korting
die wij iedereen geven, wij maken ook graag
een afspraak voor een geheel vrijblijvende,
persoonlijke kennismaking”, vertelt Jeroen.

“Dan kunnen wij over en weer de wensen,
verwachtingen en mogelijkheden bespreken
en kan de betreffende makelaar zich
misschien voortaan ook wel onderscheiden
met een ‘energielabel binnen 48 uur’. Want
dat is wel wat veel klanten graag willen, is
onze ervaring.”
Voor het maken van een afspraak kunt u
bellen met Energie Prestatie Adviseur
Thom Wubs van Energielabel Noord,
tel (0592) 42 29 24 / 06 - 28 95 55 17.
Kijk voor meer informatie op
www.energielabelnoord.com
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STOLPERSTEINE IN VALTHERMOND
Op woensdag 13 april om 10.00 uur worden in Valthermond voor de voormalige
woning van de Joodse slager Daniel Lezer (naast Kerk 11) in het voetpad aan het
Zuiderdiep vijf zogenoemde struikelstenen gelegd. In 2020 zou de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig deze stenen zelf leggen. Door de coronapandemie kon dat toen
niet doorgaan. Deze morgen reiken Steven Boels uit Exloo, een leerling van obs
De Aanloop, een leerling van cbs Rehoboth, burgemeester Jan Seton en Ria MeijerSchmaal uit Musselkanaal Stolpersteine de stenen aan en vervolgens worden ze
gelegd. De moeder van Ria Meijer (zie foto) was indertijd dienstmeisje bij de familie
Lezer.
De groepen 7 en 8 van de basisscholen
De Aanloop en Rehoboth zijn bij deze
steenlegging aanwezig. Dit gebeurt op
initiatief van Valthermond.nu, de Stichting
Cultuurhistorische waarden in de Drentse
Veenkoloniën en de HV Carspel Oderen.
De gemeente Borger-Odoorn heeft subsidie
beschikbaar gesteld.

Gietenaren overhandigden cheque aan de
Kinderen van de Voedselbank Aa en Hunze
Drie inwoners van Gieten overhandigden Jacob van der Heide van de Kinderen van de
Voedselbank Aa en Hunze een cheque van maar liefst € 4.280,-. Het gaat om Saskia
Langebeeke, Sipke Meindertsma en Edgard Weening.
Het moment vond op maandag 28 maart jl.
plaats. De stichting was er immens blij mee
en vele dankwoorden werden uitgesproken.
De Gietenaren deden het met heel veel
plezier en zijn verheugd een goed doel te
hebben kunnen steunen.
Ze konden een dergelijk hoog bedrag
doneren omdat ze er ook echt iets voor
hebben gedaan, namelijk deelnemen aan
de Navigate North 2022: een meerdaagse
‘survivaltocht’ met de auto in Scandinavië.
Dankzij veel sponsoren en bedrijven die geld
hebben gedoneerd kwam het grote bedrag
V.l.n.r. Edgard Weening, Sipke Meindertsma,
tot stand. “We vonden het erg leuk eraan mee
Jacob van der Heide en Saskia Langebeeke
te doen. Het was soms erg zwaar, maar we
wilden in onze missie zoveel mogelijk geld
belangrijk werk is. “Respect hoor! We zijn
bij elkaar te krijgen slagen. En dat is gelukt”, diep onder de indruk van de gedrevenheid
sprak Edgard Weening.
waarmee de vrijwilligers de Voedselbank
draaiende houden.” (Week in Week uit / Gerry
Het drietal gaf aan dat het werk dat Kinderen Grave)
van de Voedselbank Aa en Hunze doen

Op 29 en 30 april in De Spil in Gasselternijveen

Uitverkochte concerten
Amussementskoor De Nieveenster
Jongens

Eindelijk mogen we weer onze voorjaarsconcerten geven voor de mensen die in 2020
kaarten hebben gekocht:
De kaarten die U hebt gekocht voor de avond
zijn geldig op 29 April 2022 in MFC De Spil
Ceresstraat 4, Gasselternijveen. Aanvang
19.30 uur. De kaarten die U hebt gekocht
voor de middag zijn geldig op

30 April 2022 in MFC De Spil Ceresstraat 4,
Gasselternijveen. Aanvang 14.00 uur. Voor
meer informatie: M.Hoving: Tel 06 - 13 25
24 92.

Foto 1: Op de foto (1938) zien we Ida Grooten
(dienstmeisje), Telsiena en Jozefien Lezer. Ida
(1912-1995) trouwde op 18 december 1940 met
schoenmaker Eltjo Schmaal (1910-1994) en ze
woonden voor in de Valthermond. (Collectie Ria
Meijer-Schmaal-Musselkanaal)
Familie Lezer
Daniël Lezer woonde met zijn vrouw
Hendelina Bloemendal en hun drie
jonge kinderen aan het Zuiderdiep 506
in Valthermond naast de Nederlands
Hervormde Kerk11. Daniël (44) werd
vermoord op 31 december 1944 in Midden
Europa. Zijn tweede vrouw Hendelina
Bloemendal (34) en dochtertjes Jozefiena
Elsien (7) en Telsiena Richel (6) en zoontje
Jozef (3) op 15 oktober 1942 in Auschwitz.
Bijzondere verhalen
De bijeenkomst start met een kort woord
van burgemeester Jan Seton. Na het leggen
van de stenen en het gedicht van en door
Jan Ottens is er een kort programma in
Kerk 11 voor de kinderen en genodigden.
Dan vertelt Jan Ottens over het gezin Lezer.
Henriët Kamies vertelt hoe haar toen nog
ongetrouwde oma Berendina Slinger van
dokter Boeke het verzoek kreeg om te doen

Foto 2: De woning van Daniël en zijn vrouw
Hendelina Bloemendal en hun drie jonge kinderen
stond naast de Nederlands Hervormde Kerk 11.
Hier een foto van Kerk 11 uit 1902 met daarnaast
het pand waar de familie Lezer woonde (Foto Jan
Ottens).
alsof ze zwanger was om zo het kind van de
joodse Herta Rotschild, na de bevalling, als
haar kind te nemen en op te voeden. Vanaf
dat ze de vraag kreeg deed ze of ze zwanger
was. De omgeving wist niet anders, dan
dat Berendina Slinger zou bevallen van een
buitenechtelijk kind.
Gunter Demnig
Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen,
is een project van de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig. Het is een over geheel
Europa verspreid monument voor de
slachtoffers van het nationaalsocialisme.
Demnig brengt deze gedenktekens veelal
zelf aan in het trottoir voor de vroegere
woonhuizen van mensen die door de nazi's
verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot
zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine
herinneren aan Joden, Sinti en Roma,
politieke gevangenen, dienstweigeraars,
homoseksuelen, Jehova's getuigen en
gehandicapten. Hoe Demnig aan de naam
Stolpersteine is gekomen weet hij zelf niet
meer, maar hij citeert met instemming
een scholier "Man fällt nicht über die
Stolpersteine, du stolperst mit dem Kopf
und dem Herzen" (men valt niet over de
Stolpersteine, je struikelt met je hoofd en je
hart). De stenen zijn van beton. Op de kop
van 10 x 10 cm zit een messing plaatje van
die grootte, waarin de naam, geboortejaar,
deportatiedatum, plaats en datum van het
overlijden zijn aangebracht.

