Nr. 19

10 mei 2022

Midden in de Samenleving!

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

a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

Elektrofiets Demo Testdagen bij
Egberts Fietsen in Borger
Na twee jaren van afwezigheid worden er op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag
14 mei weer de Elektrofiets Demo Testdagen georganiseerd bij Egberts Fietsen in
Borger.
Lees verder op pagina 15.

Andrea draagt na bijna 15 jaar
Kapsalon De Spiegel in Borger over aan
Manon Sloots

Dinsdagavond 17 mei a.s. in het MFA gebouw

Lezing in Nieuw-Buinen over
de grootste bankroof ooit
De presentatie van het boek over de grootste bankroof
in Nederland vond plaats in Almelo. Daar vond op 15
november 1944 de beroving plaats van de Nederlandse
Bank, waar miljoenen aan contant geld lag. De in Almelo
woonachtige Frank Krake verdiepte zich in de historie
van deze roof en ontdekte zoveel, dat hij er een prachtig
boek over heeft geschreven.
Lees verder op pagina 26.

Vooraankondiging
Daalkampen ArenA voetbaltoernooi 2022 in Borger
De speeltuinvereniging Borger-West organiseert
zaterdag 11 juni op het Pannaveld een voetbaltoernooi 5
tegen 5 voor de jeugd (jongens en meisjes) vanaf 8 t/m
15 jaar. Op zaterdagochtend wordt er gestart met de
leeftijdscategorie 8 t/m 11 jaar en in de middag vanaf de
12 t/m 15 jarigen.
Lees verder op pagina 27.

Nieuwe zendmast in
Gasselte moet voor beter
bereik zorgen
Het speelt al zeker een jaar of vijf: een erg slecht bereik
op telefonie- en internetgebied in Gasselte en omgeving.
Het is veel inwoners een doorn in het oog en al vele
malen is getracht een oplossing te vinden.
Lees verder op pagina 9.

Foto: Harrie Meiringh
‘Na bijna 15 jaar met heel veel passie en liefde Kapsalon de Spiegel in Borger
gerund te hebben, geef ik het stokje per 1 juni door aan Manon Sloots. Ikzelf ben
weer toe aan nieuwe uitdagingen. Daarom heb ik besloten om samen met mijn
man zijn onderneming te gaan ondersteunen. Het is een totaal andere branche
dan wat ik jaren heb gedaan, namelijk een cafetaria met automatiek, snackpoint
Emmen. Een mooie plek waar voor mij ook weer veel te ontdekken en te leren is.
3 dingen blijven voor mij wel hetzelfde wat ik ontzettend leuk vind om te doen.
Ondernemen, met een team werken en de klanten.’
‘Manon werkt al vanaf haar 15e bij mij. Als weekendhulpje begonnen en uiteindelijk
zijn we 8 jaar verder en wordt Manon eigenaar van Kapsalon de Spiegel. Manon is heel
ondernemend en de kapsalon is haar zeker toevertrouwd. Manon heeft al 4 jaar haar
nagelstudio in Exloo, deze verhuist dan ook naar de kapsalon in Borger. Dan heeft ze
alles onder 1 dak. De kapsalonnaam wordt dan ook aangepast: kapsalon en nagelstudio
de Spiegel.’
Manon zegt: ‘Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging, ben blij met deze kans
die ik van Andrea krijg om de zaak over te nemen.’ Lammie blijft bij kapsalon de Spiegel
werken, Lisanne heeft nu haar kappersopleiding afgerond en gaat per 1 juni werken bij
een leuke salon in Assen, om weer meer ervaring op te doen.
Andrea zegt: ‘Ik ben de klanten ontzettend dankbaar voor het vertrouwen van de
afgelopen jaren. Hartelijk dank. Ik zal iedereen absoluut missen en zeker niet vergeten.’
Manon en Lammie blijven vanaf 1 juni de vertrouwde gezichten bij ‘Kapsalon en
nagelstudio de Spiegel’.
Groetjes Manon en Andrea
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% Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG Exloo
I www.borger-odoorn.nl
E gemeente@borger-odoorn.nl
T 14 0591 (werkdagen 8.30-16.30 uur)
Calamiteitentelefoon buiten kantooruren:
06 53 72 94 53
@gemeenteBO
% 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
Een afspraak maakt u via
www.borger-odoorn.nl/afspraak of
telefoonnummer 14 0591.

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

Beperk de verspreiding van het coronavirus

Reanimatiecursus
Hartveilig in juni

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

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

Wilt u ook deel uitmaken van de
groep mensenredders of ‘naoberhelpers’ in Borger-Odoorn?
In de maand juni vinden op allerlei plekken in de gemeente reanimatiecursussen
plaats van Hartveilig Borger-Odoorn.
Scan de QR-code om u aan te melden
of ga naar www.hartveiligbo.nl voor
meer informatie. Samen zorgen we voor
een hartveilig Borger-Odoorn!

Afval & oud papier
’ Op vrijdag 13 mei wordt oud papier
opgehaald in Buinen.
Op zaterdag 14 mei wordt oud papier
opgehaald in Nieuw-Buinen
(Drentse Mondenweg tot Stadskanaal).
De papiercontainer voor Westdorp en
Ellertshaar staat 16, 17 en 18 mei op de
Brink in Westdorp.

Doe een melding

3 T/M 8
FEBRUARI 2020
WEEK VAN DE
REANIMATIE
Evenement bij

’ Deze week (9 – 13 mei) wordt het
PMD-afval ingezameld.
Volgende week (16 - 20 mei) wordt
de grijze container geleegd.

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/afval

% www.borger-odoorn.nl/melding

%

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

%

Contact

%
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Berichten over uw buurt

Riolering verstopt? Kijk op
www.borger-odoorn.nl/riolering

mij om de hoek?

Samen
maken we Borger-Odoorn hartveilig!
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel in ons elektronisch
gemeenteblad.

Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie. Al na 4 tot 6 minuten
Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/overuwbuurt.
raken hersencellen onherstelbaar beschadigd. Daarna lopen ook andere

Vergaderingen
gemeenteraad
▶ De oriënterende raadsvergadering van
donderdag 12 mei gaat niet door.
▶ Op donderdag 19 mei is er om 19.00 uur
weer een besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis in Exloo
▶ Meer informatie:
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
Hebt u zelf geen internettoegang?
Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.
▶ Kijk of luister mee via
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
of RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether
106.0)
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

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

’ Hieronder vindt u de titels van de berichten over uw buurt van vorige week.
organen schade op. Door snel te starten met reanimeren en het toedienen
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen, ons elektronisch gemeenteblad is leidend.

van een schok met een AED vergroot je de overlevingskans van het

’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Meld u dan aan slachtoffer. Voor 25 hartveilige dorpen in Borger-Odoorn is een dekkend
op www.overuwbuurt.overheid.nl.
netwerk van 1250 burgerhulpverleners nodig. Er staan op dit moment 750
Dat kunnen meer worden. In de week van de reanimatie, 3
’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit?geregistreerd.
Bel ons dan via
t/mmaken
8 februari
telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak
om op2020,
het verzorgt de stichting Hartveilig BO zes dagen lang,
op zes locaties reanimatie- en AED trainingen. Zowel basis als herhaling.
gemeentehuis stukken in te zien.
Doe jij mee? Schrijf je in en wordt www.overuwbuurt.overheid.nl
ook burgerhulpverlener.
e-mailservice & app
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

Zó weet je ervan!

WEEK 18

’ 06-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Valtherweg 4, het plaatsen van
een mantelzorgwoning
’ 06-05-2022, voorgenomen
verkoop van grond
’ 06-05-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Exloo,
Valtherweg 36 - 015, het kappen
van een Eik
’ 05-05-2022, Verlenging
beslistermijn: Nieuw-Buinen,
Zuiderdiep 593, het tijdelijk
plaatsen van een feesttent op
voormalig voetbalveld
’ 05-05-2022, Aanwijzingsbesluit
contactpersonen Wet open
overheid Borger-Odoorn
’ 05-05-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Ellertshaar, Ellertsweg 10, het door-

’

’

’

’

voeren van een wijziging op een
reeds verleende omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning en garage
04-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, Zuiderdiep 205A, het
aanleggen van een uitrit
04-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
2e Exloërmond, Zuiderdiep 192,
het plaatsen van een nieuwe
schuur/tuinhuis en terrasoverkapping
04-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Eeserveen, gelegen aan Kanaalstraat, het aanleggen van een
kabel ten behoeve van zonnepark Westdorperveen
04-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:

’

’

’

’

2e Exloërmond, Wessel Jan
Knotlaan 3, het aanpassen van
de straatkolk aan het begin van
de uitrit
04-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Hoofdstraat 57, het plaatsen van
twee vlaggenmasten
03-05-2022, Verlenging
beslistermijn: Valthermond,
Splitting 26, het oprichten van
een woning
03-05-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
1e Exloërmond, 1e Exloërmond
55, het verplaatsen van de uitrit
gelegen aan de Drentse
Mondenweg naar 1e Exloërmond
02-05-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Exloo,
Hoofdstraat 32, het kappen van
vier Eiken
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Lees verder op pagina 4

% www.borger-odoorn.nl

Op 22 mei a.s.

Hunzekoor zingt Over liefde en troost in
Witte Kerkje in Gasselte
Op zondag 22 mei om 15:00 uur in het Witte Kerkje in Gasselte verzorgt het
Hunzekoor onder leiding van Inge Roelands voor het eerst sinds 2019 weer
een volledig concertprogramma. Het afgelopen seizoen kon behoudens de
winterlockdown volop worden gerepeteerd en dat is met verve gedaan.
Het koor zingt liederen – van middeleeuws
tot modern – over liefde en troost, liederen
die onze emoties rond de liefde in al
haar facetten vertolken en ons ook tot
troost strekken. Omlijst door zorgvuldig
geselecteerde teksten, worden onder andere
a capella werken gezongen van Josquin des
Prez, Arthur Sullivan, Edward Elgar, maar
ook van Karl Jenkins en Eric Whitacre.

’ 02-05-2022, Verlenging
beslistermijn:Valthe, Hoofdstraat 38, het bouwen van een
kapschuur/schutstal
’ 02-05-2022, Exloo
School-straat, het organiseren
van het Schaapscheerdersfeest
Exloo (aanvraag)
’ 02-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Ees,
Odoornerstraat 1A, het wijzigen
van de bestemming van 'wonen/
werken' naar 'wonen'
’ 02-05-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Weefklos 2, het tijdelijk plaatsen
van een stacaravan
’ 02-05-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Westdorperstraat 5, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit en
het kappen van drie bomen ◀

Er worden instrumentale intermezzo’s
uitgevoerd door pianiste Gajane Kostandian,
die daarnaast twee liederen op de piano
begeleidt. De toegang is gratis, een gift
wordt op prijs gesteld. Om zeker te zijn
van een plek is het advies om te reserveren
via secretarishunzekoor@gmail.com. Meer
informatie op www.hunzekoor.nl

29-03-16 15:15

%

‘Tijd voor ’n bakkie!’

Koffie-ochtend in Borger op 12 mei a.s.

De koffie-ochtenden georganiseerd door de Protestantse Gemeente van Borger lopen
goed. Daar zijn we heel blij mee. Iedereen uit Borger en omstreken is daar welkom.
Er komen al weer zo’n 15 tot 25 bezoekers.
Ontmoeting en een goed gesprek, wat wil je
nog meer!? Heb je een dag vrij van het werk?
Of ben je veel alleen? Kom eens langs voor
een bakkie. Zo spreek je nog eens
iemand!
De eerstvolgende keer is op 12
mei en vervolgens op de 2e en
4e donderdagmorgen van elke
maand, met uitzondering van 26
mei (Hemelvaartsdag).

Vrije inloop tussen 10.00 en 11.30 uur voor
koffie of thee en een praatje. Ook de kerkzaal
kan bezichtigd worden. Wie dat wil, kan
daar in stilte zitten of een kaarsje
aansteken. Ook als vakantieganger:
wees welkom! De ochtenden
vinden plaats in ‘t Anker, achter
de Goede Herderkerk, ingang
zowel aan de Brinkstraat
als aan de Hoofdstraat. Een
stoepbord wijst de weg.

