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Zondag 7 mei a.s. in Gasselternijveen
Boerderijfair op de Blauwe 
Bessen Boerderij
Zondag 7 mei a.s. organiseert de Blauwe Bessen 
Boerderij de Boerderijfair. Tijdens deze fair is het weer 
smullen geblazen. Van 11.00 uur -16.00 uur staan er zo’n 
50 standhouders met oa.heerlijke lekkernijen, een ruim 
aanbod van mooie snuisterijen, moestuinplantjes en 
handnijverheid opgesteld. Uiteraard zult u deze dag ook 
producten van blauwe bessen vinden.

Lees verder op pagina 4.

Donderdag 11 mei a.s. in het Dorpshuis
Gratis informatie-
bijeenkomst Veilig 
Bankieren in 2e Exloërmond
In samenwerking met de Rabobank en Andes geven 
wij u graag handige informatie en tips over hoe u uw 
bankzaken veilig houdt!

Lees verder op pagina 15.

Lezing over Annie Post 
uit Nieuw-Buinen in 
Onderduikersmuseum 
Nieuwlande
 
Op woensdagavond 17 mei geeft Jan-Willem van de Kolk 
van 19:30 tot ca. 21:30 uur een lezing over Annie Post in 
het Onderduikersmuseum te Nieuwlande. Aan de hand 
van brieven, geluids- en videofragmenten vertelt hij over 
de oorlogservaringen van Annie Post.

Lees verder op pagina 31.

Ingebruikname gebint én onthulling 
thema schoolfeest De Zweng in Exloo
Het kan niemand ontgaan zijn dat het gebint in Exloo een plek heeft gekregen op de 
locatie waar voorheen Smeman - tegenover voormalig warenhuis Geerts – gevestigd 
was. Op vrijdagavond 12 mei (vanaf  19.00 uur) zal het gebint officieel in gebruik 
genomen worden. 

Lees verder op pagina 31.

Lintje voor Arie den Boer uit Borger
‘Ik geloof dat ik voor het eerst in mijn leven 
tien minuten stil geweest ben’

Arie den Boer uit Borger had vrijdagochtend ineens burgemeester Jan Seton op de 
stoep staan. De burgemeester kwam bepaald niet zonder reden, want hij benoemde 
namens de koning Den Boer tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ‘Ik was verrast. 
En bovendien ben ik denk ik voor het eerst in mijn leven tien minuten stil geweest’, 
reageert Den Boer.

Geen verrassing
Dat Den Boer ooit koninklijk onderscheiden zou worden, was voor mensen die de inwoner 
van Borger een beetje kennen geen verrassing meer. Den Boer werkte lang als directeur van 
Stadswachten in Zwolle, was nog even algemeen manager bij FC Emmen en was meer dan 
tien jaar vrijwilliger bij Hospice ‘t Huis van Eden in Emmen. Hij was actief  als bestuurslid 
van Tennisvereniging Borger en stond aan de wieg van de jaarlijkse Hunebedloop in 
Borger. Hij initieerde een zogenaamde dagloopgroep bij de Runners in Stadskanaal en traint 
nog steeds de beginnersgroep van deze vereniging. En daarmee is nog slechts het topje van 
de ijsberg genoemd.

Wrang
‘Je staat er zelf  niet zo bij stil. Ik organiseer graag dingen waaraan andere mensen plezier 
beleven. Mooi toch’, zegt Den Boer, voor wie het ontvangen van zijn lintje ook een andere 
kant had. ‘Mijn vrouw was er niet bij. Zij woont sinds eind maart niet meer thuis en lijdt 
aan Alzheimer. Het kon gewoon niet langer. De afgelopen drie jaar ben ik mantelzorger 
geweest. Het hield echter nu op, het werd gevaarlijk. Wat was het mooi geweest als zij dit 
nog echt meegemaakt had.  Ik voel trots voor mijn vrouw. Aan de andere kant woont mijn 
vrouw nu veilig. We zijn tijdens Koningsdag nog naar de kleindochter op de Vrijmarkt in 
Borger geweest. Het gaar relatief  goed met haar, al blijft het natuurlijk wrang.’

Lees verder op pagina 5.



▶

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

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

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Paul Dalhuisen 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Odoorn Hilde Timmermans

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

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij Camping Exloo Mirjam van der Heide / Paul Dalhuisen

Woning De Brinken Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:

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

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

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

Contact
▶ Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

▶ Gemeentehuis *

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

▶ Afvalbrengpunt *

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

* Op vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het 
 gemeentehuis gesloten. 
 Het Afvalbrengpunt is wel open.

Lees verder op pagina 4  ▶

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

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

▶

Welk afval hoort waar?
Het is belangrijk dat u afval goed scheidt. 
Maar waar hoort elektronisch afval? Wat 
doet u bijvoorbeeld met een kapot 
tosti-ijzer?

a. Weggooien bij het restafval, want het is maar  
 een klein apparaat.
b. Het apparaat bestaat grotendeels uit plastic 
 en metaal, dus hoort het bij pmd-afval.
c. Apparaten moet je altijd inleveren bij de 
 milieustraat of  winkels.

Weet u het antwoord?
Het juiste antwoord vindt u 
hieronder. Geef  het door!

Het seizoen van de ontwikkeling 
van de eikenprocessierups is weer 
aangebroken. De eerste rupsjes zijn 
in het zuiden van het land gesigna-
leerd en zullen ook langzamerhand 
in het noorden weer te zien zijn. 

Omdat de rupsen best veel overlast 
geven gaan we de bestrijding weer 
oppakken. Dit doen we waarschijnlijk 
vanaf  begin mei wanneer er vol-
doende blad aan de eikenbomen zit. 
We bestrijden de rups actief  binnen 
de dorpskernen en langs een aantal 
fi etspaden. 

Weten waar we gaan bestrijden?
Op www.borger-odoorn.nl/eiken-
processierups vindt u een koppeling 
naar het bedrijf  Timmerman dat voor 
ons de werkzaamheden gaat uitvoeren. 

Hier kunt u zien waar en wanneer de 
rupsen bij u in de buurt bestreden 
worden. 

Meer weten?
Hebt u vragen over de bestrijding van 
de eikenprocessierups? Neem dan 
contact met ons op via T 14 0591.
Bent u in aanraking gekomen met de
eikenprocessierups? Kijk dan op de
website van de GGD: 
www.ggddrenthe.nl.

▶

Seizoen van de eikenprocessierups 
is aangebroken 

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

▶ www.borger-odoorn.nl/meedoen

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering 

donderdag 11 mei, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

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

▶ www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Antwoord: c - Jaarlijks gooien we 
met elkaar zo’n 23 miljoen kilo 

elektronisch afval ‘gewoon’ weg.

 milieustraat of  winkels.

Het juiste antwoord vindt u 
hieronder. Geef  het door!

▶

Ondertekening sporthal 
De Koel 
Een volgende stap naar een nieuwe sporthal 
De Koel is gezet. Vorige week tekenden 
wethouder Ankie Huijing-Van Tongeren en 
directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep 
Dijkstra Draisma de overeenkomst voor de 
nieuwbouw van sporthal De Koel. 

Wethouder Huijng-Van Tongeren is blij dat 
deze belangrijke stap in het proces is gezet. 
“Het is geweldig dat er een moderne sporthal 
terugkomt op de huidige locatie van sporthal 
de Koel. De gebruikers kunnen uitkijken naar 
een multifunctioneel gebouw dat voor iedereen 
toegankelijk is.”

De gemeenteraad heeft afgelopen najaar be-
sloten dat de sporthal vervangen kan worden. 
Na dit startsein is een aanbestedingsprocedure 
gestart. Na een aanbestedingsprocedure bleek 
dat het ontwerp en het plan van Bouwgroep 
Dijkstra Draisma het beste aansluiten bij de 
wensen en behoeften voor de nieuwe sporthal. 
De aannemer en architect hebben jarenlange 
ervaring met het ontwerpen en bouwen van 
sportaccommodaties.

De sporthal komt terug op dezelfde locatie. De 
start van de bouw is naar verwachting begin 
2024 en hopelijk is de oplevering een jaar later.

De jaarlijkse Regenboogweek komt er weer aan. Dit jaar van 6 t/m 13
oktober 2023. Een week lang volop aandacht voor acceptatie van 
diversiteit. Jezelf  kunnen zijn en je veilig voelen bij hoe en wie je bent, 
dat is voor iedereen belangrijk. Achter de schermen zijn we druk bezig 
met de organisatie van een week met leuke activiteiten. En wij kunnen 
jouw hulp daarbij goed gebruiken. 

Iets organiseren? 
Lijkt het je leuk om zelf  iets 
te organiseren tijdens de 
Regenboogweek? Of  vind 
je het leuker om anderen 
helpen met het organiseren 
van een activiteit of  
evenement? 
Stuur dan een mailtje naar 
s.timmer@borger-doorn.nl. 
Dan nemen wij contact 
met je op en kijken we wat 
we voor elkaar kunnen 
betekenen.

▶

Regenboogweek Borger-Odoorn 2023
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Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bruna Borger, Spar Exloo
Coop Odoorn - Jumbo Gieten - 
Total Nieuw-Buinen - Dagwinkel 
Gasselternijveen - Van Klinken 
Supermarkt Valthermond. Ook 
zullen we het gemeentehuis in Ex-
loo en het gemeentehuis in Gieten 
wekelijks voorzien van Week in 
Week uit.
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Voorverkoop kaarten 
Feestavond 200 jaar 
Nieuw-Buinen op 6 mei 
aanstaande
Op 6 mei a.s. is de voorverkoop van kaarten voor 
de feestavond van 3 juni. Op het programma staan 
DJ Hermen, de Dikdakkers en Jannes. Een leuk 
programma dus!

De prijs per entreekaart is € 10,- . Pinnen is mogelijk. Er 
geldt een maximum van 6 kaarten per bestelling. Op alle 
andere avonden is de entree gratis.

De kaarten zijn te koop op de volgende tijden/locaties: van 
10.00 uur tot 12.00 uur MFA Noorderbreedte van 14.00 uur 
tot 15.00 uur Viersprong Buinerveen. In alle gevallen geldt: 
kom op tijd, want op=op!

Hondsrug-watertappunt gerealiseerd bij 
Fietstransferium Exloo
Gasten van Eko-
Tours, het KoffiePunt, 
het FietsPunt en het 
Fietstransferium in 
Exloo kunnen nu zelf  
hun heerlijk koel flesje 
Hondsrug-water tappen. 
Het eerste openbare 
watertappunt in Exloo 
is onlangs  gerealiseerd 
op het EkoPunt – een 
plek waar veel toeristen 
en inwoners komen in 
Exloo.

Nog 2 openbare 
watertappunten in de 
planning voor het dorp 
Exloo
Een watertappunt draagt  
bij aan een duurzame wereld 
door minder gebruik van 
plastic flesjes. Bovendien 
is het gebruik van het 
water voor iedereen geheel 
gratis en is ons water uit de 
Hondsrugbron minstens net 
zo lekker als andere ‘merken 
in een flesje’.  Er staan nog 
2 openbare watertappunten 
in de planning voor het 
dorp Exloo in de komende 
periode.

Financiële bijdrage van het Gebiedsfonds 
Zonnepark Exloosche landen
De watertappen zijn een initiatief  van de 
inwoners Gilly Lokerse en Ruud Haak en is 
mede mogelijk gemaakt door een financiële 

bijdrage van het Gebiedsfonds Zonnepark 
Exloosche landen. Bij het KoffiePunt kun je 
ook een fraaie Hondsrug-waterbidon kopen 
en daarmee net zo vaak als je wilt gratis water 
tappen van de Hondsrugbron en zo een 
bijdrage leveren aan het milieu.

Het werd een ‘Memorabel’ Wielercafé bij 
Egberts Fietsen in Borger
Het was memorabel, aldus omschreef  Gert Jacobs het Wielercafé dat onlangs 
plaatsvond bij Egberts Fietsen in Borger. ‘En het was inderdaad een geweldige 
avond’, zegt Klaas Almoes. Door bemiddeling van Wim Jansen mocht Egberts 
Fietsen een aantal wielergrootheden verwelkomen. Te gast waren behalve de al 
genoemde Jacobs wielericoon Johan Museeuw, Gio Lippens en Tijmen Eising. 
Hollywoodhorseshit zorgde voor de muzikale omlijsting.

Sfeer van VI
De kleine zeventig bezoekers genoten met 
volle teugen van de humor van Jacobs, de 
poëtische wielerverhalen van Museeuw en 
van de parate kennis van wielercommentator 
Gio Lippens. Tijmen Eising sprak bovendien 
over zijn eigen carrière en over zijn toekomst. 
De avond ademde de sfeer van VI. Het was 
gezellig en kleinschalig, precies zoals Almoes 

dat ook voor ogen had. Zeker de komst van 
Museeuw mocht best bijzonder genoemd 
worden. Museeuw is namelijk amper te gast 
in deze regio. Het was overigens de tweede 
keer dat Egberts Fietsen een Wielercafé 
organiseerde. En gezien de enthousiaste 
reacties zal er zeker ook een derde editie 
komen. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36



a.s. zondag van 11.00 tot 16.00 uur
Boerderijfair bij de Blauwe Bessen 
Boerderij in Gasselternijveen
Op zondag 7 mei a.s. organiseert de 
Blauwe Bessen Boerderij weer de 
jaarlijkse Boerderijfair van 11.00 tot 
16.00 uur. Zo’n 50 kramen met o.a. 
blauwe bessen producten, maar ook 
brocante, handnijverheid, boerenkazen, 
moestuinplanten en nog veel meer 
mooie kramen vindt u op deze gezellige 
boerderijfair. Op het terras kunt u 
onder het genot van een kop koffie met 
huisgemaakt gebak genieten van de 
live band “Blues Diggers”. Ook aan de 
kinderen is gedacht, kinderen kunnen 
ponyrijden, schilderen en schminken. 

De entree is €2,- p.p. en kinderen hebben 
gratis toegang. U vindt de Blauwe Bessen 
Boerderij aan de Gasselterboerveen 30 in 
Gasselternijveen. Zie ook  
www.blauwebessenboerderij.nl

Drukte op Begraafplaats West in 
Valthermond

Het was druk afgelopen weekend op begraafplaats West in Valthermond. 
Zaterdagmorgen werd er een stilte ruimte geopend waar mensen een waxinelichtje  
kunnen aansteken en even tot rust kunnen komen om hun geliefde(n) te herdenken.

Om 11.00 uur werd begonnen met het 
opbouwen van de oven en het inrichten van 
het terrein, door klokken en kunstgieterij 
Reiderland uit Finsterwolde.

Begraafplaats West heeft zins kort een 
klokkenstoel. De klok voor deze klokkenstoel 
is ter plaatse gemaakt. Zondagmiddag om 
17.00 uur was alles klaar en werd de klok 
geluid. (Foto en tekst: Jan H.Ottens)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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▶ www.borger-odoorn.nl Exloo  |  02 mei 2023  ◀

WEEK 17
▶ 28-04-2023, 2e Exloërmond
 Noorderdiep 33, Giga Twaide Mond - Openlucht theater  
 met aansluitend muziek op 9 september 2023, Z2023- 
 013075 (aanvraag)
▶ 28-04-2023, Borger
 Buinerstraat 41, het kappen van twee berken 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 28-04-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 489A, het bouwen van een woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 26-04-2023, Drouwenermond
 Zuiderdiep 30A, het bouwen van een schuur voor opslag  
 agrarische producten (verleende omgevingsvergunning)
▶ 25-04-2023, Borger
 Drouwenerstraat 2, het verlagen van de stoep in verband  
 met het herstellen van de uitrit 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 25-04-2023, Bestemmingsplan ‘Odoorn, Sportpark’  

(ontwerp)
▶ 24-04-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep ter hoogte van nummer 593, het organiseren  
 van Distriktkampioenschappen Wielrennen in Nieuw-
 Buinen op 29 mei 2023, Z2023-010263 (verleend 20/04)
▶ 24-04-2023, Exloo
 Schoolstraat, het organiseren van het  schaaps-
 cheerdersfeest en dorpsfeest Exloo op 27 mei 2023, 
 Z2023-008058 (verleend 20/04)
▶ 24-04-2023, Nieuw-Buinen
 Drentse Poort 14B/C, het realiseren van een bedrijfshal  
 voor opslag (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 24-04-2023, Exloo
 Zuideinde 19, het verbouwen van een carport naar een  
 schuur (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 24-04-2023, Valthe
 Hoofdstraat, het organiseren van Boeren Burger en  
 Buitenfair in 't Gras op 4 juni 2023 te Valthe, Z2023- 
 001425 (verleend)            ◀

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Evenement_WT.indd   1 29-03-16   15:15

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

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

▶ www.borger-odoorn.nl/melding

Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!
Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak. 
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.

’ Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
’ Geef aan waarvoor u komt
’ Kies een beschikbare datum en tijd
’ Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

▶ www.borger-odoorn.nl/afspraak

Evenementenkalender?
Kijk op www.borger-odoorn.nl/ evenementen

Weer rust in je hoofd
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Vraag hulp: 0800 20093

Ik kom er niet meer uit

Veel rekeningen,
weinig geld

Hulp
0800 2009
0800 2009
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Vraag hulp: 0800 20093

Ik kom er niet meer uit

Veel rekeningen,
weinig geld

Zorgen over uw
rekeningen?

Vraag hulp: 0800 2009!

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
Mevr. M.M. van Vliet.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:  
ds. B. Altena.

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

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

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds. 
Spijker.

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. H. Thon, De Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:  
Martin Nanninga.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. H. Thon, De Hoeksteen.