Programma 13 april:
10.00 uur
Welkomstwoord Helien Tuin. Korte toespraak burgemeester Jan Seton
10.05 uur
aanreiken en leggen van de vijf Stolpersteine
		
Gedicht door Jan Ottens
		
Daarna naar de kerk
10.30		
Korte pauze in de kerk met koffie, thee en sapjes
10.40 uur:
Kort verhaal van Jan Ottens over de familie Lezer
		
Kort verhaal van Henriët Kamies over haar oma Berendina Slinger
11.30 uur:
Afsluiting Helien Tuin en bloemen voor Ria Meijer-Schmaal en Alberta
		
Kalden-Schmaal, de dochters van Ida Grooten
Meer informatie: Roelof Hoving Tel: 0591 - 549 268 of 06 – 29 56 09 94.
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Vijftig oldtimers stopten bij Schutrups in Exloo
Het was best een opvallend gezicht:
tientallen oldtimers die afgelopen
zondag achter elkaar door de Exloër
dorpskom reden. Vijftig in totaal.
Bij Schutrups Exloo stopten ze
allen voor een kop koffie en een
plak cake. Bedrijfsleider Jeroen
Broekman heette ze allen hartelijk
welkom en omdat de winkel ook
gewoon was geopend was er voor de
bestuurders van de voertuigen tevens
de mogelijkheid de de enorme collectie te bekijken. Bovendien kwamen
passanten ook langs. Ze bekeken de auto’s en nadien liepen ze even door de
winkel.
Het was geen gewone oldtimertocht,
maar een voor een goed doel.
Barbershop De Kapschuur in EmmerCompascuum organiseerde hem en
schenkt de opbrengst aan Jongerenwerk
Stichting Dorpenzorg voor het
opknappen van kinderspeeltuinen.

“Het was wel even leuk dat ze er waren.
Mooi om te zien dat er zoveel oude
auto’s op ons terrein stonden. Een oude
Fiat, een Mercedes maar ook mooie
Amerikanen waren te zien. Ik kijk
terug op een mooie dag met een prima
samenwerking tussen twee bedrijven.

Prachtig dat het zo kon”, sprak eigenaar
Jan Schutrups van Schutrups Exloo.
Ook Kevin van Wieren, eigenaar
van Barbershop De Kapschuur kijkt
op een erg leuke dag terug en dankt
iedereen voor de deelname en de goede
ontvangst bij Schutrups Exloo. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Gespeeld in MFC De Spil in Gasselternijveen

Streektaolwinnaor 2022 is Het femilieteam ‘De Smitties’

Manning Dakbedekking
in Stadskanaal vierde
twintigjarig bestaan

De Streektaolstried is weer streden. Nao een jaor oetstel gungen vrijdag 25
meert negentien teams de stried an um de eerste plek. De kwis, waorbij de
vraogen almaol betrekking hebt op het Drèents en Drenthe, is speuld in een
genoeglijke sfeer in het MFC ‘De Spil’ in Gasselternijveen.
Streektaolambassadeur Jan Hartlief en
één van de streektaolvrijwilligers, Roelie
Meijering, hadden de kwis in mekaor
zet en leidden de aovend. Een good
verzörgde catering dreug der an bij dat
het een geslaagde bijeenkomst weur. Dit
waardeerden de deelnimmers, want zij
waren almaol bliede dat der is weer wat
organiseerd kun worden.
Nao aacht vraogenrondes, die under
de bezielende leiding was van old Huus

van de Taol-directeur Jan Germs, was
der een winnaor. Het femilieteam ‘De
Smitties’, een echt Aa en Hunze-team,
wun met roem 53,5 punten de eerste
pries. Ambassadeur Jan Hartlief reikte
heur de wisselbokaol oet, die in 2020
ten deel vallen was an het team ‘De
Broekstreek’.
De streektaolvrijwilligers van het Huus
van de Taol in Aa en Hunze kunt terug
kieken op een zeer geslaagde aovend.

Ideeën en suggesties veur een neie stried
bint alweer nuumd. Reken der alsvast
maor op dat in 2023 weer een gedegen
kwis in mekaor zet wordt.

Op 17 en 18 april a.s.

Wandeling door boswachterij Gieten-Borger vanuit
Boomkroonpad Drouwen
Manning Dakbekking in Stadskanaal vierde afgelopen
vrijdag het twintigjarig bestaan. Tijdens die dag was het
er na sluitingstijd een gezellige bedoening met vrienden,
bekenden en familie die de eigenaren Marcel en
Jacqueline Manning uit Musselkanaal met het heuglijk
feit feliciteerden. Ze kregen een hapje en drankje en
spraken gezellig wat.
Het was eigenlijk een identieke situatie als in 2018 toen
het bedrijf zich net aan de Gedempte Vleddermond 25 in
Stadskanaal had gevestigd. De jaren ervoor zat het bedrijf in
Musselkanaal, de plek ook waar het allemaal begon. In al die
jaren bouwde het bedrijf een grote klantenkring, die zich nog
altijd uitbreidt op. Kwaliteit staat er al twee decennia hoog in
het vaandel en op dat gebied wordt dan ook niet stilgestaan.
Sinds 1 april jl. is Manning Dakbedekking aangesloten bij de
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK.
De familie Manning kijkt op een geslaagd jubileum terug en
dankt iedereen voor de komst. “Op naar de volgende twintig
jaar.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

TE HUUR!

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

De gids van Staatsbosbeheer neemt
u graag mee voor een wandeling
door boswachterij Gieten – Borger.
Tijdens de wandeltocht vertelt
de gids u graag over het ontstaan
van Boswachterij Gieten – Borger,
over het gevarieerde bos en de vele
soorten dieren die hier leven.

Informatie
De seizoenswandeling vindt plaats op
zondag 17 en 18 april a.s., start om
13:30 uur en duurt ongeveer anderhalf
tot twee uur. Het is handig om stevige
wandelschoenen aan te trekken. De
kosten zijn € 6,- voor volwassenen en
€ 4,- voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Vooraf aanmelden:
www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/
hondsrug/seizoenswandeling-hondsrug
Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad,
Steenhopenweg 4, 9533 PN in
Drouwen. Voor meer informatie en
overige activiteiten kun je kijken op
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

De tennisvereniging in Ter Apel bestaat dit jaar 100 jaar
en is op zoek naar oud-leden!
Op 17 mei aanstaande is het precies 100 jaar geleden dat de Ter Apeler
Tennisclub werd opgericht. Een ontzettend bijzonder jubileum waarbij
natuurlijk uitgebreid zal worden stilgestaan. Een grote groep leden van
de vereniging is al maanden bezig met het voorbereiden van allerlei
feestelijkheden en wil graag een oproep doen, ze zijn namelijk nog op zoek
naar oud-leden!
In de eerste jaren van haar bestaan
droeg de club nog de naam Terapeler
Lawn Tennis Club en was de club
gevestigd in de bossen naast Hotel
Boschhuis in Ter Apel. Later verhuisde
men naar het huidige terrein aan de
Havenstraat.
Oprichters waren de heren Boelem
Sassen en Albert Kastein. De heer
Sassen was directeur van de Groninger
Bank die zich destijds aan de
Hoofdstraat in Ter Apel gevestigd had
en de heer Kastein was al sinds 1916
directeur van het postkantoor in Ter
Apel. Deze bevond zich tegenover de
brug aan de Westerstraat.
Omdat 100 jaar geschiedenis van de
vereniging ontzettend veel interessante
en mooie verhalen kent zijn een aantal

mensen, waaronder Jakob Been en
Miranda Wolters, op dit moment
bezig om deze geschiedenis op papier
te zetten om uiteindelijk een mooi
herinneringsdocument in de vorm
van een boek of magazine te kunnen
presenteren. Bent u nog in het bezit
van oud beeldmateriaal of een leuke
anekdote of herinnering? Neem dan
contact met hen op door een mail te
sturen naar tatc100jaar@gmail.com.
Het bijzondere jubileum van TATC zal
op 21 mei aanstaande groots gevierd
worden door middel van een reünie/
feestavond waarvoor zowel leden als
oud-leden uitgenodigd zullen worden.
Nu heeft een uitgebreide zoektocht in
de administratie en oude stukken van
de vereniging best wel al veel oude
ledenlijsten met gegevens van deze oud-

