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Geweldig jubileumweekend VV Buinen
‘We hebben het hier gewoon super gezellig met elkaar’

De voetbalvereniging Buinen vierde zaterdag en zondag feest vanwege het 
75-jarig bestaan. De club is inmiddels al weer wat ouder, corona voorkwam 
echter dat het feest eerder gevierd kon worden. Het deed helemaal niets af  aan 
de feestvreugde. ‘We hebben een geweldig mooi weekend gehad. Op de één of  
andere manier hebben we het hier gewoon super gezellig met elkaar’, zei Henk 
Haandrikman namens de organisatie.

Trots op de club
De festiviteiten begonnen zaterdag met een clinic van FC Emmen voor de jeugdleden 
van BBC, de jeugdcombinatie van Buinen en Buinerveen. Vervolgens was er een receptie. 
‘De burgemeester opende toen ook een expositie in de kantine met onder meer oude 
foto’s en krantenknipsels en een prachtige bekerkast uit 1930’, zegt Haandrikman. 
Vervolgens was er walking football en was er een reünie. ‘Ook daar kwamen veel mensen 
op af. Het was zó gezellig, dat de mensen gewoon niet meer weg gingen. Prachtig.’

Sfeer in de feesttent
In de avonduren verzorgde 5th Wheel voor sfeer in de feesttent bij de kantine. ‘We 
hadden zo’n tweehonderd kaarten verkocht. Ook dat was dus een groot succes.’ Op 
zondag was het samen herstellen tijdens een herstellunch, waarbij ook weer negentig 
mensen op af  kwamen. De dames speelden vervolgens een onderling toernooi en daarna 
kwamen twee teams van oud eerste elftalspelers uit tegen de hoofdmacht van nu. Daarna 
was er een DJ. ‘Het was gewoon geweldig.

Hechte club
Ook nu hebben we weer kunnen zien en ervaren hoe hecht deze club is. Iedereen wilde 
helpen, ook op zaterdagnacht bij het vegen van de tent. Ik weet niet wat het is, maar 
de sfeer is ongekend hier. Daar mogen we samen best heel erg trots op zijn’, besluit 
Haandrikman. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Borger-Odoorn geeft 28 miljoen uit aan 
schoolgebouwen
De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft afgelopen donderdag in een 
commissievergadering groen licht gegeven voor het IHP, het Integraal 
Huisvestingsplan. Het formele besluit moet nog genomen worden in de 
raadsvergadering maar dat zal een hamerstuk zijn.

Lees verder op pagina 7.

Reünie 200 Jaar 
Nieuw-Buinen voor (oud-)
inwoners Buinerveen 
en Nieuw-Buinen
Zaterdag 3 juni 2023 wordt in Nieuw-Buinen een reünie 
georganiseerd voor alle (oud-)inwoners van Buinerveen 
en Nieuw-Buinen. Deze reünie wordt georganiseerd in 
het kader van de viering van 200-jaar Nieuw-Buinen. 

Lees verder op pagina 3.

Inloopmiddag in 
Valthermond over Tijdelijk 
Noodfonds Energie
 
Ben je inwoner van Borger-Odoorn en heb je hulp 
nodig bij de aanvraag van het Noodfonds of  wil 
je ondersteuning bij De Voorzieningenwijzer? Op 
donderdag 13 april organiseren de medewerkers 
van Andes een inloopmiddag in het Brughuus in 
Valthermond. Je bent tussen 13:00 uur en 16:00 uur van 
harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Lees verder op pagina 13.

Grote open dag 16 april 
Les Chevaux Buinen
Na het open huis van afgelopen jaar werd er door het 
Les Chevaux team weer gedroomd over een grootse open 
dag. Zo’n open dag als vanouds, met alle ruiters van de 
manege in de hoofdrol. Zo gezegd, zo gedaan. 

Lees verder op pagina 21.
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▶ www.borger-odoorn.nl

Contact
▶ Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

▶ Gemeentehuis

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

▶ Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Lees verder op pagina 4  ▶

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

▶

Geef uw kleding een tweede leven
Hebt u kapotte kledingstukken? Deze 
mogen gewoon in de textielbak. Uw 
kapotte kleding kan namelijk nog goed
worden gebruikt als bijvoorbeeld poets-
doek, isolatiemateriaal of  vloerbedekking. 
Hierbij is het wel heel belangrijk dat het 
schoon en droog is. Dus zonder verf- en 

olievlekken. 
Weten hoe het scheiden van textielafval in 
onze gemeente werkt? 
Kijk op www.drenthegeeftdoor.nl 

U scheidt toch ook uw textielafval? 
Geef  het door! 

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

▶
Bijeenkomst Into Nature
donderdag 20 april
Op donderdag 20 april is de presentatie 
van het programma Into Nature: 
Time Horizons in het Hunebedcentrum 
in Borger. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. 

In de omgeving van het Drouwenerzand en het 
LOFAR-gebied bij Exloo en Buinen organiseert 
Into Nature van 29 juli t/m 29 oktober haar 
landelijk bekende buitententoonstelling met 
internationaal vooraanstaande kunstenaars. 

Hilde de Bruijn, artistiek leider van Into Nature, 
vertelt tijdens de programmapresentatie alles 
over de thema’s, het gebied, de routes, de 
deelnemende kunstenaars en het werk dat zij 
maken voor Into Nature: Time Horizons.

Programmapresentatie Into Nature
20 april 2023 | 15.00 - 17.00 uur
Hunebedcentrum Borger

▶  15.00 - 15.15 uur
 Ontvangst met ko�  e en thee
▶ 15.15 - 16.15 uur
 Programmapresentatie 
▶ 16.15 - 16.30 uur
 Ruimte voor vragen en gesprek
▶ 16.30 - 17.00 uur
 Toelichting werkzaamheden vrijwilligers 

Aanmelden: stuur een mail naar: 
info@intonature.net. 

Vrijwilliger worden?
Na de programmapresentatie vertellen we 
alles over de werkzaamheden van het team 
van vrijwilligers van Into Nature. Ben je 
nieuwsgierig naar de werkzaamheden en 
wil je je aanmelden als vrijwilliger? Dan 
ben je van harte welkom.

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

▶ www.borger-odoorn.nl/meedoen

▶

Militaire oefening
Van 17 tot en met 20 april is er een 
militaire oefening in delen van de 
provincies Drenthe en Friesland. 

Hieraan doet een eenheid van 30 
militairen en 24 militaire voertuigen, 
waaronder 3 helikopters, mee. De 
helikopterbemanningen worden getraind 
in het opsporen van doelen. Hierbij 
vliegen zij ook laag. De militairen zijn 
bewapend, maar gebruiken geen (oefen)
munitie. 
De eenheid maakt in principe alleen 
gebruik van openbaar terrein. Wanneer 
zij toch niet-openbare locaties gebruiken, 
vragen zij vooraf  toestemming aan de 
eigenaar of  beheerder. 

Als de oefening ondanks voorzorgs-
maatregelen tot schade leidt, kunt u dit 
melden aan het ministerie van Defensie, 
CDC/JDV/Sectie Claims, postbus 
90004, 3509 AA Utrecht, 
088-9561 951, jdvclaims@mindef.nl. 
Geef  daarbij zoveel mogelijk nuttige 
gegevens door, zoals datum, plaats en 
bijvoorbeeld een voertuigkenteken. 

Vergadering gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 20 april, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

▶ Meer informatie, meekijken of 
 meeluisteren? 
 www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad. 
 Hebt u zelf geen internettoegang? 
 Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een 
 bibliotheek in de buurt.

▶ Inspreken? Neem contact op met de gri�  e  
 via gri�  e@borger-odoorn.nl of T 14 0591

▶ www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

▶

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

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

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Paul Dalhuisen 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Odoorn Hilde Timmermans

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

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij Camping Exloo Mirjam van der Heide / Paul Dalhuisen

Woning De Brinken Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:

T  14 0591, vraag naar de locatiemanager 
 van de opvanglocatie waarover u belt.

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

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

Gaat u verhuizen binnen de gemeente?
Kijk eens op: www.borger-odoorn.nl/verhuizen

▶

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

Trouwplannen? Lees meer op: 
www.borger-odoorn.nl/trouwen

Fo
to

: H
ele

en
 H

ai
jte

m
a 

vo
or

 In
to

 N
at

ur
e



3 Dinsdag 11 april 2023

Colofon
Dinsdag 11 april ‘23
Jaargang 51 nummer 15

Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bruna Borger, Spar Exloo
Coop Odoorn - Jumbo Gieten - 
Total Nieuw-Buinen - Dagwinkel 
Gasselternijveen - Van Klinken 
Supermarkt Valthermond. Ook 
zullen we het gemeentehuis in Ex-
loo en het gemeentehuis in Gieten 
wekelijks voorzien van Week in 
Week uit.

Eigenaar: 
Harrie Meiringh

Uitgever: 
Harrie Meiringh
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 - Harrie Meiringh
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mariska@weekinweekuit.com

Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink 
in Borger

Website
www.weekinweekuit.com
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info@weekinweekuit.com

Uiterste inlevertijden:
-OTO’tjes, IM voorpagina en
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Gezocht: Maatje
Ben je avontuurlijk, houd je van reizen, houd je van 
dieren en kun je met paarden omgaan? Ben je net zo 

prettig gestoord als ik en wil je Europa zien?  
Heb je een rijbewijs en vervoer (mini-scooter 

aanwezig)? Meld je dan. Ook voor gezellig een kopje 
koffie drinken, uit eten, theater of bioscoop.

Omgeving Emmen, Odoorn, Exloo, Borger, e.o. 
Graag alleenstaande man of vrouw. 

Tel. 06 - 40 70 33 55

Nieuws van de Senioren-
vereniging Borger e.o.
Op dinsdag 18 april ontvangen wij op onze 
maandelijkse middag  Jans Jalving, die met woord en 
beeld, het leven van Bartje laat zien.

De middag is in Het Hunzehuys in Borger,  
aanvang 14.00 uur.

Gezellig Paasspektakel in Speeltuin 
Tiekamp in Drouwen

Afgelopen zondag vond er voor het eerst in de historie van Speeltuin Tiekamp in 
Drouwen een gezellig Paaspektakel plaats. Meer dan vijftig kinderen konden er van 
allerlei leuke activiteiten en lekkere dingen genieten en ouders genoten van al het 
plezier dat de kinderen beleefden.

De organisatie was in handen van de 
speeltuincommissie van de speeltuin. Op de 
foto staan v.l.n.r. Rianne Nieuwenweg, Agnes 
Blom, Walter Spelten en Ria Nieuwenweg. 
Het leek de organisatie goed tijdens Pasen iets 
voor kinderen in het dorp te organiseren en 
na een aantal overleggen kwam men eruit: het 
Paasspektakel in de speeltuin die nog niet zo 
lang geleden is aangepakt. Zo is er kunstgras 
gerealiseerd en is de speeltuin veiliger 
geworden. 

Daags spelen er vele kinderen en wordt er 
veel plezier beleefd. “Daar zijn we heel blij 
mee en daar doen we het ook voor. Waar 
we ook van genoten is de blijdschap van 
iedereen tijdens het Paasspektakel. Zo waren 
er stempelkaarten gemaakt die de kinderen 
konden gebruiken om activiteiten te doen 
of  om iets lekkers te eten. Naast de vele 
lekkernijen was er ook heel veel te doen. 
Ouders konden trouwens ook lekker mee 
eten.”

De kinderen konden zich op tal van gebieden 
uitleven: springkussen, schminken, eierrace, 
blik gooien, straat krijten en ballonfiguren. 
Naast het eten van suikerspinnen konden 
ook broodjes knakworst en poffertjes worden 
gegeten en was er overheerlijke ranja. Voor de 
volwassenen was er koffie of  thee met cake 
en mosterdsoep met stokbrood.

Zonder de hulp van vele sponsoren was het 
Paasspektakel niet mogelijk geweest:
• Eetcafé en Partycentrum Alinghoek in 
Drouwen;
• Attractiepark Drouwenerzand in Drouwen;
• D & D Grondwerken in Drouwen;
• Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en 
Bronnegerveen;
• Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Beheer 
openbare ruimte en groen.

De organisatie zegde alvast toe dat het 
Paasspektakel ook volgend jaar plaatsvindt. 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Reünie 200 Jaar Nieuw-Buinen voor (oud-)
inwoners Buinerveen en Nieuw-Buinen
Zaterdag 3 juni 2023 wordt in Nieuw-Buinen een reünie georganiseerd voor alle 
(oud-)inwoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen. Deze reünie wordt georganiseerd 
in het kader van de viering van 200-jaar Nieuw-Buinen. In de feesttent aan het 
Zuiderdiep 593 in Nieuw-Buinen is er uitgebreid de gelegenheid om herinneringen op 
te halen en bij te praten met elkaar. Ook worden er oude foto’s en films getoond.

Aanmelding
De aanmelding voor de reünie is al een 
tijdje geopend. Enkele honderden personen 
hebben zich ondertussen al aangemeld via 
de website www.200jaarnieuw-buinen.nl. 
De aanmeldingen komen uit binnen- en 
buitenland. Onder de aanmelders zijn mensen 
van ver boven de 90, maar ook jonge mensen 
die eerder in Nieuw-Buinen of  Buinerveen 
hebben gewoond of  op school hebben 
gezeten. Het deelnemen aan de reünie is 
kosteloos, consumpties zijn voor eigen 
rekening. De reünie duurt van 14:00 tot 17:00. 

Daarna is er de mogelijkheid, zolang er plek 
is, om een diner te nuttigen in het dorpshuis 
van Nieuw-Buinen. Aan het diner zijn wel 
kosten verbonden. Via de website kan de 
interesse hiervoor worden aangegeven.