3

Meld je aan op
hartveiligbo.nl
_______
Colofon
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Dodenherdenking in Valthermond
eindelijk weer met publiek

Basis- en

Week in Week uit verschijnt
herhalingstraining
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
voor Buinen,
reanimatie
en
Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
AED
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
Laat
je opleiden
2e Valthermond,
Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
totGasselte,
burgerhulpGasselternijveen,
Schoonloo.

verlener in de

Informatie over 200 jaar
Nieuw-Buinen

Elke dinsdag
week
vanliggen
deextra

exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
reanimatie
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Gemeentehuis, Hoofdstraat
Ben Exloo.
jij al
opgeleid
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat
55a,
7875
Exloo. Spar,
maar sta jeABnog
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Zuiderhoofdstraat 9,
niet Warenhuis,
geregistreerd
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
bij1,HartslagNU
Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Download
app
Gieten. Jumbode
Abbas,
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info,
en Hoofdstraat
registreer
24 a, 9531je
AG Borger.
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH,
gelijk
Hoofdstraat 35, Borger, Camping
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25,
Ees (bak) (alleen in de periode van
1 april t/m 15 oktober), Camping
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, ValHARTVEILIG
thermond (alleen in de periode
BORGER-ODOORN
van 15 maart t/m 15 oktober)

Op woensdag 4 mei 2022 vond in Valthermond de dodenherdenking plaats aan
de Vrijheidslaan bij het monument. Fijn dat er zoveel mensen waren. Want samen
herdenken maakt ons sterker! (Foto: Jan Ottens)

Dagwinkel in Gasselternijveen bestaat 5 jaar!

Commissie Mooi Bunermond
De commissie Mooi Bunermond is druk bezig met de
voorbereidingen om het hele dorp te voorzien van o.a.
vlaggetjes en bloemen langs de kant van de straten.
Hiervoor vraagt de commissie: touw om de vlaggetjes
aan te bevestigen, grote emmers, specietonnen en (oude)
spijkerbroeken. Materiaal kan worden ingeleverd bij Ria v/d
Veen, Esdoornlaan 5 te Nieuw-Buinen, tel. 06 – 49 93 43 67.
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Vrijwilligersbijeenkomst
Op 1 juni a.s. aanvang 20.00 uur wordt er weer een
vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst
wordt informatie verschaft over de huidige stand van zaken
van het programma, wat en wie we daarbij nodig hebben.
Iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan tot en met 29
mei via email: 200jaarnieuwbuinen@gmail.com.
Datum: 1 juni a.s. aanvang 20.00 uur Locatie: kantine van de
v.v. Nieuw-Buinen

Het was dinsdag 3 mei jl. al weer vijf jaar geleden dat de Dagwinkel in
Gasselternijveen geopend werd. Ter gelegenheid van dat heuglijke feit bood een
afvaardiging van het bestuur van dorpscoöperatie de Brug, Henk en Marian Hoeve,
het trotse ondernemersechtpaar, een mooie bos bloemen aan. Daarnaast hadden ze
voor alle (parttime) personeelsleden, totaal zestien, als bedankje een lekkere doos
chocolaatjes meegenomen.
Zoals bekend heeft het dorp Gasselternijveen
zich destijds enorm ingespannen om de
supermarkt weer heropend te krijgen,
nadat de vorige ondernemer de zaak
moest sluiten. Dat lukte met een geweldige
crowdfundingsactie, die in korte tijd maar
liefst bijna € 40.000,00 opbracht. Met die
steun en de wetenschap dat het dorp maar
wat graag weer een eigen supermarkt wilde
hebben, ging Hoeve vervolgens met succes
aan de slag. De Dagwinkel is inmiddels niet
meer weg te denken uit het dorp en menig
inwoner is maar wat trots dat het dorp nog
(steeds) een eigen supermarkt heeft.
Henk Hoeve is er samen met zijn vrouw
in de voorbije jaren in geslaagd om het
assortiment steeds verder naar tevredenheid
uit te breiden. Zo heeft hij zelfs een
Dagslijterij en een Dagvoordeelshop
geopend.
Vermeldenswaard is zeker ook het feit dat
de Dagwinkel een heel mooi voorbeeld van

maatschappelijk verantwoord ondernemen is.
In samenwerking met Werkplein Drentsche
Aa is de afgelopen jaren een royaal aantal
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
een werkervaringsplaats in de winkel
aangeboden.
Hoewel de Dagwinkel zeker als een succes
beschouwd mag worden, liggen er in de
nabije toekomst toch enkele bedreigingen
op de loer. Zo kan het voornemen van de
overheid om de tabaksverkoop aan banden
te leggen funest zijn voor tal van (platteland)
dorpswinkels. Ook dwingt nieuwe regelwetgeving tot forse nieuwe investeringen in
de inventarisatie van de supermarkt.
Desondanks ziet Hoeve de toekomst met
vertrouwen tegemoet en weet zich daarbij
gesteund door de dorpscoöperatie, die geen
middel onbenut zal laten om de supermarkt
op alle mogelijke manieren blijvend te
ondersteunen.
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APV

“Reëel brandgevaar” door wensballonnen

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een van de
meest belangrijke gemeentelijke verordeningen. Een
verordening is een regeling
die geldt voor iedereen in de
gemeente, dus voor inwoners,
bedrijven, verenigingen, instellingen en bezoekers. In
de APV staat precies waarvoor
een vergunning moet worden
aangevraagd, maar ook welke
regels er zijn om de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid in de gemeente te bevorderen. Dus wat mag wel en
wat mag niet in de gemeente.
Onlangs is die APV aangepast.
Om de bekendheid met de
APV te vergroten, belicht de
gemeente Borger Odoorn een
aantal nieuwe en vernieuwde
regels.

Vandaag aflevering 3:
Het nieuwe Artikel 4:7: het
verbod op het oplaten van
(wens)ballonnen.

