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63 handtekeningen gezet
Aannemingsovereenkomst bouw nieuw 
sportpark Odoorn getekend
En nu écht aan de slag!

De gemeente Borger-Odoorn in de persoon van wethouder Ankie Huijing, 
Avitec Milieu & Infra (Ben Timmermans) en Mark Bijkerk van Bouma Sport 
& Groen tekenden afgelopen donderdag de aannemingsovereenkomst voor de 
aanleg van de sportvoorzieningen op het sportpark in Odoorn. Huijing klom 
bij de ondertekening en bij de symbolische start van de werkzaamheden op een 
graafmachine en haalde een doeltje weg. Overigens moesten Huijing, Bijkerk 
en Timmermans behoorlijk aan de bak. Er moesten in totaal namelijk 63 
handtekeningen worden gezet.

Fusie
Nu de werkzaamheden officieel gegund zijn, kunnen Avitec en Bouma ook écht aan 
de slag met de aanleg van sportvoorzieningen en met de infrastructuur. Op het nieuwe 
sportpark in Odoorn komen vier voetbalvelden van natuurgras, drie Smashcourt 
tennisbanen, twee padelbanen en komt een nieuwe terreininrichting. TC Okko en 
voetbalclub HOVC gaan vanwege de aanleg van het nieuwe clubgebouw fuseren en 
gaan verder als Sportclub HOVC.  De nieuwe vereniging gaat samen gebruik maken van 
het clubgebouw. In de nieuw situatie krijgt HOVC zes nieuwe kleedkamers, terwijl de 
tennistak twee nieuwe kleedkamers krijgt

Aanleg nieuwe tennisbanen
In januari van dit jaar is al gestart met de voorbereidingen op de werkzaamheden. Bosjes 
en bomen zijn toen al weggehaald. Nu de handtekeningen gezet zijn, kan zo snel mogelijk 
begonnen worden met de aanleg van nieuwe tennisbanen. 

Lees verder op pagina 17.

Op dinsdag 9 mei a.s.

Informatiebijeenkomst nieuwbouwproject 
‘Oosterwijk’ in Nieuw-Buinen
Onlangs kwam de klankbordgroep Nieuw-Buinen voor de laatste keer bijeen. 
Onderwerp: het nieuwbouwproject achter de MFA in het dorp. Deze nieuwe wijk gaat 
overigens ‘Oosterwijk’ heten. Van alle genoemde namen kreeg ‘Oosterwijk’ veruit de 
meeste stemmen. De bedenker, mevrouw Smit-Oosterwijk, zal op 9 mei in het MFA 
tijdens de laatste informatiebijeenkomst over dit onderwerp in het zonnetje worden 
gezet. 

Lees verder op pagina 4.

Nieuwe voorscholen
in Nieuw-Buinen en 
Valthermond
Nog niet eerder opende Kinderwereld een locatie in de 
gemeente Borger-Odoorn, maar vanaf  9 mei 2023 komt 
daar verandering in. Kinderwereld opent de deuren van 
een nieuwe voorschool in Nieuw-Buinen én per 1 juni in 
Valthermond.

Lees verder op pagina 11.

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Tjakko Smith uit Klijndijk 
stopt na 25 jaar als voorzitter 
van het koor “Samen op Weg”
Op 18 april j.l. hield het C.G.K. Samen op Weg uit 
Valthermond haar jaarlijkse ledenvergadering. Naast 
de gebruikelijke agendapunten, was er een bijzonder 
onderdeel bij de bestuursverkiezing. Voorzitter Tjakko 
Smith uit Klijndijk gaf  na 25 jaar de voorzittershamer over 
aan zijn opvolger. 

Lees verder op pagina 27.

Bouw van nieuwe scholen in 
Borger-Odoorn kan van start
 
Donderdagavond 20 april stond, tijdens de 
besluitvormende raadsvergadering, onder andere het 
Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2023-2038 op 
het programma. Aangezien alle partijen inclusief  de 
schoolbestuurders, die ingesproken hebben tijdens de 
commissievergadering, hierover vol lof   waren stond deze 
dan ook als hamerstuk op de agenda. 

Lees verder op pagina 7.



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

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

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Paul Dalhuisen 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Odoorn Hilde Timmermans

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

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij Camping Exloo Mirjam van der Heide / Paul Dalhuisen

Woning De Brinken Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:

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

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

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

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 17 | 2023

▶ www.borger-odoorn.nl

Contact
▶ Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

▶ Gemeentehuis *

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

▶ Afvalbrengpunt *

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

* Op donderdag 27 april (Koningsdag) zijn het  
 gemeentehuis en het afvalbrengpunt gesloten.
* Op vrijdag 28 april is het gemeentehuis gesloten.  
 Het afvalbrengpunt is wel open.

Lees verder op pagina 4  ▶

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

▶

Wat doet u met kleren die 
u niet meer draagt?
Ruimt u ook de kasten op tijdens de lente-
schoonmaak? Dan hebt u misschien wel 
kleding die u niet meer wilt dragen, maar 
die anderen nog goed kunnen gebruiken!

Het hergebruiken van textiel scheelt een 
heleboel grondstoffen en kilo’s gifstof. U kunt 
uw kleding een tweede leven geven door het 
bijvoorbeeld te doneren aan een goed doel zoals 
Leger des Heils en Sympany. U kunt ook mee-
doen aan de Clothing Loop en uw kledingstuk-
ken ruilen. Kijk voor meer informatie op 
www.clothingloop.org. 

Meer weten over het scheiden van textielafval? 
Ga naar: www.geefhetdoor.nl

U doet toch ook mee?! Geef  het door!

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

Gaat u verhuizen binnen de gemeente?
www.borger-odoorn.nl/verhuizen

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

▶ www.borger-odoorn.nl/meedoen

▶

Dodenherdenking 
Borger-Odoorn
In de gemeente Borger-Odoorn vindt de 
dodenherdenking op donderdag 4 mei plaats in:

Borger
Herdenking om 19.00 uur in de Goede 
Herderkerk
Stille tocht: 19.45 vanaf  de Brinkstraat, achter 
de Goede Herderkerk. 
Exloo
Stille tocht: 19.30 uur vanaf  het gemeentehuis 
Nieuw-Buinen
Herdenking in de PKN-kerk, aan de Kerklaan 
van 19.15 tot 19.45 uur 
Stille tocht:19.50 uur vanaf  het Tussendiep 
Odoorn
Stille tocht: 19.30 uur vanaf  de aula aan de 
Schaapstreek in Odoorn.  
Valthe-Klijndijk
Stille tocht: 19.35 uur vanaf  Wanstraat Klijndijk. 
Valthermond
Stille tocht: 19.20 uur vanaf  OBS De Aanloop 
aan de Wilhelminalaan. 
2e Exloërmond
Stille tocht: 19.20 uur vanaf  ‘Odeon 
Cultuurhuis’, Zuiderdiep 123. 

Op de website www.borger-odoorn.nl/
actueel-overzicht vindt u meer informatie. 

De organisatoren van de herdenkingen verzoe-
ken iedereen om tijdens de dodenherdenking in 
de buurt van de herdenkingsmonumenten stilte 
in acht te nemen.
Vanaf  's avonds 18.00 uur hangt bij alle openba-
re gebouwen de Nederlandse vlag, zonder wim-
pel, halfstok. De vlag wordt na de twee minuten 
stilte niet meer gehesen. 
Voor zonsondergang (ongeveer 21.10 uur) moet 
de vlag zijn binnengehaald. 

Vorig jaar is er een woonwensenon-
derzoek gehouden onder de inwo-
ners van Borger. Daaruit kwam de 
locatie Borger West naar voren als 
gewenste locatie voor woningbouw. 
Deze locatie willen we graag samen 
met de inwoners tot ontwikkeling 
brengen. Wij nodigen jullie daarom 
graag uit voor de eerste participatie-
sessie over de ontwikkeling van Borger 
West: het laatste stukje van Daalkam-
pen, rond het nieuwe Esdalcollege en 
de Koesteeglocatie aan de noordkant 
van de N374. 

In gesprek over groen, verkeer, 
recreatie en woonvormen
Tijdens de avond nemen we u mee in 
de ontwikkelingen tot nu toe en willen 
we graag uw beeld ophalen over de 
onderwerpen woonvormen, groen, 
verkeer en bijvoorbeeld recreatie. Deze 
input gebruiken we als basis voor de 

volgende stappen in de ontwikkeling 
van dit gebied.  

Twee sessies: 19.00-20.00 uur en 
20.15-21.15 uur
De participatiesessie is op donderdag-
avond 11 mei 2023. Wij hebben ervoor 
gekozen om de avond op te splitsen 
in twee groepen. Zo kunnen wij het 
proces goed begeleiden en krijgen 
alle aanwezigen voldoende ruimte om 
vragen te stellen en ideeën te uiten. 
De eerste sessie start om 19.00 uur 
en duurt tot 20.00 uur (inloop 18.45 
uur) en de tweede sessie is van 20.15 
uur tot 21.15 uur (inloop 20.00 uur). 
U hoeft zich niet aan te melden en 
bepaalt zelf  of  u bij de eerste of  de 
tweede sessie aan wilt sluiten. 

U bent donderdagavond 11 mei van 
harte welkom in kerk ’t Anker in 
Borger!

▶

Uitnodiging voor eerste participatiesessie 
Borger West
Kerk ’t Anker, Hoofdstraat 9 in Borger | Donderdagavond 11 mei 2023

▶

Subsidie voor energiebesparing van bedrijven
wordt verlengd 
De provincie Drenthe stelt nogmaals 
1 miljoen euro beschikbaar voor de 
subsidie Energiebesparing Drents MKB. 
Het subsidieplafond van 1 miljoen euro 
is bijna bereikt en wordt nu verhoogd naar 
2 miljoen.
De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven 
met een fysieke vestiging in Drenthe. 
Er kan subsidie worden aangevraagd voor het 

(beter) isoleren van wanden, gevels of  daken, 
de aanschaf  van energiezuinige verlichting, 
ventilatie en verwarming of  het toepassen 
van slimme en energiezuinige toepassingen. 
Maximaal 40% van de kosten worden vergoed. 
De subsidie bedraagt maximaal € 30.000,-.

Meer informatie en/of  de subsidie aanvragen, 
ga naar www.snn.nl.
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Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bruna Borger, Spar Exloo
Coop Odoorn - Jumbo Gieten - 
Total Nieuw-Buinen - Dagwinkel 
Gasselternijveen - Van Klinken 
Supermarkt Valthermond. Ook 
zullen we het gemeentehuis in Ex-
loo en het gemeentehuis in Gieten 
wekelijks voorzien van Week in 
Week uit.
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Stroopwafelverkoop voor 
Spelweek Buinerveen
Inwoners van Buinerveen opgelet; in de week van 8 
tot 13 mei komen vrijwilligers langs de deuren om 
stroopwafels te verkopen. De opbrengst is bestemd 
voor het organiseren van de traditionele Spelweek in 
Buinerveen, later dit jaar.

Geïnteresseerden worden verzocht om met contant geld te 
betalen. Een zakje stroopwafels, gemaakt door ‘Stropiewafel’ 
in Nieuw-Buinen, kost slechts drie euro. Voor twee zakjes 
betaal je 5,50 euro.

Van de opbrengst kunnen straks tijdens de Spelweek in 
Buinerveen weer activiteiten georganiseerd worden als 
bijvoorbeeld een dropping, een stormbaan, een escaperoom, 
sport en spel en een poppentheater. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

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

Lees de Week in Week uit ook 
online op

www.weekinweekuit.com

Koningsdagviering Borger start met 
dorpsontbijt
Ondernemers Borger pakt uit tijdens Koningsdag. En zoals vertrouwd beginnen de 
festiviteiten donderdag om 08.00 uur met een dorpsontbijt op het Dorpsplein. ‘We 
organiseren het dorpsontbijt nu voor de 26e keer. En alle voorgaande keren was het 
een groot succes. Het is zelfs een tijdje zo geweest dat mensen al vanaf  07.45 uur 
stonden te wachten. Met rijen tot aan de rotonde’, vertelt Marieke Veenema namens de 
organisatie.

Bedankje voor de inwoners van Borger
‘Het dorpsontbijt is ooit bedacht als een 
soort van dankjewel voor de inwoners van 
Borger. Zo kunnen we iets terugdoen voor 
het feit dat ze bij de ondernemers in Borger 
hun boodschappen doen. Er komen elk jaar 
weer veel mensen op af. Hoeveel? Dat is lastig 
in te schatten. Niet iedereen blijft twee uur 
lang zitten natuurlijk. Het loopt steeds door’, 
zegt Veenema. ‘Met het dorpsontbijt kunnen 
de inwoners van Borger een stevige bodem 
leggen voor een heerlijke dag in Borger. Wat 
je veel ziet is dat de kinderen voor ze op de 
vrijmarkt spullen gaan verkopen nog even 
samen met hun ouders komen ontbijten. Heel 
erg leuk en gezellig.’

Gezellig heel de dag in Borger
In het verleden bleef  het nog wel eens bij 
alleen het dorpsontbijt en de kindervrijmarkt. 
‘Dat is nu anders. We hebben nu een breder 
programma dat uitgesmeerd is over heel de 
dag. Zo organiseren we nu ook van 10.00 uur 
tot 15.00 uur een Ondernemers Borger Markt 
en is er tot 14.00 uur muziek van DJ Bas. 
Van 14.00 uur tot 16.00 uur is er bovendien 
live muziek en vanaf  14.00 uur kunnen er 
Oud Hollandse spellen gespeeld worden. 
Kortom; een leuke dag voor iedereen. We 
merken ook dat mensen niet beslist meer naar 
Emmen, Stadskanaal of  Assen gaan tijdens 
Koningsdag. Ze kunnen ook gewoon heerlijk 
heel de dag in Borger blijven.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Eerste wijkschouw in Nieuw-Buinen
‘Een wijkschouw moet de leefbaarheid 
van het dorp bevorderen’
In Nieuw-Buinen vond woensdag de eerste van in totaal vier wijkschouwen plaats. 
Afgevaardigden van Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen, bewoners, de 
gemeente Borger-Odoorn, politie, Lefier en ‘t Huurdertje namen deel. De eerste 
schouw betrof  het totale gebied vanaf  de Wilgenlaan tot aan de Drentse Mondenweg. 
‘Wij willen als Dorpsbelangen de leefbaarheid bevorderen. Een wijkschouw is daar 
een mooi instrument voor’, zegt Eltjo T. Katuin namens Dorpsbelangen.

Geen wassen neus
Een wijkschouw is beslist geen wassen 
neus. ‘Er is al veel gerealiseerd naar 
aanleiding van de constateringen die tijdens 
wijkschouwen zijn gedaan. Dit toont het 
belang van een wijkschouw aan. Tijdens 
vrijwel alle wijkschouwen komt met name 
groenonderhoud en groenvoorziening aan de 
orde. Er wordt veel geklaagd ver bijvoorbeeld 
vol gegroeide sloten, randen langs de wegen 
die volgroeid zijn met onkruid, bomen die 
niet gesnoeid zijn, onverzorgde paden naar 
garageboxen en natuurlijk voetpaden die niet 
goed begaanbaar zijn’, vertelt Katuin. En dat 
was woensdag niet anders.
Verandering
Een ander serieus probleem in Nieuw-Buinen 
is de Japanse Duizendknoop. Zeker omdat 
de bewoners deze plant niet zelf  mogen 
verwijderen.  ‘Overigens is het niet zo dat 
de zaken die we tijdens een wijkschouw 
aantreffen allemaal op het bordje van de 
gemeente terechtkomen. Soms kunnen 
bewoners zelf  ook heel erg veel doen. Denk 
maar eens aan slecht verzorgde tuinen en 
geluidsoverlast of  aan hondenpoep. Het 
is wel zo dat mensen elkaar hier steeds 

moeilijker over aan durven te spreken. Dat is 
echter wél noodzakelijk om ook verandering 
te realiseren.’

Signaleringsfunctie
Dorpsbelangen beseft dat niet alles wat 
tijdens een wijkschouw aangekaart wordt, 
ook meteen aangepast kan worden. ‘Het 
is wel zo dat de signalen gebruikt worden, 
bijvoorbeeld bij periodiek onderhoud. De 
wijkschouw heeft ook een signaleringsfunctie. 
Onze ervaring is dat gevaarlijke situaties wel 
altijd zo snel mogelijk worden aangepakt. 
Tijdens de laatste wijkschouw was er een 
bewoner die de knelpunten bij voetpaden en 
oversteekplaatsen voor rolstoelen en rollators 
in kaart had gebracht. 

Natuurlijk is dat doorgegeven aan de 
verantwoordelijke afdeling bij de gemeente. 
Dat wil niet zeggen dat het onmiddellijk 
aangepakt en opgelost gaat worden. 
De signalen zullen echter wel meteen 
meegenomen worden als er onderhoud of  
aanpassingen in die wijk op het programma 
staan.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)



In Borger, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Op zoek naar bodemdiertjes
Op zondag 30 april van 14.00 tot 15.30 uur gaan kinderen in de 
basisschoolleeftijd op zoek naar bodemdiertjes in het Oertijdpark van het 
Hunebedcentrum. Om 14.00 uur verzamelen de kinderen en hun ouders/
grootouders zich bij het kenniscentrum van het Hunebedcentrum, 
Bronnegerstraat 12 in Borger. Let op: parkeren kan op de grote parkeerplaats 
aan de Hunebedstraat 27 in Borger.

Bodemdiertjes zitten vaak verstopt: 
onder een steen, tussen de struiken of  in 
de grond. Veel lijken ze misschien niet 
te doen, maar het zijn harde werkers die 
zorgen voor een gezonde bodem. Als 
je op je knieën in het gras gaat speuren 
kom je ze al tegen. Of  nog beter als 
je een oude boomstronk opzij duwt 
kun je ze niet missen. Kriebelbeestjes 

zoals de pissebed of  de duizendpoot. 
Ze kriebelen als je ze over je hand laat 
lopen.Durf  jij dat? Kom dan op 30 april 
naar Borger en kom alles te weten over 
beestjes die in de bodem leven. Ook 
andere dieren die in de bodem leven 
komen we natuurlijk tegen, zoals de 
regenworm die heel nuttig werk doet in 
de bodem.

Op dinsdag 9 mei a.s.

Informatiebijeenkomst nieuwbouw-project 
‘Oosterwijk’ in Nieuw-Buinen
Onlangs kwam de klankbordgroep Nieuw-Buinen voor de laatste keer bijeen. Onderwerp: het 
nieuwbouwproject achter de MFA in het dorp. Deze nieuwe wijk gaat overigens ‘Oosterwijk’ 
heten. Van alle genoemde namen kreeg ‘Oosterwijk’ veruit de meeste stemmen. De bedenker, 
mevrouw Smit-Oosterwijk, zal op 9 mei in het MFA tijdens de laatste informatiebijeenkomst 
over dit onderwerp in het zonnetje worden gezet. Ondertussen is de tekening van stedenbouw-
kundige Frans Beune definitief. In deze plannen heeft de klankbordgroep wel degelijk een hand gehad. 

Vanuit de reacties die gegeven werden tijdens 
de inloopbijeenkomsten zijn namelijk enkele 
aanpassingen gedaan. Wat verder duidelijk is, is dat 
de tennisbanen (voorlopig) blijven waar ze zijn, in 
het nieuwe plan dus. Een verhuizing past op dit 
moment namelijk niet binnen de mogelijkheden. 
Mocht een verhuizing van de tennisbanen later 

alsnog aan de orde komen, dan wordt voor dat 
deel een nieuw bouwplan ontwikkeld. Op dinsdag 
9 mei kunnen belangstellende van 19.00 uur tot 
21.00 uur in de MFA van gedachten wisselen met 
mensen van de gemeente en met leden van de 
klankbordgroep. Ook kunnen dan nog vragen 
gesteld worden. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Alle kinderen dromen van leuke 
dingen doen, erbij horen en mee 
doen met leeftijdsgenootjes. Voor 
kinderen die opgroeien in gezin-
nen met minder geld is dit niet 
vanzelfsprekend. Zij lopen kansen 
mis die voor vriendjes en vriendin-
netjes vanzelfsprekender zijn, zoals 
bijvoorbeeld lid worden van een 
sportvereniging, muziekvereniging 
of  toneelclub. Terwijl sportieve en 
culturele activiteiten van grote invloed 
zijn op het zelfvertrouwen van kinde-
ren, het plezier en hoe ze in hun vel 
zitten. Geld mag geen belemmering 
zijn om mee te kunnen doen aan sport 
en cultuur.

Fonds betaalt de contributie 
Voor de gezinnen met weinig geld en/
of  geldzorgen is er het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Door middel van een 
bijdrage uit het Jeugdfonds kunnen 
alle kinderen in de leeftijd 0 tot 18 
jaar meedoen met sport, cultuur en 
zwemles. Het Jeugdfonds betaalt voor 

deze kinderen 
de contributie 
of  het lesgeld. 

Meer informatie   
Wilt u weten of  uw gezin in aanmer-
king komt voor een bijdrage vanuit 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur of  
wilt u een aanvraag doen? Neem dan 
contact op met de Sociale Teams via 
info@socialeteamsborgerodoorn.nl of  
0800- 2009. 
Op de website www.jeugdfondsspor-
tencultuur.nl vindt u meer informatie 
over het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Oproep voor gezinnen die gebruik 
maken van het fonds 
Let op: Maakt uw kind al gebruik van 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en 
wil hij/zij hier na 30 juni 2023 mee 
doorgaan? Vergeet dan niet om de 
aanvraag voor 30 juni te verlengen via 
het Sociaal Team
(info@socialeteamsborgerodoorn.nl 
of  0800-2009).

▶

Uw kind doet toch ook mee? 
met sport en cultuur

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 17 | 2023

▶ www.borger-odoorn.nl Exloo  |  25 april 2023  ◀

WEEK 16
▶ 21-04-2023, Borger
 nabij De Slieten (kadastrale sectie L 4311), 
 het kappen van een plataan 
 (verleende omgevingsvergunning) 
▶ 21-04-2023, Odoorn
 Hoofdstraat 1, het kappen van drie eiken 
 (verleende omgevingsvergunning) 
▶ 21-04-2023, Eesergroen
 Dorpsstraat 18 , het bouwen van een 
 ligboxenstal (aanvraag) 
▶ 21-04-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 226A, het kappen en dunnen 
 van een zestal eiken 
 (verleende omgevingsvergunning) 
▶ 20-04-2023, Borger
 Nabij Buinerstraat (kadastrale sectie C 5144),  
 voor het uitvoeren van een archeologisch 
 onderzoek bij rijksmonument hunebed D29 

(ontwerpbesluit omgevingsvergunning)
▶ 20-04-2023, Borger

 Daalkampen (kadastrale sectie L 4589), het  
 aanleggen van een verbindingsweg 
 Daalkampen fase 3
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 20-04-2023, Drouwen
 Kerkweg 3, melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
▶ 20-04-2023, Valthe
 Weerdingerweg 13, het herbouwen van het  
 dak (verleende omgevingsvergunning)
▶ 19-04-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 593, het organiseren van een  
 jaarmarkt op de ijsbaan op 2 juli 2023, 
 Z2023-010562 (verleend 17/04)
▶ 19-04-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl Zuid 81, Voorjaarsfair Schuur 81  
 op 12 en 13 mei 2023, Z2023-009805 

(verleend 13/04)
▶ 19-04-2023, Beleidsregels gedragsaanwijzing  
 ernstige woonoverlast Borger-Odoorn

▶ 17-04-2023, 2e Exloërmond
 Noorderdiep 74, het uitbreiden van de 
 woning (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 17-04-2023, Exloo
 Valtherweg 37, het verlengen van een eerder 
 verleende vergunning met betrekking tot het 
 tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan 
 ten behoeve van de opvang van vluchte-
 lingen in groepsaccommodatie De Parel 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 17-04-2023, 2e Exloërmond
 Exloërkijl-Zuid 81, het tijdelijk afwijken van 
 het bestemmingsplan ten behoeve van de 
 Voorjaarsfair op 12 en 13 mei 2023 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 17-04-2023, Drouwenerveen
 Hoofdstraat 16A, het bouwen van een 
 multifunctionele (ijs)baan, het kappen 
 van bomen en het plaatsen van speel-
 toestellen (aanvraag omgevingsvergunning) ◀

▶ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch gemeenteblad. 
 Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

Doe een melding
Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? 
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of 
plaagdieren? Meld het bij de gemeente!