Bijschrift foto: 1952 - Het bestuur van de
vereniging samen op de foto, v.l.n.r. Dhr. Bliek.
mevr. Schomaker, dhr. Dost, mevr. Wachters
en onbekend. Staand de heer Hoffenkamp.
(Collectie: Mevr. H Hut-Dost)
leden opgeleverd, maar u zult begrijpen
dat niet alle gegevens meer actueel
zullen zijn.
Daarom de oproep, bent u oud-lid en
heeft u dus ooit bij TATC getennist
en wilt u graag bij deze reünie
aanwezig zijn? Stuur dan even een
mail naar tatc100jaar@gmail.com. De
feestcommissie zal er dan voor zorgen
dat ook u een uitnodiging krijgt!
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Mark van Bergen schiet HOC naar winst tegen Gieten

sv Borger
Donderdag 7 april 2022		
19:00 Borger JO17-1
Meerdijk JO17-1
Zaterdag 9 april 2022		
09:00 Borger JO17-2
ACV JO17-3
09:00 Borger JO15-1
Bargeres JO15-1
09:00 Borger JO13-1
BATO JO13-1
09:00 Borger JO11-2
Drenthina JO11-2
11:15 Borger JO11-3JM
Gieten JO11-1
11:15 Borger JO9-1
LTC JO9-1
11:30 Borger JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO8-1
11:45 Borger JO13-2
ST VAKO/Tynaarlo JO13-1
12:45 Borger JO17-1
FC Klazienaveen JO17-1
14:30 Borger 2
SJS 2
14:30 Borger JO13-3JM
SJO Dalen/DSC JO13-3JM
09:00 Musselkanaal JO11-2
Borger JO11-4
10:00 Asser Boys MO9-1
Borger JO9-2
12:00 LTC JO19-1
Borger JO19-1
12:30 Bargeres 2
Borger 3
12:30 ST Gieten/Eext JO15-3 Borger JO15-2
12:30 Drachtster Boys JO11-2 Borger JO11-1
14:30 Mussel 1
Borger 1
Zondag 10 april 2022		
10:00 Borger 2 zo.
Westerwolde 3
Maandag 11 april 2022		
19:00 SJO VIDOSA JO17-1
Borger JO17-2

Gieten
Woensdag 6 april
19:30 Erica JO19-1

Gieten/Eext JO19-1

Donderdag 7 april
19:30 Weerdinge 1

VV Gieten

Vrijdag 8 april
19:00 Gieten 2 Zaal
20:00 VV Gieten Zaal
21:00 Gieten 3 Zaal

Dinsdag 5 april 2022

Mussel JO15-1
Wildervank JO8-2JM
Actief JO12-2JM
Gieten/Eext MO15-1
Gieten JO7-1
Gieten JO9-1
SJS JO7-1
Gieten JO7-1
Gieten/Eext JO15-1
Gieten/Eext JO13-1
Gieten JO10-1
Noordster JO13-1
Gieten/Eext JO19-2
Gieten JO8-1
Gieten/Eext JO12-2
Gieten JO11-1
Borger JO15-2
Drenthina JO19-1

Zondag 10 april
10:00 Gieten 7
10:00 Gieten 6
10:00 Gieten 4
10:00 Witteveense Boys ‘87 2
14:00 VV Gieten

HSC 4
Musselkanaal 5
LEO 3
Gieten 5
Bellingwolde 1

Zonder goed te spelen kun je ook winnen. Dat is zo’n beetje
het verhaal van de dag. Blijft HOC dit doen dan wordt het
straks wel heel spannend als de wedstrijd tegen Musselkanaal
wel eens de allesbeslissende kan zijn. Gieten verdiende meer.
Minimaal een punt, maar het zat er niet in. De fusieclub uit
Exloo en Odoorn verdedigde prima en scoorde. Gieten deed
dat minder goed en dan sta je met lege handen. “Gieten had
wel iets meer kansen en leek ook beter, maar dat was in feite
niet zo. Ik vind dat een gelijkspel de verhoudingen goed zou
hebben weergegeven”, aldus de scheidend oefenmeester
Nibbelke; met ingang van volgend seizoen is hij trainer van
Gieten. Een speciale wedstrijd was dit niet voor hem. “Nee
hoor. Ik richt me gewoon op HOC. Dat verdienen ze ook.”
Collega-trainer Rolf Veneboer van Gieten had ook een
mening. Hij vond de goal van Van Bergen helemaal niet zo
bijzonder. “We verloren door een zondagsschot van 25 meter.
HOC was niet helemaal compleet en dat was te merken
ook. Ze hebben nauwelijks kansen gehad en kwamen niet
tot redelijk voetbal. Gieten wél, maar zoals vaker dit seizoen
konden we de vele kansen niet verzilveren. Modderman en
Veldman twee keer en Alting en Van der Heijde misten heel
goede mogelijkheden. De laatste dertig minuten hebben
we achterin zonder problemen man op man gespeeld, maar
zullen we toch meer punten moeten pakken om dit jaar in de
de gelijkmaker wilde maar niet vallen. Het klinkt een beetje
middenmoot te eindigen.”
apart, maar een kansloos HOC wint wél. De komende weken
HOC-Gieten 1-0
20. Van Bergen 1-0. Toeschouwers: 200.

Nieuw-Buinen

8-4-2022
19:30 Gasselternyveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
20:00 SJS 45+1
Nieuw Buinen 45+1
20:30 Buinerveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
			
9-4-2022
09:00 Nieuw Buinen MO15-1
ST Gieten/Eext MO15-1
09:30 Nieuw Buinen JO9-1
SJS JO9-1
09:45 Nieuw Buinen MO17-1
Sweel MO17-1
10:45 Nieuw Buinen JO13-1
WVV JO13-2
11:30 Nieuw Buinen MO13-1
Loppersum SC MO13-1
12:00 Nieuw Buinen JO12-1
Asser Boys JO12-2
12:30 Nieuw Buinen MO17-2
Annen MO17-1
13:00 Nieuw Buinen MO19-1
Gorecht MO19-1
15:00 Nieuw Buinen VR1
Asser Boys/FC Assen VR1
09:00 Mussel JO8-1
Nieuw Buinen MO8-1
09:00 Meerdijk JO11-2
Nieuw Buinen JO11-1
10:00 SJO BBC JO15-1JM
Nieuw Buinen JO15-1
10:30 Musselkanaal JO10-1JM
Nieuw Buinen JO10-1
10:30 Musselkanaal JO17-1
Nieuw Buinen JO17-1
		
10-4-2022
14:00 Nieuw Buinen 1
Gruno 1
10:00 Weiteveense Boys 2
Nieuw Buinen 2

Annen 1
Schattenberg 1
Zuidlaren 3

Zaterdag 9 april
09:00 Gieten/Eext JO15-2
09:00 Gieten JO8-2
09:00 Gieten/Eext JO12-1
09:00 Nieuw Buinen MO15-1
09:00 Pekelder Boys JO7-1JM
09:00 Assen FC JO9-5JM
09:10 Gieten JO7-1
09:20 Rolder Boys JO7-1
09:30 MOVV JO15-1
10:00 HSC JO13-1
10:15 Hoogezand JO10-3
10:30 Gieten/Eext JO13-2
10:30 Wildervank JO19-2
11:00 Asser Boys JO8-1
11:00 BBC JO12-1JM
11:15 Borger JO11-3JM
12:30 Gieten/Eext JO15-3
12:30 Gieten/Eext JO19-1

HOC en Gieten deden afgelopen zondag niet veel voor elkaar onder al had Gieten meer mogelijkheden het duel
naar haar hand te zetten. In Odoorn was het echter HOC’er Mark van Bergen die met een juweel van een goal de
wedstrijd besliste. Trainer Bas Nibbelke van het overigens gehavende HOC was er wel blij mee, want zo blijft zijn
ploeg in Zondag 3C in het spoor van koploper Musselkanaal dat zelf in Nieuw-Amsterdam met 3-5 van Twedo won.

vv Buinerveen

Gasselternijveen
Zaterdag 9 april 2022
Annen JO7-1
FC Zuidlaren JO7-3
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO Kroonpolder JO12-1
SJO ZVC ‘14 JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO12-2
SJO ZVC ‘14 VR1
Gomos JO9-1
Scheemda SC JO14-1
Bellingwolde JO17-1JM
ASVB JO9-1
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJS JO10-1
Fit Boys JO9-2
Borger JO8-1
FC Klazienaveen JO13-2

SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO BBC JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
Valthermond JO10-1
ST VAKO/Tynaarlo JO1
ST VAKO/Tynaarlo VR2
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
Ter Apel ‘96 FC JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM

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

Zondag 10 april 2022
Gasselternyveen 3
Stadskanaal 4
Gasselternyveen 2

Valthermond 5
Gasselternyveen 4
KSC 2

10:00
13:00
11:00

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

Donderdag 7 April
Bareveld 4
Buinerveen 3
		
Vrijdag 8 April		
Heren 7 tegen 7
Te Buinerveen
Buinerveen 45+
SJS 45+
Gasselternijveen 45+ Buinerveen 45+
Buinerveen 45+
Nieuw Buinen 45+
		
