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Midden in de Samenleving!

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

a.s. Vrijdag inschrijfdag bij Vogelzang in Borger

Gratis advies over glasvezel internet
Borger-Odoorn

Binnenkort kunt u glasvezel internet krijgen via Solcon in Borger-Odoorn. Dat is
goed nieuws, want glasvezel internet is vliegensvlug. Op vrijdag 22 april staat Solcon
voor al uw vragen klaar bij Vogelzang in Borger. En sluit u tijdens uw bezoek een
glasvezel abonnement van Solcon af ? Dan krijgt u naast twee gratis wifi-versterkers
t.w.v. €139,90, betere internetsnelheden, 50% korting op een installatiemonteur en ook
nog eens een jaar lang gratis ESPN of het Pluspakket.
Lees verder op pagina 19 en zie ook de advertentie op pagina 24.

Eerste paal geslagen: bouw
Zonnepark Buinerhorn en Zonnepark
Drouwenerzon gestart

Handwerkgroep Vrouwen
van Nu Odoorn bood
cheque aan voor Villa Joep
Villa Joep, als je dit hoort denk je gelijk aan iets vrolijks,
een villa is een mooi huis, en Joep is een vrolijke naam.
In dit geval is het dubbel, de meeste mensen weten dat
inmiddels. Stichting Villa Joep is de stichting die fondsen
werft om de strijd aan te gaan met neuroblastoom, een
vorm van kinderkanker.
Lees verder op pagina 25.

Enquête voor ondernemers
over bedrijfshuisvesting
Ondanks de coronacrisis bleven het aantal bedrijven en
de werkgelegenheid in Borger-Odoorn de afgelopen tijd
toenemen. Ondernemers weten ons gebied te vinden,
en als gemeente vinden we het ondernemersklimaat
ook van groot belang. De vestigingsmogelijkheden voor
bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol. Om hierop
in te kunnen spelen willen we graag weten hoe tevreden
ondernemers zijn over hun eigen bedrijfslocatie, en wat
hun behoeften en plannen zijn.
Lees verder op pagina 2.

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

Bevrijding Buinen werd op
12 april jl. herdacht
Op dinsdagavond 12 april jl. is de bevrijding van Buinen
weer herdacht. Het dorp werd op 12 april 1945 door
Poolse militairen bevrijd en daarom staat men er nog elk
jaar bij stil.
Lees verder op pagina 4.

Lokale ontwikkelaar Roelof Jan Wollerich heeft samen met Mark van Rij van
Chint Solar symbolisch de eerste paal geslagen van Zonnepark Buinerhorn en
Zonnepark Drouwenerzon. De bouw van beide zonneparken in de gemeente
Borger-Odoorn is daarmee officieel gestart.
Zonnepark Buinerhorn wordt gebouwd tussen de N374 en Nieuw-Buinen. Op het
terrein van 5,6 hectare worden meer dan 14.000 zonnepanelen geïnstalleerd, waardoor
jaarlijks ruim 2.500 huishoudens van groene energie worden voorzien. Het zonnepark
heeft een opgesteld vermogen van 7,86 megawattpiek (MWp).
Zonnepark Drouwenerzon wordt gerealiseerd op een 5 hectare groot terrein, ten zuiden
van Drouwenermond. De ruim 12.000 zonnepanelen, met een opgesteld vermogen van
6,67 MWp, kunnen jaarlijks ongeveer 2.100 huishoudens voorzien van duurzame energie.
Lees verder op pagina 19.

Ondernemer in Borger-Odoorn?
Vul onze enquête over bedrijfshuisvesting in op:

www.borger-odoorn.nl/vragenlijst

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

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

Hoofdstraat 50, Exloo
Openingstijden publieksbalie (op afspraak) *
Maandag 8.30-16.30 uur
Dinsdag
8.30-16.30 uur
Woensdag 8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Een afspraak maakt u via
www.borger-odoorn.nl/afspraak of
telefoonnummer 14 0591.

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond
Openingstijden *
Dinsdag
13.00-16.00 uur
Woensdag 13.00-16.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag
13.00-16.00 uur
Zaterdag
9.00-14.00 uur
* Op woensdag 27 april (Koningsdag) zijn het
gemeentehuis en het afvalbrengpunt gesloten.

Beperk de verspreiding van het coronavirus

Enquête voor
ondernemers over
bedrijfshuisvesting

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

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

Ondanks de coronacrisis bleven het
aantal bedrijven en de werkgelegenheid in Borger-Odoorn de afgelopen
tijd toenemen. Ondernemers weten
ons gebied te vinden, en als gemeente
vinden we het ondernemersklimaat
ook van groot belang. De vestigingsmogelijkheden voor bedrijven spelen daarbij
een belangrijke rol. Om hierop in te
kunnen spelen willen we graag weten hoe
tevreden ondernemers zijn over hun eigen
bedrijfslocatie, en wat hun behoeften en
plannen zijn.

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%
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Praat op 19 april mee over ontwikkeling
woondorp Borger
Op 3 maart stelde de gemeenteraad
de nieuwe Woonvisie 2022+ vast.
In deze visie beschrijven we hoe we
de komende jaren kijken naar het
thema wonen. Er staat onder andere
in dat we de komende acht jaar 500
woningen willen bouwen in BorgerOdoorn. Daarbij kijken we ook naar
zogenaamde inbreidingslocaties:
plekken die braak liggen of vrijkomen,
en die we kunnen inzetten voor
bijvoorbeeld woningbouw.
Stedenbouwkundige visie

Voor Borger hebben we een
stedenbouwkundige visie laten maken.

Op www.borger-odoorn.nl/borger kunt
u de nota vinden met de ideeën van de
stedenbouwkundige. Deze visie laat
zien wat kán, niet wat moet. Wat zijn
mogelijkheden in de ruimte om Borger nog
meer een mooi en comfortabel woondorp
te maken?

Vul de vragenlijst in

Bent u ondernemer in Borger-Odoorn?
Vul dan onze vragenlijst in op www.borger-odoorn.nl/vragenlijst. Dat kost maar
10 minuten, en het levert een bijdrage aan
een goed ondernemersklimaat. Hebt u
vragen? Neem dan contact op met onze
bedrijvencontactfunctionaris Dirkjan
Haan via gemeente@borger-odoorn.nl.

Praat mee

Op dinsdag 19 april gaan we tijdens een
informatiebijeenkomst graag met inwoners
in gesprek over Borger-Oost. Wat vindt u
van de mogelijkheden die er liggen voor
dit gebied? U bent van harte welkom van
19.00 tot 21.00 uur in de Willibrordkerk in
Borger.

Jouw droomhuis in Borger?

www.borger-odoorn.nl/daalkampen

* Op donderdag 21 april is het afvalbrengpunt
gesloten.

Afval & oud papier
’ Op zaterdag 23 april wordt oud papier
opgehaald in Drouwenermond, Ees,
Eesergroen, 1e Exloërmond, 2e Exloërmond,
Exloërveen en Odoorn.
Op dinsdag 26 april wordt oud papier
opgehaald in Zandberg.

%

* Op donderdag 28 april zijn wij van 9.45 uur
tot 11.30 uur telefonisch niet bereikbaar.

Boom weg bij mij
in de straat?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.
’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan
op www.overuwbuurt.overheid.nl.
’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan via
telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken om op het
gemeentehuis stukken in te zien.

’ Deze week (19 - 22 april) wordt het
PMD-afval ingezameld.
Volgende week (25 – 30 april) wordt
de grijze container geleegd.

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

’ De route van dinsdag 27 april (Koningsdag)
wordt gereden op zaterdag 30 april.

’ 14-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Zuiderhoofdstraat 29, het
plaatsen van een woonunit voor
de duur van twee jaar
’ 14-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Klijndijk,
Visserstraat 10, het kappen van
een Eucalyptus
’ 13-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Odoorn,

% www.borger-odoorn.nl/afval

Wegwerkzaamheden
’ Klijndijk: Slenerweg (aanleg nieuwe
aansluiting N34) | t/m eind april |
afgesloten, omleiding

WEEK 15

gelegen aan Dennenweg
(kadastrale sectie K 492), het
aanleggen van een educatief
kabouterbos
’ 13-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Hunzedal 39, het kappen van
een Berk
’ 13-04-2022, 2e Exloërmond,
Zuiderdiep 144, het organiseren
van Firma EPC, 3 avonden live
muziek (verleend 11/04)

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

’ 13-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Klijndijk,
De Pompstraat 30, het wijzigen
van een bestaande uitrit
’ 13-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Buinerveen, Zuidonder (kavel 23)
het oprichten van een woning
’ 12-04-2022, Cultuurbeleid
2022-2025: Cultuur blijft
verbinden!
’ 12-04-2022, Aanvraag

omgevingsvergunning:
gemeente Borger-Odoorn,
Parklaan, Nieuw-Buinen, het
wijzigen van een eerder
verleende vergunning voor het
oprichten van acht halfvrijstaande woningen
’ 11-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Buinerveen, Zuidonder (kavel 24)
het plaatsen van een woonunit
voor de duur van twee jaar ◀
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Kappen_WT.indd 1

%
▶ Meer informatie:
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
Hebt u zelf geen internettoegang?
Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.
▶ Kijk of luister mee via
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of
RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether
106.0)
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

% www.borger-odoorn.nl

Geld voor leefbaarheid

De komende 10 jaar storten de
rijksoverheid, de provincie Drenthe
en de gemeente Borger-Odoorn
zo’n 3 miljoen euro in het fonds om
lokale maatschappelijke initiatieven
te ondersteunen. Het fonds moet een
belangrijke bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in het effectgebied van het

Spelregels

Stichting Gebiedsfonds Drentse
Monden werkt volgens spelregels die de
afgelopen periode zijn opgesteld door
een bewonersadviesgroep, en die zijn
vastgesteld door de gemeenteraad. De
spelregels zorgen ervoor dat het geld in het
gebiedsfonds de komende jaren zo goed
mogelijk terechtkomt.

D

windpark in Borger-Odoorn.

S .G

Op 16 maart is de stichting
Gebiedsfonds Drentse Monden
opgericht, en is een eerste bestuur
benoemd. Daarmee is het gebiedsfonds
na een intensieve periode van
voorbereiding ofﬁcieel van start gegaan.

O N

▶ Besluitvormende raadsvergadering
donderdag 28 april, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo

EBI

Initiatief voor de leefbaarheid? Doe nu een aanvraag!

DSF

▶ Oriënterende raadsvergadering
donderdag 21 april, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo

Gebiedsfonds Drentse Monden van start

E

Vergaderingen
gemeenteraad

Bestuur

windpark vertegenwoordigen. Cor Kloen
uit Valthermond is onafhankelijk voorzitter
De zeven bestuursleden worden in hun
eigen kerngebied weer ondersteund door
een kerngroep. Deze kerngroepen vormen
samen een zo breed mogelijke afspiegeling
van de inwoners in het gebied.

Het eerste stichtingsbestuur wordt gevormd
door zeven inwoners die met elkaar de elf
kernen in het effectgebied van het

Meer weten of een aanvraag indienen?
Kijk op www.gebiedsfonds.nu.
Lees verder op pagina 4
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Dinsdag 19 april 2022

Buurtvereniging Daalkampen in Borger
maakte er 1e Paasdag een feestdag van

Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar,
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9,
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Gieten. Jumbo Abbas, Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info,
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger.
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH,
Hoofdstraat 35, Borger, Camping
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25,
Ees (bak) (alleen in de periode van
1 april t/m 15 oktober), Camping
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Valthermond (alleen in de periode
van 15 maart t/m 15 oktober)
Eigenaar:
Harrie Meiringh

De buurtbewoners werden verwelkomt metkoffie en/of Thee en etagères met
allemaal Paaslekkers. De kinderen hadden thuis al een groot ei gekregen die ze naar
eigen idee mochten versieren om zo kans te maken op het Mooiste Ei. Deze werden
tentoongesteld en elke buurtgenoot kon stemmen.
Het ei van Noor Hooiveld was zo mooi
beplakt en beschilderd, dat zij naar huis
ging met de prijs. Inmiddels stond de
verjongde Paashaas klaar om voor de 30
kinderen de eieren te verstoppen. Dit was
een groot succes, zodra het startsein werd
gegeven renden ze het bos in om te zoeken.
Was het mandje van de Paashaas weer vol,
dan gingen ze natuurlijk nog een keer het
bos in. Naast het eieren zoeken werd er
ook door de volwassenen gestreden. Drie
neutieschietbanen waar volop actie was.
Tussendoor werden de mensen voorzien van
een Glaasje Tokkelroom of Advocaat met
een toefje slagroom en een gevulde ei. Voor
de kinderen waren er Paashaasbekertjes met
chips erin. Na 5 rondes ging Raisa Mensink

met +21 punten met de 1e prijs een fles
Tokkelroom ervan door. De noten werden
in een tas gedaan en Mark Dijkhuizen met
-31 punten kreeg ze mee als aanmoedigsprijs.
De kinderen waren inmiddels druk aan
het knutselen en er liepen steeds meer
geschminkte mini-Paashaasjes rond.
Inmiddels was de tafel omgetoverd tot een
lopend buffet met drie soorten soep, heerlijke
broodjes, roerei met gebakken spek en nog
veel meer lekkers. Na zoveel inspanning ging
dit met smaak naar binnen. Er werd lekker in
de zon genoten en nagepraat. Als afsluiting
kwam er nog een heerlijk toetje langs. En zo
druppelde 70 buurtgenoten na afloop voldaan
naar huis.

Uitgever:
Harrie Meiringh

Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink
in Borger
Website
www.weekinweekuit.com
Advertenties digitaal:
info@weekinweekuit.com
Uiterste inlevertijden:
-OTO’tjes, IM voorpagina en
advertenties vrijdag 10.00 uur.
-familieberichten ma 10.00 uur.
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Studio Week in Week uit
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Wie wil ons koor versterken? Wij zingen iedere dinsdag van
9.45 uur tot 11.45 uur in het Hunzehuys.

Unieke lyme markt in
Exloo op zaterdag 23 april
a.s.

0599 - 61 33 36
redactie@weekinweekuit.com

Tel. 0599 - 62 04 97
mariska@weekinweekuit.com

Het dameskoor “Vokale” uit Borger is blij met haar
enthousiaste nieuwe dirigent Henk Aske uit Assen.
Het is fijn om na de coronastop weer uit volle borst
bekende en leuke melodieën te zingen. In het najaar
gaan we zelfs weer voor publiek optreden.

Kom gerust eens vrijblijvend kijken. Voor inlichtingen Trijn
Herwich telefoon 0599-512188 of Grietje Alberts telefoon
0599-235590.