▶ www.borger-odoorn.nl/melding

▶

Gemeente, Avitec en
Bouma tekenen voor bouw 
nieuw sportpark Odoorn 

Afgelopen donderdag ondertekenden wet-
houder Huijing-Van Tongeren, Ben Timmer-
mans van Avitec Milieu& Infra en Mark 
Bijkerk van Bouma sport & Groen de aan-
nemingsovereenkomst voor de aanleg van 
de sportvoorzieningen op het sportpark in 
Odoorn.
Er komen vier natuurgrasvoetbalvelden, drie 
Smashcourt tennisbanen, twee padelbanen en 
nieuwe terreininrichting. In januari is begonnen 
met voorbereidende werkzaamheden. We heb-
ben bomen en bosjes weggehaald. Op die ma-
nier kunnen we ook snel beginnen met de aanleg 
van de nieuwe tennisbanen. Tijdens het seizoen 
2023-2024 zal de voetbalvereniging uitwijken 
naar de velden in Valthe en Exloo.

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

Evenementenkalender?

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. L. Roersma.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:  
Mw. G. Lenting.

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

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

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Dhr. Schonewille.

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. van Elten, Roswinkel.

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

Gieten
Protestantse gemeente.
R.K. Statie Gieten, viering zaterdag 29 
april, aanvang 17.00 uur. Dorpskerk.
De dienst wordt verzorgd door Pas-
toor J.van der Mee

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Weekend 29/30 april is er 
geen kerkdienst in Zandberg. Woens-
dag 3 mei, 9.00 uur, Eucharistieviering, 
celebr. Pastoor J.E.B. Deuling.
Zie ook: www.heiligkruisparochie.nl

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk 9.30u. proponent H.J.van der 
Wal uit Groningen. 19.30u. ds. J. den 
Admirant uit Hoogeveen (zangdienst).

Rene Edens stopt na 25,5 jaar bij Brandweer Borger
‘Het is goed zo; ik ga nu leuke dingen doen’

Heel lang stond het leven van 
Rene Edens – en dat van zijn 
gezin - in het teken van Brandweer 
Borger. Liefst 25,5 jaar was Edens 
namelijk vrijwillig spuitgast. 
‘En nu is het mooi geweest. 
Het is prima zo. Het wordt nu 
tijd om leuke dingen te doen’, 
zegt hij. Bijzonder: precies op 
zijn 54e verjaardag, afgelopen 
zondag, leverde hij zijn pieper in. 
Definitief. ‘Ik had mijn collega’s 
en hun partners uitgenodigd en 
we hebben samen wat gegeten en 
gedronken. Dat was heel gezellig. 
Toch was het best moeilijk hoor, om die pieper af  te geven. Maar dat 
lijkt me logisch na 25,5 jaar.’

Vervelende incidenten
Edens gaf  alles voor de brandweer. 
Hij wilde meer zijn dan alleen 
brandweerman. ‘Ik heb zeker elf  
jaar gestudeerd. Eerst om achterin 
de auto te mogen zitten, vervolgens 
om chauffeur te worden en later ben 
ik doorgegroeid naar bevelvoerder. 
Ook was ik later nog instructeur’, legt 
Edens uit. ‘Het werk bij de brandweer 
went echt nooit. Ik moet eerlijk 
zeggen dat naarmate ik ouder werd, ik 
meer moeite kreeg om met vervelende 
incidenten om te gaan. Vaak werkt dat 
andersom. Vroeger had ik er minder 
moeite mee. Misschien heeft het te 
maken met het feit dat je zelf  nu ook 
kinderen hebt. Het is ook iets dat 
voor iedereen weer anders is.’

‘Brandmeesters’
Edens heeft veel gezien. Zag ellende 
en verdriet. ‘De emmer is redelijk 
vol, maar nooit te vol geweest. Om 
dat ook voor te zijn, is het goed 
om het stokje over te geven aan 
een nieuwe generatie. En gelukkig 
hebben we jonge aanwas genoeg. 
Anders was ik ook zeker niet gestopt.’ 
Helemaal loslaten kan Edens de 
brandweer (uiteraard) niet. ‘Ik heb 
‘Brandmeesters’ opgericht. Op dit 
moment ben ik én voorzitter, én 
secretaris, én penningmeester én enig 
lid. In oktober mag ik een nieuw lid 
verwelkomen. In 2e Exloërmond 
bestaat al zoiets in de vorm van 
‘Nablussers’. ‘Brandmeesters’ wordt 
een club van oud-brandweermensen. 
Het lijkt me leuk om eens per 
maand een keer te gaan biljarten 

bijvoorbeeld, om namens 
Brandmeesters hand- en spandiensten 
voor de brandweer te verrichten en 
om ondersteuning te bieden. Op 
die manier blijven we betrokken. 
Overigens wil ik zelf  nog de open dag 
van Brandweer Borger volgend jaar 
gaan organiseren. En als ze me nodig 
hebben, dan kunnen ze altijd een 
beroep op me doen’, zegt Edens.

Geen zwart gat
Een zwart gat? ‘Welnee. Ik kan nu 
andere dingen gaan doen. Meer tijd 
aan mijn andere hobby’s, toneelspelen 
en er met de metaaldetector op 
uit, besteden. Ik heb nog een oude 
motorfiets staan die opgeknapt moet 
worden en ik heb straks meer tijd 
om mijn zoon en dochter te volgen 
bij hun sportieve activiteiten. Ik ben 
zeker niet bang dat ik me straks ga 
vervelen hoor.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

MeiMarkt in Nieuw-Buinen
Muziek, workshops en kraampjes vullen op woensdagmiddag 10 mei 
de   tuin en het voedselbos van Noorderdiep 99 in Nieuw-Buinen. Voor 
jong en oud wordt die middag een gezellige MeiMarkt georganiseerd! 
Voor de kinderen zijn er spelletjes, schminken, schilderen en een 
stempelroute die ze kunnen volgen. Er zijn allerlei handgemaakte en 
biologische streekproducten te ontdekken op de markt en natuurlijk 
mogen ook lekkere hapjes en drankjes niet ontbreken. 

Stichting Groei en Bloei organiseert 
deze MeiMarkt om de bijzondere 

locatie meer bekendheid te geven. 
Zodat hier in de toekomst nog 

veel meer verbindende sociale en 
educatieve activiteiten kunnen 
ontstaan! Dus ben je nieuwsgierig 
geworden? Kom gezellig een 
kijkje nemen! De MeiMarkt is op 
woensdagmiddag 10 mei van 12:30 - 
18:30 uur, Noorderdiep 99 in Nieuw-
Buinen.
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Bouw van nieuwe scholen in 
Borger-Odoorn kan van start
 
Donderdagavond 20 april stond, tijdens de besluitvormende raadsvergadering, 
onder andere het Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2023-2038 op het 
programma. Aangezien alle partijen inclusief  de schoolbestuurders, die 
ingesproken hebben tijdens de commissievergadering, hierover vol lof   waren 
stond deze dan ook als hamerstuk op de agenda. 
 
Leefbaar Borger-Odoorn is bijzonder trots op dit document. Als belangrijk speerpunt in 
ons verkiezingsprogramma wordt er nu eindelijk  aandacht besteedt aan de huisvesting 
van onze scholen. Waar jarenlang wel geld binnengekomen is voor het onderwijs was het 
onze fractie een doorn in het oog dat dat geld niet als dusdanig geoormerkt is geweest. 
De gelden zijn in de Algemene Reserves geparkeerd en is daardoor de voorbije jaren 
niet geheel aan onderwijs besteedt. Daar is nu gelukkig verandering in gekomen. Deze 
raadsperiode nog worden de voorbereidingen getroffen voor de eerste scholen die op de 
lijst van prioritering staan. Voor elke school zal een aparte businesscase worden gemaakt 
en zal ook de mening van ouders erg belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe 
school. Ook het bewegingsonderwijs zal hierin een belangijke plek krijgen.

Stelt u een Goed Doel voor aan 
Stichting Goede Doelen Valthe?
 
Tijdens de afgelopen 12 edities hebben wij als Stichting Goede Doelen Valthe 
dankzij alle deelnemers maar liefst € 96.180 kunnen schenken aan KWF 
Kankerbestrijding en héél veel (regionale) Goede Doelen en intitatieven. We 
gaan zonder meer op zondag 27 augustus de magische grens van € 100.000,- 
doorbreken daar zijn wij van overtuigd!

Wij dagen jullie uit. Wij nodigen jullie uit om een Goed Doel voor te stellen. Want 
uiteindelijk brengen jullie als deelnemers ook het geld bij elkaar! Jullie hebben 
ongetwijfeld in je omgeving best weleens een goed, sociaal, regionaal initiatief  waarvan 
je denkt “die kunnen best eens een steuntje in de rug gebruiken!” Stel ons dit dan eens 
voor? Wie weet kunnen wij dit initiatief  dan voor 2023 aanmerken als Goed Doel dan 
wel blij maken met een zogenaamde Wild Card?  Waar moet je zoal aan denken? Welnu, 
neem dan eens even een kijkje op onze website? Daar staan namelijk alle donaties van de 
afgelopen 12 edities keurig op vermeld. Kun je je er een beeld bij vormen. 
www.goededoelenvalthe.nl Wij zien heel graag aanmeldingen tegemoet op  
info@goededoelenvalthe.nl

a.s. Zaterdag in Odeon Cultuurhuis in 2e Exloërmond
Muziek voor de vrijheid in een
roerige tijd
 
Aanstaande zaterdag 29 april organiseert Odeon Cultuurhuis in 2e Exloërmond 
een prachtig intiem concert met de titel “Muziek voor de vrijheid in een roerige 
tijd” Medewerking op die avond zullen zijn: het gitaartrio Akoya (Mark Schimmel, 
Rick Doornbos, Martijn Ruiter, de pianist Mathijs Zuidema en zangeres Anne 
Verhart.
 
Het programma zal met poëzie verbonden en aan elkaar gesproken worden door Hans 
ter Heijden. Het gitaartrio Akoya, dat bestaat uit Mark Schimmel, Rick Doornbos en 
Martijn Ruiter heeft afgelopen najaar bij ons een prachtig concert gegeven met muziek 
geschreven door vrouwelijke componisten. Ze waren zo enthousiast over de akoestiek 
van de zaal dat ze graag nog een keer wilden komen optreden. Dit keer hebben we 
als thema gekozen “Muziek voor de vrijheid in een roerige tijd”. Ook pianist Mathijs 
Zuidema en zangeres Anne Verhart (geen onbekenden voor de bezoekers van Odeon 
Cultuurhuis) treden deze avond voor u op. Deze twee kennen elkaar van hun tijd op het 
Ubbo Emmius in Stadskanaal waarbij Mathijs op de piano Anne al begeleidde tijdens 
haar eindexamen Muziek.
 
Hans ter Heijden is docent geweest op het RSG in Ter Apel en zal de avond onder 
begeleiding van zijn oud leerling Mark Schimmel (gitarist van Akoya) de avond aan elkaar 
spreken met poëzie. Kortom veel culturele pareltjes op één avond wat u niet mag missen. 
De avond begint in Odeon Cultuurhuis aan het Zuiderdiep 123 in 2e Exloërmond begint 
om 20.00 uur. De zaal is open vanaf  19.30 uur. Kaarten à € 15,00 voor deze avond zijn te 
bestellen via www.odeoncultuurhuis.nl

Eerste aanmeldingen Korenfestival 
Borger-Odoorn zijn binnen
Bij het Korenfestival Gemeeente Borger-Odoorn dat op 11 november a.s. zal 
plaats vinden, zijn inmiddels de eerste koor aanmeldingen binnen. Uit de reactie 
blijkt dat de koren staan te popelen om hun liederen te laten horen. Ook dit jaar 
gaat de organisatie er alles aan doen om er weer een succes van te maken. De 
voorbereidingen zijn in volle gang.

Wat u als liefhebber van koormuziek hieraan kunt doen is, straks wanneer de RABO 
Clubsupport weer van start gaat, uw stem uit te brengen op Stichting Korenfestival 
Gemeente Borger-Odoorn. Hiervoor natuurlijk al onze hartelijke dank want uw stem is 
onze steun. Iedereen is welkom op 11 november in de Goede Herderkerk te Borger, wij 
zien u graag. Voor meerdere inlichtingen stichting.korenfestival@gmail.com
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Schutrups in Exloo introduceerde 3D voetenscan tijdens 
Comfortdag
Bij Schutrups in Exloo werd vrijdag 
een Comfortdag gehouden. ‘Het 
was écht een zeer geslaagde dag, 
waarbij onze klanten kennis konden 
maken met de top comfort merken 
Xsensible, Durea en Finn Comfort. 
Het was voor het eerst dat we deze 
drie topmerken samen onder één 
dak hadden’ zegt Stijn Rolink.

Deze merken gaven uitgebreid advies 
en informatie over hun merken. 
‘Tijdens de dag hebben we onze 
nieuwe 3D voetenscan aan klanten 
geïntroduceerd. Voor in de winkel kun 
je voortaan een scan van de voeten 
laten maken. We  kunnen zo onder 
meer meten hoe de drukverdeling is. 
Op basis van de scan kunnen we onze 
klanten nóg beter adviseren en kunnen 
we ook bepaalde voetklachten beter 
behandelen. Voor klanten is het een 
echte eyeopener. Nadat je een scan hebt 
laten uitvoeren, krijg je een 3D paspoort 
in je mailbox. Op die manier kun je 
ook de ontwikkeling van de voeten van 
kinderen prima laten zien als je na een 
jaar weer een scan laat maken’, zegt 
Stijn. 

De Comfortdag was een groot succes. 
‘Iedereen was tevreden en dus gaan we 

de Comfortdag ook de volgende keer op 
deze manier aanpakken’, belooft Stijn 
alvast. De bezoekers werden vrijdag ook 

nog getrakteerd op en gratis ijsje van La 
Dolce. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Echtpaar Kort-Van der Laan in 1e Exloërmond is 
65 jaar getrouwd

Locoburgemeester Henk Zwiep van de gemeente Borger-Odoorn bracht 
vorige week dinsdag een bezoek aan echtpaar Kort-Van der Laan in 1e 
Exloërmond. Reden: meneer en mevrouw waren toen precies 65 jaar 
getrouwd.

Meneer (Hendrik) werd geboren 
in Nieuw Buinen terwijl mevrouw 
(Hennie) geboren werd in 1e 
Exloërmond. ‘We ontmoetten elkaar 
op de kermis in Stadskanaal en zijn 
getrouwd bij Bussemaker in Exloo. 
Dit omdat het gemeentehuis in Exloo 

toen verbouwd werd.’ Ondertussen 
woont het echtpaar al jarenlang in 1e 
Exloërmond.

Meneer werkte onder meer bij de 
glasfabriek in Nieuw-Buinen, Udema 
in Gieten, Meijering & Benus in 

Stadskanaal en bij de buitendienst 
van de gemeente Stadskanaal. 
Mevrouw werkte onder andere lang 
bij Goedewaagen in Nieuw-Buinen. 
Samen kregen ze twee kinderen en zijn 
er ondertussen ook twee kleinkinderen 
en één achterkleinkind. Van verveling 
is gelukkig geen sprake; meneer en 
mevrouw wandelen, fietsen en zijn 
graag in de tuin bezig. Ook houden ze 
kanaries en parkieten. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Adverteren in
Week in Week uit?
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Zelf plateel schilderen in keramisch 
museum in Nieuw-Buinen
Op zaal brengt het Keramisch Museum Goedewaagen een inmiddels 
kolossale collectie Nederlands plateel. De techniek is eeuwenoud en daar 
wordt van genoten. De tegelschilder workshops van het museum dagen 
geïnteresseerden uit om het ook zelf  te proberen. Dat organiseert het 
museum steeds de eerste zaterdagmiddag van de maand.
 
Bij het schilderen kan gekozen worden 
naar een voorbeeld van een laat 19e 
eeuws schilderij, zoals dat van het 
breiende meisje in de Scheveninger 
Duinen van Blommers in het 
Rijksmuseum. Maar ook motieven uit de 
Jugendstil horen tot de mogelijkheden. 
Docente Antje Ramaker-van Polen 

helpt ook voor wie het de eerste keer 
doet, aan verrassende resultaten. 
De workshop wordt besloten met 
een rondleiding lang topstukken uit 
meer dan 4 eeuwen plateelkunst. 
Aanmeldingen voor de workshop van 
6 mei mogelijk tot 4 mei via mail@
keramischmuseumgoedewaagen.nl.

Gemeentebelangen ging op 
bedrijfsbezoek bij Haardhout Hofman

Veel mensen kennen Haardhout Hofman wel, omdat het bedrijf  op een 
prominente plek langs de N34 staat. Maar wat veel minder mensen weten, 
is dat ondanks dat het bedrijf  er al 8 jaar staat het tóch een heel jong bedrijf  
is. Elf  jaar geleden, toen hij pas vijftien jaar oud was startte eigenaar Niek 
Hofman uit Odoorn met een kleine handel in haardhout. Wat hij niet had 
kunnen voorzien, was dat hij nu, anno 2023, samen met de hulp van zijn 
twee broers Luuk en Mark én een aantal enthousiaste jonge werknemers 
één van de jongste en bekendste bedrijven van Borger-Odoorn zou runnen.

De eerste aanblik geeft een 
overweldigende indruk; vele honderden, 
hoog opgestapelde kuub’s containers 
met houtblokken, eindeloze stapels 
boomstammen en een doorlopende 
rookpluim uit een paar zeecontainers. 
Wat je echter niet ziet is dat er een heel 
doordacht concept staat te draaien: een 
opeenvolging van bewerkingen die de 
broers Hofman zelf  hebben bedacht 
en uitgevoerd. Nog regelmatig worden 
verbeteringen in de bedrijfsvoering 
aangebracht. 

De aanvoerlijn naar de zaagmachine 
is bijvoorbeeld langer gemaakt, zodat 
de grijpmachine maar een enkele 
keer per dag hoeft te starten om de 
band vol te leggen en onlangs zijn er 
55 zonnepanelen geplaatst om alle 

elektrische machinerie energieneutraal te 
kunnen laten draaien.

Dagelijks worden stammen op lengte 
gezaagd, gekloofd en verdeeld over 
de opslagcontainers; eikenhout apart 
van ander hout. Afvalhout wordt 
gebruikt om de droog-containers mee te 
verwarmen middels een houtvergasser 
en een ventilatieopstelling. Resthout 
en onverwerkbare stronken wordt 
versnipperd en verkocht aan een bedrijf  
dat er geperste constructieplaten van 
maakt, of  aan mensen die het in de 
tuin willen gebruiken. Zelfs het zaagsel 
van de afkortzaag wordt gebruikt en 
verkocht aan een paardenfokker die 
het als vloerbedekking in zijn stallen 
gebruikt. Zo draait het bedrijf  vrijwel 
zonder afvalstromen – duurzaam dus!

Helaas zorgt de beslissing van 
Staatsbosbeheer om geen hout meer 
uit staatbossen lokaal te verkopen voor 
niet-duurzame doeleinden ervoor, dat 
de aanvoer van productiehout nu veelal 
uit Duitsland moet gebeuren. Terwijl 
het staatsbossen-hout naar België wordt 
verkocht. Een beslissing die ook bij 
Hofman een wenkbrauw doet fronzen. 
Welk concept is immers duurzamer?

Plannen zijn er nog genoeg bij Niek 
Hofman en zijn twee broers: ze willen 
graag een grotere loods voor opslag van 
hout en houtproducten zodat de huidige 
loods voor onderhoud van machines 
kan worden ingericht, men moet nu 
schipperen met de beschikbare ruimte.  

Gemeentebelangen was onder de indruk 
van de innovatieve capaciteiten en 
de drive van deze jonge ondernemer. 
Een mooi bedrijf  dat onze waardering 
verdient en waar de gemeente Borger-
Odoorn trots op kan zijn!

Aa en Hunze viert 25-jarig bestaan en roept op: deel je 
mooiste foto
De gemeente Aa en Hunze bestaat 25 jaar. Om deze mijlpaal te vieren, 
roept de gemeente iedereen die Aa en Hunze een warm hart toedraagt 
op om zijn/haar mooiste foto uit de gemeente te delen. De foto’s worden 
gebundeld in een online fotoboek. Alle foto’s samen vormen bovendien 
de basis voor het nieuwe kunstwerk in de raadzaal. Afgelopen week trapte 
politiek Aa en Hunze de campagne af  en onthulden zij hun eigen werk.

Online fotoboek
Volgens burgemeester Anno Wietze 
Hiemstra wil de gemeente in het kader 
van het 25-jarig jubileum iets blijvends 
creëren. “We willen dit samen doen met 
inwoners en iedereen die de gemeente 
een warm hart toedraagt. Hierbij kiezen 
we bewust voor fotografie, omdat 
dat een laagdrempelige kunstvorm 
is. Iedereen met een camera of  
smartphone kan meedoen.” Mensen 
kunnen hun foto t/m 31 augustus up-
loaden op www.aaenhunze25jaar.nl

Volgens de burgemeester laat het 
fotoboek de diversiteit en rijkdom van 
de gemeente zien.

Kunstwerk in de raadzaal
Uiteindelijk vormen de foto’s de 
basis voor een nieuw kunstwerk in 
de raadzaal. Hiemstra: “De raadzaal 
wordt dit jaar vernieuwd. We waren 
hiervoor op zoek naar een nieuw 
kunstwerk, dus het idee om dat samen 
met inwoners te maken vonden we 
passend en bijzonder.” Sonja de Ridder, 

een kunstenares uit Gieterveen, gaat de 
foto’s tot een geheel maken.

Betoverend mooi
Politiek Aa en Hunze trapte onlangs 
de campagne af  en onthulde hun eigen 
werk. Natuurgebieden, dorpskernen, 
historische gebouwen en weidse 
vergezichten: het is allemaal te zien. 
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra 
fotografeerde zelf  de heide nabij 
Schoonloo op de vroege ochtend: “Op 
dit soort momenten is onze natuur 
betoverend mooi. Ik mag er graag 
wandelen.”

