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Midden in de Samenleving!

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

Coalitieakkoord Borger-Odoorn medio mei verwacht

Beoogde wethouders Borger-Odoorn
bekend

De gesprekken tussen de beoogde coalitiepartijen in Borger-Odoorn verlopen
voorspoedig. De formerende partijen PvdA, Leefbaar Borger Odoorn, VVD, CDA en
CU hebben er alle vertrouwen in dat dit komende maand leidt tot een coalitieakkoord
op hoofdlijnen. Zij presenteren nu alvast de beoogde wethouders die zij naar
verwachting medio mei willen voordragen aan de gemeenteraad.
Lees verder op pagina 19.

Vijf jubilarissen bij Brandweer Borger

Koninklijke onderscheidingen
in Borger-Odoorn
De heren J. Sanders uit Valthe en W.J.M. Steenge
uit Odoorn kregen dinsdagochtend 26 april 2022
burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn
op bezoek met de mededeling dat het Zijne Majesteit
de Koning had behaagd hen te onderscheiden voor hun
verdiensten voor de samenleving en ze te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Lees verder op pagina 3.

Presentatie
Dorpsbelevingsonderzoek
2e Exloërmond
De werkgroep Samen Kom Je Verder presenteert
op dinsdag 10 mei de resultaten van het Dorpsbelevingsonderzoek dat in 2e Exloermond is gehouden.
Aansluitend aan de presentatie worden bewoners
uitgenodigd om mee te denken en te praten over de
verschillende onderwerpen die uit het onderzoek naar
voren zijn gekomen.
Lees verder op pagina 7.

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

Op de foto v.l.n.r.: Sander Dijkstra, Derk Paas, Harold Beijering en Johan IJlenhave.
De afgelopen periode vierden vijf brandweerlieden van Brandweer Borger een
jubileum: Sander Dijkstra, Derk Paas, Harold Beijering, Johan IJlenhave en
Richard Mensink. Ze waren respectievelijk twaalf en half, twintig, twintig, 25 en
25 jaar in dienst. Afgelopen vrijdagavond kwamen vier de van de mensen in de
kazerne voor een fotomoment. Richard Mensink ontbrak voor de foto.
De brandweerpost is het gewend om mensen die een aantal jaren in dienst zijn een
blijk van waardering te geven. Dat doen ze in vorm van het hen verstrekken van een
oorkonde met het aantal jaren dat ze in dienst zijn erop vermeld. De jubilarissen zijn
er blij mee en nog lang niet van plan de brandweerpost te verlaten. “We zijn fanatieke
brandweermannen de voor dag en dauw voor de medemens klaar staan.” De mannen zijn
naast brandweercollega’s
ook hechte vrienden.
“Dit is dan ook
waarschijnlijk de reden
dat er weinig verloop
is in de groep met als
gevolg dat de zittende
brandweermannen
lang bij de brandweer
blijven”, spraken de
jubilerende mannen.
(Week in Week uit /
Gerry Grave)
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% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO

Beperk de verspreiding van het coronavirus

Oekraïne

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

Opvang vluchtelingen

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

Hoofdstraat 50, Exloo

Adressencontrole gemeentegids

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

Deze week start uitgeverij Akse Media
met het actualiseren van het adressenregister voor de gemeentegids
2022-2023.

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

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

* Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en
vrijdag 6 mei zijn het gemeentehuis en
het Afvalbrengpunt gesloten.

Afval & oud papier
’ Op zaterdag 7 mei wordt oud papier
opgehaald in Borger.
’ Deze week (2 – 6 mei) wordt de groene
container geleegd.
Volgende week (9 – 13 mei) wordt
het PMD-afval ingezameld.

▶ Oriënterende raadsvergadering
donderdag 12 mei, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo
▶ Meer informatie:
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
Hebt u zelf geen internettoegang?
Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.
▶ Kijk of luister mee via
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of
RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether
106.0)
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591

De zomerperiode breekt weer aan,
de tijd van de vakanties. Veel inwoners
willen daarom vroegtijdig hun verlopende reisdocumenten of rijbewijzen
laten verlengen bij de balie burgerzaken.
Afspraak binnen een week mogelijk

Op dit moment lukt het nog goed om binnen een week een afspraak te plannen bij
de balie burgerzaken. Houdt u hierbij wel
rekening met de drukke momenten in de
week, zoals de donderdagavonden en direct
na schooltijd. Het kan gebeuren dat u dan
wat langer moet wachten.

Extra drukte door inschrijving
Oekraïense vluchtelingen

Door de toestroom van vluchtelingen uit
Oekraïne naar opvangplekken in onze
gemeente, is de werkdruk bij het Klantcontactcentrum toegenomen. Alle vluchtelingen moeten namelijk ook in de gemeente
van verblijf worden geregistreerd. Wij
hopen dat u begrip hebt voor eventuele
langer ewachttijden die hierdoor kunnen
ontstaan.
Tip: Verloopt uw reisdocument of rijbewijs rond de zomer? Regel dan vroegtijdig
een afspraak, zodat u uw nieuwe document
op tijd kunt ophalen.

Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe
open op 17 mei a.s.
Wilt u uw mkb-onderneming (meer)
digitaal maken? Dat kan met de subsidie
Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022.
Deze subsidie kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld het opzetten/verbeteren van een
webshop of het laten uitvoeren van een
cybersecurityscan om de digitale veiligheid
te verbeteren. U kunt 50% van de kosten

vergoed krijgen tot een maximum van
€ 3000,-.
Info en aanvraag: Digitaliseringsvoucher
Drenthe 2022 | SNN
U kunt ook contact opnemen met de
bedrijvencontactfunctionaris Dirkjan Haan
via d.haan@borger-odoorn.nl.

Informatiebijeenkomst op
maandagavond 9 mei a.s.

U bent welkom in het dorpshuis van
Exloo aan de Hoofstraat 58A op maandagavond 9 mei. Vanaf 19.45 uur is de
inloop en om 20.00 uur informeren wij
u dan over deze opvanglocatie.
Burgemeester Jan Seton en wethouder
Nynke Houwing en enkele medewerkers
van de gemeente zijn hierbij aanwezig.
Tijdens de avond is er gelegenheid om uw
vragen te stellen.
Contactinformatie

U kunt ons ook mailen met vragen over
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Mail dan naar vluchtelingenoekraine@
borger-odoorn.nl of bel met het algemene
nummer van de gemeente: 14 0591. Het
Klantcontactcentrum verbindt u door met
de juiste medewerker.

Ondersteuning
digitalisering:
subsidie en gratis scan
Wilt u zien hoe digitaal ﬁt uw bedrijf is?
Dat kan door in 15 minuten online een
scan in te vullen. U krijgt dan een beeld
van zaken als zichtbaarheid, automatisering, data en digitale veiligheid.
Ook kunt u advies krijgen over het digitaliseringspad dat bij uw bedrijf past.
Kijk hiervoor op: https://ikbendrentsondernemer.sqans.nl/surveys/1/d/2

%

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen
voor de zomerperiode

%

Vergaderingen
gemeenteraad

U kunt ook zelf contact opnemen met de
uitgeverij als u een vermelding in de gids
wenst of een wijziging wilt doorgeven.
Doe dit vóór 24 juni a.s. via
redactie@aksemedia.nl o.v.v. Gemeentegids
Borger-Odoorn. Of schriftelijk:
Akse Media (t.a.v. Gemeentegids BorgerOdoorn), Postbus 6033, 1780 KA
Den Helder.

Op een deel van het parkeerterrein achter
de sporthal aan de Hoofdstraat in Exloo,
komt een nieuwe opvanglocatie voor
Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor
worden 12 units geplaatst. De units zijn
geschikt voor bewoning door twee personen, waardoor deze locatie maximaal
opvang kan bieden aan 24 vluchtelingen.
Avitec plaatst de units en legt de benodigde infrastructuur aan.

%

% www.borger-odoorn.nl/afval

Organisaties of verenigingen die al in de
gids vermeld staan, worden rechtstreeks
benaderd (per mail of telefonisch) door
Akse Media met de vraag of de gegevens
nog correct zijn.

Vermelding of wijziging doorgeven

%

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

Door de oorlog in Oekraïne komen er
veel vluchtelingen naar Nederland.
Ook in Borger-Odoorn zijn er gemeentelijke opvangplekken nodig om Oekraïners een verblijfplaats te bieden.
De gemeente opent in Exloo een
vierde tijdelijke opvanglocatie

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%
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Evenement bij
mij om de hoek?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch gemeenteblad.
Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.
’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan
op www.overuwbuurt.overheid.nl.

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

% www.borger-odoorn.nl

’ 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.

WEEK 17
’ 29-04-2022, 2e Exloërmond
Anne de Vriesstraat, het
organiseren van het Stratenmakersfestival (aanvraag)

’ 29-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, Gelegen naast Drentse
Poort 13, het aanleggen van een
uitrit

’ 29-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Buinerveen, Noorderstraat 19A,
het verbouwen van de schuur
’ 29-04-2022, Verkeersbesluit

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

afsluiting wegvak Hoofdweg te
Klijndijk
’ 29-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Drouwen,
Alinghoek 10, het vestigen van
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Evenement_WT.indd 1

Lees verder op pagina 4
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Koninklijke onderscheidingen in
Borger-Odoorn

Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar,
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9,
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Gieten. Jumbo Abbas, Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info,
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger.
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH,
Hoofdstraat 35, Borger, Camping
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25,
Ees (bak) (alleen in de periode van
1 april t/m 15 oktober), Camping
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Valthermond (alleen in de periode
van 15 maart t/m 15 oktober)
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De heren J. Sanders uit Valthe en W.J.M. Steenge uit Odoorn kregen dinsdagochtend
26 april 2022 burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn op bezoek.
De burgemeester kwam langs met de mededeling dat het Zijne Majesteit de Koning
had behaagd hen te onderscheiden voor hun verdiensten voor de samenleving en ze
te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In de thuisomgeving werden de
bijbehorende versierselen door de burgemeester bij de gedecoreerden opgespeld.
De heer Jan Sanders was sinds 1984 tot
begin 2021 bestuurslid, EHBO-er en
materiaalbeheerder bij de Koninklijke
Nederlandse Vereniging EHBO afdeling
Valthe. Ook is de heer Sanders sinds 1992
betrokken bij het jaarlijkse driedaagse
dorpsfeest (FEVA) in Valthe en is hij
sinds 1998 voorzitter van IJsvereniging
De Schaopskoel in Valthe. Buiten het
schaatsseizoen werkt de heer Sanders
mee met het onderhoud aan de baan en
overlegt hij met Landschapsbeheer Drenthe
over het beheer van de grootste populatie
Knoflookpadden van Drenthe die op het
ijsbaanterrein leeft.
De heer Willy Jakob Margienes Steenge was
van 1965 tot 2013 eigenaar van Steenge
Tentenverhuur in Odoorn. Vanaf 2013
zette zijn zoon de zaak voort. Naast de
vaste medewerkers haalde de heer Steenge

probleemjongeren binnen bij zijn bedrijf en
gaf ze de kans om hun leven weer op de rail
te krijgen. De heer Steenge was van 1971 tot
2012 lid, penningmeester en voorzitter van
Toneelvereniging Heidebloem in Odoorn
en hij richtte in 1992 Klaverjasvereniging
Schoppen Troef in Odoorn op. Het motto
van de heer Steenge ‘Samenwerken is mooi’
laat hij ook blijken door zijn inzet voor
Dorpsbelangen Odoorn, waar hij jaren
als chauffeur fungeerde en als vrijwilliger
meewerkte aan talloze projecten. Men zegt:
‘Er wordt nooit te vergeefs een beroep
op hem gedaan’. Dat geldt ook voor zijn
inzet voor Tentoonstellingsvereniging Het
Zuidenveld. Toen in 2016 de Zuidenveldactiviteiten ten gronde dreigden te gaan, heeft
de heer Steenge de vereniging nieuw leven
ingeblazen en werd hij voorzitter van het
plaatselijk comité.
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Gemeenteberichten Borger-Odoorn
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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

% www.borger-odoorn.nl

Vervolg Berichten over uw buurt van pagina 2...
een bedrijf aan huis
’ 28-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Ees,
Odoornerstraat 27, het verleggen
van de uitrit
’ 28-04-2022, Borger
Kerkplein, activiteiten Koningsdag – ontbijt en kramen
(verleend)
’ 28-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Exloo,
Buinerweg 10, het oprichten van

een logwoning
’ 28-04-2022, Borger
Kruisstraat, het organiseren van
het Koesteegfeest (aanvraag)
’ 28-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Drouwen,
Gasselterstraat 7-023, het
plaatsen van een terrasoverkapping voor de schuur
’ 28-04-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Buinerveen, Zuidonder (kavel 29), het

oprichten van een woning en
het aanleggen van een uitrit
’ 25-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, gelegen naast Drentse
Poort 13 (kadastrale sectie
R 1646, 1649, 1773), het oprichten
van een opslagruimte
’ 25-04-2022, Nieuw-Buinen
Zuiderdiep 593, Het organiseren
van de Feestweek Nieuw-Buinen
(verleend 21/04)

’ 25-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Borger,
Julianastraat 8, het uitbreiden
van de woning door middel van
het realiseren van een
dakopbouw
’ 25-04-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Drouwen,
Gasselterstraat 7 - 182A, het
oprichten van een recreatiewoning
◀
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111

Dinsdag 3 mei 2022

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur: Jur
Mellema.
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 8 mei 2022
samenkomst in MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3 Borger. Ingang
achterzijde. P-plaats bereikbaar vanaf
Schultestraat. Inloop met koffie vanaf
10.00 uur. Aanvang 10.30 uur
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Dhr. H.J. Dijkstra.

Gezellige voorjaarsfair bij ‘De Hondsrugtuin’ in
1e Exloërmond

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Mw. J. Louissen
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 8 mei, 10.00 uur
Voorganger: Ds. Menso Rappoldt
Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Kandidaat Schraal.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
De Boer, Het Anker.

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

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Henri Mulder.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
De Boer, Het Anker.

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

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
A. Hekman.

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

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 8 mei, 9.30 uur,
Woord- en Communieviering, (gezinsviering moederdag) voorg. diaken
S.J.Hof. Woensdag 11 mei, 9.00 uur,
Eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Zie ook
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur, Spreker ds
Peter Hoekstra. Medewerking van
Metanoya. Handelstr 8 Stadskanaal. Te
volgen via livestream onder baptistenstadskanaal
Oosterkadekerk, op zondagochtend 8
mei om 9.30 u. ds. H.J.C.C.J. Wilschut
uit Bovensmilde. Op zondagavond 8
mei om 19.00 u. ds. N. Noorlander uit
Onstwedde.

Afgelopen zondag was er een gezellige voorjaarsfair bij ‘De
Hondsrugtuin’ in 1e Exloërmond. De tuin die eigendom is van Geert
en Ginie Klooster bood plaats aan maar liefst vijftien standhouders.
Bovendien waren er demonstraties en vond er een verloting plaats. Voor
iedereen was er wat wils en na afloop keek de familie Klooster dan ook
op een goed verlopen dag terug. Dat gold ook voor organisator Groei &
Bloei Stadskanaal.

variatie in het aanbod. De sfeer was
uitstekend en dat was te merken aan
het feit dat mensen lang bleven. Ook
de standhouders waren zeer tevreden
en er komen heel wat nieuwe plantjes
in de tuinen. Het weer werkte
natuurlijk ook mee. Geert en Ginie
Klooster hebben gelukkig voor ons
Op de voorjaarsfair was van
was voor de inwendige mens gezorgd: een schitterende tuin die heel geschikt
alles te zien: standhouders met
koffie, thee, gebak en zo meer was te is voor een fair. Iedereen kijkt met
voorjaarsbloemen en vaste planten
koop en velen namen dan ook even
een tevreden gevoel terug op dit
en ook waren er demonstraties
plaats op het terras.
evenement. Wij zijn als vereniging
wilgentenen vlechten en
dankbaar dat er zoveel vrijwilligers
bloemschikken. Tevens was er quiltJacques van Velsen, voorzitter van
zijn die meehielpen. Een bestuur
expositie en waren heel wat leuke
Groei & Bloei Stadskanaal: “Het
alleen kan dit nooit georganiseerd
hebbedingetjes te koop. Plantendokter was een zeer geslaagde dag met
krijgen.” (Week in Week uit / Gerry
Tinus was ook aanwezig en gaf de
veel bezoekers (ongeveer acht- tot
Grave)
bezoekers de nodige tips. Bovendien
negenhonderd) en er was veel

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

John Goeree
D66
WIE BEN JE?
Ik ben John Goeree, 42 jaar en woon samen met mijn
vrouw en 2 dochters van 8 en 5 jaar in Nieuw-Buinen.
Hier ben ik geboren en opgegroeid en ik ben dus een
echte “Buunermondje”.

Yannick Olij
PvdA
WIE BEN JE?
Mijn naam is Yannick Olij. Ik ben 23 jaar en woon in 2e
Exloërmond. In mijn dagelijks leven ben ik eigenaar
van een gezinshuis. Hier wonen kinderen die om wat
voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.
Ik ben vijf jaar lid van de Partij van de Arbeid. En
daarvan ben ik bijna vijf jaar fractie-assistent geweest.

Ina Poppen-Ensing
PvdA
WIE BEN JE?
Mijn naam is Ina Poppen-Ensing, geboren in NieuwBuinen. Getrouwd in 1985 met Dick. Twee zoons, twee
schoondochters en 3 ontzettend fijne kleinkinderen.
Sinds 2007 wonen we in Borger. In 1983 ben ik destijds
verhuisd naar Leeuwarden. Na een aantal verhuizingen
wilde ik graag weer naar mijn geboortegemeente. We
hebben destijds een keuze gemaakt voor ons gevoel.

Annemiek de Groot
Leefbaar Borger-Odoorn
WIE BEN JE?
Mijn naam is Annemiek de Groot
WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
De komende jaren wil ik mij graag inzetten voor de
energiearmoede, onze jongeren en ons cultureel
historische landschap. Onze jeugd heeft de toekomst,
en dat begint met goed onderwijs in een duurzaam

www.borger-odoorn.nl/
gemeenteraad

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Met onder andere de volgende 3 thema’s ga ik samen
met onze fractie aan de slag.
Wonen: Het is fijn wonen in Borger-Odoorn, dit moet
ook zo blijven. Iedereen zou prettig moeten kunnen
wonen in een woning die past bij de levensfase waarin
iemand zich bevindt.
Klimaat en energie: Klimaatverandering klopt aan
de deur en is in veel gevallen al achter de voordeur te
vinden en in de portemonnee te voelen. Samen met
de inwoners gaan wij ervoor zorgen dat de gevolgen
van de energietransitie betaalbaar blijven, en voor de
inwoners gaat werken, bijvoorbeeld in de hoogte van
de energierekening.

Veiligheid: Aandacht voor de inrichting van 30km
zones en andere onveilige situaties. Uitgangspunt
hierbij is dat langzaam verkeer met voorrang
behandeld moet gaan worden en dat er oog is voor de
spelende kinderen. Maar uiteraard zijn er veel meer
zaken die opgepakt moeten worden.

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Ik ga mij hard maken voor het behoud van onze
jongeren. We zien dat steeds meer jongeren naar
elders vertrekken. Hierom wil ik zorgen voor een
goede bereikbaarheid van onze gemeente, en genoeg
betaalbare starterswoningen. Ook is het erg belangrijk
dat er genoeg plek voor recreatie voor jongeren in de
gemeente is.

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE
GEMEENTE?
De visvijver in 2e Exloërmond. Een stukje natuur waar
je heerlijk rond kan lopen. En natuurlijk lekker dicht
bij huis.