Redactie:
- Harrie Meiringh
- Gerry Grave
- Miranda Wolters
- Martin Zaagman

Verkoop advertenties & offertes:
- Mariska Teerling
- Louw Roukema
- John ten Hoff
- Marc Zegerius

Dameskoor “Vokale” uit
Borger zoekt versterking

Donderdag 5 mei a.s. | 20.00 uur | Gratis toegang

Vredesconcert in de Protestantse Kerk in
Nieuw-Buinen
met het Christelijk Mannenkoor uit Stadskanaal

Van de ziekte van Lyme heeft iedereen wel eens
gehoord. De groep lymepatiënten in Nederland van
1,5 miljoen is absoluut de moeite waard om gezien te
worden. Het ziektebeeld kan enorm verschillen. Zeer
belangrijk om een stukje stabiliteit te creëren zijn
voeding, (alternatieve) medicatie, acceptatie - mindset
en balans tussen rust en inspanning.

Wij organiseren
op zaterdag
Elk jaar herdenken we op 4 mei alle oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren we de
23 april van
vrede. Vrede die er in veel landen niet is door onderdrukking en oorlogen. Overal in
10.30-16.00
de wereld maar nu ook dichtbij in de Oekraïne.
een unieke
lyme markt.
Wij nodigen u van harte uit voor het
een vrij gift vragen. Deze giften gaan naar
We willen de
Vredesconcert met het Christelijk
giro 555 ten gunste van Vluchtelingenhulp
lymepatiënten,
Mannenkoor uit Stadskanaal in de
Nederland. De Organisatoren van
hun
Protestantse Kerk in Nieuw-Buinen en de
het Vredesconcert zijn Derk Smit van
mantelzorger en
toegang is gratis. Omdat er veel vluchtelingen Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en Bram v.d.
iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is informeren in
naar Nederland komen en ook naar de
Schoot van het 4 mei comité Borger-Odoorn, alles wat zou kunnen bijdragen aan een stukje herstel. Graag
gemeente Borger-Odoorn willen wij u om
afdeling Nieuw-Buinen.
zien we je op de Polweg 3A in Exloo!

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
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Gemeenteraad

▶ Nieuwe raadsleden stellen zich voor
Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn de 21 nieuwe raadsleden van Borger-Odoorn
geïnstalleerd. De komende weken stellen ze zich op deze plek aan u voor.

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

Ondernemer in
Borger-Odoorn?
Vul onze enquête
over bedrijfshuisvesting
in op:
www.borger-odoorn.nl/
vragenlijst

alles wat het heelal betreft en oude talen uit
het nabije oosten.

Pieter de Groot
GroenLinks

WIE?
Pieter de Groot, sinds 4 jaar raadslid voor
GroenLinks. Getrouwd met Caroline, geen
kinderen en trots maatje van Duitse herder
Uffo en grote hannoveraan Disco(very). Ik rijd
dus graag paard, lees veel (ook Russisch) en
houd van muziek (vanaf Pearl Jam en Nirvana
tot onvervalste grunge). Ik ben geboeid door

WAT?
Ik bereik liever iets op basis van harmonie
dan met conflict en wil dat ook in onze gemeenteraad laten zien. En wat zijn dan mijn
kernpunten?
Met stip op 1: ons klimaat en zorg voor natuur
en milieu. Niet met nieuwe windmolenparken natuurlijk, maar wel door een betaalbare
energie-transitie mogelijk te maken. Onze
inwoners dus de weg wijzen in het oerwoud
van verduurzaming en subsidie-regelingen.
En in de concrete aanpak voorrang geven aan
onze inwoners met een kleine beurs: energie-armoede mag nooit!

bij de ijsvereniging en speel ik mee bij de
toneelvereniging.

Albertus Steenbergen
VVD
WIE BEN JE
Ik ben Albertus Steenbergen, een echte Drent,
raadslid voor de VVD. Ik ben getrouwd met
Janny (niet onze fractievoorzitter) en woon in
Drouwen. Samen hebben we een zoon Erjan
die ondertussen uit huis woont. Ik werk in de
wegenbouw. Naast de VVD ben ik ook actief

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Binnen de fractie zal ik me bezig gaan
houden met ruimtelijke ordening. We willen
de komende jaren veel nieuwe woningen
bouwen maar we willen ook het karakter,
rust en ruimte, van onze gemeente
behouden. Dat is één van mijn doelen.
In de afgelopen jaren heb ik me al veel
bezig gehouden met de energietransitie. Het
belangrijkste doel daarbij is dat iedereen mee
kan doen maar wel op zo’n manier dat onze
inwoners zelf kunnen kiezen welke oplossing
het beste bij hun situatie past. Dit is een
ingewikkelde puzzel.

Op de tweede plaats: een betaalbare woning
voor iedereen. Wonen naar je zin, dus niet
alleen denken in aantallen maar ook in
soorten huizen. Voor jongeren maar ook voor
ouderen. Denk ook aan tiny houses, coöperatieve woonvormen en bijvoorbeeld erfdelen.
Er is veel meer mogelijk dan we nu doen!
En vooral ook: een fijne, gezonde en groene
leefomgeving. Buiten de dorpen door natuurbehoud en –ontwikkeling; daarbinnen door
in alle dorpskernen aandacht aan extra groen
te geven.
WAAR?
Het mooiste plekje in onze gemeente? Te veel
eigenlijk om op te noemen, maar als ik dan
toch moet kiezen: ons Natura 2000 gebied
Drouwenerzand.

Daarnaast zal ik mijn werkervaring vooral
gebruiken bij ons verkeer- en vervoersbeleid.
We hebben een goed plan vastgesteld maar
dit moet ook worden uitgevoerd. Daarbij vind
ik het belangrijk dat onze inwoners bij die
uitvoering worden meegenomen.
WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK
IN DE GEMEENTE?
Drouwen. In ons dorp zie je alles
samenkomen. Van eeuwenoude geschiedenis
tot moderne vormen van recreatie, van
een uitgestrekt natuurgebied zoals het
Drouwenerzand tot een voedselbosje in
het parkje waar ik als vrijwilliger meehelp
in het onderhoud. We hebben een rijk
verenigingsleven, hier voel ik me thuis.
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Bevrijding Buinen werd op 12 april jl. herdacht

Op dinsdagavond 12 april jl. is de bevrijding van Buinen weer herdacht. Het dorp
werd op 12 april 1945 door Poolse militairen bevrijd en daarom staat men er nog
elk jaar bij stil. Net als in andere jaren kwamen er ook nu voor veel mensen op af:
kinderen, volwassenen, maar ook veteranen. Voordat een krans bij het monument
werd gelegd was in Steakhouse El Zorro/Hotel Hartlief een herdenkingsbijeenkomst.
Burgemeester Jan Seton van de
gemeente Borger-Odoorn was net als
locokinderburgemeester Liam Kuiper
bij de plechtigheid aanwezig. Tijdens de
herdenkingsbijeenkomst sprak Seton een
woord richting de aanwezigen en gaf hij aan
dat het erg belangrijk is om te herdenken en
deze periode nooit mag worden vergeten.
Naast de toespraak door de burgemeester
was er ook plaats voor het voorlezen van
gedichten van leerlingen van de basisscholen
OBS Ekkelhof in Drouwen en CKC De
Borgh in Borger bijvoorbeeld.

www.borger-odoorn.nl/
gemeenteraad

Rond de klok van 19.00 uur ging
iedereen naar buiten om te voet naar
het monument nabij het viaduct te gaan.
Burgemeester Jan Seton legde er samen
met de kinderburgemeester een krans.
Dat deed ook Lauwrens Wanders van het
Bevrijdingscomité.
Daarna was er tijd voor het leggen van
bloemen. Na afloop kwamen velen nog even
tezamen om een kop koffie te drinken.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Reinier Kleijer. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 24 april 2022
samenkomst in MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3 Borger. Ingang
achterzijde. P-plaats bereikbaar vanaf
Schultestraat. Inloop met koffie vanaf
10.00 uur. Aanvang 10.30 uur

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. P. de Kruyf.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan,
09.30 uur: ds. Kuipers.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl

Adverteren
in
Week in Week uit?

Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn, Vrijdag 15 april,
Goede Vrijdag, aanvang 15.00 uur,
voorganger: Helene Westerik. Zondag
17 april, Pasen, aanvang 10.00 uur,
voorganger: Emma van den Berg.

Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen:
Tel: 0900-1012345.
Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271

Echtpaar Kamps uit Exloo is zestig jaar getrouwd

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. W. de Groot.

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

Bel 0599 - 61 33 36

Dinsdag 19 april 2022

2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. Spijker.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Bart Satijn.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Nieuw-Weerdinge.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 14/04, 19.30
uur: ds. A. van het Hof. 15/04, 19.30
uur: Commissie B.D. i.s.m. Bel Canto.
16/04, 21.00 uur: Commissie B.D.
17/04, 09.30 uur: ds. A. Weemstra.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zaterdag 23 april 19.00
uur, Eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Woensdag 27 april geen
Eucharistieviering. Zie ook
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur, Spreker ds
Peter Hoekstra. Medewerking van
Metanoya. Handelstr 8 Stadskanaal. Te
volgen via livestream onder baptistenstadskanaal
Oosterkadekerk, Op zondagochtend
24 april om 9.30 u. ds. J. Snaterse uit
Hoogeveen. Op zondagavond 24 april
om 19.00 u. ds. W. van der Wind uit
Veele. (zangdienst).

Op woensdag 13 april jl. vierden Pieter en Dina Kamps uit Exloo hun
zestigjarig huwelijk. Samen met hun kinderen en aanhang werd het een
erg leuke dag. Ook locoburgemeester Niek Wind kwam het echtpaar
die dag een bezoekje brengen en sprak met de heer en mevrouw
Kamps over hun leven en het zestigjarig huwelijk. In het kader daarvan
kwamen later meer familieleden langs om het bereiken van de mijlpaal
uitbundiger te vieren.
Het was 13 april 1962 toen Pieter
Kamps, geboren 2e Exloërmonder
en – toen nog – Dina Beijering uit
Valthe elkaar het ja-woord gaven.
In het gemeentehuis in Exloo vond
het plaats en later was er feest bij
Café Oost in Valthe. Uit het huwelijk
werden twee kinderen geboren:
dochter Trea en zoon Erik. Er
zijn vier kleinkinderen en er is één
achterkleinkind.

De heer Kamps was werkzaam in
de bouw. Hij begon als timmerman
en eindigde als uitvoerder. Mevrouw
Kamps was huishoudster en naaister
voor Smeman. Wandelen, fietsen,
tuinieren en zwemmen is wat beide
echtelieden altijd erg aansprak. Pieter
Kamps mag nog steeds graag vissen,
biljarten en klaverjassen en het
echtpaar fietst ook nog regelmatig.

Met de kinderen ging men vaak
op vakantie. Eerst bleven ze in
Nederland en later volgden ook
reisjes naar het buitenland: met de
tent, vouwwagen en caravan. Helaas
voor hen was er twee jaar geleden
een brand in de caravanstalling waar
hun caravan stond en dus werd vorig
jaar een appartement op een camping
gehuurd.
Pieter en Dina Kamps genieten
tegenwoordig in goede gezondheid
van de dagen met elkaar en wonen
nog altijd in het huis dat ze meteen na
hun huwelijk zelf hebben gebouwd.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Hunebed Highway Mascotte Parade:
‘Het was helemaal grandioos!’
Op zaterdag 9 april hielden
Hunebedcity, Drenthe Magazine
en de Hunebed Highway
Businessclub de eerste editie van
de Hunebed Highway Mascotte
Parade in Borger. Dat was een waar
succes, vertelt Wilma Hoedeman
van Hunebedcity.
Door Eline Lohman
Daags na het evenement is Wilma er
nog beduusd van. Ja, het was even
afwachten hoe de eerste editie zou
aanslaan en ja, het evenement had
alles in zich om een succes te worden,
maar dat er zóveel animo voor de
Hunebed Highway Mascotte Parade
zou zijn, dat had zij nu ook weer
niet verwacht. “Het was helemaal
grandioos, geweldig! We hebben wel
zevenhonderd mensen op bezoek
gehad, over de hele dag gezien. Er
waren zelfs kinderen die zeiden dat
het de mooiste dag van hun leven was. Een smile van oor tot oor, die hebben we veel
gezien! Iedereen vond het leuk. Mascottes zijn geluksbrengers en zo was het ook echt. Ze
gaven de mensen een heel blij gevoel. Dit was de eerste editie, maar het smaakt zeker naar
meer: het evenement is voor herhaling vatbaar. We willen het ieder jaar gaan houden.”
Jong en oud kon zich vermaken
op het dorpsplein in Borger.
De Mascotte Parade zat vol met
optredens van bekende karakters,
zoals Kabouter Plop, Leo de
Leeuw en Koos Konijn. En niet
te vergeten de Paashaas. In totaal
waren er twintig mascottes te
zien. Er kon meegezongen en
gedanst worden op de muziek
van Hondsrugsterren tijdens de
Mini Mascotte Disco. Daarnaast
konden kinderen meedoen
aan de Activity Tour in en om
Hunebedcity. Ze konden hierbij
allerlei opdrachten doen. Zoals
penalty schieten, bij Robin Hood
op bezoek gaan en een oertattoo
krijgen bij de hunebedbouwers
van het Hunebedcentrum.
Volwassenen konden kans maken
op een van de vele prijzen.
Hiervoor moesten ze een rondje
winkeldorp doen en vragen
beantwoorden. Van voetbalshirts
tot en met dinerbonnen: Wilma
en consorten willen de bedrijven
die prijzen hebben gesponsord,
hartelijk danken.
De Hunebed Highway Mascotte
Parade had ook nog een primeur in Nederland: de Eko Carver. Dit is een futuristisch
rond karretje waar met twee personen in rondgereden kan worden. Met deze auto kan de
Hunebed Highway Tour worden geboekt bij Eko-Tours.

Vrouwen van NU Borger wandelden om
Borger

De Provinciale Drentse wandeldag van Vrouwen van Nu Borger was op 14 april
2022 in Borger.
Vanaf Roompot Vakantiepark Hunzedal starten 177 dames een route van 8 of 12 km.
Ze konden genieten van een mooie route om het dorp in een stralende zon. Het was een
geslaagde dag! (Eigen foto’s van Vrouwen van Nu Borger)
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Leerlinge van de St. Josephschool in Zandberg

Cleo Buirs Drents voorleeskampioen 2022
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Cleo Buirs van de St. Josephschool in Zandberg (gemeente BorgerOdoorn) heeft op woensdag 13 april de provinciale finale van De Nationale
Voorleeswedstrijd gewonnen. Op 25 mei aanstaande gaat Cleo de provincie
Drenthe vertegenwoordigen tijdens de feestelijke landelijke finale van De
Nationale Voorleeswedstrijd in Utrecht. Als Cleo wint mag ze zich een
jaar lang De Nationale Voorleeskampioen en Kinderdirecteur 2022 van het
Kinderboekenmuseum noemen.