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

Mazda 6 Sportbreak 2.0 SkyActiv-G Automaat 165 
Buss navi/leder/17”LM /Clima/cruise
April 2021 - Grijs metallic - Leder - Benzine - Automaat 
24.039 km - Nieuwprijs: €43.920,-

PRIJS

€ 33.999,-

PRIJS

€ 24.400,- 

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line 
navi/clima/17”LM /cruise/trekhaak
Aug. 2021 - Grijs metallic - Half leder/ 
alcantara - Benzine - Handgeschakeld 
6.012 km - Nieuwprijs: €32.740,-

PRIJS

€ 17.999,- 

Ford EcoSport 1.0 ST-Line Black 
naviclima/17”LM /cruise
Aug. 2019 - Blauw metallic - Half leder/ 
alcantara - Benzine - Handgeschakeld 
59.994 km - Nieuwprijs: €29.630,-

PRIJS

€ 18.899,- 

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

PRIJS

€ 14.700,- 

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

PRIJS

€ 19.999,- 

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

PRIJS

€ 16.999,- 

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

PRIJS

€ 16.499,- 

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

PRIJS

€ 26.699,- 

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

PRIJS

€ 31.499,- 

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

PRIJS

€ 13.999,- 

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

PRIJS

€ 32.999,- 

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

PRIJS

€ 17.999,- 

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

PRIJS

€ 22.999,- 

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

PRIJS

€ 16.999,- 

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

PRIJS

€ 17.999,- 

RENAULT MÉGANE 1.3 TCe Bose navi/
clima/17”LM
Juni 2019 - Grijs metallic - Half leder - 
Benzine - Handgeschakeld 
52.628 km - Nieuwprijs: €30.440,-

PRIJS

€ 25.999,- 

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech  
Allure navi/clima/17”LM
Februari 2021 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handgeschakeld 
- 22.535 km - Nieuwprijs: €31.220,-
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Het thema deze avond is:  Alles wat je altijd al 
wilde weten over klimaat
Lezing weerman Peter Kuipers Munneke 
in Borger
Dinsdag 9 mei komt de bekende weerman (NOS) en klimaatonderzoeker Peter 
Kuipers Munneke naar Borger. Peter is geboren in Groningen en groeide op in 
Drenthe. De lezing is in de Goede Herderkerk aan de Hoofdstraat 9-11 in Borger. 
Iedereen is van harte welkom!

'De wereld warmt op, en dat merken we 
steeds vaker. Niet alleen in verre landen, 
maar ook gewoon bij ons om de hoek. De 
afgelopen jaren werd het al eens 40 graden 
in Nederland, vorig jaar hadden we grote 
overstromingen in Limburg. Maar waardoor 
warmt de aarde eigenlijk op en hoe weten we 
dat? Wat zijn de gevolgen, nu en later? En 
kunnen we er ook iets aan doen?'

Lezing start om 19.30 uur
Het belooft een boeiende avond te worden 
want Peter kan prachtig vertellen. De avond 
start om 19.30 uur. Toegangsprijs is 10 euro, 
dit is inclusief  een kop koffie/thee in de 
pauze.(kaarten verkrijgbaar aan de zaal: zaal 
open vanaf  19.00 uur)   *de avond is een 
gezamenlijk inititatief  van de Protestantse 
Kerken van Stadskanaal, Nieuw-Buinen en 
Borger.

Nieuwe voorscholen in Nieuw-Buinen en 
Valthermond
Nog niet eerder opende Kinderwereld een locatie in de gemeente Borger-Odoorn, 
maar vanaf  9 mei 2023 komt daar verandering in. Kinderwereld opent de deuren van 
een nieuwe voorschool in Nieuw-Buinen én per 1 juni in Valthermond.

Door de nauwe samenwerking met School 
75 en De Aanloop kan er een doorgaande 
ontwikkellijn en warme overdracht naar 
de basisscholen gecreëerd worden voor de 
peuters. Dinsdag 9 mei 2023 om 8:15 uur 
gaan de eerste peuters van start. Later zal 
op beide locaties een feestelijke opening 
plaatsvinden.

Op de voorscholen zullen bekende en nieuwe 
pedagogisch medewerkers enthousiast te 

werk gaan om spelenderwijs de ontwikkeling 
van peuters te stimuleren. De locatie in 
Nieuw-Buinen is geopend op dinsdagochtend 
en vrijdagochtend van 8:15 tot 12:15 uur. De 
peuteropvang in Valthermond is geopend 
op maandagochtend, dinsdagochtend, 
donderdagochtend en vrijdagochtend van 
8:15 tot 12:15 uur. +

Informatie kunt u vinden op de website: 
www.kinderwereld.info

Geslaagde plantenruilmarkt in Borger

Afgelopen zaterdag was er een kleinschalige plantenruilmarkt aan de rand van Borger. 
Nabij de kruising van de Molenplaatsweg met de Veldakkers vond de activiteit plaats 
en in de ochtenduren kwamen tientallen mensen langs om een plant te ruilen of  om 
zo even te kijken.

De organisatie, IVN Borger-Odoorn, sprak 
van een erg leuke plantenruilmarkt en is van 
plan het vaker te organiseren. Dit naast de 
vele activiteiten die men al organiseert. “Het 
was erg klein, maar er kwamen toch best 
nog wel veel mensen op af  en niet alleen uit 
Borger, ook uit de wijde omgeving. Er waren 
leuke gesprekken te horen en veel mensen 
slaagden in hun doel, namelijk het ruilen van 
hun plant(en).”

Als ‘ruilplek’ werd de tafeltennistafel die in 
de speeltuin aan de Molenplaatsweg staat 

gekozen: een prima plek, zo vonden velen. 
Er waren allerlei soorten planten, waaronder 
moestuinplanten, maar ook stekjes en zaden. 
Allen waren echte liefhebbers en spraken van 
een mooi opgezette plantenruilmarkt.

Desiree Bergsma uit Valthe en Annie 
Barkema uit Borger zijn van de organisatie 
en kijken op een mooie dag terug. “Iedereen 
nam heel verschillende planten uit hun tuin 
mee. Dat was wel bijzonder en ook erg leuk. 
Het was een prachtige dag”. (Week in Week uit 
/ Gerry Grave)

Conceptstore Thuis op 41 in Exloo bestaat 
vijf jaar

Conceptstore Thuis op 41 aan de Hoofdstraat 41 in Exloo bestaat vijf  jaar. En dus 
was het afgelopen vrijdag feest. ‘Het was een heel gezellige dag, een dag ook met 
meerwaarde’, vertelt Geja Dijkstra. ‘Ik heb heel veel mensen mogen begroeten en heb 
ontzettend veel cadeaus gekregen. Dat deed me echt wat.’

Klantenkring
‘Er waren vrijdag heel erg veel activiteiten. 
Ik wilde het vooral samen met de klanten 
vieren met kortingsacties en een verloting. Ik 
heb bewust gekozen om ook iets leuks in de 
avond te organiseren. Ik heb de afgelopen 
vijf  jaar een mooie klantenkring opgebouwd. 
Die klanten ontmoeten elkaar zelden bij mij 
in de winkel. Nu was daar wél gelegenheid 
voor en dat leverde bijzondere gesprekken op. 
Mijn klanten hebben iets gemeenschappelijks 
immers en het leek me leuk om mijn jubileum 
zo te vieren’, zegt Geja.

Conceptstore
Thuis op 41 is vooral een warme winkel. ‘Ik 
heb een conceptstore en dat is in dit deel van 
het land nog niet zo heel bekend. Ik heb hier 
van alles. Van cadeaus tot woonartikelen. Van 
lifestyle tot een beetje mode. Je koopt hier 

leuke cadeautjes. De spullen die ik verkoop, 
doen iets met je zintuigen, zo kies ik ze ook 
uit. Je wordt er blij van.  De zintuigen worden 
geprikkeld. Mensen zeggen ook vaak: wat 
ruikt het hier lekker. En bezoek aan mijn 
winkel, is een beleving.’

Toekomst
Het was vrijdag vooral heel gezellig. ‘Ik had 
de hapjes en drankjes afgenomen van De 
Landwinkel. Ik ben namelijk iemand die de 
verbinding zoekt met ondernemers in het 
dorp en de regio en heb een goed contact 
met de andere ondernemers in dit heerlijke 
dorp. De toekomst? Ik volg de trends en 
ontwikkelingen op de voet. Doel is wel om 
nog meer bezoekers in de winkel te krijgen. 
De mensen die hier al komen roep ik dan ook 
op om eens iemand mee te nemen.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Gemeentepolitiek gaat over van alles
Bouwplannen, de N34, de wolf, gaswinning en onderhoud van voetbalvelden en de 
installatie van een nieuw raadslid. Het kwam allemaal voorbij in de raadsvergadering 
van de gemeenteraad van Borger-Odoorn.

Door: Ineke Arends

Dick van Hoorn geïnstalleerd.
Door het overlijden van Johan Nijmeijer 
is er een gat gevallen in de gemeenteraad. 
Donderdag werd Dick van Hoorn 
geïnstalleerd als nieuw raadslid voor 
gemeentebelangen. Zijn plek als commissielid 
zal worden ingenomen door Chris Bol.

Bouwen in Drouwenermond en 2e 
Exloërmond
Daar waar de gemeenteraad eerst nog op 
de rem ging staan bij bouwplannen in 
Drouwenermond, ging de raad nu akkoord 
met de grondexploitatie. Na advies van de 
Veiligheidsregio Drenthe zijn de plannen 
enigszins aangepast. Voor de raad was dit 
voldoende om unaniem akkoord te gaan. 
Ook een bestemmingsplanwijziging in 2e 
Exloërmond werd unaniem aangenomen, het 
gaat hierbij om een herstructurering aan de 
Jan Fabriciusstraat. Er zal worden gesloopt, 
herbouwd en nieuw gebouwd en vooral 
verduurzaamd.

N34
Deze maand waren er maar liefst vier 
actuele vragen. Zo had de VVD in de 
media gelezen dat de N34 tussen Borger en 
Emmen het gevaarlijkste stuk N-weg is in 
Nederland. Zij vroegen het college dit onder 
de aandacht te brengen van de provincie 
zodat de verkeersveiligheid van de N34 
kan worden meegenomen in de coalitie-
onderhandelingen. Wethouder Hartsuiker 
zegde dit graag toe.

Bodemdaling
GB las in diezelfde media dat drie gemeenten 
in Drenthe compensatie hadden aangevraagd 
voor geleden schade door gaswinning. 
Omdat bodemdaling ook in onze gemeente 

voorkomt vroegen zij zich af  of  onze 
gemeente dit ook gedaan heeft. Dit is niet het 
geval omdat wij niet in het gaswinningsgebied 
liggen.

Wolf
Uit eigen waarneming en uit contact met 
natuurbeheerders viel het GB op dat wild 
zich anders gedraagt sinds de komst van 
de wolf  met meer aanrijdingen met reeën 
tot gevolg. Zij wilden weten wat het college 
hiermee doet.

Het college was dit (nog) niet opgevallen 
en uit cijfers blijkt ook niet dat er meer 
meldingen zijn van aanrijdingen. Bovendien 
is dit provinciaal beleid. LBO ondersteunde 
de vraag van GB na contact wat zij hadden 
met de politie. Zij zien veranderingen in 
het leefpatroon van reeën na de aanleg 
van zonneparken. Afgesproken is dat de 
burgemeester dit zal inbrengen met zijn 
reguliere overleg met de politie. De suggestie 
van de VVD om duidelijk te maken waar je 
een aanrijding met een ree moet melden kon 
op steun in de raad rekenen.

Voetbalvelden
De laatste actuele vraag kwam van de 
VVD en ging over het onderhoud van de 
voetbalvelden. Dit is volgens de VVD slecht. 
Wethouder Huijing onderschreef  dat dit het 
geval was geweest maar na contact met de 
aannemer, die het onderhoud uitvoert, moet 
dit nu verbeteren. Wel is het zo dat dit wel 
afhankelijk is van het weer. Ze gaf  aan dat als 
het een hele tijd nat is geweest, het voor de 
aannemer niet mogelijk is om op een droge 
dag alle velden direct te maaien. Soms gaat 
een andere gemeente dan voor. Ze streeft wel 
naar een betere communicatie met de clubs 
over het onderhoud.
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

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

De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

Ik ben niet wat ik doe.
Ik ben niet wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over me zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben.
Niemand kan dat van me afnemen.

Ik hoef me geen zorgen te maken.
Ik hoef met niet te haasten.
Ik kan Jezus vertrouwen.

Ik mocht Zijn liefde met de wereld delen. 

Behandel anderen zoals je
 wilt dat ze jullie behandelen

Lucas 6:31

Na een leven vol liefde en warmte is in geloof  
en vertrouwen van ons heen gegaan  

mijn liefhebbende man

Raymundus Augustinus 
Neve

Raymond

* Vreeswijk,  † Odoorn,
21 december 1942  15 april 2023

Femmy Neve-Oosterveld

Onze dank voor de liefdevolle zorg  
gaat uit naar de medewerkers van  

‘De Paasbergen’ in Odoorn.

Correspondentieadres:
Zuiderdiep 59, 7876 AC  Valthermond

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Wij bedanken iedereen 
voor de vele kaarten, bloemen en kado's 

voor ons 60-jarig huwelijksfeest.

Het was fantastisch.

Gerrit en Joekie Warmink

“…opgewekt, met de nodige humor en tevreden …”

Jan Baas
4 september 1932  |  24 april 2023

Samen vele mooie herinneringen

Sinds februari 2022 weduwnaar 
van Albertje Baas – de Jong

 Rick, Marjan en Marieke
 
 Femma, Amara en Demian
 Jan, Dorien en Gerjan 

Dank richting de medewerkers van de Paasbergen voor 
de liefdevolle zorg en toewijding.

Er is gelegenheid om afscheid van JAN  te nemen 
op vrijdag 28 april van 19.00 tot 20.00 uur in 
Woonzorgcentrum de Paasbergen, Paasbergen 1
te Odoorn.  

De crematie vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres
Sijzenhof  11, 9502 VP Stadskanaal 

Na een langzaam verval van krachten is rustig van ons 
heengegaan, onze lieve zwager en oom

Jan Baas
Jan en Wikje
Annie en Geert in herinnering
Kina en Wim
Martje en Dick
Neven en nichten

De vrolijke noot van Jan gaan we missen.

Huisartsenpraktijk Leeuwerik 
is i.v.m. vakantie afwezig vanaf: 

Maandag 1 mei 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023.

Waarnemer in deze periode is: 
Huisartsenpraktijk van Veldhuizen,

telefoonnummer 0599-234215.

Let op: op Koningsdag zijn wij ook gesloten!

Tevens verzoeken wij u tijdig de herhaalmedicatie te 
bestellen. Tijdens onze vakantie kunt u geen medicatie 

bestellen.

Enige en Algemene Kennisgeving

Verdrietig zijn wij dat na een 

kort ziekbed is overleden onze oom

Geert Kuipers

* 20 augustus 1956                                      † 16 april 2023

Margriet en Jan

 Mirthe, Brent, Ivar

Thea en Tonjes

Exloo, 16 april 2023

De crematie heet inmiddels plaatsgevonden.

Jantje Schuurman
† 22-04-2023

Onze lieve Jantje heeft het Leven los gelaten.                       
Wij gaan haar missen.

Wij dragen onze Jantje mee in dierbare 
herinnering in onze harten.

Geert en Wichertje
Gerrit en Dineke
Mia en Harm
Jans en Josefien
Neven en Nichten
Achterneefjes en nichtjes
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij  

“de Morene”

Dagelijks verse

Asperges
Op bestelling geschild

Lemenweg 4a Drouwen
tel.0599-564563

engelsdrouwen@kpnmail.nl

‘Uniek evenement voor heel het gezin’
SCIVA GEOMARKT IN WEDDE OP 30 APRIL

door Vincent Muskee
Dat belooft wat op 30 april op Landgoed Tennax in Wedde. Daar vindt dan 
namelijk de Sciva Geomarkt plaats. ‘Het is een uniek evenement, geschikt 
voor heel het gezin’, zegt organisator Erik van IJsseldijk. ‘Centraal staat 
de grote markt en daaromheen zijn talloze activiteiten voor kinderen. Een 
dagje naar de Sciva Geomarkt in Wedde kost bovendien slechts vijf  euro 
per persoon.’

Markt met tachtig kramen
‘De markt is prima bezet met 
tachtig standhouders met onder 
meer mineralen, fossielen, geologie, 
archeologie en dus met eigenlijk alles 
wat uit de grond komt. ’Verenigingen en 
organisaties geven informatie rondom 
het thema. Bovendien tref  je tijdens 
de Geomarkt levensechte brullende 
en bewegende dino’s, en dat allemaal 
langs het water en in het bus. Je zou 
kunnen zeggen dat sprake is van een 
prehistorische omgeving’, zegt Van 
IJsseldijk.

‘Tussen de Dino’s
Op Landgoed Tennax vind je een 
enorme bomenpark en zal talloze 
speelgelegenheden voor kinderen. 
‘Speciaal voor deze dag is er ‘Tussen 
de Dino’s’. Er komt een dinopark met 
meer dan dertig dino’s, er komt een 
dino stormbaan en een rollerbaan. 
Kinderen kunnen terecht in Museum 
Dinosaurium en er komt onder 
meer een survivalbaan. Kinderen 
kunnen een treinrit maken en je kunt 
3D boogschieten. En daarmee is 
nog slechts het topje van de ijsberg 
benoemd. Als ik iets organiseer, dan doe 

ik het ook goed’, lacht Van IJsseldijk, 
ook wel bekend van Stonehunter.nl, 
waarmee meteen ook zijn voorliefde 
voor stenen en mineralen verklaard is.

Mexicaanse bollenkraker
‘Wat ook bijzonder is, is dat er een 
Mexicaanse bollenkraker in de persoon 
van ‘Juan Grande’ van de partij zal 
zijn in Wedde. Ook kunnen stenen 
geschilderd worden. Er is gewoon 
ontzettend veel te doen. Niet voor 
niets wordt het een hele dag uit voor 
heel het gezin. ‘Onze Mexicaanse 
gast is natuurlijk bijzonder. Hij brengt 
Mexicaanse geodes mee en kraakt die. 
Op 30 april letten we ook op wie zich 
het best verkleed heeft als Indiana Jones 
en Lara Croft. Het kan gewoon niet 
op, en dat voor slechts vijf  euro per 
persoon.’

Oertijdmarkt
Voor Van IJsseldijk lijkt een dag 25 uur 
te hebben. Behalve een drukke baan en 
bekend als Stonehunter.nl, vindt hij de 
tijd om steeds weer unieke evenementen 
te organiseren. ‘Ik heb bijvoorbeeld 
vorig jaar in Emmen de Oertijdmarkt 
georganiseerd, achter het FC Emmen 
stadion. Daar kwamen zomaar 4000 
mensen op af. Toen was het echter wel 
zomer én vakantie. Ik weet niet hoeveel 
mensen er in Wedde komen. Ik hoop 
natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen 
komen genieten van deze unieke Sciva 
Geomarkt.’

De Sciva Geomarkt vindt plaats op 30 
april, tijdens de reguliere openingstijden 
van Landgoed Tennax. Het landgoed 
is gevestigd aan de Borgesiusweg 1 in 
Wedde. De entree bedraagt slechts vijf  
euro en parkeren is gratis.

Bijzondere donatie voor 
RHGD Reddingshonden

Een heel mooie en hartverwarmende donatie voor 
RHGD Reddingshonden. Onlangs werd Hillie van 
Veen uit Emmen namelijk 87 jaar. Voor die gelegenheid 
wilde ze geen cadeaus, maar zamelde ze geld in voor 
RHGD Reddingshonden. Het leverde een bedrag van 
225 euro op.  Vorige week kwam mevrouw Van Veen 
het geld, samen met haar dochter en haar schoonzoon, 
persoonlijk overhandigen.

‘Een ongelooflijk mooi 
gebaar’, liet Annemiek Krol 
uit Borger van RHGD 
Reddingshonden weten. ‘We 
hebben samen een kop koffie 
gedronken en we hebben 

laten zien wat we doen. Het 
voelt geweldig om zoveel 
waardering te krijgen voor 
het werk dat we doen.’ (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Toneelvereniging ‘VOLHOUDEN’ speelde ‘Belgische 
Roulette’ in Drouwenerveen
Na twee jaar niet spelen i.v.m. 
corona heeft Toneelvereniging 
“VOLHOUDEN”  op vrijdag 
14 en zaterdag 15 april weer haar 
toneelavonden gehad. Op vrijdag 
waren de genodigden van het Drents 
Amateur Toneel ook aanwezig en  
zaterdag was de zaal van dorpshuis 
‘HET VERTIER’ goed gevuld met 
inwoners van Drouwenerveen en 
omgeving en familie/kennissen van 
de leden.

De bezoekers hebben genoten van de 
komische thriller “Belgische roulette” 
van Mary Bakker-Schoon. De regie was 
in handen van Jan de Ridder. In het 
stuk werd de 80e verjaardag van tante 
Hillegonda gevierd. Zij kreeg anoniem 
een doos Belgische bonbons. Echter hier 
was iets mee. Neven en hun vrouwen, 
tuinman en huisknecht, het dienstmeisje 
en de gepensioneerde dokter, ieder was 
verdacht. Wie heeft het op haar erfenis 
voorzien? De excentrieke jongere zus gaat 
met de corpulente dokter aan de haal. De 
huisknecht krijgt zijn altijd al beminde 
Hillegonda.

Ook bonbon voor het publiek
Het publiek kreeg ook een bonbon 
aangeboden. Deze werd smakelijk 

genuttigd. Eind goed al goed. Behalve 
voor Fluffie, het hondje van nicht Bea. 
Die had van de witte bonbon gesnoept.

Sponsoren en vrijwilligers bedankt
De toneelvereniging bedankt alle 

sponsoren en vrijwilligers van dorpshuis 
Het Vertier. De toneelvereniging kan op 
geslaagde voorstellingen terug zien. Toen 
het publiek naar huis ging zeiden velen: 
“Volhouden”.

Uitslagen Bridgeclub
‘t Aailaand in 
Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 18 april.
 
1e  Susan v.d.Aa & Grietje Hofsteenge. 62,81%
2e  Ria Westen & Elt-Jan Danes. 59,58%
3e  Gera Meijer & Teun ter Haar. 57,80%
4e  Harry Hulzebos & Manny Lutjes. 56,38%
5e  Alie Lubbers & Hilde Pufkus. 52,34%

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

Uitslag woensdag 19 april:
1e prijs   Teun Palm                5368
2e prijs   Johan Prins               5336
3e prijs   Ben Tibbe                 5307
4e prijs   Bertus van der Laan 5299     

Poedel   Bert Vos                    3783
 
Volgende kaartavond: woensdag 3 mei, 
aanvang 19.30 uur.

63 handtekeningen gezet
Aannemingsovereenkomst bouw nieuw sportpark  
Odoorn getekend    En nu écht aan de slag!
De gemeente Borger-Odoorn in 
de persoon van wethouder Ankie 
Huijing, Avitec Milieu & Infra 
(Ben Timmermans) en Mark 
Bijkerk van Bouma Sport & Groen 
tekenden afgelopen donderdag de 
aannemingsovereenkomst voor de 
aanleg van de sportvoorzieningen 
op het sportpark in Odoorn. 
Huijing klom bij de ondertekening 
en bij de symbolische start van de 
werkzaamheden op een graafmachine 
en haalde een doeltje weg. Overigens 
moesten Huijing, Bijkerk en 
Timmermans behoorlijk aan de bak. 
Er moesten in totaal namelijk 63 
handtekeningen worden gezet.

Fusie
Nu de werkzaamheden officieel 
gegund zijn, kunnen Avitec en Bouma 
ook écht aan de slag met de aanleg 
van sportvoorzieningen en met de 
infrastructuur. Op het nieuwe sportpark 
in Odoorn komen vier voetbalvelden van 
natuurgras, drie Smashcourt tennisbanen, 
twee padelbanen en komt een nieuwe 
terreininrichting. TC Okko en voetbalclub 
HOVC gaan vanwege de aanleg van het 
nieuwe clubgebouw fuseren en gaan 
verder als Sportclub HOVC.  De nieuwe 
vereniging gaat samen gebruik maken van 
het clubgebouw. In de nieuw situatie krijgt 
HOVC zes nieuwe kleedkamers, terwijl de 
tennistak twee nieuwe kleedkamers krijgt

Aanleg nieuwe tennisbanen
In januari van dit jaar is al gestart met de 
voorbereidingen op de werkzaamheden. 
Bosjes en bomen zijn toen al weggehaald. 
Nu de handtekeningen gezet zijn, kan zo 
snel mogelijk begonnen worden met de 
aanleg van nieuwe tennisbanen. Als alles 
meezit, dan liggen de nieuwe tennisbanen 
er in juni van dit jaar. Tot die tijd kunnen 
leden van de tennisclub bij een aantal 
omliggende verenigingen terecht. 