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE
GEMEENTE?
Ik mag graag met ons gezin wandelen in het bos, hiervoor gaan wij vaak naar Poolshoogte, het Hunzebos of
Leewal (beide onderdeel van het Geopark de Hondsrug). Voor kinderen is er het Sabeltandtijgerspoor in
het Hunzebos die hoe vaak je hem ook loopt leuk blijft.

Naast dat ik mij in ga zetten voor jongeren en wonen,
wil ik ook mijn ervaring in de jeugdzorg en het sociaal
domein meenemen om Borger-Odoorn een gemeente
te maken die vecht voor gelijke kansen. Waarin
iedereen mee kan doen, en niemand wordt vergeten.

Dat is een juiste keuze geweest. Het voelt weer goed en
vertrouwd.
Van 2007 tot 2018 heb ik bij de afdeling Burgerzaken
gewerkt. Ik vond het toen tijd worden om iets nieuws
te proberen en ben de detachering ingegaan. Ik werk
nu bij verschillende gemeenten.
In oktober 2017 ben ik ook voor mezelf begonnen
als weddingplanner, ceremoniemeester en
trouwambtenaar.
WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Ik wil de komende 4 jaar een aantal dingen bereiken.
Ten eerste dat de inwoners het vertrouwen krijgen
dat ze gehoord en als het kan geholpen worden.
Communicatie is heel belangrijk. Niet alleen

schoolgebouw met goede sportvoorzieningen. Ruimte
voor jongvolwassen. Ik wil graag samen met de
jongeren ophalen wat hun wensen en behoeften zijn
om in de toekomst te blijven wonen en werken in
onze gemeente. Samen maken we gebruik van een
uniek stuk landschap, ik wil mij gaan inzetten voor
een goede balans tussen de verschillende gebruikers.
De lasten voor energie zijn momenteel hoog en ik
wil mij inzetten om te komen met een energiefonds
waardoor meer inwoners de mogelijkheid krijgen om
hun woning te isoleren en zo voor landelijke subsidie
in aanmerking kunnen komen.
WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE GEMEENTE?
Het mooiste plekje van onze gemeente is voor mij mijn

het gesprek aangaan, maar zeker ook naar het
vervolgtraject kijken.
Ik wil me graag inzetten voor WMO,
schuldhulpverlening, armoedebeleid.
Ik hoop dat de inwoners van deze gemeente na 4 jaar
kunnen zeggen. Ze was er voor ons. We konden op
haar vertrouwen.
WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE
GEMEENTE?
Het mooiste plekje in de gemeente is voor iedereen
weer anders. Bij mij kan het op een plek zijn waar ik
aan het wandelen ben en dan ineens iets zie en dit
dan het mooiste plekje in deze gemeente is.

eigen plekje bij huis. Zo ben ik ontzettend dankbaar
dat ik elke dag van het buitenleven mag genieten, de
rust en ruimte en het feit dat we wonen en werken
kunnen combineren maakt dat ik gelukkig en tevreden
ben met mijn eigen plek. Daarnaast ben ik ook erg
graag in Zwembad de Zwaoi te vinden. Ik ervaar het
altijd als een enorme luxe om ’s morgens in alle rust
mijn banen te mogen zwemmen.
Als trotse inwoner van onze mooie plattelandsgemeente Borger- Odoorn voel ik mij dan ook erg
vereerd dat ik raadslid mag wezen. Ik voel mij als een
ambassadeur van onze gemeente en ga mij dan ook
de komende vier jaar weer vol enthousiasme inzetten.
U kunt op mij vertrouwen.
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Oekraïne-actie bibliotheken levert
drieduizend euro op
De actie van de bibliotheken van Biblionet Drenthe voor Oekraïne heeft ruim
drieduizend euro opgeleverd.
Van 4 tot en met 16 april organiseerden veel van de aangesloten bibliotheken een grote
boekenverkoop waarvan de hele opbrengst naar Oekraïne gaat. Het ging om afgeschreven
boeken in diverse categorieën. Er is goed verkocht en de actie heeft € 3.220 opgeleverd.
Het bedrag gaat naar Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties: ‘Samen in actie
voor Oekraïne’.

Welke basisschool wint het
kampioenschap hardlopen gemeente
Aa en Hunze?
Op zaterdag 14 mei wordt voor de veertiende keer de Run van Gieten gehouden.
Kinderen en volwassenen lopen zich het vuur uit de sloffen. De afstanden variëren
van 250 meter tot 50 kilometer. De peuters en de leerlingen van de basisscholen
kunnen gratis meedoen aan de verschillende quaTand jeugdlopen. Alle jongens
en meisjes krijgen een medaille en de snelste kinderen gaan met een beker naar
huis.
Kinderen die zich voor 1 mei (laten) inschrijven via de website van de Run van Gieten
lopen met een startnummer met voornaam. Dan kan het publiek ze persoonlijk
aanmoedigen. Aanmelden op zaterdag 14 mei is ook gratis, maar dan lopen de kinderen
met een startnummer zonder voornaam.
Scholenkampioenschap
In Gieten wordt zaterdag 14 mei ook gestreden om het scholenkampioenschap hardlopen
van de gemeente Aa en Hunze. De tijden van het snelste kind (jongen of meisje) van
de groepen 3 tot en met 8 bepalen het eindklassement. De zes tijden worden bij elkaar
opgeteld. De drie beste scholen slepen een beker in de wacht.
U wilt meer informatie? Neem dan contact op met Paul Abrahams, 06 – 25 14 74 06.

Inwoners van Borger zingen in de
Dorpskerk in Gieten
Op zondag 15 mei a.s. zal door twee inwoners van Borger, Ien-ke Vos en Wim
Opgelder, een presentatieconcert worden gegeven. Tijdens dit concert laten zij
(zang en piano) ruim 20 door hen geschreven liederen horen. Dit zijn liederen
met een spiritueel karakter, die als doel hebben om mensen in een soms zware en
moeilijke tijd te bemoedigen en op te roepen tot leven in- en vanuit liefde.
Aan het programma, dat wordt gebracht onder de naam “Een druppel zonneschijn”
wordt meegewerkt door zangeres/fluitiste Joke Dorgelo. Het concert begint om 15.00
uur en wordt onderbroken door een pauze.

Dinsdag 10 mei a.s.

Presentatie Dorpsbelevingsonderzoek
2e Exloërmond
De werkgroep Samen Kom Je Verder presenteert op dinsdag 10 mei de
resultaten van het Dorpsbelevingsonderzoek dat in 2e Exloermond is gehouden.
Aansluitend aan de presentatie worden bewoners uitgenodigd om mee te denken
en te praten over de verschillende onderwerpen die uit het onderzoek naar voren
zijn gekomen.
Wilt u ook actief meewerken ? Kies een Thema en doe mee!
A. Dorp, omgeving en verkeer		
B. Zorg en welzijn
C. Voorzieningen			
D. Sociale omgeving
E. Verenigingsleven en ontmoeting
F. Ondernemen
G. Duurzaamheid en energietransitie
H. Wonen
Iedereen is welkom en de koffie is gratis!
Locatie: Ons Dörpshuus. Aanvang:19:30 uur, zaal open 19:00 uur.

Ingezonden brief | Hondenpoep
Tijdens ons wandelrondje Borger- Ees-Borger treffen we steeds vaker
weggegooide volle hondenpoepzakjes aan. Achter de voetbalvelden is het
regelmatig raak en onlangs opnieuw. Nu op het pad aan de huizenkant van het
kanaal Buinen-Schoonoord.
Je gelooft je ogen toch niet. Wat bezielt die mensen. Poep oprapen met een plastic zakje
en dan alsnog achterlaten in de natuur!
Marian Wieling,
Borger

Dinsdag 3 mei 2022
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Gwendolynn Peters en Ramon Kamps als plaatsvervangend lid geïnstalleerd

Raadsfractie leefbaar Borger-Odoorn groeit met 2 leden
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 28 april
zijn er in totaal maar liefst 13
plaatsvervangende leden beëdigd
en geïnstalleerd. Namens hun
partij kunnen zij het woord gaan
voeren tijdens de oordeelsvormende
raadsvergaderingen.
Voor Leefbaar Borger-Odoorn zijn
Gwendolynn Peters en Ramon Kamps
beëdigd. De fractie is blij met deze
aanvulling van jonge politici die midden
in de lokale samenleving staan. De
nieuwe fractieleden zullen zich sterk
gaan maken om het gedachtengoed
van Leefbaar Borger-Odoorn verder
vorm en inhoud te gaan geven. Door
de gemeente Borger-Odoorn is een
uitgebreid introductieprogramma,
bestaande uit een aantal dagdelen en
avonden, aangeboden waar Gwendolynn
en Ramon zich graag laten zien. Ze
hebben er zin en staan net als alle
overige raadsleden klaar voor u!

Muzikanten, dansers en acteurs gezocht

Summerschool jonge Drentse podiumkunstenaars
komen naar Drouwen

Uitslag Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op dinsdag 26 april jl.
PAAR 1. Dina Trip & Grietje Hofsteenge
2. Gera Meijer & Teun ter Haar 		
3. Eppi de Groot & Ben van Doorn 		

62,92 %
58,02 %
57,78 %

Jonge dansers, acteurs en muzikanten van 13 tot 25 jaar uit Drenthe
kunnen deze zomer met professionals uit de podiumkunsten een
muziektheaterproductie maken. #GoClassic organiseert in samenwerking
met het Noord Nederlands Orkest en Drents Jeugdtheater Garage TDI
van 15 tot en met 20 augustus een Summerschool. In de bosrijke omgeving
van Drouwen volgen de deelnemers vijf dagen workshops muziek, theater
en dans. De voorstelling presenteren ze op zaterdag 20 augustus tijdens
Festival Veenhuizen. Op www.goclassic.nl staat alle informatie en kun je je
aanmelden om mee te doen. Projectleider Monique Verheugt is voor meer
informatie bereikbaar via info@goclassic.nl
NNO en Garage TDI
Monique vertelt: ‘De #GoClassic
Summerschool heeft plaats voor
vijf dansers, vijf acteurs en vijftien
muzikanten. Vooraf organiseren we een
dag om elkaar alvast te leren kennen en
gaan we brainstormen over de vorm en
inhoud. De jongeren gaan aan de slag
met een musicus/componist van het

NNO, een performer/dansdocent en
een theatermaker/regisseur van Drents
Jeugdtheater Garage TDI. Ze verblijven
en ovenachten in groepsaccommodatie
De Kwartjesberg in Drouwen en voor
eten en drinken wordt gezorgd.
Overdag gaan ze aan de slag en ’s
avonds is er ook tijd om te relaxen.’

Festival Veenhuizen
De voorstelling presenteren de
deelnemers zaterdags op Festival
Veenhuizen. Dit festival voert
bezoekers mee langs topmusici en
de indrukwekkende verhalen van het
Drentse gevangenisdorp Veenhuizen.
#GoClassic
#GoClassic is een project voor jonge,
gevorderde muzikanten in Drenthe
om te experimenteren met andere
muziekstijlen en kunstdisciplines.
Het project is een initiatief van de
Drentse kunstinstellingen K&C, ICO,
Facet (voorheen De Kunstbeweging),
Scala Centrum voor de Kunsten en
CultuurKlik.

www.europakinderhulp.nl voor meer informatie

Gezocht: vakantiegezinnen in Drenthe
Elk jaar komen er honderden kinderen uit verschillende Europese landen
op vakantie bij Nederlandse gezinnen via Europa Kinderhulp. Ruim veertig
van deze kinderen verblijven bij Drentse vakantiegezinnen. Voor deze zomer
zoeken wij nog nieuwe vakantiegezinnen in Drenthe voor kinderen uit
België, Duitsland, Frankrijk en Nederland.
Tijd en aandacht De kinderen komen uit
gezinnen met sociale en/of financiële
problemen, zij kunnen het goed
gebruiken om even onbezorgd kind
te kunnen zijn. Tijdens de vakantie
gaat het dan ook niet om dure uitjes,
maar om tijd en aandacht. Lekker een
stuk fietsen, samen knutselen of een
middagje zwemmen; het zijn de kleine
dingen die het doen. Veel gezinnen

nodigen jaren achtereen hetzelfde
vakantiekind uit, waardoor er een hechte
band opgebouwd kan worden.
Onvergetelijke zomer Door de
maatregelen konden de reizen
de afgelopen jaren niet allemaal
doorgaan. Daarom zijn er helaas wat
vakantiegezinnen gestopt. Voor dit jaar
zijn de perspectieven gunstig en zijn wij

op zoek naar nieuwe vakantieouders
in Drenthe! Lijkt het jou leuk om
deze zomer een kwetsbaar kind een
onbezorgde zomer te geven? Kijk dan
op www.europakinderhulp.nl voor meer
informatie.

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

9

Aangeboden door Houtzagerij Meijer in Nieuw-Buinen

Nieuwe picknickbank op de hoek
Parklaan/Vijverlaan in Nieuw-Buinen

Onlangs is er bij de speeltoestellen op
de hoek Parklaan/Vijverlaan een nieuwe
picknickbank geplaatst. Ook is het
plateau onder de bank geheel vernieuwd,
het groen rondom de speeltoestellen

bijgewerkt en de vijver is opgeschoond.
De prachtige robuuste picknickbank
is aangeboden door Geert Meijer van
Houtzagerij Meijer uit Nieuw-Buinen.

5de Omloop van de Bronneger Bult in Bronneger en
Drouwen verreden

Afgelopen zondag vond de 5de Omloop van de Bronneger Bult in
Bronneger en Drouwen plaats. De wielerwedstrijd voor amateurwielrenners
startte en finishte bij de manege in Bronneger en ging via Drouwen terug
naar Bronneger: een echte wielerwedstrijd in Borger-Odoorn zoals die er
eigenlijk nog zelden plaatsvinden en dus stonden er langs de route ook her
en der mensen om te kijken.
Zowel in de ochtend als in de middag
werd er door de mannen gekoerst: eerst
door de hoogste amateurcategorie en
in de middaguren door de ‘recreatieve
amateurs’, te weten de Sportklasse/
Startlicentie. Het parcours van ruim drie
kilometer werd respectievelijk twintig
en zeventien keer afgelegd en zorgde
voor fraaie taferelen op de flanken van
de Hondsrug. Drouwen en Bronneger
op hun mooist met wielrenners op de
heuvel was voor enkele bezoekers echt
genieten: “Mooi plaatje hoor”, waren de
woorden.

Ook zijn we dankbaar voor de
medewerking van de aanwonenden
langs het parcours. Uiteraard is de flinke
De koers bij de amateurs werd door Pim valpartij die we hebben meegemaakt
Hackmann uit Heemstede gewonnen.
een smet op een mooie wielerdag,
Bryan Brink uit Gasselte reed zo goed
maar desondanks hebben we zeer veel
als een thuiswedstrijd en eindigde als
positieve reacties ontvangen van de
22ste. Bij de Sportklasse/Startlicentie
deelnemers; ze vonden het een prachtig,
won Chris Jansen uit Hardenberg.
maar wel heel zwaar rondje.”(Week in
Week uit / Gerry Grave)
Jan de Veen, voorzitter van de
organiserende Wielervereniging Omega
uit Zuidbroek: “We hebben een mooie
5de omloop van de Bronneger Bult
kunnen verrijden. Als organisatie
kijken we terug op een zeer geslaagde
wielerdag. Het was erg fijn dat we

Vrijdag 6 mei gezellige bingo in het
MFA-gebouw de Noorderbreedte in
Nieuw-Buinen
Op vrijdag 6 mei organiseert Stichting Lucky Joe weer een gezellige
bingoavond in De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. De bingo begint om
19.30 uur en de zaal gaat open om 19.00 uur. Als er bingo valt dan mag de
winnaar zelf een prijs kiezen van de aangewezen tafel.
Er is altijd voldoende keuze aan prijzen
zoals: Leuke Deco artikelen,
huishoudelijke artikelen, Rituals
producten, gereedschap, pakketten met
boodschappen, koffie, schoonmaak of
verzorging.

dit jaar gebruik konden maken van
Manege De Rietweg als permanence
(inschrijving, etc.).

Voor vragen kun je altijd bellen of
mailen naar info@luckyjoe.nl /
0599-616701. Wij hopen u vrijdag 6 mei
te mogen begroeten op de bingo!

Dinsdag 3 mei 2022
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IJS 9,PR .99
11
€

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

Dinsdag 3 mei 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

JS 9,I
PR .99
17
€

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

IJS 0,PR .70
17
€

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

IJS 0,PR .90
19
€

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

IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 0,PR .90
32
€

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

IJS 0,PR .25
15
€

IJS 0,PR .90
16
€

OPEL ZAFIRA Tourer 1.4T 140PK Edition 7p.
navi/clima/17”LM - 104kW (142PK) - Maart
2016 - Blauw metallic - Stof - Benzine - Handgeschakeld - 47.733 km - Nieuwprijs: €35.220,-

IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 9,PR .99
19
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Edition 2020 navi/clima/16”LM
Mei 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Handgeschaked - 41.115
km - Nieuwprijs: €28.640,-

IJS 0,PR .40
24
€

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

,IJS 9
00
PR .99
1
36
1
€

T
D
R
T
O
H
C
W
A
W
R
VE

OPEL1-serie
BMW
ASTRA-1.0
118i
Online
Automaat
Edition
High Exec. navi/leder/17”LM /
navi/clima
clima/camera
Februari
2019 - Zwart metallic
Juli 2020
Stof
- Benzine
- Zwart
- Handgeschaked
metallic - Leder
Benzinekm
43.882
- Automaat
- Nieuwprijs:
- 33.297
€26.620,km
Nieuwprijs: €43.220,-

IJS 0,PR .90
23
€

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

IJS 9,PR .99
22
€

NISSAN QASHQAI 1.2 N-Connecta
panodak/clima/18”LM
Oktober 2018 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 36.805 km - Nieuwprijs: €33.340,-

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

IJS 9,PR .99
21
€

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

IJS 0,PR .90
27
€

OPEL GRANDLAND X1.2 T Innovation navi/clima/18”LM /camera/
cruise - Augustus 2020 - Grijs
metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 37.261 km
Nieuwprijs: €40.220,-

IJS 0,PR .90
22
€

FORD KUGA 1.5 EcoBoost Titanium navi/clima/17”LM
Juni 2018 - Grijs metallic
Half leder - Benzine - Handgeschaked - 50.770 km - Nieuwprijs:
€37.220,-
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Coachingstraject voor jonge poptalenten

Popsport Drenthe ging van start met
Madeloefje uit Drouwen

Dinsdag 3 mei 2022

‘Samen bakken voor Hoop’ in
Nieuw-Buinen
De PKN gemeente Nieuw Buinen gaat kniepertjes bakken in Mei. Al 2 jaar hebben
we geen kniepertjes kunnen bakken door de maatregelen. Om rekening te houden
met voldoende ruimte bakken we de kniepertjes in een schuur. Dit is in de winter
niet te doen. Om de schuur voor de bakkers aangenaam warm te maken zijn te
verwarmingskosten te hoog. Daarom gaan we nu in het voorjaar kniepertjes bakken!
Het voordeel is: In November/December
kunt u zelf nog weer gezellig kniepertjes
bakken. Dus 2x gezelligheid en lekkers. En
kniepertjes zijn ook in Mei lekker.
De opbrengst van deze kniepertjesactie gaan
naar een goed doel. Hiervoor volgen wij de
actualiteiten en spelen we in op de behoeftes.
We bakken op 10,11 en 12 mei. 1 zak: € 2,25.

3 zakken: € 6,00. U kunt uw bestellingen
doorgeven via kniepertjesactiepkn@gmail.
com. Graag vermelden of u de kniepertjes
komt halen (Zuiderdiep 148a Nieuw Buinen)
of dat u ze bezorgd wil hebben.
Vanaf woensdag 11 mei kunnen de
kniepertjes dan gehaald worden of worden ze
bezorgd (binnen een straal van 10 km vanaf
Nieuw Buinen).