Landelijke finale
Joke Kasemier van Biblionet
Drenthe, die de provinciale finale
organiseerde, hoopt net als Cleo dat
zíj op 25 mei tot nieuwe Nationale
Voorleeskampioen wordt gekroond.
Als de beker Drenthe komt is dat een
hele eer: de provincie levert de beste
voorlezer van Nederland die ook nog
een jaar lang kinderdirecteur wordt
van het Kinderboekenmuseum. In het
29-jarige bestaan van De Nationale
Voorleeswedstrijd heeft een keer eerder
een kandidaat uit Drenthe de landelijke
titel gewonnen.
Op 25 mei neemt de kampioen
uit Drenthe het op tegen de
voorleeskampioenen uit de elf
overige provincies. De jury bestaat
dit jaar onder anderen uit de
Kinderboekenambassadeur en
Annabelle Zandbergen (presentator
Jeugdjournaal). De finale wordt
gepresenteerd door comedian en
presentator Edson da Graça.

21 april 2021 raad rondetafelgesprek

Informele bijeenkomst
Coalitie-akkoord

De formerende partijen PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn,
VVD, CDA en Christen Unie gaan op donderdag 21
april rond 21.00 uur in gesprek met Gemeentebelangen,
Groen Links en D66.
Dit doet de beoogde coalitie omdat zij het belangrijk vindt
om input op te halen voor het coalitie-programma 20222026. Op deze manier halen we een zo breed mogelijk geluid
op uit de samenleving en betrekken we iedereen. Dit is een
informele openbare bijeenkomst die plaats vindt in het
gemeentehuis en wordt live uitgezonden.

Het regionale kampioenschap
Cleo Buirs las voor uit ‘Alles komt goed,
altijd’ van Kathleen Vereecken, een heel
actueel boek. Het verhaal gaat over Alice
en hoe zij de eerste wereldoorlog moet
zien te overleven. Eigenlijk gaat dit boek
over elke oorlog. Ook over oorlogen
van nu. Het is een verhaal over vluchten,
over angst, over afscheid moeten nemen
en over heel erg veel verdriet. Dit
verhaal doet je beseffen hoeveel geluk
we hebben om te leven in vrede en
vrijheid.Provinciaal voorleeskampioen
word je niet zomaar. Cleo heeft het in
de voorrondes moeten opnemen tegen

De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is
maar liefst leerlingen van 164 scholen
een leesbevorderingscampagne van
uit de provincie. Eerst op school, daarna Stichting Lezen in samenwerking met de
in de lokale en regionale finales in de
bibliotheken. De betrokken organisaties
Bibliotheek en vervolgens tijdens de
willen met de wedstrijd een breed
provinciale finale.
publiek laten zien dat (voor)lezen niet
alleen belangrijk, maar vooral ook erg
De jury zei over Cleo: Haar introductie leuk is.
op dit boek en het fragment raakte ons.
Met haar mooie warme stem pakte ze
Meer informatie via onze website:
ons en het publiek helemaal. Ze spatte
www.denationalevoorleeswedstrijd.
van het podium (en het scherm van de
nl. De Nationale Voorleeswedstrijd
livestream)!’’ De jury bestond dit jaar uit wordt mede mogelijk gemaakt door
schrijfster Marcella Kleine, directeurNederlandse Boekenbon BV.
bestuurder Biblionet Drenthe Annelies
(Foto: Biblionet Drenthe)
Bakelaar en leerkracht basisonderwijs
Ineke Heersma.

Allereerste welkomsbox uitgereikt in Gieterveen

v.l.n.r. Mark Roossien, Jan Warmink, Arjan Klaassens, Gerard Koops, burgemeester Hiemstra
Op woensdag 6 april werd in Dorpshuis 'Ous Hoes' in Gieterveen de
allereerste welkomsbox uitgereikt. De eerste box werd in ontvangst
genomen door burgemeester Anno Wietze Hiemstra.
Onder het genot van een kopje koffie/
thee kregen de nieuwe inwoners van
Gieterveen de welkomsbox. Voor
de corona pandemie ontstond het

idee vanuit Gieterveen.com om voor
nieuwe inwoners een welkomsbox te
ontwikkelen. In samenwerking met
dorpsbelangen Gieterveen werd de

box ontwikkeld. Naast de Gieterveense
vlag is er ook informatie van alle lokale
ondernemers toegevoegd. Zo krijgen
de nieuwe inwoners een goed beeld
wat er in Gieterveen te vinden en te
beleven valt. Al met al een gezellige
kennismaking avond.
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Gedenkplek tussen Ees en Borger
officieel geopend

Op dinsdag 12 april jl. werd de gedenkplek tussen Ees en Borger officieel
geopend. De gedenkplek werd door de werkgroep Beekdal Eeser Voorste
Diep gerealiseerd die ervoor koos de gedenkplek op 12 april te openen,
omdat precies 77 jaar geleden Borger en Ees door de Polen werd bevrijd,
namelijk op 12 april 1945.

Op de plechtigheid kwam een delegatie
van meerder partijen af: burgemeester
Jan Seton en wethouder Freek Buijtelaar
openden de gedenkplek in aanwezigheid
van een delegatie van het 5 mei
Comité Borger, Liberty Tour Drenthe,
buurtbewoners, vrijwilligers en andere
belangstellenden. De gedenksteen met
erop vermeld de tekst ‘Ees 12-4-1945’
en het informatiebord werd door de
burgemeester en de wethouder onthuld.
Daarna werd de vlag gehesen,

werden bloemen gelegd en volgde een
stiltemoment.
De gedenksteen is een van de twaalf
landschapselementen die de werkgroep
in het Beekdal tussen Borger en Ees
heeft gemaakt. Het betreft een door Els
Middelbos uit Ees teruggevonden steen
en past prima in het landschapsbeeld.
Met de realisatie van de gedenksteen
is het project ‘Beekdal’ op enkele
afrondende werkzaamheden na gereed.

Burgemeester Seton sprak vol lof
over het initiatief vanuit de bevolking.
De vaste groep vrijwilligers heeft
in het kader van de realisatie van de
landschapselementen bergen werk
verzet en blijft dat doen, want het
gebied dient natuurlijk te worden
onderhouden. Seton gaf ook aan dat
vrijheid en oorlog soms dicht bij elkaar
liggen, zoals de huidige situatie in
Oekraïne. “Gedenken blijft belangrijk”,
aldus de burgemeester. (Week in Week uit
/ Gerry Grave)

Biljartclub Alinghoek uit Drouwen organiseerde
internationaal toernooi in Oostenrijk

De deelnemers aan het biljarttoernooi:
Harry Martens, Michel Martens, Koos
van Wolde, Roelof Staal, Johnny
Mulder, Jan Hendrik Deuring, Ronald
Bouwman, Roel Hebels en Gerard van
der Scheer. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

De Drouwener biljartclub Alinghoek beleefde van 29 maart tot en met 5
april jl. een wel heel leuk moment; de biljartclub organiseerde namelijk
een internationaal toernooi in het Oostenrijkse Viehhofen. Aldaar runnen
Gerard en Corine van der Scheer uit Bronnegerveen Pension Embacher en
omdat Van der Scheer ook lid van de biljartvereniging is was het een ideale
optie om in het pension te overnachten.
Het was een prachtige week waar niet
alleen plaats was voor het biljarten; de
vrouwen van de leden waren ook mee
en ondernamen leuke uitstapjes. Tevens
was er tijd voor een gezellige Après-ski
in de Goasstall. Maar er was veel meer:
zo liet het echtpaar Van der Scheer de
biljarters de prachtigste plekjes zien
en werd her en der heerlijk gegeten en
gedronken.

Als klap op de vuurpijl won Biljartclub
Alinghoek het toernooi ook nog.
Weliswaar met minimaal verschil (-1),
maar het bleek genoeg. De familie
Martens van Eetcafé-Kegelcentrum
Alinghoek, kijkt net als de andere
biljarters op een geweldige week terug.
“Het was echt fantastisch. Echt heel
gezellig en we wonnen ook nog. Mooi
toch?”

Dinsdag 19 april 2022
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IJS 0,PR .40
30
€

MAZDA CX-5 2.0 SAG 165 GTLuxury navi/leder/19”LM /clima/
trekhaak /clima/trekhaak
Mei 2018 - ROod metallic - Leder
Benzine - Handgeschaked - 48.984
km - Nieuwprijs: €42.550,-

Dinsdag 19 april 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!
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NISSAN QASHQAI 1.2 N-Connecta
panodak/clima/18”LM
Oktober 2018 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 36.805 km - Nieuwprijs: €33.340,-

IJS 0,PR .70
17
€

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

IJS 9,PR .99
15
€

KIA RIO 1.0 TGDI DynamicLine
navi/airco /16”LM/camera
Januari 2020 - Bruin metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
35.553 km - Nieuwprijs: €22.480,-
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FORD KUGA 1.5 EcoBoost Titanium navi/clima/17”LM
Juni 2018 - Grijs metallic
Half leder - Benzine - Handgeschaked - 50.770 km - Nieuwprijs:
€37.220,-

IJS 9,PR .99
11
€

OPEL ADAM 1.0 Turbo Jam
Favourite airco/16”LM /Cruise /
Cruise
Februari 2017 - Zwart/Wit - Stof
Benzine - Handgeschaked - 44.007
km - Nieuwprijs: €18.220,-

IJS 0,PR .90
22
€

IJS 9,PR .99
21
€

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

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

IJS 9,PR .39
18
€
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CITROËN C3 1.2 PureTech
C-Series Navi/clima/16”LM
April 2021 - Wit/Zwart - Stof
Benzine - Handgeschaked
14.636 km - Nieuwprijs: €22.220,-

IJS 9,PR .99
21
€

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

IJS 0,PR .7
90
1
30
2
€

KIA STONIC
BMW
1-serie 1.0
- 118i
T-GDi
Automaat
DynamicLiHigh
ne
navi/airco/17”LM
Exec. navi/leder/17”LM
/camera/roof/
clima/camera
railcruise
- Januari 2020 - Grijs/
Juli 2020
oranje
- Stof
- Zwart
- Benzine
metallic
- Handge- Leder
Benzine - -Automaat
schakeld
34.908 km
- 33.297 km
Nieuwprijs: €25.220,€43.220,-

IJS 9,PR .89
10
€

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

IJS 0,PR .40
24
€

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

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

IJS 9,PR .99
30
€

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

IJS 0,PR .90
27
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
Innovation Navi/clima/18”LM /
cruise/camera
Juni 2020 - Rood metallic - Half
leder - Benzine - Handgeschakeld
36.595 km - Nieuwprijs: €38.980,-

IJS 9,PR .99
13
€

MERCEDES-BENZ C180 Business
Class Avantgarde navi/17”LM /
clima/pdc /clima/pdc
Januari 2012 - Zilver metallic
Half leder - Benzine - Automaat
128.373 km - Nieuwprijs: €42.920,-
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Groots opgezette Bevrijdingstocht in Gasselte
opgesteld en via het oorlogsgraf van
Roelof Kaspers op de begraafplaats
liep men naar het paviljoen van
Doedens waar tijdens de oorlogsjaren
tijdelijk de school was gevestigd om
daarna naar het voormalige werkkamp
Dobbendal naast de ijsbaan te gaan.
Via het ‘Jeudenweggie’ liepen de
groepjes naar het Lutkenend naar het
monument van de bij de bestorming
van de parochie omgekomen Franse
parachutist Fernand Beque. Bij de
pastorie werd over de aanval van de
Fransen op de NSKK die daar het
hoofdkwartier had verteld.
In het kader van de bevrijding van Gasselte die er 77 jaar geleden
plaatsvond organiseerde de werkgroep ‘Gasselte ’40-‘45’’ afgelopen
zaterdag een Bevrijdingstocht door het dorp. Tijdens deze wandeltocht
liepen mensen vanaf dorpshuis De Trefkoel in groepjes door Gasselte.
Ze kwamen langs Tweede Wereldoorlog-gerelateerde locaties. Vijf in
totaal en bij elke locatie was een informatiebord bevestigd met daarop
informatie wat zich er heeft afgespeeld en overal werd een verhaal
verteld.
Meer dan honderd mensen deden
eraan mee. Derhalve gold er opgave
zodat de organisatie alles in de hand
kon houden. Uiteindelijk liepen twaalf

Uitslagen Paasdrive van
Bridgeclub DES Exloo
Donderdagavond 14 april speelde bridgeclub DES Exloo haar
paasdrive na afloop waarvan, traditiegetrouw, de spelers met
een doosje eieren huiswaarts keerden.
De uitslagen deze avond in de A-lijn:
1.ep Greetje & Jan Bruins				
2.ep Rieky & Tinus Zinger				
3.mw Alice Folkerts & dhr Ruud v.d. Berg		

60,12%
58,80%
57,72%

B-lijn:
1.dhr Gerrit Bruins & dhr Geert Evers		
2.dhr Luuk Duisterhout & dhr Herman Meppelink
3.ep Annie & Jos Buurman				

60,74%
60,00%
58,53%

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

groepen van tien tot twaalf personen
door het dorp. Bij het dorpshuis –
maar ook verderop langs de route
- stonden voertuigen uit de oorlog

Vervolgens liep men naar de kerk waar
over driehonderd angstige mannen die
er door de Duitsers waren opgesloten
werd verteld. De laatste stop was
in de Dorpsstraat waar de Joodse
onderwijzeres Saar Frank een tijdje in
de kost heeft gezeten.
Zowel de deelnemers aan de
Bevrijdingstocht als alle bij de dag
betrokken mensen spraken van een
heel indrukwekkende dag. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Oproep van Gemeentebelangen om (opnieuw) uw
stem te laten horen
In de raadsvergadering op maandag 11 april jl. is de heer Piet Adema
benoemd als formateur voor het vormen van een coalitie bestaande uit
de partijen PvdA, LBO, VVD, CDA en CU.
Voor het opstellen van het
coalitieakkoord zullen de volgende
uitgangspunten worden gehanteerd:
· Een akkoord op hoofdlijnen op te
stellen;
· Een financiële paragraaf toevoegen
aan het akkoord
· De samenleving hierbij te betrekken;
· De raad de gelegenheid te geven
om haar wensen op hoofdlijnen in
te brengen;
· Zorgvuldige procedure voor het
werven van kandidaat-wethouders;
· Aandacht voor interne en externe
communicatie

er veel waarde aan, om de samenleving
te betrekken bij het akkoord. De
samenleving zal gevraagd worden om
input te leveren. Gemeentebelangen
denkt graag mee! Hoe kan de
samenleving betrokken worden en hoe
kan zij input leveren? Want wij vinden
het inderdaad van belang dat input
geleverd wordt vanuit de samenleving.
Volgens Gemeentebelangen is het
spreekrecht van de burger hiervoor
een prima middel.