Wensballonnen brengen geluk. Althans, dat is vaak de
gedachte achter het oplaten van zo’n ballon. Wensballonnen
worden steeds populairder, maar ze hebben ook een
keerzijde. Eenmaal opgelaten, komen ze even later altijd
weer naar beneden. En niemand weet van tevoren waar.
Het gevolg is dat er afval in de natuur terecht komt:
ijzerdraad, plastic, touwtjes, lintjes en wat er nog over
is van het ballon- of lampionnenstofje. Omdat vrijwel
niemand die rommel opruimt, leidt dat tot vervuiling van
de leefomgeving en dat afval is schadelijk voor dieren. De
brandweer ziet een neerkomende wensballon bovendien
als een brandgevaarlijk object. Alles bij elkaar is dat voor
de gemeente Borger-Odoorn voldoende aanleiding om het
oplaten van (wens)ballonnen in de gemeente te verbieden.
Bij dit artikel gaat het om
(wens)ballonnen gemaakt
van rubber, papier, latex of
iets anders die door hete
lucht, helium of andere
gassen worden opgelaten en
dan door de wind worden
verplaatst. Het gaat daarbij
om herdenkingsballonnen,
vuurballonnen, gelukslampionnen, Thaise wensballonnen of iets anders
ballonachtigs. Het maakt
daarbij niet uit of ze worden
opgelaten bij evenementen,
begrafenissen, feesten,
verjaardagen of wat dan ook:
het mag niet. Want eenmaal
in de lucht is er geen controle
op waar het ding heen wordt

geblazen en waar het landt.
Bij wensballonnen wordt
de lucht verwarmd door
brandende kaarsjes. En hoe
mooi en symbolisch het ook
is bedoeld, in de praktijk
laat je een brandende kaars
ongestuurd los in de natuur.
Waar de wind het ding
brengt, landt het. Stel dat de
ballon terecht komt in een
natuurgebied, terwijl de kaars
nog brandt? Natuurbeheerder
Jantinus Dokter van Het
Drents Landschap gruwt al
bij het idee. “Dat is een
reëel brandgevaar. Door de
klimaatveranderingen van de
afgelopen jaren krijgen we
steeds vaker te maken met

perioden van grote droogte. Je
moet er niet aan denken dat
dan zo’n brandende ballon
neerkomt in het Hunzedal,
het Drouwenerzand of een
ander mooi natuurgebied in
de omgeving. Een heidebrand
wil niemand.” Dokter heeft
gelukkig zelf nog geen dier
gevonden dat verstrikt raakte
in de restanten van een
wensballon, maar collega’s
in het land wel. “Googel het
maar. Er staat me een foto op
het netvlies van een kerkuil,
die verhongerde omdat
hij verstrikt was geraakt in
ijzerdraad van zo’n wens-

ballon. Ik hoop ze zo niet
tegen te komen.” Dokter is
voorstander van een verbod.
“We hoeven niet te wachten
tot het een keer vreselijk fout
gaat toch? Better safe than
sorry!”
De gemeenteraad stelt
de APV-regels vast.
Handhaving ervan valt onder
de verantwoordelijkheid van
de burgemeester. Verdere
informatie over de APV is te
vinden op:
▶ www.borger-odoorn.nl/
verordeningen
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Noordelijke Jeugd Golf Tour begon afgelopen zondag in Exloo
Afgelopen zondag startte de Jeugd Golf Tour op Golfpark Exloo.
Het was de eerste wedstrijd in een serie van tien. Op Golfbaan De
Semslanden in Gasselternijveen zal later dit seizoen eveneens door
de jeugd worden gespeeld. Eerst was het dus de beurt aan Exloo
waar jeugdigen uit de Noordelijke drie provincies in de leeftijd tot
21 jaar deelnamen. Dat geldt voor de hele wedstrijdreeks waarvan de
finale op 30 oktober a.s. in Havelte is.
In Exloo beten ongeveer veertig
golfers uit de drie Noordelijke drie
provincies het spits af: deelne(e)
m(st)ers uit Lemmer, Groningen,
Zuidlaren genoten van de

wedstrijden en de mooie ambiance
op de Hondsrug. Ze spraken van
een mooie baan en omgeving en de
wedstrijden an sich ook. De een was
nog fanatieker dan de ander. Op de

vraag hoe goed het drietal jongens
dat op de foto staat is antwoorden
de jongens ‘niet goed en niet
slecht’. Het sierde ze: fanatiek, maar
realistisch en ze hebben nu al zin in
de volgende wedstrijd.
De organisatie sprak van een
heel geslaagde dag en toonde
zich verheugd dat Exloo de
openingswedstrijd van de
Noordelijke Jeugd Golf Tour
mocht organiseren. De laatste jaren

stond men er niet stil en realiseerde
men een golfbaan die er mag zijn.
Met het organiseren van deze grote

wedstrijd stijgt de baan in aanzien
en daarmee is men erg content.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
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Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
M. van ‘t Hof (HA). www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 15 mei 2022
samenkomst in MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3 Borger. Ingang
achterzijde. P-plaats bereikbaar vanaf
Schultestraat. Inloop met koffie vanaf
10.00 uur. Aanvang 10.30 uur
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. L. Roersma.
Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. H. Dijkstra.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl

Dodenherdenking in Borger-Odoorn op zeven
locaties
Op woensdagavond 4 mei jl. vond
de Nationale Dodenherdenking
weer plaats om de gevallenen
in de Tweede Wereldoorlog te
herdenken. In de gemeente BorgerOdoorn werd op zeven locaties
herdacht: Borger, Exloo, NieuwBuinen, Odoorn, Valthe/Klijndijk,
Valthermond en 2e Exloërmond.

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 8 mei, 10.00 uur
Voorganger: Ds. Menso Rappoldt
Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. G. Klein.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
A. van Elten, De Hoeksteen.

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

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Frank Ouweneel.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
A. van Elten, De Hoeksteen.

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

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
D. Wams.

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

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 15 mei, 9.30 uur,
Woord- en Communieviering, o.l.v. parochievoorgangers. Woensdag 18 mei,
9.00 uur, Eucharistieviering, voorg.
pastoor J.E.B. Deuling. Zie ook
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur, ds Albert
Schipper uit Emmen. Medewerking
van gem koor Polyphonie o.l.v. Ronald
Ijmker. Handelstr 8 Stadskanaal. Te
volgen via livestream onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, op zondagochtend 15
mei om 9.30 u. prediker A. Lowijs uit
Noordscheschut. Op zondagavond 15
mei om 19.00 u. ds. W. van der Wind
uit Veele.