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

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 7 mei 9.30 uur, 
Woord- en Communieviering, celebr. 
Diaken S.J. Hof. Woensdag 10 mei, 
9.00 uur, Eucharistieviering, celebr. 
Pastoor J.E.B. Deuling. Zie ook: 
www.heiligkruisparochie.nl

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk 9.30u. ds. W. van der Wind uit 
Onstwedde. 19.00u. ds C. G. op ’t Hof  
uit Siddeburen.

Lintje voor Arie den Boer uit Borger
‘Ik geloof dat ik voor het eerst in mijn leven tien minuten stil 
geweest ben’

Arie den Boer uit Borger 
had vrijdagochtend ineens 
burgemeester Jan Seton op de 
stoep staan. De burgemeester 
kwam bepaald niet zonder reden, 
want hij benoemde namens de 
koning Den Boer tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. ‘Ik was 
verrast. En bovendien ben ik denk 
ik voor het eerst in mijn leven tien 
minuten stil geweest’, reageert 
Den Boer.

Geen verrassing
Dat Den Boer ooit koninklijk 
onderscheiden zou worden, was voor 
mensen die de inwoner van Borger 
een beetje kennen geen verrassing 
meer. Den Boer werkte lang als 
directeur van Stadswachten in Zwolle, 
was nog even algemeen manager bij 
FC Emmen en was meer dan tien 
jaar vrijwilliger bij Hospice ‘t Huis 
van Eden in Emmen. Hij was actief  
als bestuurslid van Tennisvereniging 
Borger en stond aan de wieg van de 
jaarlijkse Hunebedloop in Borger. 
Hij initieerde een zogenaamde 
dagloopgroep bij de Runners in 
Stadskanaal en traint nog steeds de 
beginnersgroep van deze vereniging. 
En daarmee is nog slechts het topje 
van de ijsberg genoemd.

Wrang
‘Je staat er zelf  niet zo bij stil. Ik 
organiseer graag dingen waaraan 
andere mensen plezier beleven. Mooi 
toch’, zegt Den Boer, voor wie het 
ontvangen van zijn lintje ook een 
andere kant had. ‘Mijn vrouw was 
er niet bij. Zij woont sinds eind 
maart niet meer thuis en lijdt aan 
Alzheimer. Het kon gewoon niet 
langer. De afgelopen drie jaar ben 
ik mantelzorger geweest. Het hield 
echter nu op, het werd gevaarlijk. 
Wat was het mooi geweest als zij dit 
nog echt meegemaakt had.  Ik voel 

trots voor mijn vrouw. Aan de andere 
kant woont mijn vrouw nu veilig. 
We zijn tijdens Koningsdag nog naar 
de kleindochter op de Vrijmarkt in 
Borger geweest. Het gaar relatief  
goed met haar, al blijft het natuurlijk 
wrang.’

Krakkemikkig
Arie den Boer zit nooit om een 
praatje verlegen. ‘Ik heb heel veel 
verschillende dingen gedaan. Heel 
verschillende dingen ook. In mijn tijd 
bij FC Emmen was de club zo goed 
als bankroet. Waar ik nog wel trots 
op ben is het feit dat ik destijds Frank 
Maatje binnen heb gehaald. Hij is bij 
mij begonnen als stagiair en heeft 
de afgelopen jaren enorm veel voor 
de club betekend. De club van nu is 
niet te vergelijken moet mijn tijd. Het 
was de tijd van Henk Eising, Thiemo 
Meertens, Joseph Oosting en Paul 
Krabbe. Harry Sinkgraven kwam later 
nog en ik herinner me nog dat we 
destijds Tjaron Chery binnenhaalden. 
De organisatie was destijds wat 
krakkemikkig. Wij hebben geprobeerd 
dat destijds wat te verbeteren en met 
bijvoorbeeld met het aantrekken 
van Maatje hebben we geholpen om 
een goede basis te leggen. Wat ik 
me ook nog herinner uit die tijd was 

dat ik vanaf  het moment dat ik een 
streepjespak van FC Emmen droeg, ik 
ineens veel meer vrienden had. Maar 
vrijkaartjes weggeven, dat deed ik 
amper, haha.’ 

Relativeren
Den Boer kon overigens niet 
wakker liggen van een nederlaag of  
een slechte wedstrijd. Of  van een 
voetballer die kwam klagen over een 
leaseauto. ‘Ik reed soms van stadion 
Meerdijk rechtstreeks naar ‘t Huis 
van Heden. Dan leer je wel om te 
relativeren hoor. Dan zat ik ineens 
naast een man van in de veertig met 
vier kinderen die bezig was aan zijn 
laatste dagen.  Dan besef  je meteen 
ook wat écht belangrijk is in het 
leven.’

Burgemeester
Den Boer komt tegenwoordig amper 
nog bij de club. Hij is vooral bezig 
met hardlopen. Bij de Runners in 
Stadskanaal. Hij probeert ondanks 
zijn eigen leeftijd (76) de lat nog 
steeds iets hoger te leggen. Hij 
geniet van elke loop en ook het 
organiseren van loopevenementen 
zit in zijn bloed. Met Den Boer 
aan het roer en gesteund door een 
aantal trouwe kompanen groeide de 
Hunebedloop uit naar een evenement 
met 550 deelnemers. ‘Vlak voor 
de burgemeester vrijdagochtend 
aanbelde, zat ik achteraf  natuurlijk 
niet toevallig te vergaderen over 
de Hunebedloop en de rol van de 
gemeente. Ik heb vlak voor Seton 
aanbelde nog op hem gefoeterd. En 
toen stond ie ineens voor de deur. 
Alsof  het zo moest zijn. Tijdens 
zijn bezoek hebben we wel meteen 
afgesproken om eens samen een kop 
koffie te gaan drinken over rol van 
de gemeente bij het loopevenement. 
Zo ben ik dan ook wel weer.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)
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Lintje voor Willem Boelens uit Nieuw-Buinen
‘Kinderen moeten veilig kunnen spelen’

Het gebeurt niet vaak dat burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn een bezoek 
brengt aan Willem Boelens in Nieuw-Buinen. Toch stond hij vrijdagmorgen op 
de stoep, en dat niet zomaar. Namens de koning mocht Seton Boelens namelijk 
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En dat was ook voor Boelens 
zelf  een bijzondere verrassing.

Schoon en veilig
Zeg je Willem Boelens, dan zeg je automatisch meteen ook speeltuinvereniging 
Kindervreugde. Al meer dan veertig jaar is hij bestuurslid en tot op de dag van vandaag 
is hij secretaris van de vereniging. Boelens is elke dag met de speeltuin bezig. Hij opent 
en sluit elke dag de poort, houdt het logboek bij en onderhoudt de contacten met de 
gemeente Borger-Odoorn.  Hij regelt vrijwilligers voor de grote schoonmaak en is zelf  
ook nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Met dank aan Boelens is de 
speeltuin altijd netjes en schoon. En veilig En dat laatste is ook één van de drijfveren van 
Boelens. ‘Ik vind gewoon dat kinderen altijd veilig moeten kunnen spelen. En daar zet ik 
me graag voor in.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

OM eist tien maanden cel voor 
Valthermonder wegens bijstandsfraude
‘Wijkagenten en de gemeente wisten al lang 
van de kroeg’
Geniet je een bijstandsuitkering, dan ben je gebonden aan een (groot) aantal 
regels. Een van de belangrijkste is dat je alle inkomsten opgeeft. Een 53-jarige 
man uit Valthermond is dat in de ogen van het Openbaar Ministerie echter 
jarenlang ‘vergeten’. Daarom eiste het OM vorige week een celstraf  van vijftien 
maanden, waarvan vijf  voorwaardelijk. Over ruim een week weet de Mondker hoe 
lang hij op water en brood moet.

Crossauto’s en diefstal van tien mille
Het Openbaar Ministerie is van mening dat de man uit Valthermond inkomsten van zijn 
stille knip niet doorgaf. Bovendien handelde de man in en sleutelde hij aan crossauto’s 
en had hij liefst 158 crossauto’s op naam. Zijn toenmalige partner had kennelijk ook een 
grote liefde voor crossauto’s, want zij had er 48 op naam. ‘Dat deed ik voor de crossclub’, 
verweerde de man zich. ‘Voor elke autocross is weer een andere auto nodig en die auto’s 
had ik voor de club op naam.’ Het Openbaar Ministerie zag echter geen afspraken op 
papier tussen verdachte en club en vond op zijn smartphone bovendien allerlei handel. 
Bijzonder: de meneer – met een bijstandsuitkering dus - deed enkele jaren geleden al eens 
aangifte van inbraak. Uit zijn kluis zou tien mille ontvreemd zijn.

Prijslijst in de kroeg
Dan was er nog het illegale café achter de woning. Volgens de verdachte een plek om 
met zijn vrienden gezellig wat te drinken. Het café – inmiddels afgebrand - zou bestaan 
vanaf  2009 en iedere bezoeker zou bij een bezoek tien euro in de pot doen. Daarvan zou 
drank gekocht zijn. Het Openbaar Ministerie vond echter advertenties van het café op het 
internet, waarin artiesten aangekondigd werden. 

Wat ook tegen de verdachte spreekt is dat er volgens getuigen een prijslijst in de kroeg 
zou hangen, iets dat door de verdachte weer ten stelligste ontkend wordt overigens. 
Het OM pakte de rekenmachine er bij, en berekende dat de man in totaal 219.000 euro 
verdiend moest hebben, geld dat niet als inkomsten opgegeven werden.

Strafeis
Bij de strafeis werd rekening gehouden met het tijdsverloop. Het laatste woord was voor 
de advocaat van de Valthermonder. ‘Zowel de wijkagenten als de gemeenten wisten 
al heel lang dat er sprake is geweest van een kroeg. Heel vreemd dus dat er nu ineens 
vervolgd wordt.’ Hij vindt dan ook dat de verdachte vrijgesproken moet worden. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Bewoners Thomashuis vinden dagbesteding in dorpshuis
2e Exloërmond
Burgemeester Seton opende ‘De Boemerang’

Zaterdagmorgen opende 
burgemeester Jan Seton van de 
gemeente Borger-Odoorn ‘De 
Boemerang’ in 2e Exloërmond. Bij 
de opening kreeg de burgervader 
ondersteuning van bewoners van het 
Thomashuis.  ‘De Boemerang’ is een 
deel van het oude kleedkamergebouw van het dorpshuis in 2e Exloërmond. 
De ruimte is aangepast en is een koffie- en overblijfruimte voor de bewoners 
en begeleiding van het Thomashuis geworden. De naam staat voor 
wederkerigheid; als je iets goed doet voor een ander, dan zal een ander 
jou ook goed behandelen. En de wederkerigheid staat symbool voor de 
samenwerking die is ontstaan tussen Stichting Dorpshuis 2e Exloërmond 
en het Thomashuis.

Dagbesteding
De samenwerking tussen de stichting 
Dorpshuis en het Thomashuis – 
uitgemond dus in de opening van 
‘De Boemerang’ – was het gevolg van 
het beëindigen van de dagbesteding 
bij zorg- en leerbedrijf  Trex. Om 
die reden was de leiding van het 
Thomashuis naarstig op zoek naar een 
andere invulling van de dagbesteding. 
Vervolgens zijn de stichting en het 

bestuur van het Thomashuis om 
tafel gegaan. En zo is een mooie 
samenwerking tot stand gekomen. In 
het Thomashuis in 2e Exloërmond 
wonen nu negen volwassenen met een 
verstandelijke beperking samen met 
mensen die voor de nodige zorg en 
begeleiding zorgen.

Win-win situatie
Beide partijen zijn overeengekomen 

dat vier van de bewoners voortaan 
dagbesteding hebben bij het dorpshuis. 
Ze doen daar voorbereidende 
werkzaamheden voor activiteiten, 
schoonmaakwerkzaamheden en 
groenonderhoud. Ook zullen ze deel 
gaan nemen aan een aantal activiteiten. 

Door de samenwerking wordt het 
dorpshuis ondersteund door bewoners 
van het Thomashuis. Vrijwilligers 
worden op die manier ontlast en de 
bewoners van het Thomashuis hebben 
zo een zinvolle dagbesteding. Ook 
krijgen bewoners van het Thomashuis  
op deze manier meer sociale contacten 
in het dorp. Een win-win situatie dus. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Knoalster rijdt in op inwoner Buinen
Van gezellig tuinfeest tot slagveld
Gezellig, een tuinfeest. Dat zou je denken, maar niet elk feest heeft 
een happy end. Zo bleek wel in 2019, toen een tuinfeest in Stadskanaal 
ontaardde in een slagveld. Ten namelijk reed de ene bezoeker van het 
tuinfeest (uit Stadskanaal) een 28-jarige inwoner van Buinen aan. Bewust, 
althans zo is het Openbaar Ministerie van mening. Om die reden hangt 
de inwoner van Stadskanaal een staakstraf  van 80 uur boven het hoofd. 
Ook wil het OM de Knoalster een voorwaardelijke rijontzegging met een 
proeftijd van twee jaar opleggen. Volgende week is de uitspraak. De inwoner 
van Buinen wacht eveneens een taakstraf  van tachtig uur als het aan het 
Openbaar Ministerie ligt vanwege het vernielen van de auto van de inwoner 
van Stadskanaal.

Drank en cocaïne
Het tuinfeest leek zo’n leuke geste, voor 
een echtpaar dat net in Stadskanaal 
was komen wonen. Amper uit de 
verhuisdozen werden ze al gevraagd 
voor een tuinfeest in de buurt. Dat 
feest echter, bleek niets meer dan een 
orgie van drank en cocaïne. Toen er ook 
nog een stripper op de proppen kwam, 
sloegen bij de inwoner van Stadskanaal 
de stoppen door. Hij kreeg ruzie met 

zijn vrouw over de stripper en wilde 
weg. De andere gasten, waaronder dus 
de inwoner van Buinen, lieten de vrouw 
echter niet gaan en ook de vrouw had 
geen plannen om de vertrekken. De 
Kanaalster werd vervolgens belaagd 
door de andere gasten, zo’n twintig man 
sterk. De man sloeg vervolgens op de 
vlucht. Hij rende naar zijn auto, waar 
hij echter opnieuw werd belaagd. De 
ramen van de auto werden ingeslagen 

en mensen liepen over de auto. Toch 
besloot de nieuwbakken inwoner van 
Stadskanaal de auto te starten. En bij 
het wegrijden raakte hij het been van de 
man uit Buinen. Resultaat: een wat beurs 
been.

Psychose
De inwoner van Buinen die samen met 
anderen de Stadskanaalster belaagde, 
had echter een andere versie. Zij 
verklaarden dat de man de auto startte, 
wegreed om vervolgens te keren om 
nogmaals op de groep in te rijden. De 
inwoner van Stadskanaal kan zich het 
voorval niet helemaal goed herinneren. 
‘Ik had een psychose, omdat ik tien jaar 
geleden al eens mishandeld ben door 
een volwassen man’. Volgende week 
wordt bekend welke straffen aan de 
betrokkenen opgelegd worden. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

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

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



9 Dinsdag 2 mei 2023

Koninklijke onderscheiding voor 
Hendrikje van Harten-Boers uit Gieten

Hendrikje van Harten-Boers uit Gieten is koninklijk onderscheiden. Vrijdag 
werd ze namens de koning door burgemeester Anno Wietze Hiemstra 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw is al vanaf  
1981 werkzaam als conservator bij de Stichting Landgoed Fraeylemaborg, 
waar werken van de Groningse schilder Van Houten, zus Alida, de Haagse 
schilder Hendrik Willem Mesdag en zijn echtgenote te zien zijn.

Vanaf  1993 was ze eveneens parttime 
actief  als conservator bij Stichting Jan 
Menze van Diepen. De collectie van 

deze stichting wordt tentoongesteld 
op het landgoed. In de afgelopen 
jaren verrichtte ze bovendien talloze 

vrijwilligerstaken, onder 
meer bij de Gereformeerde 
Kerk in Stadskanaal en bij 

Scouting Stadskanaal. Burgemeester 
Hiemstra liet weten trots te zijn op alle 
gedecoreerden in de gemeente. ‘Zij zijn 
de verpersoonlijking van het cement in 
onze samenleving. Met hun jarenlange 
vrijwillige inzet zijn ze ontzettend 
waardevol voor de samenleving.’ (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Jantje Hadderingh-Everts uit Gasselte: Lid in de Orde 
van Oranje Nassau
Jantje Hadderingh-Everts 
uit Gasselte werd vrijdag 
koninklijk onderscheiden. 
Ze werd Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Burgemeester 
Anno Wietze Hiemstra van 
de gemeente Aa en Hunze 
speldde haar de bijbehorende 
versierselen op. Mevrouw 
Hadderingh-Everts was 
lange tijd leerkracht op de 
basisschool in Gasselte. Ze 
was zeer betrokken, bijzonder 
en had nadrukkelijk oog voor 
de kwetsbare leerling.

Daarnaast was ze onder meer 
vrijwilliger bij manege De 
Hondsrug, het dorpshuis in 
Gasselte en was ze ook betrokken 
bij het Oostermoerfeest. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Kunstproject “Ontmoet Jouw Wilde Zelf!" bij
de Ieme in Borger
Marleen Dijkdrent exposeert de hele maand Mei in de Ieme Natuurvoeding. 
Wat gebeurt er als de wilde, intuïtieve en creatieve kant van de mens meer 
ruimte krijgt? Zijn mens en natuur beter in balans als intuïtie en ratio 
harmonisch gaan samenwerken?

Mens en natuur, 
lichaam en geest, alles 
is immers met elkaar 
verbonden. Het is tijd 
om ons “wilde zelf ” 
weer te ontmoeten!