Zaterdag 9 April		
BBC JO 15-1
Nieuw Buinen JO 15-1
BBC JO 12-2
Gieten/Eext JO 12-2
BBC JO 10-1
FC Ter Apel JO 10-2
KSC JO 09-1
BBC JO 09-1
FC Zuidlaren JO 07-1 BBC JO 07-1
		
Zondag 10 April		
Valther Boys 1
Buinerveen 1
DVC’59 2
Buinerveen 2
Buinerveen 3
Wedde 3

18.30 uur

19.30 uur
20.00 uur
20.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

De Treffer ‘16
Donderdag 7 april 2022 				
18:30 Westerwolde 3
De Treffer ‘16 2
Zaterdag 9 april 2022 				
09:00 De Treffer ‘16 JO8-1JM
HOC JO8-1
10:00 De Treffer ‘16 JO11-1JM
Stadskanaal JO11-2
10:15 Beilen JO9-1
De Treffer ‘16 JO9-1JM
10:45 Ter Apel ‘96 FC MO17-1
De Treffer ‘16 MO17-1
14:00 De Treffer ‘16 JO17-1
HSC JO17-2
Zondag 10 april 2022 				
10:00 Titan 3
De Treffer ‘16 2
14:00 De Treffer ‘16 1
SVBC 1

HOC: Ritsema (40. Nieborg); Weerink, Spijker, Middeljans
en Robin van der Laan; Enting (46. Tewis), Hiemstra en Van
Bergen; Kimmel (70. Monteban) Siekman en De Zeeuw (70.
Bijkerk).
Gieten: Pijpker; Van der Heijde, Jeffrey Tappel, Meertens en
Schuiling; Jongejan (30. Hollander), Jesper Dijkstra, Kruize
en Alting; Modderman en Veldman. (Week in Week uit / Gerry
Grave. Foto: Rianne van der Laan)

Overige voetbaluitslagen
in de regio
Helpman
Nieuw-Buinen
Valthermond
Rolder Boys
Gieterveen
MOVV
Gasselternijveen
DSC’65
Joep Meertens 2x, Wessel Koomans 2x
Buinen
Sleen
HHCombi
GKC
Roswinkel
Valther Boys
Gespeeld op donderdag 31 maart
Balkbrug
Gasselternijveen
Joep Meertens 2x
Roswinkel
De Treffer ‘16

11-0
2-1
1-5
4-0
0-0
3-2
1-1
0-5
5-0

HOC
Donderdag 7 april		
20.00 HOC 2
Protos 2
		
Zaterdag 9 april		
9.00 SJO NWVV/ Titan JO11-1JM HOC JO11-1
9.00 Sweel JO9-1JM
HOC JO9-1
9.00 De Treffer’16 JO8-1JM
HOC JO8-1
10.00 St HOC/Valtherboys JO15-1 DVC’59 JO15-1
10.30 HOC JO12-1JM
CEC JO12-2
10.30 Stadskanaal JO17-2
HOC JO17-2
10.30 Sv Mussel JO10-3
HOC JO10-1
11.00 St HOC/ Valthermond Vr3
Olympia’28 Vr2
11.00 Fc Klazienaveen Vr2
St HOC/Valtherm. Vr2
12.00 St HOC/ Valtherboys JO13-1 Valthermond JO13-1
14.00 HOC JO17-1
Stadskanaal JO17-1
14.00 LEO (Loon) Vr1
St HOC/ Valtherm. Vr1
		
Zondag 4 april			
10.00 Weerdinge 2
HOC 2
10.00 St HOC/ Valtherboys 5
Zandpol 2
10.00 Raptim 6
St HOC/ Valtherboys 6
10.00 Valthermond 4
St HOC/ Valtherboys 7
14.00 Weerdinge 1
HOC 1
		
Dinsdag 12 april			
19.30 St HOC/ Valthermond Vr1
SJO NWVV/ Titan Vr1
		
Woensdag 13 april			
19.00 Sc Erica 5
St HOC/ Valtherboys 6
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We leven nog, niet meer over praten… We moeten door…
NIEUW-BUINEN – Het enige wat op dit moment aan de Nieuw-Buiner
verzetsstrijder Douwe Mik herinnert is zijn naam op het oorlogsmonument aan
de Kerklaan. Maar dat gaat veranderen. Jannie Buwalda-Mik (70) en haar man
Wim Buwalda (73) uit Nieuw-Buinen zijn er druk mee. Douwe Mik was de oom
van Jannie. Douwe Mik overleed op 17 april 1945 in Wöbbelin, een buitenkamp
van het concentratiekamp Neuengamme. Samen met 83 anderen is hij begraven
in een massagraf.

en kende de situatie dus goed. De buit
was 46 miljoen gulden. De aanvankelijke
euforie sloeg al snel om. De Duitsers
vonden het geld en de overvallers. De
knokploegleden werden opgepakt en
kwamen uiteindelijk, op één na, om in
Duitse concentratiekampen.
In Almelo herinnert de Derk Smoeslaan
aan de verzetsstrijder, zijn maat Douwe
Mik was, tot aan het verschijnen van het
boek van Frank Krake, tamelijk onbekend.

De dames 80+ van Vrouwen van Nu afd. Borger
hadden op 31 maart 2022 een gezellig etentje bij
‘De Weme’ in Borger.

Anda Vonk stopt als
beheerder van MFC de
Spil in Gasselternijveen
De Spil in Gasselternijveen is een bruisend MFC
waarin 2 basisscholen, meerdere organisaties en
vele gebruikersgroepen uit het dorp samenkomen
om te werken of hun hobby uit te oefenen.
Een plek waar vele sociale- en waardevolle
ontmoetingen plaatsvinden!
Anda Vonk,
coördinerend
beheerder van de
Spil, heeft er vanaf
de opening in
2014 met enorm
veel enthousiasme,
inzet en passie
voor gezorgd
dat de Spil voor
en met haar
gebruikers en
vrijwilligers een
dynamische, fijne
en bruisende plek
is geworden. Door
haar inzet is de
Spil afgelopen 8
jaren gegroeid en
is de Spil in 2017 het beste Dorpshuis van Drenthe
geworden.
Per 1 april geniet Anda van haar welverdiende
pensioen. Het coördinerend beheer wordt
overgenomen door Albertha Ottevanger.
Vanuit alle gebruikers, vrijwilligers en het bestuur
bedanken we Anda enorm voor haar inzet en
werk voor de Spil en wensen haar fijne en goede
pensioenjaren toe!

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Uitslagen van de afgelopen week in het Anker 28
t/m 31 Maart 2022.
Maandag 28 Mrt 2e lijn A-lijn
1 Els Mikkers & Ed Oldeman
2 Alma Winkel & Herman Scheltinga
3 Hans van Bruggen & Willem Kamps

64,10%
64,05%
63,96%

Dinsdagavond 29 Mrt 2e lijn A-lijn
1 Roelie Roossien & Els Mikkers
2 Edith v Bruggen & Date Keuning
3 Eric Machiels & Frans Musters

67,10%
55,38%
54,38%

B-lijn
1 Geert Boekholt & Tinus Zinger
2 Gerard Lasonder & Tjasso Roossien
3 Fenny Bruins & Greetje Lunshof

64,63%
64,17%
56,78%

Donderdagmiddag 31 Mrt A-lijn
1 Mans Meinders & Roelof Jans
2 Heleen Kaspers & Janny Jans
3 Roel Timmers & Marjan Funken