Volkdansgroep in Nieuw-Buinen bestaat
35 jaar en stopt definitief
Vier singer-songwriters, één duo en één band zijn deze maand gestart met het
coachingsprogramma Popsport. De jonge muziektalenten tussen de 12 en 21 jaar
hebben de droom om op grote podia hun muziek te brengen. Popsport Drenthe helpt
de jongeren bij het realiseren van hun muzikale plannen en ambities. Ze worden
gecoacht en volgen workshops tekstschrijven, promotie en podiumpresentatie. Het
gaat om Madeloefje (Drouwen), La Juulz (Emmen), Marieke Schenk (Tynaarlo),
Ellen & Viola (Assen), Nina Wood (Assen) en de band Bliss (Emmen). Stichting
Kunst & Cultuur coördineert Popsport Drenthe in samenwerking met The Bake Shop.
Coaches Robin Assen (Navarone), Cyntha
Weiss (CYNN) en Menno Timmerman (The
Men-O) ondersteunen de acts de komende
weken in hun ontwikkeling. Aan het eind van
het traject wordt één artiest of act gekozen
die naar het landelijke traject doorstroomt.
Deze plek is voor de jonge artiest of artiesten
die de meeste progressie hebben gemaakt in
het programma.

De eerste keer dat de deelnemers aan
Popsport 2022 te zien zijn is op 5 mei tijdens
het Bevrijdingsfestival Drenthe. De singersongwriters, het duo en de band staan dan op
het podium Welcome to the playground.
Popsport Drenthe wordt in juli afgesloten
met een optreden voor publiek. De act
die doorstroomt naar het landelijke traject
krijgt studiotijd en trainingen met andere
geselecteerde acts uit het land.

Kunstglazuren en workshop in Keramisch
Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen
Niet langer gehinderd door maatregelen voor groepsbezoek opent het Keramisch
Museum Goedewaagen zijn deuren voor drie exposities. De tentoonstelling
'Innovatieve kunstkeramiek van De Porceleyne Fles, 1891-1914' kon gelukkig verlengd
worden tot 30 mei 2022. Over dit unieke project maakte televisiemaker Boelo Lutgert
twee verschillende, korte documentaires die te zien zijn op het Youtube-kanaal van
het Keramisch Museum: bit.ly/kmg22.
Gedocumenteerd wordt in filmbeelden
hoe Bert-Jan Baas onderzoek doet naar het
zogenaamde Cat's Eye-glazuureffect waaraan
H.W. Mauser bij De Porceleyne Fles vanaf
1906 werkte. Voor dit project werkt Bert-Jan
Baas nauw samen met dr. Luc Megens van
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het
project is inmiddels geadopteerd door het
Rijksmuseum Amsterdam op grond waarvan
voor de research nu ook subsidie verkregen
is.
Het Keramisch Museum Goedewaagen
brengt verder de eerste solo-tentoonstelling
van de lusterglazuren van Bert-Jan Baas, te
zien in de tussenhal van het museum en in
de nieuwe keramiekgalerie die gevestigd is
in de op 6 november vorig jaar geopende
museumentree. Bijzonder aan deze expositie
is dat de reductieglazuren teruggaan op
vooral Franse experimenten van rond 1900.
Van die glazuren bleven geen letterlijke
recepten bewaard. Proefondervindelijk wist
Bert-Jan Baas unieke lusters te bereiken.
Voor zijn kunstglazuren werkt hij met biscuit
- eenmaal gebakken blanke keramiek - van
de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen

die qua model te herleiden zijn tot de
plateelvormgeving van de eeuwwisseling
van de 19e op de 20e eeuw. De solotentoonstelling duurt tot 26 september 2022.
Wezenlijk voor het museumwerk in NieuwBuinen is ook dat het Keramisch Museum
Goedewaagen een plateelschilderworkshop
aanbiedt. Op het Youtube-kanaal van het
museum is ook een korte documentaire over
de opzet van deze workshop te volgen. Op
zaterdagmiddag 7 mei wordt onder leiding
van Antje Ramaker-van Polen de workshop
gehouden; aanmelding is mogelijk via
mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl
Ook de grote expositie over de Glasindustrie
in de Drents-Groninger Veenkoloniën is
verlengd tot 30 mei 2022.
In de maand mei geeft het museum op
aanvrage tegen het gereduceerde tarief van
€ 6 per persoon groepsrondleidingen. Voor
het regionale onderwijs zijn eveneens op
aanvrage groepsrondleidingen mogelijk voor
€ 3 per leerling.

Wij hebben ons jubileum afgesloten
met een etentje in het dorpshuis in de
Kerklaan in Nieuw-Buinen waar wij
ooit zijn begonnen met 16 personen op
dinsdagmiddag in het Dorpshuis onder
leiding van Martie Meinds.
Jaren later zijn wij verhuisd naar de
dinsdagavond. Op een gegeven moment
hadden we zelfs 35 leden. Jarenlang hebben
wij met veel plezier onze danspassen geleerd
en gingen wij ook optredens verzorgen.
Uiteindelijk werd de groep steeds kleiner en
kwamen er geen nieuwe leden meer bij.

Om die reden hebben we besloten om te
gaan stoppen. Dinsdag 26 april jl. was onze
laatste dans met nog wat leden van vroeger.
We hebben deze avond uiteindelijk samen
gezellig afgesloten met dans en eten.

Fotowedstrijd windpark met thema Wind
Iedereen kan meedoen aan de
fotowedstrijd die windpark Drentse
Monden Oostermoer heeft uitgeschreven.
Tot 23 mei kunnen foto’s worden
ingestuurd rond het thema Wind. Elke
deelnemer kan maximaal één foto
insturen die wordt beoordeeld door een
driehoofdige jury. Een selectie van 30
foto’s wordt op groot formaat afgedrukt
en tentoongesteld.
Wind zorgt voor beweging, zorgt voor
verandering en zorgt ook voor vooruitgang.
Van het ruisen van riet of wind in de zeilen
tot het opwekken van duurzame energie met
windmolens. Alle invalshoeken zijn denkbaar.
Aan fotografen de uitdaging daar iets bij te
bedenken.
De fotowedstrijd is niet alleen bedoeld voor
amateurfotografen. Iedereen kan meedoen.
Foto’s kunnen zijn gemaakt met een
fototoestel, maar ook met bijvoorbeeld een
telefoon. De inzendingen moeten wel een

bepaald formaat hebben zodat ze uitvergroot
kunnen worden voor de tentoonstelling.
Jeugd
Inzendingen zijn mogelijk in twee (leeftijds)
categorieën: jeugd (t/m basisschool) en
iedereen die ouder is dan basisschoolleeftijd.
Meer informatie over de fotowedstrijd en de
voorwaarden is te vinden op:
www.drentsemondenoostermoer.nl/
fotowedstrijd

Vocalin Drenthe voert het Requiem van
Fauré en The Piecemakers van Karl
Jenkins uit tijdens vrijheidsconcerten
Zaterdag 14 mei
Zondag 15 mei
Zaterdag 21 mei

Grote kerk Coevorden		
Grote kerk Meppel 		
Goede Herderkerk Emmen

Vocalin Drenthe staat onder
leiding van dirigent Roelof
Bosma. Kaartverkoop € 20,
- is online (kinderen tot 16 jr.
gratis) www.vocalindrenthe.nl.
De concerten van Vocalin Drenthe hebben
altijd een bijzonder karakter.
Emmen
Het concert OVERleven van Vocalin
Drenthe is in Emmen voor een belangrijk
deel een eerbetoon aan de Poolse bevrijders.
Burgemeester Eric van Oosterhout opent
als ambassadeur van Vocalin Drenthe dit
concert. Ook is een afvaardiging van de
Poolse Ambassade aanwezig.

20.00 uur
17.00 uur
20.00 uur

Requiem van
Fauré
De twee
kernwoorden
van dit muziekstuk zijn intimiteit en
gelukzaligheid. Het Requiem behoort tot de
bekendste werken van Gabriel Fauré
The Peacemakers van Sir Karl Jenkins
Sir Karl Jenkins draagt dit werk op aan allen
die zijn gevallen in een gewapend conflict,
met name onschuldige burgers.
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Galerie de Weergang in Garnwerd weer open

Kor Feringa uit Borger exposeert in
Garnwerd

Vanaf donderdag 5 mei is galerie de Weergang in Garnwerd weer open voor publiek.
De eerste exposanten zijn Kor Feringa uit Borger en Christien Sturm uit Groningen.
Kor Feringa, geboren Groninger, werkte als
wiskundeleraar in het voortgezet onderwijs.
Tegenwoordig is hij met pensioen. Via
een aantal cursussen begon hij in 1990
met tekenen en schilderen en dan vooral
aquarellen. Geïnspireerd door de Groninger
Ploeg werd hij getroffen door de pracht
van het Groninger landschap met zijn
karakteristieke dorpjes. Maar ook de stad

Groningen laat hem niet onberoerd. Van
zijn stadsgezichten en de Groninger dorpen,
waar onder Dorkwerd, Ezinge en Saaksum,
zijn in de galerie een aantal aquarellen te zien.
Christien Sturm laat zich vooral inspireren
door het landschap. De galerie is te vinden
aan de Burgemeester Brouwersstraat 28 in
Garnwerd en is open op donderdag t/m
zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Ook in 2022 zomeractiviteiten voor en
door jongeren in Drenthe
Wegens groot succes komt er ook dit jaar een activiteitenprogramma voor en door
jongeren in de zomervakantie. Om dit programma in te vullen heeft de provincie
Drenthe, net als afgelopen twee jaar, een flitspeiling laten uitvoeren onder Drentse
jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde vindt
dat er onvoldoende te doen is voor Drentse jongeren in de zomer. De helft van de
jongeren vindt dat er activiteiten georganiseerd moet worden. CMO STAMM zorgt
samen met jongeren en de buurtsport-, cultuurcoaches en lokale partners van de
Drentse gemeenten voor een activiteitenprogramma per gemeente.
Door de maatregelen zat het sociale leven
de afgelopen twee jaar op slot. Iedereen
werd hierdoor getroffen, maar met name
voor jongeren was het een extra zware tijd.
Jongeren kregen digitaal onderwijs, konden
bijna niet sporten en samenkomen met
vrienden werd afgeraden. Jongeren hebben
volgens de online vragenlijst vooral behoefte
aan ontmoeting, sport, ontspanning en
muziek. In totaal deden 833 jongeren mee
aan het onderzoek. Daarvan hebben 114
jongeren aangegeven betrokken te
willen zijn bij de organisatie.
Een levendig en sociaal Drenthe
Gedeputeerde Hans Kuipers:
“Twee zomers zijn er prachtige
activiteiten georganiseerd voor
en door jongeren, op het gebied
van sport, cultuur en welzijn.
Een prachtig resultaat, wat
niet alleen leidde tot de sociale
contacten die zo werden gemist,
maar ook heeft gezorgd voor
nieuwe samenwerkingen tussen
partijen in Drenthe. Als provincie
blijven we de flitspeiling onder
jongeren ondersteunen, zodat
we er samen met gemeenten en
maatschappelijke partners voor
gaan dat we een levendig en

Met grote droefenis hebben we kennis genomen van
het overlijden van ons oud bestuurslid

Geert Egbert Veldman
Hij was 34 jaar bestuurslid van de Stichting Begraafplaats
Drouwenermond-Drouwenerveen.
Hij was zeer betrokken bij de begraafplaats en heeft vele jaren de
functie van secretaris en penningmeester uitgeoefend.
Bestuur Stichting Begraafplaats
Drouwenermond-Drouwenerveen

sociaal Drenthe blijven – voor iedereen.”
Meedoen en meer informatie
Organisaties en jongeren zijn van harte
welkom om mee te doen. Aanmelden
kan door contact op te nemen met Saskia
Duursma via s.duursma@cmostamm.nl en/
of Esther Rodenburg via e.rodenburg@
cmostamm.nl. Bij hen is ook meer informatie
te verkrijgen. In de bijlage (factsheet) staat
meer informatie over de flitspeiling.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij
de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.
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Plantjesmarkt viert jubileum bij
Het Tuinhuis van De Trans

Dinsdag 3 mei 2022

Kroamschudd’n bij Schaapskudde Exloo
Op zondag 8 mei zijn de lammetjes een dagje bij de schaapskooi in Exloo. De
afgelopen weken zijn er ruim 40 lammetjes geboren in het wolvenraster nabij de hei en
speciaal voor ‘t kroamschudd’n (kraamvisite) komen ze met hun moeders een dagje
naar de kooi.
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur bent u van
harte welkom om beschuit met muisjes te
komen eten en de lammetjes te bezichtigen.
Ons Schapen Informatie Centrum is ook

geopend, u kunt daar alles te weten komen
over onze schapen en ook leuke schaapgerelateerde producten zien en kopen.

Ingezonden door Dorpsbelangen Borger

Bijeenkomst discussienota
inbreidingslocaties Borger-Oost

Op woensdag 11 mei vindt voor de vijfde keer de jaarlijkse Plantjesmarkt plaats bij
Het Tuinhuis van De Trans in de wijk Nooitgedacht bij Rolde. Het Tuinhuis is een
dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.
Het Tuinhuis kweekt plantjes en maakt
sfeerproducten voor huis en tuin,
deze verkopen zij in hun eigen winkel.
Sinds 2016 organiseert Het Tuinhuis
jaarlijks een Plantjesmarkt. De Trans
activiteitenbegeleider, Jan Hulshof, is blij dat
er weer een editie plaatsvindt. “De afgelopen
twee jaar ging het helaas niet door vanwege
coronamaatregelen. Standhouders hebben
ontzettend enthousiast gereageerd over de
terugkeer. Daardoor barst deze jubileum
editie bijna uit haar voegen!”
Gezelligheid, planten en streekproducten
De markt bestaat uit ongeveer 40 kramen. Jan
geeft aan dat de Plantjesmarkt inmiddels meer
is dan een markt. “Het is een evenement
met een verbindende factor voor cliënten,
verwanten, medewerkers van De Trans,
buurtbewoners en mensen uit de omgeving.”
“De Plantjesmarkt biedt niet alleen planten.
Het is een leuk uitje voor iedereen. Naast
veel vaste planten en zomerbloeiers is er
ook weer een loterij met prachtige prijzen en
bijvoorbeeld een schminkkraam.

We hebben veel lokale ondernemers met
hele mooie streekproducten. Daarnaast zijn
ook verschillende dagbestedingslocaties van
zowel De Trans als andere zorginstellingen
aanwezig om door hen gemaakte spullen te
verkopen.”
Ook is Stichting Indo Melati aanwezig
voor gratis rondritten op hun stoere Trikes.
Volgens Jan heeft Het Tuinhuis nog een extra
verrassing vanwege het jubileumjaar. “We
pakken namelijk extra uit met een optreden
van niemand anders dan Evert Baptist!”
Welkom in Nooitgedacht
Activiteitenbegeleider Jan kan niet wachten
tot het zover is. “Alle cliënten en collega’s van
Het Tuinhuis zijn al maanden bezig met de
voorbereidingen. We zijn erg trots op onze
mooie werkplek en leven ontzettend toe naar
deze gezellige dag.”
De Plantjesmarkt wordt gehouden bij Het
Tuinhuis. Iedereen is van harte welkom
tussen 09:30 tot 16:00 uur. Het adres is
Stroetenweg 33a in Nooitgedacht (bij Rolde).

Geslaagd Paastoernooi bij biljartvereniging “de Heerdstee” in Borger
De toernooicommissie van de biljartvereniging “de Heerdstee” organiseerde op
maandag 11 april j.l. en op woensdag 13 april voor haar leden in het Hunzehuys weer
het jaarlijks Paastoernooi. De voorzitter, Roelof IJlenhave, opende het toernooi en
memoreerde aan het feit dat het eindelijk na 2 jaar van maatregelen weer mogelijk was
een Paastoernooi te organiseren.
Maandagtoernooi
Door middel van loting werden de
deelnemers verdeeld over de 3 biljarttafels.
Iedereen begon met frisse moed en zette zijn
beste beentje voor een goede klassering c.q.
prijs. Het blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn
om met de speelbal eerst de rode bal te raken.
De kreten “net niet” en “overrood is nog niet
zo gemakkelijk” werden regelmatig gehoord.
Daarna volgde de prijsuitreiking door de
toernooileider, Johan Specken. Na afloop
kreeg iedereen een doos eieren mee.Hermien
Hembrecht won bij de dames en bij de heren
was Roelof IJlenhave de sterkste.

Woensdagtoernooi
Voor de woensdag toernooi was wat minder
belangstelling. Er werd gespeeld met een
tuimelkurkje. Een wedstrijd waar een beetje
geluk belangrijk is. Bij dit biljartspel moet
de gele eerst de rode bal raken en daarna de
witte bal of de tuimelkurk met daarop een
doppelsteen. Dat lukte soms wel soms niet.
De biljartzaal was voor deze gelegenheid in
een Paassfeer gebracht. Het was een zeer
geslaagde middag. Ook hier kreeg iedereen na
afloop een doos eieren mee.

'Kom erbij’ bijeenkomst in dorpshuis in
Exloo
Op donderdagmiddag 12 mei van 14.00 tot 16.00 uur vindt er weer een ‘Kom erbij’
bijeenkomst plaats in het dorpshuis in Exloo.
Muziek, verhalen, uw verhaal en verhalen
van anderen. Daar gaat het om tijdens deze
bijeenkomsten. Helene Westerik begeleidt
deze bijeenkomst. De vorige bijeenkomsten
waren eind 2021 en in maart 2022 én
waren een succes. Er is plek voor nog
een aantal extra mensen. Bijvoorbeeld uw

buurman of buurvrouw. De bijeenkomsten
zijn een initiatief van Helene Westerik en
Verzorgd Wonen in Exloo. U hoeft zich
niet op te geven voor deze bijeenkomst.
De bijeenkomst is gratis. Het adres van het
dorpshuis in Exloo is Hoofdstraat 58a.