Burgemeester Jan Seton hield bij
het monument in de Staatsbossen
van Exloo een toespraak. Namens
de gemeente werd er een krans
gelegd. Aan de Torenlaan in Borger
legde de gemeente samen met het
Bevrijdingscomité voormalige
gemeente Borger een krans. Dat
deden ook leerlingen van Borgerder
basisscholen (zie foto). Daarna
werden er bloemen gelegd. Ook werd
naar het Joods herinneringsteken
aan de Hunebedstraat gelopen waar
ook een krans en bloemen werden
gelegd. Voor de stille tocht was een
herdenkingsbijeenkomst in de Goede
Herderkerk.

begraafplaats waar bij de graven van
Johannes Schoenmaker en Albertus
Zefat bloemen werden gelegd. Bij het
monument op De Boshof werden
een krans en bloemen gelegd.
In Valthe/Klijndijk was een stille

Op de overige vijf locaties gold
ongeveer hetzelfde stramien. In
Nieuw-Buinen was in de PKNkerk aan de Kerklaan een korte
herdenkingsdienst en werden een
krans en bloemen bij het monument
aan de Kerklaan gelegd. In Odoorn
vertrok een stille tocht naar de

Open repetitie Drents Vocaal
Ensemble in Gieten
Op woensdag 18 mei a.s. opent het Drents Vocaal Ensemble (ruim 20
zangers) de deuren voor belangstellende zangers. De open repetitie
vindt plaats op de reguliere repetitieavond van 19:45-21:45 in de
Dorpskerk, Brink 8, in Gieten.
Het koor doet mee aan de actie
‘Zet je Koor op de Kaart!’ van
korenbond KBZon (14 mei t/m
12 juni) om de herstart van koren
na de coronatijd te ondersteunen.
Sopranen, tenoren, alten, en bassen
zijn van harte welkom om de sfeer te
proeven én mee te doen: één stuk op
deze repetitie is speciaal voor deze
gelegenheid uitgezocht.

Het Drents Vocaal Ensemble
zingt als kamerkoor muziek ‘van
middeleeuws tot modern’ en bouwt
onder leiding van zijn per 1 maart
officieel aangetreden dirigente
Viola Gluzman weer aan een mooie
koorklank en eigenzinnig repertoire.
Ook op de gewone woensdagavond
bent u overigens van harte welkom.
Meer informatie: www.drentsvocaal.nl

tocht naar het monument bij het
voormalige Onderduikershol in
het Valtherbos waar ook een krans
en bloemen werden gelegd. In
Valthermond startte de herdenking
bij OBS De Aanloop aan de
Wilhelminalaan. Vervolgens ging
de stille tocht naar het monument
aan de Vrijheidslaan. Bij de
herdenking in 2e Exloërmond was
speciaal aandacht voor Boleslaw
Stachon, een Poolse militair die
in 1e Exloërmond is gesneuveld.
Vanaf ‘Odeon Cultuurhuis’ aan het
Zuiderdiep 123 in 2e Exloërmond,
liep men naar het kerkhof aan het
Noorderdiep/Kerkhoflaan. Iedereen
mocht een anjer meenemen. Zowel in
Valthermond als in 2e Exloërmond
werden bloemen en een krans gelegd.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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4 Mei herdenking in Gasselternijveen

Het 4 mei comité Gasselternijveen, bestaande uit Klaas Jan Stol, Anja Salomons
en Albertha Ottevanger, kijkt terug op een waardige en respectvolle 4 mei
herdenking. Het was fijn om na 2 jaar weer in aanwezigheid van publiek te mogen
herdenken, juist in deze tijd. 150 inwoners woonden de plechtigheid bij.
De plechtigheid in de kerk werd geopend door Lieke Stol, zij zong het lied ‘Imagine’ van
John Lennon. Na het woord van welkom werden gedichten voorgedragen door leerlingen
van beide basisscholen. Daarna volgde een toespraak door burgemeester Anno Wietze
Hiemstra. De leerlingen van de basisscholen uit Gasselternijveen zongen het lied ‘Vrij”.
Om ongeveer 19.25 uur was het vertrek van de stille tocht naar het monument aan de
Oosterstraat, waar de Harmonie gepaste muziek speelde tot de aankomst van de stille
tocht. Bij het monument was gelegenheid tot het leggen van bloemen door het publiek,
de kerkelijke gemeenten Gasselte en Gasselternijveen, leerlingen van de basisscholen te
Gasselternijveen in het kader van “Adopteer een Monument”en burgemeester Hiemstra
namens het gemeentebestuur.
Ook bij het monument werden door leerlingen van de Emmensschool en ’t Kompas
gedichten voorgedragen en hield burgemeester Anno Wietze Hiemstra een korte
toespraak. Iets voor 20.00 uur speelde de trompettist van de Harmonie het Taptoe signaal
waarna precies om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht werd genomen. Als afsluiting van de
herdenking werd het Wilhelmus gespeeld, dat meegezongen werd door het publiek.
De aanwezigen werden tijdens deze herdenking o.a. eraan herinnerd wat het betekent om
niet vrij te zijn, hoeveel leed dat heeft veroorzaakt en hoeveel levens dat heeft gekost.

Handbaldames Borger spelen zondag
om het kampioenschap
Aanstaande zondag 15 mei speelt Dames 1 van HV Borger de kampioenswedstrijd
tegen E&O dames 3.
Iedereen mag de dames komen aanmoedigen en de wedstrijd begint om 12.15 uur in
De Koel in Borger.

Concert voor Oekraïne zondagmiddag
22 mei a.s. in Odoorn
In samenwerking met de Stichting Oringer Kerk en Cultuur (SOKC) geven het
popkoor Pop Oet Ies en het dameskoor The Decibelles een benefietconcert in
de kerk van Odoorn op zondag 22 mei a.s., aanvang 14.30 uur, waar een ieder
belangeloos aan meewerkt.
Het popkoor wordt gedirigeerd door Henriëtte de Groot en The Decibelles door Anja
Warmink. De gehele opbrengst van deze middag, dus zowel entree als consumpties, komt
ten gunste van de slachtoffers in Oekraïne. De kerk is open vanaf 14.00 uur, de entree is
5 euro per persoon. Komt allen naar dit concert en geniet van een mooi muzikale middag.