De organisatie hoopt op veel bezoekers. 
Gelijktijdig is ook de oldtimershow op het 
nabijgelegen terrein. Bezoekers kunnen dan 
ook naast het ophalen van herinneringen met 
(oud-)dorpsgenoten vele oude auto’s, trekkers 
en motoren bewonderen.
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▶ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch gemeenteblad. 
 Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 14 (DEELS)
▶ 06-04-2023, Bronnegerveen
 Dorpsstraat 5, het organiseren van de Groei  
 en Bloei Fair op 7 mei 2023 (verleend)
▶ 06-04-2023, Valthe
 Hoofdstraat 56, het realiseren van een schuur  
 met overkapping 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 06-04-2023, Valthermond
 Valtherblokken-Noord, het wijzigen van een  
 eerder verleende vergunning met betrekking 
 tot de realisatie van zonnepark Valthermond 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 06-04-2023, Valthermond
 Noorderdiep 593, het kappen van zes   
 populieren en twee hagenbeuken 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 06-04-2023, Valthermond
 Noorderdiep 492, het wijzigen van het aantal  
 gehouden vleeskuikens (revisievergunning)  
 (aanvraag omgevingsvergunning) 
 (uitgebreide procedure)
▶ 06-04-2023, Exloo
 Valtherweg 36, het ten gehore brengen van  
 live muziek op 24 februari 2024 van 19.00 uur  

 tot 01.30 uur (kennisgeving)
▶ 06-04-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein), het organiseren van een  
 modeshow op het terras van Hunebedcity op  
 13 mei 2023 (aanvraag)
▶ 05-04-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 478 , het organiseren van een  
 zomerfair bij atelier De Tuinkamer op 27  
 augustus 2023 (verleend)
▶ 05-04-2023, Gemeente Borger-Odoorn,  
 voorgenomen vestiging recht van opstal
▶ 05-04-2023, Gemeente Borger-Odoorn,  
 voorgenomen verkoop van grond
▶ 05-04-2023, Odoornerveen
 Haantje 7, het wijzigen van het 
 bestemmingsplan van 'wonen' naar 
 'recreatie' 

(aanvraag omgegevingsvergunning)
▶ 04-04-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 105, het plaatsen en exploiteren 
 van een ko�  e/ijs-voertuig 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 04-04-2023, Bestemmingsplan 
 2e Exloërmond, Zuiderdiep 380a (vastgesteld)

▶ 04-04-2023, Bestemmingsplan 
 ‘Nieuw-Buinen, Parklaan 10-12’ (vastgesteld)
▶ 03-04-2023, Westdorp
 Stroetendijk, het inrichten en ontbranden  
 van een paasvuur (verleend)
▶ RECTIFICATIE 03-04-2023, Drouwenermond
 Verbindingsweg, het inrichten en 
 ontbranden van een paasvuur 

(verleend 21/03) 
▶ 03-04-2023, Ees
 Buinerweg 8, het organiseren van de 
 mountainbiketocht 'Bartje 200' op 17 juni  
 2023 (aanvraag)
▶ 03-04-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 593, het organiseren van een  
 jaarmarkt op de ijsbaan op 2 juli 2023 

(aanvraag)
▶ 03-04-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein), het organiseren van de  
 nacht van Borger met livemuziek op 1 juli  
 2023 (aanvraag)
▶ 03-04-2023, Valthe
 ’t Perron het organiseren van een braderie  
 en rommelmarkt (verleend)   ◀

Lees de Week in Week uit ook online op www.weekinweekuit.com
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Wijkagenten Borger-Odoorn zijn 
bereikbaar via 0900-8844 of  poli-
tiebureau Exloo (open: maandag 
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, 
aangifte alleen op afspraak). Wijk-
agenten in Borger-Odoorn zijn:

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. A. van Lunteren.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:  
ds. D. v.d. Veen.

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

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn: 
Zie onze website en FB-pagina 
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

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

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. van Elten, Nw Weerdinge.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:  
Martin Nanninga.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. van Elten, Nw Weerdinge.

Gieten
Protestantse gemeente.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zie ook:  
www.heiligkruisparochie.nl

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk.

‘t Vossie neemt intrek en Postagentschap naar Alons
Attent Drent in 2e Exloërmond definitief gesloten
Een afscheid met gemengde 
gevoelens
Aan de ene kant was het mooi, de 
laatste (vrij)dag van supermarkt 
Attent Drent in 2e Exloërmond. 
Mooi omdat talloze klanten een 
laatste bezoek kwamen brengen en 
wat leuks hadden meegenomen voor 
de broers Aaltjo en Henk Drent 
en zeker ook voor vaste kracht 
Jolanda Hoving, ook jarenlang vaste 
kracht van de supermarkt. Aan de 
andere kant was het vooral ook 
een trieste dag. Want als het aan 
de gebroeders Drent gelegen had, 
was de supermarkt er nog gewoon 
geweest. ‘De energieprijzen waren de 
druppel. Het is gewoon niet meer op 
te brengen’, zegt Aaltjo.

Energieprijzen
‘Het viel niet mee’. Zo typeerde 
Aaltjo afgelopen vrijdag, want toen 
was Attent voor de laatste keer 

geopend. ‘We hebben hier 29 jaar 
gewerkt. En dan draai je om 17.00 
uur ineens voor het laatst de deur 
dicht. Dat was wel even op de tanden 
bijten, kan ik je vertellen.’ Nog steeds 
kan Aaltjo er met zijn verstand niet 
bij. ‘De energieprijzen hebben ons 
de das omgedaan. Wat me zeer 
teleur gesteld heeft, is het feit dat we 
nooit iets gehoord hebben vanuit 
bijvoorbeeld de politiek. Ze riepen 
wel dat ze ons wilden helpen, maar in 
de praktijk hebben we daar helemaal 
niets van gemerkt. Wij hebben er 
echt alles aan gedaan. En dan bedoel 
ik ook echt alles. Het is niet alleen 
voor ons pijnlijk, het is ook weer 
een voorziening die uit het dorp 
verdwijnt. Ik word daar best verdrietig 
van.’

‘t Vossie neemt intrek en 
Postagentschap naar Alons
De reacties van de klanten deden de 

gebroeders Drent goed. ‘Het aantal 
cadeaus en bloemen is niet te tellen. 
Prachtig natuurlijk allemaal. Hoe 
onze toekomst er uit gaat zien? Geen 
idee nog. We hebben nergens recht 
op. We solliciteren en als ik voor 
mezelf  praat dan zoek ik iets waarbij 
ik iets voor mensen kan betekenen. 
Een supermarkt? Dat nooit meer. 
Ik heb het 29 jaar gedaan en ben 
nu gedwongen te stoppen. Mij 
zul je niet snel meer in een andere 
supermarkt aan het werk zien. Ik 
vind het overigens wel mooi dat ‘t 
Vossie hier straks zijn intrek neemt. 
Zij zochten iets groters en hebben 
dat hier gevonden. Verder gaat het 
postagentschap naar Alons en volgens 
mij komt daar ook de geldautomaat. 
Gelukkig dat die voorzieningen nog 
wel voor het dorp behouden blijven’. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Wandeling werkgroep ‘Gasselte ‘40-’45’
‘Kijk maar eens naar Oekraïne; vrijheid is niet iets 
vanzelfsprekends’

De werkgroep ‘Gasselte ‘40-’45’ houdt op zaterdag 15 april voor de 
tweede keer een wandeling van ongeveer 4,5 kilometer in en om 
Gasselte. De wandeling voert langs enkele belangrijke punten uit de 
Tweede Wereldoorlog. ‘We zitten inmiddels vol met 150 deelnemers’, 
zegt Ferdy Geertsema namens de werkgroep. De wandeling gaat langs 
het Oorlogsgraf, Kamp Dobbendal, het voormalige woonhuis van de 
Joodse juf  Saartje Frank en de pastorie/het Witte Kerkje.

Historische voertuigen
‘De wandeling is eigenlijk vanwege 
corona ontstaan. Toen Nederland 75 
jaar geleden bevrijd was, wilden we 
aanvankelijk een expositie in de kerk 
organiseren. Dat kon toen echter geen 
doorgang vinden. Toen hebben we 
vorig jaar bedacht om een wandeling 
te organiseren. En dat was eigenlijk 
meteen een succes. We hadden 
toen negen groepen met twaalf  
mensen. En nu hebben zich dus al 
het maximaal aantal mensen van 150 
opgegeven’, zegt Geertsema. Behalve 
de wandeling, staan er zaterdag ook 
enkele historische voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog opgesteld. 
‘Mensen die niet meer mee kunnen 
wandelen, kunnen zeker rondom 

de kerk deze voertuigen uiteraard 
wel komen bekijken. Er is daar ook 
gelegenheid voor het drinken van 
koffie of  thee’, zegt Geertsema

Opgesloten in de kerk
Doel van al het goede werk van 
de werkgroep is uiteraard om 
de aandacht te blijven vestigen 
op vrijheid, en dat dit niet iets 
vanzelfsprekends is. ‘Kijk maar eens 
naar Oekraïne. We moeten dankbaar 
zijn dat we hier in vrijheid kunnen 
leven en daarbij stil blijven staan bij 
wat er gebeurd is. Ook Gasselte heeft 
een verleden van onderdrukking. Op 
vijf  plaatsen tijdens de wandeling 
wordt een verhaal verteld. Zo sta ik 
zelf  bij het oorlogsgraf  bijvoorbeeld 

om aar iets over te vertellen. Ook 
over de kerk is veel te vertellen. 
Tegen het einde van de oorlog 
werden 150 inwoners van Gasselte 
opgesloten in de kerk. De Duitsers 
dreigden vervolgens de kerk op te 
blazen. Gelukkig is dit voorkomen 
en ook daar wordt over verteld’, zegt 
Geertsema.

Indrukwekkend
Nu al, vanwege de grote 
belangstelling, wordt nagedacht over 
een volgende wandeling. ‘Wat ook fijn 
is, is dat mensen van alle leeftijden 
aan de wandeling deelnemen. Zeker 
ook kinderen van de lagere school 
en dat is belangrijk. De wandeling 
wordt door deelnemers omschreven 
als ‘indrukwekkend’. Zeker voor de 
jongere inwoners van ons dorp is het 
goed dat kinderen weten wat er zich 
hier zoal afgespeeld heeft. Opdat 
wij niet vergeten.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Borger-Odoorn geeft 28 miljoen uit aan 
schoolgebouwen
De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft afgelopen donderdag in een 
commissievergadering groen licht gegeven voor het IHP, het Integraal 
Huisvestingsplan. Het formele besluit moet nog genomen worden in de 
raadsvergadering maar dat zal een hamerstuk zijn.

Door: Ineke Arends

Het IHP is een plan waarin beschreven is in welke volgorde de schoolgebouwen in de 
gemeente worden aangepakt. Vrijwel alle gebouwen stammen uit de jaren 70 en zijn toe 
aan verbouwing of  vervanging. Ook staat er in welke scholen onder 1 dak verder zullen 
gaan. Het plan is ontstaan in de vorige coalitieperiode onder leiding van wethouder Trip. 
Hij is het overleg gestart met de vier schoolbesturen. Dit overleg is een langdurig proces 
geweest maar heeft uiteindelijk tot een unaniem resultaat geleid. Trip, die op de publieke 
tribune zat, werd dan ook door zijn opvolger wethouder Jansen hartelijk bedankt. Het 
IHP is een plan voor de komende 16 jaar en is opgeknipt in steeds blokken van 4 jaar.

Steeds zal er per school een apart plan gemaakt worden waar de gemeenteraad dan weer 
afzonderlijk toestemming voor moet geven. Soms zal dit nieuwbouw zijn, soms verbouw.
Het is dan ook niet gezegd dat alles wat nu in het IHP staat ook precies zo wordt 
uitgevoerd. Er zijn nog veel variabelen, bijvoorbeeld leerlingenaantallen. Het is nu 
moeilijk voorspelbaar hoe dit over 10 jaar er uit zal zien maar het doel is dat alle 
leerlingen straks in een zo goed mogelijke leeromgeving kunnen leren. Het kind zal dan 
ook centraal staan bij de daadwerkelijke aanpassingen.

Omdat niet alle scholen tegelijk kunnen worden aangepakt is er naast de volgorde 
van aanpak ook afgesproken dat de gemeente meebetaalt aan de verbetering van het 
binnenklimaat van alle scholen. Ook hiervoor is een tijdschema gemaakt. De gemeente 
betaalt echter alleen mee als de school zelf  ook een grote bijdrage levert.

In totaal rekent de gemeente er op dat met alle plannen zo’n 28 miljoen euro gemoeid is. 
De gemeenteraad kon zich unaniem vinden in deze aanpak.

Met het IHP loopt Borger-Odoorn vooruit op komende wetgeving. Zodra de 1e en 2e 
kamer hiermee akkoord gaan zullen alle gemeenten een IHP moeten vaststellen.
Oud-wethouder Trip wilde daar toentertijd dus niet op wachten en nu ook de 
gemeenteraad zijn ideeën goedkeurde verliet hij na afloop de raadszaal met een glimlach.

Kinderen leggen bloemstuk bij 
herdenkings-monument in Gieten
Jaarlijks wordt de bevrijding van Gieten op 13 april gevierd en worden de 
gevallenen herdacht.

Donderdag 13 april omstreeks 10.00 uur leggen leerlingen van groep 6, 7 en 8 van 
Kindcentrum de Marke bloemen bij het herdenkingsmonument op de Brink in Gieten. 
De leerlingen zullen een gedicht of  kort verhaal voorlezen.

Dit doen zij in aanwezigheid van wethouder Ivo Berghuis. Een aantal ouders en bewoners 
van Woonvoorziening Dekelhem zullen ook aanwezig zijn.

Wethouder Ivo Berghuis ontvangt de leerlingen en hun begeleiders voorafgaande aan de 
herdenking om 9.45 uur in het gemeentehuis in Gieten (Spiekersteeg 1). Vervolgens loopt 
het gezelschap naar het herdenkingsmonument.
Na afloop van de herdenking is er nog een kort samenzijn in de kantine van het 
gemeentehuis.

Kindcentrum de Marke heeft het herdenkingsmonument een aantal jaren geleden 
geadopteerd op initiatief  van de “Stichting Februari 1941”. Ter herdenking aan de 
bevrijding van Gieten (13 april 1945) en aan hen die vielen in de oorlogsjaren worden er 
jaarlijks bloemen gelegd bij het monument. Het herdenkingsmonument staat tegenover 
het bedrijfsverzamelgebouw ’t Raadhuis aan  de Brink 17 in Gieten.