In iedere oriënterende
raadsvergadering kan een inwoner
Gemeentebelangen las in de
gebruikmaken van het spreekrecht.
documenten: De beoogd coalitie hecht Er kan ingesproken worden op een

onderwerp dat op de agenda staat.
Of een ander onderwerp kan onder
de aandacht worden gebracht van de
raad. U kunt inspreken door u voor
12:00 uur van de vergaderdag, aan te
melden via griffie@borger-odoorn.nl.
Oproep: Beste inwoners, maak
(opnieuw) gebruik van uw spreekrecht
en lever input aan bij de beoogd
formerende partijen en voor het
coalitieakkoord. De eerstvolgende
oriënterende raadsvergadering is
donderdag 21 april.

Twee dagen lang genieten van kunstwerken in de
gemeente Aa en Hunze
Op eerste en tweede paasdag stond weer de jaarlijkse Kunstroute in de
gemeente Aa en Hunze op het programma. Twee dagen lang was het
dus mogelijk van heel wat kunstwerken te genieten. Men kon de route
volledig rijden en dus alle locaties bezoeken of gewoon één of enkele
adressen. In totaal waren er negen locaties. Dertien kunstenaars uit Aa
en Hunze deden eraan mee en drie uit Borger-Odoorn.

Op twee locaties in het
verspreidingsgebied van Week in Week
uit kon men de kunstwerken zien,
namelijk in het Kleine Kerkje aan de
Broek 2 in Gieterveen en bij Charity
van der Meer aan de Eexterweg 64
in Gieten. Week in Week uit bezocht
het Kleine Kerkje en trof daar drie
kunstenaars: Eveline Bekkering uit
Grolloo, Wilma van der Vliet uit
Gasselternijveen, Sonja de Ridder uit
Gieterveen (ook in die volgorde v.l.n.r.
op de foto).
Er was veel variatie in de
tentoongestelde kunstwerken:
schilderijen, foto’s, beelden en nog
veel meer. Ze konden ook worden
gekocht, maar een blik op de
kunstwerken werpen was eveneens
mogelijk. Dat deden er velen: op
zondag kwamen in het Kleine Kerkje
namelijk al bijna honderd mensen
mensen langs. De drie vrouwen die
hun kunstwerken in Gieterveen lieten
zien gaven aan erg tevreden te zijn
over het Kunstroute. (Week in Week uit
/ Gerry Grave)
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In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in
Want u Heer, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis

In Valthermond werden vijf
Stolpersteine gelegd
Geschrokken en aangeslagen zijn wij
door het geheel onverwachts overlijden
van ons gewaardeerd lid en vrijwilliger

Ronald Scheven

Op woensdag 13 april jl. werden voor de voormalige
woning van de Joodse slager Daniël Lezer (naast Kerk
11) aan het Zuiderdiep vijf struikelstenen in het trottoir
gelegd. De struikelstenen (Nederlandse vertaling)
zijn bedoeld als monumenten voor de slachtoffers van
het Nationaalsocialisme en worden in trottoirs voor
woningen van door de Nazi’s vermoorde mensen gelegd.

Als voetballer speelde Ronald vele jaren
in Valthermond zaterdag 1. Na zijn actieve
voetbalcarrière werd hij lid van ons jeugdbestuur.
Hierin heeft hij zich altijd zeer verdienstelijk
gemaakt. Ook bij andere activiteiten binnen onze
vereniging kon je altijd een beroep op Ronald doen.

Dankbaar voor alle mooie jaren die ons gegund zijn,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze lieve, trotse vader en opa

Minne Everhardus
 18 februari 1945

† 5 april 2022

Hennie Everhardus-Vedelaar
Janneke en Tjerk
Keimpe en Stefan

Wij zullen ons Ronald herinneren als een man die
betrokken, sociaal en oprecht in het leven stond.

Henrieke en Jesse
Jan Pieter en Joyce
Christa

De vereniging wenst Linda, de kinderen en verdere
familie heel veel sterkte toe bij de verwerking van
dit enorme verlies

Christian en Eva
Merrijn
Hanna

vv Valthermond

Huisartspraktijk Hunzedal
wegens vakantie gesloten
van 25 t/m 29 april
De Stolpersteine zijn door de Duitse kunstenaar Gunter
Demnig ontworpen. Hij zou ze twee jaar geleden zelf aan
het adres leggen, maar door de pandemie was dat toen
niet toegestaan en zo kon het gebeuren dat het nu op een
andere manier plaatsvond. Belangrijk is het feit dat de
stenen zijn gelegd. Burgemeester Jan Seton van de gemeente
Borger-Odoorn reikte ze samen met Ria Meijer-Schmaal
uit Musselkanaal (haar moeder was dienstmeisje bij het
slagersgezin Lezer), Steven Boels ( oud-buurjongetje van
de slagersfamilie en nu 88 jaar oud), Stein Kuipers van
OBS De Aanloop en Romy Kroeze van CBS Rehoboth in
Valthermond.
Vervolgens werden de Stolpersteine gelegd. Leerlingen van
de groepen 7 en 8 van beide scholen waren erbij aanwezig
net als de initiatiefnemers Valthermond.nu, de Stichting
Cultuurhistorische waarden in de Drentse Veenkoloniën en de
HV Carspel Oderen. De gemeente Borger-Odoorn heeft er
subsidie voor beschikbaar gesteld.
Na het leggen van de stenen was er nog een aanverwant
programma waarin onder meer Jan Ottens uit Valthermond
een gedicht voorlas en een verhaal over de familie Lezer
vertelde. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Waarneming voor spoedgevallen:
Dr Leeuwerik, tel: 0599-236036
Graag uw herhaalmedicatie voor
onze afwezigheid aanvragen.

Huisartsenpraktijk Leeuwerik
is i.v.m. vakantie afwezig van:
Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei.
Waarneming via
Huisartsenpraktijk van Veldhuizen
Telefoonnummer: 0599 - 234 215
(Spoed keuze 1)

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.
De dienst kan via kerkdienstgemist.nl (Protestantse
Gemeente Borger) worden teruggekeken.
Correspondentieadres:
Waardeel 50, 9531 ED Borger
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Odoornse Okki Poortvliet wint Drentse
Talentprijs Cultuur

Dit jaar heeft filmmaker Okki Poortvliet uit Odoorn de Drentse Talentprijs Cultuur
gewonnen. De 23-jarige Okki maakte vorig jaar de documentairefilm IJswee en
wordt hiervoor beloond met 2500 euro en een beeld van Els Mondt. De prijs is
maandag 11 april voor de twaalfde keer op rij uitgereikt door Stichting Kunst &
Cultuur. De organisatie wil met de prijs Drents talent in de schijnwerpers zetten
en hen ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. Okki Poortvliet was samen met
theatermaker David Westera uit Coevorden en beeldend kunstenaar Tienke Zijlstra uit
Meppel geselecteerd voor de prijs. De andere twee genomineerden ontvangen elk 500
euro.
Over de film IJswee
De film IJswee vertelt het verhaal van de
inwoners van Odoorn met passie voor
schaatsen op natuurijs. In de documentaire
wordt het gemis van het ontbreken van
natuurijs door steeds warmer wordende
winters vastgelegd. Het mondiale probleem
van de opwarming van de aarde wordt in
IJswee op lokaal niveau getoond. De film
heeft Okki door middel van crowdfunding
gefinancierd.

zijn op iemand die je niet kent. Supertof wat
ze doet. Het is bijna jaloersmakend dat ze zo
jong al dit niveau bereikt. We hopen dat ze de
lat hoog blijft leggen en probeert er daarna
overheen te springen”, besluit de jury haar
rapport.

De twee andere genomineerden
Theatermaker David Westera uit Coevorden
schitterde in 2021 in de productie ‘Peer Gynt
(speelt David Westera)’. Hij startte bij het
jongerentheater van Garage TDI in Assen en
“In de film IJswee creëert Okki Poortvliet een vormt nu met Koen van Seuren het artistieke
verstilde sfeer waarin oude en nieuwe beelden duo Antiklimax met energiek en persoonlijk
prachtig gecombineerd worden en speelt
theater. Beeldend kunstenaar Tienke Zijlstra
ze poëtisch met verschillende disciplines”,
uit Meppel maakt enorme tekeningen met
schrijft de jury in haar motivering. De jury
daarop vleselijke vormen. Ze wordt steeds
noemt haar werk esthetisch, kunstzinnig en
vaker uitgenodigd voor exposities.
meent dat ze in haar film goede vondsten
heeft met enorme verbeeldingskracht. “Okki Met de Drentse Talentprijs Cultuur kunnen
brengt een frisse wind en is daarmee de meest zowel de genomineerden als de winnaar
bijzondere filmmaker van dit moment in
werken aan verdere ontwikkeling van hun
Drenthe”.
plannen. Eerder werd de prijs uitgereikt aan
rockband Blackbriair (2021), celliste Mare
De jury is van mening dat de originele vorm
Keja (2020), beeldend kunstenaar Anne-Will
van de film met tekeningen en animaties een Lufting (2019) en musicaltalent Willemien
grote creativiteit laat zien. “Soms kan je trots Dijkstra (2018).

Gezellige sfeer tijdens het paaseieren
zoeken bij zwembad
De Leewal in Exloo
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Opening op 21 mei a.s.

Beweegtuin in Exloo bijna gereed

De Sportgroep SportExloo zet zich al enkele jaren voor een multifunctioneel
sportterrein in Exloo in: feitelijk een beweegtuin waar men meerdere sporten kan
uitvoeren en waar meerdere partijen bij zijn betrokken: Biking Neighbours Exloo,
Gymnastiekvereniging Eendracht en volleybalvereniging OSR Exloo. Het terrein van
de Beleeftuin in het dorp is het inmiddels bijna gereed en men kan over enkele weken
van het beweegterrein gebruikmaken.
De Beweegtuin is achter het gemeentehuis en
naast het sportcomplex van HOC gelegen.
Met behulp van de leden (en ouders
van jeugdige leden) van de verschillende
verenigingen wordt hard gewerkt om een
en ander op tijd klaar te krijgen. Op 22
april a.s. organiseren de combicoaches
van de gemeente Borger-Odoorn voor
de basisschool de Koningsspelen op het
tweede veld van HOC in Exloo en wordt de
Beweegtuin ook gebruikt. De opening van de
heringerichte Beweegtuin is op 21 mei met
vele mooie activiteiten gepland. Nadere info
volgt.
Jan Kleef van de Sportgroep SportExloo
is maar wat blij met hetgeen is bereikt. Dat
geldt ook voor Marloes Leeman (foto),
bestuurslid van Gymnastiekvereniging
Eendracht. Ze sprak van een prachtig
initiatief en vindt het erg goed dat alles
bijna klaar is. Op de foto staat ze voor het
pas aangelegd freerunpark waar men kan
freerunnen. Naast een freerunpark wordt
nog een beachvolleybalveld, speelkuil en
mountainbikeparcours aangelegd.
De Sportgroep SportExloo bestaat uit :
Martine Polling, Willem Oosting, Jakob

Rijnberg en Jan Kleef. De leden ervan hebben
zich ten doel gesteld Exloo sportvriendelijker
te maken en het sportcomplex van Exloo
- nadat HOC in zijn geheel naar Odoorn
is verhuisd - voor verschillende sporten,
voor jong en oud in te richten. Kleef: “We
willen van Exloo hét beweegdorp van
Noord-Nederland maken, want hoe meer
inwoners sporten of bewegen hoe beter!
Als initiatiefgroep Sport Exloo hebben we
ons verenigd en een begin gemaakt om dit
initiatief in gang te zetten. In Exloo hebben
we de mogelijkheid om van Exloo hét
beweegdorp van Noord-Nederland te maken.
De natuurlijke omgeving, de samenwerking
met onze inwoners en de uitdagingen die
op ons afkomen maken dat we deze kans
met beide handen willen aangrijpen. Onze
openbare ruimte kan nóg uitdagender worden
ingericht om kinderen meer buiten te laten
spelen. Ouders kunnen meedoen en we
betrekken de sportverenigingen, de school,
de gemeente en onze inwoners erbij om dit te
realiseren.
Wij denken dat door het organiseren van een
innovatief en participatief proces we meer
kinderen en hun ouders aan het bewegen
krijgen. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Op verschillende locaties in BorgerOdoorn waren paasvuren te zien
Op eerste paasdag waren weer heel wat paasvuren te bekijken. Ook in de gemeente
Borger-Odoorn waar op twaalf locaties paasvuren waren te zien. Het ene wat groter
dan het andere en op de ene locatie was het wat drukker qua aanwezigen dan op
een andere. Maar al met al was er sprake van een prima opkomst en verliep alles
vlekkenloos.
Ook in Buinen waar het vuur niet heel
groot was, maar er zeker tussen de honderd
en honderdvijftig mensen kwamen kijken.
Week in Week uit maakte er een foto met
een delegatie van de organisatie, Vereniging
Dorpsbelangen Buinen.

Afgelopen zaterdagochtend was er een erg gezellige sfeer tijdens het paaseieren
zoeken bij zwembad De Leewal in Exloo. Bijna veertig kinderen deden eraan mee en
kijken net als de organisatie op een erg leuke ochtend terug.
Eenvoudig was het niet om de gouden
eieren te vinden, want daar waren er maar
een paar van en de paashaas had ook nog
eens extra zijn best gedaan om de eieren zo
goed mogelijk te verstoppen. Toch waren
er een paar kinderen bij die er als de kippen
bij waren en als razenden van start gingen.
Want wie de gouden eieren zou vinden zou
prachtige prijzen winnen: een persoonlijk
zwemabonnement, een meerbadenkaart, een
persoonlijke leskaart (allen voor dit jaar) en
heel veel andere mooie prijzen.