Vanwege de werkzaamheden die nog 
uitgevoerd moeten worden, zal HOVC 
tijdens het seizoen 2023/2024 gebruik 
maken van de complexen in Exloo en 
Valthe. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto’s: Auniek K.E. Klijnstra
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Zondag 7 mei a.s.
The Mousetrap: een meesterlijke 
moordmysterie in Atlas Theater

Na 20 jaar is Agatha Christie’s legendarische moordmysterie The Mousetrap terug in 
Nederland! In het oude pension Monkswell Manor zit een aantal gasten opgesloten 
door de aanhoudende sneeuwval. Dan meldt zich een brigadier van de politie in 
verband met een moord die eerder die dag in de omgeving is gepleegd. Hij vermoed 
dat de dader zich in het pension schuilhoudt. Alle gasten lijken een motief  te hebben 
en de spanning loopt verder op wanneer er plotseling een tweede slachtoffer valt. Door 
de sneeuwstorm kan niemand het pension verlaten, maar ook de moordenaar niet... 

The Mousetrap is op zondag 7 mei om 20.00 
uur te zien in het ATLAS Theater. Meer info 

en tickets zijn verkrijgbaar via
www.atlastheater.nl

Woensdag 3 mei a.s.
ALZHEIMER CAFÉ Borger-Odoorn in Exloo
Voor wie?
Voor mensen met dementie of  
geheugenproblemen, hun naasten en 
belangstellenden. 

Wat is het?  
Een Alzheimer Café is een plek om 
lotgenoten te ontmoeten. Tijdens de 
informele bijeenkomsten krijg je informatie 
en kun je ervaringen uitwisselen.

Waar is het? 
Dorpshuis Exloo: (Hoofdstraat 58A, Exloo, 
achter de basisschool)

Aanvang bijeenkomst:   19.30 uur  (Inloop 
vanaf  19.00 uur). Einde bijeenkomst: 21.00 
uur. De toegang is gratis. Van tevoren 
opgeven is niet nodig. Op woensdag 3 mei 
a.s. is het thema: Wat is dementie?  (geriater 
aan het woord) 

Op 3 mei zal dhr. Koen Verburg te gast zijn 
in het Alzheimer Café van Borger-Odoorn. 
Hij werkt sinds 2017 als klinisch geriater 
in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen op de 
afdelingen Geriatrie en Geheugenpoli.

 Dhr. Verburg zal uitleggen wat dementie is 
en welke soorten dementie er zijn. Daarna 
zullen de meest voorkomende vormen 
van dementie besproken worden. Ook de 
vragen of  dementie is te voorkomen en hoe 
dementie behandeld wordt zullen aan de 
orde komen. Ook gaat hij in op de vraag of  
dementie erfelijk is.

Zoals gebruikelijk is er ook de mogelijkheid 
om persoonlijke ervaringen met elkaar te 
delen.

We verwachten weer een heel interessante 
avond voor allen die betrokken en 
geïnteresseerd zijn in de mens met dementie.

Vrouwen en mannen uit Exloo helpen de vluchtelingen die in Exloo, 
Odoorn en Valthe gehuisvest zijn met de Nederlandse taal

Taalvrijwilligers en vluchtelingen uit 
Exloo, Odoorn en Valthe samen aan 
de Iftar
Op 14 april jongstleden kwamen het Taalteam en de vluchtelingen uit Exloo, Odoorn 
en Valthe samen om met elkaar te genieten van de Iftar in het Dorpshuis in Exloo. De 
subsidie van de gemeente Borger-Odoorn en de hulp van de vluchtelingen samen met 
een restaurant, hebben dit mogelijk gemaakt.

Iftar is de maaltijd die gedurende de Ramadan 
(vastenmaand) na zonsondergang door 
moslims wordt genuttigd. Samen met mensen 
met verschillende geloofsovertuigingen wordt 
de maaltijd genuttigd en wordt op deze wijze 
de saamhorigheid benadrukt en gevierd.

Ramadan is de vastenmaand waarin gelovige 
moslims zich onthouden van eten en drinken 
tussen zonsopgang en zonsondergang. Het 
doel van de Ramadan is het versterken van 
het geloof. Naastenliefde, verdraagzaamheid 
en vrijgevigheid staan hierbij centraal.

De gezamenlijke maaltijd was niet alleen 
bedoeld om met elkaar de Iftar te vieren, 

ook het oefenen met de taal in een andere 
setting dan normaal was een doel. Woorden 
en zinnen rond het onderwerp “de maaltijd” 
zullen door de aanschouwelijke uitleg zeker 
blijven hangen. De opkomst was groot, zeker 
van de kant van de vluchtelingen. De sfeer 
was gemoedelijk en de aanwezigen hebben 
genoten van de smakelijke en gevarieerde 
schotels.

Volgende week gaat de groep weer monter 
verder, vrijwilligers en vluchtelingen. Lijkt het 
u leuk om mee te helpen op een maandag- of  
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur? 
Bel dan naar: Meta Koerts,  06-40 06 58 75 
of  Liewoe Tsai, tel.nr.: 06-20 53 03 82.

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen 
Borger
De uitslag van 21 April 2023 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats:          Geert Boekholt& Tinus Zinger 59,90%                                                                                                          
2e plaats            Lammy Kinds & Trijntje Gerrits 59,38%
3e plaats:          Rieky Zinger & Leo Hake 57,81%

B Lijn:           
1e plaats:         Minie Speelman & Anneke Super 62,92%
2e plaats:         Bertha Ferwerda & Lya van Dongen 62,10%
3e plaats:         Geert Brands & Piet Rutgers 57,64%

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

Award voor Mooiste Cover 2022 gaat naar 
illustrator uit Gieten

Onlangs werden The Indie Awards uitgereikt in het Planetarium in Amsterdam. 
De awards zijn voor boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven. De cover van het 
kinderboek De Droomversnelling, gemaakt door Jorien Kooistra, werd uitgeroepen tot 
Mooiste Cover 2022.

Over de award
The Indie Awards zijn in 2017 in het leven 
geroepen om het harde werken van indie-
auteurs (auteurs die niet zijn aangesloten bij 
een uitgeverij) te belonen. De award Mooiste 
Cover 2022 is één van de publieksprijzen die 
te winnen was tijdens de uitreiking van The 
Indie Awards. De hele maand februari kon 
er gestemd worden. Er werden in totaal 6195 
stemmen uitgebracht. 

De cover van De Droomversnelling werd 
door de lezers als mooiste van alle 125 
boeken gekozen. Liesbeth Woest, schrijver 
van De Droomversnelling, mocht de award 
in Amsterdam in ontvangst nemen. ‘Zeer 
verdiend! Jorien heeft het boek prachtig 
geïllustreerd. 

De cover prikkelt de fantasie en is echt een 
plaatje!’ vertelt Liesbeth.

Over Jorien Kooistra uit Gieten
Jorien maakt digitale illustraties waarbij ze 
zich onderscheidt door kleurgebruik. ‘Voor 
de illustraties haal ik veel inspiratie uit de 
Drentse natuur, zoals de bossen, de kleuren 
en de dieren,’ aldus Jorien. ‘Deze prijs is een 
kroon op het werk!’ Zij illustreerde eerder al 
de boeken van de serie Beestenbos, waarvan 
het derde deel hoogstwaarschijnlijk in het 
najaar uitkomt. Binnenkort verschijnt een 
vierde kinderboek waar zij de illustraties voor 
heeft gemaakt.

Kijk voor meer informatie op 
www.beestenbos.nl
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ZC Borger eindigt als 6e in het regionale 
miniorencircuit

Borger heeft al sinds 1964 een actieve 
zwemvereniging: ZC Borger. De club 
draait al jaren mee op hoog niveau, maar 
plezier en samen sporten, staan hoog in 
het startblok.

Olympische kampioenen
Zo ook begin april, toen de zwemmers 
naar Den Haag gingen om mee te doen 
in de Marcel Wouda Cup (voor junioren) 
en de Ranomi Cup (voor minioren). Een 
fantastische beleving waar ze zwemmers van 
clubs uit heel het land ontmoetten, maar ook 
Olympische medaillewinnaars zoals Ranomi 
Kromowidjojo, Ferry Weertman, Marcel 
Wouda, Femke Heemskerk en Saskia de 
Jonge. 

Wedstrijden
ZC Borger zwemt mee in diverse 
competities waaronder de 1uursestafette, 
limietwedstrijden, provinciale wedstrijden, 
Nederlandse Kampioenschappen en ook een 
miniorencircuit voor de jongere zwemmers. 
Dit is een reeks van vier wedstrijden, waarbij 
iedere zwemmer uitkomt op drie afstanden.  
Zaterdag 15 april was de vierde keer en 
verschenen negen minioren namens ZC 
Borger aan de start in zwembad de Dolfijn te 
Hoogeveen.

Er zijn altijd verschillende 
programmanummers waarbij jongens en 
meisjes in eigen series zwemmen, maar 
ook op leeftijd geclassificeerd. De jongere 
minioren zwommen deze keer de 50m vrije 
slag, 50m schoolslag en de 25m vlinderslag. 
De oudere minioren zwommen de 100m 
rugslag, 50m vlinderslag en de 50m vrije slag.

Resultaat
Het bleek een enorm goede dag te zijn 
voor de ZC Borger zwemmers, want er 
werden ontzetten veel PR’s en nieuwe tijden 
neergezet (op nieuwe afstanden). Na afloop 
van deze wedstrijd, werd bekend gemaakt 
waar de ploegen waren geëindigd: ZC 
Borger heeft een nette 6e plaats behaald! 
Wat niet onbenoemd mag blijven, is dat deze 
wedstrijden niet mogelijk zijn zonder de inzet 
van vrijwilligers. Namens ZC Borger zijn 
meerdere ouders actief  als ploegleider of  als 
KNZB gecertificeerd tijdwaarnemer.

Voor meer informatie, kijk op onze website 
www.zcborger.nl.

Van boven naar beneden: Querine, Annelie, Karlijn, 
Rubi en Julia. Quinne, Joèlle, Jasper en Vince

Erepenning voor opgeheven Stichting 
Wielerpromotion Oostermoer
‘We hebben een unieke groep vrijwilligers in Gieten’

In navolging van Harry Dijkstra (2018), Fred Snoep (2015), Harry Muskee 
(2011) en Toltsje Scheringa-Benedictus (2010) reikte de gemeente Aa en Hunze 
donderdagavond de erepenning uit aan Stichting Wielerpromotion Oostermoer. 
Volgens de gemeente heeft de stichting met haar (internationale) activiteiten Aa 
en Hunze op de sportkaart gezet. Wie anders dan Jantienus Warners kreeg de 
erepenning uitgereikt uit handen van burgemeester Anno Wietze Hiemstra. Warners 
was jarenlang bestuurslid en vrijwilliger van de stichting.

Speelbal
Hoewel het een onderscheiding was voor 
de stichting, kwam de erepenning Warners 
écht toe. Hij, en niemand anders, was 
toch jarenlang hét gezicht van de Stichting 
Wielerpromotion Oostermoer. ‘Ik was al 
betrokken bij de eerste internationale veldrit 
in Gieten’, zegt Warners. ‘We maakten heel 
lang deel uit van het Superprestige klassement 
en hebben daarmee Gieten inderdaad op 
de kaart gezet. Toen de Superprestige werd 
overgenomen door Flanders Classics is 
het misgegaan. We zijn als een speelbal 
behandeld’, liet Warners weten. ‘En zo 
kwam er een abrupt, al zagen we het de 
afgelopen jaren wel al aankomen, einde aan 
dit geweldige evenement. Wat blijft zijn 
mooie herinneringen.’ Warners kijkt toch met 
een trots gevoel terug. ‘We hebben in Gieten 
gewoon een unieke groep vrijwilligers.’

WK in 1991
De Stichting Wieler Promotion Oostermoer 
werd in 1989 opgericht. Er werden door 
de stichting verschillende wieleractiviteiten 

gehouden in en rond Gieten. Op de erelijst 
van de stichting staan liefst 46 internationale 
wedstrijden, een WK in 1991 en zes keer 
een Nederlands kampioenschap veldrijden. 
‘Gieten is door de inzet van de stichting 
toch wel het wielermekka van het Noorden 
geworden. Nog steeds komen toeristen 
heel het jaar naar onze gemeente om hier 
te genieten van de omgeving en de zeer 
uitdagende routes’, liet burgemeester Hemstra 
bij de uitreiking weten.

Vrijwilligers
Net als Warners roemde ook de burgemeester 
het aantal vrijwilligers dat door de 
stichting op de been gebracht kon worden. 
‘Honderden mensen uit dorp en omgeving 
droegen hun steentje bij. Heel bijzonder.’ 
Bijzonder; bij de uitreiking van de erepenning 
werd de Stichting Wielerpromotion 
Oostermoer meteen ook opgeheven. Men 
gaat verder onder de naam Vereniging Gieter 
Wielerronde. ‘We zullen ons zeker in blijven 
zetten voor de wielersport’, zegt Warners. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Schoonmaakdag in bijna jarig Drouwenerveen
‘We willen Drouwenerveen laten blinken in aanloop naar de 300e verjaardag’
Over twee jaar bestaat Drouwenerveen precies driehonderd jaar. Het nieuwe 
bestuur van Dorpsbelangen Drouwenerveen is daar nu al mee bezig. ‘Richting 
onze verjaardag willen we het dorp laten  blinken, vandaar dat we zaterdag een 
schoonmaakdag gehouden hebben’, zegt bestuurslid Bob Pols, die zich ook 
nadrukkelijk bezig gaat houden met de festiviteiten rondom het naderende jubileum. 
In totaal pakten zaterdag rond de dertig vrijwilligers letterlijk en figuurlijk de 
handdoek op en ontdeden zij het dorp van al te veel zwerfafval. Ook wethouder Ankie 
Huijing liet haar gezicht zaterdag nog even zien in Drouwenerveen.

Goede voorbeeld voor de gemeente
‘Hoe druk je het ook hebt, soms moet je 
er gewoon even voor je dorp zijn. Ik had 
zaterdag ook honderd andere dingen kunnen 
dien, maar voor je dorp moet je wat over 
hebben. We hopen dat meer mensen dit in 
gaan zien. Met de schoonmaakdag wilden 
we vooral het straatbeeld verbeteren. Verder 
wilden we de gemeente Borger-Odoorn het 
goede voorbeeld geven. Ik kijk wel eens wat 
jaloers naar bijvoorbeeld Borger, waar steeds 
maar van alles gebeurt. De buitengebieden 
worden wel eens vergeten als je het mij 
vraagt, zeker als je naar bepaalde bermen 
kijkt. Door de slechte gesteldheid van die 
bermen blijft het water vaak op het wegdek 
staat. Dat levert gevaarlijke situaties op en dat 
probleem kunnen wij als inwoners zelf  niet 
verhelpen. Wij hopen dat de gemeente hier 

eens serieus naar gaat kijken. Wij hebben met 
de schoonmaakdag in elk geval het goede 
voorbeeld gegeven’, zegt Pols.

Verbindingswegen
Pols en de vrijwilligers zagen in het algemeen 
dat het rond de wegen in Drouwenerveen 
allemaal nog wel wat meeviel wat betreft 
zwerfafval. De verbindingswegen echter, 
lieten en ander beeld zien. ‘Net buiten het 
dorp troffen we het meeste afval. Denk 
maar aan glas en blikjes. We vonden ook nog 
wat blikjes olie. Maar hoewel alle zwerfvuil 
natuurlijk teveel is, viel het eigenlijk allemaal 
nog wel mee. We gaan overigens zeker vaker 
een dergelijke dag organiseren. Dan zullen 
we wel een ander moment kiezen; of  in het 
najaar of  in het vroege voorjaar’, zegt Pols.

Verbinding in het dorp
Een schoonmaakdag en zeker het 
naderende jubileum moet de verbinding 
in het dorp vergroten. ‘Samen moeten we 
Drouwenerveen laten blinken en samen 
moeten we waken voor de veiligheid in het 

dorp. Tijden veranderen en het is goed om 
samen een hecht front te vormen. Want 
samen kunnen we Drouwenerveen mooi en 
bijzonder houden’, besluit Pols. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Op de foto met o.a. Ranomi Kromowidjojo
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Voetbalvereniging EEC organiseerde open 
dag kaboutervoetbal in Ees

Afgelopen zaterdag vond op het sportpark van voetbalvereniging EEC in Ees een 
open dag kaboutervoetbal plaats. Het was voor kinderen van drie tot en met zeven 
jaar en het doel ervan was om kinderen en ouders bekend te laten worden met 
voetbal voor de jongere kinderen. Tevens zou EEC graag weer de beschikking over 
jeugdvoetballers willen krijgen. Door het organiseren van de open dag hoopt men dat 
er jeugdvoetballers bij EEC komen voetballen.

Voorzitter Roelof  Wanders genoot net als 
de anderen van de mooie dag. Wanders 
telde 26 kinderen die van vele spelvormen 
genoten: o.a. afwerken op de goal, dribbelen 
en het ouderwetse ‘partijtje’ stonden op het 
programma. Ook was er een springkussen 
en een kleurplatenwedstrijd. Ieder kind 
die heeft meegedaan kreeg na afloop een 
voetbaldiploma. “Het is mooi om te zien 
dat iedereen zo genoot. We zagen dat zowel 
kinderen als hun ouders plezier beleefden 
aan deze dag. Het gold ook voor onze 
begeleiders die ervoor zorgden dat alles goed 
verliep. Ik zou het echt prachtig vinden om 
weer jeugdvoetbal in Ees te krijgen. Vroeger 
was dat ook zo en zelf  speelde ik nog in de 

jeugdteams. Dat was prachtig: van Eesergroen 
naar het voetbalveld. Hopen dat zoiets weer 
komt.”

Nog deze week wordt alles geëvalueerd en zal 
worden bekeken of  er draagvlak is om met 
kaboutervoetbal te starten.  Op dit moment 
zijn er twaalf  toezeggingen hetgeen volgens 
de kaboutercommissie reden genoeg geeft er 
een start mee te maken. “Een en ander moet 
natuurlijk in overleg met het bestuur, want 
er komen natuurlijk wel dingen op ons zoals 
aanschaf  materiaal, kleding, ballen enz. Maar 
ik kan zeggen dat het er goed uitziet”, aldus 
Wanders. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Gelegenheidsspits Tom Meijers schiet Valthermond langs HOVC
Het grote nagelbijten voor HOVC en Valthermond kan beginnen
Soms moet je wat als trainer. Valthermond 
oefenmeester Kenny Koning wist 
afgelopen donderdag al dat topscorer 
Erik Jan Veerbeek nog niet inzetbaar was 
vanwege een spierscheuring maar zag 
bovendien een andere aanvaller, Milan 
Draijer, geblesseerd afhaken tijdens 
de training. Koning puzzelde en kwam 
met, achteraf  gezien, een meesterzet 
Hij posteerde centrale verdediger 
Tom Meijers namelijk in de spits. En 
uitgerekend hij besliste zondagmiddag 
de gemeentelijke derby tussen HOVC 
en Valthermond. Na ruim een half  uur 
maakte hij de enige treffer van een vrij 
matige wedstrijd: 0-1. ‘De keuze om Tom 
in de spits te zetten, pakte goed uit. Het 
was voor hem wel even wennen, maar 
hij heeft het prima ingevuld’, zag trainer 
Kenny Koning tevreden.

‘Das Ungeheur’
Heel lang hoefde Meijers overigens helemaal 
niet te wennen. Want al na negentig tellen 
kopte ‘Das Ungeheur’ Meijers de bal door 
op de weg sprintende Yordi van der Laan. 
Die wist het net echter niet te vinden, omdat 
HOVC doelman Maarten Ritsema handelend 
optrad. Na deze flitsende opening viel er 
lange tijd weinig te genieten voor het publiek. 
Valthermond was wel de bovenliggende partij 
en had veelvuldig de bal op het erbarmelijk 
slechte veld, heel erg veel kansen werden 
er in de eerste helft niet geschapen. Aan de 
andere kant bleek Valthermond verdedigend 
stabiel en had het van HOVC aanvallend heel 
weinig te duchten. Hoogtepunt van de eerste 
heft was de treffer van Meijers. Die deed dat 
overigens niet met het hoofd, maar met de 
voet: 0-1. 

Onmachtig
Dat HOVC een onmachtige indruk maakte 
had alles te maken met een groot aantal 
schorsingen. Bovendien was Frank Fokke 
niet beschikbaar vanwege werkzaamheden. 
‘Het aantal kaarten dat we krijgen, is 
inderdaad belachelijk. Vorige week tegen 
ASVB moesten er twee spelers af  met twee 
keer geel. Dat had alles te maken met de 
scheidsrechter in mijn ogen. Aan de andere 
kant; veel van mijn spelers zijn met HOVC 
doorgegroeid naar een hoger niveau. Het 
is de afgelopen jaren altijd maar crescendo 
gegaan. Nu zit het ook wel eens tegen. Ik 
heb een aantal spelers die zich dan te druk 
maken over externe factoren, om het zo 
maar te zeggen’, zei trainer Erik de Jong, die 
vanwege het gemis van een half  elftal koos 
voor een 5-3-2 systeem. Doel van deze wat 
behoudende tactiek was om maar zo lang 
mogelijk in de wedstrijd te blijven. En dat 
lukte.

Kansen voor Gert-Jan Spijker
Meteen na de rust had Valthermond 
overigens wél de kansen om de wedstrijd 
te beslissen. Yordi van der Laan en Tom 
Meijers, twee keer, kregen opgelegde kansen 
maar slaagden er maar niet in om de wedstrijd 
in het slot te gooien. Na het offensief  meteen 
na de rust, zakte Valthermond ver terug. 
Alwin Braakman oogde statisch, Meijers 
werd niet meer bereikt en de spanning leek 
ineens grip te krijgen op Valthermond. Zeker 
nadat HOVC besloot wat aanvallender te 

gaan spelen, kreeg de thuisclub zelfs een 
aantal kansen om op gelijke hoogte te komen. 
Dat de gelijkmaker er niet kwam, mocht 
zeker Gert-Jan Spijker zich aanrekenen. Hij 
miste twee goede mogelijkheden. Bovendien 
claimde hij in de slotfase nog een strafschop, 
na een vermeende overtreding van Lars Baas. 
Scheidsrechter Beenker wuifde de valpartij – 
tot zichtbare opluchting van Baas- echter weg.

Geen keuze meer
Trainer Erik de Jong kijkt ondanks de 
verliespartij toch met vertrouwen naar de 
slotfase van de competitie. ‘We zijn echt 
gegroeid. We zijn fitter geworden en we 
geven weinig tegendoelpunten weg. Ook 
met een gemankeerd elftal dus. Ik herinner 
me nog dat we voor de beker speelden 
tegen Valthermond, in de voorbereiding. We 
werden toen op fitheid en intensiteit volledig 
afgetroefd. Dat verschil is kleiner geworden. 
Zondag tegen Peize moeten we gewoon 
winnen. We hebben wat dat betreft geen 
keuze meer.’