Beekdal Eeser Voorste Diep zoekt 
vrijwilligers
De landschapselementen in Beekdal Eeser Voorste Diep tussen Ees en Borger 
zijn door de vrijwilligersgroep gerealiseerd. Het gaat o.a. om bruggetje, 
uitkijktoren, wandelpad en zitplek. Deze landschapselementen moeten 
onderhouden worden. Het gaat om schoffelen, onkruid weghalen, harken en 
schoonhouden van het gebied. Maar ook om technisch onderhoud. Wij zoeken 
daarom vrijwilligers die op gezette tijden wat vrijwilligerswerk kunnen en willen 
doen.

Belangstelling?
Informatie en opgeven bij Jan Top Hzn.  Telefoon 0599-23 48 30 of  email  
j.top@hetnet.nl. Kijk ook op www.beekdaleeservoorstediep.jouwweb.nl

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

60 jaar geleden getrouwd in Exloo
Echtpaar Warmink uit Gasselternijveen 
zestig jaar getrouwd
‘Het was een dag vol mooie herinneringen’

Meneer en mevrouw Warmink uit Gasselternijveen waren afgelopen 
woensdag precies zestig jaar getrouwd. Dat was reden voor burgemeester 
Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze om het echtpaar een 
bezoek te brengen. ‘Het was woensdag echter vooral een dag vol mooie 
herinneringen’, vertelt jongste zoon Henk.

Valthermond, Exloo en 
Drouwenerzand
‘We hebben er woensdag een speciale 
dag van gemaakt. Zo zijn we naar 
het ouderlijk huis van mijn moeder 
aan het Zuiderdiep in Valthermond 
geweest. Daar zit nu een bloemenzaak. 
Natuurlijk hebben we een boeket 
bloemen gekocht en hebben we foto’s 
gemaakt alsof  ze net pas getrouwd 
waren’, zegt Henk. ‘Vervolgens zijn 
we naar het gemeentehuis in Exloo 
geweest, want daar trouwden ze zestig 
jaar geleden. Daarna zijn we langs het 

Drouwenerzand gereden, omdat ze 
elkaar daar ontmoet hebben. De dag vol 
herinneringen hebben we vervolgens 
afgesloten met een etentje’, vertelt 
Henk. Uiteraard waren ook de andere 
zoon Herman en Gert-Jan van de partij. 
‘Mijn ouders hebben echt genoten. Dat 
straalde er vanaf.’

Taart voor de dokterspost
‘Pa (88 jaar) en ma (81 jaar) hebben het 
nog prima samen. Ze redden zich nog 
best. Ze klagen wel eens over een wat 
te groot huis en een te grote tuin. Het 

mooie is echter dat de kinderen allemaal 
in de buurt wonen. Hulp is er dus altijd. 
Wat ook leuk is, is dat mijn moeder 
woensdag een taart heeft laten bezorgen 
bij de dokterspost. Ze las wel eens in 
overlijdensberichten dat bijvoorbeeld 
de dokter of  de thuiszorg bedankt werd 
voor de goede zorg. Mijn moeder wilde 
bij leven al haar waardering uitspreken, 
want ze heeft de laatste jaren best vaak 
een beroep gedaan op de dokterspost. 
Mooi hè!’

Zondag werd opnieuw feest gevierd in 
De Kruimel in Gasselte, onder meer in 
het bijzijn van de drie zoons, de acht 
kleinkinderen en de zeven kleinkinderen.  
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Uitslagen Bridgeclub Borger
  
Er werd gespeeld op 3 april jl.
 
1 Neeltje Tack & Herman Scheltinga 62,68%
2 Anneke van Hasselt & Rika Stel 61,96%
3 Edith van Bruggen & Ina Copier 60,23%
4 Joke Holscher & Henny Schmidt 60,13%
5 Jan Rosing & Jelle Zwanenburg 53,28%
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Bijeenkomst van de PCOB-afdeling 
Odoorn in 2e Exloermond
Donderdagmiddag 13 april is er een bijeenkomst van de PCOB om 14.00 uur 
in De Herberg achter de Protestantse kerk Zuiderdiep 150 2e Exloermond.

Elly de Wolde houd een inleiding “ 
Overconsumptie, klimaat, en economie. 
Iedereen is van harte uitgenodigd. Neem 

ook eens een kennis of  buurman / 
buurvrouw mee.

‘Op z’n Paasbest’ bij Vrouwen van Nu 
Drouwen/Bronneger/Bronnegerveen

Vrouwen van Nu Drouwen/Bronneger/Bronneger organiseerde vorige week 
woensdag een modeshow met medewerking van damesmodezaak Fam 
Fam in Borger. ‘Het dorpshuis was goed gevuld met liefst 84 dames’, zegt 
voorzitter Classien Braam tevreden. ‘Het was heel echt leuk. Het dorpshuis 
was voor deze gelegenheid ingericht met een catwalk en een rode loper. Fam 
Fam uit Borger verzorgde de modeshow en dat deden ze ontzettend leuk.’

Kortingsbonnen
‘Het was best bijzonder dat we 84 gasten 
hadden. Onze vereniging telt namelijk 
slechts 35 leden. Ze mochten echter 
allemaal een introducee meenemen en 
bovendien hadden we ook Vrouwen van 

Nu Buinen uitgenodigd. Daardoor was 
het gezellig druk. De bezoekers kregen 
na afloop van Fam Fam allemaal twee 
kortingsbonnen naar huis. Dat maakte 
de avond helemaal af ’, zegt Braam.

Lezing Andries Middelbos 
op 3 mei a.s.
Hoe klein ook, Vrouwen van 
Nu Drouwen/Bronneger/
Bronnegerveen is zeer actief. 
‘We maken elke maand een 

wandeling in de provincie en brengen 
tuinbezoeken. Ook hebben we een 
literatuurclub. Verder organiseren we 
regelmatig lezingen. De eerstvolgende 
lezing is op 3 mei en luistert naar de 
titel ‘Van krantenbezorger tot schrijver’. 
Deze lezing wordt verzorgd door 
Andries Middelbos. Doel van onze 
vereniging is ontmoeting. En zonder 
onbescheiden te willen zijn, lukt ons dat 
heel aardig.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Donderdag 20 april a.s.
GGZ organiseert bijeenkomst voor familie en naasten 
van patiënten
Zorgen voor, of over, iemand met psychische problemen?
 
De Adviesraad Naasten van GGZ Drenthe organiseert een bijeenkomst voor 
naasten van patiënten op donderdag 20 april a.s. in Assen. De bijeenkomst 
staat in het teken van de belangrijke rol die naasten hebben in het herstel 
van een dierbaar iemand met psychische problemen. Ook de zorgen en 
vragen die naasten soms hebben komen aan bod.
 
Informatie en ervaringen
GGZ Drenthe wil familie en naasten 
zo goed mogelijk informeren, 
ondersteunen en betrekken bij de
behandeling.Tijdens de bijeenkomst 
vertelt psychiater Esther van der Zee 
over de belangrijke rol van naasten. 
Verder staan op het programma 
onder meer informatie over 
familieondersteuning en een nieuwe app 
voor naasten. Tussendoor is er soep 
en een broodje, muziek van onze band 
Enjoy en kunnen aanwezigen ervaringen 

uitwisselen met andere naasten.
 
Herstel bij psychische problemen
Wanneer iemand te maken krijgt 
met psychische problemen van een 
naaste, kan dat vragen, bezorgdheid en 
onzekerheid oproepen. Soms verandert 
een persoon of  is hij of  zij moeilijk te 
bereiken of  te begrijpen. Tegelijkertijd 
spelen familieleden en naasten een 
belangrijke rol bij het herstel van iemand 
met psychische problemen. Zij kennen 
de persoon immers vaak als geen ander 

en kunnen van belangrijke toegevoegde 
waarde zijn in het dagelijks leven van de 
persoon.
 
Aanmelden vóór 16 april. Het gehele 
programma en praktische informatie op 
ggzdrenthe.nl/agenda

Woensdag 19 april a.s.
Bingo in MFA Brughuus Valthermond
Stichting de Afdraai organiseert op woensdag 19 april a.s. om 19.30 uur weer 
een bingo in MFA Brughuus aan de Vrijheidslaan 11 te Valthermond. Elke 
3e woensdag van de maand wordt hier weer een bingo georganiseerd.

De kosten zijn € 15,- voor 13 rondes en 
2 superrondes en de eerste kop koffie 

is gratis. Tevens krijgt elke speler een 
stempelkaart waar tijdens de laatste 

bingo voor een verrassing wordt 
gespeeld. Verder wordt er gespeeld voor 
leuke geldprijzen. 

Wij hopen u te zien!

Wederom sfeervolle 
Jaarmarkt in Valthermond
 
Op zaterdag 24 juni a.s. is er weer de sfeervolle 
Jaarmarkt in Valthermond. De misschien wel langste 
markt van het Noorden kunt u dan vinden aan het 
Noorderdiep.
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

Nissan Juke 1.0 DIG-T AUTOMAAT N-Connecta navi/
clima /17”LM/camera
Juni 2021 - Wit metallic - Stof - Benzine - Automaat 
28.904 km - Nieuwprijs: €33.220,-

PRIJS

€ 26.699,-

PRIJS

€ 31.499,- 

Mazda CX-30 2.0 Automaat kyActiv-X Luxu-
ry navi18”LM /clima/cruise/camera/leder
Mei 2020 - Rood metallic 
Leder - Benzine - Automaat 
26.425 km - Nieuwprijs: €40.220,-

PRIJS

€ 17.499,- 

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

PRIJS

€ 32.999,- 

Toyota Yaris Cross 1.5 Automaat Hybrid 
Dynamic navi/17”LM /camera/cruise
Februari 2023 - Zilver metallic 
Stof - Hybride Benzine - Automaat 
11 km - Nieuwprijs: €35.220,-

PRIJS

€ 18.499,- 

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

PRIJS

€ 31.500,- 

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

PRIJS

€ 14.700,- 

Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech Feel 
clima/16”LM /pdc/cruise
Juni 2019 - Rood metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
49.546 km - Nieuwprijs: €24.880,-

PRIJS

€ 22.999,- 

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

PRIJS

€ 18.999,- 

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

PRIJS

€ 18.899,- 

CITROËN C3 1.2 PureTech C-Series 
clima/cruise
Februari 2022 - Grijs/Zwart metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld - 
5.146 km - Nieuwprijs: €24.220,-

PRIJS

€ 20.899,- 

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

PRIJS

€ 14.499,- 

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

PRIJS

€ 22.999,- 

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

PRIJS

€ 20.999,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Automaat 
Innovation navi/clima
Juli 2019 - Blauw/Wit Metallic 
Half leder - Benzine - Automaat
32.799 km - Nieuwprijs: €31.840,-

PRIJS

€ 24.799,- 

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

PRIJS

€ 8.499,- 

Peugeot 108 1.0 e-VTi Active Airco/Audio /
Elek. ramen/Centr Vergr.
April 2017 - WIt metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
53.884 km - Nieuwprijs: €14.220,-

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€ 25.700,- 

Opel Grandland X 1.2 Turbo Automaat 
Innovation 18”LM/Clima /Cruise/Leder/
panodak
Januari 2019 - Zwart metallic 
Leder - Benzine - Automaat 
65.135 km - Nieuwprijs: €41.920,-

WORDT

VERWACHT
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Toerseizoen 2023 MTC de Flint’n Rieders 
geopend met record aantal deelnemers

Op zondagmiddag 2 april was het eindelijk zover, het toerseizoen 2023 van MTC de 
Flint’n Rieders werd geopend. Een record aantal van 32 motoren kwamen naar deze 
eerste rit. Vanwege dit enorme aantal deelnemers besloot de toercommissie, voor het 
eerst in haar bestaan, met twee groepen te gaan rijden. Met 6 toercommissieleden 
die aanwezig waren werden deze dan ook alle zes ingezet, zo had elke groep 3 
begeleiders.

De toercommissie had een prachtige route 
uitgezet van ongeveer 100 km. Halverwege 
de rit was er een koffie stop bij Breeland in 
Annen, traditioneel bij de openingsrit werd 
de koffie met koek aangeboden door de 
club.Eenmaal terug in Borger werd nog lang 

nagepraat, een geweldige dag, alle deelnemers 
en toercommissie leden bedankt! Wil je meer 
weten over onze club of  zou je een keer  
mee willen rijden kijk dan eens op  
www.flintnrieders.nl waar alle informatie  
te vinden is.

Internationaal Accordeonfestival

Op zondag 16 april 2023 komt de Italiaanse accordeonist Pietro Adragna (foto) naar 
het theater Geert Teis te Stadskanaal. Op 6 jarige leeftijd begon hij accordeon te 
studeren. Aan het begin van zijn carrière nam Adragna deel aan de meest prestigieuze 
accordeonconcoursen en werd hij uitgeroepen tot wereldkampioen accordeon in 2009 
(CMA World Trophy in Portugal) en in 2011 (CIA World Cup in China). 

Door de jaren heen heeft hij bijna over de 
hele wereld gespeeld: Europa, Verenigde 
Staten, Azië. Hij heeft prestigieuze podia 
betreden, zoals het Massimo Theater van 
Palermo, het Griekse Theater van Taormina, 
het Mediterrane Theater van Napels en 
heeft ook samenwerkingen met de RAI. Het 
programma bestaat verder uit de volgende 
artiesten: Jonny Kerry uit Engeland met 
de Nederlandse gitarist Paulus Schäfer. Zij 
spelen onder meer eigen nummers van Jonny 
Kerry met zang en swingende (gipsy) jazz. 
Uit Nederland komen René Trok (Easy 
listening en Amsterdams) en Marieke Kroes 
(Klassiek). Elke artiest speelt 2 sessies van 
20 minuten per set. Ritmische begeleiding 

komt van Bert van Bert van Erk (contrabas) 
en Rene van Astenrode (drums/vibrafoon). 
Onder voorbehoud zijn er in de foyer één of  
meer stands op het gebied van accordeons en 
bladmuziek. 

Theater open: 12.00, in de gezellige foyer 
kunt u meteen terecht voor een hapje en 
drankje. Zaal open 13.15. Programma: 13.30-
17.00 met één pauze van 30 minuten. Tickets 
€15,00 in de voorverkoop, €17,50 aan de 
kassa op zondag 16 april. Bestellen tickets: 
www.accordeonfestival.nl,
info@accordeonfestival.nl of  06-83014316. 
Voor meer informatie over de artiesten:  
www.accordeonfestival.nl

Jeroen Keizer uit Gasselte nieuwe 
voorzitter Gemeentebelangen Aa en 
Hunze

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Boerhoorn in Rolde is de 
voorzittershamer (in 2013 aangeboden door wijlen Jan Roelof  Vos uit Eexterveen) 
symbolisch overhandigd door Harm Groen aan Jeroen Keizer.