"Ontmoet Jouw Wilde 
Zelf" roept veel vragen 
op. En nodigt uit tot 
actie! Kun je schilderen 
wat je voelt. Zie ook 
de website van Marleen 
Dijkdrent: marleenin-
kleur.nl.

De Ieme 
Natuurvoeding vindt 
u aan de Hoofdstraat 
61A te Borger.  

Tel. 0599 - 23 61 24 of  kijk op  
www.ieme.nu
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

Peugeot 2008 1.2 T Automaat Allure navi/panodak 
16”LM/cruise/trekhaak
April 2019 - Wit parelmoer - Half leder - Benzine
Automaat - 39.418 km - Nieuwprijs: €34.230,-

PRIJS

€ 18.899,-

PRIJS

€ 33.999,- 

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

PRIJS

€ 19.999,- 

Opel Crossland X 1.2 T Automaat In-
novation navi/clima /cruise/16”LM
Juni 2019 - Wit metallic 
Half leder - Benzine - Automaat 
47.119 km - Nieuwprijs: €31.320,-

PRIJS

€ 17.900,- 

Kia Picanto 1.0 DPi Automaat GT-Line 
Navi/15”LM /Leder/Clima/Cruise
April 2019 - Grijs metallic 
Leder - Benzine - Automaat 
10.972 km - Nieuwprijs: €21.360,-

PRIJS

€ 31.499,- 

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

PRIJS

€ 19.999,- 

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

PRIJS

€ 26.699,- 

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

PRIJS

€ 32.999,- 

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

PRIJS

€ 16.999,- 

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

PRIJS

€ 28.899,- 

OPEL ASTRA 1.2 Edition clima/
cruise/16”LM
Juni 2022 - Blauw metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
6.629 km - Nieuwprijs: €35.220,-

PRIJS

€ 23.899,- 

OPEL CORSA 1.2 100PK Automaat 
Elegance navi/airco
Mei 2022 - Rood metallic - Stof
Benzine - Automaat - 14.724 km 
Nieuwprijs: €31.220,-

PRIJS

€ 20.999,- 

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

PRIJS

€ 22.999,- 

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

PRIJS

€ 25.700,- 

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

PRIJS

€ 31.500,- 

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

PRIJS

€ 18.699,- 

OPEL ASTRA 1.0 Turbo 120 Jaar Ed. 
navi/clima/17”LM
April 2019 - Zwart metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
37.382 km - Nieuwprijs: €27.330,-

PRIJS

€ 17.999,- 

Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Automaat 
navi/clima/cruise /15”LM/pdc
Mei 2018 - Rood/Zilver - Stof - Benzine
Automaat - 28.323 km - Nieuwprijs: 
€29.330,-

WORDT

VERWACHT
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Uitverkocht concert 
van de Decibelles in 
‘d Rentmeester in 
Valthermond
Op zaterdag 13 mei zal in concertzaal ‘d 
Rentmeester in Valthermond een eigen concert 
van popkoor The Decibelles uit Exloo en 
omstreken plaatsvinden. Dit alles onder de 
bezielende leiding van dirigent Anja Warmink.

Het koor is ongetwijfeld bekend van het korenfestival 
in Borger en het kerstoptreden in de manege 
van Exloo. Het thema is:” Liefs uit Londen”, en 
zal aangevuld worden met optredens van onze 
gelegenheidsband, kleine ensembles bestaande 
uit koorleden. De koornummers zullen echter de 
overhand hebben. Ons repertoire is erg gevarieerd en 
bestaat uit popnummers van zowel de jaren 70 tot nu. 
Op dit moment wordt er erg hard gewerkt om een 
spetterend programma neer te zetten! Het concert is 
inmiddels uitverkocht. Het Haydn Jeugd Strijkorkest bij Klassiek in ‘t Veen in 

Valthermond
Zondagmiddag 14 mei staat het Haydn 
Jeugd Strijkorkest op het podium van 
Klassiek in’t Veen. Het jeugdorkest 
speelt samen met de jonge soliste 
Lyke Nota de finale van Mendelssohns 
jeugdige vioolconcert in d. En met 
de ervaren solisten Paul Komen en 
Marion van den Akker brengt het 
orkest een pianoconcert van Mozart 
resp. Les nuits d’été van Berlioz.

Het Haydn Jeugd Strijkorkest is een orkest 
in Noord-Nederland voor jongeren van 
9 t/m 19 jaar, met de ambitie een hoog 
muzikaal niveau te bereiken. Het orkest 
staat onder leiding van Jan-Ype Nota, 
cellist in het Noord Nederlands Orkest 
en docent aan de conservatoria van 
Groningen en Den Haag.

De jonge musici spelen zondagmiddag 14 
mei samen met drie verschillende solisten. 
Met de eveneens jonge violiste Lyke 
Nota (2004) speelt het orkest de speelse 
finale van het vioolconcert in d-klein 
van Felix Mendelssohn. Dat is niet zijn 
“beroemde” vioolconcert (dat kunnen 
we op 4 juni horen), maar een jeugdwerk 
dat hij op 13-jarige leeftijd schreef. 
Lyke Nota studeert aan het Prins Claus 
Conservatorium in Groningen en ze vindt 
het Haydn Jeugd Strijkorkest “ontzettend 
gaaf ”.

Daarna klinkt een van die opgewekte 
pianoconcerten van Wolfgang Amadeus 
Mozart (nr. 12 in A-groot, KV 414), 

dat hij schreef  toen hij 26 was. Het 
orkest speelt samen met Paul Komen, 
pianodocent aan het Prins Claus 
Conservatorium in Groningen en 
regelmatige en graag geziene gast in 
Valthermond.

Na de pauze volgt de beroemde, 
zinderende liederencyclus Les nuits d’été 
(zomernachten) van Hector Berlioz. Een 
werk van grote intimiteit en melodische 
schoonheid. De liederen hebben geen 
onderlinge verhouding met elkaar maar 
zijn verbonden met emoties, zoals liefde, 
lentegevoel, gemis, afscheid en hartstocht. 
Berlioz schreef  de liederen op teksten van 
zijn vriend Théophile Gautier. Ze worden 
vanmiddag gezongen door alt-mezzo 
Marion van den Akker als solist.

Programma
Mendelssohn – Vioolconcert in d-klein 
(3e deel) (1822)  Mozart – Pianoconcert 
nr. 12 in A-groot, KV 414 - pauze Berlioz 
– Les nuits d’été, op. 7 (bewerking voor 
strijkorkest door Gijs Kramer)

In het kort
Zondag 14 mei - Rian de Waal zaal, 
concertboerderij d'Rentmeester, 
Zuiderdiep 279, Valthermond
Haydn Jeugd Strijkorkest - Aanvang 15:00 
uur (zaal open 14:30 uur) - Kosten:  
€ 30,00 (vrienden € 25,00), kinderen  
€ 7,50.

Kaarten bestellen via de website: 
www.klassiekintveen.nl 
info@klassiekintveen.nl 
Telefonische info 06 21 68 33 48

Vrije School de Voorstelling in d'Rentmeester in 
Valthermond
 
Voor hen die er op hebben gezeten, hadden willen zitten of  de kriebels krijgen. 
Deze bijzondere voorstelling over de Vrije School heeft in het hele land al voor 
uitverkochte zalen gespeeld. Nu is het de beurt aan d'Rentmeester!
 
Kaatje, Tommy en Jos hebben een klik. 
Zij doorliepen namelijk alle drie de 
Vrije School. Wel in een andere klas in 
een andere stad, maar volgens dezelfde 
onderwijsmethode. Wat is het precies dat 
hun bindt?
 
Het drietal onderzoekt Rudolf  Steiner, 
euritmie, duikt in de antroposofie en 
vraagt zich af  waarom ze over vuur 
sprongen. En zouden ze hun eigen 
kinderen ook naar de vrije school doen? 
Of  zien ze daarvan af? Zij presenteren, 

reflecteren, theatraliseren, autobiograferen 
en euritmiseren hun bevindingen in 
de meest antroposofische voorstelling 
van het theaterseizoen. Een reünie-
erlebnis voor ex-vrije scholieren en een 
unieke ‘Vrije Schoolvoor-dummies’ voor 
buitenstaanders. Neem een kijkje in de 
wondere wereld van de Vrije School.
 
Zorg dat je d'R bij bent! - Zaterdag 06 
mei 2023 | 20:00 uur - Zaal open: 19:15 
uur. Voorverkoop: €15,00 - Aan de deur: 
€16,50 - 

Eerste kop koffie/thee is van het huis!

Het jaarthema is “Leven met oorlog”
Uitnodiging Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2023 in 
Valthermond
Oorlog is nooit ver weg. Veel mensen hebben via overlevering van generatie op 
generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of  andere oorlogen. Voor de 
eerste generatie is het doorgeven van oorlogservaringen vaak een belangrijke 
vorm van verwerking. Maar in veel families werd na de oorlog echter juist 
gezwegen.

De generaties daarna geven duiding aan 
het oorlogsverleden op basis van de 
verhalen en gedrag dat voortkomt uit de 
oorlogservaringen van hun (groot)ouders. 
Zo zijn de effecten van oorlog nog steeds 
merkbaar in het leven van veel mensen. 
In onze huidige samenleving hebben wij, 
jong en oud, ook te maken met o.a. de 
oorlog in Oekraïne.

Dit themajaar staat in het teken van 
de impact van oorlog op individuen, 
families en op de samenleving: Leven met 
oorlog. Tijdens de Nationale Herdenking 
herdenken wij allen – burgers en militairen 

– die in het Koninkrijk der Nederlanden 
of  waar ook ter wereld zijn omgekomen 
of  vermoord; zowel tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de koloniale oorlog in 
Indonesië, als in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties daarna. 

Programma:
De herdenking in Valthermond 4 mei 
2023 begint met een ontvangst van alle 
belangstellenden bij OBS De Aanloop aan 
de Wilhelminalaan. Om 19.25 uur start 
de Stille tocht naar het monument aan de 
Vrijheidslaan. Er is muzikale medewerking 
voor deze bijeenkomst. Deze zal worden 

verzorgd door Alex van Oosten, Kirsten 
Visser, Jessica Stap, Joel Wever, Carolien 
Fels, Claudia Kruize, Paul Hofman en 
Bouwe van Oosten. Burgemeester Jan 
Seton zal een korte toespraak houden.  
Ook  leveren de kinderen van de 
basisscholen OBS De Aanloop en CBS 
De Rehoboth een actieve bijdrage. Jan 
Ottens zal een verhaal verzorgen over 
“Leven met oorlog”. En Aniek Dikland 
zal de Taptoe spelen. Na de kranslegging 

is er gelegenheid 
voor iedereen om 
bloemen te leggen 
bij het monument. 
Wij hopen u allen te 
ontmoeten.

Het 4 mei Comité Valthermond
Roelof  en Helien Tuin

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

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Op 22 april 2023 overleed onze medebewoonster

Jantje Schuurman

Helaas heeft ze maar kort hier mogen wonen.
Wij wensen allen die haar dierbaar waren veel sterkte.

Bewoners Naoberhof 2 t/m 26

Uitslagen Bridgeclub  
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 25 april jl. 
1e plaats Ankie Janssens & Dina Trip. 66,04%
2e plaats Alie Lubbers & Hilde Pufkus. 62,98%
3e plaats Gera Meijer & Teun ter Haar. 55,63%
4e plaats Marietje de Vries & Diewer Lutjes. 54,79%
5e plaats Ben van Doorn & Marinus Verkeul. 54,17%
 
Dit was onze laatste speelmiddag van dit seizoen en het werd 
gezellig afgesloten met een drankje en een hapje. Het nieuwe 
seizoen start op 5 september a.s. Wilt u komen bridgen, dan 
bent u van harte welkom. We spelen op de dinsdagmiddag in 
De Noorderbreedte te Nieuw Buinen.
 
Wilt u meer informatie, of  wilt u zich aanmelden, dan bent u 
van harte welkom. Voor alle info kunt u Manny Lutjes bellen 
via 0599 62 64 36.

Op donderdag 11 mei is parkeer-
plaats Poolshoogte het startpunt
Wandeling in Odoorn: 
Beleef de natuur en voel je 
ermee verbonden
Op donderdag 11 mei organiseert IVN Borger-Odoorn 
een wandeling met als thema: Beleef  de natuur en voel 
je ermee verbonden.

De wandeling van ongeveer 4 km vindt plaats tussen 19.00 
en 21.00 uur. Het startpunt is  de parkeerplaats Poolshoogte, 
Boswachter Meelkerlaan 5 in Odoorn.

Opgeven voor de wandeling kan door middel van de 
aanmeldknop bij de activiteit op onze website IVN Borger-
Odoorn.nl. Rechtstreeks mailen naar Diana Dekkers kan ook. 
Het mailadres is Nieuwsdd7@gmail.com. Meer informatie 
over de wandeling volgt na inschrijving.

Tijdens het leven van alledag worden we veelal omgeven 
door beton en asfalt. We brengen een groot deel van de dag 
binnenshuis door, zitten achter de computer en worden 
opgeslokt door ons werk.

Wil je hier even aan ontsnappen? Je laten verwonderen door 
de natuur? Ga dan mee op deze voorjaarswandeling met 
Diana en Marieke.
 
Wandeling door Schapenpark
De wandeling voert door schapenpark. Dit is een mooi 
gebied met heide, loofbomen, prachtige sparren en dennen. 
De wandeling duurt ongeveer twee uur. Tijdens de wandeling 
zullen we verschillende zintuigen gaan ervaren. Hierdoor 
beleven we de natuur op een andere manier en zal er 
verbinding ontstaan met de omgeving waarin je bent.

De wandeling gaat gedeeltelijk over smalle paden. De route is 
daarom minder geschikt voor personen die niet goed ter been 
zijn.

Uitslagen Bridgeclub 
Welzijn Ouderen Borger
De uitslag van 28 April 2023 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats:          Geert Brands & Piet Rutgers 59,42%                                                                                                         
2e plaats           Minie Speelman & Anneke Super 58,33%
3e plaats:          Geertje Spiekman & Tinus Zinger 54,10%

B Lijn:           
1e plaats:         Marry Everts & Geert Everts 63,47%
2e plaats:         Marian Molenaar Marry Mulder 60,53%
3e plaats:         Wia Schuiling & Jan Dijk 54,42%

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

Zou u meer willen weten van onze club of  wilt u zich 
aanmelden neem dan contact op met een van  het bestuur: 
Jantje Boelema Tel 0599-21 25 25, Henk Tewis Tel 0599-23 
64 08 of  Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  0599-23 80 30.

Rommelmarkt
Buurthuis Het Veurhof
in Valthermond
Na enkele jaren afwezigheid door de welbekende 
maatregelen organiseert Buurthuis Het Veurhof  in 
Valthermond weer haar jaarlijkse rommelmarkt. 

De markt vind plaats rond het buurthuis op zaterdag 6 mei 
a.s van 10.00 uur tot 14.00 uur. Ook voor de inwendige mens 
zal worden gezorgd.

We hopen U allen weer te zien.

28ste Oranjedrive, 28 april
Uitslagen Bridgeclub Borger
A-lijn 
1 Harrie de Bie & Henk Loman 59,82%
2 Geert Joosten & Marijke Loerakker 58,63%
3 Johannes Sijbom & Ellen Roeper 57,14%
  
B-lijn 
1 Marco Vitali & Koos Poelma 68,70%
2 Luit Bolhuis & Marga Lubbers 59,72%
3 Marijke Koop & Timo Koop 59,44%

Demonstratie "Maak je 
eigen boek" in Bibliotheek 
Odoorn
Van oude boeken, verpakkingsmaterialen, pizzadozen, 
papier, behang, textiel, verf  enz. en maakt Jeanette van 
der Meulen uit Klijndijk hiervan een eigen, persoonlijk 
boek. Op woensdag 10 mei van 14.00 tot 17.00 uur laat 
Jeanette in de Bibliotheek Odoorn zien hoe ze dit doet. 

Hierbij aansluitend is er tot 24 mei een vitrine met werk van 
Jeanette te bezichtigen in de bibliotheek. Dan kunt u alvast 
een idee krijgen van het werk van Jeanette. Kijk ook op 
www.bibliotheekodoorn.nl

Veel deelnemers aan 
Hap & Stap Wandeltocht 
in Gasselternijveen 

De Hap & Stap Wandeltocht, die op Koningsdag in 
Gasselternijveen gehouden werd, is weer succesvol 
verlopen. Aan de wandeltocht, die door dorpscoöperatie 
de Brug georganiseerd werd, deden bijna 75 wandelaars 
mee. 

Onderweg werden de wandelaars genieten van een lekker ijsje 
bij de Reiling Hoeve en een pannenkoek in de korenmolen 
de Juffer. Bij terugkomst in MFC de Spil werd iedereen 
getrakteerd op allerlei lekkere Syrische en Eritrese hapjes, die 
bijzonder in de smaak vielen.

De eerste prijs voor de mooist verklede deelnemer ging naar 
Micah Groots, die zich bijzonder mooi uitgedost had. De 
tweede prins was voor de “Oranje fans’en de derde prijs was 
voor de als koningspaar vermomde familie Tammenga.

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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Ingezonden brief
Beheerder Jurrie Telkamp stopt in het
Dorpshuis te Gasselternijveenschemond
Na 18 jaar beheerder te zijn geweest is per 1 april 2023 het doek gevallen voor 
Jurrie Telkamp, maar ook voor het Dorpshuis, ik heb er zelf  voor gekozen om te 
stoppen met het Dorpshuis. Het was er altijd gezellig, iedereen was er welkom. 
Of  je nou zo even langs kwam of  mee kwam spelen met de Bingo of  je kwam er 
voor een feestje het kon allemaal.                                                                                                                                 

Maar sinds een jaar is er een nieuw bestuur op het Dorpshuis gekomen , dit bestuur heeft 
de gezellige sfeer volledig heeft weggehaald. Het gebouw is ongezellig en geheimzinnig 
geworden en ook niet iedereen is er meer welkom. Een half  jaar terug is de eerste 
huurder al weggelopen door slecht behandeld te zijn door het bestuur, en nu na een jaar 
tegengewerkt en gepest te zijn stop ook ik als beheerder. Heel jammer dat een bestuur 
een Dorpshuis die het zo goed deed zo kapot kan maken.                    