Twee weken vrij
De Jong was ook realistisch over de derby. 
‘Valthermond heeft verdiend gewonnen. 
Toch is de wedstrijd gegaan zoals we dat voor 
ogen hadden. We wilden zo lang mogelijk 
in de wedstrijd blijven en dat is gelukt. Laat 
ik het zo zeggen, we hebben vandaag naar 
vermogen gespeeld. Volgende week heb ik 
er weer vijf  spelers bij en heb ik weer wat 
te kiezen’, zei De Jong. ‘Voor ons is het 
nu aftellen’, zei trainer Kenny Koning van 
Valthermond. ‘We zijn u twee weken vrij. 
Hoewel dat best bijzonder is in deze fase 
van de competitie, komt het voor ons nu wel 
goed uit. Milan Draijer en Erik Jan Veerbeek 
krijgen zo een extra weekje om te herstellen. 
We spelen nog drie duels en die zullen we 
gewoon moeten winnen. Dat is waar we 
invloed op hebben. En vervolgens moeten we 
maar zien wat de concurrentie doet.’

Aftellen
En nu? Valthermond komt dit seizoen nog 
drie keer in actie. Het is een simpel verhaal; 
slaagt WKE’16 er in om de resterende 
vier duels in winst om te zetten, dan is de 
ploeg van Valthermonder (!) trainer Albert 
Koops kampioen. Het programma van de 
oranjehemden is op papier lastig, zeker omdat 
er nog een uitduel gespeeld moet worden 

– op de laatste speeldag- tegen Helpman 
dat zelf  ook nog in de race is om de titel. 
Valthermond speelt nog drie keer. De ploeg 
van Koning komt pas op 14 mei weer in 
actie, op eigen veld tegen ASVB. Vervolgens 
wachten nog wedstrijden tegen Musselkanaal 
(uit) en Peize thuis. Voor HOVC is het 
simpel: er zal ‘gewoon’ drie keer gewonnen 
moeten worden, te beginnen volgende 
week uit tegen Peize. Vervolgens wachten 
nog krachtmetingen met Sellingen (thuis), 
Stadskanaal (uit) en Forward (thuis). Het 
nagelbijten bij zowel HOVC als Valthermond 
kan nu echt beginnen. 

HOVC – Valthermond 0-1 (0-1)
33. Tom Meijers 0-1. Scheidsrechter: Hans 
Beenker. Toeschouwers: 500. HOVC: 
Maarten Ritsema, Robin van der Laan, 
Martijn Enting (88. Alwin Monteban), Sander 
Kor, Mark Weerink, Stan Hiemstra, Stijn 
Thomas Westera (88. Arjan Tewis), Mark 
van Bergen, Gert-Jan Spijker, Gerben Beek 
en Jelle Siekman (67. Alessandro Bijkerk). 
Valthermond: Noah Sahetapy, Thom Bakker, 
Mike Wilts, Dion van der Laan, Alwin 
Braakman, Jens Bulle, Jorn Draijer, Jesper de 
Graaf, Lars Baas, Tom Meijers en Yordi van 
der Laan. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

‘Verveners Wien uut Valthermond’ bij 
Vervenershuis
Bijzonder lekker voor je zelf  en bovendien heel erg leuk om weg te geven. Sinds 
afgelopen zaterdag kun je bij het Vervenershuis in Valthermond terecht voor 
‘Verveners Wien uut Valthermond’ en ‘Veenbrug Bitter’.

Voor de wijn betaal je 7,50 euro per fles, voor 
‘Veenbrug Bitter’ betaal je 8.95 euro per fles. 
Het Vervenershuis aan het Zuiderdiep 22 in 

Valthermond is elke zaterdag geopend van 
13.00 uur tot 17.00 uur.
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vv Gasselternijveen
Zaterdag 29 april 2023
SJO ZVC ‘14 JO19-1  Westerlee JO19-1  14:00

Zondag 30 april 2023
Gasselternyveen 1  Titan 1  14:00
JVV 2  Gasselternyveen 4  10:00

vv Nieuw-Buinen
29-4-2023
09:30 Nieuw Buinen MO13-1 Veendam 1894 MO13-3 (9-tal)
12:30 Nieuw Buinen MO20-1 SVO BDE/Erica ‘86 MO20-1
14:00 Nieuw Buinen MO17-1 ST FC Burgum/Noordbergum
14:30 Nieuw Buinen JO19-1 SJO FC Coevorden JO19-2
11:00 ST Tynaarlo/VAKO MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
12:45 ST SVO BDE/Erica’86 VR1 Nieuw Buinen VR1
   
30-4-2023 
11:00 Nieuw Buinen 2 Groen Geel 2

vv HOVC
26-04-23    
19.30 DSC’65 Vr1 HOVC Vr1
   
Zondag 30 april    
10.00 HOVC 3 WKE’16 2
10.00 HOVC 4 Sellingen 2
10.00 HOVC 7 Stadskanaal 6
10.30 LSC 1890 2 HOVC 2
14.00 Peize 1 HOVC 1

vv Gieten
Zaterdag 29 april
12:30 GVAV-Rapiditas JO14-3JM Gieten/Eext JO14-1JM
 
Zondag 30 april 
10:00  Gieten 5  DWZ 2  
10:00 Roden 3 Gieten 4

Woensdag 3 mei 
20:00  Musselkanaal 3  Gieten 3

vv Buinerveen
Zondag 30 April  
Buinerveen 1 EHS’85 1 14.00 uur
Valthermond 4 Buinerveen 3 10.00 uur

sv Borger
Zaterdag 29 april 2023  
14:30 Borger 1 FC Zuidlaren 1
10:00 Sellingen JO11-1JM Borger JO11-3JM
10:30 Olympia’28 JO15-1 Borger JO15-1
12:15 Knickerbockers The 4 Borger 2
12:30 Asser Boys MO15-1 Borger MO15-1 (9-tal)
14:00 VAKO 4 Borger 3
14:30 Borger 1 FC Zuidlaren 1

Zondag 30 april 2023  
10:00 KSC 2 Borger 2 zo.

De Treffer ‘16
Zaterdag 29 april 2023     
12:00  FC Klazienaveen JO15-3  De Treffer ‘16 JO15-1  
14:00  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)  Sweel MO17-1  

Zondag 30 april 2023     
10:00  Buinen 3  De Treffer ‘16 2

Borger lijdt opnieuw een nederlaag
De mannen uit de Hunebed 
hoofdstad hebben hun 4e nederlaag 
op rij geleden. Na 20 seconden 
lag de bal er al in en daardoor liep 
Borger de hele wedstrijd achter de 
feiten aan. Aan de 3-1 eindstand viel 
dan ook niks af  te dingen.

Joling stuurde zijn mannen het veld in 
met dezelfde tactiek als in de wedstrijd 
tegen Hoogeveen. Druk vooruit om 
zo snel mogelijk de bal te veroveren 
op de helft van de tegenstander. Maar 
hoe sterk de ploeg toen begon, zo zwak 
was het zaterdagmiddag op bezoek bij 
De Weide. Na 20 seconden ging het al 
mis. De pupil van de week had amper 
het veld verlaten of  doelman Edwin 
Haandrikman kon voor de tweede 
keer de bal uit het doel pakken. Na 
onoplettendheid bij een ingooi kon 
Koekoek makkelijk wegdraaien bij de 
Borger verdediging en schoot de bal 
beheerst binnen.

Na amper 10 minuten werd het 2-0. Na 
slordig balverlies op het middenveld 
kreeg Koekoek de bal in het 16-meter 
gebied in de voeten en schoot in de 
rebound van dichtbij raak. Het antwoord 
van Borger kwam snel. Gijs Roda 
werd onderuit gehaald in de zestien en 
topschutter Hendrik Gustin schoot de 
strafschop beheerst binnen.

In de 23e minuut viel de gehavende Tim 
Edens uit en Bas Kaspers kwam voor 
hem in de plaats. Borger ging weer met 
4 man achterin spelen en zakte weer in. 
Terug naar het oude, vertrouwde spel. 

De Weide kreeg een zeer grote kans 
op de derde treffer, maar de voorzet 
werd van dichtbij tegen Haandrikman 
aangeschoten. Vlak daarna was het 
Borger dat op 2-2 had moeten komen. 
Roda werd de diepte in gestuurd en ging 
op de doelman af, maar de spits mistte 
jammerlijk.

In de rust greep Joling in en wisselde 3 
keer. Tot resultaat leidde het niet, want 
vroeg in de 2e helft kwam de Weide op 
3-1. De bal viel gelukkig voor de voeten 
van Luchtenberg en deze schoot de bal 
langs Haandrikman in de verre hoek. 
Na de invalbeurt van Benjamin Mazeau 
kwam Borger in balbezit wat meer 

aan aanvallen toe. Verder dan kleine 
mogelijkheden kwamen er helaas niet. 
Aan de andere kant verzuimde de Weide 
te profiteren van de ruimte achter de 
verdediging van Borger, dat volle bak 
vooruit voetbalde.

Een zure nederlaag voor de mannen 
van Borger, dat nu 4 finales voor de 
boeg heeft om uit de degradatiezone 
te komen. Te beginnen volgende week 
thuis tegen Zuidlaren, waar het zich kan 
revancheren van de afgelopen weken. 
De aftrap is om 14:30 op sportpark ‘de 
Drift’.

Foto: Henk Speelman

Buinen maatje te groot voor buurman Buinerveen
De derby tussen Buinerveen en 
Buinen eindigde zondag in een 4-1 
overwinning voor de gasten. De 
ploeg van trainer Johan Sikkes kreeg 
de zege niet cadeau. Buinerveen 
speelde met veel inzet en naar de 
mogelijkheden. Uiteindelijk gaf  het 
verschil in individuele kwaliteiten 
de doorslag. Door de zege blijft 
Buinen meedoen om deelname aan 
de nacompetitie. Buinerveen zal de 
laatste drie duels echt alle zeilen bij 
moeten zetten om niet rechtstreeks 
te degraderen.

Gemakkelijker aan de bal
Buinerveen wist wat er op het spel stond 
en ging er echt voor zondag. Toch wist 
Buinen, dat wat gemakkelijker aan de 
bal was, al binnen een kwartier de score 
te openen. Remco Huizing opende 
namelijk na dertien minuten de score. 
Daarna wist Buinerveen op basis van 
inzet lange tijd gelijke tred te houden 
met Buinen. Lang leek 0-1 dan ook de 
ruststand te worden, tot topscorer Bram 
Komduur het echter op de heupen 

kreeg en pal voor rust de tweede treffers 
namens Buinen binnen prikte: 0-2.

Opnieuw treffer Komduur
Aanvankelijk ging het ook in de tweede 
helft lange tijd gelijk op. Buinerveen 
probeerde de aansluitingstreffer te 
maken en ook Buinen was aanvallend 

gevaarlijk. Daardoor was het voor het 
neutrale publiek een leuke wedstrijd die 
toch ook wel spannend bleef. Tot aan 
de 75e minuut, toen opnieuw Komduur 
de wedstrijd besliste: 0-3. Via Marc 
Haandrikman liepen de bezoekers ook 
nog uit naar 0-4. In de absolute slotfase 
van het duel kreeg Buinerveen waar 
het rechtop had: de eretreffer. Robbert 
Mensinga was de maker. Hij bepaalde de 
eindstand op 1-4.

Verschillende belangen
Zowel Buinerveen als Buinen hebben 
nu nog drie duels te spelen. De 
belangen voor beide ploegen zijn 
echter heel verschillend. Buinen zal 
drie keer moeten winnen om deelname 
aan de nacompetitie veilig te stellen, 
om zekerheid te hebben. Gezien het 
programma moet dat te doen zijn 
met DVC’59 (uit), Wijster thuis en 
een uitwedstrijd tegen KSC, al is die 
ploeg de laatste periode wel op schot. 
Buinerveen zal ook moeten proberen de 
laatste drie duels te winnen. Gemakkelijk 
zal dat niet worden. Zo wacht zondag 
op eigen veld EHS’85. Deze club 
werd zondag na een eclatante zege op 
DVC’59 kampioen. (Week in Week uit/
Vincent Muskee. Foto’s: Regina Korf)

Adverteren in 
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Overige voetbaluitslagen 
in de regio
Nieuw Buinen Sleen  2 – 3
Gasselternijveen Raptim  0 – 4
BNC  Gieterveen  4 – 1
HH Combi  GKC  2 – 4
                      Bart Weishaupt  2x
Weiteveense Boys  De Treffer ‘16    6 - 1
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Veel interesse voor chalets op Landgoed 
De Huynen in Schoonloo

Ondertussen kent iedereen al wel recreatiepark De Tien Heugten in Schoonloo. 
Dit recreatiepark wordt verder uitgebreid onder de naam Landgoed De Huynen. 
‘Dit wordt een heel nieuw recreatiegebied’, zegt Hendrik Russchen. Zowel De Tien 
Heugten als Landgoed De Huynen maken overigens onderdeel uit van Succes Parken. 
Vorige week hield Landgoed De Huynen open dagen.

Prachtige faciliteiten
‘Er staan nu al veertig chalets en het is 
uiteindelijk de bedoeling dat er in totaal 
tweehonderd chalets komen’, legt Russchen 
uit. ‘Tijdens de open dagen konden mensen 
kennismaken met de verschillende chalets 
en konden ze er natuurlijk meteen één 
aanschaffen. En dat is zeker ook gebeurd. 
Het is de bedoeling dat we fasegewijs gaan 
bouwen, ook om het risico wat te beperken. 

Er staan er nu al veertig, en straks zullen we 
– afhankelijk van de interesse- opnieuw een 
dergelijk aantal aanleggen. En zo moeten er 
uiteindelijk tweehonderd komen.’ Landgoed 
De Huynen krijgt prachtige faciliteiten, 
waaronder een subtropisch zwembad. ‘We 
gaan de komende periode nog meer reclame 
maken en meer van dergelijke open dagen 
organiseren’, belooft Russchen. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Zeer geslaagde uitvaartbeurs in 
Valthermond krijgt vervolg in Borger
‘Er is tegenwoordig zo veel meer mogelijk’

Uitvaartspreker Bianca Appeldoorn, bekend van Vos Uitvaartzorg, organiseerde 
zaterdag in Valthermond een uitvaartbeurs. Het bleek een schot in de roos. Zo zeer 
zelfs, dat Appeldorn van de aanwezige burgemeester Jan Seton het verzoek kreeg 
om ook eens iets dergelijks in Borger te gaan organiseren. ‘En dat ga ik dus zeker 
doen’, zegt Appeldorn, die met de beurs wilde laten zien dat er op het gebied van 
uitvaartwensen en mogelijkheden heel veel meer mogelijk is dan wel eens gedacht 
wordt.’

Taboe
Appeldorn koos voor een beurs waar kleinere 
ondernemers konden laten zien wat dan 
die mogelijkheden zijn tegenwoordig. ‘Voor 
veel mensen is praten over het afscheid 
nog steeds een taboe. Terwijl het wel heel 
goed en verstandig zou zijn om er juist wél 
over te praten. We wilden met deze beurs 
het onderwerp uit de taboesfeer halen. En 
ik denk dat dit gelukt is. De standhouders 
waren erg enthousiast. Bovendien hebben we 
het niet te zwaar gemaakt. Het was gewoon 
gezellig met onder meer een optreden van 
Nelleke Honning. Het was echt een heel leuke 
dag’, zegt Appeldorn.

Persoonlijk
Zelf  is ze ondertussen al anderhalf  jaar actief  
als uitvaartspreker en uitvaartverzorger. 
‘Toen mijn oma overleed, zo’n zes jaar 
geleden, heb ik gesproken en veel voor 
haar uitvaart geregeld. Iemand van een 
uitvaartonderneming vertelde me na 
afloop dat ik daar iets mee moest doen. 
En zo geschiedde. Ik spreek zowel in het 
Nederlands als in het dialect en wil het graag 

persoonlijk maken. Als ik bij mensen thuis 
kom let ik altijd goed op de situatie die ik 
aantref. Hangen er veel foto’s aan de muur, 
ligt er een kleedje? Dat soort dingen. Ik 
verwerk het in mijn teksten, die ik probeer zo 
persoonlijk mogelijk te maken. Het is in deze 
branche best lastig om aan de slag te komen 
overigens. Her is soms best een raar wereldje. 
Het moet je een beetje gegund worden. 
Nadat ik mijn eerste uitvaart gedaan had, is 
het echter snel gegaan. Toen werd het die 
bekende olievlek.’

Passie
Het verzorgen van een uitvaart is net als 
spreken tijdens een afscheid een ervaringsvak. 
‘Ik heb er door mijn  ervaring al iets minder 
emotie bij. Toch wil ik de emotie nooit 
helemaal kwijtraken. Je leert wel om te 
relativeren en ik heb geleerd om niet alles 
mee naar huis te nemen. Dat is ervaring 
inderdaad. Ik heb van mijn passie mijn 
beroep kunnen maken. En daar ben ik heel 
erg blij mee’, besluit Appeldorn. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Jaarvergadering, kampioenen en  
Bridge-uitslagen DES Exloo in Odoorn
 
Op donderdag 20 april 2023 hield de bridgeclub DES Exloo haar jaarvergadering in 
Hotel Oringer Marke te Odoorn, gevolgd door de traditionele slotdrive. Aan het eind 
van de ALV werd door de voorzitter de kampioenen van het afgelopen bridgeseizoen 
bekend gemaakt.

Clubkampioen 2022-2023 werden in DES 1 
het paar Didi van Aacken & Pieter Bokhoven 
met 160,97%, 2e werden Leny Blaauw & 
Hennie Nijland met 160,18% en 3e Gezinus 
de Leeuw & Hendrik van Veen en Coos de 
Bild (drietal) met 157,01%. Clubkampioen 
DES 2 werd het paar Greetje & Jan Bruins 
met 170,87%. 2e werden Liesbeth Baard & 
Trijnie Feringa met 167,17%. Het drietal, 
Gezinus de Leeuw & Hendrik van Veen & 
Hennie Nijland haalden de hoogste score 
met 174.89%. De kampioenen kregen de 
wisselbokaal uitgereikt.

Voor het eerst werd dit seizoen een 
slemkampioenschap gehouden. In DES 1 

haalden Rieky en Tienus Zinger de meeste 
slempunten terwijl in DES 2 Fenny Bruins & 
Geert Joosten de hoogste score haalden. De 
uitslag van de slotdrive is als volgt:

A-groep
1e Didi van Aacken & Pieter Bokhoven 
61,46%. gedeeld 2e en 3e werden Greetje & 
Jan Bruins en Dina en Rieks Paas 52,60%.

B-groep
1e Luuk Duisterhout & Herman Meppelink 
58,35%, 2e Coos de Bildt & Gezinus de 
Leeuw 57,55%, 3e Annie & Henk Veenema 
53,70%.

Jubilarissen bij Vereniging Gieter 
Wielerronde

Vereniging Gieter Wielerronde (voorheen Stichting Wielerpromotion Oostermoer) 
hield donderdag de algemene ledenvergadering. Hoewel de avond grotendeels in 
het teken stond van de uitreiking van de erepenning van de gemeente Aa en Hunze 
aan de inmiddels opgeheven stichting (zie elders in Week in Week uit), stond er 
meer op de agenda. Tijdens de ledenvergadering werden actualiteiten, activiteiten en 
toekomstplannen doorgenomen.

Bovendien werden een groot aantal 
jubilarissen in het zonnetje gezet. Zo waren 
Jan de Boer, Romy Lessing, Pieter Lanting en 
Roelof  Vedder precies een kwart eeuw lid. Jan 

Doedens en Gustaaf  Thijs werden gehuldigd 
vanwege hun 40-jarige lidmaatschap. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Lees de Week in Week uit ook online op www.weekinweekuit.com
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Nieuw Buinen onder 17 verliest nipt in 
derby

Het was een echte derby in de 2e Klasse: Nieuw Buinen onder 17 tegen 
de leeftijdsgenoten van SJO ZVC’14 onder 17. Dat laatste team is een 
samenwerkingsverband tussen de jeugd van de drie verenigingen Gasselternijveen, 
GKC en Gieterveen. Dat team won met het kleinst mogelijk verschil: 0-1.

Het was een wedstrijd die eigenlijk wel 
gelijkop ging, maar de gasten beslisten het 
duel halverwege de tweede helft. Eraan 
voorafgaand ging een fout in de achterhoede 
van de gastheren waarna de bezoekers 
scoorden. De voorsprong hielden ze dus 
vast al kregen de Buunders nog wél een paar 
mogelijkheden om alsnog een punt te pakken: 
corners, wat schoten van afstand en af  en toe 
een knappe redding van de doelman van de 
Nieveensters, Gasselters en Gieterveners.

Marnick Klein is trainer van Nieuw Buinen 
onder 17 en gaf  aan dat er meer inzat. 
“We begonnen de wedstrijd zwak. Duels 
werden niet gewonnen en we waren alleen 
maar aan het inzakken en verdedigen.  Na 
een minuut of  dertig deed ik een paar 
positieveranderingen en begonnen we weer 

in de wedstrijd te komen. Na rust kregen we 
grote kansen, maar die werden niet benut. Als 
je de goal zelf  niet maakt dan valt die bij de 
tegenstander en dat bleek in minuut zeventig 
toen wij slordig uitverdedigden.” Joep 
Salomons is samen met vader Mark trainer 
van SJO ZVC’14 JO17-1. Samen waren ze 
het erover eens dat het een leuke wedstrijd en 
een goede teamprestatie was.

Nieuw Buinen JO17-1 – SJO ZVC’14 0-1
70. Van der Ploeg 0-1. Basis Nieuw 
Buinen JO17-1: Alberts; Hilgenga, Koster, 
Nieuwenweg en Wollerich; Potze, Greven, 
Brian Bos en Schreuder; Dylan Bos en 
Wolgen. Basis SJO ZVC’14 JO17-1: Kemp; 
Hadderingh, Boiten, Knol en De Wit; Brand, 
Hoving, Pomp; Van der Ploeg, Hulshof  en 
Spa. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Jeugdafdeling vv Nieuw Buinen
in het nieuw

De jeugdafdeling van de voetbalvereniging Nieuw Buinen loopt er weer piekfijn bij. 
Dit met speciale dank aan Houtbouw Holland, W. Boer Installatiebouw, Aalbers 
Installatietechniek, Robey en De Jonge Sport 2000.

De jeugdleden van de club stelen de show 
met onder meer prachtig gesublimeerde shirts 
met daarin het clubgebouw en de bekende 
glasblazer verwerkt. Met Robey wist de club 
een mooie deal te sluiten voor afname van 
deze zeer bijzondere kleding. Houtbouw 

Holland is hoofdsponsor van de gehele 
jeugdafdeling, dus van zowel de jongens 
als de meisjes. W. Boer Installatiebouw is 
subsponsor en Aalbers Installatietechniek 
bood de jeugdtrainers en de jeugdleiders een 
prachtig kledingpakket aan.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Grand café, restaurant en bed&breakfast

Voormalige postkantoor in Emmen krijgt 
nieuwe bestemming
Het oude postkantoor in Emmen krijgt een nieuwe bestemming. Begin mei 
kun je er terecht in een grand café en restaurant. ‘Later hebben we inderdaad 
nog plannen om een bed&breakfast te realiseren’, zegt horecaondernemer 
Maurice Jansen. ‘Dat is nu echter nog toekomstmuziek’. Met Het Oude Post-
kantoor opent Jansen alweer zijn vierde horecazaak. Nu al runt hij samen met 
een sterk team Good Fellas in Barger-Oosterveld, Flanagan’s in Weerdinge en 
uiteraard The Dinnerclub op het Marktplein in Emmen. 

Geweldige plek
‘Deze kans deed zich voor en ik zag er wel 
iets in’, legt Jansen zijn keuze uit om het 
oude postkantoor in te gaan vullen. ‘Het is 
natuurlijk ook een geweldige plek. Het is 
één van de oudste panden van Emmen. Het 
is authentiek Dat heeft zeker ook meege-
speeld bij de keuze’, zegt Jansen. Zoals 
gezegd is het de bedoeling dat het grand 
café en het restaurant begin mei open 
gaan. ‘Pin me niet vast op een datum. We 
liggen echter prima op schema. In het pand 
was al een deel horeca, dat scheelde. De 
rest van het pand hebben we helemaal zelf 
aangepakt.’