Harm Groen uit Gieten was 16 jaar actief  als 
penningmeester voor Gemeentebelangen en 
het laatste jaar ook in de rol van voorzitter. 
Jarenlang heeft hij zich dan ook met hart en 
ziel ingezet voor de politieke partij. Jeroen 
Keizer uit Gasselte volgt Harm nu op. 

Ook Jeroen kent de vereniging door en door. 
Zo is hij al eens eerder bestuurslid geweest en 

was hij de vorige periode actief  als raadslid 
voor Gemeentebelangen.

Ook is tijdens de Algemene Leden 
Vergadering Paul Wolf  uit Gieten gekozen tot 
algemeen bestuurslid.  Naast deze twee heren 
bestaat het  bestuur van Gemeentebelangen 
uit Hellen Lensing uit Schoonloo, Rikus 
Harms uit Eext en Harry Hoiting uit Gieten.

De voorzittershamer (in 2013 aangeboden door Jan Roelof  Vos) wordt symbolisch overhandigt door Harm 
Groen aan de nieuwe voorzitter Jeroen Keizer

Travel XL in Borger gaat trip naar Ibiza 
verzorgen

Onlangs werd er in Onstwedde een groot muziekfeest georganiseerd waar de 
bezoekers kans maakten op een 5-daagse trip naar Ibiza.
 
Op het muziekfeest kwamen er, ondanks de 
winterse omstandigheden, toch nog 1600 
bezoekers op af  en de gelukkige winnaar 
van de reis is geworden Anita Wilzing uit 

Onstwedde. Marieke Veenema van het 
reisburo in Borger ging samen met Anita 
Wilzing en enkele vriendinnen van haar op 
de foto.

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur

bij de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Huisartspraktijk Hunzedal wegens vakantie 
gesloten van 17 april t/m 30 april.

Waarneming voor spoedgevallen:
17 t/m 21 april - Dr van Veldhuizen, tel: 0599-234215

24 t/m 28 april - Dr Leeuwerik, tel: 0599-236036

Graag uw herhaalmedicatie voor 
onze afwezigheid aanvragen.

Je sliep zo stil vannacht

Je sliep zo stil vannacht
de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht
de ochtend zou vergeten

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en  
begrip voor ons en voor anderen is in de 
vroege ochtend van dinsdag 4 april in haar 
slaap onverwacht overleden mijn geliefde 
vrouw, onze lieve moeder en trotse oma

Els Mikkers-de Jonge
Annerveenschekanaal Borger
* 09-06-1946 † 04-04-2023

Dick Mikkers
Ruben & Njusja
    Brent, Stan
Mirjam & Gerrit
    Niek, Kim

Hunebedstraat 5
9531 JT  Borger

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Uitslagen Bridgeclub DES 
in Exloo
De uitslagen van de 'Paasdrive', gespeeld op 6 april j.l. 
zijn: In de A-lijn:
1e   Leny Blaauw & Henny Nijland  60,05%
2e   Gezinus de Leeuw & Hendrik van Veen 56,15%
3e   Mina Schiphuis & Anneke Super  52,20%

in de  B-lijn:
1e   Fiena Wolf  & Henk Tewis  67,81%
2e   Gerde Duursma & Geert Schuurman 60,57%
3e   Jannie Aalbers & Frits Aalbers  57,03%

Wij zijn diep getroffen door het 
onverwachte overlijden van onze voorzitter

Els Mikkers

Els was sinds enige jaren onze zeer betrokken 
voorzitter. Haar enthousiasme voor het goed laten 
functioneren van onze club en haar zorg voor de  
leden waren voor de club van onschatbare waarde.  
Wij zullen haar erg missen.

Ons medeleven gaat uit naar Dick, de kinderen  
en kleinkinderen.

Namens de leden en het bestuur van Bridgeclub Borger
Marianne Emmerink - Secretaris

Borger, april 2023

Na een afnemende gezondheid moeten we afscheid 
nemen van ons lid en oud bestuurslid

 

Grietje
Begeman-Darwinkel

We zullen je missen.

 
Exloo, 7 april 2023
 
Vrouwen van Nu, afdeling Exloo

Onbekend waardoor hebben wij helaas veel te vroeg 
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze 

zorgzame moeder, schoonmoeder en geweldige oma

Grietje Begeman-Darwinkel

* 24 november 1950                                         † 7 april 2023

               49 jaar

LID in de ORDE VAN ORANJE-NASSAU

 Exloo: Roelf Begeman

 Noord-Sleen: Annet en Mario
  Kevin, Iris
 
 Dronten: Robert en Daniëlle
  Twan, Koen
          
Er is gelegenheid afscheid te nemen en ons te condoleren 
op donderdag 13 april vanaf  19.00 uur tot 20.00 uur in het 
dorpshuis, Hoofdstraat 58 A te Exloo.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring 
plaatsvinden.

Correspondentieadres: Hoofdstraat 7, 7875 AA Exloo

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

Donderdag 13 april a.s. 
van 13.00 – 16.00 uur
Inloopmiddag in 
Valthermond over Tijdelijk 
Noodfonds Energie
 
Ben je inwoner van Borger-Odoorn en heb je hulp 
nodig bij de aanvraag van het Noodfonds of  wil 
je ondersteuning bij De Voorzieningenwijzer? Op 
donderdag 13 april organiseren de medewerkers 
van Andes een inloopmiddag in het Brughuus in 
Valthermond. Je bent tussen 13:00 uur en 16:00 uur van 
harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Tijdelijk Noodfonds 
Energie
Het Tijdelijk Noodfonds 
Energie bestaat om te 
helpen voorkomen dat 
mensen energieschulden 
opbouwen. Het Noodfonds 
is er voor huishoudens met 
een hoge energierekening 
en een laag inkomen of  
laag middeninkomen. 
Huishoudens kunnen de 
steun van het Noodfonds 
aanvragen voor de periode 
oktober 2022 tot en met 
maart 2023.

Laat een deel van je 
energierekening betalen
Via noodfondsenergie.

nl kun je een deel van je 
energierekening laten betalen 
door je energieleverancier. 
Doe de check en kijk of  jouw 
huishouden in aanmerking 
komt voor steun. De periode 
waarover je steun kunt 
krijgen, loopt van oktober 
2022 tot en met 31 maart 
2023.

Voorzieningenwijzer
Met De VoorzieningenWijzer 
weet je welke toeslagen 
en/of  regelingen voor jou 
gelden en of  je wel de best 
passende energieleverancier 
en zorgverzekering hebt. Via 
datgeldtvoormij.nl krijg je 
inzicht in je mogelijkheden.
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15 Dinsdag 11 april 2023Gezien tijdens het jubileumweekend van vv Buinen
Foto’s: Andries Middelbos
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Greet Beerman las voor in Borger

Op maandag, 2 april werden de leerlingen van groep 3 van de BSO De Meander in 
Borger voorgelezen door Greet Beerman uit haar pas uitgegeven kinderboek “Hannes 
en Hannie in de winter”. Tijdens het voorlezen werden de bijbehorende illustraties 
van Olga Alting van Geusau vertoond op een groot projectiescherm. Een eerdere 
voorleesactie uit de zelfde serie, “Hannes en Hannie in de herfst” was zo succesvol 
dat dat voor herhaling vatbaar was.

De twee hoofdrolspelers, Hannes de haan en 
Hannie de kip, wonen in een mooi kippenhok 
op het boerenerf. Samen met hun vriendjes, 
Rupsie de rups, Spinnie de spin, Arie de 
egel en een vijftigtal musjes, beleven zij 
spannende en vrolijke avonturen op en rond 
de boerderij. En natuurlijk niet te vergeten 
de Bonte, het paard en Henkie, haar veulen. 
Pieter de kater wil nog wel een lastig zijn en 
haalt soms stoute dingen uit.

De verhaaltjes zijn uitermate geschikt voor 
kindertjes van vier tot acht jaar. En dat 

bleek. Er werd ademloos geluisterd door de 
jeugdige toehoorders. Er was gelegenheid om 
vragen te stellen en daar werd goed gebruik 
van gemaakt. Hoe schrijf  je een boek? Hoe 
maak je die tekeningen? Is het allemaal 
echt gebeurd? Kortom: de voorleesochtend 
was een groot succes en zal zeker herhaald 
worden.

Het volgende boekje over Hannes en Hannie 
is in de maak en zal naar verwachting in de 
loop van dit jaar uitkomen.

Nieuwe naam voor fruitbedrijf en 
Landwinkel in Marwijksoord

Fruitbedrijf  en Landwinkel Goense in Marwijksoord gaat vanaf  15 april verder onder 
de naam De Marwijkshof. Eigenaren Marloes en Peter Smid namen het bedrijf  in de 
zomer van 2020 over en werkten daarna hard om zich alle aspecten van het bedrijf  
eigen te maken. Nu is het tijd voor een eigen bedrijfsnaam en nieuwe huisstijl.

In de sfeervolle rietgedekte boerderij aan 
Marwijksoord 21a is de Landwinkel gevestigd. 
De schappen liggen vol vruchtensappen, 
-siropen, -jam, -sauzen, -bonbons en -wijnen, 
gemaakt van de negen soorten fruit die 
op De Marwijkshof  geteeld worden. Peter 
Smid: ,,Op 4 hectare grond verbouwen we 
zwarte, rode en witte bessen, rode en witte 
kruisbessen, blauwe bessen, appels, bramen 
en frambozen. Vorig jaar hebben we er 0,8 
hectare grond bij kunnen kopen, waar we 
groente op verbouwen. Daar kiezen we 
bewust voor strokenteelt, wat goed is voor 
het bodemleven en de biodiversiteit. Schapen 
houden het gras onder de fruitstruiken kort 
en eten het onkruid.’’

Aangesloten bij DrentsGoed 
streekproducten
In de winkel zijn ook andere streekproducten 
te koop. Naast de verse groente van 
het eigen land vinden klanten er onder 
meer kaas, worst, bier, mosterd en 
cadeaupakketten, maar men kan er ook 
terecht voor de dagelijkse boodschappen. De 
Marwijkshof  is aangesloten bij DrentsGoed 
streekproducten, de vereniging die de afzet 
van kwaliteitsproducten van Drentse bodem 
bevordert om zoveel mogelijk mensen kennis 
te laten maken met het moois dat Drenthe 
te bieden heeft. Zo zijn de producten 
van De Marwijkshof  onder het label van 
DrentsGoed te vinden op maar liefst 
honderd verkooplocaties, waaronder grote 
supermarkten.

Passie voor de agrarische sector
Marloes en Peter Smid kennen elkaar van de 
Hogere Landbouwschool en runden zestien 
jaar een boerenbedrijf  in het buitenland. 
Terug in Nederland zochten ze een bedrijf  
om hun passie voor de agrarische sector in 
kwijt te kunnen en rechtsreeks te kunnen 
leveren aan de klant. Marloes: ,,We hebben 
bewust gekozen voor een kleinschalig bedrijf  
en een korte keten. We willen geen slaaf  zijn 
van een fabriek die prijzen dicteert. Toen 
het bedrijf  van Kees en Ria Goense te koop 
werd aangeboden, zagen we meteen de 
mogelijkheden. Kees heeft ons de eerste tijd 
veel geleerd over de fruitteelt.’’

Pluktuinen
De Marwijkshof  is overigens meer dan 
een Landwinkel en fruitbedrijf. Er zijn 
pluktuinen waar bezoekers zelf  groente 
en fruit kunnen oogsten, een imkerij, een 
maisdoolhof, traptrekker circuit en er worden 
gezelschappen ontvangen voor rondleidingen, 
workshops, presentaties en vergaderingen.

Op zaterdag 15 april wordt de nieuwe naam 
feestelijk gepresenteerd en is iedereen van 
14.00 tot 16.00 uur van harte welkom om 
kennis te maken met De Marwijkshof. 
,,Bezoekers kunnen dan onze producten 
proeven en het bedrijf  verkennen. Voor 
kinderen is er een springkussen’’, aldus Peter 
Smid.

Kom zingen bij Zangvereniging Exloo
De Zangvereniging Exloo is een gemengd koor. De Corona-periode heeft ook bij onze 
vereniging zijn effect gehad. Daarom wordt het tijd om in en om Exloo te zoeken naar 
nieuwe leden. Eigenlijk zijn alle stemsoorten welkom en extra bassen zouden daarbij 
ook zeker een verrijking van ons koor zijn. 

Wat wij zingen?
Eigenlijk allerlei soorten muziek. En we 
willen wel wat meer groeien naar het op 
basis van thema’s ons repertoire in te vullen. 
Natuurlijk zijn wij ook van de partij bij 
speciale dagen. Pasen, kerst, het korenfestival, 
maar ook andere Borger-Odoorn gerelateerde 
bijeenkomsten kunnen ons koor uitnodigen.

Dus: meld je gerust om eens te komen 
luisteren bij een repetitie. Die repetities zijn 
overigens op de dinsdag, per week wisselend 
in de avond of  in de middag in het Dorpshuis 
van Exloo.

Bel vooraf  even naar onze voorzitter Lucia 
Dannenburg: 06-20 49 60 82.
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Persbericht voor 

Week in Week uit?

Mail het naar 

redactie@

weekinweekuit.com

Gezellige bingo in het MFA-
gebouw de Noorderbreedte 
in Nieuw-Buinen
a.s. Vrijdag 14 april organiseert Stichting Lucky Joe 
weer een gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in 
Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal 
gaat open om 19.00 uur.

Als er bingo valt dan mag de 
winnaar zelf  een prijs kiezen 
van de aangewezen tafel. Er 
is altijd voldoende keuze aan 
prijzen:
U kunt kiezen uit: Diverse 
(huishoudelijke) artikelen 
zoals: Senseoapparaat, 
Airfryer, Stofzuiger, 
teppanyakipan, Fleecedekens, 
Rituals, gereedschap, diverse 
pakketten met koffie, 
Senseo, Schoonmaak of  

boodschappen, Leuke 
Deco) artikelen, Bon voor 
hapjesschaal, Bon voor 
Wereldrestaurant Goud, enz.