Maar blijkbaar heeft dit bestuur andere plannen met het gebouw, andere plannen dan 
waar een Dorpshuis voor bedoeld is ,het samenzijn met iedereen. Dat werd vorig 
jaar al duidelijk toen de burendag er voor het allereerst niet meer was. Ook dit jaar 
zou de kinderclub net als voorgaande jaren het paasfeest vieren met de kinderen en 
natuurlijk met de paashaas, alles was al geregeld de flyer was al rond en er waren al veel 
aanmeldingen ,maar ook hiervoor heeft het bestuur een stokje gestoken en moest de 
kinderclub alles af  lassen. Wat heel verdrietig was voor de kinderen.               

Dus vanaf  nu GEEN Bingo meer en ook is het afgelopen met de feestjes. Alles wat 
nodig is om een mooi feest te kunnen organiseren is uit het gebouw ,want alles wat 
in het gebouw stond was van mij en heb ik dan ook meegenomen. Dus voor een 
gezellige Bingo of  feestje kunnen we u daar na 18 jaar NIET meer verwelkomen.                                                                                                                                     
                     
Naast dit alles is ook het financiële deel van het Dorpshuis zeer zorgelijk , door toedoen 
van het bestuur zijn de twee grootste huurders nu weg waardoor er een heel groot 
financieël gat is ontstaan die ze niet makkelijk op kunnen lossen en de begroting was 
al niet goed. En met de paar verenigingen die ze nog hebben kunnen ze het tekort 
ook niet aanvullen. Dus de hamvraag is nu hoe lang blijft hij nog open. Volgens veel 
dorpsbewoners niet lang meer.

Namens Cateringservice J. Telkamp en al zijn medewerkers willen wij iedereen die in al 
die jaren bij ons geweest is bedanken voor jullie vertrouwen in ons bedrijf  , wij wensen 
jullie het allerbeste.

Zelf  gaan wij verder met onze losse patat-hamburger-ijswagens en natuurlijk kunt u eind 
van het jaar ook weer bij ons terecht voor lekkere oliebollen zoals u van ons gewend bent. 
Dus tot gauw bij onze standplaatsen.

Groetjes Jurrie Telkamp   
Gasselternijveenschemond

Deze maand was het thema voorjaar
Fotoclub Borger-Odoorn presenteert foto 
van de maand
Tussen de voorjaarsbloesem zingt het 
kleine winterkoninkje luid zijn lied. Je 
hoor hem vaak eerder dan dat je hem 
ziet. Deze foto gemaakt door Jannet de 
Joode is in haar tuin gemaakt op 18 april 
2023, diafragma F7.1 sluitertijd 1/320 sec. 
brandpuntsafstand 600 mm. Ze kreeg van 
de clubleden verreweg de meeste punten.
 
De foto van Rien de Joode, een macro 
opname van een oranjetipje vlinder, eindigde 
op de tweede plaats. De derde plaats was 
voor Truus Heins, haar foto van tulpen is 
gemaakt met ICM techniek (bewust bewogen 
camera tijdens het maken van de foto), een 
verrassend resultaat.

Donderdag 11 mei a.s. in het Dorpshuis
Gratis informatiebijeenkomst Veilig 
Bankieren in 2e Exloërmond
Aanmelden kan via seniorenwerk@andesborgerodoorn.nl 
of 0591-58 55 54
In samenwerking met de Rabobank en Andes geven wij u graag handige informatie 
en tips over hoe u uw bankzaken veilig houdt!
 
Wanneer: 11 mei van 14.30 tot 16.00 uur, 
inloop vanaf  14.00 uur. Waar: Dorpshuis 
2e Exloërmond, Noorderdiep 33, 9571 
AP, 2e Exloërmond. Deze bijeenkomst 

is gratis te bezoeken. Aanmelden kan via 
seniorenwerk@andesborgerodoorn.nl of  
0591-58 55 54.

Hulp nodig? Bel 06 – 39 85 36 94
Noaberhulp in Gieterveen is een 
geweldig initiatief
Noaberhulp in Gieterveen is een initiatief  van een groep inwoners die graag iets 
voor een ander willen betekenen. Het is een omzien naar elkaar en kijken of  je een 
helpende hand kan bieden voor diegene die een hulpvraag hebben.

Wat kunnen ze eventueel voor u doen
Denk daarbij aan het meegaan naar een 
bezoek arts of  ziekenhuis, eventueel 
gemaakte vervoerskosten worden in overleg 
bepaald. Een keertje de hond uitlaten of  een 
praktisch licht klusje in huis of  tuin uitvoeren. 

De noaberhulp is in principe gratis tenzij er 
materialen aangeschaft dienen te worden.

Telefoonnummer voor hulp
Voor een hulpvraag kunt u bellen: 
06-39 85 36 94.

Ingezonden brief
Op 8 februari jl. vond de officiële, en ietwat feestelijke, oprichting van DTV Borger-
Odoorn ( Dynamic Tennis Vereniging) plaats, dit nadat de oprichtingsvergadering in 
december van het vorige jaar is geweest. Vanaf  dat moment was ik penningmeester van 
de vereniging, welke functie ik op 12 februari heb beëindigd na een meningsverschil met 
de secretaris/trainer.

Via de mail heb ik haar, overmand door emoties, onheus bejegend. Nadat alles bij mij 
was bezonken, heb ik zowel haar als ook aan de voorzitter, want zij was ook op de hoogte 
van wat er gebeurd is, mijn excuses aangeboden en zij accepteerden deze. De voorzitter 
neemt vanaf  12 februari tevens de functie van penningmeester op zich en neemt zich 
voor om de leden van de vereniging op de ALV van 5 juli nader te informeren. Inmiddels 
blijkt ook dat de functie van penningmeester beter bij haar past dan de functie van 
voorzitter, en wil zij dit ook blijven doen.

Het huidige bestuur handelt, door de datum van 5 juli aan te houden, niet zoals in 
Artikel 12, lid 6, van de Onderhandse Akte van Vereniging, staat vermeld; Als het aantal 
bestuursleden beneden het minimum van drie personen komt, blijft het bestuur bevoegd; 
het bestuur moet wel binnen drie maanden na het ontstaan van de vacante plaats(en) een 
ALV bijeenroepen om in de vacature(s) te voorzien.

Mijns inziens zou de ALV dan moeten plaatsvinden binnen 3 maanden na 12 februari, 
oftewel 12 mei. Op mijn vraag hierover aan het bestuur kreeg ik als antwoord: “Formeel 
heb je gelijk. Het bestuur heeft een latere datum gekozen, omdat dat voordelen heeft 
voor de vereniging. Zou jij ons kunnen uitleggen welke nadelen jij ziet om vergadering in 
juli te houden i.p.v. in mei?”

Waarop ik antwoordde met: “Kunt u mij allereerst de voordelen, welke het heeft, voor de 
vereniging vertellen?” Hierop heb ik geen reactie ontvangen.

De leden worden geacht hun halfjaarlijkse contributie voor 1 maart en voor 1 september 
te betalen, en kunnen dan toch ook niet handelen zoals het bestuur nu doet, we betalen 
wel drie maanden later. Ik verwacht van het bestuur een open en eerlijke houding ten 
opzichte van de leden van de vereniging en geen geheimzinnigheid.

Paula van der Meer,
Borger
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Verkooptentoonstelling van Oud Textiel

Vanaf  2 mei t/m 2 juli hangen we in en buiten De Oranjerie in Zeijen allerlei oud 
textiel aan de waslijn, naast ons assortiment brocante uit Engeland en allerlei 
bijzondere woonaccessoires.

Nostalgische verkooptentoonstelling van 
oude boven- en onderkleding, bandjes en 
kant, grote sortering oude stoffen, schortjes, 
tafelkleden groot en klein, naaiaccessoires, 
mutsjes, oud geruit beddengoed, 
schoolhandwerkjes, oude kinderkleding, 
kinderschoentjes, naaigerei enz.

Alles is zo herkenbaar en dus heerlijk 
om eens rond te snuffelen en grabbelen 
in oude koffertjes. Een walhalla voor 
handwerkliefhebbers en verzamelaars 
van oud textiel en allerlei oude betaalbare 
materialen zijn hier te vinden. Broderie 
uit begin 20e eeuw, damast, geborduurde 
tafelkleden, wasmerken, monogrammen, 
batist kleding zelfs nog draagbaar, kleurige 
vintage schorten 50-60 er jaren, witte 
kinderkleding met broderie van rond 1900 en 
heel veel theeschortjes uit dezelfde periode. 
Zelfs aankleding voor oude poppen en 
poppenhuizen kan men hier vinden met de 
mooiste handwerktechnieken.

Het merendeel van genoemd textiel is 
afgestaan door particulieren, omdat men 
een goede bestemming  zocht. Wij wassen, 
strijken en herstellen zo nodig en zorgen 
ervoor dat dit moois bij de liefhebber 
terecht komt in een geweldige inrichting 
met absolute bodemprijzen. Zelf  aan de slag 
dat kan, borduren, een knoop aanzetten, 
smyrna knopen, naaien met een oude 
handnaaimachine , jong en oud mag het 
proberen.

We herkennen het bijna allemaal, de kasten 
liggen vol met oud textiel. Van ouders, 
overgrootouders en soms veel ouder. Heeft 
u iets aan te bieden waar wij iemand anders 
weer blij mee kunnen maken voor deze 
tentoonstelling neemt u a.u.b. contact op.

Groepen op afspraak. Adres: Noorderstraat 1 
in Zeijen (Dr). Info: www.de-oranjerie.nl.
Open:  di. t/m vr. 13.00 – 17.30 uur, 
za. 13.00 – 17.00 uur 
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Donderdagavond 11 mei in
‘t Anker in Borger
Uitnodiging voor eerste 
participatiesessie Borger West
Vorig jaar is er een woonwensenonderzoek gehouden onder de 
inwoners van Borger. Daaruit kwam de locatie Borger West naar 
voren als gewenste locatie voor woningbouw. Deze locatie willen we 
graag samen met de inwoners tot ontwikkeling brengen.

Wij nodigen u daarom graag 
uit voor de eerste participatie-
sessie over de ontwikkeling van 
Borger West: het laatste stukje van 
Daalkampen, rond het nieuwe 
Esdalcollege en de Koesteeglocatie 
aan de noordkant van de N374.

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

Twee sessies: 19.00-20.00 uur en 
20.15-21.15 uur. De 
participatiesessie is op 
donderdagavond 11 mei 2023. 
Wij hebben ervoor gekozen om 
de avond op te splitsen in twee 
groepen. Zo kunnen wij het proces 
goed begeleiden en krijgen alle 
aanwezigen voldoende ruimte om 
vragen te stellen en ideeën te uiten. 
De eerste sessie start om 19.00 
uur en duurt tot 20.00 uur (inloop 
18.45 uur) en de tweede sessie is 
van 20.15 uur tot 21.15 uur (inloop 
20.00 uur). U hoeft zich niet aan te 
melden en bepaalt zelf  of  u bij de 
eerste of  de tweede sessie aan wilt 
sluiten. U bent donderdagavond 
11 mei van harte welkom in kerk ’t 
Anker in Borger!

Realisatie nieuwe sporthal in Borger weer stap 
dichterbij
De realisatie van een nieuwe sporthal in Borger 
is weer een stap dichterbij gekomen. Nadat eind 
vorig jaar de gemeenteraad al instemde met 
de bouw van wat officieel een multifunctionele 
sportlocatie gaat heten, werd vorige week, na een 
goede voorbereidingsperiode, de overeenkomst 
voor de nieuwbouw dan daadwerkelijk getekend.

Programma van eisen
‘We hebben samen met gebruikers uit het 
verenigingsleven, het onderwijs en adviseurs vanuit 
de gemeente Borger-Odoorn een mooi programma 
van eisen opgesteld. Aan die eisen gaat Bouwgroep 
Dijkstra Draisma invulling geven. De nieuwe sporthal 
zal een multifunctioneel karakter krijgen. De inrichting 
wordt toekomstbestendig als het gaat om techniek, 
duurzaamheid en ook de sporttechnische inrichting’, 
zegt Mark Hoving projectleider van de gemeente 
Borger-Odoorn. Uiteraard zal ook sprake zijn van 
een energieneutrale accommodatie.  ‘In de komende 
periode gaan Vundamenz, Bouwgroep Dijkstra 
Draisma en AGS Architecten aan de realisatie van de 
nieuwe sporthal.’, laat Hoving weten.

Gebruikers van de sporthal
Dat het programma ven eisen tot stand is gekomen 
met inspraak van de verenigingen, is logisch. Dit 
was namelijk ook een nadrukkelijk advies van de 
gemeenteraad. Met de realisatie van de nieuwe 

multifunctionele accommodatie in Borger is in 
totaal een bedrag gemoeid van 9 miljoen euro. Met 
de gebruikers zijn eveneens gesprekken gevoerd 
over oplossingen voor de periode dat de nieuwe hal 
gebouwd wordt. Ook op dat vlak wordt voortgang 
geboekt. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Wim Harmers: ’pensionado’ van Het Huysgilde

Pure passie voor het schildersvak

Schilderen en ontzorgen
Harmers startte in 1983 een eigen
bedrijf  onder de naam Schilders-
en glasbedrijf   W. Harmers. 
‘Daarnaast was ik in de winter-
maanden in het onderwijs actief  
op de schildersopleiding in 
Assen. Om in de zomer weer 
mijn eigen klussen op te pakken 
Ik heb dat altijd een perfecte 
combinatie gevonden’, zegt Wim, 
die besloot in 2002 (heel bewust) 
voor zichzelf  en dus zonder per-
soneel verder te gaan. Dat deed 
hij onder de naam Het Huysgilde, 
meer dan een schildersbedrijf  

alleen. ‘Wij proberen (nog steeds) 
de klant te ontzorgen. Wij komen 
als schilder bij de mensen thuis. 
Wij zien de staat van de woning, 
zowel van binnen als van buiten.  
Wij merken snel achterstallig 
onderhoud op en communiceren 
dat met de klant. Vervolgens is 
het aan de klant wat hij met mijn 
advies wil. Is iemand echt zuinig 
op zijn huis en neemt hij ons 
advies ter harte  dan schakel ik 
vanuit mijn netwerk mensen in. 
Natuurlijk zijn er ook wel mensen 
die ons advies in de wind slaan. 
Dat kan en mag natuurlijk. Het 
merendeel van de klanten echter, 
doet écht wat met onze adviezen’, 
zegt Wim.

Kwasten met Chinees 
varkenshaar
Wim blijft actief. Tot het moment 
dat hij er geen plezier meer aan 
beleeft. Dat moment lijkt echter 
nog heel ver weg. Schilderen: het 

ODOORN - Wim Harmers uit Odoorn. Wie kent hem niet? 
Bekend van zijn bedrijf  Het Huysgilde. Schilder, maar ook 
werkzaam in het onderwijs. Harmers is ondertussen 68 jaar en in 
principe met pensioen. ‘Toch ben ik nog steeds actief, gemiddeld 
genomen een dag of  drie per week’, zegt Wim. En ondertussen 
bestaat zijn bedrijf  ook nog eens veertig jaar. Reden voor een 
gesprek met een schilder met passie voor het vak, over  zijn auto, 
de toekomst en over de Chinese kwast met varkenshaar.

is Wim’s passie. ‘Schilderen is 
iets prachtigs. Je geeft kleur aan 
het geheel en biedt bescherming. 
Ben ik geweest, dan heb je zeven 
of  acht jaar geen omkijken meer 
naar het schilderswerk. Vaak zijn 
wij ook de laatsten die in een huis 
komen. Zijn wij geweest, dan is 
het klaar.’ De tijden zijn veran-
derd. En niet altijd in positieve 
zin. ‘Vroeger moest je over een 
vakopleiding beschikken en een 
ondernemersdiploma in je bezit 
hebben. Tegenwoordig koop je 
een kwast en ben je schilder. De 
toekomst van ons vak baart me 

zorgen. Echt. We missen handjes 
en we zullen als ‘oude rotten’ 
moeten helpen om schilders te 
behouden en nieuwe aanwas te 
krijgen. Anders dreigt ons vak 
uit te sterven. Nee, daar lig ik 
niet wakker van, maar het baart 
me wel zorgen. Verder durf  ik te 
stellen dat de kwaliteit vroeger 
beter was. Wij werkten trouw met 
het drie lagen systeem. Tegen-
woordig is dat schijnbaar niet 
meer nodig en doet men het met 
anderhalve laag. Men wil vooral 
zo snel mogelijk klaar zijn en zo 
snel mogelijk geld verdienen. Ik 
denk dat de huidige schilder niet 
meer weet dat er ook kwasten 

van Chinees varkenshaar zijn. 
En ik weet het uit eigen ervaring, 
die zijn echt veel beter dan die 
kwasten met kunsthaar.’ ’

Kwaliteit
Wilde je vroeger als schilder lid 
worden van een schildersorga-
nisatie, dan moest je naar een 
ballotagecommissie. Stond je 
tegenover drie mannen in pak.  
Je moest diploma’s hebben, een 
overzicht van de bank en de 
belastingdienst meebrengen. Je 
moest over bewezen kwaliteit 
beschikken. ‘Je moest gewoon 
voldoen aan een bepaalde norm, 
en dat kwam de kwaliteit over 
de gehele linie uiteindelijk ten 
goede.’