Op 19 april stond de bespreking van het discussiestuk ‘Inbreidingslocaties
Borger-Oost’ op de agenda. Georganiseerd door de gemeente Borger-Odoorn
nadat het discussiestuk binnen het dorp gedeeld is. Veel mede-inwoners vinden
wat van deze plannen en hun zorg is groot: wat gaat er allemaal gebeuren met ons
mooie dorp?
De gemeente heeft een stedenbouwkundige
opdracht gegeven om naar Borger-Oost te
kijken en welke mogelijkheden hier gezien
worden om extra woningen te bouwen.
Woningen die nodig zijn omdat de vraag
hoog is en het aanbod klein. Jongeren
blijven noodgedwongen thuis wonen of
in studentenkamers omdat een eigen plek
onbereikbaar lijkt. Ouderen die misschien
wel kleiner willen maar hier binnen het
dorp niet de mogelijkheid voor hebben.
Mensen in kleine woningen die wel wat
groter willen maar dit door de hoge prijzen
niet kunnen betalen, het aanbod is beperkt
en de prijzen schieten omhoog. En allemaal
willen we graag in dit mooie dorp blijven
wonen. Borger met haar mooie omgeving
en goede voorzieningen.
Dat er wat nodig is, is voor iedereen
duidelijk. Maar wat dat dan moet zijn en
waar? Daarover zijn de meningen verdeeld,
en op sommige punten toch ook weer niet.
Willen we hoogbouw in het dorp? Mag
er gebouwd worden binnen de groene
plekken in het dorp? Uitbreiding aan de
rand in het open landschap waar veel
dorpsgenoten nu van genieten? Allemaal
vinden we hier wel wat van.
Niet raar dat de roep uit het dorp kwam
om eerst maar eens met elkaar te gaan
bepalen wat voor dorp we dan willen zijn.
De wethouders vonden dit wat lastig,
de avond was toch gepland om over de
"gelekte stukken" te praten? Dat was
toch wat het dorp wilde? Liever hadden
ze gezien dat het discussiestuk nog iets
langer onbekend was gebleven zodat ook
Borger-West en locatie strijkijzer in de
planvorming mee kon. En dat er over een
woonvisie voor het dorp gesproken kon
worden. Beste wethouders, Borger is dan
wel groot, het is nog steeds een dorp. En
in dit dorp praten mensen met elkaar. En
wanneer over plannen gesproken wordt die
mogelijk heel ingrijpend zijn voor het dorp,
dan gaat dat als een lopend vuurtje. Niet
raar dus dat wanneer met enkele inwoners
wordt gesproken dit wordt gedeeld met
buren en bekenden. Niet raar dat in een tijd
van social media dit ook online gebeurt. Is
dat erg? Wij denken van niet.

hun eigen leefomgeving. In plaats van een
gemeente die in een gemeentehuis plannen
tot in de puntjes uitwerkt, ze vervolgens
presenteert en mogelijk teleurgesteld is
wanneer de plannen niet vol enthousiasme
ontvangen worden. Er is toch wat gedaan
met signalen van de burger dat er iets
gedaan moet worden? Moet de gemeente
dan maar stoppen met het maken van
plannen? Nee, zeker niet. Het helpt om
iets te hebben om over te praten, om
een mening te kunnen vormen. Om
voorbeelden te hebben waartegen je kunt
zeggen dit wel en dat niet. Plannen die ons
als inwoners uitdagen om iets te vinden.
Dit kunnen we als dorp niet zelf en het is
prettig dat hier vanuit een gemeente over
nagedacht wordt. Waar het daarna om gaat
is luisteren naar wat er gezegd wordt en
niet teleurgesteld zijn wanneer het anders
loopt dan gedacht.
Op 19 april heeft het dorp zich heel
duidelijk uitgesproken. We willen eerst aan
de slag met een visie over het dorp. Wat
voor dorp willen we als Borger zijn? Wat
voor woonvormen passen hierbij? Welke
uitstraling willen we hebben. Als gemeente
kun je dan maar één ding doen en dat is
meebewegen. Probeer niet vast te houden
aan het eigen proces, blijf niet hangen in
excuses over dingen die anders zijn gelopen
dan gepland. Het is even schakelen maar
beweeg mee.

Hoe nu verder?
De volgende stap is om als dorp met elkaar
in gesprek te gaan over wat voor dorp we
willen zijn. Dit zal op korte termijn moeten
gebeuren want dat er iets met woningen
nodig is weten we allemaal. De opkomst
op 19 april was groot, de ruimte niet groot
genoeg en het niet werkend zijn van de
geluidsinstallatie hielp niet. Dorpsbelangen
gaat nu samen met enkele inwoners en de
gemeente kijken hoe we zo snel mogelijk
op een zo goed mogelijke manier, met
elkaar (lees: met iedereen uit het dorp die
wat van het onderwerp vindt) in gesprek
kunnen gaan. Wat we willen is dat iedereen
gehoord wordt en zich gehoord voelt. Dat
er met elkaar gesproken en gediscussieerd
kan worden. Hoe dit te organiseren is best
even een puzzel, zowel dorpsbelangen
Burgerparticipatie, dat is wat onze
als de gemeente heeft hier niet genoeg
gemeente graag wil en dat is wat vanuit
ervaring mee. Meedenken over hoe we dit
de nieuwe omgevingswet ook als eis is
kunnen doen? Laat het weten via
opgenomen. Inwoners die meedenken over info@dorpsbelangenborger.nl

Uitslagen Slotdrive van Bridgeclub DES Exloo
Donderdagavond 28 april speelde bridgeclub DES Exloo haar slotdrive van het
onregelmatig verlopen seizoen 2021/2022.
De uitslagen deze avond: 1.mw Fiena Wolf &
dhr Henk Bosma met 63,51%. 2.mw didi van
Aacken & dhr Pieter Bokhoven met 59,97%.
3.mw Fenny Bruins & dhr Geert Joosten met
58,98%.

We spelen elke donderdagavond in Hotel
De Oringer Marke te Odoorn. Wie interesse
heeft om te gaan bridgen, óók de beginnende
bridger, kan voor informatie terecht bij Pieter
Bokhoven tel. 0591 346454 of
bcdes.secr@gmail.com

ONDERSTAANDE BEDRIJVEN FELICITEREN DAGWINKEL HOEVE MET HUN 5-JARIG BESTAAN

DAGWINKEL HOEVE IN GASSELTERNIJVEEN BESTAAT 5 JAAR!

Dagwinkel Hoeve: 5 jaar gemeenschapszin,
daadkracht en lange termijn visie

Foto: Martin Zaagman
GASSELTERNIJVEEN–Trots laat Dagwinkel-eigenaar Henk Hoeve de
glanzende, mooie folder met aanbiedingen zien. Van 5 tot en met 8 mei,
Moederdag, is er een vrolijke bloemetjesmarkt. En voor de hapjes en
drankjes hoeft moeder ook de deur niet uit: komkommer, droge worst van
slagerij Koning, ambachtelijke kaas, vers geperst sap, cola, Hooghoudt
graanjenever en Sonnema Berenburg zijn bijzonder scherp geprijsd.
Dagwinkel Hoeve bestaat vijf jaar. Er is alle reden voor een feestje aan de
Gasselterstraat 2 in Gasselternijveen.
Ondernemersbloed
Henk Hoeve begon na zijn studie
als bedrijfsleider bij Super de Boer.
Vervolgens was hij achtereenvolgens
eigenaar van meerdere supermarkten.
Het ondernemerschap zit hem in het
bloed. Toch deed hij van de ene op
de andere dag in 2010 zijn Super
de Boer van de hand. Hoeve: “Mijn
vrouw belandde hartstikke ziek in het
ziekenhuis. Ze bleek een chronische
aandoening te hebben. Het was een
onzekere tijd. In een eigen bedrijf ben
je altijd bezig. Op dat moment dacht
ik: ‘Met vijf nog vrij jonge kinderen
moet ik meer aandacht voor het
gezin hebben en meer zekerheid. Ik
ging in loondienst, als operationeel
manager bij Justitie. Daarna werd
ik ondernemersadviseur van drie
gemeenten, waaronder Aa en Hunze. In
die hoedanigheid kwam ik in aanraking
met een aspirant-ondernemer die een
supermarkt in Gasselternijveen nieuw
leven in wou blazen.”
Supermarkt Gasselternijveen
Zeven maanden daarvoor had de
enige supermarkt in Gasselternijveen
de deuren gesloten. De commissie

“Behoud Supermarkt Gasselternijveen”
was mogelijkheden aan het verkennen
om toch weer iemand te bewegen
een winkel in het dorp te starten. De
inventaris van de Spar stond er nog.
Voor een gegadigde schreef Henk
Hoeve een buurtsuper-plan. Onderdeel
daarvan was crowdfunding. Daarmee
ging de commissie aan de slag. Met
een sterk staaltje gemeenschapszin
brachten de inwoners van
Gasselternijveen samen meer dan
€35.000 bij elkaar. Het mooie ervan
was dat iedereen aan het ingebrachte
bedrag gerelateerde waardebonnen
kreeg, die verspreid over drie jaar
konden worden ingeleverd. Zo werd
de persoonlijke betrokkenheid van de
Nieveners nog groter.
Weer ondernemer
Toen de beoogd kandidaat-ondernemer
uiteindelijk toch nog afhaakte, besloot
Henk Hoeve om zijn bedrijfsplan zelf uit
te voeren. Hoeve: “de ziekte van mijn
vrouw was stabiel, als ze tegenwoordig
een goede dag heeft kan ze zelfs
meehelpen in de zaak en daar heeft ze
veel plezier aan.” Hij nam de inventaris

over en het crowdfunding bedrag
drukte de benodigde financiering. Op
3 mei 2017 had Gasselternijveen
weer een buurtsuper die onder grote
belangstelling werd geopend.
Eerste lustrum
Dagwinkel Hoeve viert begin mei
het vijfjarig bestaan. De buurtsuper
is aangesloten bij van Tol retail, die
vooral levert aan kleinere winkels,
recreatiepark supers en mobiele
winkels. Hoeve: “Ik heb een goede
band opgebouwd met van Tol. Daarom
heb ik via de groothandel vaak mooie
prijzen. En omdat ik klein ben, kan
ik regelmatig restpartijen opkopen.
Overal heb ik zo mijn lijntjes. Als er
bijvoorbeeld ergens een beurs is
geweest, dan is er van alles over wat
niet terug kan. Dat koop ik op. En daar
doen de Nieveners, en ikzelf natuurlijk,
ons voordeel mee. Met de A-merken
kan ik trouwens ook aardig in de prijs
mee.”
Bestaansrecht
Dagwinkel Hoeve heeft zich
bewezen. Zodanig, dat onlangs de
commissie “Behoud Supermarkt
Gasselternijveen” zichzelf heeft
opgeheven. Door de aanwezigheid van
de supermarkt houden ook zijn buren,
de ambachtelijke bakker en slager, hun
bestaansrecht. Hoeve: “en andersom
natuurlijk. Voor de slager komen
klanten speciaal uit Borger. Die zien
ons aanbiedingsbord en dan wippen
ze voor een paar boodschappen even

bij ons binnen.” In vrijgekomen panden
naast de bakker en de slager opende
Hoeve een slijterij en cadeaushop.
Daarmee wordt het winkelcentrum in
Gasselternijveen steeds aantrekkelijker.
Hoeve: “Dat wordt door veel toeristen
die hier in het seizoen komen ook erg
gewaardeerd.”
Personeel
Dagwinkel Hoeve groeide naar zestien
medewerkers. Hoeve: “Naast mijn
assistent bedrijfsleider Arjan Hospers
zijn er bijvoorbeeld mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen
hier ervaring opdoen. Een aantal heeft
een vast contract. En scholieren hoeven
voor een bijbaantje niet helemaal naar
Stadskanaal of Emmen, maar kunnen
hier in het dorp blijven. Dat scheelt
reistijd en benzinekosten voor henzelf
of ouders die ze moeten brengen en
halen.”
Toekomst
Voor de toekomst heeft Hoeve plannen
zat. Op de rotonde in de provinciale
weg wil hij graag reclameborden,
in samenwerking met de slager en
de bakker. “En”, aldus Hoeve, “we
blijven investeren.” Hoeve: “Dat kan
ook, want het loopt hartstikke goed.
Omdat het van begin af aan boven
verwachting ging hebben we al nieuwe
koelcellen, vriescellen, airco en een
flessenautomaat”. Over dat laatste zegt
Hoeve: “Wat dat ding kost, daar kun je
een leuke auto voor kopen!”
(Week in Week uit / Rie Strikken)
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Gratis vijfbadenkaart voor kinderen in Borger-Odoorn
Afgelopen donderdag legden een recordaantal plaatsvervangende
raadsleden de eed of belofte af in Borger-Odoorn, was de wethouder trots
op een flink overschot, sprak een inwoner in over inbreidingsplannen
in Borger en stemde de raad in met een gratis vijfbadenkaart voor onze
kinderen.
Door: Ineke Arends
Plaatsvervangers
Elke fractie mag maximaal twee
plaatsvervangende leden aanwijzen.
Op GroenLinks na hebben alle partijen
gekozen voor dit maximumaantal. De
plaatsvervangende leden van het CDA
konden donderdag niet aanwezig zijn
en zullen op een later moment worden
beëdigd. De term plaatsvervangend
raadslid is misschien wat misleidend,
er zitten beperkingen aan deze functie.
Een plaatsvervangend lid krijgt dezelfde
(vertrouwelijke) informatie als een
gewoon raadslid. Dit is ook de reden
dat zij ook de eed of belofte moeten
afleggen. Een plaatsvervangend lid
hoeft niet op de kieslijst te hebben
gestaan en mag niet deelnemen aan de
besluitvormende raadsvergaderingen.
Ze mogen wel deelnemen aan
oordeelsvormende vergaderingen en
andere bijeenkomsten voor raadsleden
en doorlopen ook hetzelfde inwerk
programma als raadsleden. Het idee

hierachter is dat alleen de gekozen
raadsleden de daadwerkelijke besluiten
nemen.
Overschot
Bij de mededelingen wist wethouder
Wind te melden dat de jaarcijfers
bekend zijn, in 2021 hield BorgerOdoorn 2,1 miljoen euro over. Een
deel van dit geld komt van het Rijk
voor kosten rond corona en wordt
toegevoegd aan de coronareserves
en een groot deel kwam binnen via
leges. Vooral Puur Exloo heeft hieraan
bijgedragen.
Inspreker
Bij de ingekomen stukken was er een
inspreker over de inbreidingsplannen
in Borger. Een door de gemeente
georganiseerde inloopavond mislukte
eerder faliekant maar de inwoners van
Borger zijn er wel van overtuigd dat er
iets moet gebeuren. De inspreker heeft
samen met een aantal andere inwoners
een werkgroep gevormd en zal voor de

zomer samen met Dorpsbelangen een
nieuwe avond organiseren waarin de
vraag: ‘Wat voor dorp willen we zijn/
worden?’ centraal zal staan. Pas als die
vraag beantwoord is zal gekeken worden
welke bouwplannen hier dan bij horen.
Hij nodigde de raadsleden uit hierbij
aanwezig te zijn en alle partijen zegden
toe aan deze uitnodiging gevolg te zullen
geven.
Zwemkaart
LBO, CDA, PvdA en CU kwamen met
een motie vreemd aan de orde waarin
zij vroegen om een gratis vijfbadenkaart
voor alle kinderen tot 18 jaar. Ze willen
dit betalen uit de subsidiepot “Frisse
start na corona” van de provincie. Het
doel is een aanzetje te geven om de
verbinding in de samenleving weer te
herstellen. Wethouder Wind denkt dat
dit voorstel past binnen de voorwaarden
die de provincie stelt al waarschuwde
hij wel voor precedentwerking. Dit was
voor GB, GroenLinks en D66 de reden
om tegen te stemmen. Allen vonden
de motie sympathiek maar niet breed
genoeg (alleen voor de jeugd) of wilden
eerst onderzoeken of hier bij de jeugd
wel behoefte aan is. De VVD liet zich
wel overtuigen en stemde voor de motie
waardoor deze werd aangenomen.

Coalitieakkoord Borger-Odoorn medio mei verwacht

Beoogde wethouders Borger-Odoorn bekend
Uitslagen Bridgeclub
Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 29 April jl. in het Hunzehuys te Borger.
A Lijn:
1e plaats: Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 62,08%
2e plaats: Fenny & Gerrit Bruins
61,77%
3e plaats: Piet Rutgers & Geert Brands
58,81%
4e plaats: Egbert v d Scheer & Laurence Rozijn
54,91%
5e plaats: Marry Everts & Geert Everts
54,73%
Wilt U ook gezellig een middag Bridgen? U bent van harte
welkom. We spelen in 2 Lijnen A en B. We spelen iedere
Vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur in het Hunzehuys
te Borger. Onze Kontributie is €18,- per jaar. Zou u meer
willen weten van onze club of wilt u zich aanmelden neem
dan kontakt op met een van het bestuur: Jantje Boelema Tel
0599 – 21 25 25, Henk Tewis Tel 0599 – 23 64 08 , Rieky
Zinger Tel 06 83 57 49 15 of 0599 – 23 80 30.

De gesprekken tussen de beoogde coalitiepartijen in Borger-Odoorn
verlopen voorspoedig. De formerende partijen PvdA, Leefbaar Borger
Odoorn, VVD, CDA en CU hebben er alle vertrouwen in dat dit komende
maand leidt tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Zij presenteren nu
alvast de beoogde wethouders die zij naar verwachting medio mei willen
voordragen aan de gemeenteraad.
Gemeente heeft grote klus te klaren
De beoogde wethouders zijn Henk
Zwiep (PvdA), Bernard Jansen (LBO),
Jeroen Hartsuiker (VVD) en Ankie
Huijing – van Tongeren (CDA, mede
namens CU). De formerende partijen
stellen voor om de komende jaren te
gaan werken met een college van vier
fulltime wethouders. Zij zeggen hierover
het volgende: “Het aantal wethouders
doet recht aan de grote klus waar we
als gemeente voor staan de komende
jaren. Er komen grote veranderingen
op ons af op het gebied van energie,
wonen en het sociaal domein. En de
huidige economische situatie raakt de
bestaanszekerheid van onze inwoners.
Dit alles vraagt om een actief college

dat dichtbij bij onze inwoners staat. Een
college dat luistert om zo voor iedereen
in Borger-Odoorn het goede te doen.
We zijn daarom ook blij met Jeroen
Hartsuiker als beoogd wethouder. We
realiseren ons dat Jeroen een inwoner is
van onze buurgemeente Emmen, maar
hij voelt in het formatieteam als één van
ons. Hij kent onze gemeente goed en
hij brengt naast kennis ook een groot
Provinciaal en Haags netwerk mee. Dit
kunnen we met de uitdagingen waar we
voor staan goed gebruiken. Bovendien
heeft ons de afgelopen periode geleerd
dat een wethouder van buiten de
gemeente geen belemmering voor het
functioneren als wethouder hoeft te
zijn. ”

Afronding formatieproces
De partijen voeren nog enkele
afrondende gesprekken over
het coalitieakkoord en de
portefeuilleverdeling. Medio mei wordt
het akkoord gepresenteerd en brengt
formateur Piet Adema verslag uit van
het formatieproces.
De formerende partijen, PvdA, Leefbaar
Borger-Odoorn, VVD, CDA en
ChristenUnie

Stop pijnklachten met shockwave behandeling
Als u wel eens pijnklachten aan uw achillespees, knie, elleboog, handen/
voeten (denk aan artrose) of schouder heeft gehad, weet u dat dit
hardnekkig kan zijn. Reguliere behandelingen zijn dan niet altijd voldoende
om het adequaat te verhelpen.