De ambiance was erg leuk, want de
medewerkers van het zwembad waren in
paassfeer verkleed. Dat gold ook voor
Nathalie Kramer (zie foto) die als paashaas
fungeerde. Het leverde leuke reacties op.
“Het was een prachtige ochtend met best
veel deelnemers. Ze genoten allemaal en
de winnaars van de prijzen ook. Deelname
was trouwens gratis. Daar kozen we bewust
voor, want we wilden de kinderen iets leuks
aanbieden en dat is aan de reacties te horen
gelukt”, sprak Kramer. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Op de volgende locaties waren paasvuren
te zien met daarvoor de naam van de
organisatie:
- Dorpsbelang Klijndijk en Dorpsbelangen
Odoorn: Middelweg te Odoorn;
- Plaatselijk Belang Valthe: achter het
dorpshuis aan de Langhietsweg;
- Vereniging Dorpsbelangen Ees en
Eesergroen: Eeserstraat/Witkoelen-weg te
Eesergroen;
- Boerschap Westdorp: Stroetendijk te
Westdorp;
- Activiteitencommissie Exloo: Buinerweg
naast de oude waterzuiveringsinstallatie in
Exloo;
- Dorpsbelangen Drouwen/Bronneger/
Bronnegerveen: Dorpsstraat 7 in

Bronnegerveen;
- Plaatselijk Belang Buinerveen/NieuwBuinen West: Zuidelijke Tweederdeweg in
Nieuw-Buinen;
- Rooms Katholieke Kerk Zandberg: achter
de kerk aan de Kerklaan 23 in Zandberg;
- Stichting Boerenrock: Verbindingsweg
tussen Drouwenmond en Drouwenerveen;
- De heer Scheven: Valtherweg 37 in Exloo;
- Vereniging Dorpsbelangen Buinen: kruising
Eilandenweg/Munkakkers;
- Buurtvereniging De Strengen: Strengenweg
te Borger, tussen nr. 6 en 8.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

36

Westerwolder
16 Lougblad
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Bij aankoop van een set
gouden ringen (vanaf € 499,-)
ontvangt u een staatslot!
Maak kans op de hoofdprijs
van € 1.000.000,-

 Grootste collectie trouwringen van Noord-Nederland
400 verschillende sets in onze showroom
 Ruim
in Winschoten
duidelijk geprijsd en
 Alles
inclusief gratis gravering
ongestoord bekijken
 Heerlijk
en proberen
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Bandleider Gerrit de Hoop blikt vooruit op ‘feest der herkenning’

Black Lake headliner Forever Young Festival in Atlas
Theater Emmen
door Jan Johan ten Have
BORGER/EMMEN - Was de
wens de vader van de gedachte toen
de naam van het Forever Young
Festival in Emmen werd bedacht?
En is bandleider Gerrit de Hoop
uit Borger van festivalheadliner
Black Lake daadwerkelijk de Keith
Richards van de Hondsrug? Hoe
dan ook, Gerrit is met zijn 74 jaren
nog altijd tot op zijn botten rock ‘n
roll. Hij kan dan ook niet wachten
om op 13 mei met zijn muzikale
makkers de dakpannen van het Atlas
Theater te spelen.

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Uitslagen van de afgelopen week in het Anker 11 t/m 14
April 2022
Maandag 11 2e lijn A-lijn
1 Martje & Martin Abrahams
2 Neeltje Tack & Roelie Roossien
3 Alma Winkel & Herman Scheltinga

63,30%
63,24%
62,17%

Dinsdagavond 12 2e lijn A-lijn
1 Ans & Sicco de Jong 69,31%
2 Anneke de Boer & Alice Folkerts
3 Anneke Tapper & Henk Loman

61,53%
57,32%

B-lijn
1 Gerrit Jan Lahuis & Bonne Timmer
2 Egbert & Minie Speelman
3 Marry & Geert Everts

65,83%
59,64%
59,51%

Donderdagmiddag 14 April A-lijn
1 Janny Werkman & Gerhard Fleurke
2 Bert Dekens & Gerda Wind
3 Sammo Wesseling & Willem Kamps

57,44%
57,11%
56,99%

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

De bandnamen die de line-up laat
zien, mogen dan niet allemaal bekend
zijn sinds de Roaring Sixties, een
groot deel van de muzikanten die
tijdens het Forever Young festival het
podium betreden is dat zeker wel. In
The Stokers, Six6, Blues2, Shadowski
en Action spelen vele regionaal
legendarische rockmuzikanten van
het Zuidoost-Drentse veen en zand.
Alle bandjes op het festival spelen die
avond vrijwel louter covers van bekende
rockmuziek uit de tweede helft van de
vorige eeuw.
Feest der herkenning
Het wordt een feest der herkenning,
als het aan Gerrit ligt een meebrul- en
dansfeest waarover nog lang nagepraat
wordt. “Met elkaar hopen we op die
ouderwets gezellige feesttentensfeer”,
zegt de Black Lake-bandleider. “Ik
vind het een fantastisch idee van de
Vrienden van het Atlastheater om met
al deze Zuidoost-Drentse muzikanten
zo’n festival te houden. Er zijn bijna
900 kaarten beschikbaar en daarvan was
meer dan de helft al snel na aanvang
van de voorverkoop verkocht. Dus ik
verwacht een volle bak met een heerlijk
reüniegevoel.”

Bandleider Gerrit de Hoop van Black Lake voor een prachtige concertfoto, in 2019 gemaakt
door Trees Rouw in Oberhausen (Foto: Jan Johan ten Have)

enigszins mank. Want waar Keith de
gitaar ter hand neemt, moet Gerrit het
doen met twee snaren minder. Dat is
overigens niet altijd het geval geweest,
in de beginjaren van Black Lake speelde
De Hoop gitaar. Gerrit is het enige
lid van het eerste uur van Black Lake.
Hij maakt dit jaar de zestig nog niet
vol, want hij was er twee jaar tussenuit.
In 1999 was het na bijna dertig jaar
full-time Black Lake wel genoeg. Gerrit
dacht dat hij te oud werd voor het rock
‘n rollpodium. Hij deed een stapje terug
en bleef alleen de boekingen doen.
Ouwe rock en Zuidoost-Drenthe gaan
Twee jaar later pakte hij de plectrum
al jaren hand-in-hand. Het Sixtiesfestival toch weer op om de band nieuw elan in
Emmen was tot 2008 maar liefst
te blazen. “Toen maakten we wel een
achttien keer een publiekstrekker van
keuze om het een stuk rustiger aan te
jewelste. Elke editie trok de maximale
gaan doen”, vertelt hij.
2500 bezoekers en diverse legendarische
bands uit binnen- en buitenland
Want fulltime muzikant in een rockband
betraden er het podium. Black Lake
lijkt misschien een jongensdroom, de
was er elk jaar van de partij als ‘cement
realiteit was dat de band gemiddeld drie
tussen de stenen’. “Als enige coverband tot vier optredens per week gaf - 160
speelden wij de pauzes tussen de
tot 180 per jaar, waarvan het merendeel
optredens van de hoofdacts vol”, vertelt in Duitsland. En dan doken ze ook
Gerrit.
nog eens twee dagen per week de
oefenruimte in. Gerrit: “We speelden
Black Lake 60 jaar
naast rock ‘n roll en feestmuziek ook
De vergelijking tussen De Hoop en
veel top 40. Dat betekent dat je bij de
Keith Richards gaat trouwens wel
tijd moet blijven en elke maand wel een

paar nieuwe nummers moet instuderen.
Dat werd op een gegeven moment echt
te veel. Toen ik in 2002 weer bij de band
kwam, besloten we dat we voortaan
alleen nog de muziek gingen spelen
waarvan we zelf houden: de echte,
ouderwetse classic rock.” Het aantal
optredens werd teruggeschroefd naar
maximaal 120 per jaar en de band stopte
met het bijna wekelijks instuderen van
nieuwe nummers.
Forever Young Festival
De playlist van Black Lake voor het
Forever Young Festival is nog niet
helemaal definitief. De Hoop en
zijn collega’s zanger-gitarist Willem
Tuhumury, leadzanger Henk Rouw,
toetsenist Hans Tinge, drummer Harry
Lesteluhu, zanger-gitarist Jan de Vrieze
en zanger-gitarist Mark Schimmel
kunnen daarvoor putten uit een zeer
ruim bemeten repertoire met nummers
van onder meer Status Quo, ZZ Top,
Lenny Kravitz, Foreigner, Guns ‘n
Roses, Van Halen, Toto, The Band en
Pink Floyd. En één ding is zeker: op
welke nummers de keuze ook valt, de
muziek wordt perfect uitgevoerd en het
speelplezier en de lol spatten er nog
altijd vanaf.”

Uitslagen Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen Vrijdagploeg van GKC uit Gasselte schafte nieuwe

zitmaaier aan

Er werd gespeeld op dinsdag 12 april jl.
Paar 1. Grietje Hofsteenge & Dina Trip
2. Gera Meijer & Teun ter Haar 		
3. Hilde Pufkus & Alie Lubbers
		

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

68,42 %
64,61 %
58,67 %

Biologische boerderij
“de Morene”

Dagelijks verse

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

ASPERGES

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Elke vrijdagochtend vinden onderhoudswerkzaamheden op
sportpark Hoogte der Heide in Gasselte plaats. Dan worden door
een aantal mannen allerlei werkzaamheden uitgevoerd zodat het
sportpark er netjes blijft uitzien. Een van die activiteiten is het
maaien van het gras. Omdat het een tijdrovende en intensieve klus is
is een nieuwe zitmaaier aangeschaft. Dat kon niet zomaar, maar het
werd mogelijk gemaakt door de opbrengst van de verkoop van oud
ijzer.
Elke vrijdag kan men ouder ijzer naar
de daarvoor bestemde ruimte op het
sportterrein brengen. Velen deden dat
en dus was het ‘potje’ aardig gevuld
zodat de machine kon worden gekocht.
“Het is echt een uitkomst voor ons,
want zo gaat het maaien stukken sneller
en is het werken straks nóg een stuk
prettiger”, sprak Carel Bos van de
vrijdagploeg.

Berend Habing (in het midden
op de foto) is de man die straks
veelvuldig op maaier zal zitten.
Lodewijk Dokter (links op de
foto) en Jaap Boontjes (rechts op
de foto) hebben ervoor gezorgd
dat juist deze zitmaaier werd
aangeschaft. Zij zullen er tevens
voor zorgen dat er onderhoud
aan de maaier plaatsvindt. (Week
in Week uit / Gerry Grave)
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a.s. Vrijdag inschrijfdag bij Vogelzang in Borger Peuters en kleuters zongen voor

Gratis advies over glasvezel internet
Borger-Odoorn

bewoners van de Wanne in Nieuw-Buinen

Binnenkort kunt u glasvezel internet krijgen via Solcon in Borger-Odoorn. Dat is
goed nieuws, want glasvezel internet is vliegensvlug. Op vrijdag 22 april staat Solcon
voor al uw vragen klaar bij Vogelzang in Borger. En sluit u tijdens uw bezoek een
glasvezel abonnement van Solcon af ? Dan krijgt u naast twee gratis wifi-versterkers
t.w.v. €139,90, betere internetsnelheden, 50% korting op een installatiemonteur en ook
nog eens een jaar lang gratis ESPN of het Pluspakket.
Mooi toch? Dan wilt u vast weten wat wifiversterkers zijn, wat de monteur voor u doet
en wat ESPN of het Pluspakket inhouden…
Wat zijn wifi-versterkers?
Simpelweg versterken deze apparaatjes
de afgezwakte wifi. Door een matig
zendvermogen van uw router, dikke muren in
uw huis of storingen kan het internetsignaal
op sommige plekken niet goed bereikbaar
zijn. Een wifi-versterker versnelt traag
internet niet. De versterker versterkt enkel de
wifi die uit de router komt.
Heeft u bijvoorbeeld een slechte verbinding
op zolder, maar een goede als u vlakbij de
router zit? Dan kunt u na het installeren
van een wifi-versterker rekenen op dezelfde
kwaliteit verbinding.
Wat doet de monteur?
Nu kunt u via de Solcon handleiding zelf
uw wifi installeren of u maakt een afspraak
met een monteur. Bij deze actie betaalt u €
35,- in plaats van € 90,-. De monteur zal wifi
instellen op uw laptop of mobiel, er wordt
een wifi controle uitgevoerd en persoonlijke
uitleg over uw wifi gegeven. Sluit u naast een

internetpakket ook televisie af ? Dan helpt
de monteur ook met het televisie menu en
afstandsbediening, want met een toevoeging
op uw zenderpakket kan dat geen kwaad.
Wat is ESPN Compleet?
Met ESPN mist u niets meer op nationaal en
internationaal sportgebied. Zo kijkt u iedere
speelronde naar alle Eredivisiewedstrijden
en er is veel aandacht voor de Keuken
Kampioen Divisie, het KNVB Bekertoernooi
en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Maar
ook het WTA-tennis, ijshockey uit de NHL,
American Football uit de NFL en meer.
Tijdens de actie kunt u een jaar lang gratis
naar alle sportwedstrijden kijken. U betaald
dus € 0,- in plaats van €12,99 per maand.
Geen sportfanaat? Kies 20 extra zenders
Geen sportfan? Dan kunt u in plaats van
ESPN een jaar lang gratis 20 extra zenders
aanvragen. Dat kunnen ook muziekzenders
zijn en televisieprogramma’s voor de
allerkleinsten. Van Nick Jr. tot Baby TV.
Voor meer info kijk op
www.solcon.nl/borger-odoorn

Eerste paal geslagen: bouw Zonnepark
Buinerhorn en Zonnepark Drouwenerzon
gestart
Lokale ontwikkelaar Roelof Jan Wollerich heeft samen met Mark van Rij van Chint
Solar symbolisch de eerste paal geslagen van Zonnepark Buinerhorn en Zonnepark
Drouwenerzon. De bouw van beide zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn is
daarmee officieel gestart.
Zonnepark Buinerhorn wordt gebouwd
tussen de N374 en Nieuw-Buinen. Op het
terrein van 5,6 hectare worden meer dan
14.000 zonnepanelen geïnstalleerd, waardoor
jaarlijks ruim 2.500 huishoudens van groene
energie worden voorzien. Het zonnepark
heeft een opgesteld vermogen van 7,86
megawattpiek (MWp).
Zonnepark Drouwenerzon wordt gerealiseerd
op een 5 hectare groot terrein, ten zuiden
van Drouwenermond. De ruim 12.000
zonnepanelen, met een opgesteld vermogen
van 6,67 MWp, kunnen jaarlijks ongeveer
2.100 huishoudens voorzien van duurzame
energie.
De plannen voor beide zonneprojecten
zijn door lokale ondernemers Roelof
Jan en Jan Willem Wollerich van Mts.
Wollerich geïnitieerd en ontwikkeld als
duurzame tak van het akkerbouwbedrijf.
De projecten zullen in samenwerking met
projectontwikkelaar Chint Solar verder
gerealiseerd worden. De verwachting is dat
de bouw van de zonneparken in de zomer
wordt afgerond, waarna ze zullen worden
aangesloten op het elektriciteitsnet.
Bij beide zonneparken is er rekening
gehouden met zichtlijnen vanuit de
nabijgelegen dorpen. Een omliggende
windsingel zal het hek en de panelen
maskeren. De natuur krijgt daarnaast de
ruimte: het land onder de panelen wordt
ingezaaid met een met bloemen verrijkt
grasmengel. De dichte structuur van de
beplanting zal nestgelegenheid en beschutting
bieden voor vogels. Het beheer geschiedt
onder andere via beweiding met schapen.

Afgelopen week hebben de peuters en kleuters van Kindcentrum de Klister liedjes
gezongen voor bewoners van de Wanne.
Op Kindcentrum De Klister in NieuwBuinen leefden ze samen naar Pasen toe.
Donderdagochtend was er een paasontbijt
en werd er met alle kinderen naar de
Baptistengemeente gewandeld om daar het
Paasfeest te vieren.

In de aanloop naar Pasen hebben de peuters
en kleuters dus ook een bezoekje gebracht
aan de Wanne om daar paasliederen voor
de bewoners te zingen en daar genoten
de bewoners zichtbaar van. Ook werden
er namens het kindcentrum mooie tulpen
aangeboden.