Seniorvereniging Borger e.o. gaat
dinsdag 17 mei op reis
Eindelijk na 2 jaar niet met elkaar op stap te zijn geweest, kunnen we weer. 17
mei is ons jaarlijks reisje en deze dag gaan we met de bus naar Hellendoorn waar
we een bezoek brengen aan Museum Oald Heldern. We worden daar ontvangen
met koffie en krentenwegge. Daarna een rondleiding met demonstraties van
zandstrooien, spinnen, smeden en verven en een mooie Klederdracht collectie.
Hierna gaan we naar Luttenberg voor een uitgebreide koffietafel en een bezoek aan een
Klompenmakerij waar we een demonstratie krijgen en koffie/thee met wat er bij.
We vertrekken om 9.00 uur en verwachten tegen 17.45 uur weer in Borger te zijn. Door
subsidie van de Gemeente (een frisse start na de Corona) kunnen we op reis voor 40 euro
p.p. voor leden.
We hopen dat we met elkaar een geslaagde dag zullen hebben.

www.weekinweekuit.com
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Schutrups Exloo startte met de Nationale Diabetes
Challenge
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Afgelopen zondag was het mogelijk om mee te doen aan de Nationale
Diabetes Challenge die door Schutrups Exloo wordt georganiseerd. Niet
alleen die dag, maar ook vele weken erna; in totaal is het twintig weken lang
mogelijk om mee te doen. Elke zondag wordt er vanaf de parkeerplaats van
de zaak aan de Zuiderhoofdstraat in het dorp gestart. Er wordt iedere keer
een andere route gelopen en men is ongeveer een uur onderweg.
Komende week wordt niet gelopen,
maar vanaf zondag 22 mei a.s. wél
weer. Iedereen mag eraan deelnemen:

mensen met of zonder diabetes, of
mensen die aan hun gezondheid willen
werken, maar ook iedereen die iets

wil bijleren over houding en techniek.
Gewoon voor de gezelligheid meelopen
mag ook. Deelname is kostenloos.
Na afloop gaven de deelnemers aan
het een erg goed initiatief te vinden
en mogelijk vaker te willen meedoen.
Organisator namens Schutrups Exloo,
Ingrid Hoekendijk uit Exloo, gaat
elke zondagochtend mee. Ze doet
dat samen met wandeltrainer Wilko
Koster en hoopt dat er elke week
mensen zijn die mee willen lopen.
“Het ging leuk. Wilko had heel goede
tips waar iedereen zeker wat aan had.
Onderweg hebben we leuke en leerzame
oefeningen gedaan en ondertussen ook
heel gezellig gewandeld. We hebben
een leuke route gelopen en met een
kopje koffie afgesloten.” Via www.
nationalediabeteschallenge.nl/ndcexloo/
kunnen deelnemers zich aanmelden.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Gemengd Koor Gieten presenteert: Movies in Concert
Hofsteenge te Grolloo. Een mooie
muzikale reis door de rijke filmhistorie.
Muziek uit films zoals Frozen,
Bohemian Rhapsody, The Greatest
Showman en natuurlijk mogen James
Bond en Abba en vele anderen niet
ontbreken.

De scheidende voorzitter Fred Snoep gaf symbolisch de voorzittershamer
over aan zijn opvolger Jeannet de Munnink (foto uit eigen beheer) en
wenst haar veel succes in haar nieuwe functie. Fred heeft helemaal
afscheid genomen van het bestuur van Gemengd Koor Gieten. De vacante
positie binnen het bestuur wordt opgevuld door Janine Feij als adspirant
penningmeester. Zij zal de komende periode de kneepjes van het vak leren
van nestor Jan Raterink, die eerder al werd genoemd vanwege zijn 50 jaar
koorlidmaatschap, waarvan 40 jaar als trouwe penningmeester.
De vuurdoop van de nieuwe voorzitter
is op 14 en 15 mei aanstaande. Dan
wordt het project “Movies in Concert”
ten gehore gebracht in Café Restaurant

De show stond al in 2020 in de
planning, maar mocht vanwege Corona
steeds geen doorgang vinden. Gelukkig
was uitstel geen afstel en kunnen we
EINDELIJK op! Zaterdag 14 mei om
20.00 uur is de eerste voorstelling en
zondag 15 mei om 14.30 uur de 2e.
We zouden het erg leuk vinden om
voor een goed gevulde zaal te acteren.
Kaartjes zijn in de voorverkoop à €8,00
bij Primera Klingenberg in Gieten en bij
Café Restaurant Hofsteenge te Grolloo
ter plaatse à €10,00 te koop.
Nieuwsgierig naar dit enthousiaste
koor?? www.gemendkoorgieten.nl of
schrijf een mailtje naar gkgieten@gmail.
com. Bellen of appen kan ook met
06-54215761. We zijn nog op zoek naar
enthousiaste bassen/tenoren.

Vroege vogelexcursie bij
Buitencentrum Boomkroonpad in
Drouwen
We gaan al vroeg op pad. We starten om 07.00 uur in de ochtend. Voor de
vogels is de wekker dan allang gegaan. Ze zijn al druk op zoek naar voedsel.
Want als de mens straks in beweging komt, verstoppen de vogels zich meer.
We gaan kijken, maar ook luisteren naar welke vogels zich schuil houden in
het bos. Vaak hoor je een vogel eerder dan dat je ‘m ziet.
De vroege vogelexcursie vindt plaats
op zondag 15 mei en op zondag 5
juni a.s., start om 07:00 uur en duurt
ongeveer anderhalf tot twee uur. Het
is handig om stevige wandelschoenen
aan te trekken. De kosten zijn € 8,- voor
volwassenen en € 6,- voor kinderen van