Aanmelden is gewenst maar 
niet verplichten  voor vragen 
kun je altijd bellen of  mailen 
naar info@luckyjoe.nl. Tel: 
0599-61 67 01/ 0597 – 42 15 
51 Wij hopen u a.s. vrijdag 14 
april te mogen begroeten op 
de bingo.

Grote open dag 16 april Les Chevaux Buinen
Na het open huis van afgelopen jaar werd er door het Les Chevaux team 
weer gedroomd over een grootse open dag. Zo’n open dag als vanouds, 
met alle ruiters van de manege in de hoofdrol. Zo gezegd, zo gedaan. 
Aanstaande zondag 16 april is het na weken, dan al niet maanden, van 
voorbereiding eindelijk zo ver. Een open dag met elkaar en voor elkaar!

Er wordt zondag om 13.00 uur 
afgetrapt met een verrassingsact 
als opening. Vervolgens zijn er 
verschillende clinics te zien: voltige, 
verschillende dressuurproeven, 
clinic met balken, aangespannen 
paardensport, zitcompetitie, TREC 
en springen. Ook is er een carrousel 
demonstratie te zien, worden alle 
verschillende paarden en pony’s 
tentoongesteld tijdens het rassendefilé, 
treedt de stokpaardencarrousel op en 
sluiten we af  met een kür op muziek. 
Ook rijdt onze oudste ruiter, maar 
liefst 73 jaar, mee tijdens de open dag 
gezamenlijk met onze jongste ruiter.

Naast de demonstraties en clinics in 
de rijbaan is er een gezondheidsplein 
ingericht. Hier kan je meekijken en 
vragen stellen aan onze hoefsmid, 
de dierenarts, de chiropractor en de 
masseur van onze paarden. Neem ook 
een kijkje in onze bioscoop waar ‘Les 
Chevaux de film’ in première gaat. Bij 
de buitenrij experience kan je een echte 
bosrit beleven door het dragen van 
een VR bril. En als je er dan toch bent, 
kan je ook even een rondje in het zadel 
zitten bij het gratis ponywandelen.

Maak het allemaal mee tijdens de open 
dag van zondag 16 april 13.00 uur tot 
16.00 uur. 

Manege Les Chevaux, Voorbosweg 10, 
9528 TA Buinen.

De Stroatklinkers in de kerk van Odoorn op 
zaterdag 22 april 2023 

De Stroatklinkers spelen 
Nederlandstalige nummers 
met Groningse teksten en ook 
Engelstalige nummers. Dit alles 
met akoestische instrumenten en 
een humorvolle en onderhoudende 
presentatie.

Deze band is opgericht in 1990. 
Bijzonder is dat de Stroatklinkers 
gekozen hebben voor het Groningse 
dialect in combinatie met bluegrass-
muziek. Dit is een muziekstijl ontstaan 
uit Ierse en Schotse muziek, vermengd 
met muziek uit de slavenarbeid. 
De Stroatklinkers bestaat uit Bob 
Heidema, Henk Bloupot, Adrian 
Farmer en Bert Veldkamp. 

Op het podium staan de Stroatklinkers 
garant voor een stevig stuk 
vakmanschap, entertainment en 
speelplezier. Naast hun eigen liedjes 

spelen de Stroatklinkers originele 
Bluegrass, Ierse-folk, razendsnelle Rock 
and Roll, en bekende nummers uit 
popmuziek. 

Zaterdag 22 april 2023 om 20.00 uur. In 
de kerk van Odoorn. Toegang: € 12,50 
– verkoop via drogist Sima Odoorn en 
op de avond zelf  aan de deur.

Uitslagen Bridgeclub 
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 4 april jl. 
 
1e plaats Alie Lubbers & Hilde Pufkus. 70,80%
2e plaats Geke Koster & Jan ter Mors. 60,94%
3e plaats Gera Meijer & Teun ter Haar. 57,76%
4e plaats Sietska en Lummie Zwinderman. 56,98%
5e plaats Marietje de Vries & Diewer Lutjes. 54,69%

m.m.v Koorschool Drenthe
Voorjaarsconcert Laudate Vocalis Borger
Zondagmiddag 23 april 2023 om 15.00 uur geeft Laudate Vocalis Borger 
een zondagmiddagconcert in de Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11 te 
Borger. Onder leiding van dirigent Thysia Betting-Slagter heeft het koor 
een aantal prachtige koorwerken ingestudeerd, welke op het concert ten 
gehore worden gebracht. Het koor zingt o.a. De Himmel erzählen uit Die 
Schöpfung van Joseph Haydn, Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré,  
Love divin van Howald Goodall, Een toekomst vol van hoop van Adriaan 
Roest (bew. Sela) en I will sing with the spirit van John Rutter. Laudate 
Vocalis wordt op de piano begeleid door Alyona Schuiling- Morgatchevi.

We zijn zeer ingenomen met de 
medewerking van Koorschool Drenthe 

onder leiding van Arian van der Mark. 
De kinderen zullen een aantal liederen 

ten gehore zal brengen, waaronder Ave 
Verum van E. Elgar, If  music be the 
food of  love van H. Purcell en Jesu joy 
of  man’s desiring BWV 147 J.S.Bach. 

Het concert is vrij toegankelijk. Bij de 
uitgang wordt een vrije gift gevraagd. 
Informatie telefoon 0599 - 51 23 68 
www.laudatevocalis.nl 

U en jij bent van harte welkom bij ons 
voorjaarsconcert.

Bakker Joost viert 10 editie Lekkere Wandeling in juni
Jaren geleden kwam het team van Bakker Joost op het idee om een 
Lekkere Wandeling te organiseren. Op een zondag wandelden iets meer 
dan 50 deelnemers vanuit bakkerswinkel en lunchlokaal in Odoorn via 2 
proefplekken in het bos een wandeling van 5 kilometer. Op de proefplekken 
waren nieuwe probeersels van de bakkers ‘te keuren’. De wandelaars waren 
enthousiast, het team vond het gezellig. Deelnemers gaven aan wel verder te 
willen lopen, dus werd het in het vervolg een route van 10 tot 12 kilometer. 
Er kwam een extra proefplek bij en na afloop wacht nu een uitgebreid en 
gezellig lunchbuffet.

De wandeling is uitgegroeid tot een 
nog steeds kleinschalig evenement 
verspreid over een zaterdag en zondag. 
Twee keer per jaar wandelen zo’n 450 
levensgenieters mee. En elke keer is 
het nog gelukt om vanuit de Joost 
locatie in Odoorn een andere route 
uit te zetten. Je kunt dan ook allerlei 
kanten op, genoeg te zien. Hunebedden, 
pingo ruïnes, zandverstuivingen, 

schaapskuddes, vennetjes, bossen 
en heide zijn op steenworp afstand 
en bieden elke keer afwisseling in de 
routes. De routeverkenners kennen de 
omgeving op hun duimpje en maken er 
een sport van om de wandelaars kennis 
te laten maken met de onbekendste 
paadjes.

In het weekend van 3 en 4 juni mogen 
wandelaars en initiatiefnemers zich 
verheugen op de 10e editie van het 
wandelevenement. De route is al 
uitgestippeld en deelnemers die al vaak 
meeliepen, zullen weer verrast worden. 
Richard Martens, eigenaar van Bakker 
Joost, belooft dat dit weekend een 
extra feestelijk tintje zal krijgen. Hij is 
benieuwd naar vertrouwde én nieuwe 
gezichten. Er zijn wandelaars die elke 
keer van de partij waren en nog altijd 
even enthousiast zijn en dat zorgt er 
voor dat Team Joost twee keer per 
jaar met veel plezier dit wandelfeestje 
organiseert.

Opgave voor deelname aan de Lekkere 
Wandeling kan via www.bakkerjoost.nl

Adverteren in 
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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vv Gasselternijveen
Maandag 10 april 2023
Gasselternyveen 3  Stadskanaal 5  10:00
Gasselternyveen 4  Bareveld 3  10:00
Raptim 3  Gasselternyveen 2  10:30
Sweel 1  Gasselternyveen 1  14:00

Woensdag 12 april 2023
SJO ZVC ‘14 JO14-1  Lewenborg FC JO14-2  18:30

Zaterdag 15 april 2023
Schoonebeek VR1  SJO ZVC ‘14 VR1  14:00
SJO ZVC ‘14 JO11-1  SJO BBC JO11-1JM  09:00
SJO ZVC’14 JO17-1  Hoogezand JO17-2  12:00
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  ZNC JO13-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1  BSVV JO15-1  11:00
SVV’04 JO12-1JM  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  10:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  Stadskanaal JO8-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO14-1  SJO NWWC JO14-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1  Nieuw Buinen JO10-1  11:00
Veendam 1894 JO19-1  SJO ZVC ‘14 JO19-1  12:30
LEO (Loon) JO9-1  SJO ZVC ‘14 JO9-1JM 08:30
Musselkanaal JO9-2  SJO ZVC ‘14 JO9-2  11:30
Sellingen JO9-1  SJO ZVC ‘14 JO9-3  10:15

Zondag 16 april 2023
Bareveld 3  Gasselternyveen 4  10:00
Gasselternyveen 3  VKW 5  10:00
Weerdinge 2  Gasselternyveen 2  10:00
Ter Apel ‘96 FC 1  Gasselternyveen 1  14:00

Donderdag 20 april 2023
ZNC 2 (zo)  Gasselternyveen 4  19:00
Noordster 3  Gasselternyveen 3  10:00

vv Nieuw-Buinen
13-4-2023
19:00 Erica SC 1 Nieuw Buinen 1
   
14-4-2023
19:30 KSC VR30+1 de Treffer’16 VR30+1
19:30 SJO NWVV/TITAN VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
20:00 De Treffer’16 VR30+1 SJO NWVV/TITAN VR30+1
20:00 Nieuw Buinen VR30+2 Musselkanaal VR30+1
20:30 Musselkanaal VR30+1 de Treffer’16 VR30+1
20:30 SJO NWVV/TITAN VR30+1 KSC VR30+1
21:00 KSC VR30+1 Musselkanaal VR30+1
21:00 De Treffer’16 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
21:30 Musselkanaal VR30+1 SJO NWVV/TITAN VR30+1
21:30 Nieuw Buinen VR30+2 KSC VR30+1
   
15-4-2023
09:30 Nieuw Buinen JO8-1JM SPW MO8-1
09:30 Nieuw Buinen JO9-1 SJO NWVV/Titan JO9-1
10:00 Nieuw Buinen MO17-1 WVV MO17-1
11:00 Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal) HZVV MO17-1
12:00 Nieuw Buinen JO12-2 De Treffer ‘16 JO12-1
13:00 Nieuw Buinen JO15-1 HOVC JO15-1JM
14:00 Nieuw Buinen JO19-1 Raptim JO19-2
08:45 HS’88 MO13-2 Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal)
09:00 Borger JO8-2 Nieuw Buinen JO8-2
10:30 HSC JO17-1 Nieuw Buinen JO17-1
10:30 Muntendam JO12-1 Nieuw Buinen JO12-1
11:00 SJO ZVC ‘14 JO10-1 Nieuw Buinen JO10-1
11:00 SJO NWVV/Titan VR1 Nieuw Buinen VR1
13:00 EHS’85 MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1
15:30 WVV MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
   
16-4-2023
14:00 Schoonebeek 1 Nieuw Buinen 1

vv HOVC
Donderdag 13 april  
19.15 St Gieten/ Eext JO17-1JM HOVC JO17-1
  
Vrijdag 14 april  
19.30 Fc Ter Apel’96 2 HOVC 3
  
Zaterdag 15 april  
8.45 SJO Pekela 2000 JO8-1JM HOVC JO8-1JM
9.00 HOVC JO10-1 NWVV/Titan JO10-1JM
9.00 HOVC JO8-2 Zwartemeerse boys JO8-1
9.00 SJO HH’97 MO12-1 HOVC JO12-2JM
9.30 St Rolder Boys JO11-2JM HOVC JO11-1JM
10.30 HOVC JO12-1 Stadskanaal JO12-1
10.45 Fit Boys JO15-2 HOVC JO15-2JM
11.00 SVBC JO13-1JM HOVC JO13-1
12.30 DZOH JO17-2 HOVC JO17-1
13.00 Nieuw Buinen JO15-1 HOVC JO15-1JM
14.00 HOVC JO19-1 Gramsbergen JO19-1
14.30 HOVC VR1 SVBO VR1
  
Zondag 16 april 
10.00 HOVC 4 Buinen 3
10.00 Twedo 4 HOVC 5
10.00 HOVC 6 SVBC 3
10.00 JVV 2 HOVC 7
11.00 St Annaparochie 2 HOVC 2
14.00 ASVB 1 HOVC 1

vv Gieten
Donderdag 13 april 
18:45  Asser Boys JO14-1  Gieten/Eext JO14-1JM  
19:15 Gieten/Eext JO17-1JM HOVC JO17-1

Vrijdag 14 april
21:00 Exstudiantes 5 Gieten 3 Zaal

Zaterdag 15 april
09:00  Gieten/Eext JO13-2JM  LTC JO13-4  
09:00  Gieten JO7-2  Actief  JO7-1  
09:00  Gieten/Eext JO11-2JM  Annen JO11-2  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  Noordster JO8-1  
09:00  Gieten JO8-3  Asser Boys JO8-1  
09:00  Zuidhorn JO14-1  Gieten/Eext JO14-1JM  
09:00  Stadskanaal JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:00  ACV JO8-1  Gieten/Eext JO8-2JM  
09:00  Zuidlaren JO11-3  Gieten/Eext JO11-1JM  
09:20  Gieten JO7-2  Annen JO7-2  
09:20  VKW JO7-2  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:40  Gieten/Eext JO7-1JM  Coevorden JO7-1JM  
09:40  Annen JO7-1  Gieten JO7-2  
10:00  Asser Boys JO9-2  Gieten/Eext JO9-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  Veendam 1894 JO13-2  
11:00  Meerdijk JO10-3  Gieten/Eext JO10-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO15-2JM  FC Assen JO15-3  
13:45  LEO JO17-2  Gieten/Eext JO17-2  
14:30  Gieten/Eext JO19-1  LTC JO19-1  
14:30 Gieten/Eext JO19-2 LEO JO19-1

Zondag 16 april
10:00  Gieten 5  Asser Boys 4  
10:00  Gieten 3  Noordster 3  
10:00  Gieten 2  Ruinerwold 2  
10:00  DWZ 2  Gieten 4  
14:00  Westerwolde 1  vv Gieten

vv Buinerveen
Vrijdag 14 April 
Dames 7 tegen 7 Te Annen 
Annen VR  Buinerveen VR 19.30 uur
Buinerveen VR Buinen VR 20.00 uur
Beilen/Fit Boys VR Buinerveen VR 20.30 uur
Buinerveen VR  Borger VR 21.00 uur
  
Zaterdag 15 April  
Westerwolde JO 17-1 BBC JO 17-1 09.00 uur
Drenthina JO 13-2 BBC JO 03-1 12.00 uur
ZCV’14 JO 11-1 BBC JO 11-1 09.00 uur
BBC JO 10-1 Drenthina JO 10-1 09.00 uur
BBC JO 08-1 SPW JO 08-1 09.00 uur
Sellingen JO 07-1 BBC JO 07-1 09.20 uur
  
Zondag 16 April 
Buinerveen 1 KSC 1 14.00 uur
HSC 2 Buinerveen 3 10.00 uur

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

Uitslag woensdag 5 april:
1e prijs   Jan Lucas Meijer  5548
2e prijs   Wim Heller  5168
3e prijs   Arnold Jorna  5005
4e prijs   Roelof  Middeljans  4959     

Poedel   Hans Paas  3700 

Volgende kaartavond: woensdag 19 april , aanvang 19.30 uur.