61,14%
57,95%
54,89%

Het echtpaar Wim en Jannie Buwalda-Mik bij het monument in de Kerklaan in Nieuw-Buinen
(Foto: Herman van Oost)
door Rie Strikken
VIJF JAAR ONDERZOEK VOOR
BOEK
Frank Krake schreef een boek over de
grootste bankroof aller tijden. Die werd
gepleegd door een K.P. op 15 november
1945 in Almelo. Een K.P. (knokploeg)
was een verzetsorganisatie die overvallen
pleegde om geld of goederen te
bemachtigen, waarmee in behoeften van
onderduikers werd voorzien.
Douwe Mik was een prominent lid van de
knokploeg die de bankroof pleegde.
Auteur Frank Krake deed vijf jaar
onderzoek naar deze overval. Hiervoor
reisde hij naar onder andere Amerika en
Duitsland. Onlangs presenteerde hij het
boek dat hij erover schreef: “De grootste
bankroof aller tijden.”
Krake: “Ik bezocht ook het graf van
Douwe Mik. Het ligt ver afgelegen,
in drassig, bossig gebied, zo’n 110
km oostelijk van Hamburg. Gelukkig
had ik een terreinwagen. Het was heel
onwezenlijk om daar helemaal alleen te
staan. Bij het graf van een knul van 27
jaar, zo oud als mijn zoon …. een man die
het leven van zijn familie in de waagschaal
stelde voor de goede zaak, die zijn leven
gaf voor onze vrijheid. Met de huidige
oorlog weer zo actueel.”
WE LEVEN NOG
In zijn onderzoek stuitte Krake op de
Historische Vereniging Nieuw-Buinen
en Buinerveen, die hem mogelijk zou
kunnen voorzien van informatie over en
in contact kon brengen met nabestaanden
van Douwe Mik.

te beginnen als melkslijter. Zijn ouders,
mijn grootouders dus, zijn samen met een
andere zoon en de verloofde van Douwe,
Jantina Luis uit Gasselternijveen, door de
Duitsers vastgezet in kamp Vught in de
hoop dat ze zouden vertellen waar Douwe
zat. Maar dat wisten ze zelf niet! Na twee
maanden werden ze vrijgelaten. Dit heeft
ze getekend voor het leven. En natuurlijk
de dood van hun zoon Douwe. Bij ons
was de reactie dezelfde als bij Wim thuis.
Als wij ernaar vroegen, dan was weer de
angst, de onderdrukking, voelbaar.
En er heerste na de oorlog ook een
mentaliteit van ‘We leven nog. Niet meer
over praten. We moeten door’. En zo
liet je het op den duur wel om ernaar te
vragen.”
ONDERDUIKERS
Wim: “In de Tweede Wereldoorlog waren
er wel 300.000 onderduikers! En die
moesten allemaal in het geheim voorzien
worden van eerste levensbehoeften. Met
hun overvallen droegen de knokploegen
daaraan bij. Wij zuchten op dit moment
al onder de druk van zo’n, nou wat is het,
tienduizend? Oekraïense vluchtelingen.
Nu, met die oorlog in Oekraïne, de
verschrikkingen van onderdrukking,
deportaties, vluchtelingen, snappen we
een klein beetje de terughoudendheid
van onze ouders, de beklemming die ze
altijd de rest van hun leven voelden als de
oorlog ter sprake kwam.”

FRANK KRAKE
Bij auteur Frank Krake thuis, geboren in
Almelo, getogen in Wierden, was dat heel
anders. Krake: “mijn vader was 8 jaar toen
die bankroof plaatsvond. Zijn hele leven
vertelde hij erover. Hij was er trots op
dat de grootste bankroof aller tijden niet
Jannie Buwalda-Mik: “Zo kwamen wij in
plaatsvond in Parijs, Londen of Tokyo,
beeld. De Historische Vereniging vroeg
maar hier, in ons Almelo! Het heeft mij
of Frank Krake, de schrijver, ons mocht
altijd beziggehouden. In mijn zoektocht
vragen om over oom Douwe te praten.”
van vijf jaar heb ik 70 scoops, 70 nieuwe
feiten boven water gekregen. Mede ook
Wim Buwalda: “Zo totaal
ongeïnteresseerd in de rol van Douwe Mik omdat op 1 januari 2021 archieven die 70
jaar geheim waren, openbaar werden.
in de oorlog als wij tot voor kort waren,
zo helemaal geïnteresseerd zijn wij nu.
De reacties op mijn boek zijn
In mijn familie zaten mensen ook in het
overweldigend. Daar ben ik natuurlijk
verzet. Vroeger was ik wel nieuwsgierig
heel blij mee. Het is waardering voor
naar de oorlog. Ik heb er mijn vader
vijf jaar intensieve zoektocht. Maar de
meermaals naar gevraagd. Dat werd dan
meeste eer gaat naar de overvallers, de
schrikachtig afgewimpeld met ‘och jong,
verzetsstrijders. Een van hen heeft de
dat vertel ik die nog wel ain keer …’
oorlog overleefd, de anderen hebben hun
leven gegeven voor onze vrijheid.”
Maar dat gebeurde niet. En ja, zo raakte
het in de vergetelheid.”
DE OVERVAL
Op 15 november 1944 werd door een
Jannie: “Bij ons in de familie net zo.
Douwe, mijn oom, zat in het verzet. Zijn knokploeg een overval gepleegd op een
agentschap van de Nederlandse Bank
broer, mijn vader, werkte bij een ‘foute’
in Almelo. Hun leider was Derk Smoes.
bakker, een NSB’er. Mijn vader kon daar
Hij had dertien jaar bij de bank gewerkt
gelukkig in 1945 weg om voor zichzelf

DOUWE MIK
Douwe Mik werd geboren op 23 mei
1917 in Borger als jongste van zeven
kinderen, vier broers en drie zussen.
Het gezin woonde in Nieuw-Buinen.
In 1937 ging hij in het leger, waar hij
opklom tot korporaal en deed een
vliegeniersopleiding. De capitulatie
maakte een einde aan zijn carrière als
beroepsmilitair. Hij woonde toen in
Rotterdam. Wat hem bond aan NieuwBuinen was, naast zijn familie, zijn
verloofde Jantina Luis.
Hij keerde kort terug naar Nieuw-Buinen,
maar ging later in Rotterdam aan de slag
bij de marechaussee.
IN HET VERZET
Wim Buwalda: “Hij wilde niet meewerken
aan de Jodenjacht en deserteerde. Via
contacten rolde hij in het verzet. Bij
zijn oudste broer Egbert, die evangelist
was in Barger Compascuum, heeft hij
menig maal ondergedoken gezeten.
De Hervormde Kerk en pastorie
herbergden vele geschikte schuilplaatsen.
Waarschijnlijk heeft hij daar Derk Smoes,
een vooraanstaand verzetsstrijder,
ontmoet. Van daaruit werden onder
meer overvallen gepland en gevluchte
krijgsgevangenen in veiligheid gebracht.
Zo kwam hij waarschijnlijk ook bij de
groep overvallers van de bank in Almelo
terecht.
MEER BEKENDHEID
Wij zijn blij dat wij nu via het boek en
door contact met Frank Krake zoveel
over Douwe Mik te weten komen. Wat
er van zijn verloofde terecht is gekomen
weten wij sinds kort bijvoorbeeld. Zij is
na de oorlog getrouwd en verhuisd naar
Wildervank.
In Nieuw-Buinen, aan de Kerklaan, is
een oorlogsmonument waar zijn naam op
vermeld staat. Er zijn contacten met de
gemeente. De buitendienst gaat bekijken
hoe het het beste kan worden opgeknapt.
OBS ‘De Poolster’ heeft het monument
geadopteerd. Zo blijft het ook bij de
jongere generaties onder de aandacht.
En Frank Krake maakt een tournee door
het land. Aan de hand van zijn boek
geeft hij lezingen waar Douwe Mik een
belangrijk onderdeel van is.”
Extra lezing in Exloo
Week in Week uit gaat proberen om extra
lezing te regelen voor 5 mei a.s. in dinercafe Bussemaker in Exloo.
HOGE AMERIKAANSE
ONDERSCHEIDING
Auteur Frank Krake laat weten dat hij
inmiddels ordners vol met gegevens over
Douwe Mik heeft en er komt nog steeds
meer boven water.
Krake: “Postuum is Douwe Mik
bijvoorbeeld door de Amerikaanse
president Eisenhower een hoge
onderscheiding toegekend. Nou, dan
was je een hele grote. Dat certificaat is
indertijd overhandigd aan de zoon van
broer Egbert, de evangelist. Die woont in
Ruurlo. Zijn naam is … Douwe.”
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Voor Isabel de Vries uit Exloo en
Rose Koudenburg uit Odoorn
Schietsporttitels voor inwoners
Borger-Odoorn

Dinsdag 5 april 2022

Buinerveen wint derby tegen De Treffer ‘16

Afgelopen weekend hebben 12
schutters van de Hoogeveensche
Schietvereniging meegedaan aan het
Districtskampioenschap luchtdrukwapens
op het Schietsportcentrum Emmen in
Emmer-Compascuum tijdens Schietsport
Regionaal 2022.
Schietsport Regionaal is een tweedaags
schiet evenement waarbij schutters uit
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel
en de Noordoostpolder strijden om de
Districtskampioenschappen in de disciplines
Luchtdrukwapens, Pistool, Kleinkaliber
geweer, Grootkaliber geweer en Kleiduiven.
Isabel de Vries uit Exloo en Rose
Koudenburg (foto) uit Odoorn werden beide
districtskampioen. Isabel werd kampioen in
de klasse Luchtgeweer staand Junioren-A
Dames, Rose Koudenburg in de klasse
Luchtgeweer staand Dames Junioren-B.