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

Dagelijks verse

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

ASPERGES

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Hoe werkt shockwave therapie?
We gebruiken een behandeltechniek
waarbij de oorzaak van de klacht met
behulp van een zeer precies gerichte
behandelkop wordt behandeld via
korte krachtige schokgolfjes. Deze
prikkels gaan door de huid en komen
exact op de pijnlijke plek terecht. Dit
prikkelcontact zorgt er voor dat de
Een bewezen therapie die het wel ‘bij de stofwisseling en de bloedcirculatie
bron’ afdoende aanpakt, is shockwave
uw lichaam stimuleert om zichzelf
therapie. Om te bepalen waar de plek
te genezen op de locatie waar de pijn
zit die de klachten veroorzaakt en de
vandaan komt. Ook is het mogelijk
staat van het weefsel te bepalen, wordt
om kalk in bijvoorbeeld schouders te
daarbij gebruik gemaakt van echografie. vergruizen. Na een paar behandelingen
Hiermee kan de shockwavetherapeut
bent u meestal grotendeels pijnvrij en
precies zien waar bij u het probleem zit is het voldoende om met een steeds
en hoe te handelen.
grotere tussenposen nabehandelingen
uit te voeren, zodat de klacht niet terug
In het Expertise Centrum hier in
komt.
Klijndijk gebruiken we al sinds enige
jaren deze shockwave therapie voor het Klachtenwijzer op website
behandelen van chronische pijnen van
Op onze website www.
pezen en spieren.
expertisecentrumbeilen.nl kunt u via

een klachtenwijzer bekijken of uw
klacht ook behandeld kan worden door
shockwave therapie.
Inloopspreekuren
Wilt u kennismaken met deze
behandelmethode dan kunt
u langs komen tijdens het
gratis inloopspreekuur van het
Expertisecentrum bij Stadtmuller
aan de Hoofdweg 43 in Klijndijk. De
inloopspreekuren zijn op dinsdag 10
mei van 16.00-18.00 en op donderdag
12 mei van 13.30-15.30 uur.
Zie voor meer informatie onze
advertentie elders in deze krant en op
www.expertisecentrumbeilen.nl
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Ria Boelsma en Annette de Jong uit Nieuw-Buinen
gaven Trijn De Jong-Venema uit Stadskanaal een
prachtig cadeau
Ria Boelsma uit Nieuw-Buinen
verleent mantelzorg aan Trijn
de Jong-Venema uit Stadskanaal
die op donderdag 28 april jl.
haar negentigste verjaardag
vierde. Een erg gezegende
leeftijd en daarom bedacht de
Nieuw-Buinense iets leuks en
besloot ze haar samen met de
schoondochter van mevrouw De Jong-Venema, Annette de Jong, ook Venema stonden ze deze dag klaar.
uit Nieuw-Buinen, een prachtig cadeau te geven: op een trike vanuit Ze was er dusdanig blij mee dat ze
Stadskanaal naar Diner-Café Bussemaker in Exloo.
het ‘zo nog eens weer zou doen’.
‘Oma De Jong’, zoals Boelsma
haar noemt, maakte afgelopen
zondag de dag van haar leven mee
en genoot op en top. Vergezeld
door haar twee kleinzoons die
op de motor meereden werd de
reis van Stadskanaal naar Exloo

gemaakt. Oxalis Deppei 4 Kids
maakte het mogelijk dat mevrouw
De Jong-Venema de rit op de trike
kon maken. De instantie is ervoor
om beschadigde kinderen weer een
lach op hun gezicht te doen krijgen,
maar ook voor mevrouw De Jong-

Ook Ria Boelsma genoot: “Ik
wilde echt heel graag iets speciaals
organiseren en op deze manier is
dat duidelijk gelukt. Geweldig dat ze
zo heeft genoten.” (Week in Week uit
/ Gerry Grave)

Liza Ferschtman op viool en Enrico Pace op piano

Foto van de maand Fotoclub
Borger-Odoorn

Klassiek in 't Veen in Valthermond presenteert
sterren van wereldformaat
Woensdag 18 mei ontvangt Klassiek in't Veen het excellente duo
Liza Ferschtman en Enrico Pace. Op het programma staat de
sonate nr.6 Op.30 nr.1 van Ludwig van Beethoven opgedragen
aan Alexander I van Rusland, de zinderende, op jazz en blues
geïnspireerde, vioolsonate van Maurice Ravel gevolgd door acht
bewerkingen van Dmitri Tsyganov voor viool en piano uit de
preludes op 34 van Dimitri Shostakovich en tot slot de vioolsonate
nr.3 van George Unescu opgedragen aan violist Franz Kneisel. Deze
sonate behoort tot een van Enescu's meest populaire en meest
gerespecteerde werken.
Violiste Liza Ferschtman wordt
beschouwd als één van de
meest interessante muzikale
persoonlijkheden van deze tijd.
De Nederlandse Muziekprijs
(de hoogste onderscheiding
voor Nederlandse musici) die zij
in 2006 ontving, onderstreept
haar rol in het muziekleven in
binnen- en buitenland. Zij heeft
opgetreden met wereldberoemde
orkesten, dirigenten en collega-

Deze maand is het thema “abstract landschap” Er zijn 11 foto’s
ingeleverd met best veel interpretaties van dit thema. Opvallend is
wel dat dit thema altijd ruimte geeft om eigen uitleg te geven wat
abstract nu eigenlijk is.
De winnende foto kwam van de
hand van Gea Bartels. De foto lijkt
een immens landschap in een ver
land met een zeer gevaarlijke weg,
niets is minder waar. Het is een
bergje zand ergens in Drenthe waar
de regen prachtige sporen op had
achter gelaten.

Het autootje is slechts enkele
centimeters groot…
Tini Kammer en Marian Abelen
gingen respectievelijk met de 2e en
3e plek strijken. Voor contact met
de fotoclub kunt u mailen naar;
secretarisfcbo@gmail.com

musici. Kortom, een ster van
wereldformaat. Enrico Pace is
geboren in Rimini, Italië. Hij
studeerde piano bij Franco Scala
en hield zich daarnaast bezig met
orkestdirectie en compositie. In
1987 won hij de eerste prijs in
Stresa tijdens het internationale
Yamaha-concours en in 1989 won
hij het Tweede Internationale Franz
Liszt Pianoconcours. Sindsdien ligt
de wereld aan zijn voeten.

Hij werkt met vele beroemde
orkesten, dirigenten en solisten.
Ook werkte hij met het Noord
Nederlands Orkest.
Tijdens dit laatste concert
van onze serie volgt na afloop
een prijsuitreiking door de
uitvoerende musici aan drie jonge
componisten die het afgelopen
jaar een compositie (freestyle voor
internationale wedstrijdpaarden)
geschreven hebben voor viool en
piano in opdracht van de Rian de
Waal Stichting.
1ste prijs Béla Braack Duisland
Rian de Waal prijs 1500 euro. 2de
prijs Nikolay Dimitrov Roemenië
Xander Wadman prijs 1000 euro.
3de prijs Florian Dekker Nederland
aanmoedigingsprijs 750 euro.

Inschrijven kan t/m 20 mei op www.dw4d.nl/inschrijven

Drentse Wandel 4-daagse in Odoorn
Nog even en dan is het al weer Hemelvaartsdag. Traditioneel het
tijdstip waarop in Odoorn altijd de Drentse Wandel 4-daagse van
start ging. Eindelijk mag het weer: na 2 jaar afwezigheid door
coronamaatregelen kunnen we de traditie gelukkig weer oppakken!
De 32e Drentse Wandel 4-daage start net als de vorige keer vanuit
gebouw ’t Klankholt aan de Hammeersweg 21 in Odoorn.
Wat ook niet veranderd is, is de
start van de 20e Kennedymars
op de avond voorafgaand aan
Hemelvaartsdag. Op 25 mei om
22.00 uur vertrekt een grote groep
geoefende wandelaars voor een
tocht van 80 km. De eerste 40
kilometers in het donker lopen
zij een route die is uitgezet met
verlichte paaltjes, eindigend bij het
Klankholt, waar een stevig ontbijt
klaar staat. Na het ontbijt volgen
de resterende 40 kilometers van
de Kennedymars. En voor wie een
tocht van 80 kilometer niet genoeg
is, is er vanwege het jubileum van
de Kennedymars dit jaar voor de 2e
keer een zogenaamde Dodentocht
van 100 km uitgezet. De start van
deze tocht is ook op 25 mei, maar
dan om 20.00 uur.
De “gewone” vierdaagse start op
Hemelvaartsdag, donderdag 26
mei. Er kan gekozen worden voor
afstanden van 10, 15, 20, 30 en 40
km. Per dag kan er ook tussen de
verschillende afstanden gewisseld

onder het genot van een hapje en
een drankje.

Inschrijven kan t/m 20 mei op
www.dw4d.nl/inschrijven. Ook
als u minder dan 4 dagen wilt
meelopen kunt u zich tegenwoordig
worden. Zelfs onderweg kan een
vooraf online inschrijven. De
route worden afgebroken voor een inschrijftermijn loopt dit jaar langer
kortere afstand doordat de routes in door. Op deze manier kunnen
lussen zijn uitgezet. De starttijden
wij zoveel mogelijk startkaarten
variëren per afstand en zijn terug
vooraf klaarmaken en drukte
te vinden op www.dw4d.nl bij de
bij de inschrijfbalie voorkomen.
betreffende afstand.
De coronamaatregelen mogen
dan grotendeels afgeschaft zijn,
Onderweg is voldoende gelegenheid we houden het wel graag veilig.
om op een terrasje uit te rusten.
Vooraf inschrijven levert u tevens
Gelukkig mag dat ook weer! Een,
een korting op het inschijfgeld
twee of drie dagen meedoen kan
op. Na 20 mei kunt u zich alleen
ook. Voor iedereen die alle 4 dagen nog, zonder korting, tijdens de
meeloopt ligt er op zondag 29 mei
vierdaagse inschrijven.
een medaille klaar.
Op de website van de Drentse
Loopt u niet mee, ook dan is het de Wandel 4-daagse, www.dw4d.
moeite waard om langs te komen.
nl, vindt u alle informatie over de
Bij binnenkomst van de wandelaars Drentse Wandel 4-daagse zoals
is er de mogelijkheid voor een
starttijden en tarieven. Houdt u
gezellige nazit. Daarbij is er iedere
ook de facebookpagina “DW4D
dag vanaf 13.30 live muziek bij ‘t
Odoorn” en Instagram in de
Klankholt. U kunt genieten van
gaten voor het laatste nieuws. Bij
optredens van zanger Hans van Ee vragen kunt u contact opnemen via
(Folk- en countryballads), zanger
email info@dw4d.nl of telefoon:
Richard uit Groningen, zanger
0591-512345. Ook als u zich wilt
Erik Möller uit Valthe en het duo
aanmelden als vrijwilliger kunt u
Be Twice, ook uit Valthe. Dit alles
zich daar melden.
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Ook SCN geklopt in de aanloop naar de kraker tegen SJS

sv Borger

Zes op een rij voor SV Borger

Zaterdag 7 mei 2022		
10:45 Fit Boys JO19-1
Borger JO19-1
14:00 Zwartem. Boys 2
Borger 3
14:30 SJS 1
Borger 1
14:30 SJS 3
Borger 2
Zondag 8 mei 2022		
10:00 Titan 3
Borger 2 zo.
Woensdag 11 mei 2022		
19:00 Borger JO13-1
BATO JO13-1
19:30 Borger 1
Wildervank 1
18:30 Smilde’94 JO11-1
Borger JO11-1
donderdag 12 mei 2022		
19:00 Bargeres 2
Borger 3
Vrijdag 13 mei 2022		
dames 7x7 spelen in Buinerveen		
19:30 Buinerveen VR1
Borger VR1
20:00 Borger VR1
SJS VR2
20:30 Borger VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
Heren 7x7 spelen in Nieuwe Pekela		
19:30 PJC 45+1
Borger 45+1
20:00 JVV 45+1
Borger 45+1
20:30 Borger 45+1
SJS 45+2

Foto: Alle Oldenbeuving

HOC
Dinsdag 3 mei		
19.30 st HOC/ Valthermond Vr1 SJO NWVV/ Titan Vr1
		
Zaterdag 7 mei		
10.00 St HOC/ Valther B. JO15-1 Fc Klazienaveen JO15-3
12.00 St HOC/ Valther B. JO13-1 Twedo JO13-2
14.00 HOC JO17-1
Fc Assen JO17-2
14.30 St HOC/ Valthermond Vr2 CEC Vr1
		
Zondag 8 mei		
10.00 Ruinerwold 2
HOC 2
10.00 VKW 3
ST HOC/ Valtherboys 4
10.00 St HOC/ Valtherboys 5
vv Sweel 3
10.00 St HOC/ Valtherboys 7
Zandpol 3

Gasselternijveen

De voetballers van Borger moesten afgelopen zaterdag in eigen huis
aantreden tegen SCN uit Nieuwlande. Hoewel de tegenstander een
middenmoter is in de vierde klasse D mocht van onderschatting geen
sprake zijn, de uitwedstrijd werd immers met 5-2 verloren. Met name het
fysieke geweld waar de ploegen in de regio Hoogeveen om bekend staan
werd gevreesd. Afgelopen zaterdag viel dit reuze mee. De eerste helft ging
redelijk gelijk op, toch leidde de thuisploeg met 2-1. Na rust werd het al
binnen tien minuten 3-1. Borger verzuimde vervolgens om meer afstand te
nemen, waarna SCN twee minuten voor tijd toch nog de aansluitingstreffer
kon maken. Een succesvol slotoffensief zat er echter niet meer in, waardoor
Borger voor de zesde keer op rij als winnaar van het veld stapte.

Onnodig spannend
Na een erg korte theepauze leken de
in het zwart geklede groenhemden
gebrand op een vroege beslissing. Die
kwam er een negental minuten na
de hervatting toen opnieuw Gustin
zijn tegenstanders te snel af was na
een bekeken dieptebal van Melvin
Ottens. De watervlugge aanvallende
middenvelder kopte het leder langs
doelman Leon Reitsema, waarna het
afronden een koud kunstje was. In het
vervolg van de wedstrijd had Borger
moeten uitlopen naar een ruime
overwinning. Met name Gustin kreeg
meerdere mogelijkheden om af te
drukken, maar het venijn in zijn inzetten
ontbrak. Het venijn zat er bij zijn maatje
Roda wel in, toen deze na de mooiste
aanval van de wedstrijd het vijandelijk
doel onder vuur nam. Zijn inzet spatte
echter op de paal uiteen. Zo kon het
gebeuren dat de 3-2 van Roy Zwiers
in de 88ste minuut de spanning in de
wedstrijd toch nog even terug bracht.
Een viertal minuten na deze treffer kon
de thuisploeg bij het eindsignaal van
scheidsrechter Over alsnog opgelucht
ademhalen. De zesde overwinning op rij
was een feit.

Kraker aan de Julianastraat in
Stadskanaal
De zege brengt Borger voorlopig aan
Door: Erwin Beukema
de tijd om rustig en bekwaam af te
kop van de ranglijst. De mannen uit de
ronden. Er volgde een aan beide kanten Hunebedhoofdstad hebben drie punten
Voor de rust
slordige fase waarin SCN de beste kans meer dan WVV uit Winschoten, maar
De beginfase was er zoals zo vaak eentje kreeg. De inzet over de ver uitgekomen ook twee wedstrijden meer gespeeld.
van aftasten. Beide teams waren niet van Borgergoalie Edwin Haandrikman
Het kampioenschap heeft men dus
plan de boel open te gooien, waardoor
eindigde een aantal centimeters boven
niet in eigen hand. De tweede plek
het vooral zoeken naar de ruimtes was. de doellat. In de 33e minuut was het aan wel. Om die positie nog steviger in
Borger werd hierbij één keer gevaarlijk, de andere kant wel weer raak. Na een
handen te krijgen moet volgende week
waarbij het zich mocht beklagen dat de formidabel afgemeten pass van Floris
in de Kanaalstreekderby afgerekend
voordeelregel niet werd toegepast door Hiddink rondde topscorer Hendrik
worden met SJS. De Knoalsters wonnen
de verder prima fluitende scheidsrechter Gustin op fraaie wijze af. Borger zat
afgelopen weekend ternauwernood
Over. SCN werd vooral gevaarlijk
met de 2-0 op rozen, maar het kreeg
van HS ’88 en staan op de ranglijst
middels scherp aangesneden corners,
op slag van rust een flinke domper te
op de derde plek op drie punten van
die gelukkig voor de thuisclub de lange verwerken. Een kanonskogel van Brian Borger, met een inhaalwedstrijd tegoed.
mannen steeds net niet bereikten. Na
Marissen zoefde langs Haandrikman,
Het belooft komende zaterdag aan
een stief kwartier was het Borger dat
die de inslag waarschijnlijk alleen maar
de Julianastraat in Stadskanaal een
de wedstrijd wist open te breken. Gijs
gehoord heeft. Ruststand: 2-1.
fantastische kraker te worden. Aftrap
Roda werd de diepte ingestuurd, wist
14.30 uur. Zorg dat u erbij bent!
het duel om de bal te winnen en nam

Zaterdag 7 mei 2022
SJO Kroonpolder JO12-1
Ter Apel ‘96 FC JO15-1
Hollandscheveld VR3

SJO ZVC ‘14 JO12-1JM 10:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1
12:30
SJO ZVC ‘14 VR1
12:30

Zondag 8 mei 2022
Gasselternyveen 2
KSC 1
Valthermond 5

Rolder Boys 3
Gasselternyveen 1
Gasselternyveen 3

Donderdag 12 mei 2022
Gasselternyveen 1
SJO ZVC ‘14 VR1

Wijster 1
19:30
ST VAKO/Tynaarlo VR1 19:30

Handbalvereniging Borger haalt oud papier in Borger

Vrijdag 13 mei 2022
Buinerveen VR1
Borger VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
Buinerveen 45+1
Gasselternyveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1

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

Dat de handbalvereniging Borger oud papier haalt in Borger is uiteraard
geen nieuws. Het is wel nieuw dat ons is gevraagd om kritischer te zijn op
wat er in de papierwagen wordt gegooid, dat gaat namelijk nog wel eens
fout. Dat wij sinds 1 januari jl. met vier vrachtwagens rondrijden (i.p.v.
drie) is ook nieuw. Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om u te
informeren.

11:00
14:00
10:00

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

Gieten
vrijdag 6 mei
19:00 Gieten 2 Zaal
20:00 Gieten 1 Zaal
21:00 Gieten 3 Zaal

DWS Oosterpoort 2
Omlandia 1
V & Z Veendam 1

Zaterdag 7 mei
10:00 Lewenborg JO12-2
10:30 Gieten JO10-1
12:00 VCG/SCN JO19-1
12:30 Gieten/Eext MO15-1

Gieten/Eext JO12-1
Mussel JO10-2
Gieten/Eext JO19-2
FC Assen MO15-2

Zondag 8 mei
10:00 Gieten 2
10:00 Annen 4
14:00 VV Gieten

Jubbega 2
Gieten 7
Weerdinge 1

Handbalvereniging Borger haalt om de
zes weken oud papier op. Wanneer u
die ochtenden om 8.00uur s’morgens
uw oud papier bij de straat heeft
staan, zorgen de vrijwilligers van de
handbalvereniging Borger dat het wordt
opgehaald en netjes wordt verwerkt.
Alleen hoe hoort het oud papier bij
de weg te staan en hoe kunt u het de
vrijwilligers van de handbalvereniging
Borger makkelijker te maken?
Hieronder enkele handige tips:
1) Bundel of stop het oud papier in
dozen, zo kan het makkelijk worden

opgepakt en in de vrachtwagen worden
gelegd. 2) Hanteer de scheidingswijzer
oud papier om te bepalen of iets wel
bij het oud papier hoort. Wij nemen
‘vervuild’ oud papier niet meer mee!
3) Probeer plastic zakken en kratten te
vermijden, plastic zakken mogen niet in
de vrachtwagen en plastic kratten zijn
onhandig voor de vrijwilligers.
4) Zorg voor een aantal verzamelpunten
in de straat, wanneer er zo min
mogelijk verzamelpunten zijn hoeft de
vrachtwagen niet zo vaak te stoppen,
dit zorgt voor een betere doorstroming,
het is beter voor het milieu en zo kan

De Treffer ‘16

vv Buinerveen

Dinsdag 3 mei 2022 				
19:00 Ter Apel ‘96 FC MO17-1
De Treffer ‘16 MO17-1

Zaterdag 7 Mei			
BBC JO 15-1
Westerwolde JO 15-2
10.00 uur
		
Zondag 8 Mei			
SVBC 1
Buinerveen 1
14.00 uur
Buinerveen 2
SVV’04 3
10.00 uur

Zaterdag 7 mei 2022 				
11:00 De Treffer ‘16 MO17-1
Annen MO17-1
14:00 De Treffer ‘16 JO17-1
HSC JO17-2
Zondag 8 mei 2022 				
14:00 JVV 1
De Treffer ‘16 1

het oud papier sneller worden verwerkt.
Ook maakt het het werk nog eens een
stuk gemakkelijker.
5) Het is ook altijd nog mogelijk om
uw oud papier zelf weg te brengen. Dit
kan op werkdagen en zaterdagochtend
in de papiercontainer bij Wedeka aan
de Bloemdijk 2 te Borger. Als het hek
niet open is dan is de container vol
(uiteraard proberen we die situatie zo
veel mogelijk te vermijden!)
Let op, we rijden sinds 1 januari 2022
met een vrachtwagen extra, dus in alle
wijken wordt het papier vroeg in de
ochtend opgehaald! Zet het op tijd
bij de staat. Te laat aan de straat dat
betekent zelf weg brengen!
Handbalvereniging Borger bedankt
iedereen voor de medewerking, want
oud papier heeft ook een waarde!