Laagdrempelig en voor iedereen
Jansen is ondertussen een ervaren horeca-
man. ‘Weet je wat het is; je moet ook een 
beetje geluk hebben. Bovendien moet je 
je omringen door goede mensen. Iedereen 
is straks welkom in Het Oude Postkantoor. 
We willen vooral laagdrempelig zijn. Bij ons 
heb je een heerlijk driegangenmenu voor 
een betaalbare prijs. Net als al onze andere 
zaken wordt het een zaak voor iedereen. Ik 

wil er geen stempel op drukken 
in elk geval.’

Uitdaging
Ook voor een ervaren horecaman 
als Jansen went het nooit om 
een nieuwe zaak te beginnen. 
‘Het is elke keer weer spannend 
en een uitdaging. En pas over 
een jaar kunnen we zien waar 
we staan. Wij gaan er in elk 
geval alles aan doen om 
er écht iets moois van te 
maken. En dat gaat ons luk-
ken.’ Jansen staat overigens 
zelf nog steeds het liefst 
op de werkvloer. ‘Met vier 
zaken word je eigen rol wel 
iets anders. Je wordt een soort 
van vliegende keep. In mijn hart 
sta ik nog steeds het liefst in de 
bediening, met gezellige mensen 
om me heen. Dat zal zeker niet 
veranderen.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Taart voor Mans Hebels in Nieuw-Buinen

Met een foto van de dorpsvlag van Nieuw Buinen bij zijn huis won Mans Hebels 
deze keer een heerlijke slagroomtaart. In het kader van 200 jaar Nieuw-Buinen 
kan er om de vier weken een foto van de vlag bij jouw huis gemaild worden naar 
200jaarnieuwbuinen@gmail.com.

Onder de inzenders wordt elke vier weken 
een taart verloot en deze keer was Mans 
Hebels dus de gelukkige. Heb jij nog geen 

dorpsvlag? Check dan www.200jaarnieuw-
buinen.nl/winkel. Zo kun jij straks ook in 
aanmerking komen voor een slagroomtaart!

Theaterconcerten Lisette Schriever & 
Friends op zaterdag 29 april in Buinen

Lisette Schriever treed als eerste op in het kleine, maar super sfeervolle Geliekvloers. 
Een mooi, nieuw filmtheater in Buinen. Lisette Schriever schrijft persoonlijke 
nummers. Frisse, warme klanken van een akoestische gitaar, afgewisseld door vrolijke 
pop nummers.

De 29ste haar eerste theaterconcert. 
Unplugged samen met haar door de 
wol geverfde muzikale vrienden Marco 
Geerdink (gitarist SKIK) en Chris Vrijbloed 
(mondharmonica).
Afgelopen maanden is er door het trio hard 
gewerkt: 8 nieuwe songs krijgen hun première 
tijdens deze eerste theaterconcerten van 
filmtheater Geliekvloers.

Middag: 13:45 foyer open 14:30 start concert. 
Avond: 19:15 foyer open 20:00 start concert. 
Tickets: € 8,00 incl. 1x koffie of  thee. Graag 
reserveren. Om daarmee teleurstellingen te 
voorkomen en toeloop zo goed mogelijk 
in de hand te houden. Adres:  Hoofdstraat 
75 - Buinen. Wilt u de middagvoorstellingen 

bezoeken? De bushaltes staan aan de 
Hoofdstraat op 1 minuut lopen van 
Geliekvloers,  buslijn 24 halte Kanaalstraat. 
Voor meer informatie, aanmelden voor onze 
nieuwsbrief  met filmtitels en reserveren,  zie 
www.geliekvloers.nl.

Over Geliekvloers
(film-) Theater Geliekvloers is een particulier 
initiatief  van de bewoners/eigenaren van 
de  voormalige supermarkt aan Hoofdstraat 
75 te Buinen. Met een gemeenschappelijke 
inslag en daarmee bijdragen aan cultuur 
en verbinden. Het (film-) theater en foyer 
bevinden zich in de voormalige supermarkt, 
het is daar prettig vertoeven voor film, theater 
en bijeenkomsten. In de Bruna van 14.00 – 16.00 uur

Handtekeningensessie van Greet Beerman 
en Olga Alting van Geusau in Borger

Op Zaterdag 29 april a.s. houden Greet Beerman en Olga Alting van Geusau een 
Handtekeningen-sessie van hun kinderboeken “Hannes en Hannie.”

Het derde kinderboek “Hannes en Hannie in 
de winter” is inmiddels uitgegeven. Aan het 
vierde boek wordt hard gewerkt en komt dit 
jaar nog uit. De sessie is bij Bruna in Borger 

van 14.00 uur – 16.00 uur. Alle kinderen die 
komen krijgen een gratis kleurplaat mee, die 
door Olga Alting van Geusau Is getekend.

Oorkonde en zilveren draag-insigne als blijk van waardering
Tjakko Smith uit Klijndijk stopt  
na 25 jaar als voorzitter van het koor 
“Samen op Weg”
Op 18 april j.l. hield het C.G.K. Samen op Weg uit Valthermond haar jaarlijkse 
ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten, was er een bijzonder 
onderdeel bij de bestuursverkiezing. Voorzitter Tjakko Smith uit Klijndijk gaf  na 25 
jaar de voorzittershamer over aan zijn opvolger. Vanaf  1997 tot nu heeft hij het koor 
geleid met veel inzet en inspiratie.

In zijn periode waren er 6 dirigenten, die het 
stokje hebben gezwaaid voor het koor. Het 
was in 2012 , dat het toenmalige Bethelkoor 
haar dirigent zag vertrekken naar Noorwegen. 
Het koor bestond uit ruim 30 leden. Smith 
kwam toevallig in contact met de voorzitter 
van Gloria Patri uit Nieuw Weerdinge. 
Een soortgelijk koor met een dirigent, 
echter maar 20 leden. Na overleg van beide 
partijen, werden in oktober 2012 een aantal 
gezamenlijk repetities gehouden, die zeer 
in de smaak vielen. De beide oude koren 
werden opgeheven en een nieuw koor werd 
opgericht, met als dirigent Jan van Oosten uit 
Klijndijk.

Geprezen voor zijn leiding
Het koor groeide in ledenaantal tot ruim 
boven 60, doordat er koren in de omgeving 
stopten en er meer leden kwamen naar ons 
koor. Na het overlijden van Jan in juli 2016, 
is Gert Vissering uit Stadskanaal de nieuwe 
dirigent geworden.  Het koor bestaat nu uit 
43 leden.Tijdens de vergadering werd de 
scheidende voorzitter geprezen voor zijn 
leiding in al de 25 jaren en de stuwende 
kracht voor het koor.

Blijk van waardering
Als blijk van waardering werd hem de 
zilveren draag-insigne van de Koninklijke 

Christelijke Zangersbond (KCZB) opgespeld, 
en de oorkonde overhandigd. Smith blikte in 
zijn dankwoord terug op een bijzonder goede 
periode en de vele mooie ogenblikken in 
het koor. Hij blijft als tenor echter zijn stem 
gebruiken voor het koor, zolang dat mogelijk 
is.
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Uitslagen Bridgeclub Borger 
  
17 april 
1 Jan Rosing & Jelle Zwanenburg  68,78%
2 Roelie Roossien & Tjasso Roossien  61,61%
3 Sicco de Jong & Ans de Jong  57,92%
4 Neeltje Tack & Herman Scheltinga  54,97%
5 Anneke van Hasselt & Rika Stel  54,64%  
18 april A-lijn 
1 Jaco Bergenhenegouwen & Anneke Tapper 55,45%
2 Edith van Bruggen & Hans van Bruggen 54,62%
3 Herman Scheltinga & Wim Gersen  54,06%  
B-lijn 
1 Gerda Hoeksma & Rietje Kiewiet  65,42%
2 Tea Hoogeveen & Arjan Hoogeveen  59,92%
3 Yvonne Popma & Wim Karsies  58,33% 
C-lijn 
1 Aad van Leeuwen & An van Leeuwen 66,17%
2 Minie Speelman & Geert Boekholt  58,92%
3 Gerard Lasonder & Tjasso Roossien  55,25%  
20 april 
1 Sammo Wesseling & Jan Rosing  72,43%
2 Marianne Emmerink & Roelie Wesseling 64,05%
3 Leny Blaauw & Karin Levendig  60,94%
4 Fenny Brouwer & Han Brouwer  56,97%
5 Lien Verstoep & Johannes Sijbom  56,04%

Unieke dansavond in het dorpshuis
Argentijnse Tango met klassiek geschoold tango 
orkest in Valthe
Zaterdagavond 29 april is 
er een unieke dansavond in 
het dorpshuis in Valthe. Ook 
heerlijk als u niet kunt dansen. 
Er wordt live gespeeld door 
een zeer bijzonder trio: Los 
Tangueros Clásicos! Drie 
muzikanten met een klassieke 
achtergrond, opleiding aan het 
conservatorium die ook geweldig 
de traditionele muziek spelen die 
bij de Argentijnse Tango hoort! 
Eén van de muzikanten is een 
Argentijn die in het orquestra 
typica van Ánnibal Troilo heeft 
gespeeld! Vanaf  19.30 uur bent u 
welkom, entree is slechts 10 euro 
 
Drie professionele musici
Los Tangueros Clásicos is een 
ensemble dat bestaat uit drie 
professionele musici afgestudeerd 
aan het Rotterdams conservatorium 
(masters). Met een bezetting van 
piano, viool en gitaar zetten ze een 
klassieke sound neer, zoals het van 
ouds hoort te klinken. Zij verzorgen 
een flink deel van een traditionele 
dansavond met Argentijnse Tango. 
Ze spelen twee keer drie kwartier 
live, te beginnen om 20.15 uur en de 
tweede ronde start op 21.45 uur.

Demonstratie van de Argentijnse 
Tango
Ook wordt er een demonstratie van 
de Argentijnse Tango gegeven door 
een zeer ervaren danspaar. Kunt 
u dan echt niet meer stil blijven 

zitten, dan kunt u zich die avond 
opgeven voor de gratis proeflessen 
en/of  voor een instapcursus. Meer 
informatie vindt u op de website 
argentijnse-tango-zodrenthe.nl

Help het Drents Jeugdorkest 
naar Zuid-Frankrijk
Aankomende zomervakantie gaat het Drents Jeugdorkest voor 
het eerst sinds 5 jaar weer op buitenland tournee. Een week lang 
worden er concerten gegeven op indrukwekkende locaties in en 
rondom Avignon, worden de handen uit de mouwen gestoken voor 
maatschappelijke projecten op bijvoorbeeld de geliefde Franse 
campings en laat het orkest bovenal zien dat zij de allermooiste 
hobby ter wereld hebben: muziek maken!

Dit tournee biedt het jeugdorkest 
kansen om de Drentse orkestcultuur 
op de kaart te zetten. Daarnaast 
draagt het jaarlijkse tournee bij aan 
het voortbestaan van de Drentse 
blaasmuziek: het is een herinnering 
voor jonge muzikanten waarom hun 
hobby de allermooiste is, en is het 
een fantastische motivatie om dit 
door te zetten.

Om in Zuid-Frankrijk aan te 
komen deze zomer, heeft het 
jeugdorkest dit jaar financiële hulp 
nodig. Door de stijgende prijzen 
waar iedereen mee te maken 

heeft wordt het steeds lastiger 
om de kosten voor een tournee 
alleen te dragen. Daarom is er een 
spetterende Crowdfunding opgezet. 
Neem een kijkje op de site: www.
drentsjeugdorkest.nl en kies zelf  
een bedrag waar jij ons mee wilt 
sponseren. Boven de 25 euro krijgt 
u een leuke tegenprestatie.

Heb je een eigen bedrijf  en zou 
je het Drents Jeugdorkest op een 
andere manier willen sponsoren 
voor dit tournee? Neem dan contact 
op met info@drentsjeugdorkest.nl

Skelet van uitgestorven 
Holenbeer te zien in het 
Hunebedcentrum te Borger
Een skelet en botten van verschillende, inmiddels uitgestorven, 
prehistorische dieren is sinds dinsdag 25 april in het 
Hunebedcentrum te bewonderen. Het absolute topstuk is het 
volledige skelet van een holenbeer, een grote berensoort die in 
Europa leefde tijdens het Pleistoceen tot zo’n 25.000 jaar geleden. 
De mannelijke exemplaren 
konden tot 3,5 meter hoog zijn 
wanneer ze op hun achterpoten 
stonden en rond 600 kilo wegen. 
Ze stierven uit in de loop van de 
laatste ijstijd. 

De holenbeer wordt voor 
een periode van twee jaar 
tentoongesteld in het 
Hunebedcentrum. Naast de 
holenbeer, zijn ook de schedel 
van de prehistorische wolharige 
neushoorn en een oeros straks 
te bewonderen in het museum. 
Harrie Wolters, Directeur van het 
Hunebedcentrum vertelt: “Dit zijn 
echt bijzondere aanvullingen op 
de Hondsrug UNESCO Geopark 
expositie die te zien is in het 
Hunebedcentrum”. In de expositie 
maken bezoekers kennis met 
Drenthe tijdens de ijstijden. “De 
mammoet kent iedereen, andere 
uitgestorven prehistorische dieren 
zijn vaak minder bekend maar niet 
per se minder indrukwekkend. 
Ook deze giganten kruisten hun 

paden met neanderthalers en de 
moderne mens op plekken in 
Europa”. De collectiestukken 
zijn al lange tijd in bezit van de 
Rijksuniversiteit Groningen en 
inmiddels onderdeel van de collectie 
van het Universiteitsmuseum 
Groningen. Zo werd het skelet van 
de holenbeer al in 1901 aangekocht 
door professor Friedrich Julius 
van Calker. Hij was hoogleraar aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en 
grondlegger van het Geologisch 
Instituut in Groningen. Het 
complete skelet is samengesteld uit 
losse grot vondsten uit Oostenrijk.

Al rond de € 2000 opgehaald
OBS Ekkelhof in Drouwen hield sponsorloop

De Drouwener basisschool OBS Ekkelhof  hield afgelopen vrijdag 
een sponsorloop voor de leerlingen van de school. Door het werven 
van vele sponsoren was het mogelijk om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te lopen. Het doel? Het aanschaffen van een speeltoestel op 
het nieuw te ontwikkelen groene schoolplein.

Tientallen kinderen deden aan de 
sponsorloop mee en ook tientallen 
ouders, grootouders en bekenden 
stonden op het sportveld tegenover 
de school te kijken en aan te 
moedigen. Er waren er zelfs bij 
die zo fanatiek waren om mee te 
lopen met het doel hun kind(eren) 
te steunen. Twaalf  minuten lang 

moest er worden gelopen en het 
doel was natuurlijk zoveel mogelijk 
rondjes te lopen om op die manier 
het meeste geld bij elkaar te kunnen 
krijgen. In dat doel werd zeker 
geslaagd, want de schoolleiding 
gaf  aan zeer te spreken te zijn 
over de dag. Ook is men vol lof  
over de inzet van de leerlingen en 

de hulp van de vele vrijwilligers. 
Het was sowieso een erg mooie 
dag met de Koningsspelen in de 
ochtenduren, de Koningsdans 
voorafgaand aan het loopevenement 
en daarna de dag gezellig afsluiten. 
Het speeltoestel dat er straks gaat 
komen komt op een zogenaamd 
groen schoolplein, een tendens van 
tegenwoordig dat zoveel inhoudt als 
een vervanging van een oud ‘grijs’ 
schoolplein en meer educatief  is.

Martine Stulp is directeur van 
Ekkelhof  en sprak over de 
opbrengst. “Er is met de ‘vaste 
bedragen’ al rond de € 2000,- 
opgehaald. De kinderen die 
per ronde werden gesponsord 
hebben in de meivakantie de taak 
om opnieuw langs de deuren 
te gaan. Dat doen ze met hun 
stempelkaart als bewijslast voor 
het aantal gelopen rondes. Na 
de vakantie weten we dus pas de 
totaalopbrengst.” (Week in Week uit 
/ Gerry Grave)
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Dodenherdenking in Borger-Odoorn
Op verschillende plaatsen in onze gemeente herdenken wij 4 mei de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië. Sinds 1961 herdenken we ook 
de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken 
was na de Tweede Wereldoorlog.

Exloo
Stille tocht: 19.30 uur vanaf  het 
gemeentehuis

Op 11 januari 1944 stortte in de Staatsbossen 
bij Exloo een Amerikaanse B-24 
bommenwerper neer. Op de plaats waar 
het vliegtuig neerstortte en de bemanning 
omkwam, staat een monument. Wethouder 
Bernard Jansen houdt daar een korte 
toespraak. Raadslid Albertus Steenbergen en 
een inwoner van Exloo leggen een krans. De 
voorzitter van de Stichting Exloo Vooruit en 
een inwoner van Exloo leggen vervolgens 
kransen namens de Amerikaanse familieleden 
en de inwoners van Exloo.

Borger
Herdenking: 19.00 uur in de Goede 
Herderkerk
Stille tocht: 19.45 uur vanaf  de 
Brinkstraat, achter de Goede Herderkerk

De stille tocht voert langs de monumenten 
aan de Torenlaan en het herinneringsteken 
aan de Hunebedstraat. Leerlingen van de 
basisscholen in Borger leggen bloemen 
bij de monumenten aan de Torenlaan. 

Dineke Veldkamp en gemeenteraadslid 
Ina Poppen leggen een krans namens het 
Bevrijdingscomité voormalige gemeente 
Borger en het gemeentebestuur. Geert 
Haandrikman en gemeenteraadslid 
Margreet Wegman leggen namens het 
Bevrijdingscomité voormalige gemeente 
Borger en het gemeentebestuur een 
krans bij het Joods herinneringsteken 
aan de Hunebedstraat, ter nagedachtenis 
aan de Joodse slachtoffers. Het Joods 
herinneringsteken is geadopteerd door de 
leerlingen en leerkrachten van het Esdal 
College in Borger. Leerlingen van het 
Esdal College leggen een bloemstuk bij dit 
herinneringsteken.

Nieuw-Buinen
Herdenking: van 19.15 tot 19.45 uur in de 
PKN-kerk, aan de Kerklaan
Stille tocht: 19.50 uur vanaf  het 
Tussendiep

Wim Buwalda van de Historisch Vereniging 
Nieuw-Buinen/Buinerveen vertelt over 
de oorlogstijd en bevrijding van Nieuw-
Buinen/Buinerveen. Bij het monument 
aan de Kerklaan leggen leerlingen van obs 
De Poolster een krans en leerlingen van 
de andere basisscholen leggen bloemen. 

Wethouder Ankie Huijing-van Tongeren en 
de raadsleden John Goeree en Erik Braam 
wonen de herdenking bij. Namens het 
Bevrijdingscomité voormalige gemeente 
Borger en de gemeente Borger-Odoorn 
leggen Bram van der Schoot en wethouder 
Huijing-van Tongeren een krans. Namens 
vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-
Buinen leggen Alie Pepping en Riet Masselink 
een krans.

Odoorn
Stille tocht: 19.30 uur vanaf  de aula aan de 
Schaapstreek in Odoorn

Bij de graven van Johannes Schoenmaker 
en Albertus Zefat kunnen bloemen worden 
gelegd. Wethouder Jeroen Hartsuiker en 
de raadsleden Janny Hofsteenge en Pieter 
de Groot wonen de herdenking bij. Bij 
het monument op De Boshof  leggen 
Jeroen Hartsuiker en Janny Hofsteenge 
een krans. Daarna leggen bestuursleden 
van de Vereniging voor Dorpsbelangen 
Odoorn bloemen. Om 20.15 uur is er 
een korte bijeenkomst in de Nederlands 
Hervormde kerk, waar Helène Westerik een 
herdenkingswoord zal uitspreken.

Valthe-Klijndijk
Stille tocht: 19.35 uur vanaf  Wanstraat 
Klijndijk

Bij het herdenkingsmonument bij het 
voormalige Onderduikershol in het 
Valtherbos houdt raadslid Annemiek de 

Groot een korte toespraak en legt raadslid 
Ramon Kamps een krans.

Valthermond
Stille tocht: 19.20 uur vanaf  OBS De 
Aanloop aan de Wilhelminalaan

De tocht voert naar het monument aan 
de Vrijheidslaan. Burgemeester Jan Seton 
houdt een korte toespraak. De muziek wordt 
verzorgd door Alex van Oosten, Kirsten 
Visser, Jessica Stap, Joel Wever, Carolien Fels, 
Claudia Kruize, Paul Hofman en Bouwe van 
Oosten. Ook leveren de kinderen van de 
basisscholen OBS De Aanloop en CBS De 
Rehoboth een bijdrage. Jan Ottens verzorgt 
een verhaal over “Leven met oorlog”. Aniek 
Dikland verzorgt de Taptoe. Raadsleden 
Franciska Schoenmaker en Stephan de Vries 
leggen een krans bij het monument.

2e Exloërmond
Stille tocht: 19.20 uur vanaf  ‘Odeon 
Cultuurhuis’, Zuiderdiep 123

De herdenking is bij de Stilteruimte van het 
kerkhof  aan het Noorderdiep/Kerkhoflaan. 
Daarbij is speciaal gedacht aan Boleslaw 
Stachon, een Poolse militair die in 1e 
Exloërmond is gesneuveld. Raadslid Yanick 
Olij houdt een korte toespraak. Ook spreken 
Jan Nieboer als burgervertegenwoordiger en 
twee kinderen van de beide basisscholen uit 
2e Exloërmond. De raadsleden Olij en Bianca 
Haan, Nieboer en de twee kinderen leggen 
een krans.

Openbare verkoopprocedure voormalig gemeentehuis Gasselte in Gasselternijveen
Op 19 april jl. is de gemeente Aa en Hunze een openbare verkoopprocedure 
gestart voor het voormalige gemeentehuis van Gasselte, gelegen aan de Vaart 
11 te Gasselternijveen. De gemeente ziet mogelijkheden tot herbestemmen/ her 
ontwikkelen en wil het pand daarom verkopen. Het monumentale pand moet daarbij 
in ere worden hersteld. Daarvoor wil de gemeente een koper contracteren die het 
object overneemt om het te ontwikkelen tot een appartementencomplex dat voldoet 
aan de vooraf  gestelde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat er een aantal 
sociale huurwoningen wordt gerealiseerd. De minimale verkoopprijs is vastgesteld op 
een bedrag van € 120.000. Het genoemde bedrag is exclusief  overdrachtsbelasting.

Om een koper te selecteren en contracteren, 
organiseert de gemeente een openbare 
verkoopprocedure met voorselectie. De 
verkoopprocedure is in twee fasen verdeeld. 
In de eerste fase, de selectiefase, wordt een 

maximum aantal gegadigden geselecteerd die 
een uitnodiging ontvangen voor de tweede 
fase. In de tweede fase, de gunningsfase, 
worden de geselecteerde gegadigden 
uitgenodigd om een bieding uit te brengen 

op het object. Ook het indienen van een plan 
van aanpak waarin de koper een voorstelling 
geeft van de wijze waarop zij invulling 
geven aan de wensen, uitgangspunten en 
doelstellingen van de gemeente hoort bij deze 
tweede fase.