Buinerveen deed het op eigen veld rustig aan tegen De Treffer’16, maar won wél vrij
eenvoudig met 3-0. Er waren ondanks het lage tempo genoeg kansen de score uit te
bouwen, maar de koploper leek tevreden te zijn met de drie goals. De tegenstander
uit 2e Exloërmond miste weer heel wat spelers en dus moest trainer Ludie Hulshof
wederom improviseren.

Voor Rose Koudenburg was het haar
eerste districtskampioenschap in de klasse
Luchtgeweer staand (Foto: Andre de Vries)

Groenhemden terug in de strijd om de prijzen

SV Borger doet goede zaken tegen de
topploegen

Na een kwartier keek zijn ploeg al tegen een
1-0 achterstand aan. Een van de weinige
echte Buinerveners in het team van trainer
Willy Kral, Bert Timmermans, zorgde voor
de openingsgoal. Vlak voor het einde van de
eerste speelhelft verdubbelde David Karabed
de voorsprong. De Mondkers waren niet echt
gevaarlijk geweest.

op eigen veld verrassend een punt tegen de
Buinerveners.
Buinerveen-De Treffer’16 3-0
15. Timmermans 1-0, 43. Karabed 2-0, 80.
Ate de Vries 3-0. Toeschouwers: 125.

Buinerveen: Wijbenga; Schipper, Keur,
Nieuwenweg (65. Yesake) en Erdman;
Dat gold ook na rust. Buinerveen speelde
Westerhof (22. Dijksma), Feiken, Martens
niet goed, was wel beter, maar vond het net
(46. Van Houten) en Timmermans (65.
maar niet. Gelegenheidsspits Ate de Vries
Strijker); Ate de Vries en Karabed. De
maakte tien minuten voor tijd de derde treffer Treffer’16: Roy Bolk; Zwinderman, Marco
van Buinerveen dat nog steeds ongeslagen
Filips, Arnoldus en Schlimback; Manning (65.
is. De Treffer’16 is nog steeds de enige ploeg Patrick Bartelds), Bergmann (70. Eefting),
waartegen de blauwhemden niet wonnen;
Delnoy en Beuling; Eric Kuiper en Van der
begin februari pakte de nummer voorlaatst
Veen. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Run van Gieten: de keuze is
overweldigend, van 250 meter tot 50
kilometer
“Twee keer winst is meer welkom dan ooit…” zo eindigde het wedstrijdverslag van
SV Borger vorige week na de kansloze 4-1 nederlaag tegen DKB. Met wedstrijden
tegen hoogvlieger HS ‘88 en koploper WVV in het verschiet leek het een onmogelijke
opgave. Toch slaagden de mannen van Arne Joling in de missie. HS ‘88 werd op
woensdag door twee doelpunten van Luuk Kenter met 0-2 geklopt en in de dying
seconds zorgde Hendrik Gustin afgelopen zaterdag voor een 1-0 overwinning tegen
koploper WVV. De groenhemden zijn hiermee terug in de strijd om de prijzen. Een
meer dan verdienstelijke prestatie!
Door: Erwin Beukema
Op woensdagavond moest Borger dus een
inhaalwedstrijd bij HS ‘88 spelen. Het was
een wedstrijd waarin Borger voor rust de
wedstrijd besliste door twee doelpunten van
Luuk Kenter. Na de rust voerde de ploeg uit
Hoogezand-Sappemeer de druk op, maar
de groenwitten toonden karakter. De 0-2
ruststand bleek ook de eindstand. Daar kon
zelfs een strafschop voor de tegenstander
niets aan veranderen. Doelman Edwin
Haandrikman ranselde de inzet uit de goal.
Op zaterdag kwam vervolgens koploper
WVV op bezoek. De Winschotenaren
hadden al acht wedstrijden op rij gewonnen
en kwamen daardoor vol vertrouwen naar
Borger. De thuisploeg gunde de tegenstander
in de eerste helft het balbezit. Joling had
ervoor gekozen om vanuit een gesloten
defensie te loeren op de uitbraak. Van dat
laatste kwam niet veel terecht. Borger verloor
veelal te snel de bal om zelf tot aanvallende
daden te komen. Toch kon ook WVV niet
echt potten breken. De Borgerder defensie
stond als een huis, waardoor de tegenstander
vrijwel niet tot uitgespeelde kansen kwam.
Slechts met dode spelmomenten sloeg men
af en toe een bres in de groenwitte afweer.
Op die momenten bewees Haandrikman
echter telkens zijn klasse. Met soms
katachtige reflexen hield hij zijn doel schoon.
Plaaggeest Gustin beslissend
In de tweede helft pakte de thuisploeg meer
en meer de overhand. Het bleef voor Borger

uitkijken bij corners en vrije trappen van
WVV, maar deze waren spaarzamer dan in
het eerste bedrijf. Aan de andere kant kreeg
Borger nu zelf juist meer mogelijkheden.
Met name de watervlugge Hendrik Gustin
was een continue plaag voor de defensie van
de Winschotenaren. Het afronden zat echter
net niet mee voor de in topvorm verkerende
vleugelflitser. Tot hij in blessuretijd nog
maar een keer de diepte in werd gestuurd.
Gustin schudde de defensie van zich af en
kwam oog in oog te staan met de vijandelijke
doelman. Hoewel deze lang wachtte bleef de
Borgerder goaltjesdief ijzig koel en schoof
hij de bal beheerst binnen. De ontlading aan
Borgerzijde was vanzelfsprekend groot. De
spelers beseften dat ze terug in de race waren,
daar kon het slotoffensiefje van de koploper
ook geen verandering meer in brengen.
Getankt vertrouwen
Een week geleden vreesde heel Borger nog
dat het seizoen weleens als een nachtkaars
uit kon gaan. In zeven dagen tijd is er veel
veranderd. Ineens is de derde plek veroverd
en mag er weer omhoog gekeken worden.
Het verschil met de twee koplopers bedraagt
weliswaar nog vijf (verlies)punten, maar men
weet dat de onderlinge krachtsverschillen in
de vierde klasse D klein zijn. Zelf punten
blijven pakken en dan maar afwachten wat
de anderen doen, zo luidt het voorlopige
devies. Dat punten pakken moet allereerst a.s.
zaterdag gebeuren in de uitwedstrijd tegen
Kanaalstreekgenoot Mussel. De groenwitten
zullen met een flinke dosis getankt
vertrouwen afreizen. (Foto: Alle Oldenbeuving)

Haijo en Marjan Siegers van quaTand, de praktijk voor tandheelkunde in Gieten. Foto: Paul Abrahams
De veertiende editie van de Run van Gieten werpt haar schaduw vooruit. Op zaterdag
14 mei lopen vele honderden deelnemers zich de longen uit het lijf. Van peuters
tot zestig plussers. Zij lopen afstanden van minimaal 250 meter tot maximaal 50
kilometer.
De keuze is overweldigend: bijna 10
jeugdlopen variërend van 250 tot en met
2400 meter, een VB-loop over 1000 meter,
een wedstrijd voor framerunners over 2000
meter, een wedstrijd over 6 en 10 kilometer,
een halve marathon en terug van weggeweest:
de ultraRun van Gieten 50 kilometer.

van 14.30 tot 15.30 uur voor leerlingen van
de groepen 5 tot en met 8 een clinic plaats op
het sportpark in Gieten door looptrainer Tini
Visker.