Compliment
Wim Harmers had en heeft 
geen bus vol met reclame nodig. 
‘Haha, nee. De meeste mensen 
weten dat ik al jarenlang Land 
Rover rijd. Zagen ze een Land 
Rover, dan wist men al dat ik daar 
aan de slag was. Ik heb eigenlijk 
twee grote passies in mijn leven: 
schilderen en de Land Rover. 
Met mijn Discovery kom ik nog 
steeds graag bij de mensen thuis. 
Dat zie ik overigens als een com-
pliment. En je mag ook onder 
dit artikel best nog stiekem mijn 
telefoonnummer zetten, hoor. 
Mensen mogen me nog steeds 
bellen. En kan ik zelf  niet, dan 
waarschuw ik wel een collega of  
komen we samen.’ 
En dus kun je Wim Harmers 
nog steeds gewoon bellen. 
Heel verstandig, als je zoekt naar 
een zeer bevlogen vakman: 
06 - 51 85 60 22. 

(Week in Week uit/Vincent Muskee)

www.huysgilde.com

SCHILDER
BEHANGER
GLASZETTER

REPARATIE
ONDERHOUD
RESTAURATIE
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij  

“de Morene”

Dagelijks verse

Asperges
Op bestelling geschild

Lemenweg 4a Drouwen
tel.0599-564563

engelsdrouwen@kpnmail.nl

Actioncenter al 15 jaar een begrip in Gieten en Borger!
Het begon allemaal in 2008, toen 
Anita Eleveld haar sportschool 
neerzette midden op het sportterrein 
de Goorns in Gieten. Met een pre-
sale week nam haar carrière als 
sportschooleigenaar een snelle start. 

Dat het allemaal niet vanzelf  ging, 
daar is Anita door de jaren heen wel 
achter gekomen. ‘De eerste jaren waren, 
laat ik het zo zeggen, een behoorlijke 
uitdaging’, aldus Anita. Net verhuisd 
met 3 kleine kinderen, een huishouden 
én een sportschool opzetten is niet 
iets waar je zomaar voor kiest. ‘In 
het begin had ik wel eens spijt, vroeg 
ik me af  waar ik in hemelsnaam aan 
begonnen was’. Maar de passie is altijd 
gebleven en dat, samen met een goede 
dosis doorzettingsvermogen, heeft 
ze Actioncenter gemaakt tot wat het 
nu nog steeds is: een professionele, 
laagdrempelige en zeker gezellige 
sportschool. 

Eind vorig jaar is er nog een vestiging 
bij gekomen met Actioncenter 
Borger. Deze locatie sluit erg mooi 
aan bij Gieten, met dezelfde sfeer 
en deskundigheid. Samen met een 
enthousiast team van professionele 
instructeurs zorgt Anita ervoor dat 
iedereen die binnen komt, zich snel 
thuis voelt en met plezier gaat sporten. 
‘Want dat is het belangrijkste, dat je het 
sporten leuk vindt’, aldus Anita, ‘meer 
nog dan je doel behalen. Want alleen als 
je met plezier sport, houd je het lang vol 
en zal de opbrengst hoger zijn’. 

Actioncenter heeft alles in huis om 
ieders doel te kunnen behalen. Zo 
is er de hypermoderne eGym cirkel. 
Zonder gedoe van instellen, gelijk 
de krachttraining beginnen en alles 
bijhouden op een app. Maar ook 
functionele training, krachttraining en 
cardio kan beoefend worden. De vele 

groepslessen maken je het moeilijk om 
een keuze te maken. Maar uitdagend 
is het altijd! Zoek je meer de Body 
& Mind lessen? Ook dan ben je bij 
Actioncenter aan het juiste adres. Yoga, 
Pilates en Move on brengen je alle rust 
in je hoofd waar je zo naar op zoek 
bent. 

Natuurlijk zijn er in de afgelopen 15 jaar 
ook een aantal tegenslagen geweest, zo 
is er bij Anita leukemie geconstateerd 
en moest de sportschool verscheidene 
keren verplicht sluiten in verband met 
de Covid-19 uitbraak. Het was niet 
altijd even makkelijk, maar met hulp 

van familie, collega’s en natuurlijk de 
sporters, is Actioncenter geworden wat 
het nu is. Twee hele mooie sportscholen 
in Borger en Gieten, waar je trots op 
mag zijn en een aanwinst voor beide 
dorpen. In de maand mei vieren wij 
daarom met recht een feestje met al 
onze leden en krijgen nieuwe leden 
een mooie korting. Zie daarvoor de 
advertentie elders in de Week in Week 
uit. 

Actioncenter Gieten vindt u aan de 
Asserstraat 35 en Actioncenter Borger 
vindt u aan de Hoofdstraat 86A.  
www.actioncenter.nl

Aanmelding 
Dorpsvernieuwingsprijs 
2023 is van start gegaan
Aanmelding kan vanaf deze week
Wie wordt de opvolger van Zalk (Ov.), Varsselder 
Veldhunten (Gld.) en Luttenberg (Ov.), de winnaars 
van de Dorpsvernieuwingsprijs 2021? Dorpen die actief  
werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere 
termijn, kunnen net als zij een steun in de rug krijgen 
met de Dorpsvernieuwingsprijs. Er zijn drie prijzen 
beschikbaar: € 3000 voor de winnaar en twee cheques 
van € 1500 voor de twee medewinnaars. Deze prijzen zijn 
bedoeld voor projecten die de leefbaarheid van het dorp 
bevorderen.
 
Zorg in het dorp
De jury heeft in haar beoordeling dit jaar extra aandacht voor 
zorgprojecten (in de breedste zin van het woord) in het dorp. 
De uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs 2023 is op 
vrijdagmiddag 17 november als onderdeel van het symposium 
‘Zorg in het dorp’.
 
Aanmelden
Aanmelden voor deelname kan vanaf  nu via onze vereniging 
via info@bokd.nl. Zorg dat het aanmeldingsformulier bijtijds 
bij ons is. Dan zorgen wij ervoor dat het maandag 31 juli 
voor 20.00 uur binnen is bij de LVKK. Inzendingen die later 
binnenkomen, vallen buiten de boot. In de daaropvolgende 
periode beoordeelt een jury onder leiding van Elles Bulder 
(HanzeHogeschool Groningen) de inzendingen.

15 september 2023 worden de drie finalisten van de 
Dorpsvernieuwingsprijs bekend gemaakt.

De Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief  van de Landelijke 
Vereniging voor Kleine Kernen. In overleg met de winnaar en 
de gemeente, wordt gekeken naar deelname aan de Europese 
Dorpsvernieuwingsprijs. Zo creëert de prijs een nationaal en 
internationaal platform waar initiatieven zichtbaar worden en 
kennis en ervaring wordt gedeeld. Meer info over LVKK en 
de dorpsvernieuwingsprijs op www.lvkk.nl

Ouderwets spectaculaire hoge kortingen op alle producten
Bij Bosma Bedden ligt het al 60 jaar nét even anders
EMMEN – De slogan ‘Bij Bosma Bedden ligt het nét 
even anders’ wordt door de jubilerende beddenzaak al 
zestig jaar gebruikt. En nog steeds boet deze leus niets 
aan kracht in. Want ook al zestig jaar staat Bosma Bedden 
garant voor ouderwets vakmanschap, kwaliteit, service en 
slaapgarantie.

Het zestigjarig bestaan van het 
familiebedrijf  wordt gevierd met een 
al even ouderwets spectaculaire hoge 
kortingsactie. Wie iets aanschaft in de 
winkel mag daarna 20 procent gratis 
bijkopen. “Met andere woorden, als 
je iets koopt voor 500 euro mag je 
voor 100 euro gratis iets uitzoeken 
in de winkel, bij 1000 euro is dat 200 
euro”, zegt jubilaris Gerrie Bosma. 
“Deze kortingsactie hanteerden we 
namelijk ook in 1963 als openingsactie 
van de eerste bedden- en textielzaak in 
Emmen.”

Eerste winkel in Emmen
Pieter Bosma senior en Fennie Dijkstra 
stonden aan de basis van die eerste 
winkel in Emmen. Tegenwoordig heeft 
het beddenconcern winkels in Emmen, 
Winschoten, Assen, Groningen en 
Wezep. Bosma senior, die zijn zoons 
Pieter, Gerrie, Ente en Edwin, als zijn 
opvolgers het familiebedrijf  binnen zag 
komen, stond ook aan de basis van de 
Vereniging van Slaapvoorlichters.

Gerrie Bosma: “Deze vereniging zorgde 
ervoor dat de mensen voorlichting 
kregen over slapen, over bedden en 
alles wat daarmee samenhangt. De 
beddenfabrikanten waren alleen gericht 
op het fabriceren en hadden geen 
feeling met de klanten. Daarna hebben 

we onder de naam 
Sleep & Dream en 
Royal Dream zelf  
een eigen beddenlijn, 
met boxsprings, 
dekbedden, textiel 
en matrassen in het 
leven geroepen. Goed 
slapen werd eigenlijk 
toen pas volwassen.”

Unieke 
slaapgarantie
Dat streven is in de 
loop der jaren verder 
geprofessionaliseerd 
zodat Bosma Bedden 
met recht het 
predicaat Bedden-
Speciaalzaak mag 
hanteren. “Al onze 
klanten, liever 
hebben we het over 
gasten, krijgen bij ons alle tijd om hun 
slaapwensen kenbaar te maken”, zegt 
Gerrie Bosma. “Wij zorgen ervoor dat 
die wensen ook werkelijkheid worden. 
Ik zou willen zeggen als je nu een 
nieuwe boxspring, matras, ledikant, 
linnenkast of  bedtextiel zoekt, kom dan 
eerst bij ons langs. Wij laten zien dat er 
wel degelijk verschil is in bedden. Of  
zoals we al zestig jaar weten: Op onze 

bedden slaapt u nog steeds nét even 
anders. Op elke aanschaf  bieden wij 
onze unieke slaapgarantie. En tijdens 
onze jubileumactie mag u ook nog eens 
gratis twintig procent bijkopen.”

Bosma Bedden in Emmen is gevestigd 
aan de Nijbracht 84-a. Tel: 0591 - 64 
83 28.
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vv Gasselternijveen
Zondag 30 april 2023
Gasselternyveen 1  Titan 1  14:00
JVV 2   Gasselternyveen 4  10:00

Zaterdag 6 mei 2023
SJO ZVC ‘14 JO15-1  BSVV JO15-1 11:00
HSC JO17-1  SJO ZVC’14 JO17-1  10:30
Lewenborg FC JO14-2  SJO ZVC ‘14 JO14-1  09:00
Ter Apel ‘96 FC JO11-1  SJO ZVC ‘14 JO11-1  09:30
VVS JO19-1  SJO ZVC ‘14 JO19-1  10:30

Zondag 7 mei 2023
Gasselternyveen 3  VKW 5 10:00
HSC 2  Gasselternyveen 4  10:30

Dinsdag 9 mei 2023
SJO ZVC ‘14 JO14-1  SPW JO14-1  08:30

vv Nieuw-Buinen
3-5-2023
19:00 WVV MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
   
6-5-2023
09:30 Nieuw Buinen MO13-1 Achilles 1894 MO13-1
10:00 Nieuw Buinen MO17-1 Roden MO17-1
12:30 Nieuw Buinen MO17-2 de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)
14:00 Nieuw Buinen JO19-1 Valthermond JO19-1
14:30 Nieuw Buinen VR1 ST Zwartemeerse Boys/
  Weiteveense Boys VR1
09:00 Ter Apel ‘96 FC MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
12:00 Drenthina JO15-2JM Nieuw Buinen JO15-1
   
9-5-2023
19:30 Nieuw Buinen MO17-1 ST FC Burgum/
  NoordBurgum MO17-1
   
10-5-2023
19:30 Nieuw Buinen MO20 ST SVO BDE/Erica’86 MO20
   
11-5-2023
19:00 Nieuw Buinen 2 GSAVV Forward 6

vv HOVC
Zaterdag 6 mei    
9.00 HOVC JO13-1 DVC’59 JO13-1
10.15 Drenthina JO17-1 HOVC JO17-1
10.30 HOVC JO12-1 Musselkanaal JO12-2
10.30 De Weide JO15-3JM HOVC JO15-2JM
14.00 HOVC VR1 SVBC Vr1
14.30 vv Sweel JO19-1 HOVC JO19-1
  
Zondag 7 mei  
10.00 HOVC 2 GSAVV Forward 3
10.00 WKE’16 2 HOVC 3
10.00 HOVC 4 De Treffer’16 2
10.00 HOVC 5 Dalen 45+1
10.00 HOVC 7 Veelerveen 4

vv Gieten
Woensdag 3 mei
20:00 Musselkanaal 3 Gieten 3

Zaterdag 6 mei 
10:00  ACV JO11-4JM  Gieten/Eext JO11-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-2JM  LEO JO13-3JM  
10:45  Zuidlaren JO15-2  Gieten/Eext JO15-2JM  
11:00  VAKO/Tynaarlo JO13-2  Gieten/Eext JO13-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  Ter Apel ‘96 JO17-2  
12:30  Gieten/Eext JO15-1  FC Assen JO15-2  
13:00  DZOH JO17-2  Gieten/Eext JO17-1JM  
14:30 Gieten/Eext JO19-2 SJS JO19-2

Zondag 7 mei 
10:00  Gieten 3  Stadskanaal 4  
10:00  Wijster 4  Gieten 4  
11:00 Gieten 2 Steenwijkerwold 2

Dinsdag 9 mei
19:30 Gieten/Eext JO17-1JM Klazienaveen JO17-1

Woensdag 10 mei
18:45  Gieten/Eext JO13-2JM  HS’88 JO13-3JM

vv Buinerveen
Zaterdag 6 Mei  
BBC JO 17-1 BNC JO 17-1 10.30 uur
BBC JO 13-1 Roswinkel JO 123-1 11.00 uur
  
Zondag 7 Mei  
Stadskanaal 6 Buinerveen 3 10.00 uur

sv Borger
Zaterdag 6 mei 2023  
09:00 Borger JO13-1 LTC JO13-1
10:30 Borger JO19-1 Musselkanaal JO19-1
10:30 Borger JO15-1 Olympia’28 JO15-1
14:30 Borger 2 M.S.C. 2
14:30 Smilde’94 3 Borger 3
14:30 Stadskanaal JO17-1 Borger JO17-1

Zondag 7 mei 2023  
10:00 Borger 2 zo. Noordster 3

Woensdag 10 mei 2023  
18:45 Sellingen JO11-1JM Borger JO11-3JM
20:00 VAKO 4 Borger 3
19:30 Borger JO17-1 Stadskanaal JO17-1

Vrijdag 12 mei 2023  
Mannen spelen in HoogerSmilde Dames in Buinen 
19:30 Gasselternyveen 45+1 Borger 45+1
20:00 ST Beilen/Fit Boys VR18+2 Borger VR18+1
20:30 Fit Boys 45+1 Borger 45+1
21:30 Buinerveen VR18+1 Borger VR18+1
19:30 Borger VR18+1 Buinen VR18+1
20:00 Borger 45+1 LEO (Loon) 45+1
20:30 Borger VR18+1 Annen VR18+1
21:00 Borger 45+1 S.V. Hoogersmilde 45+1

De Treffer ‘16
Dinsdag 2 mei 2023     
19:00  SJO Dalen/DSC MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) 

Zaterdag 6 mei 2023     
12:30  Nieuw Buinen MO17-2  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)
14:00  De Treffer ‘16 JO15-1  HHC Hardenberg JO15-4 

Zondag 7 mei 2023     
10:00  HOVC 4  De Treffer ‘16 2

Borger in zwaar weer na opnieuw een nederlaag
Zuidlaren wint kwalitatief teleurstellende Hondsrugderby in  
3e Klasse D met 1-3

Het was door de strakblauwe hemel moeilijk om er een voorstelling van 
te maken, maar toch pakten de spreekwoordelijke donkere wolken zich 
afgelopen zaterdagmiddag samen boven sportpark de Drift in Borger. 
Na de nederlaag tegen Zuidlaren wordt de positie op de ranglijst voor 
de groenwitten toch wel behoorlijk precair. De onderste drie ploegen 
degraderen dit seizoen rechtstreeks uit de derde klasse, de drie daar boven 
moeten de nacompetitie in. Een verzwaarde degradatieregel in verband met 
hervormingen in de voetbalpiramide. Het trotse SV Borger bevindt zich nu 
op een positie waarbij nacompetitie wacht. Het gat naar de veilige zone is 
vier punten, het gat naar directe degradatie drie punten. Er zijn nog drie 
rondes te spelen. Wordt het alles? Wordt het iets? Of  wordt het helemaal 
niets?

Door: Erwin Beukema

Inspiratieloos
Vorige week zakte Borger al tot onder 
de nacompetitiestreep. Het maakte dat 
er nu simpelweg niet meer verloren 
mocht worden. De supporters maakten 
zich dan ook op voor een potje voetbal 
waarbij de pollen in het rond zouden 
vliegen. Dat zou de logische reactie zijn. 
Maar dit gebeurde niet. De fans kwamen 
met name de eerste helft bedrogen uit. 
De thuisploeg liet Zuidlaren de bal 
en koos er zelf  voor om in te zakken. 
Dat was niet eens zo slecht bedacht. 