Ingezonden brief

Zou Thorbecke het zo bedoeld hebben?
Gemeentebelangen, met 7 van de 21 zetels veruit de grootste partij in de raad van BorgerOdoorn, wordt buiten de coalitie gehouden. Die zou moeten bestaan uit PvdA (3 zetels),
Leefbaar Borger-Odoorn (3 zetels), VVD (3 zetels), CDA (2 zetels) en ChristenUnie
(1 zetel). Vijf partijen die gezamenlijk vanuit de achterkamertjes laten weten “niet genoeg
vertrouwen te hebben in een constructieve samenwerking met Gemeentebelangen.”
Met andere woorden: een derde van het electoraat in Borger-Odoorn wordt hier zomaar
even aan de kant geschoven. Geen wonder dat steeds minder kiezers nog de gang naar de
stembus wagen. Hun stem wordt, als puntje bij paaltje komt, toch niet gehoord.
En waarom niet? Omdat ‘oude wonden’ tussen plaatselijke politici blijkbaar vóór de
inhoud gaan. Ik denk niet dat Thorbecke, de grondlegger van onze parlementaire
democratie, het zo bedoeld heeft.
Daniël Muskee
Borger

Lever nu uw input voor het coalitieprogramma

Uw stem telt!
Roelof Jan Wollerich van Mts. Wollerich:
“Ik ben erg blij dat we na een lange tijd van
zorgvuldige voorbereiding van start zijn
gegaan met de bouw van beide zonneparken.
Met Chint Solar hebben we een partner
gevonden met een eigen netwerk om de
projecten te realiseren, ondanks de huidige
netcongestie. Het vormt een belangrijke
aanvulling in de continue verduurzaming van
onze onderneming. Daarnaast wordt een
deel van de opbrengst gebruikt om lokale
initiatieven te ondersteunen. De dorpshuizen
in Nieuw-Buinen en Drouwenermond
ontvangen op ons initiatief ieder een cheque
van 5000 euro bij realisatie van de projecten
voor een duurzame besteding.”
Mark van Rij, Head of Business Nederland
bij Chint Solar: “We zijn er trots op dat we
samen met Roelof Jan het startsein hebben
gegeven voor de bouw van Zonnepark
Buinerhorn en Zonnepark Drouwenerzon.
We werken gedreven aan een toekomst van
duurzame energie in Nederland en dankzij
de ontwikkeling van deze zonneparken
zetten we weer een belangrijke stap in de
energietransitie. Daarnaast laten we met
deze projecten zien dat zonne-energie en
versterking van de natuur uitstekend samen
kunnen gaan.”

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart zijn PvdA, Leefbaar
Borger-Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie gestart met coalitiebesprekingen. Dit
willen we niet doen zonder uw inbreng. Wij streven naar een coalitieakkoord op
hoofdlijnen. Dit geeft richting voor de toekomst van onze gemeente. De komende
vier jaar willen we graag besturen in verbinding met u en daarom vragen wij u wat u
ons zou willen meegeven. Welke onderwerpen mogen niet ontbreken in het nieuwe
coalitieprogramma?
Wat wilt u ons meegeven voor de komende vier jaar? Laat het ons weten!
Dat kan door tot uiterlijk dinsdag 26 april tot 12.00 uur door:
- een e-mail te sturen naar gemeente@borger-odoorn.nl onder vermelding van
‘coalitieprogramma’.
- een schriftelijk bericht aan de Gemeente Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo
- een persoonlijk gesprek met één van de coalitiepartijen. Hiervoor nodigen we u/jou van
harte uit op zaterdag 23 april
•
van 15.00 tot 16.00 uur MFA ’t Brughuus in Valthermond en
•
van 16.30 tot 17.30 uur in de Willibrordkerk in Borger
Wat gaan we doen met de inbreng?
Wij proberen uw inbreng zoveel mogelijk te betrekken bij de vorming van het
coalitieprogramma en nog belangrijker straks bij de uitvoering van de plannen. Want uw stem
telt niet alleen vandaag, maar ook morgen en de komende jaren!
De formerende partijen,
PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie
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Wim start de verkoop!
START VERKOOP > OPEN HUIS

START VERKOOP > OPEN HUIS

START VERKOOP > OPEN HUIS

START VERKOOP > OPEN HUIS

Aanmelden!

Aanmelden!

Aanmelden!

Aanmelden!

vrijdag 22 en maandag 25 april

Donderdag 28 en vrijdag 29 april

Donderdag 21 april

Donderdag 28 en vrijdag 29 april

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Borger - Torenes 82
| VRAAGPRIJS: € 375.000,- k.k.

Borger - Rozedael 207
| VRAAGPRIJS: € 225.000,- k.k.

Borger - Markestraat 117
| VRAAGPRIJS: € 225.000,- k.k.

Valthermond - Zuiderdiep 328
| KOOPSOM: € 335.000,- k.k.

Wilt u graag vrijstaand wonen direct bij alle centrumvoorzieningen van Borger? Dan is dit uw
kans! Deze vrijstaande woning ligt op een hoekkavel direct naast een fiets-/voetpad dat u leidt
naar het winkelcentrum van Borger. Lopend uw
boodschappen kunnen doen, hoe fijn is dat? In dit
huis komt door een fijne uitbouw van de woonkamer veel daglicht binnen. Slaapgelegenheid biedt
deze woning zowel op de begane grond (één
slaapkamer) en 4 slaapkamers op de verdieping.
Bergruimte vindt u op de tweede verdieping en in
de aanbouw op de begane grond, waar uw garage inpandig bereikbaar is.

In kindvriendelijk hofje aan de rand van Borger
maar toch nabij de voorzieningen gelegen royale
eengezins-tussenwoning met aangebouwde stenen garage. De woning kenmerkt zich door een
speelse architectuur, beschikt over 4 slaapkamers
en een tuingerichte woonkamer.

Wilt u verhuizen zonder klussen? Laat u dan overtuigen door deze instapklare en moderne tussenwoning. Op fraaie locatie met vrij uitzicht over de
straat gelegen, staat deze goed onderhouden,
modern afgewerkte en instapklare eengezinswoning met aangebouwde berging, achterom en
besloten tuin. Het geheel is gelegen op 131 m²
eigen grond.

Wilt u levensloopbestendig wonen met slapen
en baden op de begane grond in een landelijke
omgeving met voldoende ruimte voor een ruimte
vragende hobby of het houden van dieren? Kom
dan langs voor een bezichtiging en voel u thuis in
deze sfeervolle, speelse en moderne vrijstaande
woning

UW DROOMWONING
NIET MISSEN?

ZOEKT U EEN VRIJSTAANDE
WONING? OPGELET!

GRATIS
WAARDE

De komende weken mogen wij
enkele pareltjes aanmelden in o.a.
Borger, Gasselte, Musselkanaal
en Valthermond.

BEPALING

Bel Wim
om samen uw
verkoopkansen
te bepalen.

Schrijf u dan gratis en vrijblijvend via Wim Stuursma
Makelaardij in in het NVM-zoeksysteem van Move.
Via dit systeem ontvangt u het nieuwe aanbod
al “voor” vertoning op Funda in uw mailbox.

Kruisstraat 2a , 9531 JE Borger | Tel. 0599 - 23 66 66 - info@wimstuursma.nl | www.wimstuursma.nl

Harry Niehof klinkt in d’Rentmeester in
Valthermond
Vanwege de afgelopen lockdown hebben we
een paar concerten moeten uitstellen. Maar
nu eindelijk klinken op zaterdag 23 april
de prachtige liedjes van Harry Niehof in
d’Rentmeester.
Een muzikant met een prachtige muziekgeschiedenis.
In de jaren 70 begonnen met verschillende bands
en in 2002 gooide Harry het over een andere boeg
en treed op met Groningse liedjes uitgebracht
onder zijn eigen naam. Prachtige liedjes met in zijn
kenmerkende percussieve fingerpicking-stijl Je bent
van harte welkom om deze unieke voorstellingen te
komen bezoeken in de sfeervolle concertboerderij
d'Rentmeester in Valthermond.
De bar gaat open vanaf 19:15, parkeren op eigen
terrein. Kaarten zijn te bestellen via de website
www.drentmeester.nl
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Lezing over Annie Post-Salomons, een
verzetsvrouw uit Nieuw-Buinen
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Jubilarissen gehuldigd bij
vv Valthermond

Op woensdag 4 mei is er in het Streekhistorisch Centrum van Stadskanaal, aan
de Ceresstraat 2, een speciale lezing. Jan-Willem van de Kolk vertelt dan over het
bijzondere leven en vooral de ontberingen die Annie Post-Salomons tijdens de Tweede
Wereldoorlog moest ondergaan.
In het voorjaarsnummer
van Veerten verscheen ‘Het
verborgen leed van Annie PostSalomons’. Dat is tot nu toe het
meest indringende verhaal dat
Jan-Willem van de Kolk heeft
geschreven voor het tijdschrift
van het Streekhistorisch
Centrum. Annie groeide op in
Nieuw-Buinen, trouwde met
verzetsman Marinus Post en
keerde na haar gevangenschap in
vrouwenkamp Ravensbrück aan
het einde van de oorlog terug in
Nederland. Dat is een wonder
na wat haar is overkomen.
In de lezing tipt Jan-Willem ook het leven
aan van z’n grootmoeder Geertruida
Groenwold-Post, en vertelt hij over het
onderduikersadres van Jantje BrouwerGroenwold aan de Handelskade. Tijdens de
laatste oorlogsmaanden was het adres tevens
de uitvalsbasis voor Thie Brouwer, voorman

van de ARP en vriend en
baken in de storm voor
bekende verzetsmannen als
Jan Smallenbroek en Johannes
Post. De lezing begint om
14.30 uur en de entree
bedraagt € 4,50 (donateurs
van het SHC €1,50 op vertoon
van de pas). Reserveren
is noodzakelijk, het aantal
plaatsen is beperkt. Voor meer
informatie:
tel. 0599 – 61 26 49 (tijdens
kantooruren) of info@
streekhistorischcentrum.nl.
Reserveren via
www.streekhistorischcentrum.nl
Vooraf en eventueel na afloop is in
het Streekhistorisch Centrum ook de
tentoonstelling over de familie Drenth en
hun 16 onderduikers in het Stadskanaalster
Achterhuis nog te bezichtigen. Deze is
verlengd tot en met 6 mei.

Anton Postema uit Gasselte vertelde
leerlingen van OBS De Dobbe in Gasselte
over de bevrijding van het dorp
Op woensdag 13 april jl. was het 77
jaar geleden dat Gasselte werd bevrijd.
In dat kader vond er die dag op OBS
De Dobbe in het dorp een lezing over
de bevrijding door Gasselter Anton
Postema plaats. Postema is gewezen
schoolhoofd in Gasselte en weet veel
over de geschiedenis van onder meer
zijn woonplaats. Hij werd door de school
gevraagd het een en ander te vertellen.
parachutisten bij de bevrijding en over 13
april 1945 toen de de Canadezen en de Polen
Gasselte bevrijdden. De Franse parachutist
Fernand Beque, afkomstig van Madagascar,
kwam hierbij om het leven. De meeste
kinderen wisten dit niet en vonden het erg
interessant wat Postema vertelde.

“Ik vond het heel waardevol om dit te doen.
Alle kinderen kijken regelmatig naar het
Jeugdjournaal, zien de beelden uit Oekraïne
en hebben daardoor veel meer dan in
voorgaande jaren een goed beeld van wat
oorlog inhoudt en hoe belangrijk vrijheid
is. Het verhaal van oorlog en vrede moeten
we door blijven vertellen”, sprak Postema.
Hij vertelde over de rol van de Franse

Voorafgaand aan het verhaal maakten de
leerlingen samen met juf Ulka gedichten.
Hierin hebben ze vaak heel treffend verwoord
hoe belangrijk vrede en vrijheid is. “Op
woensdag zijn we na afloop van de vertelling
in de klas samen naar het monument van
Fernand Beque bij de pastorie in Gasselte
gewandeld. Daar zijn bloemen gelegd en
hebben alle kinderen hun gedichten rondom
het monument opgehangen. Vervolgens
hebben we een minuut stilte in acht
genomen.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Ancora met Wind in de zeilen naar
Atlas Theater
Vaar mee op de golven van Ancora; een
muziekprogramma met schitterende
LED walls, oogverblindend mooi licht
en oorstrelend geluid! Ancora staat met
een live-band van acht personen in het
ATLAS Theater, met een spetterende
show.
Een muzikale mix van 2020 shanty, Irish pop
en uptempo songs. Trossen los, volle vaart
vooruit, met de wind in de zeilen, het is tijd
voor Ancora!
Ancora staat met hun voorstelling ‘Wind in
de Zeilen’ op vrijdag 29 april om 20.00 uur
in de grote zaal van het ATLAS Theater.
Kaarten zijn te koop via atlastheater.nl

Vanwege de maatregelen was het twee jaar niet mogelijk om de jaarlijkse feestavond
te houden. Nu mocht VV Valthermond echter weer los en daar maakte de club dan
ook meteen dankbaar gebruik van.
Traditiegetrouw schenkt de club op de
feestavond ook aandacht aan haar trouwe
leden. Dit jaar mocht voorzitter Henk Smid
een achttal leden in het zonnetje zetten.
Victor van der Vlag, Roy de Boer, Gert Baas,
Rob Bouwman kregen door de voorzitter een
zilveren speld opgespeld en de bijbehorende
oorkonde werd uitgereikt. Bert Eling en

Patterick Feiken konden helaas niet aanwezig
zijn en zullen op een ander tijdstip hun speld
en oorkonde uitgereikt krijgen.
Naast dit zestal werden ook Rieks Homan en
Arie Weits in het zonnetje gezet. Beide heren
zijn vijftig jaar lid en zij ontvingen naast de
oorkonde een gouden speld.