Trouwe sponsoren Haijo en Marjan
Siegers van quaTand
De kinderen tot en met 12 jaar kunnen
De ultraRun van Gieten 50 kilometer is
wederom gratis deelnemen. Met dank aan
onderdeel van de internationale Marathon & Haijo en Marjan Siegers van quaTand, de
Ultracup: een circuit met bijna 50 wedstrijden praktijk voor tandheelkunde in Gieten. De
in Nederland, Duitsland en België. Bovendien trouwe sponsor maakt het mogelijk dat de
wordt in Gieten gestreden om het Open
jonge atleten met een tijdregistratiechip
Noordelijk kampioenschap. De eerste
lopen en dat ze door een startnummer
Belgische atleten hebben zich inmiddels al
met voornaam persoonlijk kunnen worden
ingeschreven.
aangemoedigd door het publiek. Na afloop
staan tientallen bekers klaar voor de snelste
Rondom de brink in Gieten wordt ook
jongens en meisjes per categorie. Daarnaast
gestreden om het scholenkampioenschap van gaan alle prijswinnaars ook nog eens met een
de gemeente Aa en Hunze. Om jongens en
bijzondere stappenteller naar huis.
meisjes voor te bereiden op de jeugdlopen op Kijk voor meer informatie op de website
zaterdag 14 mei vindt vrijdagmiddag 22 april www.runvangieten.nl

28

Dinsdag 5 april 2022

29

Dorpsommetje in Borger is weer
up to date
Sinds 2012 heeft Borger Hunebedhoofdstad een heus dorpsommetje; het
Zwerfsteenpad Borger. Het dorpsommetje is bewegwijzerd met de zogenaamde
Steenmannetjes. De afgelopen tijd raakten enkelen daarvan behoorlijk beschadigd
door aanrijdingen. De werkgroep Borger Hunebedhoofdstad heeft deze daarom laten
repareren en hiermee is het Zwerfsteenpad weer helemaal up tot date.
Op zaterdag 26 maart hebben Jakob
Rijnsberg en Henk Warring van de gemeente
Borger-Odoorn samen met Henk Boezen
de armaturen in het voorjaarszonnetje terug
geplaats. De armaturen zijn gerepareerd door
Stevens Constructie B.V. te Odoorn. Henk
Boezen was nauw betrokken bij de realisatie
van het dorpsommetje in 2012.

De steenmannetjes langs de route wijzen je
de weg. Deze wegwijzers zijn gemaakt van
keien uit de omgeving van Borger en geven
je vaak aanvullende informatie over een

bezienswaardigheid. Op sommige paaltjes
staat een QR-code die je kunt scannen voor
extra informatie.
Het startpunt van het dorpsommetje is
midden in het centrum bij de kerk, maar je
kunt ook gerust op een ander punt instappen.
De route gaat ook langs het busstation, zodat
ook wandelaars die met het openbaar vervoer
komen, de wandeling makkelijk kunnen
volgen.

5e Hunebedloop en 3e Oekjeugdloop op
7 mei a.s. in Borger

De 5e Hunebedloop en 3e Oekjeugdloop is gepland op 7 mei 2022 te Borger. Wij
verwachten 475 lopers, 350 senioren en 125 kinderen. De voorinschrijving is geopend.
Het betreft een recreatieve en wedstrijdloop. Dit jaar voor het eerst meetellend in het
Loopcircuit de Kop van Drenthe Dit is een totaal van 6 wedstrijden. De loop van 5
km en 10 km langs de Hunebedden D21 en D22 in het veld, richting Bronneger en
Hunebed D27 nabij het Hunebedcentrum. Start en finish is vanaf het dorpsplein in
Borger Hoofdstraat 34, naast de Willibrordkerk, waar speaker Harm Noor de lopers
binnen loodst.

Voorinschrijving Oekjeugdloop via www.
hunebedloop.nl Oekjeugdlopers mogen
gratis deelnemen! Inschrijfgeld voor

Hunebedloop is bij voorinschrijving €
7.50, - Max. 350 deelnemers. Vol is Vol.
Voor de Oekjeugdloop is de max 125
deelnemers en Vol is Vol, Start en Finish
vanaf het dorpsplein nabij Hoofdstraat
34, Willibrordkerk), waar de startnummers
kunnen worden opgehaald. Het omkleden
is bij Hunebedcity, Hoofdstraat 32. Gezien
de te verwachten deelname is gekozen voor
beide locaties, dicht bij Start en Finish.
Wij, als organisatie 5e Hunebedloop en 2e
Oekjeugdloop, zijn er klaar voor.
Maak gebruik van de voorinschrijving via
www.hunebeloop.nl
Welkom op 7 mei vanaf 10.30 uur, einde
14.00 uur.

Fitbuddies in Borger-Odoorn
Fitbuddies is een programma van 7 weken waarbij jong en oud samen actief zijn op
het gebied van beweging, voeding en leefstijl. De organisatie ligt in handen van het
Esdal College, Andes, Tangenborgh, Biblionet en de combicoach Seniorensport van
de gemeente Borger-Odoorn.
Wat gaan we doen?
Een kleine groep leerlingen van het Esdal
College gaat samen met een groep ouderen
samen diverse activiteiten ondernemen. Denk
daarbij aan samen bewegen, samen kennis
delen, samen koken of hapjes maken, samen
spellen doen etc etc.
Er is een ontzettend leuk en afwisselend
programma gemaakt.
Doel Fitbuddies
- Elkaar leren kennen, waarderen en
respecteren

Ruimte, rust, strak geschoren gras... NIKS voor kinderen, of toch…? Wie de
jeugdactiviteiten van Golfpark Exloo bekijkt, weet wel beter! Wil je ook een keer
meedoen en toch eens kijken wat er te ontdekken valt op de golfbaan? Dan zul je zien
dat het speuren naar “verdwenen” ballen, het uit de bunker slaan of met een mooie
swing de bal over de vijver of sloot spelen, best leuk en spannend is…
Hoe kun je kennismaken met golf en/of je
spel verbeteren? Doe mee met (een van) de
vele activiteiten, die Golfpark Exloo voor de
jeugd organiseert:

15 april: 19.00 – 20.00 uur. Info- en
speelavond voor (aspirant) jeugdleden
en hun (groot)ouders. Spellen en spelen
voor de jeugd op de drivingrange, puttinggreen en/of golfbaan. Voor de (groot)ouders
is er een programma in het clubgebouw/
restaurant. Inschrijven per e-mail voor 8 april:
secretariaat@golfparkexloo.nl.

Organisatie verwacht 475 lopers in het centrum van Borger

Nu de Hunebedloop is toegetreden n het
Loopcircuit De Kop van Drenthe zullen er
diverse Noordelijke toppers aanwezig zijn.
Juist omdat een week later, op 14 mei de
Run van Gieten plaats gaat vinden is het
voor deze lopers goed om zich in de top van
het klassement te nestelen! De Borgerder
schooljeugd van groep 1 t/m 8 kunnen zich
weer uitleven tijdens de Oekjeugdloop met
afstanden van 400 m voor Groep 1 & 2.
600 m voor Groep 3.4 & 5. 1000 m voor de
groepen 6.7 & 8. Het z.g.n. rondje rond de
Willibrordkerk.