Overige voetbaluitslagen
in de regio
Nieuw-Buinen
SPW
Gasselternijveen
Buinerveen
Michel Dijkstra 2x
GKC
Grieto Korthuis 2x

Veendam 1894
HOC
Jelle Siekman 2x
VIOS Oosterhesselen
Roswinkel

0-1
0-5

Witteveense Boys

3-2

1-0
3-1
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Hap & Stap wandeltocht groot succes!

De Hap & Stap wandeltocht, die op Koningsdag in Gasselternijveen gehouden werd,
is een groot succes geworden. Aan de wandeltocht, die door dorpscoöperatie de
Brug georganiseerd werd, deden ruim 100 wandelaars mee. Onderweg werden de
wandelaars getrakteerd op diverse lekkere hapjes, waarbij de Eritrese en Syrische
hapjes zeer in de smaak vielen.
Jammer genoeg kon de demonstratie van
Walking Football door de Old Stars GNV op
sportpark de Hunze niet doorgaan, maar dat
werd opgelost door iedereen uit te nodigen
om dan maar eens op een woensdagmorgen
te komen als de Old Stars hun kunsten
vertonen.

De eerste prijs voor de mooist verklede
groep ging naar de “Queens”. Een aantal
niet echt piepjonge dames had zich zodanig
uitgedost, dat menig bezoeker aangenaam
verrast opkeek naar het attractieve gezelschap.
De deelnemers spraken na afloop van een
mooie wandeltocht en de organisatie was
van mening dat het evenement zeker voor
herhaling vatbaar is.
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Valthermond verspeelde voorsprong in derby Buinen flinke maat te klein voor

Schoonebeek

Afgelopen zondag leek Valthermond in een uiterst moeizame wedstrijd in Zondag 2L
op de winst af te gaan. Tegen SC Stadskanaal, dat de laatste weken, van slag is, ging
het niet van harte en moesten de Mondkers heel hard werken om een goed resultaat
te kunnen boeken. Verder dan 2-2 kwam de formatie van trainer Kenny Koning echter
niet.
De 1-0 voorsprong werd wél bereikt door een
goal van Erik-Jan Veerbeek, maar een paar
minuten erna schoot Tom Meijers de bal in
eigen doel. Na de 2-1 van Jorn Drayer leek
het dan tóch de goede kant op te gaan, maar
aan het einde van de wedstrijd schoot SC
Stadskanaal-aanvaller Sten Vos vanaf de stip
raak.
Een domper voor de ploeg die nog altijd
meedoet voor de titel, want wat hadden ze
een slag kunnen slaan. Koploper GVAV/
Rapiditas verloor immers. Achtervolger
Rolder Boys won wél en dus slonk het gat

met die ploeg. Zo is er ineens een derde
titelkandidaat bij gekomen.
Valthermond-SC Stadskanaal 2-2
24. Veerbeek 1-0, 27. Meijers 1-1 (e.d.), 67.
Jorn Drayer 2-1, 83. Vos 2-2 (strafschop).
Scheidsrechter: Beijert. Toeschouwers: 300.
Valthermond: Sahetapy; Dion van der Laan,
Meijers, Wilts en De Graaff; Braakman,
Schlimback (85. Yordi van der Laan) en
Kremer; Jorn Drayer, Milan Drayer (70. Van
der Berg) en Veerbeek. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Seizoenswandeling bij Buitencentrum
Boomkroonpad vanuit Drouwen
Op 8 mei en 29 mei kunt u ook met het hele gezin mee met een gids van
Staatsbosbeheer voor een educatieve seizoenswandeling.
De gids van Staatsbosbeheer neemt u graag
mee voor een wandeling door boswachterij
Gieten – Borger. Tijdens de wandeltocht
vertelt de gids u graag over het ontstaan
van Boswachterij Gieten – Borger, over het
gevarieerde bos en de vele soorten dieren
die hier leven. Elk seizoen heeft zijn eigen
aandachtspunten. In mei merk je dat het
voorjaar begonnen is. De vogels hebben
ondertussen hun ei gelegd. De beuken
beginnen steeds groener te worden. Hoe zit
het met andere bosdieren? Onze gids verteld
u er graag over. Na de wandeling is er nog
de mogelijkheid om het Boomkroonpad
te bezoeken. Ga naar de toppen van de
bomen op 22.5 meter hoogte. Ook is het
mogelijk om de kinderen te laten spelen op
de speelweide of in het Lorkenspeelbos. Nog
even neuzen in het buitencentrum waarin een

leuke winkel is gevestigd en een presentatie
over het bos is te zien. Of geniet nog even
na bij Bospaviljoen de Woudstee van uw
heerlijke wandeling.

Buinen is nog lang niet veilig en punten pakken is dus een groot devies. Afgelopen
zondag was de kans daarop uiterst nihil, want de nummer twee van de zondag vierde
klasse D kwam op bezoek: Schoonebeek. Dat is de ploeg die vorige week nog bijna
een gelijkspel tegen Gasselternijveen behaalde. Buinen was kansloos en verloor met
4-1.
Bram Komduur redde na een 4-0 achterstand
in de slotminuut de Buiner eer. Meer zat er
niet in, vond ook aanvaller Albert Stevens.
“Het is een terechte uitslag.” Stevens
stuitte vaak op de hechte defensie van de
Schoonebekers die erg weinig weggaven.
Scoren deden ze dus ook: twee keer tot de
thee en twee keer erna. Niek Huser maakte er
twee en Twan en Leon Steffens elk één. Voor
Buinen volgen nog een aantal wedstrijden
waarin de ploeg moet proberen het vege lijf
te redden. Bij Buinen keepte overigens de
52-jarige (!) Peter Leeuw.

Valther Boys wint eenvoudig van JVV

Het lager geklasseerde JVV was deze middag op bezoek bij Valther Boys. JVV
miste maar liefst 5 basisspelers, die een middagje uit belangrijker vonden dan deze
wedstrijd.
door Bert Tibbe

Op zaterdag 16 april hebben de turnsters van G.V. Weerdinge hun tweede KNGU
wedstrijd mogen turnen. Wat zijn we blij dat de meiden weer mogen deelnemen aan
wedstrijden.

Bij de tweede wedstrijd is het team E
(IsaDijkhuizen, Lana Smelt en Nienke
Brunia) tweede geworden en Isa Dijkhuizen

Buinen: Peter Leeuw (65. Nick
Haandrikman); Arno Huizing (46. Sanders),
Marcel Vedder, Michiel Vedder en Wilkens;
Ottens, Remco Huizing, Komduur en
Sikkema (46. Bodde); Torsten Leeuw en
Stevens (65. Van Hoorn). (Week in Week uit/
Gerry Grave)

De seizoenswandeling vindt plaats op
zondag 8 en 29 mei a.s., start om 13:30 uur
en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.
Het is handig om stevige wandelschoenen
aan te trekken. De kosten zijn € 6,- voor
volwassenen en € 4,- voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar. Vooraf aanmelden:
www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/
hondsrug/seizoenswandeling-hondsrug.
Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad,
Steenhopenweg 4, 9533 PN in Drouwen.
Voor meer informatie en overige activiteiten
kun je kijken op
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

G.V. Weerdinge turnt een mooie wedstrijd
in Beilen

Team Jeugd F; Robin Stooker, Nina Gernaat
en Nienke Goet wisten een 1ste plaats te
behalen. Britte Idema hoorde ook nog bij
dit team, maar was helaas ziek. Daarnaast
wist Nienke Goet 1st te worden tijdens
deze meerkamp, Robin Stooker 2de en
Nina Gernaat 4de met 0,1 punt verschil van
nummer 3. Hierdoor werd het bijna een 1,2,3
voor G.V. Weerdinge. Wat een mooi begin
van de dag.

Buinen-Schoonebeek 1-4
10. Huser 0-1, 15. Twan Steffens 0-2,
50. Huser 0-3, 83. Leon Steffens 0-4, 90.
Komduur 1-4. Toeschouwers: 125.

wist bij de indivuele uitslag de 3de prijs te
bemachtingen. Naomi Rengers heeft een
super mooie wedstrijd ervaring gehad! Team
Niveau 5, bestaande uit: Lilly Dijkhuizen,
Amy Gernaat, Daneé Smelt, Ruby Joling en
Emma-Sophie Bakker wisten met het team
knap 3de te worden. Daarbij wist Daneé heel
knap 1ste te worden en Amy 5de.
Save the date: Vrijdag 17 juni t/m 18 juni
hebben we weer een turnkamp. Hier hebben
we natuurlijk ontzettend veel zin in. (Tekst
Dianne de Rijk-Nieborg – Foto Alinde Nieborg)

een beetje liet vieren. Ondanks dat, wist JVV
geen gaatje te vinden in de verdediging van
Dat zagen we ook terug in de wedstrijd.
Valther Boys om echt gevaarlijk te worden.
Valther Boys was de hele wedstrijd de
Robin Eggens had de linies als laatste man
bovenliggende partij. Vanaf het eerste
goed gesloten. Op het middenveld had
fluitsignaal werd er volop druk gezet naar
centraal, Dennis Middeljans alles onder
voren. Er boden zich al diverse scoringkansen controle.
aan, maar het geluk zat nog niet mee.
In 65e minuut was het wel weer raak voor
Na 20 minuten was het eindelijk raak,
Valther Boys. Een pegel van Robin Eggens
een uitstekende combinatie over diverse
verdween voor de vierde maal achter doelman
schijven werd door Basilius Dellas de 1-0
Remco Vos van JVV. De beste mogelijkheid
binnengeschoten. 8 minuten later bracht
om te scoren was voor Mathijs Nonkes van
Joram Muntinga door een frommel goal de
JVV in 75e minuut, alleen op doelman Niels
stand op 2-0. JVV stelde hier maar weinig
Kort af faalde hij hopeloos door ver naast te
tegen over. Het was in de aanval totaal
schieten.
machteloos. Het duurde tot de 35e minuut
voordat men enig sinds gevaarlijk opdook
Invaller Mathijs van Dalen liet in de 80e
voor het doel van Valther Boys. Net voor
minuut de keeper van JVV volledig kansloos
rust in de 45e minuut maakte Joël Eggens de door een beauty van een doelpunt. Net
derde treffer voor Valther Boys na een goed
binnen de zestien krulde hij de bal in de verre
opgezette aanval.
bovenhoek. (Zie foto) Scheidsrechter Kuipers
heeft een gemakkelijk middagje gehad en
JVV kwam na de thee beter in hun spel,
hoefde zich weinig in de spannen. Voor
misschien wel doordat Valther Boys al een
Valther Boys nog vier wedstrijden te gaan.
comfortabele voorsprong had en de teugels
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Of je nu je eerste of volgende woning
koopt of je hypotheek wilt oversluiten:
De Hypotheker in Emmen, Klazienaveen
of Coevorden helpt je verder

Dinsdag 3 mei 2022

Tanja de Ruiter stopte na 27 jaar bij
Drogisterij Lammie Vedder in Gieten

Door Miranda Wolters
Een goed en betrouwbaar advies voorafgaand aan het kopen van een huis of het
oversluiten van je hypotheek is enorm belangrijk, zeker nu de woningmarkt nog altijd
wat ‘overspannen’ is en de rentes op hypotheken de afgelopen tijd een stijging lieten
zien. De Hypotheker helpt je verder en belooft je altijd de beste deal en het meest
eerlijke advies te geven.
Henk de Boer is directeur van de vestigingen
in Emmen, Klazienaveen en Coevorden
en zegt hierover: “Het is belangrijker dan
ooit om, voordat je een bod op een woning
uit gaat brengen, goed na te gaan hoeveel
je precies kunt lenen en tot hoever je dus
kunt gaan met je bod. Er is nog altijd te
weinig aanbod qua koopwoningen en dus
wordt er in de meeste gevallen nog steeds
flink overboden. Gaat de rente net weer
wat omhoog op het moment dat je een bod
uit wilt brengen dan zou het best kunnen
zijn dat je juist vanaf dat moment minder
kunt lenen. Ga dus van tevoren goed na
wat je mogelijkheden zijn.” De Hypotheker
vergelijkt voor het beste hypotheekaanbod de
hypotheken en voorwaarden van meer dan
40 aanbieders en houdt voor de beste deal
ook rekening met eventueel veranderende
levensomstandigheden. Deze moet in
het geval van overlijden, werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid ook nog altijd bij je
passen, het moet natuurlijk niet zo zijn dat de
woning in zo’n geval verkocht moet worden
omdat het financieel niet meer op te brengen
is?

alleen dan kun je er zeker van zijn dat je
er financieel voordeel uithaalt.” Overigens
kun je een hypotheek ook gebruiken om
een verbouwing mee te financieren of je
woning te verduurzamen. Verduurzamen
doe je dan bijvoorbeeld door zonnepanelen
aan te schaffen in combinatie met een
warmtepomp. Mocht je niet over voldoende
middelen beschikken om de aanschaf
mee te financieren dan mag je hiervoor
tegenwoordig tot 106% van de waarde van je
woning lenen.

Ben je van plan een woning te gaan kopen
of wil je je huidige woning gaan verbouwen
en/of verduurzamen? Een bezoek aan De
Hypotheker helpt je verder, van hen krijg je
zwart op wit tot welk bedrag je kunt lenen
en tegen welk tarief. Een eerste gesprek op
de vestiging is altijd vrijblijvend en eventueel
wordt er daarna samen een analyse van de
situatie op dat moment gemaakt. Uit die
analyse rolt vervolgens een profiel met
een bijbehorend advies. “De Hypotheker
hanteert voor haar dienstverlening duidelijke
tarieven die vooraf besproken zullen worden
zodat er achteraf nooit verassingen zullen
Ondanks het feit dat de rente op hypotheken zijn”, aldus Henk. Een hypotheek is en
de afgelopen tijd gestegen is kan het nog
blijft voor iedereen verschillend en het gaat
altijd zo zijn dat oversluiten van de hypotheek daarom altijd om maatwerk, waarom zou je
de moeite waard is. “Maar dat geldt niet per
hiervoor dan niet naar de meest betrouwbare
definitie voor iedereen en daarom is het ook
hypotheekadviseur gaan? Een afspraak maken
hierbij belangrijk om je goed voor te laten
kan eenvoudig online op www.hypotheker.nl
lichten door je hypotheekadviseur”, aldus
maar bellen naar de vestiging van jouw keuze
Henk. “Maak samen een goede vergelijking,
kan natuurlijk ook.
De Hypotheker
Marktplein 152
Emmen
Tel: 0591 – 640 800
www.hypotheker.nl

Langestraat 504
Klazienaveen
Tel: 0591 – 708 888

Sallandsestraat 108
Coevorden
Tel: 0524 - 518 833

Struun’n in Valthermond
Toeristendag 2022 of in onvervalst Valthermonds “ Een dagje Struun’n in
Valthermond”. Nadat de maatregelen roet in het eten heeft gegooid gaan we dit
jaar weer een dagje Struun'n in Valthermond organiseren. Wat heeft Valthermond de
toeristen te bieden??? Uit de voorgaande edities is gebleken dat we een divers aanbod
hebben. Laten we met z'n allen Valthermond op een mooie zaterdag in augustus weer
eens op de kaart zetten.
Iedere Valthermonder die denkt dat hij/
zij iets te bieden heeft voor de toerist kan
zich aanmelden. Dat kan van particulier tot
bedrijf. Van buurthuis tot vereniging. Het
maakt niet uit. Samen gaan het ons vast
weer lukken om er een fantastische dag van
maken. We hebben al meerdere aanmeldingen
binnen, zodat de dag door kan gaan.
Woensdag 25 mei a.s. hebben we een
1e bijeenkomst in buurthuis ’t Veurhof,
aanvang 19.30 uur. Mocht u bij het

lezen van dit epistel zich bedenken dat
u eerder berichtgeving hebt gemist??
Meldt u zich en schuif de 25e aan!!
Zodat we in gezamenlijkheid vroegtijdig
aan de voorbereiding kunnen gaan
beginnen;Aanmelden of nadere info
via: info@valthermond.nu of via een
chatbericht op facebook pagina Struun’n in
Valthermond. Op de facebook pagina vindt u
tevens sfeerbeelden van eerdere edities.
Koert Lanting, Valthermond.NU

Afgelopen vrijdag was Tanja de Ruiter uit Eext voor het laatst bij Drogisterij Lammie
Vedder in Gieten werkzaam. Daarmee kwam een einde aan 27 in de drogist werkzaam
te zijn geweest. Als meisje van zeventien begon ze er in de zomer van 1995 te werken.
Toen nog als tijdelijke kracht. Bijna drie decennia later vertrekt ze er dus en kijkt ze
op een fantastische tijd terug.
“Het was echt prachtig om te doen. Ik kwam
hier in 1995 te werken en heb het altijd erg
prachtig gevonden. Geen dag was saai en
altijd genoot ik van het werk, de collega’s
en de contacten met de mensen. Dat laatste
vond ik ook echt geweldig; ik mag graag
mensen helpen en de waardering die ik altijd
kreeg was zo mooi.” Tijdens haar nieuwe
werkzaamheden zal dit zeker van pas komen.
De Ruiter staat namelijk vanaf afgelopen
maandag bij Interzorg Kornoeljehof in Vries
op de loonlijst. “Er is heel veel vraag in de

zorg en het leek me erg leuk om nu ander
werk te gaan doen. Ik kon meteen beginnen,
maar moet nog wél opleidingen volgen, maar
dat komt allemaal wel goed.”
Zowel op donderdag 28 april en afgelopen
vrijdag kon de inwoonster van Eext zich op
heel wat felicitaties verheugen, want tijdens
die dagen kwamen tientallen mensen langs.
Voor De Ruiter was het een dag met dubbele
gevoelens. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Tentoonstelling Keramisch Museum
Goedewaagen in Nieuw-Buinen,
kunstglazuren Bert-Jan Baas
Als keramiekverzamelaar en chemicus analyseert Bert-Jan Baas (Stadskanaal, 1983)
sinds 19 jaar kunstglazuren van Nederlandse keramiekfabrieken en potterie pioniers
vanaf 1890. Bert-Jan Baas` eerste onderzoek richtte zich bij Royal Goedewaagen op
de daar bewaard gebleven labjournalen. Zo ontsloot en achterhaalde hij ook speciale
glazuurrecepten van de Amsterdamse plateelbakkerij De Distel.
In het verlengde van zijn in het Keramisch
Museum Goedewaagen ondergebrachte
plateelverzameling wierp hij zich op de
grensverleggende rol van W.H. Mauser
vanaf 1894 bij de Porceleyne Fles. Basis
ook van één van zijn grootste successen.
Samenwerkend met dr. Luc Megens van
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
ontfermde het Amsterdamse Rijksmuseum
zich over het praktijk-archeologisch
onderzoek van Baas naar het zogenaamde
Cats's Eye onderzoek. Dit leidde tot
een subsidie voor verdere research
naar kunstglazuren waarbij zich in de
reductiebrand van de oven een bijzonder
gekleurde vlekstructuur ontwikkelde.
Spraakmakend is ook Bert-Jan Baas'
onderzoek naar de kunstglazuren van de
in Groningen geboren keramiekpionier
Bert Nienhuis (1873-1960) en dan met
name naar diens blauwe en rode glazuren.
Luc Megens van de Rijksdienst draagt
zorg voor de fysiologische analyse van de
gebruikte pigmenten. Die grondstoffen en de
temperaturen van de ovenstook zijn in

het begin van de 20e eeuw niet of nauwelijks
gedocumenteerd.
Werkend als biochemicus van 2015 tot 2018
in Austin, Texas kon Bert-Jan Baas aan de
plaatselijke Art School experimenteren met
de techniek van lusterglazuren die ooit in
Mesopotamië ontwikkeld was. Later werd
de techniek ook beoefend in het Moorse
Malaga en vandaar in het Toscane van de
Renaissance. Wezenlijk voor die techniek is
het om bij het afkoelen van de keramiekoven
het zuurstofgebruik te beperken tot wat
daarvan in de gebruikte pigmenten aanwezig
is. Door deze zogenaamde reductie kunnen
wondermooie metaal- of parelmoerlusters
ontstaan.
Sinds 2019 kan Bert-Jan Baas daartoe werken
in het laboratorium van de aardewerkfabriek
Royal Goedewaagen. Hij verwerkt daarbij
gietmodellen van de fabriek die in hun
vormgeving rechtstreeks teruggaan tot de
Nieuwe Kunst van rond 1900. In de nieuwe
keramiekgalerie van het museum en in
het museum zelf worden de lusterglazuur
objecten nu geëxposeerd. Tot 26-9-2022.
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Kaartverkoop Jubileumfeest SV Borger
gestart

Bekend jong talent Joshua ten Doornkaat
treedt op in d’Rentmeester in Valthermond

In het weekend van 1 en 2 juli viert S.V. Borger haar 75-jarig jubileum. Inmiddels
is het aftellen richting het feest begonnen. De online kaartverkoop voor zowel de
jubileum feestavond op zaterdag 2 juli, als voor de verrassingswandeling ‘Borger op
Drift’ op 1 juli is gestart. Zegt het voort, want de vereniging hoopt tijdens het jubileum
vele (oud-)leden, supporters en overige belangstellenden met een groenwit hart te
mogen ontvangen.