De gemeente roept geïnteresseerde 
partijen op om deel te nemen aan de 
verkoopprocedure. Meer informatie over 
het voormalig gemeentehuis en over de 
verkoopprocedure vindt u op de website van 
de gemeente: www.aaenhunze.nl/vaart11

Stoepkrijtwedstrijd in Borger-West
Speeltuinvereniging Borger-West houdt op woensdag 3 mei een stoepkrijtwedstrijd bij 
de Klopsteen in Borger. De wedstrijd is bedoeld voor kinderen tot twaalf  jaar en duurt 
van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Opgeven kan via speeltuinverenigingborgerwest@mail.com
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Borger-Odoorn is Cittaslow
De gemeente Borger-Odoorn draagt al 12 jaar met trots het predi-
caat Cittaslow. Dit is een internationale erkenning voor kleinere 
gemeenten waar het fijn leven is, waar gastvrijheid de norm is en 
waar we tijd voor elkaar hebben. 

Het motto van Cittaslow is ‘festina 
lente’ dat betekent letterlijk : haast 
je langzaam. Dat doen we door op 
een menselijk tempo te genieten 
van alles in de gemeente:  van 
de hunebedden uit het verleden, 
het mooie landschap tot de leuke 
lokale winkels in de dorpen. We 
werken samen met onze inwoners 
en ondernemers aan een krach-
tige sociale gemeenschap met 
aandacht en respect voor elkaar.

Welkom
Voor u ligt de speciale uitgave ‘Vakantie op de Hondsrug’- Borger-Odoorn;  
Ontdekking tussen zand en veen. Deze krant is ontwikkeld door Week in Week 
uit (het weekblad van deze regio) en St. Bestemming Borger-Odoorn (de ge-
biedsmarketeer van deze regio). In deze krant vindt u allerlei soorten bedrij-
ven die u van harte welkom heten tijdens uw verblijf op de Hondsrug, aange-
vuld met interessante informatie, routes en tips over de omgeving. 

Borger-Odoorn is met haar centrale 
ligging op de Hondsrug een ideaal 
startpunt voor een mooie wandeling, een 
prachtige fietstocht of een ontspannende 
buitenrit te paard. 

Vanuit de regio zijn er tal van mogelijk-
heden; je bent zo in het bos of op de 
heide en ook de omliggende dorpen zijn 

via mooie landweggetjes en paden bin-
nen handbereik. Geniet van uw verblijf 
en veel lees- en kijkplezier met deze 
speciale uitgave.

Met vriendelijke groet,
Redactie Week in Week Uit / Team St. 
Bestemming Borger-Odoorn
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Borger-Odoorn op de fiets
Een dagje fietsen op de Hondsrug

Al meer dan 10 jaar is Borger-Odoorn Cit-
taslow, om dit te vieren is er een prachtige 
fietsroute uitgegeven die door het diverse 
landschap leidt van zand naar veen en van 
bossen naar uitgestrekte weides. Deze 
fietsroute is 108 km lang en kan door de 
geoefende fietser in 1 dag gefietst worden, 
maar de route is ook in kleinere etappes 
te fietsen. Het routeboekje geeft uitleg 
over bezienswaardigheden onderweg: 
van hunebedden tot Natuurpark en van 
beversporen tot monumentale boerderijen. Daarnaast 
kom je onderweg tal van leuke bedrijven tegen, ook deze staan vermeld in 
het boekje. 

Het routeboekje is gratis op te halen bij de TIP in Borger, veel fietsplezier! 

Borger-Odoorn te paard
ontdekken?

Ontspannen en tot rust komen kan heel goed op de rug van een paard of 
rijdend in een huifkar. En dan natuurlijk het liefst in een prachtige omge-
ving. In Drenthe ben je hiervoor aan het juiste adres. Bij diverse maneges 
en recreatiebedrijven kun je paarden of pony’s huren. Wil je gezellig met 
het gezin, met vrienden of de hele familie een dagje weg? Dan is een huif-
kartocht een leuk idee! 

Liever zelf op pad?
Met het digitale ruiter- en menknoop-
puntennetwerk stel je heel gemakke-
lijk je eigen route samen, dwars door 

de Drentse natuur. Kijk op  
Drenthe.nl/paardrijden 
voor meer informatie.

Vakantie op de Hondsrug! 5



Vakantie op de Hondsrug!6



Tentoonstelling RONDJE VOETEN
Het Internationaal Klompenmuseum in Eelde bezit houten schoeisel, klompen, 
schoeisel met houten zool en slippers uit 45 landen van over de hele wereld. Sinds 
1 april is iedereen weer van harte welkom in Eelde, want het unieke Klompenmu-
seum is weer geopend en de expositie ‘RONDJE VOETEN’ staat als een huis.
 
Bezoekers verwachten 
bijna alleen maar gele 
klompen te zien in het 
Klompenmuseum in Eelde, 
maar zullen dat beeld na 
een bezoek zeker moeten 
bijstellen. ‘Dit jaar zijn er 
inderdaad diverse gele 
klompen van Drentse 
klompenmakers te zien 
en ook werkklompen 
die gedragen werden bij 
diverse werkzaamheden. 
In deze tentoonstelling staat prachtig 
houten schoeisel, kunstwerken, die het 
Klompenmuseum in bruikleen heeft 
gekregen van studenten van de Aca-
demy of Arts and Design uit Bezalel 
(Israël). Uit de Franse collectie die het 
Klompenmuseum in 2009 heeft aan-
gekocht is houten schoeisel met vele 
gezichten te zien. In 2022 is er een paar 
kabkabs geschonken, houten schoeisel 
dat terug voert naar de badhuizen in het 
Ottomaanse rijk, voorzien van filigrein. 
Het Schoenenkwartier uit Waalwijk 
heeft diverse paren kabkabs in bruik-
leen afgestaan voor de tentoonstelling. 
Dit alles aangevuld met uniek houten 
schoeisel uit eigen collecties. Kortom, 
laat u verrassen’.

Als er iets duidelijk wordt in dit unieke 
Klompenmuseum is het dat houten 
schoeisel van alle tijden en van over de 
hele wereld is. Cultureel Erfgoed van 

over de hele wereld kunt u bewonderen 
in RONDJE VOETEN in het museum, 
want de wereld ligt aan je voeten. Veel 
mensen denken vaak dat de klomp een 
typisch Nederlands product is, maar 
zullen na een bezoek aan het Klompen-
museum in Eelde zeker op hun woorden 
terug moeten komen. Wij hebben onze 
uiterste best gedaan om er weer een 
mooie tentoonstelling van te maken en 
heten iedereen dan ook van harte wel-
kom!’ Neem voor meer informatie een 
kijkje op www.klompenmuseum.nl.

Internationaal Klompenmuseum
Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde
T 050 - 309 11 81
info@klompenmuseum.nl 
www.klompenmuseum.nl 
 
Open: 1 apr-1 nov 2023, di t/m zo van 
13.30-17.00 uur. Groepen op afspraak, 
1 apr-23 dec 2023

Doortrappen in Borger-Odoorn
In Borger-Odoorn zijn twee routes gelanceerd in het kader van Doortrap-
pen. De twee routes van beide ongeveer 37 km brengen de fietser door het 
Veenkoloniale gedeelte van de gemeente en een van de routes leidt ook 
over de Hondsrug. De routes zijn met behulp van de Provincie Drenthe 
ontwikkeld, in samenwerking met de vrijwilligers van onder andere het 
Tourist Info Point (TIP) in Borger.

Doortrappen in Drenthe
Het doel van Doortrappen Drenthe 
is om iedereen zo lang mogelijk en 
zo veilig mogelijk te kunnen laten 
fietsen. Want fietsen is heerlijk! Door 
te fietsen, blijf je langer gezond, 
zelfstandig en in contact met andere 

mensen. Doortrappen Drenthe bestaat 
uit verschillende fietsactiviteiten bij 
jou in de buurt waar je gratis aan mee 
kunt doen.

Haal bij de TIP in Borger gratis  
1 of 2 fietsroutes op!
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Lopen langs 
cultuur, historie 
en natuur

De omgeving van Borger-Odoorn kent meer dan 60 

wandelingen. Deze wandelingen zijn samengesteld 

door (natuur)organisaties, historische verenigingen 

en/of inwoners. Om iedereen kennis te laten maken 

met de uitgestrekte veenlanden of de kronkelende 

bospaadjes worden er elke editie van deze krant vijf 

wandelingen uitgelicht. Veel wandelplezier!

Tijdreisroute
Leewal
 7,5 km 

Markering: 
bordje met mammoet
Startpunt: P Zwembad 
Leewal, Zuideinde 36 Exloo 
of  P Fletcherhotel De 
Hunzebergen, Valtherweg 36 
Exloo
App: download De Hondsrug 
Hunzebosroutes vanuit de 
App store of Playstore.

Met deze wandeling van 
7,5 kilometer door bossen, 
heidevelden en stuifzand, 
langs hunebedden en akkers 
tussen Exloo en Odoorn maak 
je een tijdreis van 470.000 
jaar. Een tijdbalk geeft 
informatie over de historie 
van het Hondsruggebied. 
Je ziet indrukwekkende 
overblijfselen van de ijstijden, 
de raadselachtige Leewal die 
door het landschap kronkelt 
en het droogdal. Bij deze 
route is een app beschikbaar 
voor meer informatie. Deze 
is te downloaden vanuit 
Playstore: De Hondsrug 
Hunzebosroute.

Erfgoedroute
Staatsbosbeheer 
 8 km

Markering: bruin
Startpunt: P Boomkroonpad, 
Steenhopenweg Drouwen 
Boswachterij: Gieten-Borger
Gratis Folder: bij 
Boomkroonpad en bij  
TIP verkrijgbaar.

In boswachterij Gieten-
Borger heeft Staatsbosbeheer 
meerdere wandelroutes 
uitgezet, waaronder de 
bruin gemarkeerde Erfgoed 
wandeling van ruim 8 km. 
Bij een boswachterij denk 
je misschien niet meteen 
aan erfgoed. Toch vinden 
we hier diverse elementen 
terug die herinneren aan 
de rijke geschiedenis van 
dit gebied. Onderweg kom 
je verschillende van deze 
elementen tegen, zoals 
grafheuvels, een hunebed en 
uitgestrekte heidevelden. Het 
bos zelf heeft ook al een hele 
rijke geschiedenis.

In het spoor 
van de Mammoet 

 5,5 km 

Markering: blauwe bordjes 
met witte pijl en mammoet
Startpunt: P vak 180 
Oosterweg Ees

In het oeroude landschap 
van het Buinerveld - zo’n 
5,5 km vanaf Borger – is 
door Staatsbosbeheer een 
prachtige wandelroute 
uitgezet: In het spoor van de 
mammoet. Blauwe bordjes 
met witte pijlen en mammoet 
brengen u door het bos, langs 
uitgestrekte heidevelden, 
idyllische vennen en 
pingoruïnes. U komt ook 
langs het stormbos, een ruig 
perceel dat in de zeventiger 
jaren na een storm niet is 
opgeruimd, en de schuilhut 
Buinerkeet. De Buinerkeet 
was vroeger een oude 
ossenhut en werd gebruikt 
als stal en schuilplaats voor 
ossen. Nu is het een rustplaats 
voor wandelaars en fietsers.

Drouwenerzand

 5 km

Markering: paars
Startpunt: informatiepaneel 
tegenover Drouwenerzand 
Attractiepark/Robin Hood.

Eens waren de zandstormen 
van het Drouwenerzand een 
berucht natuurverschijnsel. 
Aan het begin van de 
twintigste eeuw bedwong 
de mens het Drouwenerzand 
door het aanplanten van 
duizenden dennen. Later 
moesten al die dennen in 
toom worden houden. Het 
lukt Het Drentse Landschap 
om het stuifzand weer tot 
leven te brengen. Daarmee 
is het Drouwenerzand een 
van de weinige actieve 
stuifzandgebieden in 
Drenthe. Op allerlei plaatsen 
langs de bosrand heeft u 
een goed uitzicht over het 
prachtige heideveld. Mooie 
solitaire eiken  en opvallende 
jeneverbessen bepalen het 
beeld. Paaltjes met paarse 
koppen wijzen u de weg.

Schapenpark

 8 km

Markering: geel
Startpunt: P Poolshoogte 
Boswachter Meelkerlaan 5 
Odoorn

In de bossen van Odoorn 
heeft Staatsbosbeheer op 
de Hondsrug meerdere 
wandelroutes uitgezet, 
waaronder een geel 
gemarkeerde route van 7,5 
kilometer: Schapenpark. 
Het Schapenpark is een 
fraai heideveld met hier 
en daar een boom of een 
groepje bomen. En natuurlijk 
lopen er veel schapen. 
Midden in het Schapenpark 
staat het megalithische 
kunstwerk ‘Ode aan de Zon’ 
van Rob Schreefel. Vanaf 
de kunstmatige heuvel 
‘Poolshoogte’ met zijn hoge 
uitkijktoren heb je een 
prachtig uitzicht over het 
gebied.
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Evenementenkalender Borger-Odoorn

Dag Tijd Maand Evenement Locatie

27 08.00-16.00 april Koningsdag: Dorpsontbijt, ondernemersmarkt en vrijmarkt Centrum Borger

29 10.00-17.00 april Gieten klok voor Klokkenstoel Valthermond West Vrijheidslaan 66, Valthermond

30 10.00-17.00 april Gieten klok voor Klokkenstoel Valthermond West Vrijheidslaan 66, Valthermond

30 10.30-12.30 april Wildplukwandeling Boomkroonpad Boomkroonpad

30 11.00-17.00 april Verhalen over het Hunebed Hunebedcentrum

30 13.30-15.00 april Seizoenswandeling over de Hondsrug Boomkroonpad

2 10.00-14.00 mei Buitendag: Vogels Boomkroonpad

3 13.30-15.00 mei Stenen Zoeken En Stenen Determineren Hunebedcentrum

3 19.00-22.00 mei De Hondsrugacademie (Lezing): De Diepere Geologie Van De Hondsrug Hunebedcentrum

4 10.00-14.00 mei Buitendag: Vogels Boomkroonpad

4 13.30-15.00 mei Spreekuur Voor Archeologie Hunebedcentrum

4 13.30-15.00 mei Wandeling Met Gids: Leven Met Stenen Hunebedcentrum

5 20.30-22.00 mei Vollemaanwandeling bij het Boomkroonpad Boomkroonpad

6 20.00-21.30 mei De Vrije School - de voorstelling D’rentmeester

6 va. 11.00  mei Hunebedloop en Oekjeugdloop Centrum Borger

7 07.00-08.30 mei Vogels van de Hondsrug Boomkroonpad

7 13.00-16.00 mei Uilenballen pluizen Boomkroonpad

7 13.30-17.00 mei Lofar Natuur En Techniek Beeksdijk, tussen Buinen - Exloo

7 14.00-16.00 mei Open Dag - Golfpark Exloo Golfpark Exloo

9 19.30-21.45 mei Lezing - Peter Kuipers Munneke Goede Herderkerk Borger

12 20.00-23.30 mei Easterfield + support Same Old Podium 34

12  mei Voorjaarsfair Schuur 81 2e Exloermond

13 11.00-13.00 mei Bromfiets- en tractor tentoonstelling  Plein Borger

13 11.00-17.00 mei Help Mee Op De OERBoerderij! Hunebedcentrum

14 11.00-17.00 mei Help Mee Op De OERBoerderij! Hunebedcentrum

14 13.30-15.00 mei Seizoenswandeling over de Hondsrug Boomkroonpad

14 15.00-17.00 mei Haydn Jeugd Strijkorkest D’rentmeester

18 05.00-07.00 mei Dauwtrappen P Eeserstraat 28, Borger

18 11.00-17.00 mei Braderie/vlomarkt in Exloo Exloo 

20 18.30-01.00 mei Mega Piraten Festijn Borger

21 10.00-16.00 mei Lammetjesdag Exloo Schaapskooi Exloo

21 11.00-17.00 mei Braderie/vlomarkt in Odoorn Odoorn

24 19.00-21.00 mei De Hondsrugacademie (Lezing): Het Landschap Van Zuidoost Drenthe

   (Podagristen In De Moderne Tijd) Hunebedcentrum

25 13.30-15.00 mei Spreekuur Voor Archeologie Hunebedcentrum

26 20.00 mei ALBUMPRESENTATIE: Velvet-Rebel D’rentmeester

27 11.00-17.00 mei Schaapsscheerdersfeest Exloo 

27 21.00 mei Base34 70’s 80’s & 90’s Podium 34

28 11.00-17.01 mei Pinkstermarkt Nieuw-Buinen Zuiderdiep Nieuw-Buinen

28 11.00-17.00 mei Mammoetdagen Hunebedcentrum

29 11.00-17.00 mei Mammoetdagen Hunebedcentrum

29 13.30-15.00 mei Seizoenswandeling over de Hondsrug Boomkroonpad

4 11.00-17.00 juni In ‘t Gras fair/Boeren-Burgers en Buitenfair Valthe

4 11.00-17.00 juni Jaarmarkt en vlomarkt - Tweede Exloërmond Tweede Exloërmond

4 13.30-17.00 juni Lofar Natuur En Techniek Beeksdijk, tussen Buinen - Exloo

4 15.00.00 juni Veenkoloniaal Symfonie orkest D’rentmeester

4 20.30 juni Vollemaanwandeling bij het Boomkroonpad Boomkroonpad

Evenementenkalender is onder voorbehoud van drukfouten, check altijd 
voor vertrek of een evenement nog doorgaat en check ook of aanmelden 
gewenst is. 

We hebben ons uiterste best gedaan om alle evenementen in
Borger-Odoorn te bundelen in deze kalender. Mist u toch iets of heeft u 
aanvullingen voor de editie van zomer 2023? Dan horen wij dit graag! 
Neem hiervoor contact op met St. Bestemming Borger-Odoorn via 
s.vanwijk@bestemmingborgerodoorn.nl (graag uiterlijk 10 juni).
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Dag Tijd Maand Evenement Locatie

7 19.00-21.30 juni De Hondsrugacademie (lezing): Het Hondsruglandschap van de 19e en 20e eeuw Hunebedcentrum

10 19.00 juni Volksdans optreden Schaopndansers Plein bij  de kerk Odoorn

11 11.00-17.00 juni Braderie/vlomarkt in Exloo Exloo 

11 13.30-15.00 juni Seizoenswandeling over de Hondsrug Boomkroonpad

16 11.00-17.00 juni De wondere wereld van archeologie Hunebedcentrum

17 06.50-22.00 juni Bartje200 Buinerweg 8 in Ees

17 11.00-17.00 juni De wondere wereld van archeologie Hunebedcentrum

17 20.00.00 juni ToMbaz EnseMble - Cafe Galata D’rentmeester

18 11.00-17.00 juni Braderie/vlomarkt in Odoorn Odoorn

18 11.00-17.00 juni De wondere wereld van archeologie Hunebedcentrum

18 13.30-15.00 juni Seizoenswandeling over de Hondsrug Boomkroonpad

24 09.00-16.30 juni Jaarmarkt Valthermond Noorderdiep in Valthermond

25 13.30-15.00 juni Seizoenswandeling over de Hondsrug Boomkroonpad

1 10.00-15.00 juli Buitendag: Vlinders Boomkroonpad

1 19.00 juli Volksdans optreden Schaopndansers t perron Valthe

1 va 20.00  juli Nacht van Borger Borger

1 11.00-17.00 juli Binnenste Buiten Festival Borger

1 11.00-17.00 juli Borger-Odoorn Weekend Hunebedcentrum

2 11.00-17.00 juli Borger-Odoorn Weekend Hunebedcentrum

2 13.30-15.00 juli Seizoenswandeling over de Hondsrug Boomkroonpad

2 13.30-17.00 juli Lofar Natuur En Techniek Beeksdijk, tussen Buinen - Exloo

2 14.00-16.00 juli Open Dag - Golfpark Exloo Golfpark Exloo

2  juli Jaarmarkt Nieuw Buinen Zuiderdiep 593 in Nieuw Buinen (ijsbaan)

3 20.30 juli Vollemaanwandeling bij het Boomkroonpad Boomkroonpad

8 13.00-15.00 juli LOFAR Beeksdijk, tussen Buinen - Exloo

9 11.00-17.00 juli Braderie/vlomarkt in Exloo Exloo 

9 7.00 juli Ochtendwandeling bij het Boomkroonpad Boomkroonpad

11 10.00-15.00 juli Buitendag: Vlinders Boomkroonpad

12 13.30-15.00 juli Stenen Zoeken En Stenen Determineren Hunebedcentrum

13 10.00-15.00 juli Buitendag: Vlinders Boomkroonpad

13 13.30-15.00 juli Wandeling met gids: Leven met stenen Hunebedcentrum

14 11.00-17.00 juli Braderie/vlomarkt Borger Borger

15 11.00-17.00 juli Oerweekend Zomer Hunebedcentrum

16 07.00 juli Ochtendwandeling bij het Boomkroonpad Boomkroonpad

16 11.00-17.00 juli Braderie ‘t Perron  ‘t perron in Valthe

16 11.00-17.00 juli Oerweekend Zomer Hunebedcentrum

18 10.00-15.00 juli Buitendag: Vlinders Boomkroonpad

19 13.30-15.00 juli Stenen Zoeken En Stenen Determineren Hunebedcentrum

19 20.00 juli Zomeravondwandeling bij het Boomkroonpad Boomkroonpad

20 10.00-15.00 juli Buitendag: Vlinders Boomkroonpad

20 13.30-15.00 juli Wandeling met gids: Leven met stenen Hunebedcentrum

20 13.30-15.00 juli Spreekuur Voor Archeologie Hunebedcentrum

21 11.00-17.00 juli Braderie/vlomarkt Borger Borger

22 18.30 juli Reeënsafari op de fiets Boomkroonpad

23 13.00-15.00 juli LOFAR Beeksdijk, tussen Buinen - Exloo

23 13.00-16.30 juli Uilenbalen pluizen Boomkroonpad

23 20.00 juli Zomeravondwandeling bij het Boomkroonpad Boomkroonpad

25 10.00-15.00 juli Buitendag: Vlinders Boomkroonpad

26 13.30-15.00 juli Stenen Zoeken En Stenen Determineren Hunebedcentrum

26 20.00 juli Zomeravondwandeling bij het Boomkroonpad Boomkroonpad

27 10.00-15.00 juli Buitendag: Vlinders Boomkroonpad

27 13.30-15.00 juli Wandeling met gids: Leven met stenen Hunebedcentrum

28 11.00-17.00 juli Braderie/vlomarkt Borger Borger

28 13.00-19.00 juli SIVO dansfestival Borger Borger

29 13.00-19.00 juli SIVO dansfestival Borger Borger

30 09.00-12.00 juli Natuurbeleving door de lens bij Buitencentrum Boomkroonpad Boomkroonpad

30 11.00-17.00 juli Braderie/vlomarkt in Odoorn Odoorn

30 13.00-19.00 juli SIVO dansfestival Borger Borger

30 20.00 juli Zomeravondwandeling bij het Boomkroonpad Boomkroonpad

29.07-29.10 10.00-17.00 juli-oktober Into Nature: Time Horizons Drouwen
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Voel je welkom bij Thuis op 41 in Exloo 

Een gezellig ingerichte winkel gevuld met mooie producten die de zintuigen prik-
kelen en mensen blij maken, dat is wat Geja Dijkstra voor ogen had toen ze de 
deuren van Thuis op 41 in april precies 5 jaar geleden opende.

“Ik hou van mensen en hun verhalen”, 
vertelt Geja, “en wil graag iets voor 
iemand kunnen betekenen. Ik opende 
de winkel dan ook met het idee in mijn 
hoofd dat ik meer wilde zijn dan alleen 
een winkel vol woonaccessoires en 
andere leuke producten. Een bezoek 
aan ‘Thuis op 41’ moest een beleving 
worden, de zintuigen prikkelen en 
ervoor zorgen dat mensen met een blij 
gevoel de winkel weer verlaten. Ik vind 
het geweldig om van klanten te horen 
hoe ze zich hier thuis voelen en het 
liefst alles zouden willen laten inpak-
ken om mee naar huis te nemen.” Het 
creëren van sfeer in de winkel doet Geja 
door gebruik te maken van kleur, geur 
en zelfs muziek. 