SV Borger verliest opnieuw
Gretiger Vitesse ’63 neemt de punten mee naar 
Koekange
Borger verloor afgelopen zaterdag voor de derde keer 
op rij. Na WVV en Hollandscheveld was nu ook Vitesse 
’63 te sterk voor de groenhemden. Waar vorige week een 
rode kaart als verzachtende omstandigheid aangemerkt 
kon worden, daar was er deze week voor de groenwitten 
geen enkel excuus voor handen. Op het belachelijk 
slechte hoofdveld van De Drift was goed voetballen 
onmogelijk. Dus ging het erom welke ploeg de meeste 
duels zou winnen. Vitesse ’63 was hierin de fellere ploeg 
en trok daarmee de overwinning verdiend naar zich toe.

Door: Erwin Beukema

Een koe zou er zijn enkels nog op kunnen verzwikken
Het dorp Borger wordt omringd door erkende 
graszodenbedrijven. Blijkbaar bevatten de flanken van 
de Hondsrug vruchtbare grond voor de groene sprieten. 
Kilometers lange biljartlakens zijn er het bewijs van. Des te 
opmerkelijker is de stand van zaken van het hoofdveld van de 
plaatselijke voetbalvereniging. Een koe zou er zijn enkels nog 
op kunnen verzwikken. Zo hobbelig is het. Dat er afgelopen 
zaterdag ook nog eens niet gemaaid was maakte het geheel 
nog minder bespeelbaar. Voorlopig hoef  je voor goed voetbal 
niet op het, toch recent nog gerenoveerde, sportpark in 
Borger te zijn. Een wrange constatering.  

Twee rode kaarten
Wanneer je op zo’n veld aan een voetbalwedstrijd begint, dan 
weet je dat je als team vanaf  de start bovenliggend moet zijn 
in de duels. Om dat te bewerkstelligen moet je met het mes 
tussen de tanden beginnen. Zeker als je weet dat de punten 
nog hard nodig zijn. Borger slaagde er absoluut niet in. De 
gasten uit Koekange kwamen in de 6e minuut op voorsprong 
via Sander van Dijk en misten een vijftal minuten later een 
enorme kans om het verschil al vroeg te maken. Na een half  

uur doormodderen kwam de thuisploeg toch terug in de 
wedstrijd. Tim Edens dook op bij de tweede paal na een vrije 
trap van Floris Hiddink. Hij schoot onberispelijk binnen. 
Kort hierna leek Borger zelfs in een zetel terecht te komen. 
Vitessenaar Aron Westert pakte in drie minuten tijd twee 
keer geel en kon vervolgens met rood vertrekken. Opnieuw 
drie minuten later was het echter ook alweer tien tegen tien. 
Borgercaptain Matthijs Brink kreeg eveneens zijn tweede gele 
voorgeschoteld en kon dus ook gaan douchen. Op het spel 
had het tot de rust geen invloed. Het was rommelig en dat 
bleef  het.

Vitesse gretiger uit de kleedkamer
Na de thee was het opnieuw Vitesse ’63 dat gretiger uit 
de kleedkamer kwam. Na dom balverlies van invaller Bob 
Westerdijk kwamen de gasten al snel op een hernieuwde 
voorsprong. Ruben Westert scoorde. In de daaropvolgende 
fase hield Borger-goalie Edwin Haandrikman zijn ploeg met 
enkele fabelachtige reflexen in de wedstrijd. Hij was de enige 
die stand hield. Voor het overige verloren de groenhemden 
vrijwel elk duel. De 1-3, een dik kwartier voor tijd, was 
dan ook geen verrassing. Opnieuw was Ruben Westert het 
eindstation. Twee minuten later leek Borger zich alsnog op 
te richten. Melvin Ottens scoorde, maar de grensrechter 
constateerde dat de bal in het voortraject buiten de lijnen was 
geweest. Doelpunt afgekeurd. Het was meteen het laatste 
echte wapenfeit van de thuisploeg. De derde nederlaag op rij 
was een feit.

Op karakter
Ook volgende week zal er niet ineens een veld als een 
biljartlaken op de Drift liggen. Dit betekent dus dat er 
gepoetst moet worden. De ploeg die de meeste duels wint, 
zal op dit veld veelal zegevieren. Komende zaterdag is de 
opdracht dus duidelijk. Hoogeveen komt dan op bezoek. 
Geen gemakkelijke opgave, maar Borger heeft in het recente 
verleden meermaals bewezen dat men op karakter heel ver 
kan komen. Het is zaak om die spirit opnieuw ten toon te 
spreiden. Dan is niets onmogelijk. 

Overige voetbaluitslagen in 
de Regio
De Treffer ‘16   Hoogersmilde       3 - 6
Gieten    LEO       4 - 0
Jarno Hoijting 2x
vv Sweel   Gasselternijveen    2 - 0
Gieterveen   Siddeburen      1 - 0
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Voetbalvereniging EEC in Ees organiseert 
een open dag kaboutervoetbal

Op zaterdag 22 april a.s. organiseert voetbalvereniging EEC uit Ees een open dag 
kaboutervoetbal voor kinderen van drie tot en met zeven jaar. Tussen 13.00 en 15.00 
uur vindt het evenement plaats. Er is ruimte voor heel veel kinderen en dus hoopt de 
organisatie dat er ook veel kinderen op afkomen.

In Borger vindt al enkele jaren 
kaboutervoetbal plaats, maar nog nooit bij 
EEC. En dus bedachten ze bij de Eeser 
voetbalclub het plan het ook te organiseren: 
een goed initiatief  en ook nog eens de kans 
om meer leden te trekken en dan vooral 
jeugdleden. Voorzitter Roelof  Wanders: 
“Het is heel lastig om jeugdleden te krijgen, 
maar het zou heel mooi zijn als we ooit weer 
jeugdelftallen zouden hebben. Door de open 
dag kaboutervoetbal te organiseren hopen we 
dat jeugdspelers bij ons willen voetballen en 
dat ouders hen bij ons aanmelden. Mocht dat 
niet lukken dan hopen we dat ze een leuke 
dag bij ons hebben gehad.”

Het is niet de enige reden dat EEC het 
evenement organiseert. De voetbalclub 
heeft niet veel leden meer en wil naast 
het aantrekken van leden laten zien dat 
de club echt leeft en er volop activiteiten 
worden georganiseerd. “We zijn klein, 
maar doen samen heel veel voor onze 
leden en dat blijven we doen. We hopen 
dat er veel kinderen komen. Er is voor 
veel gezorgd: leuke voetbalspelletjes, een 
kleurplatenwedstrijd, een springkussen en er 
kan ook nog een echt voetbaldiploma worden 
behaald. Tot 22 april.” Wie meer informatie 
wil kan bellen met Bas de Vries (tel. 06 - 18 
88 00 35) of  Albo van Hateren (tel. 06 - 34 
61 97 12). (Week in Week uit / Gerry Grave)

v.l.n.r.: Ronald Oldenburger, Mick Berghuis, Bas de Vries (met zoontje) en Roelof  Wanders.  
Albo van Hateren en André Leffers staan niet op de foto.

De Treffer’16 wint eindelijk weer eens
‘Zonder gekheid; dit is ook gewoon een heel 
goede groep’
De Treffer’16 is eindelijk van de hatelijke nul af. Zaterdag werd in Boven Pekela 
met 2-1 gewonnen van Pekelder Boys. Op de zege was ook nog eens helemaal niets 
af  te dingen. ‘Er was sprake van een enorme ontlading. Alsof  we kampioen waren 
geworden’, zei trainer Ludy Hulshof.

Drie blessures
De Treffer’16 had eindelijk weer eens een 
wat bredere selectie en dat was te merken. 
Hoewel de Pekelders al snel aan de leiding 
kwamen, was de ploeg van Hulshof  
gedurende negentig minuten de betere ploeg. 
De van een schouderblessure teruggekeerde 
Derk Arnoldus maakte uit een vrije trap gelijk 
en in de laatste minuut – het kon niet mooier 
– maakte Pascal Maning de verlossende 2-1 
voor De Treffer’16. ‘Deze groep verdiende al 
heel lang een zege. Want ondanks het feit dat 
we steeds maar weer op de nul bleven staan, 
is dit een heel goede groep.

Nooit gedoe en gezeur
Echt waar; er is nooit gedoe en gezeur. Ik 
ben bij veel clubs trainer geweest en daarom 
durf  ik best te zeggen dat er karakter in deze 
groep zit. Ik ben er ook van overtuigd dat als 
er drie goede spelers bijkomen, De Treffer’16 
volgend seizoen gewoon mee kan komen in 
de Vijfde Klasse. Er trainen al wat jongens 
mee, dus dat ziet er prima uit.’ De zege op 
Pekelder Boys had ook een keerzijde. ‘Tijdens 
die wedstrijd raakten opnieuw drie spelers 
geblesseerd. Dat was maandag meteen te 
merken. Met dezelfde ploeg hadden we ook 
gewonnen van Hoogersmilde. Dat zat er 
nu echter helaas niet in.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Buinerveen na nederlaag hekkensluiter

Het gaat niet goed met de voetballers van Buinerveen. Maandagmiddag werd op 
eigen veld een nederlaag geleden tegen DSC’65, tot voor aanvang van de wedstrijd de 
hekkensluiter. Na de nederlaag waren de rollen echter omgedraaid. Daardoor moet 
de ploeg van trainer Willy Kral echt alle zeilen bijzetten om ook volgend seizoen in de 
vierde klasse uit te komen.

Cruciaal
Buinerveen – DSC’65 was een stevige pot 
voetbal. Niet voor niets werden er in totaal 
zes gele kaarten uitgedeeld en dat gaf  aan dat 
beide ploegen het belang van de wedstrijd 
wel inzagen. Over negentig minuten waren 
de bezoekers echter net iets slimmer en 
beter. Bovendien bleken ze doeltreffender 
en gingen ze beter met de kansen om. De 
bezoekers kwamen al na tien minuten op 
een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker was 

Arnoud ter Bruggen. Buinerveen toonde 
vervolgens wel goede wil en speelde zich 
een aantal mogelijkheden bijeen. Gescoord 
werd er echter niet. Toen Yannick de 
Zoete vervolgens een kwartier voor tijd 
de 2-0 namens de gasten maakte, was het 
duel beslist. Buinerveen boog het hoofd 
en berustte in de nederlaag. De komende 
wedstrijden worden door de nederlaag 
cruciaal voor de ploeg uit Buinerveen. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Valthermond niet verder dan gelijkspel 
tegen Stadspark
Valthermond had maandagmiddag een goede slag kunnen slaan. Zaterdag verloor 
concurrent WKE’16 namelijk verrassend van ASVB. De Mondkers lieten het maandag 
echter lelijk afweten en kwamen zelf  ook niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen 
Stadspark. Valthermond kreeg in de blessuretijd dé uitgelezen kans op de 2-1 toen 
Erik Jan Veerbeek een strafschop mocht nemen. De doelman van de bezoekers stopte 
de strafschop echter waardoor het bij een teleurstellende remise bleef.

Slecht uit de kleedkamer
Zeker in het eerste deel van de eerste helft 
was Valthermond prima op dreef. Het leverde 
de 1-0 van Milan Draijer op. Valthermond 
hield vervolgens de controle, terwijl de gasten 
niets wisten te creëren. ‘We kwamen na de 
rust heel slecht uit de kleedkamer. We kregen 
een corner tegen en de bal klutst tegen een 
schouder van een van onze verdedigers. 
De scheidsrechter zag er een strafschop in, 
waardoor zij op gelijke hoogte kwamen. Echt 
een belachelijke beslissing’, zei trainer Kenny 

Koning. Valthermond probeerde vervolgens 
de 2-1 te maken. Het overwicht leverde wat 
kansjes op, gescoord werd er echter niet.

Strafschop in blessuretijd
‘En dan krijg je in de blessuretijd nog een 
strafschop. Erik Jan maakt ze altijd, maar 
nu dus niet. We maken het ons zelf  zo wel 
moeilijk, al is er nog steeds niets aan de hand’, 
aldus Koning. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Zeer belangrijke zege voor HOVC

HOVC boekte maandag op eigen veld een belangrijke zege op hoogvlieger Helpman: 
4-1. HOVC speelde met veel meer urgentie dan de bezoekers en zeker op basis van het 
eerste half  uur was de zege verdiend. ‘We hebben nu weer aansluiting met de ploegen 
boven ons’, stelde trainer Erik de Jong na afloop tevreden vast.