Wij waren blij verrast toen Joshua aan ons
vroeg; ik wil graag bij jullie optreden, kan
dat ook? Ja, heel graag, want tijdens zijn
eerste optreden in d’Rentmeester, waarbij
Joshua Bert Hadders op de contrabas
begeleidde, genoten we van deze
prachtige combinatie. Een jonge hond
met een groot muzikaal talent. En dat
heeft bij ons diepe indruk achtergelaten.

Tickets kopen
De kaarten voor beide evenementen kunt u
alleen online bestellen. Op de website van
SV Borger (www.svborger.com) vindt u de
linkjes naar het ticketsysteem. U kunt ook
de QR-code op de bij dit artikel geplaatste
informatieposter gebruiken, daarmee komt u
direct bij de juiste pagina.
Jubileumfeest op zaterdagavond 2 juli
Op de zaterdagavond staat het klapstuk
van het jubileum op het programma. In de
feesttent op sportpark de Drift hoopt de
organisatie vele bekenden uit het heden en
verleden van de club te mogen ontvangen om
er gezamenlijk een overweldigend (reünie)
feest van te maken. Aan de muziek zal
het niet liggen. De fantastische coverband
Xclusive staat op het podium. Xclusive blaast
vol energie en enthousiasme het dak er af.
De band wordt alom geprezen vanwege zijn
veelzijdigheid, muzikaliteit, repertoirekeuze,
het goede geluid en ga zo nog maar even
door. Niet voor niets behoort Xclusive tot de
top van de Nederlandse party- en coverbands!
Locatie: Sportpark de Drift
Datum: Zaterdag 2 juli 2022
Starttijd: 20.00 uur. Ticketkosten p.p.: €10,(earlybird tot 6 juni). Meer info Xclusive:
www.xclusive-live.nl

Verwacht niet dat uw stappenteller op tilt zal
slaan, de afstanden zijn goed te overzien, het
gaat bij deze activiteit om de totale belevenis!
Locatie: Sportpark de Drift
Datum: Vrijdag 1 juli 2022
Starttijden: Om het kwartier tussen 18.00
en 20.15 uur (u koopt een kaart voor een
bepaalde starttijd)
Duur: ca. 2 uur
Ticketkosten p.p.: €5,De entreeprijzen zijn bedoeld om de kosten
van het evenement te dekken, niet om er
winst op te maken. De organisatoren wilden
daarvoor, zeker na de Corona-periode, geen
beroep doen op de hondstrouwe sponsoren
van de vereniging!
Zegt het voort!
SV Borger beschikt niet over een sluitend
historisch ledenbestand. Oud-leden en
andere oude bekenden uitnodigen is daarom
niet mogelijk. De organisatoren roepen een
ieder dan ook op om generatiegenoten in te
lichten en vervolgens te mobiliseren om met
elkaar één of meerdere activiteiten te gaan
bezoeken.

Overige activiteiten
Naast de al genoemde avondonderdelen
wordt er op zaterdag 2 juli voor de jeugd en
‘Borger op Drift’ op vrijdagavond 1 juli
voor de senioren nog een voetbalactiviteit
Deelnemers zullen in groepen een wandeling georganiseerd. Ook staat er voor sponsoren
maken over het sportcomplex. Onderweg
en bobo’s (in de goede zin van het woord)
staan diverse verrassingen op het programma. nog een formele receptie gepland. Voor
Denk hierbij bijvoorbeeld aan muziek
deze activiteiten hoeven echter geen kaarten
en toneel. Maar laat u vooral verrassen!
aangeschaft te worden. Meer informatie
Natuurlijk staat de voetbalvereniging en haar hierover volgt binnenkort.
historie centraal.

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

Dit keer speelt hij, als onderdeel van de
culturele vrijheidsweken veen en zand op 6
mei om 20:00 meeslepende melodieën op
zijn banjo en gitaar, vooral geïnspireerd door
Americana. Daarnaast zingt hij ook nog
traditionele Amerikaanse folksongs.
d’Rentmeester biedt nieuwe talenten graag de
kans om op te treden. Joshua ten Doornkaat
is een 19-jarige multi-instrumentalist uit
Groningen. Zijn muziek is een subtiele mix
van Amerikaanse folksongs, vrolijk banjospel,
en meeslepende gitaarmelodieën.
Geïnspireerd door de Americana neemt hij
je mee op reis door bossen, langs riviertjes,
door konijnenholletjes en naar een oude
herberg. Je bent van harte welkom om deze
unieke voorstellingen te komen bezoeken in

De bar gaat open vanaf 19.15 uur, parkeren
op eigen terrein. Kaarten zijn te bestellen via
de website www.drentmeester.nl

Jeugd tot 18 jaar deze zomer 5 keer gratis naar het zwembad

Doe mee en ga voor een “frisse start” na
corona
Vaak is de afgelopen maanden gesproken over het effect van Corona op onze jeugd.
Meerdere malen zijn er zorgen geuit door de gemeenteraad en is er gezocht naar
manieren om het onze jeugd gemakkelijker te maken. Dit na een lastige periode
waarin sociaal contact en sporten beperkt of niet mogelijk was.
Vanuit het Rijk maar ook de Provincie
Drenthe zijn verschillende regelingen in het
leven geroepen om vrijwilligersorganisaties te
ondersteunen na corona. Eén daarvan is de
subsidieregeling ‘Frisse start na corona’.
De gemeente Borger-Odoorn heeft daarnaast
een Sport- en Gezondheidsakkoord waar,
allerlei verenigingen, organisaties en ook alle
politieke partijen voor hebben getekend.
Een akkoord, waarin naast sporten ook
gezondheid en welzijn een belangrijk thema
is. Deze thema’s zijn voor ons onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

Nu de samenleving weer volledig open is en
alle beperkingen zijn opgeheven blijkt dat
de jeugd een duidelijke behoefte heeft naar
verbinding met leeftijdsgenoten. De fractie
van Leefbaar Borger-Odoorn heeft daarom
In verband met de 4 mei herdenking en de vrije dag op 5 mei zijn er wijzigingen in het een motie opgesteld om die zoektocht een
programma van het dorpshuis. Op 4 mei gaat Samen Eten niet door. Dat is verplaatst eerste impuls te geven.
naar 11 mei.
Een eerste verkenning leverde een aantal
ideeën op. Het moest laagdrempelig zijn,
Op 5 mei gaat Met Elkaor niet door.
Op 12 mei is de om 10.00 uur weer
voorzien in een duidelijk behoefte en
gelegenheid om samen koffie te drinken.

Berichten van het dorpshuis
2e Exloërmond

de sfeervolle concertboerderij d'Rentmeester
in Valthermond.

bijdragen aan het “weer in beweging krijgen
van de Jeugd” Leefbaar Borger-Odoorn heeft
daarom een motie opgesteld waarin de jeugd
tot 18 jaar de mogelijkheid krijgt dit jaar 5
keer gratis een zwembad in onze gemeente
te bezoeken. Een mooi gebaar met de zomer
in het vooruit zicht. Een echte “frisse start”
dus. Deze sympathieke motie kon na een
vlammend betoog van Bianca Haan rekenen
op een meerderheid in de gemeenteraad.
Leefbaar Borger-Odoorn en zeker ook
een groot deel van onze jeugd, dankt de
gemeenteraad hartelijk voor deze steun!
Dus: alle jongeren tot 18 jaar! Vraag hem
aan zodra dit kan. De gemeente gaat via de
gebruikelijke kanalen bekend maken hoe e.e.a.
kan worden aangevraagd.
Deze zomer kan alle jeugd tot 18 jaar uit onze
gemeente 5 keer gratis zwemmen in één van
onze prachtige zwembaden. De gemeenteraad
hoopt hiermee een eerste aanzet gegeven te
hebben in de zoektocht naar verbinding en
beweging na een periode die voor veel jeugd
moeilijk is geweest.
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GRATIS NAAR DE
MUZIEKFEESTEN
IN ONSTWEDDE
VRIJDAG 13 MEI 2022

AANVANG: 20.00 UUR

Het Grote Tentfeest
QMUSIC THE PARTY
Overdekte MuziekArena op het evenemententerrein aan de
Wessinghuizerweg in Onstwedde. MuziekArena open om 19.00 uur

ZATERDAG 14 MEI 2022

MOOI WARK

AANVANG: 20.00 UUR

LIVE IN CONCERT!
Overdekte MuziekArena op het
evenemententerrein aan de
Wessinghuizerweg in Onstwedde.
MuziekArena open om 19.00 uur

GA VOOR GRATIS E-TICKETS NAAR:

WWW.NAARONSTWEDDE.NL
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Hendrik van den Brink uit Gasselte
ontving Koninklijke Onderscheiding

Dinsdag 3 mei 2022

Madelief Harten uit Drouwen presteerde
goed tijdens Kunstbende van Drenthe
De Kunstbende van Drenthe is hét creatieve platform voor jongeren van dertien tot
en met achttien jaar. Op het gebied van dans, dj, expo, fashion, film, muziek, taal en
theater kunnen ze hun kwaliteiten laten zien en op dit gebied veel leren. Ook is er een
wedstrijdelement. Jongeren kunnen er tijdens een voorronde in hun eigen provincie
podiumervaring opdoen. De winnaars krijgen een coachingstraject en gaan door naar
de finale. De finalewinnaars kunnen hun werk op een mainstage, van Mysteryland tot
Oerol, laten zien.
Madelief Harten uit Drouwen is achttien
jaar en presteerde in twee categorieën
goed, namelijk muziek en taal. Ze werd
respectievelijk tweede en derde en is maar wat
blij met de prestaties. “Het was erg leuk om
te doen en ik ben heel blij met deze prestaties.
Ik hou van muziek maken en schrijven vind
ik ook erg leuk. Op deze manier kon ik laten
zien waar ik sta: een prachtige ervaring.

Op dinsdag 26 april jl. werden de traditionele onderscheidingen weer uitgereikt
en werden mensen die veel voor de maatschappij betekenen en betekend hebben
Koninklijk onderscheiden. Die eer viel Hendrik van den Brink uit Gasselte die dag
ook te beurt; hij werd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. De plechtigheid Ik moest bij muziek een inspeelnummer
vond in het Witte Kerkje in zijn woonplaats plaats.
en een eigen nummer spelen. Op dat eigen
nummer werd je beoordeeld. Dat van mij
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van
toont een niet aflatende inzet voor de kerk
ging over een paardenbloem. Ik stond
de gemeente Aa en Hunze speldde de
en de Gasselter gemeenschap. Hij is actief,
daar eigenlijk met mijn elektrische gitaar
onderscheiding op waarna er gelegenheid
heeft kennis van zaken en doet de activiteiten omdat mijn akoestische gitaar de dag van
tot feliciteren was. Van den Brink wist
vol betrokkenheid en inzet. De Koninklijke
tevoren stuk ging, maar de jury gaf me een
zich vergezeld door tientallen bekenden,
onderscheiding is een terechte waardering
compliment over hoe leuk het was dat ik daar
familieleden en anderen die hem met zijn
voor zijn werk.” Van den Brink zelf was
met elektrische gitaar stond. Een geluk bij een
benoeming feliciteerden. Hij heeft veel voor
er vrij nuchter onder en bleef steeds kalm.
ongeluk dus.”
de protestantse gemeente Gasselte gedaan en Hij is ondanks dat ontzettend blij met de
was op dat gebied in verschillende functies
waardering en vond het erg prettig dat er
actief. Hiemstra sprak vol lof over de inzet
zoveel mensen waren gekomen. (Week in Week
van de Gasselter: ““De heer van den Brink
uit / Gerry Grave. Foto: Herman van Oost)

In de categorie taal heeft ze een aantal kleine
stukjes voorgedragen die de overkoepelende
titel 'mijlpalen' hadden. Ze had nog nooit
eerder meegedaan aan taal, dus dit was extra
spannend om te doen. “Ik vond het heel leuk
om te horen van de jury dat ik het goed heb
gedaan. Het is ook heel fijn om te horen dat
je goed bent in de dingen die je leuk vindt om
te doen.” Op donderdag 5 mei staat ze op het
Bevrijdingsfestival in Assen. (Week in Week uit
/ Gerry Grave. Foto: Hesterliena Wolthuis)

Bij het Wieler Café van Schutrups

Legendarische Johan Museeuw was in
Exloo

Albert en Hendrikje Hingstman uit Gieten waren woensdag 27 april jl. 65-jaar
getrouwd en vierden toen hun briljanten huwelijk. Het echtpaar woonde na hun
trouwen op een boerderij in Gieterveen, later verhuisden ze naar Gasselternijveen en
nu wonen ze alweer ruim 15 jaar in Gieten. Albert is inmiddels 88 jaar en Hendrikje is
86 jaar. Het echtpaar kreeg drie kinderen en heeft inmiddels 5 kleinkinderen. Namens
de gemeente Aa en Hunze bracht Burgemeester Anno Wietse Hiemstra een bezoek
aan het Bruidspaar om de felicitaties over te brengen.

Tweede damesteam volleybalsters OSR
uit Exloo verloor topduel
Afgelopen zaterdag verloor het tweede damesteam van volleybalvereniging OSR
uit Exloo in de eigen sporthal met 3-1 van het Klazienavener BBQ Time Tjoba 3.
Daardoor blijft het in de strijd om het kampioenschap ongekend spannend; de Exloër
dames strijden met de vrouwen uit Klazienaveen om de titel. Het verschil in punten is
met nog twee wedstrijden te spelen twee in Exloër voordeel.
Bij winst zouden de vrouwen uit Exloo heel
dicht bij de titel zijn geweest, maar het mocht
dus niet zo zijn. Sfeer was er overigens wél. In
een gezellige ambiance waren de gastvrouwen
aanvankelijk niet geheel vrij van spanning,
want de eerste set verliep niet goed; steeds
liepen ze achter de feiten aan en werd met
25-11 verloren.
In de tweede set ging het beter en werd met
25-17 gewonnen. Set drie was tot en met
het einde spannend, maar de gasten wonnen
die wél met 25-23 om uiteindelijk de slotset
ook naar zich toe te trekken (25-17). “Als we
hadden gewonnen dan zouden we nog één
set in een andere wedstrijd moeten winnen.
Het was niet heel best, maar dat weten we
allemaal. Er zijn gelukkig nog kansen om de
titel te pakken”, zei speelster Ellen Smit van
OSR 2.

Er volgen nog twee duels voor OSR 2:
op 10 mei de thuiswedstrijd tegen Quinto 1
en vier dagen later is Sleen 2 de tegenstander.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Afgelopen donderdagavond stond de winkel van Schutrups in Exloo in het teken van
de wielersport. Grote namen als Gio Lippens, Erik Dekker, Johan Museeuw, Gert
Jakobs, Martijn Keizer en Janneke Ensing waren aanwezig.
De winkel was omgetoverd tot een café
met heerlijke biertjes en wijn, hapjes,
gezelligheid en fantastische muziek van
de band ‘Hollywood Horseshit’. De ruim
150 bezoekers konden genieten van een
avond vol met mooie verhalen en anekdotes

verteld door de oud-renners én wielrenners
uit de omgeving. De koersen van de
afgelopen weken, wedstrijden van vroeger
en wedstrijden die nog gereden gaan worden
werden niet onbesproken gelaten. Kortom,
een mega gezellige avond!

Zaterdag 7 mei a.s.

Josien Bakker en Krzysztof Groen live in
Odeon Cultuurhuis in 2e Exloërmond
Elke eerste zaterdag van de maand organiseert Odeon Cultuurhuis Klappen voor de
Kunst. Een steunproject om artiesten een hart onder de riem te steken. Op zaterdag
7 mei a.s. komen Josien Bakker en Krzysztof Groen naar Odeon Cultuurhuis in 2e
Exloërmond om hun “Grunniger laidjes” , hun eigen werk en andere covers ten
gehore te brengen.
Deze twee jonge talenten hebben al heel
wat ervaring samen opgebouwd in de
countryformatie little Cash. Hun passie is om
mooi in het gehoor liggende muziek te maken
en dat doen ze wekelijks op het podium.
Ook solo weten ze hun publiek te vermaken;
Josien heeft het Grunniger laidjesfestival
al een keer gewonnen en staat nu met
haar nummer Ritme hoog in de Noord
9 en Krzysztof speelt en zingt heerlijke
countrycovers van o.a. Johnny Cash en Willie
Nelson. Genoeg redenen om dit fantastische
optreden niet te willen missen! Josien en
Krzystof starten om 20.00 uur. (Zaal open
om 19.30 uur) Kaarten zijn te bestellen via
onze website www.odeon cultuurhuis.nl.