Verdedigend stond het prima. De 
geduldig opererende gasten hadden 
grote moeite om er doorheen te 
voetballen. Maar als je op deze manier 
voetbalt, dan moeten de vonken er wel 
vanaf  springen als je de bal verovert. 
Dan moet de bal snel verlegd worden 
om de rappe mannen te bedienen. Dit 
gebeurde op geen enkele manier. Borger 
kwam in het eerste bedrijf  tot helemaal 
niets. Het was hemeltergend slordig, 
traag en ongeïnspireerd. Als er al eens 
een bal bij de voorhoede belandde, dan 
ontbrak het daar weer aan iemand die 
het leder gewoon even simpel vast kon 

houden. Nou ja, u proeft de ergernis 
van uw verslaggever. Tot overmaat van 
ramp kwam Zuidlaren in blessuretijd 
ook nog op 0-1. Jos Lamain mocht een 
corner inknikken van binnen het vijf  
meter gebied. Borger stond erbij en keek 
ernaar.

Cadeautjes
De tweede helft was gelukkig anders. 
Borger beet nu in elk geval van zich 
af  en kreeg ook mogelijkheden. Zo 
was Levi van der Span gevaarlijk met 
een kiezelhard schot, waar de keeper 
de grootst mogelijke moeite mee had. 
De rebound werd vervolgens geblokt. 
Het zat niet mee, maar de thuisploeg 
deed nu in elk geval wel mee. Richting 
de 70ste minuut voerden de gasten de 
druk weer wat meer op. De behendige 
aanvaller Jens van Rooijen vuurde van 
afstand net over en even later zorgde 
Robin Wolters ervoor dat Borger 
goalie Edwin Haandrikman volledig 
gestrekt naar de hoek moest. Kort 
hierna ging het helemaal fout aan de 
kant van de thuisploeg. Binnen twee 
minuten tijd was het plots 0-3. Beide 
keren was Wolters de doelpuntmaker. 
Hij pakte twee cadeautjes dankbaar uit. 
De wedstrijd was daarmee eigenlijk wel 
beslist. Gijs Roda scoorde tijdens het 
slotoffensief  nog wel tegen, maar verder 
liet Zuidlaren het niet meer komen. Wel 
verloren ze nog invaller Merijn Poel, 
die er met een directe rode kaart af  
moest na een luchtduel met Tim Edens. 
Vanaf  de kant was moeilijk te zien wat 
er nu precies gebeurde. Aan de stand 
veranderde er niets meer, 1-3.

Drie finales
En nu bevindt Borger zich dus in zwaar 
weer. Volgende week zijn de mannen 
vrij, daarna wachten drie finales tegen 
achtereenvolgens DKB (uit), SJS (thuis) 
en Klazienaveen (uit). Afhankelijk van 
die uitslagen en van de uitslagen op de 
andere velden wordt het nacompetitie, 
lijfsbehoud, of  directe degradatie. Alles 
is nog mogelijk. Duidelijk is dat men vol 
aan de bak moet!

Foto: Alle Oldenbeuving

Buinerveen: geen schijn 
van kans tegen kampioen 
EHS’85
Buinerveen had zondag op eigen terrein geen schijn van 
kans tegen kampioen EHS’85. De ploeg van trainer Willy 
Kral verloor met liefst 7-0. Die nederlaag was geenszins 
geflatteerd. Desastreuze gevolgen heeft de nederlaag 
overigens nog niet, zeker niet omdat ook concurrent 
DVC’59 verloor. Wat dat betreft bewees buurman Buinen 
Buinerveen een goede dienst.

Kansloze missie
Het wil nog wel eens gebeuren 
dat ploegen die al kampioen 
zijn het in het restant van de 
competitie wat rustiger aan 
doen. 

Helaas voor Buinerveen 
was dat bij de ploeg uit 
Emmerschans niet het geval. 
De alcohol na het vieren 
van de titel was al lang weer 
uit de benen, en dat heeft 
Buinerveen geweten. Vanaf  
het eerste fluitsignaal was de 
thuisclub gewoon kansloos. 
Dit om het simpele feit dat 
EHS’85 gewoon een maatje te 
groot bleef. 

Met uiteindelijk slechts 
zeven tegentreffers, gemaakt 

door Patrick Eberhardt 
(2), Jeroen Smit, Richard 
Fuhler (2), Dylano Camies 
en Frank Veldwijk, mocht de 
thuisclub de handen nog best 
dichtknijpen.

Spannend
Heel veel is er door de 
zevenklapper echter niet 
veranderd. Buinerveen blijft 
weliswaar hekkensluiter, 
het verschil met de naaste 
belagers, DVC’59 en DSC’65, 
is echter te overzien met 
slechts één puntje. Dat alles 
maakt dat Buinerveen een 
ongemeen spannende slotfase 
van de competitie tegemoet 
gaat. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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Vrijdag 5 mei a.s.
Gezellige bingo in het MFA-gebouw de 
Noorderbreedte in Nieuw-Buinen
Op vrijdag 5 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:   
U kunt kiezen uit: Diverse (huishoudelijke) 
artikelen zoals: Airfryer, Stofzuiger, 
teppanyakipan, Fleecedekens, Rituals, 
gereedschap, waterkoker, diverse pakketten 
met koffie, Senseo, Schoonmaak of  
boodschappen, Leuke Deco artikelen, Bon 

voor hapjesschaal, Bon voor Wereldrestaurant 
Goud, enz. enz.

Voor vragen kun je altijd bellen of  mailen 
naar info@luckyjoe.nl Tel: 0599-61 67 01/ 
0597 – 42 15 51. Wij hopen u vrijdag 5 mei te 
mogen begroeten op de bingo.

Op 13 mei brengt Rapalje het Celtic Folk 
Festival terug naar Orvelte

Na een ongekend succesvolle editie in 2022 brengt Rapalje op 13 mei het Celtic Folk 
Festival terug naar Orvelte. Op deze prachtige locatie zorgen wij voor een dag vol 
muziek en vertier. Drie bands, heerlijk eten, fantastisch drinken en een unieke locatie 
zijn de ingrediënten voor dit festival en we garanderen je dat je dit feest niet wil 
missen!

Ervaar de levendige wereld 
van de Keltische folkmuziek 
op het betoverende Celtic 
Folk Festival. Dit unieke 
evenement biedt live 
optredens van traditionele 
en hedendaagse muzikanten, 
die u zullen boeien met hun 
optredens op prachtige, 
karakteristieke locaties. 
Een van de opmerkelijke 
eigenschappen van Celtic 
folk-muzikanten is hun 
vermogen om van elk 
optreden een onvergetelijk 
feest te maken. Van ruige 
powerfolk tot romantische ballades en van 
levendige jigs tot traditionele reels. De Kelten 
waren strijders en de passie knalt dan ook van 
het podium tijdens dit bijzondere festival.

De organisatie achter het Celtic Folk 
Festival is voor echte muziekliefhebbers en 
festivalgangers geen onbekende, namelijk de 
band Rapalje. Rapalje is een bekroonde band 
uit de Schotse en Ierse folkmuziekscene. 
In hun ruim 28 jarig bestaan hebben ze het 
publiek betoverd met gepassioneerde en 

levendige optredens op honderden podia 
over de hele wereld. De groep combineert 
traditionele instrumenten zoals de doedelzak, 
viool, fluiten en bodhráns met zang uit het 
hart en een flinke dosis humor, waardoor 
ze geliefd zijn, waar ze ook spelen. Zij zijn 
ook het hart van het Rapalje Zomerfolk 
Festival dat sinds 2013 in het Stadspark van 
Groningen wordt georganiseerd. “Be easy 
and free” is hun motto en dat wordt bij alles 
wat ze doen uitgebreid gevierd. Wij werken 
samen met Brokantien uit Orvelte.

Ingezonden brief
PERSVRIJHEID: OOK IN BORGER-ODOORN 
VAN ONSCHATBAAR BELANG 

Persvrijheid: van onschatbaar belang in een democratie. Feitelijk 1 van de pijlers 
van elke rechtstaat. Feit is tegelijkertijd wel dat die vrijheid steeds meer onder 
druk lijkt komen te staan. Er is sprake van een groeiende polarisatie in de 
publieke opinie, een polarisatie die zich ook manifesteert in het bemoeilijken van 
het werk van journalisten. En erger.

In een dergelijk klimaat mag niet gebeuren wat in de afgelopen raadsvergadering van 6 
april gebeurde. En dan heb ik het niet over het feit dat een raadslid door enige collega-
raadsleden haast verketterd werd omdat hij via schriftelijke vragen aandacht vroeg voor 
een goede besteding van 1 ½ ton gemeenschapsgeld. Dat raakt de persvrijheid niet, dat 
raakt alleen dat raadslid als hij ook nog eens persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld 
voor tweespalt in een dorp. Dat staat los van persvrijheid, dat is het eigen beerputje van 
enkelingen in de Borgerder gemeenteraad. En geen misverstand: zo’n beschuldiging leidt 
tot tweespalt, niet een raadslid die zijn werk doet.

De persvrijheid komt om de hoek kijken als een wethouder vervolgens de pers van 
ongepast gedrag beschuldigt in het gebruik van specifieke bewoordingen. Nu zal de 
wethouder dit zeker niet zo slecht bedoeld hebben, maar we bewegen ons dan wel op een 
hellend vlak. De pers is nimmer verantwoordelijk voor termen en uitdrukkingen die een 
geïnterviewde heeft gebruikt!

Laten we onze vrije pers niet al te zeer de maat nemen. En niet onbedoeld polariseren 
en bijdragen aan de af  en toe steeds vijandiger houding richting pers. We zijn vorig jaar 
immers op de internationale persvrijheidsindex al 22 plekken gedaald; van plaats 6 naar 
plaats 28. Laten we allemaal waken dat dit niet nog erger wordt!

Pieter de Groot
Fractievoorzitter GroenLinks Borger-Odoorn
M  06 13 75 07 04  |  T 0599 85 51 15

Aanmelden via Pieter de Graaf: 06 51 67 03 51
Wie komt er schaken Westdorp-
Ellertshaar
Al twee seizoenen lang kent de gemeenschap Westdorp-Ellertshaar een heuse 
schaakgroep die éénmaal in de twee weken de spreekwoordelijke degens kruist. Het 
eigen dorpshuis in Westdorp is het toneel van deze activiteit.

Het is een triest, maar ook eigenaardig 
verschijnsel dat het aantal mensen dat wil 
schaken terugloopt. Niet alleen bij ons 
beginners, maar zelfs bij gerenommeerde 
schaakclubs. Als ik bij andere gelegenheden 
daar naar vraag, hoor ik bijna altijd: ”schaken 
kan ik niet”, of  “schaken is heel erg moeilijk”, 
of  “dat heel erg lang nadenken ligt mij niet”.

Niet kunnen schaken is het probleem niet; 
dat leren wij je spelenderwijs en je hoeft 
echt geen meester te worden. Een aantal 
van onze leden had geen kennis van het 
spel en nu spelen ze zonder veel problemen 
leuke partijen. Moeilijk is het ook niet, je 
hoeft niet alles te weten van openingen, van 
dubbelschaak, mat of  afruilen. Welnee het 
is gewoon prettig spelen tegen of  met de 
aanwezige spelers. Lang nadenken mag, maar 
is op ons niveau uitzonderlijk. 

Gewoon een leuke avond
Het zogenaamde ‘vooruitdenken’ werkt alleen 

als je speelt tegen een speler die denkt zoals jij 
dat verwacht en dat is helaas zelden het geval. 
De bedoeling is dat je gewoon een leuke 
avond hebt, zonder dat je speelt met het mes 
tussen je tanden.

Iedereen is welkom
Kosten? … Neen althans niet om bij de 
groep te kunnen spelen. Wel een vergoeding 
als je een consumptie neemt, maar ook dat 
is een uiterst beschaafd bedrag. Wil je meer 
weten of  gewoon meedoen?  Dat kan door 
te bellen met ondergetekende, maar mailen 
kan ook. Het seizoen 2022/2023 hebben 
we net afgesloten, maar het nieuwe seizoen 
begint zo tegen oktober dit jaar. Leeftijd 
is onbelangrijk, iedereen is welkom: jong, 
oud, vrouw, man, beginner of  ervaren. We 
horen of  zien graag nieuwe liefhebbers. Nu 
al aanmelden? Dat kan en bel dan Pieter de 
Graaf  in Westdorp via 06 51 67 03 51 od via 
mail graaf001@hetnet.nl

Koninklijke onderscheiding voor 
Frouwkje Vennik-Mollema uit 
Gasselternijveen

Als er één iemand is die een lintje verdiende, dan was dat zonder enige twijfel 
wel Frouwkje Vennik-Mollema uit Gasselternijveen. En dus was er groot applaus 
afgelopen woensdagmorgen, toen het dan eindelijk zover was. Burgemeester Anno 
Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze benoemde mevrouw toen namens de 
koning tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

En of  dat verdiend was! Frouwkje Vennik-
Mollema zet zich al jarenlang in voor de 
medemens die om wat voor reden dan ook 
in de problemen raakt. Ze is al vanaf  het 
begin nauw betrokken bij Stichting Helper 
en bovendien is ze actief  bij de Voedselbank. 
Daarnaast is ze ook nog eens actief  binnen 

de Protestantse gemeente in Gasselternijveen 
en vindt ze de tijd om betrokken te zijn bij 
dorpscoöperatie de Brug. Daar is ze vooral 
bezig binnen de werkgroep ‘In ‘t veen sta 
je niet alleen’. Deze werkgroep probeert 
eenzaamheid te bestrijden. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Gasselternijveen heeft nog hoop 
op handhaving

Gasselternijveen pakte zondag de laatste strohalm in strijd om 
handhaving in de derde klasse. Op eigen veld werd knap met 2-1 
gewonnen van Titan. ‘Er is nog een strohalm, al is die klein’, zei 
trainer Johan Hollen na afloop. Gezien het spelbeeld was een remise 
wellicht een betere uitslag geweest overigens. ‘Bovendien verdient 
onze doelman Kevin Koops een pluim. Hij redde ons een paar keer 
uitstekend en stopte bij 1-1 bovendien een strafschop van Harm Jan 
Moesker van Titan.’

Winnende treffer van Joep 
Meertens
Gasselternijveen speelde met 
overtuiging. Titan had bij vlagen 
wel een veldoverwicht, in de duels 
stonden de roodhemden echter hun 
mannetje. Gasselternijveen kwam 
op voorsprong via Menas Sihasale. 
Nog voor de rust kwam Titan op 
gelijke hoogte. Moesker benutte 
toen wel een strafschop, gegeven 
na een ongelukkige handsbal. Titan 
had in de tweede helft via de al 
genoemde strafschop dé uitgelezen 
mogelijkheid om op voorsprong 
te komen. Koops voorkwam dat 

echter. Vervolgens ging Nieveen 
er met de volle buit vandoor. 
Matchwinner was Joep Meertens. 
‘Vooraf  hebben we met elkaar 
afgesproken dat we er in elk geval 
alles aan zouden doen en dat we 
met opgeheven hoofd van het veld 
wilden gaan. Dat is gelukt. Dat we 
drie punten gepakt hebben, biedt 
weer hoop. En zolang er hoop is, 
moet je er voor blijven gaan’, aldus 
trainer Hollen. In het restant van de 
competitie speelt Gasselternijveen 
nog tegen SVV’04 en titelkandidaat 
Twedo. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

HOVC niet opgewassen tegen energiek Peize
HOVC is er niet in geslaagd om 
de cruciale uitwedstrijd in en 
tegen Peize te winnen. Sterker 
nog; de ploeg van trainer Erik de 
Jong dolf  met 4-2 het onderspit. 
‘Op de nederlaag viel weinig af  te 
dingen. Als Peize heel het seizoen 
zo gespeeld had, hadden ze zeker 
een aantal plaatsen hoger gestaan. 
Ik vond ze prima en vooral zeer 
energiek spelen. We waren bovendien 
defensief  niet zo stabiel als de 
afgelopen wedstrijden’, zei De Jong.

Gelijkmaker van Richard Wiggers
Peize kwam nog wel op een 
(onverdiende) voorsprong via Frank 
Fokke. Vervolgens nam Peize echter 
het heft nadrukkelijk in handen. 
Nog voor de rust boog Peize de 1-0 
achterstand om in een 2-1 voorsprong. 
Doelpuntenmakers: Ivar Cats en Joppe 
van Leeuwen. Een kwartier voor tijd 
ging HOVC va banque spelen. Dat 
leverde al snel de gelijkmaker op via 
Richard Wiggers: 2-2. ‘Twee minuten 
later echter, was het al weer 3-2 voor 
Peize. We stonden niet op te letten bij 
een corner, waardoor zij gemakkelijk 
binnen konden koppen’. Dat het in de 
slotfase ook nog 4-2 werd, was vooral 
belangrijk oor de statistieken. ‘Er is nog 
niets verloren. We hebben alles principe 
nog in eigen hand’, zei De Jong. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Gezocht glasplastieken van 
Pfeiffer 1982-2001
Wisseltentoonstelling in Museum 
Goedewaagen in Nieuw-Buinen
 
Verzamelaar Henk Brans en het Keramisch Museum 
Goedewaagen brengen vanaf  8 juli tot 23 december in een grote 
wisseltentoonstelling het verhaal van 164 jaar glasindustrie in de 
Drents-Groninger Veenkoloniën. De voorbereiding voor de 12e 
jaarlijkse glasexpositie in successie loopt alweer een jaar. De 
klemtoon van het onderzoek ligt op de ambachtelijk industriële 
productie van de kleinere fabrieken, zoals die van Nanninga 
uit Nieuw-Buinen, Wilbrink uit Musselkanaal, Rosien uit 
Gasselternijveen en de kristalblazerijen van Ger en Emil Pfeiffer 
uit Musselkanaal en Borger. Hun werk staat in contrast tot de 
massaproductie van bier- en wijnflessen die door de introductie 
halverwege de jaren 50 van de lopende band bij VH Meursing, de 
laatste grote fabriek van Nieuw-Buinen, het maken van glaswerk 
kenmerkte.
 