Gemakkelijk controleren
HOVC begon ijzersterk aan de wedstrijd. Dat 
leverde drie grote kansen op. Frank Fokke 
opende na twintig minuten de score: 1-0. Uit 
een benutte strafschop van Huub Rudolphy 
kwam Helpman op gelijke hoogte en ook 
meteen daarna kregen de bezoekers wat 
kansjes. Vlak voor rust nam HOVC echter 
weer de leiding. De doelman van Helpman 
schoof  een bal zomaar in de voeten van Jelle 

Siekman, die vervolgens de bal in een leeg 
doel kon schuiven: 2-1. Na de pauze kon 
HOVC het duel gemakkelijk controleren. 
Helpman bleef  maar breien en miste een 
plan B om HOVC onder druk te zetten. 
De thuisclub bleef  wel gevaarlijk met snelle 
uitvallen en die leverden nog twee puntgave 
treffers op. Frank Fokke maakte de 3-1 en 
het slotakkoord was voor Jelle Siekman: 4-1. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Rianne van der Laan

Buinen gaat verder met trainer  
Johan Sikkes
De samenwerking tussen voetbalvereniging Buinen en trainer Johan Sikkes verloopt 
prima. Tijdens de receptie ter ere van het 75-jarig jubileum van de club maakte 
voorzitter Richard Lageman dan ook bekend dat het contract met de trainer met een 
seizoen verlengd is. Deze mededeling werd met instemming begroet. Sikkes moest 
halverwege het seizoen aan de slag bij Buinen, nadat de vorige trainer afhaakte 
vanwege privé omstandigheden.

‘Ik heb het heel erg goed naar mijn zin. Ik 
tref  hier een heel hechte selectie en ik kan 
mijn ei hier prima kwijt. We waren er dan ook 

snel uit’, liet Sikkes weten. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Voor wandelaars en nordic-walkers
16e Broekstreker Stertocht vanuit 
Ekehaar 
Op zondag 23 april vindt vanuit Ekehaar de 16e Broekstreker Stertocht plaats.
Deelnemers kunnen vanaf  de start in het dorpshuis één, twee, drie of  vier routes 
lopen.

Na iedere gelopen route komt men terug 
in het dorpshuis en ontvangt de deelnemer 
desgewenst de volgende route. De afstanden 
en de starttijden staan op de website www.
wandelgroepdeeekhof.nl. Op elke afstand 
van de Stertocht is halverwege een rustplaats 
en hier ontvangt elke deelnemer gratis een 
drankje en/of  een hapje!

Een ideale training wandeltocht voor de 
Nijmeegse 4Daagse. Vanaf  06.45 uur 
is inschrijving mogelijk in dorpshuis 
“De Eekhof ” aan de Oal Diek 3 in 
Ekehaar. Meer info eventueel via info@
wandelgroepdeeekhof.nl of  per telefoon op 
nummer 0592-38 92 10.

Extra units voor De Treffer’16 in 2e Exloërmond
‘Wij zijn verantwoordelijk voor de
kleed- en doucheruimte’
Hoewel menigeen ondertussen de ‘voetbaloorlog’ tussen De Treffer’16 en TEVV al 
bijna weer vergeten was, is de politiek de kwestie nog zeker niet vergeten. Zo bleek 
wel tijdens de raadsvergadering van vorige week. De gemeente is namelijk van plan 
om extra units op het voetbalveld te plaatsen. Kosten: 150.000 euro. En dat viel bij een 
aantal oppositiepartijen niet bepaald in goede aarde.

Structurele oplossing
De Treffer’16 komt kleed- en doucheruimte 
tekort. Met de extra units kan dit probleem 
getackeld worden. Gemeentebelangen, D66 
en GroenLinks bleken hier op tegen. Zij 
lieten luid en duidelijk weten het niet eens 
te zijn met het feit dat er opnieuw geld 
uitgegeven wordt voor een tijdelijke oplossing 
en pleitten opnieuw voor een structurele 
oplossing. Ook het feit dat er een ton uit 
de reserves gehaald moet worden, zat de 
oppositie bepaald niet lekker. Zij droegen 
onder meer als oplossing aan dat de huidige 
units omgebouwd kunnen worden tot extra 
kleed- en doucheruimtes. Dit zou echter weer 
ten koste gaan van de kantine van de club, nu 
ook in één van de units gevestigd.

Faciliterende rol
Dat laatste vond Arne Joling (VVD) 
weer geen goed idee. ‘Dat kan niet. Een 
voetbalclub is sterk afhankelijk van de 

inkomsten van de kantine. Bovendien moet 
de gemeente clubs faciliteren als het gaat 
om douche- en kleedgelegenheid. Dat doen 
we als gemeente nu niet, want de units zijn 
van de club.’ Eigenlijk was wethouder Ankie 
Huijing dezelfde mening toegedaan. Zij 
liet weten dat de gemeente inderdaad een 
faciliterende rol moet hebben als het gaat 
om kleed- en douchegelegenheid. Bovendien 
maakt de club nu al veelal gebruik van de 
Hunsow hal, die daar zichtbaar onder lijdt. 
En dus komen de units er ‘gewoon’.

Komst MFA
Een permanente oplossing is er niet en is er 
ook in de nabije toekomst nog niet. Een en 
ander heeft te maken met de eventuele komst 
van een MFA in 2e Exloërmond. Pas in 2026 
zal daar op z’n vroegst duidelijkheid over 
komen. Overigens loopt de vergunning voor 
de huidige units op het voetbalveld volgend 
jaar af. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Kelly van der Laan uit Valthermond doet 
weer mee aan WK karpervissen
De 26-jarige Kelly van der Laan uit 
Valthermond is een getalenteerd visster. 
Ze vist al vanaf  het moment dat ze een 
klein meisje was. Nadat ze haar eerste 
karper ving ging het snel en ging ze 
wedstrijdvissen. Ze bleek talent te hebben 
en maakte al heel wat grote wedstrijden 
mee. In september doet ze net als vorig 
jaar mee aan het WK karpervissen dat dit 
jaar in het Lac de Pannecière in het hart 
van Frankrijk plaatsvindt.

Van der Laan heeft er erg veel zin in en is al 
druk in training. Dat doet ze meestal bij de 
visvijver in 2e Exloërmond (zie foto). Het 
is lekker dichtbij voor de Valthermondse en 
ze vindt er ook nog eens haar rust. “Ik merk 
vooral nu ik ouder ben dat ik er erg mijn rust 
in kan vinden. Ook vind ik het heerlijk om 
mijn gedachten te verzetten aan de waterkant. 
Vooral het nachtvissen en dan met een 
opkomende ochtendzon vind ik geweldig. 
Daarnaast weet je nooit wat voor een mooi 
exemplaar je gaat vangen; het blijft altijd een 
verassing en elke vis is uniek.” 
Voor Van der Laan is het WK Karpervissen 
niet nieuw. Vorig jaar deed ze namelijk al met 
de Nederlandse selectie mee en werd een 
knappe vierde plaats in de wacht gesleept. 

Dit jaar hoopt ze met het team voor een 
podiumplek te gaan, maar eenvoudig zal dat 
niet worden. “De concurrentie is groter dan 
vorig jaar, want nu doen er veel meer teams 
mee. Wereldkampioen worden zou geweldig 
zijn, maar Frankrijk is wel erg goed in 
karpervissen. We gaan ervoor.” (Week in Week 
uit / Gerry Grave)

Derk Smit blijft langer voorzitter 
Vereniging voor Dorpsbelangen 
Nieuw-Buinen
Verenging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen, ter bevordering en bescherming van 
de leefbaarheid in het dorp, hield vorige week de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens 
de vergadering werd Derk Smit herbenoemd als voorzitter. De vergadering werd 
overigens prima bezocht en er was genoeg nieuws te vertellen.

Nadat de boekhouding goed bevonden 
was, werd bekend gemaakt dat bij alle 
komborden richting Nieuw-Buinen een extra 
naambord wordt geplaatst met de oude naam: 
Buunermond. Tijdens de vergadering werd 
bovendien de jaarplanning voor 2023/2024 

bekend gemaakt. Na de pauze werd 
voorlichting gegeven door een energiecoach. 
Hij besprak de mogelijkheden over het 
verkrijgen van subsidies en energiebesparende 
maatregelen.

‘Tijd voor ’n bakkie!’
Koffie-ochtend in Borger op 13 en 27 april
Lentekriebels? Geniet van het mooie weer en fiets naar de koffie-ochtenden 
georganiseerd door de Protestantse Gemeente van Borger.

Met een auto bent u natuurlijk ook welkom!  
Zo spreek je nog eens iemand, want deze 
ochtenden lopen goed. Daar zijn we heel blij 
mee. Er komen doorgaans zo’n 15 tot 25 
bezoekers. Ontmoeting en een goed gesprek, 
wat wil je nog meer!? Heb je een dag vrij van 
het werk? Of  ben je veel alleen? Je hebt vast 
wel ‘tijd voor ‘n bakkie’!

Ook kan de kerkzaal bezichtigd worden. Wie 
dat wil, kan daar in stilte zitten of  een kaarsje 

aansteken. De eerstvolgende keren zijn op 
13 en 27 april en vervolgens op de 2e en 4e 
donderdagmorgen van elke maand. Vrije 
inloop tussen 10.00 en 11.30 uur.

De ochtenden vinden plaats in ‘t Anker, 
achter de Goede Herderkerk, ingang zowel 
aan de Brinkstraat als aan de Hoofdstraat. 
Een stoepbord wijst de weg. Ook als 
vakantieganger: wees welkom!

Nieuw Buinen verliest ongelukkig van 
Weerdinge

Nieuw Buinen verloor maandagmiddag met 1-0 van concurrent Weerdinge. Na een 
uur voetbal maakte Jaimy Wessels de naar later bleek enige treffer van de wedstrijd. 
Nieuw Buinen kreeg in de slotminuut nog een grote kans op de gelijkmaker. Dennis 
Kunst miste toen echter een strafschop.

Alberts op de lat
‘Het veld was slecht en er stond een harde 
wind. Dat maakte goed voetbal eigenlijk 
niet mogelijk. Deze wedstrijd verdiende 
geen winnaar. Het zat gewoon niet mee. 
Want ondanks het matige spel hadden we 
wel een puntje verdiend’, zei trainer Hindrik 
Snijders. Nieuw Buinen en Weerdinge wisten 
zich amper kansen uit te spelen. Nieuw 
Buinen was in de eerste helft nog dichtbij de 
openingstreffer. Een schot van Erin Alberts 
belandde echter op de lat.

Druk programma
Na de 1-0 voor Weerdinge probeerde Nieuw 
Buinen het wel. Het offensief  resulteerde in 
de laatste minuut dus nog in een strafschop. 
Kunst miste echter. ‘Jammer, maar we 
moeten verder. We hebben een drukke week. 
Donderdag spelen we uit bij SC Erica en 
zondag gaan we op bezoek bij Schoonebeek. 
Dan zullen we punten moeten pakken’, liet 
Snijders weten. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Kunst om een omweg voor te maken - kunst om 
bij stil te staan - kunst om mee verder te gaan
De kerk van Odoorn organiseert: Ode aan 
de Omweg 
 
In samenwerking met Langdurige 
zorg en de Heuve van de GGZ 
Drenthe. Openingstijden: tot en 
met 30 april: elke woensdag van 
14.00-16.00 uur. Vanaf  1 mei t/m 
10 juni: elke woensdag én zaterdag 
van 14.00-16.00.  Georganiseerd 
door de OVG (Oringer Vrijwilligers 
Groep). Met dank aan de Stichting 
Oringer Kerk en Cultuur (SOKC).

Kerk van Odoorn aan de 
Valtherweg 1 in Odoorn.  
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn
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Beleef het Peuterfestijn in het  
ATLAS Theater

Oog in oog staan met jouw favoriete tv-held? Het is een droom voor elk kind! En 
heel soms kan zo’n lang gekoesterde wens zomaar uitkomen… Bij het allerleukste 
Peuterfestijn! Tijdens het Peuterfestijn kunnen peuters mét hun (groot)ouders 
genieten van de muzikale en interactieve minishows van Fien & Teun en Woezel 
& Pip. Daarnaast staan Kikker en Peppa Pig klaar voor een vrolijke Meet & Greet. 
En… gaat de sprookjesprinses een prachtig verhaal voorlezen. Kortom: een unieke 
theaterbelevenis voor peuters én hun (groot)ouders!

Programma
10.30 – 13.30 uur Kleurterras en springkussen
10.30 – 11.00 uur Ontvangst bij entree door Kikker en Sprookjesprinses
11.00 - 11.30 uur Voorstelling Fien & Teun
11.30 – 12.15 uur Sprookjesprinses met voorlezen en Meet & Greet met 
  Peppa in de foyer (boven)
11.30 – 12.00 uur Meet & Greet met Fien & Teun
12.15 – 12.45 uur Voorstelling Woezel & Pip
12.45 – 13.10 uur Meet & Greet met Kikker in de foyer
12.45 – 13.10 uur Meet & Greet met Woezel & Pip in de foyer
13.15 – 13.30 uur Uitzwaaien door Peppa bij uitgang
 
Het Peuterfestijn 2+ staat op zondag 23 april om 11:00 uur in het ATLAS Theater. Meer info 
en tickets zijn verkrijgbaar via www.atlastheater.nl
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Jaarlijks Paastoernooi Biljart-
vereniging de Heerdstee in Borger

Maandag 3 april jl.  werd het jaarlijks terugkerende Paastoernooi 
van de Biljartvereniging “De Heerdstee” in het Hunzehuys, de 
ontmoetingsplek in Borger gespeeld.

De opkomst was ook nu weer 
buitengewoon groot. Het biljarten 
staat weer op de kaart. Er werd 
in dit toernooi alleen “over rood” 
gespeeld.

Bij het “over rood” spelen, 
gingen de prijzen maandag naar 
J. Pol en J. Specken. Een geslaagd 
toernooi waarop met plezier wordt 
teruggekeken.

Storioni Trio keert terug bij Klassiek in ’t Veen in 
Valthermond
Zondagmiddag 23 april speelt het Storioni Trio opnieuw bij 
Klassiek in’t Veen, deze keer pianotrio’s van Haydn, Beethoven, 
Liszt en Ravel. In het programma van deze middag kunnen we 
de ontwikkeling volgen van het pianotrio vanaf  1795. Het Storioni 
Trio begint met het mogelijk bekendste trio van Joseph Haydn, met 
de opzwepende finale die voor de bijnaam Gipsy zorgde. Daarna 
wordt het spannend met het Geistertrio van Ludwig van Beethoven. 
Na de pauze volgt Tristia van Franz Liszt, een bewerking van zijn 
pianostuk La Vallée d’Obermann uit diens Zwitserse pelgrimsjaren. 
Het concert besluit met het pianotrio van Maurice Ravel, dat hij net 
voor het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 voltooide.