Dit optreden valt ook midden in de Veen
en Zand vrijheidsweken, die we samen
met allerlei vrijwilligers vanuit het hippisch
centrum Exloo, D’Rentmeester en Pand
405 in Valthermond mede organiseren.
Voor het programma van de Veen en Zand
Vrijheidsweken kijk je op www.veenenzand.nl
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Uitslagen Bridgeclub Borger
Uitslagen van de afgelopen week in het Anker van 25 t/m 28 April
2022.
Maandagavond 25 April 1e lijn A-lijn
1
Ellen Roeper & Johannes Sijbom
2
Edith van Bruggen & Ina Copier
3
Hans v Bruggen & Willem Kamps

65,35%
63,99%
60,14%

Dinsdagavond 26 April 2e lijn A-lijn
1
Roelie & Sammo Wesseling
2
Eric Machiels & Frans Musters
3
Edith van Bruggen & Date Keuning

60,42%
57,50%
56,25%

B-lijn
1
Neeltje Tack & Henny Schmidt
2
Geert Boekholt & Tinus Zinger
3
Menke Danhof & Gerda Wind

62,92%
59,97%
59,20%

Dinsdag 3 mei 2022

Gemeente Aa en Hunze organiseerde laatste
inzamelingsactie voor opvang Oekraïners in
Papenvoort

Woensdagavond 27ste Oranjedrive 27 April A-lijn
1
Irena Furmanek-Orzechowska & Janusz Furmanek 65,83%
2
Johan Booy & Hiljet Schoonbeek
55,80%
3
Ria Groenewold & Reina Chen
54,97%
B-lijn
1
Petra van Dreven & Els Rijkmans
2
Cor Houtenbos & Trijntje Gerrits
3
Gerda & Berend Uneken

67,70%
61,30%
59,85%

Donderdagmiddag 28 April A-B-lijn
1
Grietje Lokman & Willem Kamps
2
Marjan Funken & Roel Timmers
3
Trijntje Gerrits & Betsy Scheffer

63,51%
60,03 %
55,98%

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

Op donderdag 28 april jl. en afgelopen vrijdag vond er een tweede
en laatste inzamelingsactie voor de opvang van Oekraïners in
Papenvoort plaats. Deze keer werd inwoners van de gemeente om
spullen die op de inrichting van de wooneenheden zijn gericht
gevraagd.
Velen brachten de spullen langs
zodat de loods goed gevuld was
geraakt. Afgelopen vrijdag werden
de spullen naar Papenvoort
gebracht. “Het was onze tweede
inzamelingsactie om de laatste
gebouwen in Papenvoort te
vullen. Zowel op donderdag als

vrijdag was het behoorlijk druk en
werden er veel bruikbare spullen
ingeleverd: mooi om te zien. We
verwachten dat we nu vrijwel alle
gebouwen kunnen vullen en dat
de Oekraïense vluchtelingen in een
huiselijke sfeer worden ontvangen”,
sprak Willard Bouwmeester van

de gemeente Aa en Hunze. Met
deze inzamelingsactie is een einde
aan de inzameling van spullen
in de gemeente gekomen; de
vluchtelingen hebben straks allen
hun intrek in de wooneenheden
genomen. “We deden het graag
en zonder de hulp van al die
vrijwilligers en gulle mensen was
dit niet mogelijk geweest”, sprak
Bouwmeester. (Week in Week uit /
Gerry Grave)
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Praktijk Oorsprong in Borger:
‘Terug naar je kracht’
Al 25 jaar heeft Jeanette Westenberg een praktijk in Borger: Praktijk Oorsprong. Samen met mensen die bij
haar aankloppen, kijkt Jeanette naar wat maakt dat iemand zich voelt zoals hij of zij zich voelt.

Door Eline Lohman
Soms hebben mensen zorgen of problemen
waardoor er (te) veel stress ontstaat, wat onder
meer kan leiden tot slaapproblemen en een burnout. Jeanette: “Ik kan mensen helpen, door te kijken
naar de puzzel van waarom iemand zich voelt zoals
hij of zij zich voelt. Ze kunnen er beter uitkomen met
allerlei oplossingen.”
Dan heeft Jeanette het over de behandelingsvormen
die zij aanbiedt. Zoals burnout begeleiding,
gebaseerd op de CSR methode (chronische stress
reversal). De CSR methode is bewezen effectief
en wetenschappelijk onderbouwd. Daarbij is het
uitgangspunt dat er eerst naar de fysieke kant
gekeken wordt, benadrukt Jeanette. “Eerst het

lichaam, dan pas de geest. Als je bijvoorbeeld
extreem vermoeid bent, dan is het belangrijk om
eerst uit te rusten en dan pas te werken aan de
psyche.”
Jeanette biedt verder een achtweekse basiscursus
mindfulness, voor een groep of individueel.
De training leert je stap voor stap hoe je met
stress om kunt gaan. Tijdens de training word je
vertrouwd gemaakt met concentratieoefeningen,
meditatieoefeningen en mindful yoga. De training
is ook geschikt ter voorkoming van of tijdens een
burn-out.
Een andere methode is de familieopstelling. “Hierbij
komen vragen en problemen aan de orde waar we
niet goed raad mee weten, zoals: hoe kan ik met
mijn angsten leren omgaan? Waarom gaat het in
mijn relatie(s) niet zoals ik wens? Meestal geeft
alleen het opstellen van de personen al veel inzicht
in de dynamiek die op de achtergrond van je vraag
speelt. Door familiepatronen zichtbaar te maken en
te erkennen dat jij bent verbonden met je familie,
ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering. Je
kunt de stappen maken die nodig zijn om de balans
te herstellen.”
Tot slot richt Jeanette zich op begeleid zelfinzicht/
de helende reis. Deze methode gaat ervan uit dat
alles wat we in ons leven hebben meegemaakt is

Foto: Herman van Oost
opgeslagen in ons lichaam. De Helende Reis helpt
blokkades en de emoties die daarin besloten liggen
op het spoor te komen en los te laten.
Jeanette: “Dit zijn verschillende methoden, die met
elkaar te maken te maken hebben dat mensen op
een bij hen passende manier zichzelf weer terug
kunnen vinden. Het is altijd maatwerk. Ik word altijd
heel blij van mijn werk, vanwege die constante
puzzel waarmee we zoeken naar oplossingen. Het
spoor volgen naar de oorsprong, wat ook de naam
van mijn praktijk is. Ik word heel enthousiast als
ik naar de resultaten kijk, want die zijn hoog. Het
plezier dat ik in mijn werk heb, haal ik daaruit.
Mensen hoeven niet iemand anders te worden, het
kan om kleine oplossingen gaan.”
De consulten kunnen deels vergoed worden door de
zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering.
EMDR - een therapie voor mensen die last blijven
houden van de gevolgen van een schokkende
gebeurtenis - wordt in de toekomst ook nog aan het
aanbod van Praktijk Oorsprong toegevoegd.
Zie oorsprong.nu
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Gezond & Zo ie ben
ik?
Voedingsadvies
Mijn naam is Relia Uilenberg en vanaf 2020 trotse
eigenaresse van Gezond&Zo Voedingsadvies.
In mijn praktijk begeleid ik cliënten die een gezonde
leefstijl willen en willen afvallen. Cliënten die meer
energie willen en minder vermoeidheid. Ik werk o.a.
met de PuurGezond methode. PuurGezond is geen
dieet, het is een leefstijl. Je leert genieten van lekkere
en gezonde voeding en dat is goed voor je lijf. Ik leer
je de overstap te maken naar koken zonder pakjes
en zakjes op een eenvoudige manier. Zo wordt eten
je beste vriend. Je maakt de stap van kwantiteit naar
kwaliteit. PuurGezond is een eetpatroon waarbij je lijf voeden centraal staat.

Tuin en Hof Lifestyle in Borger
Een cadeauwinkel en tuincentrum aan de Baander 2 in Borger.
Een waar paradijs met sfeervolle ideeën voor binnen en buiten het huis. In
deze gezellige cadeauwinkel vindt u originele en trendy woonaccessoires,
cadeau-artikelen, tuinbenodigdheden in alle prijsklassen en schitterende
sfeerartikelen om cadeau te geven maar ook lekker zelf een warm huis mee
te creëren. Ook voor potgrond en beplanting kunt u terecht bij Tuin en Hof.
Onze winkel is geopend op: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Bezoek ons op Facebook: Tuin & Hof Lifestyle Borger.

Mijn aanpak is geen “strenge dieet juf”, ik bekijk alles op een nuchtere en
sociale manier. In mijn praktijk worden geen shakes aanbevolen en je hoeft ook
geen calorieën te tellen. Ik kan je 1 op 1 begeleiden, maar ook begeleiding in
een kleine groep is mogelijk.
Wil je meer weten? Neem een kijkje op mijn website
www.gezondenzovoedingsadvies.nl of maak een afspraak voor een gratis
kennismakingsgesprek. 06 – 18 11 42 64. Ik ben aangesloten bij de BGN.
Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) je factuur. Informeer bij je
zorgverzekeraar of jij hier ook voor in aanmerking komt.

Bent u nog op zoek naar een Moederdagcadeau?
Kom dan langs bij Tuin & Hof Lifestyle!
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Puur Beauty Hoeve in Drouwen:
beautybehandelingen in luxe ambiance

Een schoonheidssalon met veel sfeer en luxe ambiance dat zich onderscheidt. Dat is waar Puur Beauty
Hoeve in Drouwen voor staat. Van lichaamsmassages, (huidverbeterende) gezichtsbehandelingen,
permanente make-up, laser ontharen met vergoeding tot micro-needling, bindweefselmassage en
binnenkort ook een cosmetische arts – in een luxe omgeving genieten van een schoonheidsbehandeling en
lichaamsmassages kan optimaal bij Puur Beauty Hoeve.

Foto: Herman van Oost

bieden aan onze klanten. Kwaliteit en een stukje
luxe. Daarom is alles in de salon net wat meer
exclusief. De salon is mooi ruim opgezet; alles is
nieuw. Ik ben heel blij met het resultaat. Sowieso
ben ik heel content met dit werk: de veelzijdigheid
gemak; ze hoeven zich niet meer druk te maken over en het contact met de klanten spreken me erg aan.
Door Eline Lohman
verkeerd getekende wenkbrauwen, laat staan het
Je bouwt een band op met elkaar en ik vind het
iedere ochtend wéér tekenen van hun wenkbrauwen, heerlijk om klanten te zien stralen na een bepaalde
Puur Beauty Hoeve was eerder te vinden in Gieten
wat vaak een erg lastige tijdrovende klus is. Ombre
behandeling.”
onder de naam Beauty & PMU salon Marlinda,
Powderbrows is een techniek die ik heel veel toepas.
maar zit sinds een klein half jaartje in Drouwen.
Deze techniek is erg verfijnd en poederachtig van
Wie zit te wachten tot het tijd is voor een
In een verbouwde rietgedekte schuur is de luxe
uitstraling terwijl het wel een duidelijk accent legt
behandeling, kan een kijkje nemen bij de producten
salon van Marlinda Bladt te vinden. Daar zorgt
op de wenkbrauwen en deze er weer mooi vol,
die Puur Beauty Hoeve in de webshop aanbiedt.
zij er met haar medewerkster Miranda –die mede
vrouwelijk en strak uitzien. Het is ook mogelijk om
Ook kun je hier heel gemakkelijk een behandeling
alle lichaamsmassages, zoals hotstone massage
voor permanente eyeliner te gaan. Je krijgt dan een boeken. Momenteel is hier een leuke actie omtrent
verzorgt– ervoor dat mensen helemaal tot rust
Moederdag te vinden. Van make-up tot accessoires
komen. Marlinda: “Ik bied allerlei behandelingen aan lijntje rondom je ogen, voor wat meer oogopslag.
Wij zijn gekeurd door de GGD. Ook werken wij met
zoals ”vegan” tassen en geurkaarsen én van
in mijn schoonheidssalon. Gezichtsbehandelingen
betrouwbare pigmenten van onder andere het
verzorgingsproducten en zonproducten van de
die helemaal in het teken staan om te ontstressen
Duitse merk Labina. Deze pigmenten voldoen aan
merken Comfort Zone en Cenzaa voor de huid.
en te onthaasten zoals ontspannen behandelingen
alle eisen. Veel foto’s van mijn werk kun je vinden
Binnenkort komen er leuke vakantiesetjes aan voor
met als toevoeging een Indiase hoofdhuidmassage
op onze website.”
de zomer. Ook is er is een nieuwe zonnelijn van
tegen hoofdpijnklachten en voor een gespannen
Comfort Zone gekomen waar tevens een leuke actie
nek. Ook huidverbeterende behandelingen zijn
Rust en sfeer zijn de grote pluspunten van de
aan gekoppeld is. En er komt zeer waarschijnlijk een
mogelijk met zoals micro-needling. Ook doen wij
salon, denkt Marlinda. “Miranda en ik zijn allebei
nieuwe make-up lijn aan die ook te vinden zal zijn in
laser-ontharing op gelaat en/of lichaam. Voor dit
best wel perfectionistisch: we willen iets speciaals
de webshop.
laatste werken wij sinds een jaar met een nieuwe
krachtige MedioStar Monolith diode
Grote kans dat het “vegan” makelaser van het Duitse merk Asclepion.
upproducten zijn, want daar heeft
Vrouwen die voor laser-ontharing
Marlinda in haar salon oog voor,
kiezen, kunnen hiervoor geregeld
vertelt zij. “Wij hebben ook volledig
een vergoeding krijgen vanuit de
biologische producten (Sacred
zorgverzekering, bijvoorbeeld bij
Nature) in het assortiment en letten
overbeharing in het gezicht. Ik bied
op duurzaamheid. Zo gebruiken we in
ook lichaamspakketten aan voor een
veel gevallen recyclebare potjes van
laserbehandeling, waarbij mensen
glas in plaats van plastic en we werken
altijd zes behandelingen krijgen voor
zo weinig mogelijk met synthetische
de prijs van vijf.”
stoffen. We zijn met onze lijn Comfort
Zone aangesloten bij de Plastic Soup
Andere behandelingen bij Puur Beauty
Foundation om te voorkomen dat
Hoeve zijn een bindweefselmassage
kleine plastic deeltjes in het lichaam
waarbij de doorbloeding en de
én in de natuur komen. Nog een laatste
aanmaak van collageen sterk
nieuwtje. Binnenkort gaan wij de
gestimuleerd wordt om de huid
mogelijkheid bieden om een afspraak
voller en strakker te maken en niet
te maken in onze salon met Cosmetisch
te vergeten permanente make-up.
arts Dr. Shelly Gangapersad. Ben je
Dit aanbrengen van pigmenten in de
nieuwsgierig hiernaar? Stuur ons dan
huid wordt steeds populairder, merkt
een mailtje. Zodra de datums bekend
Marlinda. “Steeds meer mensen, jong
zijn dan benaderen wij je daarover.”
en oud, kiezen hiervoor. Bijvoorbeeld
voor de wenkbrauwen. Zij kiezen voor
Zie puurbeautyhoeve.nl
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Steeds meer mensen ontdekken quiltwinkel
AnneLiefs in Nieuw-Buinen
Quiltwinkel AnneLiefs aan het Zuiderdiep 74 in Nieuw-Buinen is in de coronatijd behoorlijk uitgebreid.
Begrijpelijk, want juist in deze periode van vaker thuis zitten, hebben meer en meer mensen het quilten
ontdekt. En dan wil je daar wel de juiste spullen voor hebben. Die zijn te vinden bij AnneLiefs.
nog meer quiltstoffen aanbieden. Daardoor hebben
we een groot assortiment in de winkel, dat nog
altijd steeds verder uitbreidt. Mensen komen bij
ons vanwege de persoonlijke benadering en de
gezelligheid, horen we van klanten.”
Het begon in 2015 allemaal met een webshop. Dat
liep zo goed, dat 1 mei 2019 een winkel geopend
werd aan het Zuiderdiep. Ook nu gaan de zaken
heel goed, zegt Annelie. “Het wordt steeds wat
drukker; mensen weten ons goed te vinden. We
geven ook workshops, zoals voor beginners en voor
gevorderden of over een bepaalde techniek. En op
de vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur komen
hier dames handwerken. Iedereen is met een eigen
werkstuk bezig en dat is mooi om te zien. In het
verlengde hiervan ligt een gratis project dat ieder
jaar aangeboden wordt en waar quilters wereldwijd
aan meedoen. Elke zaterdagochtend krijgen mensen
Foto: Herman van Oost die dat willen een mail met een stukje van een
Door Eline Lohman
patroon. Ze weten niet wat het wordt. Zij quilten
steeds een stukje en in een jaar tijd groeit het
Qua vloeroppervlak is AnneLiefs flink uitgebreid de
werkstuk uit tot een quilt. Daar zijn we nu ook weer
afgelopen tijd. “De kans deed zich voor om op de
mee bezig met elkaar.”
huidige locatie uit te breiden,” vertelt eigenaresse
Annelie Dikland. ,,We zitten in het pand waar De
Wie quiltstoffen koopt bij AnneLiefs, kan rekenen
Naaidoos vroeger zat; wij zijn in het voorste deel
op honderd procent kantoenen stoffen van
van het pand begonnen en toen het achterstuk vrij
goede kwaliteit die bovendien heel kleurvast zijn.
kwam, besloten we uit te breiden met de winkel.
Verder zijn er artikelen te koop als linialen, garen
Daar zijn we heel blij mee! We kunnen klanten nu
en messen. Alles wat je voor het quilten kunt

Heerlijk dat het weer
kan!
We mogen weer gezellig samen komen buiten de deur.
En dat is te merken bij Hunebedcity. Er worden volop
kinderfeestjes gegeven nu dat eindelijk weer mag. Het
leek altijd zo normaal, als je jarig bent een kinderfeestje
geven. Maar helaas zat dat er de afgelopen jaren even
niet in. Dus is het nu extra leuk dat het weer gewoon
kan. Er is een grote keus in activiteiten op de website
www.hunebedcity.nl te vinden, dus het ene moment
lopen er allemaal deftige prinsesjes rond, terwijl een
ander moment piraten een schat aan het zoeken zijn.
gaan brengen
bij zijn of haar
moeder. Of
nog leuker,
samen van
een High Tea
of High Wine komen genieten bij
Hunebedcity. Speciaal voor Moederdag
kan dat op 7 mei met € 5,00 korting
per persoon. Dus verras je moeder al
een dag eerder en kom gezellig samen
met haar bijkletsen en genieten van
al het lekkers dat de toppers van
Hunebedcity dagelijks klaarmaken.
Het kiezen zal niet makkelijk zijn, om
12 uur aan de thee of liever om 16 uur
aan de wijn? Wat de keuze ook zal zijn,
De afgelopen jaren bleef het vaak bij
een cadeau op afstand. Daardoor heeft deze zaterdag wordt vast een dag om
Hunebedcity veel brievenbuspakketten nooit meer te vergeten. Reserveren
kan via de website bij de activiteiten,
mogen versturen en dat mag nog
maar je kunt ook een mooi ingepakte
steeds natuurlijk. Maar nu kan
iedereen weer zelf een cadeautje
bon komen ophalen bij Hunebedcity
komen uitzoeken en dat persoonlijk
aan de Hoofdstraat 32 in Borger.
En de activiteiten breiden zich uit. Ook
voor volwassenen. Zo kun je Op fietse
vanuit Borger met een E-bike van
Hunebedcity. Natuurlijk met lekkers
vooraf en achteraf. Er staan 4 E-bikes
klaar om samen een gezellig rondje
langs de hunebedden te gaan maken
en te genieten van de mooie natuur
rondom Borger. Voor vertrek eerst
koffie of thee met huisgemaakte taart
erbij, dan een mooie route kiezen om
te fietsen en bij terugkomst heerlijk
nagenieten met een lunchplank vol
lekkers erbij. Tip: Een mooi cadeau
voor Moederdag.

gebruiken, is te koop bij de winkel in Nieuw-Buinen.
Want als je met deze creatieve hobby bezig bent,
dan wil je daar wel de juiste spullen voor hebben,
legt Annelie uit. “Zelf heb ik ook een passie voor
quilten. Het is echt leuk om uit een grote lap stof
allemaal kleine stukjes te knippen en deze weer aan
elkaar te zetten. Soms passen stoffen bij elkaar en
soms bewust ook niet. Dat maakt het juist zo leuk.
Je ziet het werk onder je handen groeien. Quilten is
heel ontspannend. Dat hebben steeds meer mensen
ontdekt tijdens de coronaperiode. Ze zaten thuis,
hadden tijd over en pakten dan deze hobby op. Je
kunt quilten van alles maken: dekens, wandkleden,
lopers, pannenlappen.”
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