Het prikkelt de zintuigen en dat geen 
mens gelijk is wordt wel bewezen door 
het feit dat de ene persoon juist heel 
erg gevoelig is voor de geur van een 
fijne geurkaars en de ander juist weer 
getriggerd wordt door de achtergrond-
muziek in de winkel. “Dat is trouwens 
ook direct de reden dat we geen web-
winkel hebben”, legt Geja uit. “Dingen 
met elkaar laten matchen gaat ‘live’ het 
beste en ik vind persoonlijk contact echt 
het prettigst, ik hoor graag van mensen 
hoe hun dag is en wat ze bezighoudt”. 
Om inspiratie en ideeën op te doen is 
er wel een Facebook- en Instagrampa-
gina waarop zowel mooie producten als 
nieuwtjes gedeeld worden. 

Geja vertelt dat ze vaak te horen krijgt 
dat de sfeer in de winkel als Scandi-
navisch ervaren wordt. Zo gek is dat 
eigenlijk ook niet, want wie kent niet de 
Deense uitdrukking ‘hygge’ die in het 
Nederlands weer gemakkelijk te verta-
len is als ‘gezelligheid’? Bij Thuis op 41 
vind je onder andere een mooie col-
lectie van het Nederlandse merk Urban 
Nature Culture Amsterdam, Knitfactory 
en prachtige tassen van Keecie bags en 
dekens van Klippan plaids. “Ik kies niet 
per definitie voor Nederlandse merken 
maar vind het vooral belangrijk hoe 
producten gemaakt worden, met welke 
materialen en door wie”, legt Geja uit, 
“Iets mag wat ons betreft van de andere 
kant van de wereld komen maar we 
willen dan wel graag dat het duurzaam 
geproduceerd is en dat degene die het 
gemaakt heeft er onder prettige werk-
omstandigheden een goede boterham 
aan verdient.” 

Thuis op 41 is bij veel mensen al bekend 
vanwege de grote collectie bijzondere 
wenskaarten, met of zonder tekst en 
voorzien van prachtige illustraties. De 
teksten op de kaarten zijn allemaal Ne-

derlandstalig zodat ze voor iedereen te 
begrijpen zijn en dat maakt ze bijzonder. 
Denk aan bijvoorbeeld een tekst als 
‘Mooi mens, wat ben je lief, wat ben je 
prachtig, wat ben je schitterend, wat 
ben je krachtig’ om iemand een hart 
onder de riem te steken of gewoon als 
cadeautje voor jezelf. De kaarten wor-
den onder andere gemaakt door Dichte-
lingenbyHester, Grafiquelien, Stokwolf, 
Nina Maakt en Kleine Dingen. Leuk om 
hierbij te vermelden is dat de laatste 2 
in Drenthe wonen en werken. Redelijk 
nieuw zijn de prachtige kaarten van 
Verlieskunst, kaarten die helpen rouw 
en verlies bespreekbaarder te maken. 

Het jubileumjaar belooft een fijn en 
leuk jaar te worden, op de social media 
kanalen houdt Geja je op de hoogte van 
de feestelijkheden. Het terrasje voor 
de winkel is in ieder geval nog gezel-
liger gemaakt, bedoeld om iedereen 
die langskomt uit te nodigen om lekker 
even plaats te nemen om eventueel te 
genieten van een kopje koffie of thee. 
Welkom bij Thuis op 41 aan de Hoofd-
straat in Exloo!  
(Week in Week uit/Miranda Wolters)
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Fietsroute Zand & Veen
Borger-Odoorn is heel divers, om dit zelf te kunnen ontdekken is er een 
hele mooie fietsroute ontwikkeld genaamd Zand & Veen. Deze fietsroute 
laat je veel elementen zien die de Hondsrug zo uniek maken. Van de hoge 
zandgronden met de bossen en een schapenpark tot de lage veengron-
den waar de hoogteverschillen van de Hondsrug goed zichtbaar zijn. Het 
droogdal laat een stukje uit de ijstijd zien terwijl het Lofargebied met 
moderne technologie het heelal afspeurt.

Knooppunten
Fietsknooppunten zijn in Nederland 
een algemeen begrip. In Drenth ligt al 
jaren een prachtig fietsknooppunten-
netwerk. De fietsroute Zand & Veen 
gaat doormiddel van het Fietsknoop-
puntensysteem. In het veld zijn witte 
schildjes aangebracht met groene 
cijfers. Deze wijzen u de weg.

De Knooppunten:
41-88-28-22-17-57-05-06-38-39-09-20-
13-44-47-43-41
Startlocatie: Borger
Lengte 39 km

Bezienswaardigheden: 

1. Kanaal Buinen-Schoonoord
Het Kanaal Buinen-Schoonoord werd 
tussen 1926 en 1929, voornamelijk 
met handkracht gegraven door werk-
lozen in het kader van de Werkver-
schaffing. Het Kanaal Buinen-Schoon-
oord werd aangelegd in het beekdal 
van het Voorste Diep. De beek vond 
destijds zijn weg via het doorbraakdal 
door de Hondsrug tussen Buinen en 
Borger. Het Voorste Diep is een van de 
twee bovenlopen van de Hunze.

2. Flessenhals
Ten oosten van het schelpenpaadje 
heeft het Drentse Landschap het 
project Flessenhals gerealiseerd. Het 
project dankt zijn naam aan de smalle 
doorgang van het water, een zoge-
naamde Flessenhals, dat ontstond 
door de aanleg van een recreatiepark 
en de nieuwbouw in Borger. Het 30 
hectare grote gebied is recentelijk 
veranderd in bloemrijke hooilanden 
waardoor het gereconstrueerde Voor-
ste Diep stroomt.

3 Mandelanden (––)
Met het graven van het Kanaal Buinen-
Schoonoord verdween het Voorste 
Diep en verloren de Mandelanden 
hun karakter als natte hooilanden. 
Vanaf 2011 werd samen met het 
waterschap begonnen om van het 

Voorste Diep weer de snelstromende 
meanderende bovenloop van de Hun-
ze te maken. Sneller dan iemand had 
durven dromen, werden de Mande-
landen weer de bloemrijke schraal-
landen van vroeger. Voor je linksaf 
het schelpenpad naar de alternatieve 
route op gaat, kun je even doorrijden 
naar de kijkheuvel.

4 Voormalig veengebied (––)
Dit deel van de route komt door het 
voormalig veengebied tussen de 
Hondsrug en de Rug van Rolde. In het 
boerenland aan weerszijden van de 
weg ligt de oorspronkelijke boven-
loop van het Voorste Diep. Het is van 
zo’n slechte kwaliteit dat sommige 
eigenaren de grond zelfs braak laten 
liggen en zo de natuur de kans geven 
zich over het gebied te ontfermen.

5 Eesergroen (––)
In 1930 werd de Zijtak van het Kanaal 
Buinen-Schoonoord gegraven 
naar het ontginnings-
dorpje
Eesergroen. Het 
dorp ontstond in 
1882 toen het 
Eeserveld ont-
gonnen werd 
en de eerste 
pioniers zich 
hier vestig-
den.

6 Schapen-
park
Tussen knoop-
punt 6 en 38 ligt 
het Schapenpark. Het 
ontstond in november 
1972 toen zware najaars-
stormen hier de helft van het bos 
tegen de vlakte ging. Bij wijze van 
experiment besloot Staatsbosbeheer 
er geen nieuw bos aan te leggen. Er 
kwam een raster om het terrein en het 
werd het domein van een flinke groep 
Drentse heideschapen. De dieren 
hebben ervoor gezorgd dat het Scha-

penpark zich kon ontwikkelen tot een 
prachtig heidelandschap met aan de 
noordkant het kunstwerk ‘Ode aan de 
Zon’. Als je een kijkje in het Schapen-
park neemt, zal het je opvallen dat 
de rechte bospaden van vroeger er 
nog steeds liggen, compleet met de 
oude genummerde vakstenen op de 
hoeken.

7. Poolshoogte
Rijd bij knooppunt 6 even door op de 
alternatieve route naar Poolshoogte, 
een heuvel met uitkijktoren in bos-
wachterij Odoorn. In 1943 werd in op-
dracht van Boswachter Meelker een 
heuvel van 13 meter opgeworpen. 
Zijn zoon heeft de heuvel ontworpen 
en ook de naam Poolshoogte bedacht. 
Het maken van de heuvel werd in die 
tijd met schop en kruiwagen gedaan 
en om die reden door journalisten 
beschreven als de ‘Bloedberg’ van 
Exloo door de bloedblaren die het 
harde werken opleverden.  De top 
van de heuvel ligt op 38 meter boven 
NAP. Naar de top leiden twee paden 
die een zogeheten dubbele helix vor-
men. Vanaf de top kon de boswachter 
zijn boswachterij goed in de gaten 
houden: men kon er “poolshoogte 
nemen”. De  Poolshoogte biedt een 
fantastisch uitzicht over de wijde 
omgeving.

8. Hoogteverschillen op de es
Als je de zandweg over de Zuideresch 

van Exloo volgt, zie je nog 
steeds de droogdalen 

als ribbels in het 
landschap liggen. 

De hoogtever-
schillen tussen 
de esgronden 
boven op de 
Hondsrug en 
het land be-
neden in het 
Hunzedal zijn 
voor Drentse 

begrippen 
fors te noemen. 

Op de es sta je 
op ongeveer 25 

meter boven NAP en 
beneden bij het Achter-

ste diep op minder dan 10 
meter boven NAP.

9. Droogdal
Recht voor je en op de open strook 
links kun je het geologische ver-
schijnsel droogdal mooi zien. Droog-
dalen ontstonden in de koudste 
perioden van de Weichsel-ijstijd toen 

de bodem permanent bevroren bleef. 
Als de temperaturen ‘s zomers boven 
nul kwamen, kon het dooiwater de bo-
dem niet in. Het water vormde diepe 
dalen vanaf de Hondsrug door steeds 
laagjes bovengrond weg te spoelen. 
Na de ijstijd verdween de vorst uit 
de bodem. Het regenwater kon weer 
in de bodem wegzakken en het dal 
kwam droog te staan. Vandaar de term 
droogdal.

10. Lofar-gebied
De route tussen knooppunt 13 en 44 
voert u door het Lofar-gebied. Hier 
bouwde Astron in 2010 het Lofar-
antennesysteem in het Hunzedal, een 
supertelescoop bestaande uit hon-
derden kleine antennes. Het Drentse 
Landschap heeft in het gebied rond 
de antennevelden een groot natuur-
ontwikkelingsproject gerealiseerd
tussen het Achterste Diep en de 
Hondsrug. Overal in het Lofar-gebied 
borrelt het kwelwater vanuit de 
Hondsrug omhoog. Binnen de kortste 
keren heeft zich hier een uniek moe-
rasgebied met tal van bijzondere
nieuwkomers ontwikkeld.

11. Zuideresch Buinen (––)
Rijd een stukje over de hoge Zuide-
resch van Buinen. Bij de tweede pad-
denstoel, waar je naar links gaat, ligt 
aan je rechterhand het Buinerbosch. 
Het is een restant van wat eens het 
Buinerholt was. De boeren van Bui-
nen haalden er het hout vandaan dat 
ze nodig hadden. Veel bomen in het 
Buinerbosch hebben niet één, maar 
verschillende stammen. Het wijst erop 
dat de bomen regelmatig gekapt wer-
den waarna ze opnieuw uitliepen.

12. Noorderesch Buinen (––)
Als je vanuit Buinen de Noorderesch 
oprijdt, zou je bij het bankje even 
moeten stoppen om van het uitzicht 
over de Hondsrug genieten. Je kijkt 
over het doorbraakdal (het Kanaal 
Buinen-Schoonoord) heen richting 
Borger en Bronneger. Erosiedalen lo-
pen over de flanken van de Hondsrug 
naar beneden.

Fotoverantwoording: 
Zonsopkomst bij hunebedden  
© Henk Osinga,  Superterp bij Exloo  
© ASTRON / LOFAR, Fietsknooppunten 
© De Nederlandse Tourist.
Deze fietsroute is tot stand gekomen 
in samenwerking met Stichting Het 
Drentse Landschap.  
Teksten: Het Drentse Landschap.
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Openluchttheater Borger 
brengt deze zomer 
“Repelsteeltje en de blinde  
prinses” van Don Duyns in een 
bewerking van Roel Tichelaar

“De koningin gaat samen 
met haar blinde dochter 
gezellig een dagje limona-
deschenken in het land. 
Zo ontmoet ze Joost van 
de ecologische varkens-
houderij. De goede man 
is zo trots op zijn doch-
ter Sterre, dat hij graag 
opschept en hij vertelt de 
koningin dat Sterre goud 
uit stro kan spinnen. Als 
de lakei dit aan de prins-
gemaal vertelt is die niet 
alleen geïnteresseerd in 
het goud, maar ook in de 
mooie Sterre! De arme 
Sterre kan natuurlijk hele-
maal geen goud uit stro spinnen, maar dan komt Repelsteeltje haar helpen. Hij wil 
echter iets heel bijzonders als beloning…”

Deze doldwaze familievoorstelling is te zien op 7, 8 en 15 juli om 19.30 uur en op 
zondag 9 en 16 juli om 14.30 uur. Welkom in het Openluchttheater Borger!  
www.openluchttheater-borger.nl
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In Borger-Odoorn is een breed aanbod aan streekproducten te ontdekken. Kom eens kijken en 
proeven bij een ambachtelijke kaasmakerij en haal je dagverse eieren uit de automaat langs de 
weg. Bezoek een pluktuin met heerlijk vers fruit en loop eens binnen bij een boerderijwinkel met 
Drentse streekproducten. En dit alles op een unieke plek welke is uitgeroepen tot UNESCO Geopark 
‘De Hondsrug’. Dus stap op de fiets en ga op verkenning langs de mooiste en lekkerste producten 
die er te vinden zijn, meer informatie is te vinden op Drenthe.nl de informatie is opgesplitst in twee 
routes.

Smakelijke delicatessen van kwaliteit bij Kaaskoperij Gieten
GIETEN – Kaaskoperij Gieten is een delicatessenzaak met kaas, 
noten en allerlei andere lekkernijen. Ook regionale producten 
zijn veelvuldig in het assortiment te vinden. Lokale inwoners, 
maar ook  toeristen weten hun weg naar Kaaskoperij Gieten 
prima te vinden.

Door Eline Lohman

Wanneer Margriet Dijkhui-
zen over het assortiment van 
Kaaskoperij Gieten vertelt, is 
één ding meer dan duidelijk: 
in de winkel is een keur aan 
delicatessen te vinden. Zoals 
verschillende soorten kaas van 
jong tot oud, so-light kaas met 
minder vet, waar steeds meer 
vraag naar is, kruidenkazen met 
bijvoorbeeld truffel of walnoot, 
aspergekaas, biologische kaas 
van Kaaslust uit Veenhuizen en 
zelfs bloemenkaas met eetbare 
bloemen. Verder biedt de win-
kel geitenkaas, schapenkaas en 
niet te vergeten lekker romige 
Roodbonter kaas.  

Ben je op zoek naar noten, dan 
ben je ook aan het juiste adres 
bij Kaaskoperij Gieten. Mar-
griet: “Wij branden onze eigen 
noten zoals cashewnoten, 
amandelen, pecannoten, ha-
zelnoten en macadamia noten. 
De noten worden in een mix 
verwerkt, zoals bijvoorbeeld in 
de weekendmix of kaaskoperij 
huismix. En hou je van een 
kruidige mix, dan is de djakarta 
mix een aanrader. “

Het assortiment van Kaaskope-
rij Gieten biedt nog meer. Zoals 
tapenades, heerlijk op een 
toastje of borrelplank en naast 
de welbekende kazen, ook 
verschillende soorten worsten, 
van traiteurslager Johan Pul. En 
er is de heerlijke Gieter-dip met 
een vleugje mosterd, olijven, 
pasta, wijnen en chocolade. 
Ook vind je producten van 
de blauwe bessen 
boerderij  in de 
winkel, als 
blauwe bes-
senjam en 
saus. “De 
regi-
onale 
delica-
tessen 
zijn in-
teressant 
voor de 
toeristen,” 
zegt Margriet. 
“We kunnen de 
producten verwerken 
in een mooi cadeaupakket. Zo 
hebben mensen die hier op va-
kantie zijn geweest een fijn en 
smakelijk aandenken aan hun 
vakantie zodra ze thuis zijn. 
Een stukje regio thuis!”

Bij Kaasko-
perij Gieten 

worden ook 
kookworkshops 

gegeven in de winkel. 
Margriet: “We houden de 
winkel graag aantrekkelijk voor 
onze klanten. Mede met de 
kookworkshops bieden we een 
beleving. De deelnemers koken 
met producten uit de winkel en 
dan weet je ook meteen wat 

je allemaal kunt maken van de 
lekkere delicatessen. Daarna 
gaat iedereen gezellig met 
elkaar aan tafel.” 

Margriet merkt dat de klanten 
de winkel waarderen, zo vertelt 
zij. “Wij zijn dankbaar dat onze 
klanten onze winkel waarde-
ren, deze waardering geeft 
ons ook weer energie om de 
winkel te vullen met producten 

waar behoefte aan is, zodat er 
voor iedereen wat wils is. We 
zijn met een klein team, maar 
proberen elke klant voldoende 
aandacht te geven en nemen 
graag de tijd voor een praatje. 
Dit is dan ook een uitnodiging 
om een kijkje te komen nemen 
bij Kaaskoperij Gieten!” aldus 
een lachende Margriet.

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Neem een stukje Drenthe mee naar huis na een 
bezoek aan Kaaskoperij Gieten: de winkel in kaas, 

noten, tapenades en overige delicatessen. 

Aanstreekelijk Borger-Odoorn

Route 1
Start in Borger: 

Route 2
Start in Exloo:
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Fietsen en wandelen over de Hondsrug

Wie op ontdekking wil over de bos-
rijke Hondsrug of langs de uitge-
strekte vlaktes van de veenkoloniën 
kan dit het beste al wandelend of 
fietsend doen. Op de fiets of e-bike 
ontdekt u verschillende landschap-
pen, zo ervaart u onder andere de 
glooiing van het landschap dat al 
duizenden jaren geleden gevormd 
is. En al wandelend komt u ook op 
plekken die uniek zijn. Idyllische 
dorpen en steden met kunst en cul-
tuur wisselen elkaar af met stoere 
outdoor-locaties en gezellige terras-
sen.

Meerdaagse wandelingen
Voor de serieuze wandelaar die meer-
dere dagen wil wandelen zijn er een 
aantal leuke lange afstandswandelin-
gen die door heel Drenthe gaan. Zo 
is er het Drenthepad, deze wandel-
ing heeft maar liefst 18 etappes die 
variëren tussen de 14 en 25 kilometer. 
Dan is er het Pieterpad welke van 
Groningen tot Limburg loopt, maar 
4 etappes brengen de wandelaar 
van Noord naar Zuid Drenthe, deze 
etappes zijn iets langer met een 
variabele lengte tussen de 17 en 23 
kilometer per etappe.

Meerdaagse fietstochten
Voor de fanatieke fietser die langs 
de provinciegrens Drenthe wil ont-
dekken is er Rondje Drenthe, een 
meerdaagse fietsroute met 7 etappes 
variërend tussen de 30 en 79 km.

Uitgezette wandelingen en fiet-
stochten
Dan zijn er nog allerlei andere uit-
gezette wandel- en fietsroutes, een 
mooi aantal hiervan staat verzameld 
op eindjeomindrenthe.nl; hier kunt u 
een keuze maken tussen wandelen of 

fietsen en zijn allerlei routes te vinden 
van korte gezinsroutes tot lange toch-
ten door de diverse natuurgebieden 
die Drenthe rijk is. Deze routes zijn 
te lopen via GPS of uit te printen en 
te wandelen/fietsen via de kaart en 
omschrijving die u mee neemt. 

Diverse organisaties geven ook hun 
eigen routes uit, zo kunt u terecht 
bij musea, vakantieparken en natu-
urorganisaties voor gethematiseerde 
routes of dorpsommetjes. Hierbij 
moet u denken aan bezoekerscentra 
als het Hunebedcentrum, het Boom-
kroonpad, TIP-kantoor in Borger e.d.. 

De routes beginnen dan meestal op 
de plek waar deze af te halen is.

Wandel- en Fietsknooppuntnetwerk
Wanneer u zelf uw route wilt uitstip-
pelen kan dit natuurlijk ook, hierbij 
kunt u gebruik maken van de wandel- 
en fietsknooppuntennetwerken. Het 
fietsknooppuntennetwerk dekt geheel 
Drenthe. Dit geldt echter niet voor het 
wandelknooppuntennetwerk, deze is 
in een groot deel van Drenthe uitger-
old, maar de Kop van Drenthe en Mid-
den Drenthe zijn nog niet helemaal 
voorzien van de knooppunten.

De afzonderlijke wandel- en fietsk-
nooppuntkaarten zijn te koop bij 
vakantieparken, bezoekerscentra en 
TIP-kantoren.

Fysieke routes aanschaffen en 
meer informatie
Voor zowel voorgedrukte wandel- als 
fietsroutes, de routeboekjes van de 
lange afstand tochten en de knoop-
puntkaarten kunt u terecht bij vakan-
tieparken en/of het TIP-kantoor in 
Borger. Op deze plekken wordt u ook 
verder geholpen met al uw vragen 
over fietsen en wandelen in de om-
geving.
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Ontdek de Hondsrug per auto

De Hondsrug is een prachtig uitgestrekt gebied waar geschiedenis, 
landschapshistorie en natuur elkaar in een rap tempo afwisselen. Om een 
indruk te krijgen van dit gebied is een autoroute ontwikkeld.

Het ontstaan van de route
Met het verdwijnen van de autoroute 
die de ANWB in het verleden had 
uitgezet was er vraag naar een nieuw 
autoroute. De vrijwilligers bij het TIP-
kantoor in Borger hebben daarom hun 
krachten gebundeld en een compleet 
nieuwe autoroute ontwikkeld. Zo kan 
iedereen ontdekken wat de Hondsrug 
te bieden heeft en zelf op ontdekking 
in het gebied.

Het routeboekje
In het boekje vindt u de tekst die een 
heldere omschrijving van de route 
geeft. Daarnaast hebben de vrijwilli-
gers ook hun uiterste best gedaan om 

ook informatie uit te schrijven over 
de bijzondere plekken die u tegen-
komt terwijl u de route aan het rijden 
bent. U heeft de keuze te stoppen bij 
bezienswaardigheden als kerken, 
hunebedden en zelfs een molen.

Drie routes in één
De route of beter gezegd routes star-
ten in Borger. De route is opgedeeld 
in twee delen en u kunt ervoor kiezen 
alleen het noordelijke deel te rijden 
en later het zuidelijke deel of om deze 
route in een keer af te leggen. Voor 
al deze opties zijn er omschrijvingen 
opgenomen in het routeboekje.

Route aanschaffen of meer weten?
Kom dan langs bij het Tourist Info 
Point in Borger, de route is hier te 
koop en de vrijwilligers geven graag 
advies over musea, leuke tips, wan-
delkaarten, fietsroutes en andere 

informatie over de omgeving. Het 
TIP-kantoor is te vinden aan Hoofd-
straat 25 te Borger en is geopend op 
maandag t/m zaterdag tussen 10.00 
en 16.00 uur.
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