Jeroens Clan ‘brengt’ Tere zieltjes naar
het ATLAS Theater
Er zijn twee soorten mensen: sneue
lafaards die nooit iets nieuws durven te
proberen én mensen zoals jij, die over tien
jaar kunnen zeggen: "Ik was op zaterdag
30 april in het ATLAS Theater in Emmen
bij de debuutvoorstelling van Jeroens
Clan. En toen waren ze nog een stuk
goedkoper.”
Na een succesvolle finalistentournee van het
Leids Cabaret Festival komen Jip de Poorter,
Matthias Tuns en Bram Kroon nu met
‘Tere zieltjes’. Een programma vol snelle
scènes, rauwe liedjes en scherpe grappen die
jij op je werk gaat proberen na te vertellen.
Succes ermee! Zorg dat jij dit gezien hebt
voordat anderen het erover gaan hebben!
Jeroens Clan staat met hun voorstelling ‘Tere
zieltjes’ op zaterdag 30 april om 20.30 uur in
het ATLAS Theater. Kaarten zijn te koop via
atlastheater.nl

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

Activiteiten in het dorpshuis in
2e Exloërmond
Op 4 mei zal er geen Samen Eten zijn, in verband met de 4 Mei herdenking in het
dorp. Op 11 mei en 18 mei gaan we weer Samen Eten, aanmelden is nodig, dat kan
telefonisch via 0599-202609 of via dorpshuis2emond@outlook.com Kom eens een
hapje mee eten.
Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00
komt het naaigroepje bij elkaar in het
Dorpshuis. Maar, het zou fijn zijn als het
groepje nog wat groter zou zijn. Heb je
altijd al graag willen leren naaien maar komt
de dinsdagochtend je niet goed uit? Bel
dan even met Reina (06 46 19 47 86) of
Anneke (06 54 12 10 41). Misschien kan
in overleg met de groep naar een andere
ochtend of middag worden overgegaan.
Wil je wel dinsdagochtend komen dan ben
je van harte welkom maar bel of app van
tevoren even met Reina of Anneke om zeker
te weten dat het doorgaat. Overigens: Er is
van alles aanwezig in het Dorpshuis om te
kunnen starten zoals stoffen, naaimachine,
naaibenodigdheden, patroonbladen.
Koor nu op donderdagavond
Het dorpskoor “JOY” zingt nu naar
hartenlust op de donderdagavond van
19.30 tot 21.30 uur een breed en gevarieerd
repertoire gezongen. De meeste leden van dit

gemengde koor zijn van middelbare leeftijd.
Lijkt het u leuk om mee te zingen, u bent
welkom!
Op donderdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur is er de mogelijkheid om in het
dorpshuis een kopje koffie te drinken en
dorpsgenoten te ontmoeten. Elke keer is
er een activiteit. Het programma voor de
komende weken is:
21 april: Film Dagboek van een Herdershond.
28 april: Naar de schaapskudde en met
elkaar daar koffiedrinken. 5 mei: Bingo (1e
donderdag van de maand).
Loop eens binnen om zelf te beoordelen of
u vaker wilt komen. Op 13 mei is er weer een
BINGO avond. Er worden 9 rondes en een
super ronde gespeeld. Kosten € 10,00 voor
de Bingokaarten, inclusief de koffie of thee.
Andere drankjes voor eigen rekening. We
starten om 19.30 uur.
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SV Borger heeft geen kind aan SC Angelslo

sv Borger

Het was afgelopen zaterdag al de vierde overwinning op rij voor SV Borger. Na HS’88, WVV en Mussel moest ook
Angelslo haar meerdere erkennen in de groenhemden. Waar er in de drie voorafgaande wedstrijden bij vlagen zeker
sprake van spanning was, daar was het duel tegen de laagvlieger uit Emmen al binnen tien minuten gespeeld. Op
dat moment leidde Borger al met 2-0, waarna de tegenstander van geluk mocht spreken dat het in de minuten die
volgden niet volledig geslacht werd. Borger miste enkele opgelegde mogelijkheden en liet daarna de teugels wat
vieren. Halverwege de eerste helft lag de derde er nog wel in. Het maakte dat de tweede helft een formaliteit was.
Dat laatste is nooit gunstig voor de attractiviteit. Zo ook deze middag, hoewel het slotakkoord nog wel van grote
schoonheid was. Eindstand: 4-0.

Woensdag 20 april 2022		
20:00 FC Klazienaveen 5
Borger 3
Vrijdag 22 april 2022		
Dames 7 tegen 7 spelen in Borger		
19:30 Borger VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
20:00 Borger VR1
Buinerveen VR1
20:30 Borger VR1
SJS VR2
Heren 7 tegen 7 spelen in Stadskanaal		
20:00 Borger 45+1
SJS 45+2
19:30 JVV 45+1
Borger 45+1
20:30 PJC 45+1
Borger 45+1

Door: Erwin Beukema
Foto: Alle Oldenbeuving

Zaterdag 23 april 2022		
09:00 Borger JO11-4
HOC JO11-2
09:00 Borger JO9-2
SJO BBC JO9-2
11:15 Borger JO11-3JM
Stadskanaal JO11-2
11:30 Borger JO15-2
ST HOC/ValtherBoys JO15-1
14:30 Borger JO19-1
SJS JO19-1
09:00 Beilen JO13-1
Borger JO13-1
10:00 FC Zuidlaren JO8-3
Borger JO8-1
10:15 Assen FC JO9-1
Borger JO9-1
11:00 FC Zuidlaren JO13-2
Borger JO13-2
11:00 Meerdijk JO11-1
Borger JO11-2
11:30 Smilde’94 JO11-1
Borger JO11-1
12:00 Raptim JO15-2
Borger JO15-1
12:30 SVN’69 JO17-1
Borger JO17-2
13:00 DZOH JO13-5
Borger JO13-3JM
14:30 SVBO 1
Borger 1
14:30 Fit Boys 2
Borger 2
Zondag 24 april 2022		
10:00 De Treffer ‘16 2
Borger 2 zo.

HOC
Woensdag 20 april
19.30 St HOC/ Valthermond Vr1 Nieuw Buinen Vr1
20.00 St HOC/ Valtherboys 7
Sweel 4
		
Vrijdag 22 april
19.30 HOC 45+ 1
Sweel 45+ 1
20.00 Sleen 45+ 1
HOC 45+ 1
21.00 HOC 45+ 1
Twedo 45+ 1
		
Zaterdag 23 april
9.00 HOC JO10-1
SJO BBC JO10-1JM
9.00 HOC JO8-1
Bargeres JO8-2JM
9.00 HOC JO9-1
HHCombi JO9-1
9.00 Borger JO11-4
HOC JO11-2
9.30 HOC JO11-1
Valthermond JO11-1
10.00 Sleen JO13-1JM
St HOC/ Valtherb. JO13-1
10.30 Klazienaveen JO12-2JM
HOC JO12-1JM
11.30 Borger JO15-2
St HOC/Valtherb. JO15-1
12.15 LEO (Loon) JO17-1
HOC JO17-1
14.00 Schoonebeek Vr1
St HOC/ Valthermond Vr3
		
Zondag 24 april
10.00 st HOC/ Valtherboys 3
SVBC 2
10.00 st HOC/ Valtherboys 4
HHCombi 2
10.00 Schoonebeek 3
St HOC/ Valtherboys 5
10.30 Nieuw Buinen 2
HOC 2
14.00 HOC 1
Musselkanaal 1
		
Woensdag 27 april		
14.00 Dalen 5
St HOC/ Valtherboys 7

Gasselternijveen
Vrijdag 22 april 2022
Gasselternyveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
Gasselternyveen 45+1
Borger VR1
SJS VR2
SJO ZVC ‘14 VR1

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

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

Zaterdag 23 april 2022
ASVB JO10-1JM
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
SJO ZVC ‘14 JO12-2
Ter Apel ‘96 FC JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO BBC JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
ST Asser Boys/FC Assen
Achilles 1894 JO8-3

SJO ZVC ‘14 JO10-1
Twedo JO15-1
Noordster JO17-1
FC Zuidlaren JO14-2
BATO JO9-1
ST VAKO/Tynaarlo JO1
SJO ZVC ‘14 JO10-2
Achilles 1894 JO9-3
Gieten JO7-1
Rolder Boys JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
ACV JO9-3
BATO JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 VR1
SJO ZVC ‘14 JO8-1

09:00
14:00
09:00
11:00
09:00
11:00
10:15
09:00
09:00
09:10
09:20
09:00
09:00
14:30
08:30

Zondag 24 april 2022
Gasselternyveen 4
Schoonebeek 1
Gasselternyveen 2

Bareveld 3
Gasselternyveen 1
VV Sleen 2

10:00
14:00
11:00

Immens kwaliteitsverschil
Borger had de uitwedstrijd met 2-1 verloren van Angelslo.
De mannen van Arne Joling hadden dus iets goed te maken
afgelopen zaterdag. Toch koos Joling voor de beproefde
enigszins behoudende tactiek van de afgelopen weken.
Dat wil zeggen inzakken en loeren op de fouten bij de
tegenstander. De strijdwijze van de uitploeg was precies
hetzelfde, waardoor het in de beginfase even uit leek te
draaien op een schaakspel. Tot Hendrik Gustin in de negende
minuut Luuk Kenter de diepte instuurde. De Borgerder spits
schudden enkele opponenten van zich af en schoot de 1-0
rustig tegen de touwen. Nog geen minuut later lag de tweede
er ook al in. Nu was Gustin de afmaker. Angelslo dreigde
volledig overlopen te worden. Het mocht van geluk spreken
dat Floris Hiddink (2x) en Kenter in de tien minuten die
volgden opgelegde kansen voor de thuisploeg vakkundig om
zeep hielpen. In de 23e minuut was het wel raak. Gijs Roda
profiteerde van goed voorbereidend werk van Kenter. De
wedstrijd was daarmee definitief beslist. Borger hoefde niet
zo nodig meer en Angelslo kon simpelweg niet beter. Als de
gasten al eens aan de bal kwamen, dan waren ze het leder
binnen no-time weer kwijt. De thuisploeg speelde niet eens
groots, maar had wel de volledig controle. Het leverde nog
enkele mogelijkheden op, gescoord werd er tot de rust echter
niet meer.

Gieten
Donderdag 21 april
18:30 Gieten JO9-1

Rolder Boys JO9-2

Vrijdag 22 april
19:30 Annen 1
20:00 VV Gieten Zaal
21:00 Gieten 3 Zaal

Gieten 2 Zaal
Tunas 1
LTC 8

Zaterdag 23 april
09:00 Gieten/Eext JO15-1
09:00 Gieten JO8-1
09:00 ZVC ‘14 JO7-1
09:10 Gieten JO7-1
09:20 Rolder Boys JO7-1
09:30 Wildervank JO13-1JM
10:15 Actief JO8-4
10:30 Gieten/Eext MO15-1
10:30 Gieten/Eext JO12-2
10:30 Gieten JO11-1
10:30 Westerwolde JO15-2JM
10:30 Actief JO17-1
12:30 Gieten/Eext JO19-2
14:00 Klazienaveen MO15-1
14:30 Ter Apel ‘96 JO19-1

Lewenborg JO15-3
Rolder Boys JO8-1
Gieten JO7-1
BBC JO7-1
Gieten JO7-1
Gieten/Eext JO13-2
Gieten JO8-2
ACV MO15-1
Zuidlaren JO12-4
Musselkanaal JO11-2
Gieten/Eext JO15-2
Gieten/Eext JO17-1JM
Stadskanaal JO19-2
Gieten/Eext JO15-3
Gieten/Eext JO19-1

Zondag 24 april
10:00 Gieten 2
10:00 Gieten 5
10:00 GKC 3
12:00 Annen 3
14:00 VV Gieten

Annen 2
GKC 2
Gieten 7
Gieten 4
Westerwolde 1

vv Buinerveen
Vrijdag 22 April			
Heren 7 tegen 7
Te Gasselternijveen		
Buinerveen 45+
Nieuw Buinen 45+
19.30 uur
Buinerveen 45+
SJS 45+
20.00 uur
Gasselternijveen 45+ Buinerveen 45+
20.30 uur
Dames 7 Tegen 7
Te Borger
SJS VR 2
Buinerveen VR 1
19.30 uur
Buinerveen VR 1
Borger VR 1
20.00 uur
ZVC’14 VR 1
Buinerveen VR 1
20.30 uur
		
Zaterdag 23 April		
NWVV/Titan JO 15-1 BBC JO 15-1
10.30 uur
BBC JO 12-1
Asser Boys JO 12-2
11.00 uur
HOC JO 10-1
BBC JO 10-1
09.00 uur
Asser Boys JO 09-1
BBC JO 09-1
10.00 uur
Borger JO 09-2
BBC JO 09-2
09.00 uur
BBC JO 07-1
Rolder Boys JO 07-1
09.00 uur
		
Zondag 24 April		
Zandpol 1
Buinerveen 1
14.00 uur
Buinerveen 2
Sellingen 2
10.00 uur
Valthermond 5
Buinerveen 3
10.00 uur

Het vuur was uit de wedstrijd
De tweede helft was verworden tot een formaliteit. Zo voelde
het voor de toeschouwers ook wel een beetje. Voetbal zonder
spanning is toch ineens een heel ander spelletje. En hoe
zeer aanvoerder Wiljan Vos en de ervaren doelman Edwin
Haandrikman ook hun best deden om hun ploeggenoten
wakker te schreeuwen, het mocht niet baten. Het vuur was
uit de wedstrijd. Toch waren ook in het tweede bedrijf de
best kansen voor Borger. Waarbij invaller Bob Westerdijk
het dichtst bij een treffer kwam. Zijn inzet spatte echter
via de vingertoppen van de goalie op de lat uiteen. Na het
uitblijven van treffers leken de groenwitten het in de slotfase
wel te geloven. Zo kon Angelslo zelfs nog een paar keer aan
aanvallen denken. Tot doelpunten kwamen de gasten niet.
Aan de andere kant was het slotakkoord voor de ingevallen
Ruben de Valk. Zijn balaanname was een waar kunststukje,
waarna hij ook nog eens bekwaam wist af te ronden. Het
feestje werd langs de lijn gevierd met een groep jeugdige
supporters, die hun ‘helden’ negentig minuten lang hadden
toegezongen. Vooral voor deze jongens een dik verdiend
toetje! Eindstand: 4-0.
Terug in de strijd
Na deze overwinning is Borger voorlopig terug te vinden op
plek 2 van de ranglijst. Koploper WVV heeft twee punten
meer en een wedstrijd minder gespeeld. Ook nummer drie
SJS kan nog over Borger heen als het een inhaalwedstrijd
weet te winnen. Feit is echter dat de groenhemden door
vier op een rij weer terug zijn in de strijd om de ereplaatsen.
Volgende week wacht de altijd lastige uitwedstrijd bij het
onvoorspelbare SVBO. Punten blijven pakken en daarna
kijken wat de tegenstanders gedaan hebben blijft nog steeds
het devies.