Het museum zoekt met name 
glasplastieken van vader Ger 
en zoon Emil Pfeiffer die met 
hun van 1982 tot en met 2001 
achtereenvolgend in Musselkanaal 
en Borger gemaakte kristalglas een 
kwalitatief  ongekend hoog niveau 
bereikten. Zonder overdrijving 
vormde hun werk in feite de 
zwanenzang van de landelijk 
nauwelijks bekende, noordelijke 

glasindustrie. In 2020 brachten 
museum en Henk Brans voor 
het eerst een tentoonstelling van 
het werk van de Pfeiffers, maar 
stellen ze steeds maar weer vast: 
er moet in de regio nog veel 
meer te vinden zijn. Daarom 
een oproep om glaswerk van 
Pfeiffer te melden via mail@
keramischmuseumgoedewaagen.nl.

Buinen stijgt na zege naar derde plaats
Buinen ligt op koers voor nacompetitie en kan zich langzaam maar 
zeker gaan opmaken voor een heerlijk toetje. Zondag werd de 
uitwedstrijd tegen het tegen degradatie strijdende DVC’59 met 4-1 
gewonnen. Daardoor kwam de zege terecht bij de ploeg die daar het 
volste recht op had: Buinen.

Milan Beijering 2 keer trefzeker
Buinen was zondag prima bij de 
les en liet het strijdende DVC’59 
niet in de wedstrijd komen. Buinen 
had dan ook voortdurend een 
veldoverwicht. Toch duurde het tot 
een half  uur voor de eerste treffer 
te noteren viel. Milan Beijering 

bepaalde met die treffer ook meteen 
de ruststand op 0-1. De gastheren 
probeerden het na de rust op basis 
van opportunistisch wel. Behalve 
wat klutssituaties leverde dat echter 
geen kansen op. Na een uur voetbal 
verdubbelde Buinen de marge. 
Albert Stevens maakte de 2-0 voor 

de ploeg van trainer Johan Sikkes 
en besliste daarmee voortijdig de 
wedstrijd. Via doelpunten van 
opnieuw Beijering en topscorer 
Bram Komduur liepen de bezoekers 
gemakkelijk en freewheelend uit 
naar een 4-0 voorsprong. In de 
absolute slotfase kreeg de wel 
degelijk strijdende thuisclub loon 
naar werken in de vorm van de 
eretreffer. Die kwam op naam van 
Roy Sibon: 1-4. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Foto: Rianne van der Laan
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Geslaagd voorjaarsconcert Laudate 
Vocalis in Borger

Onder gehoor van zo’n honderd bezoekers bracht Laudate Vocalis zondagmiddag 
23 april j.l. in de Goede Herderkerk  Borger een voorjaarsconcert met een gevarieerd 
muzikaal programma.  Dit gebeurde onder de vakkundige en inspirerende leiding 
van dirigent Thysia Betting-Slagter. Zij is sinds april vorige jaar dirigent van Laudate 
Vocalis.

De muzikale begeleiding was in handen van 
pianiste Alyona Schuiling-Morgatcheva. 
Het concert kreeg een extra accent door 
de medewerking van jonge zangers van 
Koorschool Drenthe onder leiding van 
muzikaal leider Arian van der Mark, die ook 
een muzikaal intermezzo op orgel speelde. 
Het was voor het koor het eerste concert na 
corona.

Dirigent, bestuur en koorleden en dirigent 
kijken terug op een geslaagd concert, dat 
mede mogelijk is gemaakt financiële bijdragen 
van sponsoren, gemeente Borger-Odoorn, 
Prins Bernhard Cultuurfonds en een vrije 
bijdrage van bezoekers.  Het koor gaat zich 
nu voorbereiden op haar 80 jarig bestaan. Lid 
worden?

Meer informatie: 
www.laudatevocalis.nl

Ingebruikname gebint én onthulling 
thema schoolfeest De Zweng in Exloo
‘We maken er gewoon een leuke dorpsfeestje 
van’
Het kan niemand ontgaan zijn dat het gebint in Exloo een plek heeft gekregen op de 
locatie waar voorheen Smeman - tegenover voormalig warenhuis Geerts – gevestigd 
was. Op vrijdagavond 12 mei (vanaf  19.00 uur) zal het gebint officieel in gebruik 
genomen worden. Op die avond zal meteen ook het thema van het schoolfeest van 
De Zweng bekend worden gemaakt. De school bestaat een eeuw en dat gaat gevierd 
worden. ‘We willen er vooral een leuke vrijdagavond van maken, voor heel het dorp. 
We willen het dorp wat opschudden en verbinding maken. Want dat is na corona toch 
wat teruggelopen’, legt Jakob Rijnberg uit.

Boermarke Exloo
Even terug in de tijd. Aanvankelijk had het 
gebint een plaats in de Beweegtuin achter 
het gemeentehuis. Gebruikers wilden graag 
een overkapping, maar daar werd door 
wat mensen tegen geageerd. Ergo: die 
overkapping kwam er niet. En dus stond 
het gebint te verrotten. ‘Zonde natuurlijk’, 
zegt Rijnberg. Vervolgens werd een nieuwe 
plek gevonden, in het voormalig hofje van 
Smeman. De winkel was al gesloopt en er zou 
niets voor in de plaats komen. ‘En op die plek 
staat nu het gebint met een overkapping. Daar 
is de afgelopen periode heel hard aan gewerkt 
door vrijwilligers. Op die manier kunnen we 
het dorp een stukje historie teruggeven’, zegt 
Rijnberg. Duidelijk is al dat De Boermarke 
Exloo symbolisch wordt verbonden aan het 
gebint. ‘Op vrijdagavond 12 mei onthullen 
we een informatiebord met een QR-code 
met daarop de ontstaansgeschiedenis van de 
Boermarkes’, legt Rijnberg uit.

Koppelen
In het hofje van Smeman stonden vroeger 
bomen. ‘En daar hebben we ook op 
ingespeeld. Met schoolkinderen gaan we op 
vrijdagavond 12 mei de eerste nieuwe boom 

planten. Verder gaan we spelletjes organiseren 
voor de schoolkinderen en zal dus het thema 
van het Schoolfeest 2024 bekend worden 
gemaakt. Het leek ons leuk deze twee zaken 
aan elkaar te koppelen. Iedereen is welkom. 
We willen er vooral een gezellige avond van 
maken voor iedereen die Exloo een warm 
hart toedraagt en betrokken is. Er is een hapje 
en een drankje en ook de toneelvereniging 
zal het feestje op humoristische wijze 
opluisteren. Bovendien is er muziek van 
Valtex. Het programma begint om 19.00 uur 
en om 20.30 uur zal het formele gedeelte 
er op zitten. Daarna is er nog tijd voor 
gezelligheid en zijn we van plan om de avond 
rond 22.00 uur af  te sluiten’, vertelt Rijnberg.

Burgemeester en kinderburgemeester
Zaterdag 6 mei zal de Historische Tractor 
Club Exloo door het dorp rijden om het 
feestje op 12 mei onder de aandacht te 
brengen. Bij de festiviteiten op 12 mei zal 
ook burgemeester Jan Seton van de partij 
zijn, net als kinderburgmeester Lotte van 
der Scheur. Zij zal rond 19.30 uur samen 
met gebiedswethouder Henk Zwiep ook de 
nieuwe naam van het gebint onthullen. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Nieveenster Jongens: einde aan een 
tijdperk

‘Het was best emotioneel’. Dat zegt Anne Manting, voorzitter van amusementskoor 
Nieveenster Jongens. Vrijdag en zaterdag vierde het koor het feit dat ze een kwart 
eeuw bestaan. Verder zal de historie van het koor echter niet gaan, want de optredens 
vrijdag en zaterdag waren ook meteen de laatsten. ‘We stoppen er mee. Hoe spijtig 
dat ook is. We worden te oud en gezien  het aantal leden te kwetsbaar. Dan moet 
je verstandig zijn en op tijd stoppen. Dat hebben we nu op een heel goede manier 
kunnen doen, met twee geweldige optredens. Het is super verlopen, al blijft er sprake 
natuurlijk van gemengde gevoelens.’

25 jaar lid en 25 jaar voorzitter
Nieveenster Jongens is 25 jaar geleden 
ontstaan uit Volkszang Gasselternijveen. 
Heel even zongen ze als shantykoor The 
Seaboys, maar als snel werd de switch 
richting een amusementskoor gemaakt. ‘De 
Nieveenster Jongens zongen van alles. Van 
oude Nederlandse liedjes tot aan liedjes uit 
Engeland en Duitsland. Zelf  ben ik 25 jaar 
voorzitter geweest en heb ik 25 jaar met 
ontzettend veel plezier deel uitgemaakt van 
het amusementskoor. Er valt echt wel iets 
weg. De repetities op maandag, de onderlinge 
gezelligheid. Ja, dat gaan we zeker missen.’

Corona
De reden van het afscheid is duidelijk. Het 
koor wordt oudere en ouder en van jonge 
aanwas is geen sprake. ‘Ons oudste lid was 
89 jaar en we hadden een aantal leden van 88 
jaar. Zelf  ben ik ook al 86 ondertussen. Op 
zich hadden we nog wel genoeg leden, maar 
we wisten al dat er een aantal afscheid zouden 
nemen. Dan word je kwetsbaar. En dan moet 

je wellicht plotseling stoppen. En dat wilden 
we zien te voorkomen’, zegt de voorzitter, die 
corona aanwijst als een van de redenen van 
het uitblijven van nieuwe koorleden. ‘Sinds 
corona hebben we nooit meer een nieuw lid 
gehad. Het lijkt wel alsof  alles nog steeds ene 
beetje op slot zit. Mensen blijken huiselijker 
geworden.’

Jubilarissen
Tijdens het afscheidsconcert zaterdagmiddag 
in De Spil werden behalve Manting ook 
Albert Daanje, Henk Hollander, Anne te 
Veldhuis, en Gerrit Warmink extra in het 
zonnetje gezet vanwege het feit dat ze 25 jaar 
lid waren van het koor. Ze kregen een mooie 
oorkonde en een bos bloemen mee naar huis. 
‘In september sluiten we samen met de dames 
af. Daar maken we een gezellige dag van. 
Misschien dat we vervolgens bijvoorbeeld om 
de twee jaar een reünie gaan houden’, besluit 
Manting. (Week in Week uit/Vincent Muskee) 

Jan-Willem van der Kolk geeft de lezing
Lezing over Annie Post uit Nieuw-Buinen 
in Onderduikersmuseum Nieuwlande
 
Op woensdagavond 17 mei geeft Jan-
Willem van de Kolk van 19:30 tot ca. 21:30 
uur een lezing over Annie Post in het 
Onderduikersmuseum te Nieuwlande. 
Aan de hand van brieven, geluids- en 
videofragmenten vertelt hij over de 
oorlogservaringen van Annie Post.
 
Bijna iedereen kent Johannes en Dien Post, 
maar ook Marinus Post en zijn vrouw Annie 
hebben een bijzonder oorlogsverleden. Annie 
is geboren en getogen in Nieuw-Buinen.
Ze trouwde met Marinus in de 
Gereformeerde kerk in het lintdorp. In 1940 
verhuist het gezin naar een nieuwe boerderij 
in Kampen. Ze raken al snel betrokken bij het 
verzet en verbergen tientallen onderduikers.

In augustus 1943 is er een inval. Marinus kan 
vluchten, maar Annie wordt door de politie 
opgepakt. Dat ze de oorlog overleeft mag een 
wonder heten.
 
Jan-Willem van de Kolk, voormalig 
wethouder in Stadskanaal en Bedum, 
publiceerde een artikel over Annie Post in 
vier tijdschriften. RTVDrenthe maakte de 
podcast van RTV Drenthe: Zingend door de 
hel.

Reserveren voor het bijwonen van de lezing is 
gewenst. Een kaartje kost  

€ 12,50 en reserveren kan via  
reservering@museumnieuwlande.nl of  
06 38 03 87 93. Het adres in Nieuwlande 
is: Onderduikersmuseum de Duikelaar, 
Julianalaan 3 in Nieuwlande.
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Gezond en stabiel worden 
en blijven met hulp van 
Bloei-coach Marike Stelloo
In de hectiek van alledag vergeten we vaak één ding: lief  zijn voor onszelf  en goed 
voor onszelf  zorgen. Marike Stelloo is leefstijl- en vitaliteitscoach en runt sinds enige 
tijd haar praktijk in Borger. Uit ervaring weet zij precies welke gevolgen niet goed 
voor jezelf  zorgen voor geest en lichaam kunnen hebben en dat werd voor haar de 
drijfveer om anderen te helpen duurzaam gezond en stabiel te worden en te blijven. 

Marike begeleidt en ondersteunt in haar 
praktijk vooral vrouwen die beter voor 
zichzelf  willen zorgen zodat ze zich 
uiteindelijk fitter en energieker gaan voelen. 
“Eigenlijk allemaal vrouwen met een druk 
leven vol werk en sociale contacten waar ze 
heel blij mee zijn maar die toch nét wat te 
vaak ‘ja’ tegen anderen en dus ‘nee’ tegen 
zichzelf  zeggen”, aldus Marike. “Ik coach 
hen bijvoorbeeld naar een gezonder gewicht 
waarbij we samen op zoek gaan naar wat 
bij hen past. We beginnen dan met kleine 
veranderingen waarvan we uiteindelijk een 
automatisme zouden kunnen maken zodat 

het resultaat ook daadwerkelijk duurzaam zal 
zijn.”
Bij vrouwen die in de overgang komen raakt 
de hormoonhuishouding wat overhoop 
met als gevolg vaak allerlei vage klachten. 
Klachten waarvan we vaak denken dat 
het er allemaal bij hoort maar waaraan we 
in veel gevallen best iets kunnen doen. 
Marike is naast leefstijl- en vitaliteitscoach 
ook hormoonfactor trainer en kijkt in 
deze hoedanigheid naar de relatie tussen 
gezondheidsproblemen en hormonen. 
“Zijn er vage of  hele duidelijke klachten 
dan kunnen we aan de hand van een 

hormoonchecklist nagaan hoe het er op 
hormonaal niveau voorstaat of  een droge 
bloedtest om te onderzoeken hoe de balans 
van de vetzuren in ons bloed is. Zodat we 
een plan kunnen maken om de klachten 
te verminderen”, legt Marike uit. Want het 
goede dat we eten wil je ook laten opnemen 
in je cellen. En als dat niet gebeurt dan krijg 
je vage klachten, de zogenaamde laaggradige 
ontstekingen.  “Hormonen hebben echt een 
grote invloed op hoe je je voelt én hoe je 
eruitziet, de aanwezigheid van stress en de 
verandering in hormonen zorgt bijvoorbeeld 
voor de aanmaak van meer buikvet tijdens de 
overgang.”

Voeding speelt in het hele coaching traject 
natuurlijk ook een grote rol, zeker tijdens 
de overgang. De juiste voeding zorgt naast 
gewichtsverlies onder andere ook voor 
een betere nachtrust en minder opvliegers. 
Hormonale disbalans kun je verbeteren met 
de juiste voeding maar de moeilijkheid hierbij 

is dat veel van ons voedsel tegenwoordig 
ontzettend bewerkt is, vroeger aten we 
veel natuurlijker en bestond er nog geen 
supermarkt vol verleidingen. Marike: “Maar 
het allerbelangrijkste aspect van het hele 
coaching traject is dat we samen kijken 
naar wat het beste bij je past, waar word jij 
blij van en welke kleine aanpassingen in je 
dagelijkse leven kunnen we maken die voor 
jou werken zodat je zelf  de regie op je leven 
weer terug kunt pakken. Kleine stapjes maken 
vaak al een heel groot verschil en dan is het 
gemakkelijker vol te houden, daarom werk ik 
ook niet met vooraf  opgestelde weekmenu’s.”

Ben je nieuwsgierig geworden naar de 
coaching- en begeleidingsmogelijkheden van 
Marike en wil je ook de stap zetten naar een 
gezonder en stabieler leven? 
Neem dan contact met haar op, 
alle info vind je op www.bloei-coach.nl. 
(Week in Week uit/Miranda Wolters. 
Foto: Auniek K.E. Klijnstra)

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: maandag van 13.00 tot 17.30 uur, 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. 

Bent u nog op zoek naar een Moederdagcadeau? 
Kom dan langs bij Tuin & Hof Lifestyle! 
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Haarhuis Hammer in Assen is specialist op gebied van haarwerken en 
haarstukken

ASSEN – Haarhuis Hammer in Assen is een echte specialist in haarwerken. De salon 
behandelt mensen met dun en fijn haar en mensen met haaruitval, met haarstukken 
en haarwerken die ervoor zorgen dat mensen weer zelfvertrouwen krijgen.

Door Eline Lohman

Al sinds 1981 voorziet Haarhuis Hammer 
haar klanten van natuurlijke haarwerken 
die niet van echt te onderscheiden 
zijn. De gecertificeerde en ervaren 
haarwerkspecialisten van Haarhuis Hammer 
bieden sindsdien maatwerkoplossingen voor 
ieder haarprobleem. Het proces bestaat uit 
zes fasen: een intakegesprek, advies over 
een passende oplossing, de behandeling – 
modellen passen en uitzoeken, het haarwerk 
plaatsen op maat, de controlefase en het 
onderhoud.