4 t/m 12 jaar. Vooraf aanmelden: www.
staatsbosbeheer.nl/vogelshondsrug.
Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad,
Steenhopenweg 4, 9533 PN in
Drouwen. Voor meer informatie en
overige activiteiten kun je kijken op
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad
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Dorpsontbijt in Borger is ‘bijna niet meer weg te
denken’
Op Koningsdag vond het 25ste
Dorpsontbijt plaats op het
dorpsplein in Borger. Ondernemers
in Borger organiseren dit en doen
op deze wijze iets terug voor hun
klanten. Vorige week plaatste
Week in Week uit wederom een
uitgebreide fotoreportage en deze
week plaatsen we een artikel met
Eppo ter Veen, iemand van het
eerste uur wat betreft het jaarlijkse
dorpsontbijt in Borger.
Door Eline Lohman
In 1997 werd gestart met het
Dorpsontbijt. Toen nog in de
Hoofdstraat, maar al snel verhuisde
het ontbijt naar een andere locatie:
het dorpsplein. De activiteit is ook
wat groter geworden, ook doordat
Borger meer en meer ondernemers
heeft mogen verwelkomen door de
jaren heen, vertelt Eppo ter Veen. “Het
Dorpsontbijt is een enorm spektakel!
Inclusief vakantiegangers die er gebruik
van maken. Vaak hebben we mooi weer
en dat was afgelopen Koningsdag ook
weer het geval. We hebben ook weleens
mist gehad, zodat je het eind van de
rijen niet eens kon zien… Gelukkig
was dat nu anders. Het evenement slaat
heel goed aan.” Dat heeft volgens Eppo

Foto: Herman van Oost
meerdere redenen. ,,Omdat het gratis
is en dat trekt mensen aan. Je kunt je
buik rond eten! Sommigen gaan wel
twee of drie keer langs de bar. Prima,
er is altijd eten genoeg. Er is tijdens het
Dorpsontbijt ook altijd veel gezelligheid
en saamhorigheid en dat vinden mensen
fijn. De combinatie met de vrijmarkt
voor de kinderen maakt het helemaal
mooi.”
Ondernemers laten met het ontbijt
graag hun dankbaarheid zien aan de

inwoners, zegt Eppo. “De ondernemers
tonen hun dankbaarheid richting het
publiek. De ondernemers zijn er blij
mee dat mensen de middenstand
van Borger steunen door juist in het
dorp in te kopen of zaken te doen.
Het Dorpsontbijt zorgt dus ook voor
klantenbinding voor de winkels en
bedrijven in het dorp. Volgend jaar
houden we het ontbijt zeker weer.
Het is bijna niet meer weg te denken
uit Borger. Het is eigenlijk een soort
dorpsfeest!”

Nieuwe zendmast in Gasselte moet voor beter bereik
zorgen
Het speelt al zeker een jaar of vijf: een erg slecht bereik op telefonie- en
internetgebied in Gasselte en omgeving. Het is veel inwoners een doorn
in het oog en al vele malen is getracht een oplossing te vinden. Plaatselijk
Belang Gasselte-Kostvlies zette zich ervoor in een nieuwe zendmast in
het dorp te kunnen realiseren. Tot grote blijdschap van Harm Moek van
Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies en vele andere inwoners van het dorp.
Het had nogal wat voeten in de
aarde om de nieuwe mast in het dorp
te krijgen. Dat komt door de vele
bezwaarschriften en allerlei regeltjes,
maar tot vreugde van velen is de
mast op woensdag 4 mei naast de
parkeerplaats van voetbalvereniging
GKC geplaatst en zal hij later deze
maand in gebruik worden genomen.
“Eindelijk maar toch. Het bereik is
namelijk echt heel slecht en dat al
jarenlang. Dit kon zo niet langer en we
zijn dus erg blij voor het dorp Gasselte
en de naaste omgeving, want dorpen als
Drouwen, Kostvlies en mogelijk andere
dorpen kunnen er profijt van hebben”,
sprak Moek.
Moek hoopt dat het bereik door het
plaatsen van de nieuwe mast stukken
beter zal zijn, maar hij is vooral erg
positief gestemd. “We moeten het

natuurlijk nog even afwachten, maar
de nieuwe zendmast moet volgens de
specialisten een einde aan het probleem
dat een slecht bereik heet maken.” (Week
in Week uit / Gerry Grave)

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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IJS 9,PR .99
30
€

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

Dinsdag 10 mei 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 9,I
PR .99
21
€

FIAT 500 0.9 TwinAir Turbo
Popstar Airco /15”LM/Audio
/15”LM/Audio
September 2017 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 40.891 km - Nieuwprijs: €18.880,-

IJS 9,PR .99
15
€

KIA RIO 1.0 TGDI DynamicLine
navi/airco /16”LM/camera
Januari 2020 - Bruin metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
35.553 km - Nieuwprijs: €22.480,-

IJS 9,PR .99
13
€

MERCEDES-BENZ C180 Business
Class Avantgarde navi/17”LM /
clima/pdc /clima/pdc
Januari 2012 - Zilver metallic
Half leder - Benzine - Automaat
128.373 km - Nieuwprijs: €42.920,-

IJS 9,PR .39
12
€

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

IJS 9,PR .89
18
€

DT T
R
WO ACH
W
R
VE

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Innovation navi/clima/17”LM
Juni 2018 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handgeschaked - 43.972 km - Nieuwprijs:
€29.770,-

IJS 9,PR .89
10
€

IJS 0,PR .40
30
€

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

IJS 0,PR .40
24
€

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

IJS 0,PR .90
42
€

BMW 5 SERIE 520i High Executive navi/leder/clima /17”LM
November 2019 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat
18.948 km - Nieuwprijs: €70.440,-

IJS 9,PR .99
19
€

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

,IJS 9
00
PR .99
1
32
2
€

NISSAN
BMW
1-serie
QASHQAI
- 118i 1.2
Automaat
N-Connecta
High Exec. navi/leder/17”LM /
panodak/clima/18”LM
clima/camera
Oktober
2018 - Grijs metallic
Juli 2020
Stof
- Benzine
- Zwart
- Handgeschaked
metallic - Leder
Benzinekm
36.805
- Automaat
- Nieuwprijs:
- 33.297
€33.340,km
Nieuwprijs: €43.220,-

IJS 9,PR .99
17
€

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

IJS 0,PR .90
20
€

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

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

IJS 9,PR .89
22
€

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

IJS 9,PR .99
16
€

OPEL ASTRA 1.0 Online Edition
navi/clima
Februari 2019 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 43.882 km - Nieuwprijs: €26.620,-