Nieuw-Buinen
20-4-2022
19:30 ST HOC/Valthermond VR1 Nieuw Buinen VR1
19:30 De Treffer ‘16 MO17-1 Nieuw Buinen MO17-2
			
22-4-2022
19:30 Nieuw Buinen VR30+2 De Treffer ‘16 VR30+1
20:00 Nieuw Buinen VR30+2 Valthermond VR30+1
20:30 Nieuw Buinen VR30+2 KSC VR30+1
19:30 Angelslo Sc VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
20:00 SJO NWVV/Titan VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
20:30 Musselkanaal VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
21:00 EHS’85 VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
19:30 Buinerveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
20:00 Gasselternyveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
20:30 SJS 45+1
Nieuw Buinen 45+1
			
23-4-2022
10:00 Nieuw Buinen JO10-1
WVV JO10-1
11:30 Nieuw Buinen JO11-1
SJS JO11-2JM
11:30 Nieuw Buinen JO15-1
WVV JO15-3
12:30 Nieuw Buinen MO17-2 Twedo MO17-1
14:30 Nieuw Buinen JO17-1
Bellingwolde JO17-1JM
09:00 SPW JO9-1
Nieuw Buinen JO9-1
09:00 Westerwolde JO13-1JM Nieuw Buinen JO13-1
09:00 ST Rolder Boys JO12-1 Nieuw Buinen JO12-1
10:30 WVV MO13-1
Nieuw Buinen MO13-1
10:30 SVO BDE MO15-1
Nieuw Buinen MO15-1
16:30 WVV MO17-1
Nieuw Buinen MO17-1
		
24-4-2022
10:30 Nieuw Buinen 2
HOC 2
14:00 Lewenborg FC 1
Nieuw Buinen 1
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Valthermond in goed bezocht topduel
hard onderuit tegen koploper

Dinsdag 19 april 2022

Fan van voetbal? Schutrups Inside mag je
niet missen!
EXLOO – Wordt FC Emmen kampioen in de Eerste Divisie en staat de succesvolle
trainer Dick Lukkien ook volgend seizoen aan het roer bij Emmen in de Eredivisie
of gaat hij in op een aanbod van Heracles? Redt Dick Schreuder met PEC Zwolle
het vege lijf of moet hij een stapje terug doen naar de Eerste Divisie? Spelen FC
Groningen en Go Ahead Eagles binnenkort Europees voetbal? Die vragen en
mogelijke antwoorden komen donderdagavond 21 april ongetwijfeld aan de orde
tijdens Schutrups Inside in Exloo.
Schutrups Inside staat voor een gezellige
avond met je voetbalvrienden. Er wordt
gezorgd voor een gezellige avond vol met
voetbalpraat, uniek bier, hapjes en goede
muziek. De grote ontknoping van de
Eredivisie en de Eerste Divisie begint hier.

Gastheer Niels Dijkhuizen, sportverslaggever
bij RTV Drenthe, gaat in gesprek met de
Zondag tweedeklasser Valthermond raakte door de 3-0 thuisnederlaag tegen GVAV/
trainers, voetballers en andere beleidsmakers.
Rapiditas verder achterop bij de stad-Groningers. Enkele weken geleden verging
Naast de eerdergenoemde namen zijn
het Valthermond nog prima in de topper in Groningen toen met 2-1 werd gewonnen.
ook algemeen directeur Ben Haverkort
Door dat resultaat veroverden de Mondkers de koppositie. Die zijn ze nu weer kwijt:
en assistent-trainer Casper Goedkoop van
GVAV/Rapiditas leidt met 42 uit zeventien duels, terwijl Valthermond 38 punten uit
FC Emmen aanwezig. Technisch directeur
zestien wedstrijden heeft gehaald.
Mark-Jan Fledderus, doelman Jan de Boer en
de Slowaakse middenvelder Tomáš Suslov
Tot aan de thee ging het nog wel aardig,
Valthermond-GVAV/Rapiditas 0-3
van FC Groningen schuiven ook aan bij
maar na rust sloegen de gasten toe. Jordi
58. Paapst 0-1, 76. Liezenga 0-2, 77. Paapst
de grote tafel. Daarnaast is Jan Willem van
Paapst opende de score na 58 minuten
0-3. Toeschouwers: 400.
Dop, algemeen directeur van Go Ahead
spelen. Even later werden twee doelpunten
Eagles, de club die het zo verrassend goed
van Valthermonder Milan Drayer wegens
Valthermond: Sahetapy; Dion van der Laan, doet in de Eredivisie, te gast. Ook René
vermeend buitenspel afgekeurd. In het laatste Meijers, Wilts en Kremer (70. Jorn Drayer);
Hake is aanwezig, wat gaat de voormalig
kwartier werd door de gasten twee keer achter Braakman, Bulle (80. Eding), Schlimback en
trainer van FC Utrecht volgend seizoen
elkaar gescoord: eerst door topscorer Ingmar De Graaf (80. Bakker); Milan Drayer (70.
doen? Ook worden er nog meer interessante
Liezenga en daarna door wederom Paapst.
Yordi van der Laan) en Veerbeek (70. Van der gasten uitgenodigd. Zie daarvoor de website
Berg). (Week in Week uit / Gerry Grave)
en Facebookpagina van Schutrups. In de
gezellige winkel van Schutrups Exloo wordt
op informele wijze gepraat over serieuze,
maar ook minder serieuze onderwerpen.

4 treffers van David Karabed

Buinerveen schoot half dozijn vol in
Valthe

Over beleidsperikelen, de aan- en verkoop
van spelers, een mogelijk kampioenschap
van FC Emmen, over kleedkamer anekdotes
en andere zaken die aan de orde komen.
Hoe gaat FC Emmen het komende seizoen
de Eredivisie in en blijven de beide FC
Groningen-spelers ook behouden voor de
club. Je kunt deze avond bijwonen. Een
ticket kost tien euro, maar dat is inclusief
twee consumpties. Er is livemuziek van 5th
Wheel en er staan genoeg biertjes en hapjes
klaar. Kortom, alle ingrediënten voor een
gezellige avond zijn aanwezig. De opbrengst
van de avond is bestemd voor de natuur in
Drenthe.
Schutrups Exloo is partner van tal van Ereen Eerstedivisie clubs door de voeten van de
spelers te meten en waar nodig de (voetbal)
schoenen te voorzien van zooltjes. Jan
Schutrups zal daarover vast en zeker uitleg
geven aan de bezoekers.
Schutrups Inside vindt plaats in de winkel
van Schutrups Exloo en is tussen 20.00 uur
en 23.00 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur.
Tickets zijn verkrijgbaar via www.schutrups.
nl/evenement/schutrups-inside/

Het vrouwenteam van SV Borger zoekt
nieuwe speelsters (15+)
Wij houden woensdag 20 april om
19.30 uur een open training, je bent van
harte welkom. Wij zijn een enthousiast
en sportief team waar plezier in het
voetballen voorop staat. We trainen op
woensdagen van 19.30 uur tot 20.30 uur op
de Drift 6. Ongeveer een keer per maand,
op de vrijdagavond, spelen wij een 7
tegen 7 wedstrijd.
Als je een andere keer wilt komen trainen of
kijken, stuur dan even een berichtje naar
Joyce: 06-27306195. Mocht je vragen hebben,
neem dan ook contact op met Joyce. Tot
woensdag.

Een cheque van € 1570
Op paasmaandag won Buinerveen uiteindelijk gemakkelijk van Valther Boys. Na een
stroef begin werd het uiteindelijk eenvoudig 0-6. David Karabed was met vier treffers
weer erg belangrijk voor de koploper in Zondag 5D. Ook Ate de Vries deed het goed
en scoorde twee keer.
Valther Boys begon best aardig, maar na
een dik kwartier viel dan toch de 0-1, David
Karabed maakte de openingstreffer die heel
belangrijk bleek. Daarna bleven de Boys
aardig meedoen, maar in de slotfase van de
eerste helft liepen de gasten uit naar 0-3.
Eerst door Karabed en daarna door Ate de
Vries.
Het waren cruciale goals. Aan het begin van
de tweede helft scoorde Karabed ook de
0-4. Wederom een belangrijke. Dat gold ook
voor de 0-5 door De Vries na bijna een uur
spelen. Daarna namen de Buinerveners wat
gas terug, maar werd tien minuten voor tijd
het halve dozijn door Buinerveens topscorer
David Karabed volgeschoten.

Handwerkgroep Vrouwen van Nu Odoorn
bood cheque aan voor Villa Joep

Villa Joep, als je dit hoort denk je gelijk aan iets vrolijks, een villa is een mooi huis,
en Joep is een vrolijke naam. In dit geval is het dubbel, de meeste mensen weten dat
inmiddels. Stichting Villa Joep is de stichting die fondsen werft om de strijd aan te
gaan met neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. Een afschuwelijke ziekte, die
vooral jonge kinderen treft, en die heel vaak niet goed afloopt, soms gelukkig ook
Valther Boys: Mestemaker; Van Emst, Robin wel! De ouders van Joep, een kindje dat door deze ziekte getroffen werd hebben deze
stichting in 2002 in het leven geroepen.
Eggens, Ottens en Nijhoving; Deen (50,
De familie Schippers heeft ook heel wat
Van der Scheer), Bergmeester (30. Remon
voetstappen liggen in het Prinses Maxima
Muntinga, 75, Webers) en Van Dalen (75.
centrum in Utrecht. Helaas mocht het
Schepel); Basillius Dellas, Joël Eggens en
voor Florian Schippers niet goed aflopen.
Dionysios Dellas.
Valther Boys-Buinerveen 0-6
18. Karabed 0-1, 43. Karabed 0-2, 45. Ate de
Vries 0-3, 51. Karabed 0-4, 59. Ate de Vries
0-5, 80. Karabed 0-6. Toeschouwers: 125

Buinerveen: Wijbenga; Keur, Dijksma (70.
Altun), Schipper (75. Strijker) en Erdman;
Westerhof, Feiken en Timmermans (70.
Yesuke); Karabed, Ate de Vries en Martens
(46. Kwasiba). (Week in Week uit / Gerry Grave)

Overige voetbaluitslagen in de regio
Annen 			
Nieuw-Buinen 2-0
SC Erica 		
HOC 		
2-1
CEC 			
Gieten 		
0-5 David Modderman 3x
Gieterveen 		PJC 		0-1
Buinen 			DSC’65 		1-1
Gasselternijveen
Sleen 		
2-0 Niek Poppinga 2x

Na een tijdje is Jeroen Schippers toch weer
heel actief bezig gegaan met het werven
van fondsen en is nauw betrokken bij deze
Stichting. Ook is hij nog regelmatig in Utrecht
te vinden om gesprekken te voeren met
ouders die midden in dit proces zitten. Een
bijzonder waardevolle taak.
De Handwerkgroep van de Vrouwen van
NU Odoorn onder leiding van Dinie Wilting,
bood Jeroen een cheque aan van € 1570
bestemd voor Villa Joep. Dit hebben we met
allemaal vrijwilligers bij elkaar verdiend met
handwerkstukken die we in de loop der jaren
verkocht hebben, vaak zelfs in een kraam bij
COOP supermarkt in Odoorn.

Er wordt ieder jaar een ander goed doel
gekozen en dit jaar is dat Villa Joep. Fijn dat
we als vrouwen een steentje kunnen bijdragen
in het onderzoek naar genezing van deze
vreselijke ziekte.
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Anton Augustijn uit Exloo werd benoemd tot nieuwe voozitter

Afdeling D66 Zuidoost-Drenthe
presenteert nieuw bestuur
Verheugd kunnen we u melden dat op de
Algemene Afdelingsvergadering begin
april door de leden een bijna volledig
nieuw 5-koppig bestuur is aangesteld
voor de afdeling D66 Zuidoost-Drenthe.
Op een drukbezochte vergadering werd
afscheid genomen van 2 zeer ervaren
bestuurders, Henk Pragt en Jan Top,
voorzitter en penningmeester. We
danken ze voor hun langjarige inzet en
betrokkenheid en we zullen ze ook zeker
gaan missen.
Tijdens deze afdelingsvergadering ook warme
woorden aan het adres van de vertrekkende
raadsleden, Camen Hoogeveen en Karel
Eggen( gemeente Emmen, Martin
Hoogerkamp (gemeente Borger-Odoorn) en
Lars Hoedemaker ( gemeente Coevorden).
Karel Eggen wordt plaatsvervangend
raadslid in zijn nieuwe gemeente BorgerOdoorn en Albert Trip, op het moment
demissionair wethouder van Borger-Odoorn,
blijft ook “behouden”, hij neemt plaats
in het nieuwe bestuur. Anton Augustijn
(Exloo) werd benoemd tot onze nieuwe
voozitter, Thea Sietses (Ermerzand) tot
nieuwe penningmeester en 2 algemeen
bestuursleden, Albert Trip (Nieuw-Buinen)
en Bart Brinksma (Coevorden). Zij vormen
samen met secretaris Hendrik Jan Knegt
(Schoonebeek), reeds deel uitmakend van het
“oude”bestuur, het nieuwe bestuur van D66
Zuidoost-Drenthe. Het nieuwe 5-koppige
bestuur staat voor forse uitdagingen,
zeker na de ietwat teleurstellende uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezingen voor
onze partij in de regio, we hadden beter
verdiend (vinden we…). Daarom, aan de
slag; wat ons betreft is de campagne voor
de gemeenteraadsverkiezingen 2026 al weer
begonnen. Het bestuur van D66 Zuidoost-

Drenthe wil actief en betrokken zijn ten
behoeve van haar leden, haar politiek
vertegenwoordigers en de kiezer, door niet
alleen zichtbaar te zijn rondom verkiezingen
maar “continu”, we zijn tenslotte een
ledenvereniging! Dat vraagt visie (het bestuur)
en actie ( samen met onze leden). Daarom
zijn wij ook altijd op zoek naar nieuw talent
dat samen met ons de schouders er onder wil
zetten. Van harte welkom!
Het nieuwe bestuur gaat aan het werk,
samen met onze leden, nieuw talent maar
ook nieuwe leden. Wilt u samen met ons
de uitdaging aan gaan, wordt lid of als u
zich eerst wilt oriënteren, stuur ons dan een
mailtje, en wij nemen contact met u op.
Een email kunt u sturen naar:
info@d66zuidoost-drenthe.nl. We hopen u
snel te mogen ontmoeten tijdens één van
onze bijeenkomsten!
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Winst voor Montessorischool en CKC De Borgh
uit Borger

Schoolvoetbaltoernooi in Gieten en
Gasselternijveen

Sinds jaar en dag vinden de regionale schoolvoetbalkampioenschappen op het
sportcomplex van voetbalvereniging Gieten plaats. Dit jaar ging het anders, want
de kampioenschappen vonden gesplitst plaats. Zo werd het toernooi voor jongens
‘gewoon’ in Gieten afgewerkt en speelden de meisjes bij vv Gasselternijveen. Een
andere verandering: niet elf tegen elf, maar acht tegen acht.
Voorzitter Hendrik Hilbollling van vv Gieten
verklaart de veranderingen als volgt: “De
KNVB heeft de spelvormen aangepast
naar acht tegen acht voor de groepen 7 en
8 en zes tegen zes voor de groepen 5 en 6.
Maar voor het zes tegen zes was erg weinig
animo en dus werd besloten alleen teams
van acht tegen acht te laten spelen. Er waren
erg veel aanmeldingen en dus besloten we
het toernooi bij twee verenigingen te laten
plaatsvinden.” Bij de jongens was de opkomst
wel heel hoog en werd in drie poules van
vijf teams gespeeld. De ploegen uit de

gemeente Borger-Odoorn waren erg goed
en elke poule werd door een team uit die
gemeente gewonnen. In de finale won OBS
Montessorischool voor OBS De Meander
en CKC De Borgh, allen uit Borger. Bij
de meisjes won de Borgerder school CKC
De Borgh in de finale van de Prins Willem
Alexanderschool uit Eext.
Beide winnaars spelen de regiofinales op 18
mei a.s. De locatie is nog niet bekend.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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