Het Storioni Trio bestaat uit pianist 
Bart van de Roer en de broers 
Wouter en Marc Vossen. Het 
maakt inmiddels al 20 jaar deel 
uit van de programmering op de 
concertboerderij, georganiseerd 
door Klassiek in ‘t Veen. Ook dit 
seizoen verheugen wij ons weer 
op hun komst. Het trio wordt 
algemeen beschouwd als een 
van ’s werelds toonaangevende 

pianotrio’s. Het ensemble, opgericht 
in 1995, ontleent zijn naam aan 
de door Laurentius Storioni 
gebouwde viool (1794) die door 
Wouter Vossen wordt bespeeld. 
In de beginjaren werkten de drie 
musici intensief  met het Vermeer 
kwartet, de violist Isaac Stern, 
cellist Mstislav Rostropovich en 
met Menahem Pressler, de pianist 
van het roemruchte Beaux Arts 

Trio. Het winnen van de ‘Kersjes 
Prijs’ in 2000 droeg bij aan een 
vliegende start. Inmiddels is het 
Trio zelf  een instituut, met jaarlijks 
in het voorjaar een eigen festival in 
Eindhoven. “We hebben nog steeds 
het enthousiasme dat er in het begin 
was,” zegt Wouter Vossen, “en 
worden permanent gedreven door 
enthousiasme over de volgende 
stap, en die maak je meestal vanuit 
een muzikaal perspectief. Dat geeft 
veel energie.” Zondag 23 april in de 
Rian de Waal zaal, concertboerderij 
d'Rentmeester, Zuiderdiep 279, 
Valthermond. Pianotio’s met het 
Storioni Trio. Aanvang 15:00 uur 
(zaal open 14:30 uur) Kosten: € 
30,00 (vrienden € 25,00), kinderen 
€ 7,50. Kaarten bestellen via de 
website: www.klassiekintveen.nl. 
info@klassiekintveen.nl telefonische 
info 06 21 68 33 48.

Noord-Drenthe wil compensatie voor gevolgen 
gaswinning Groningenveld
De gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld, Tynaarlo en de provincie 
Drenthe willen een substantiële financiële bijdrage van het Rijk als 
compensatie voor de jarenlange gaswinning in het Groningenveld. 
Deze gaswinning heeft ook in delen van de drie Noord-Drentse 
gemeenten veel impact gehad door schade als gevolg van 
aardbevingen en bodembeweging. Met de compensatie kan de door 
de parlementaire enquêtecommissie benoemde ereschuld worden 
ingelost en kan verder toekomstperspectief  aan de inwoners en 
regio worden geboden. Afgelopen week zijn de plannen op hoofdlijn 
gepresenteerd en per brief  aan Hans Vijlbrief  (staatssecretaris 
Mijnbouw) toegestuurd.

Concreet willen de drie gemeenten 
en provincie een substantiële 
financiële bijdrage om te kunnen 
investeren op drie thema’s: herstel 
van een kwalitatief  hoogwaardige 
leefomgeving (met name 
schadeherstel en fysieke verbetering 
van woningen en de leefomgeving), 
versterking van publieke 
voorzieningen en borging van een 
duurzaam toekomstperspectief. De 
focus ligt daarbij vanzelfsprekend 
op de gebieden en inwoners 
die zijn getroffen door de 
gaswinningsproblematiek. 

De afhandeling van schade moet 
milder, makkelijker en menselijker 
worden. Mensen moeten niet van 
het kastje naar de muur worden 
gestuurd. Binnen het effectgebied 
van het Groningenveld moet de 
omgekeerde bewijslast altijd worden 
toegepast en direct tot schadeherstel 
of  een vergoeding leiden. Daarnaast 
moeten woningen moeten 
aardgasvrij kunnen worden gemaakt 
en worden verduurzaamd. Verder 
moeten er bijvoorbeeld middelen 
komen voor aardbevingsbestendige 
gebouwen en voor verbeteringen 
van de huizen om het woongenot 
en de aantrekkelijkheid te 
optimaliseren.

Ook zijn er investeringen nodig 
in de leefbaarheid van de regio. 
Volgens burgemeester Anno 
Wietze Hiemstra (Aa en Hunze 
en woordvoerder namens de 
Noord-Drentse gemeenten) 
gaat dat om meerjarige extra 
investeringen in publieke 
voorzieningen, zoals dorpshuizen, 
onderwijs, kinderopvang, sport-/
cultuurfaciliteiten en dorpsfondsen, 
“maar ook investeringen in 
de mentale gezondheid van 
inwoners en het verlichten van 
financiële stress door daarvoor 
speciale programma’s te 
maken en bijvoorbeeld extra te 
investeren in maatschappelijke 
ondersteuning”. Tot slot willen de 
drie gemeenten en de provincie 
afspraken maken met het Rijk over 
een nieuw toekomstperspectief  
voor het gehele gebied. Deze 
economische impuls is gericht op 
een nog aantrekkelijker gebied 
in de toekomst, om te wonen, 
verblijven en recreëren. Daar horen 
investeringen bij in infrastructuur, 
bereikbaarheid, openbaar vervoer 
en cultureel erfgoed, maar ook 
in de toekomst van het landelijk 
gebied. De uitvoering van het 
compensatieplan vergt een 
substantiële financiële bijdrage van 
het Rijk. Daarbij herkennen de 

Noord-Drentse gemeenten en de 
provincie zich in grote lijnen in de 
compensatievraag vanuit Groningen 
van per saldo zo’n 50.000 euro per 
inwoner. Hoeveel exact nodig zal 
zijn moet blijken uit de verdere 
gedetailleerde uitwerking. Voor 
de Noord-Drentse gemeenten, 
de provincie en de inwoners is 
het belangrijk dat de financiële 
investeringen in de genoemde 3 
thema’s gelijk op moeten lopen met 
de Groningse gemeenten.

Het compensatieplan is een plan 
op hoofdlijnen. Het zou volgens 
de Noord-Drentse gemeenten 
en de provincie ook niet passend 
zijn om nu met een gedetailleerd 
uitgewerkt plan te komen, terwijl 
inwoners en gemeenteraden nog 
niet intensief  betrokken zijn 
geweest. Hiemstra: “De volgende 
stap is om het compensatieplan uit 
te werken in gebiedsplannen die 
in nauwe samenwerking met de 
inwoners van de gemeenten moeten 
worden opgesteld. Om op korte 
termijn te kunnen starten met het 
opstellen van de gebiedsplannen en 
het doorlopen van een zorgvuldig 
proces vragen de gemeenten een 
ontwikkelbudget van 1 miljoen aan 
de staatssecretaris”.

De gemeenten en provincie 
presenteerden de plannen in ’t 
Keerpunt, een café in Spijkerboor. 
Een symbolische keuze aldus 
burgemeester Hiemstra: 
“Uiteindelijk hopen we ook echt 
dat dit het keerpunt is en dat 
inwoners met deze investeringen 
gecompenseerd worden en meer 
toekomstperspectief  krijgen en hier 
veilig en fijn kunnen wonen.”

Jan Baas: 75 jaar lid van  
VV Valthermond
Valthermond 
organiseerde 
vrijdag de 
jaarlijkse 
feestavond. 
Voorafgaand aan 
de feestelijkheden 
werden een aantal 
jubilarissen in het 
zonnetje gezet. 
Oud-voorzitter 
Gradus Schepers, 
Mans van der 
Heide (junior), 
Jonny Berends en 
Gunhar Koops 
kregen allen een 
speldje vanwege 
het feit dat ze een 
kwart eeuw lid 
van de club zijn.

Het bestuur 
bezoekt bovendien 
binnenkort Jan Baas (90), die liefst 
75 jaar lid is van Valthermond. 
‘De feestavond was zeer geslaagd, 
al is het wel anders dan voorheen. 
Vroeger hadden we toneel en revue, 
nu volstaan we met live muziek. Het 

publiek is nu ook wat jonger. Maar 
al met al was er sprake van een zeer 
geslaagde en gezellige avond’, zegt 
voorzitter Henk Smid. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

 Eén van de jubilarissen was Jonny Berends

De prachtige Herefords koeien noodgedwongen 
weg uit Hunzebos in Odoorn
Trammelant om koeien in het Hunzebos in Odoorn. Daar moeten 
namelijk acht Herefords koeien op last van Staatsbosbeheer per half  
april uit het bos verdwijnen. Bij Staatsbosbeheer waren klachten 
gekomen over de koeien, die toch algemeen bekend staan als 
de vriendelijkste koeien die er zijn. Stichting Natuurlijk Odoorn 
reageerde geschrokken op de klachten en heeft Staatsbosbeheer 
laten weten het niet eens te zijn met de beslissing.

Stichting Natuurlijk Odoorn heeft 
echter geen poot om op te staan. 
Zij pachten namelijk landerijen van 
Staatsbosbeheer die ze vervolgens 

laten begrazen door schapen en 
dus ook koeien. Dit om de natuur 
en het landschap in het bos in ere 
te houden. De stichting heeft zelf  

nooit één klacht gehoord over 
de koeien en kan zich ook amper 
voorstellen dat er klachten zijn. 
Volgens Staatsbosbeheer echter, 
bleken recreanten bang voor de 
koeien die je normaliter vooral ziet 
in de bergen van Oostenrijk en 
Zwitserland. Wat er met de koeien 
gebeuren gaat, is nog niet bekend. 
Dat ze echter verdwijnen uit het 
Hunzebos is echter een feit.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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in Drouwen
Omwonenden camping Alinghoek in 
gesprek met eigenaar over toekomst 
camping
Er bestaat enige ruis op de lijn tussen de eigenaar van camping Alinghoek en de 
direct omwonenden van de camping. Er gaan namelijk verschillende verhalen de 
ronde over de toekomst van de camping, onder meer over de bouw van een groot 
aantal chalets. Ook zou de camping eventueel geschikt gemaakt worden voor 
permanente bewoning. Om die ruis weg te nemen, staat er inmiddels een gesprek 
gepland tussen eigenaar Geert Jan de Jong en de omwonenden.

Ingericht
De omwonenden sloegen met name aan op 
het gerucht dat er 53 chalets gebouwd zouden 
worden op de camping. En inderdaad, 
de nieuwe eigenaar heeft toegegeven een 
ontwerp met 53 chalets te hebben laten 
maken voor het campingterrein. Of  die 
er echter ook komen, is vooralsnog niet 
duidelijk. De Jong liet wel al weten dat de 
camping op een andere manier ingericht gaat 
worden. Dat heeft zeker te maken met het 
feit dat mensen tegenwoordig niet meer drie 
weken komen kamperen op een camping in 
Drenthe. En de schoorsteen zal ook bij de 
eigenaar van de camping toch moeten roken.

Woongenot
Hoe dan ook, de omwonenden zijn ongerust. 
Ondertussen is al een brief  namens de 
bewoners naar de gemeenteraad gestuurd 
met daarin hun zorgen. ‘Als de eigenaar zich 
gewoon aan het vigerende bestemmingsplan 

houdt, en dat is alleen recreatief  verblijf  
in het hoogseizoen, dan is er niets aan de 
hand. Dan is het hier in de zomer weliswaar 
heel druk, maar hebben wij in elk geval in 
de winter nog rust. Als er echter gesproken 
wordt over de bouw van chalets, dan gaat dat 
nadrukkelijk ten koste van het woongenot. 
Want niemand wil het hele jaar tegen chalets 
aankijken’, liet Bert Wassink namens de 
omwonenden weten.

Brug te ver
Ondertussen heeft De Jong wel al laten 
doorschemeren dat het zeker niet de 
bedoeling is om alle zeventig parkeerplaatsen 
in te vullen met chalets. ‘Maar ook al zijn 
het er veertig, dan nog is dat voor ons als 
omwonenden een brug te ver’, zegt Wassink. 
Wordt vervolgd dus met een gesprek tussen 
eigenaar en omwonenden. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Cultureel Centrum Kerk No. 11 vervult de 
dorpshuisfunctie voor Valthermond-Oost
Sinds vorig jaar vervult Cultureel Centrum Kerk No. 11 de dorpshuisfunctie voor 
Valthermond-Oost. De onderliggende ‘Verenging tot behoud van Kerk No. 11’ heeft 
de kerk de afgelopen jaren schitterend gerenoveerd en multifunctioneel gemaakt.

Zo is de kerk geschikt voor lezingen, 
workshops, het bereiden van maaltijden, 
toneelvoorstellingen en vele andere 
activiteiten. Hiermee is Kerk No. 11 een 
volwaardig alternatief  voor het enkele jaren 
geleden opgeheven dorpshuis ‘De Wenakker’. 
Kerk No. 11 is voor dorpshuisactiviteiten 
voor de inwoners van Valthermond-
Oost gratis beschikbaar. Tijdens de 
dorpshuisactiviteiten zijn koffie, thee en 

frisdranken tegen een gereduceerd tarief  
beschikbaar. Dus wilt u iets organiseren voor 
de buurt, voor het dorp organiseren en wilt u 
meer informatie? Zie hiervoor de website van 
Kerk No. 11   www.ccno11.nl

Daarnaast zijn we als vereniging op zoek naar 
vrijwilligers en bestuursleden om ons team te 
komen versterken.

Stichting Kinderparadijs in 
2e Exloërmond organiseerde weer het 
jaarlijkse 'paas eieren zoeken'

Afgelopen vrijdagochtend om 10.00 uur verzamelden de kinderen zich bij de 
speeltuin aan de Geert Teisstraat in 2e Exloermond. Samen met de paashaas konden 
de kinderen op zoek naar de eieren die verstopt lagen rondom de speeltuin en het 
voetbalveldje. 
 
Voor de vinders van het gouden en zilveren 
ei was er een prijsje te winnen. Na afloop 
was er voor alle kids een lekkere verassing. 

De organisatie kijkt terug op een geslaagde 
ochtend!