Haarhuis Hammer is gespecialiseerd in 
haarwerken voor mensen met alopecia en 
degenen die door chemotherapie – tijdelijk 
- geen haar meer hebben, vertelt Marion 
Luider. “Onze salon is gespecialiseerd 
in hoofdhuid- en haarproblematiek. Wij 
werken veel met haarstukken en haarwerken. 
Haarstukken zijn een optie wanneer er 
bijvoorbeeld sprake is van plaatselijke 
haaruitval, of  in het geheel dunner haar.

Deze haarstukken worden aan het eigen haar 
bevestigd, of  indien nodig geplakt op de 
huid. Afhankelijk van de type vezel van het 
haarstuk is dit semi-permanent mogelijk. Is 
dit  geen optie, dan wordt er gekeken naar 
een haarwerk, ofwel een pruik.”

Mensen die bij Haarhuis Hammer komen, 
hebben te maken met allerlei haarproblemen. 
Van kaalheid na chemo tot en met plaatselijke 
of  complete haaruitval. Het kan dan gaan 
om vrouwen, maar ook om mannen, die 
bijvoorbeeld inhammen hebben die ze graag 
willen bedekken met een haarstuk. Marion: 
“Het kan bij mensen met een chronisch 
haarprobleem lang duren voor ze erkennen 
dat het probleem een beperking  geeft. 
Ze raken in een sociaal isolement, durven 

weinig te ondernemen of  proberen het 
haarprobleem te verdoezelen. Als mensen 
eenmaal bij ons zijn geweest – na een 
intakegesprek in aparte kamers voor privacy, 
waarin we de mogelijkheden bespreken – 
gaan ze met een gevoel weg van ‘waarom 
hebben we dit niet eerder gedaan?’. De 
opluchting dat er vrij simpele mogelijkheden 
zijn, is vaak groot. Wij zijn geen artsen, 
maar we kunnen wel een hulpmiddel bieden. 
Daardoor wordt het zelfvertrouwen vaak 
groter.”

Bij het hele proces biedt Haarhuis Hammer 
intensieve, persoonlijke begeleiding. Heel 
belangrijk, onderstreept Marion. “We leggen 
uit waar mensen op moeten letten met 
een haarstuk of  haarwerk, vertellen hoe 
ze bijvoorbeeld om moeten gaan met het 
haar wassen en waar de bevestiging precies 
geplaatst moeten worden zodat het haarstuk 
of  -werk goed blijft zitten. We werken 
met echt haar en met kunstvezel, daar zit 
verschil tussen, ook in onderhoud. Mensen 
mogen ons alles vragen en mogen zo vaak 
langskomen als ze willen; onze service gaat 
best ver. Het is belangrijk dat mensen thuis 
ook goed met het product overweg kunnen.”

Van oorsprong zijn de vier medewerksters 
van Haarhuis Hammer – waarbij de 
producten vergoed worden wanneer mensen 
een erkend probleem hebben - allemaal 
kapster. De kennis en ervaring over het 
haarvak is dus zeker in huis. De specialisatie 
binnen het kappersvak waar Marion en 
consorten zich mee bezig houden, is een 
mooie, volgens Marion. “Omdat we iets 
positiefs toe kunnen voegen aan het beeld 
dat iemand van zichzelf  heeft,  een stukje 
zelfvertrouwen geven.

Daarbij scheppen we een vertrouwelijke 
omgeving . Dat brengt verdieping in 

je contact met mensen. Het contact is 
intensiever dan wanneer iemand een 
knipbeurt krijgt in een kapsalon, maar dit 
contact is wel heel waardevol.” 

Zie haarhuishammer.nl

Foto: Herman van Oost
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Geurbeleving bij DA Drogisterij & Parfumerie Elly in Odoorn

Hou je van een lekker parfum voor jezelf  of  om je hele huis lekker mee te laten ruiken 
dan kun je je hart ophalen bij DA Drogisterij & Parfumerie Elly in Odoorn. Je vindt 
er namelijk een groot assortiment aan dames- en herengeuren evenals een ontzettend 
grote collectie van het merk Janzen, een merk dat gespecialiseerd is in geuren voor 
zowel je huis als je body. 

Hervulbare parfums
Wat bij binnenkomst in de winkel al snel 
op zal vallen is de grote keuze in parfums 
van PRFM. Er is keuze uit 56 verschillende 
geuren, zowel voor dames als voor heren, en 
het bijzondere is dat deze geuren ‘van de tap’ 
komen. Nadat je de keuze voor een bepaalde 
geur gemaakt hebt wordt je parfumflesje 
ter plekke voor je gevuld. Je hebt daarbij de 
keuze voor een flesje van 30 ml. voor € 14,50 
of  een flesje met een inhoud van 50 ml. voor 
€ 19,50. Sinds kort is er ook een handige 
travelspray verkrijgbaar die gemakkelijk in 
iedere tas past. En is je flesje leeg dan neem 
je deze gewoon mee terug naar de winkel 

om het opnieuw te laten vullen. Vriendelijk 
voor het milieu en je portemonnee! Je geur 
gaat overigens lang mee want het gaat om 
echt parfum op een oliebasis die je lang zult 
blijven ruiken. TIP: Wil je een parfum aan 
iemand cadeau geven maar weet je niet zo 
goed welk parfum hij of  zij lekker vindt? 
Koop dan een PRFM cadeaubon die samen 
met het lege flesje feestelijk voor je verpakt 
wordt zodat je een ontzettend leuk cadeau 
hebt om weg te geven!

Janzen 
Janzen is een Nederlands lifestyle merk en het 
assortiment bestaat uit heerlijke geurstokjes, 

homesprays, kaarsen, douchefoams, 
douchegels, bodylotions en scrubs. Geweldig 
om jezelf  heerlijk mee te verwennen maar 
ook perfect om weg te geven als een echt 
verwen cadeau. De bedenkers van Janzen 
kwamen op het idee voor hun merk tijdens 
een bezoek aan Grasse, dé parfum hoofdstad 
in het zuiden van Frankrijk en introduceerden 
hun eerste parfum in 2010. Janzen producten 
vertellen je het verhaal van reizen over de 
hele wereld. Van Australisch sandelhout tot 
Indische patchoeli en van Chinese jasmijn 
tot de Franse roos, overal ter wereld werd 
inspiratie opgedaan. Rond vaderdag komt 
de mannenlijn van Janzen uit en in de 
maand mei is er een speciale actie waarbij 
je op het 2e product 50% korting ontvangt. 
TIP: Geef  iemand die je liefhebt een met 

zorg samengesteld cadeaupakket cadeau, 
ze zijn in verschillende formaten en geuren 
verkrijgbaar. 

Luxe geuren van onder andere Chloé, 
Paco Rabanne en Jean Paul Gaultier
Voor een lekker geurend vader- of  
moederdagcadeau zul je bij DA Drogisterij & 
Parfumerie Elly zeker slagen want je vindt er 
tegenwoordig een nog grotere collectie luxe 
geuren. Zo zijn de geuren van onder andere 
Chloé, Paco Rabanne en Jean Paul Gaultier 
er nu ook verkrijgbaar. Kom naar de winkel 
en beleef  deze heerlijke geuren, men helpt 
je graag het parfum te kiezen waar jij blij van 
wordt! Je vindt de winkel aan de Valtherweg 
5 in Odoorn. (Week in Week uit / Miranda 
Wolters. Foto: Auniek K.E. Klijnstra)

Marisca Scholte van Casita Cacao in Borger: ‘Ik heb het mooiste vak 
van de wereld’

BORGER - Marisca Scholte is helemaal in haar element, sinds ze drie jaar geleden 
Casita Cacao startte. De chocolaterie aan de Hoofdstraat 24A in Borger – sinds kort 
zit het bedrijf  met een kleine fysieke winkel in het pand van bakker Joost - heeft onder 
meer handgemaakte bonbons die niet alleen met allerlei vullingen gevuld zijn, maar 
ook met een flinke dosis liefde en creativiteit.

Door Eline Lohman

Voorheen had Marisca jarenlang een 
grootschalige chocolaterie, maar ze had het 
gevoel dat het anders moest. Ze wilde weer 
‘met haar handen in de chocola’ en haar 
creativiteit kwijt kunnen Ze verkocht haar 
winkel en besloot een nieuwe, kleinschaligere 
winkel te beginnen bij het pand in van bakker 
Joost in Borger: Casita Cacao. Zij maakt 
steeds 24 bonbons per smaak, helemaal met 
de hand, inclusief  het inschilderen. Marisca 

werkt zoveel mogelijk met ingrediënten uit de 
omgeving. Uiteraard niet met cacao, maar wel 
met fruit, kruiden en soms groenten uit de 
regio. En waar het kan, biologisch. 

Zijn de bonbons die Marisca gemaakt heeft 
op, dan maakt ze nieuwe. Juist dat vindt ze 
een leuk aspect aan wat ze doet. “Door kleine 
hoeveelheden te maken, blijf  ik creatief  bezig. 
Voor de bonbons, maar ook voor de rotsjes, 
brokken en slagroom- en mokkatruffels die ik 
maak. Ook maak ik cadeautjes op maat.”

Marisca is blij dat zij de overstap van 
grootschalige naar kleinschalige chocolaterie 
heeft gemaakt. Ze zou niet anders meer 
willen. “Het bevalt me heel erg goed! Het 
is heel fijn om weer echt contact met de 
klanten te hebben. Ik raak ook door klanten 
geïnspireerd, bijvoorbeeld wanneer ze 
aangeven dat ze graag een bepaalde likeur in 
een bonbon zouden willen zien. Daar ga ik 
dan soms mee aan de slag. Ik voel me heel erg 
thuis in Borger en ik kan zeggen dat ik het 
mooiste vak ter wereld heb! Het is creatief, 
afwisselend én niet te vergeten lekker. Ik 
merk dat ik mensen een enorm plezier doe 
met mijn chocolade.”
Er worden ook workshops gegeven in 
de winkel. Ook weer kleinschalig, voor 
maximaal acht personen en inclusief  een 
bonbonproeverij. “Ik vind het heel leuk om 
mijn kennis en liefde voor het vak te delen 
met anderen. Daar beleef  ik veel plezier 
aan. Zelf  vind ik het maken van bonbons 
nog altijd heel uitdagend. De mogelijkheden 
op dit gebied zijn eindeloos. Ik moet steeds 
iets nieuws bedenken omdat ik op kleine 

schaal bonbons maak voor Casita Cacao 
en daarvoor haal ik mijn inspiratie overal 
vandaan. Bijvoorbeeld wanneer ik bij een 
boer over het land loop of  als ik op de markt 
loop.”

Of  tijdens één van haar reizen naar het 
buitenland, want Marisca werkt samen met 
cacaoboeren in ontwikkelingslanden om 
kennis over te brengen. Geregeld gaat zij 
daarvoor naar Zuid-Amerika – de naam 
van de winkel betekent in het Spaans ‘klein 
huisje’, een ode aan Zuid-Amerika, de 
kleinschaligheid én de mensen daar kunnen 
de bedrijfsnaam makkelijk uitspreken – en 
binnenkort gaat Marisca naar Tanzania. 
“Ontzettend leuk! Een deel van mijn omzet 
gaat naar deze boeren toe.”

Casita Cacao
Hoofdstraat 24A
9531 AG  Borger
Tel. 06 - 15 90 60 99
www.casitacacao.shop
chocolade@casitacacao.shop

Foto: Auniek K.E. Klijnstra
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Relia Uilenberg van Gezond&Zo Voedingsadvies:
‘Door advies te geven, help ik patronen doorbreken’
NIEUW-BUINEN – Het beste uit jezelf  halen: dat is waar Relia Uilenberg uit 
Nieuw-Buinen met haar bedrijf  Gezond&Zo Voedingsadvies voor staat. Zij helpt 
mensen stap voor stap naar een gezondere leefstijl. Want een gezonde leefstijl is heel 
belangrijk, zegt Relia.

Door Eline Lohman

Relia Uilenberg is gediplomeerd BGN-erkend 
gewichtsconsulent/voedingscoach. Weg met 
bizarre eetregels en strenge diëten: eet puur, 
gezond en lekker, dat is het devies van Relia. 
Mensen met allerlei problemen komen bij 
haar, vertelt zij. “Ik help mensen met een te 
hoge bloeddruk, mensen die af  willen vallen, 
geen energie hebben of  altijd moe zijn. Ik 
laat mensen een eetdagboek bijhouden. 
Aan de hand van het dagboek bepaal ik 
waar de ongezonde gewoontes zitten. 
In mijn praktijk aan huis, waar ik allerlei 
mensen ontvang: van begin 20 tot begin 70. 
Mannen, vrouwen: volwassenen kunnen bij 
mij terecht. Bijvoorbeeld wanneer ze willen 
afvallen. Door andere inzichten te geven, 
help ik om gezondere keuzes te maken. 
Veel mensen eten te weinig of  te weinig 
gevarieerd. Over het algemeen werk ik toe 
naar gedragsverandering. Door ongezonde 

gewoontes te veranderen in gezonde 
gewoontes en door voedingsadvies te geven, 
kan ik helpen patronen te doorbreken. Zo is 
het belangrijk om veel te variëren en niet elke 
dag hetzelfde te eten.” 

Relia werkt met de methode PuurGezond: 
een manier van eten waarbij je kunt genieten 
van je eten, zonder je nog zorgen te maken 
of  het allemaal wel mag of  verantwoord is. 
“De PuurGezond methode is een manier van 
eten die puurder en natuurlijker is, met een 
duidelijk stappenplan maar zo dat het precies 
bij je past. Een eetpatroon zonder pakjes, 
zakjes, shakes en lightproducten. Écht eten, 
dat lekker en gezond voor je is. Wie op die 
manier eet, verbetert zijn gezondheid, krijgt 
de benodigde voedingsstoffen binnen, valt af  
en kan daarna op gewicht blijven.”

Dat leren mensen in acht stappen, wanneer 
ze kiezen voor PuurGezond. Het is ook 

mogelijk om met het eigen programma van 
Relia te werken, op een wat intensievere 
manier. Zes maanden lang begeleidt Relia 
mensen o.a. met het maken van weekmenu’s 
en door het geven van tips. Helemaal 
op de persoon gericht. ,,Als iemand met 
bijvoorbeeld een hoge bloeddruk bij mij 
komt, dan passen we het voedingspatroon 
aan. Op zo’n manier dat het echt bij iemand 
past.”

Belangrijk, zegt Relia, want veel mensen 
kunnen wel wat hulp gebruiken. “Meer dan 
de helft van de bevolking heeft overgewicht 
en daardoor ontstaan allerlei klachten. 
Waardoor ook de zorgkosten omhooggaan. 
Ik ben blij dat ik door mijn voedingsadviezen 
anderen op weg kan helpen naar een gezonde 
en bewuste levensstijl. Ik ben ervan overtuigd 
dat gezonde voeding in combinatie met 
voldoende beweging en ontspanning van 

wezenlijk belang is en bepalend is. Het is 
bepalend voor hoe jij je voelt én voor je 
gezondheid. Omdat ik aangesloten ben bij 
beroepsvereniging BGN, kunnen mensen die 
aanvullend verzekerd zijn de factuur deels 
vergoed krijgen.”

Relia – die cursussen gaat geven in een kleine 
opstelling, om elkaar te motiveren en om 
ideeën te delen - is altijd eerlijk naar mensen 
toe. Ook als ze merkt dat mensen soms te 
licht denken over hun problemen. “Ik ben 
heel nuchter en meelevend. Ik kan in heel 
veel met mensen meegaan. Bij Relia ga je 
niet “op dieet” Als iemand denkt ‘ik ga even 
acht weken naar Relia en daarna is het lang 
leve de lol’, dan zeg ik daar wat van. Het 
gaat namelijk om een blijvende verandering. 
Anders val je terug in je oude patroon.”
(Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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Aandacht voor jezelf is geen overbodige luxe!

Aandacht voor jezelf  is geen overbodige luxe, vinden we bij Hendriksen Lingerie 
& Mammacare. Als je de diagnose borstkanker hebt gehad, kom je in een ware 
achtbaan. Er gebeurt van alles. In die hectiek proberen wij een rustpunt te zijn. Word 
je geopereerd? Kies dan een goede bh voor direct na de operatie. Daarmee verklein 
de kans op lymfoedeem en krijgen je borsten goede ondersteuning. Dat bevordert de 
genezing van de wond. Wij helpen je om het juiste model te vinden. En heb je na je 
behandeling een uitwendige borstprothese nodig? Dan heb je bij ons volop keuze. 

Maar ook als je een (kleine) ongelijkheid 
hebt in je borsten of  gewoon een zachte, 
comfortabele bh wilt dragen, kun je bij 
ons terecht.  Maar ook voor badkleding, 
loungewear of  hemdjes die nét wat 
hoger aansluiten. We werken op afspraak, 
zodat er altijd voldoende tijd en aandacht 

voor je is. Met een kopje koffie of  thee 
erbij inventariseren we je wensen en 
verwachtingen. Moet er een aanpassing 
plaatsvinden aan je bh? Geen probleem, onze 
coupeuse gaat ermee aan de slag. 
Hendriksen Lingerie & Mammacare is 
gevestigd in Assen en in Hoogeveen.  

Op beide locaties hebben we een mooie, 
ruime praktijkruimte met parkeergelegenheid 
in de buurt. Onze gediplomeerde 
medewerksters helpen jou graag met 
het beste advies. Een bh aanmeten is 
precisiewerk en vraagt deskundigheid. Daar 
nemen we graag de tijd voor. Zodat jij weer 
kunt stralen! Een beetje aandacht voor jezelf  
is echt geen overbodige luxe.

Een afspraak is zó gemaakt via tel. 
0528 - 23 06 00 of  mail naar 
info@hendriksenlingerie.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.hendriksenlingerie.nl. 

Onze locaties: 
Hoofdstraat 158, 7901 JW Hoogeveen, 
Zoom 18,  9405 PS Assen
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