Jeugdactiviteiten op Golfpark Exloo

6 en 13 april: 15.00 – 16.00 uur:
Sportinstuif Exloo op Golfpark Exloo.
De pro (golfleraar) leert je de basis van het
golfen. Inschrijven via
www.actiefborgerodoorn.nl

Het project kwam destijds tot stand door
een samenwerking tussen de gemeente
Borger-Odoorn, de provincie Drenthe, het
Recreatieschap, het Centrum voor Beeldende
Kunst, de Harm Tiesing Stichting en de
Gebiedscommissie Voorste Diep.
Het Zwerfsteenpad heeft zijn naam te danken
aan de zwerfstenen die je in verschillende
betekenissen onderweg tegenkomt, zoals
het hunebed, de keientuin, een kunstwerk
en een oorlogsmonument. De wandelroute
door- en om Borger is in totaal 13 kilometer,
maar is ook op te splitsen in een rondje van 8
kilometer en een rondje van 5 kilometer.
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- Achter elkaars kwaliteiten komen
- Leren van elkaars leefwereld
Interesse?
Voor dit programma zijn we op zoek naar
ouderen die het leuk vinden om samen met
deze enthousiaste jonge mensen activiteiten
te doen. Dagen: Dinsdag 19 april, dinsdagen
17,24 en 31 mei en de dinsdagen 7, 14 en 21
juni Tijd: 14.00 – 15.15 uur. Locatie: Esdal
College Borger. Kosten: gratis. Opgave
of meer informatie: Petra van den Bosch,
combicoach seniorensport:
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl
06 – 11 39 43 01.

3 mei: 13.00 – 15.30 uur:
Aanhaakjeugdtoernooi
Spelen op de baan voor jeugdleden en
“aanhakers”. Inschrijven per e-mail voor 30
april: secretariaat@golfparkexloo.nl .
8 mei: 09.00 – 13.00 uur: NGJT
(Noordelijk Golf Jeugd Toernooi).
Jeugdgolfers van het Noorden komen naar
Exloo en spelen in verschillende categorieën.
Ervaar de sfeer en geniet van het spel van
deze jonge golfers! Zelf spelen? Heb je wel je
GVB? Inschrijven per e-mail: secretariaat@
golfparkexloo.nl .

Mei en juni:
Lokale/regionale basisschoolleerlingen van
groep 7 en 8 komen in actie. In afstemming
met de sportcoach van de school en de
golfpro gaan de leerlingen slaan en putten
rond en op de baan.
In de loop van het jaar zullen zeker nog meer
activiteiten aan deze lijst worden toegevoegd..
Op Golfpark Exloo kijken we uit naar meer
jeugd op de baan!
Voor iedereen – jeugd en volwassenen- die
geïnteresseerd is in golf, is er op 23 april
van 10.00 tot 12.30 de Open Dag Golfpark
Exloo. Ontdek hoe leuk golfen op Golfpark
Exloo is -oefen op de drivingrange en
putting-green - stel je vragen aan de golfpro
of de clubleden- maak kennis met de unieke
Golf Challenge. Bij voorkeur aanmelden per
e-mail: secretariaat@golfparkexloo.nl, maar
spontaan langskomen kan ook.
Na een eerste kennismaking zijn er genoeg
mogelijkheden om in groepsverband,
met het hele gezin of individueel je spel te
verbeteren. Want één ding is zeker: je raakt
niet uitgeleerd, zelfs niet/juist niet met
Golf…
www.golfparkexloo.nl | Volg Golfpark
Exloo op social media: @golfparkexloo.nl

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Met het bijzondere verhaal van de dappere
verzetsvrouw Annie Post-Salomons uit Nieuw-Buinen

De nieuwe Veerten vanaf 8 april weer in
de winkels

Veerten is het tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum. Ieder nummer staat
boordevol geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde. Het voorjaarsnummer
besteed traditiegetrouw ook weer veel aandacht aan gebeurtenissen in de Tweede
Wereldoorlog.
Zo bespreekt Bert Roossien een boek
waarin oud-Knoalster Edward Boersma zijn
herinneringen aan die tijd aan de Handelskade
vertelt. Boersma emigreerde na de oorlog
naar Californië.
Jan-Willem van de Kolk reconstrueerde
het bijzondere verhaal van de dappere
Annie Post-Salomons uit Nieuw-Buinen.
Zij trouwde met verzetsman Marinus Post
en speelde zelf ook een belangrijke rol in
het verzet. Zij moest dat met ontberingen
in kamp Vucht en Ravensbrück bekopen.
Vanwege dit indringende verhaal zal JanWillem op vrijdagmiddag 8 april dit ‘eerste’
nummer van Veerten overhandigen aan
burgemeester Jan Seton van de gemeente
Borger-Odoorn.
Ook zal de auteur op 4 mei hierover een
lezing houden in het SHC.
Verder in dit nummer o.a.:
Jaap Meijering vertelt over de muzikale
activiteiten van de in zijn tijd beroemde Alie
Verwer; Jakob Been schrijft over een bekend
Ter Apeler echtpaar: Be en Tini Osinga;
Antwoord op de vraag naar wie het Willem
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Op zaterdag 9 april organiseren: Hunebedcity,
Drenthe Magazine en de Hunebed Highway Businessclub

Een bijzondere kennismaking met de
Gelukbrengers van de Hondsrug op de
HUNEBED HIGHWAY MASCOTTE PARADE
De Hunebed Highway Mascotte Parade zal dit jaar voor het eerst plaatsvinden op
het dorpsplein in Borger. Het programma start op zaterdag 9 april om 11.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. De Mascotte Parade zit propvol met stralende optredens van
bekende characters. Er kan volop worden meegezongen en gedanst op de muziek van
deze Hondsrugsterren tijdens de Mini Mascotte Disco. Daarnaast kunnen kinderen
van 4 tot 12 jaar zich aanmelden voor de Activity Tour in en om Hunebedcity. Voor
een bedrag van slechts 2 euro ga je 5 opdrachten doen, krijg je een ijsje en maak je
kans op een van de vele mooie prijzen. Reserveren bij de bar in Hunebedcity of op
horeca@hunebedcity.nl. Vol=vol. Verder is alles vrij toegankelijk. Op het plein kan
worden meegedaan met een teken challenge en je kunt op de foto met je favoriete
Character in de Mascotte Studio. En tussendoor natuurlijk lekker dansen!

Diemerplein in Musselkanaal eigenlijk is
vernoemd; En natuurlijk ook weer Nieuws uit
Volwassenen kunnen ook kans maken op
het Streekhistorisch Centrum, de avonturen
een van de mooie prijzen. Hiervoor moeten
van Rennie Dik, een topstuk uit de collectie
ze een rondje winkeldorp doen en vragen
en de keuze van Stefan uit de fotocollectie.
beantwoorden. Er zijn mooie prijzen zoals
voetbalshirts van FC Groningen en FC
Het tijdschrift wil laten zien waar het
Emmen, vrijkaarten, mascotteknuffels,
Streekhistorisch Centrum voor staat en
cadeaubonnen en heel veel meer.
neemt de lezer aan de hand van leesbare en
interessante artikelen mee naar onze streek,
Om 14.45 uur is het verzamelen bij DJ Stefan
naar de cultuur en het verleden van de
voor de start om 15.00 uur van de Mascotte
Veenkoloniën, van Westerwolde en van de
optocht door het centrum van Borger.
Monden. De naam ‘Veerten’ staat voor de
Deze Parade vertrekt onder leiding van Eko
culturele en historische verten of horizonnen
Tours en heeft gezellig tromgeroffel mee als
die we willen verkennen.
begeleiding.
Donateurs van het SHC krijgen het blad
automatisch thuisgestuurd en het is in de
losse verkoop verkrijgbaar voor € 5,95 bij de
boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en
Ter Apel, en uiteraard bij het Streekhistorisch
Centrum zelf. In het SHC zijn ook de oude
nummers nog verkrijgbaar.
Voor meer informatie: 0599 – 61 26 49 /
info@streekhistorischcentrum.nl (Helen
Kämink)

de Paashaas, Robin Hood, Eko Carver,
Wildlands en de Hunebedbouwers.
De Hunebed Highway Mascotte Parade
is voor kinderen en volwassenen leuk. We
hebben een nog primeur in Borger: de Eko
Carver. Komt dat zien! Presentatie is in
handen van Andre van RTV Borger-Odoorn.
Muziek wordt verzorgd door DJ Stefan. Gert
Warring komt het Hunebed Highway lied live
zingen.
De Geluksbrengers van de Hondsrug
zorgen voor een dag vol Feest, Voordeel en
Vrolijkheid!

Wie kun je zoal tegenkomen op het plein?
Oek, Kabouter Plop, Fonzy, Leo de Leeuw,
Kom en laat je verrassen in Borger, de
Urby, Tirador, Holly, Billie, de Stier, Kiddy,
Hunebedhoofdstad!
D-Clever, Koos Konijn, de krokodil,

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