IJS 0,PR .25
15
€

OPEL CORSA 1.4 AUTOMAAT Online Ed. navi/airco /16”LM/cruise/
pdc /16”LM/cruise/pdc 66kW (90PK) - Januari 2018 - Grijs
metallic - Stof - Benzine - Automaat
21.875 km - Nieuwprijs: €21.120,-
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a.s. Zaterdag rommelmarkt bij
Dierenspeciaalzaak ’t Vossie in
2e Exloërmond

Dinsdag 10 mei 2022

Jan Werkman stopt met zijn bedrijf

Bij Werkman Caravans in
Drouwenermond was een loodsverkoop
Werkman Caravans in Drouwenermond
organiseerde afgelopen zaterdag
een loodsverkoop. Eigenaar Jan
Werkman stopt binnenkort met zijn
werkzaamheden nadat hij 35 jaar lang
met zijn bedrijf actief was.

Werkman vindt het mooi geweest. Gezien
zijn leeftijd van 72 mocht hij allang stoppen
met werken, maar had hij er nog steeds erg
veel plezier. “Je moet een keer stoppen hè.
Mijn gezondheid speelt ook mee en dus heb
ik de beslissing gemaakt ermee te stoppen.
Het bedrijf wordt niet overgenomen en onze
woning is inmiddels verkocht; we gaan naar
Borger verhuizen en daar van ons pensioen
genieten. We kijken op een prachtige periode
terug.” Werkman begon ooit met de verkoop
van toercaravans en zag de caravanmarkt in
ruim drie decennia behoorlijk veranderen:
men wil meer en meer luxe en daar speelde
hij dan ook op in. Tijdens de loodsverkoop
Links Mark Blok (vz) en rechts Jasper Brouwer
was van alles te koop: caravanaccessoires
zoals stroomkabels, opstapjes, vuilwatertanks
CMV “De Harmonie” organiseert op zaterdag 14 mei a.s. een gezellige rommelmarkt. werden te koop aangeboden en ook antiek,
Deze zal worden gehouden op het terrein van Dierenspeciaalzaak 't Vossie aan het
tafels en stoelen, woondecoratie, kastjes en
Zuiderdiep 121 te 2e Exloërmond van 10.00 tot 15.00 uur. Op deze markt staan ook een nog veel meer: een TV, schilderijen, spiegels,
aantal standhouders met nieuwe handel.
Dit is de derde editie waarmee we in 2018 zijn maar daarom nu met nog meer zin opnieuw
begonnen. Helaas is het de afgelopen twee
"reuring in het dorp" dus wees welkom!
jaar niet mogelijk geweest dit te organiseren,

er was echt van alles. “Ik heb dit bedrijf heel
lang gehad en mijn vrouw had vroeger een
woon- en cadeauwinkel aan de Europalaan
in Stadskanaal. Als je dan gaat stoppen
dan zie je dat er nog heel veel spullen over
zijn. Ik besloot het via een loodsverkoop te
verkopen. Er kwamen heel wat mensen op
af.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Bouw is gestart van 8 appartementen

Wonen met begeleiding in Nieuw-Buinen
In Nieuw-Buinen is gestart met het bouwen van een blokje van acht appartementen
ten behoeve van volwassenen met een bepaalde zorgvraag. Dit project maakt deel uit
van Centrum De Vuurvlinder gevestigd aan het Noorderdiep 99. De appartementen
worden gebouwd achterop het perceel van Noorderdiep 99 en 101. Een aantal jaren
van voorbereiding is vooraf gegaan aan dit unieke project, een samenwerking tussen
de familie Jansen van Noorderdiep 101, Centrum De Vuurvlinder en de gemeente
Borger-Odoorn.

2 Mei jl. presenteerden de nieuwe coalitiepartijen in Borger-Odoorn “alvast” (zo
formuleerden zij het in hun persverklaring) hun beoogde wethouders. First things
first?? GroenLinks heeft dit “alvast” zelf maar even tussen aanhalingstekens
geplaatst. Immers: wij - en waarschijnlijk zijn wij niet de enigen - verbazen ons
over de door de betrokken partijen gekozen volgorde.

In augustus dit jaar zullen de eerste acht
appartementen worden opgeleverd. De
appartementen worden voorzien van
zonnepanelen en een warmte-pomp
installatie. Het blokje is gesitueerd in een
natuurlijke omgeving, gebaseerd op de visie
van het centrum. In 2023 zal achter het
eerste blokje nog een tweede blokje gebouwd
worden met zes appartementen. Het project
zal kleinschalig blijven vanwege de specifieke
doelgroep. Het project maakt deel uit
van de woon-werk gemeenschap aan het
Noorderdiep 99.

Want je zou toch zeggen dat al je aandacht
eerst uitgaat naar het formuleren van een
goed en gedegen coalitieakkoord. Dat is
toch de kern, de kern voor onze inwoners
en voor onze totale gemeente de komende
4 jaar. Maar neen, niets van dit al. Blijkbaar
zijn de persoonlijke ambities op het vlak
van wethouderschappen dusdanig groot
en dringend dat aan de verdeling van die
functies prioriteit wordt gegeven.

Aan de voorkant van het ruim 2 HA lange
perceel is in de boerderij democratische
school De Vuurvlinder gevestigd, voor
leerlingen van 3 tot 21 jaar die in vrijheid
willen leren. In de weekenden wordt de
boerderij ook gebruikt door het centrum
voor een groepje kinderen met een specifieke
zorgvraag. Tevens wonen op het terrein
enkele families ter ondersteuning van het
gehele centrum.

“Mag het iets meer zijn” en “het kan
verkeren”

En dan het “mag het iets meer zijn?” 4 Jaar
geleden werd er schande over gesproken
dat er maar liefst 3 ½ wethouders kwamen
(3 voltijds, en 1 halftime). Maar nu? Ja, het
mag blijkbaar iets meer zijn, nu komen er
4 echte fulltimers. Met alle extra kosten
van dien voor onze gemeente, ook na
afloop van hun zittingsperiode in de sfeer
van wachtgeld. Argumentatie? De “grote
klus waar we als gemeente voor staan de
komende jaren”. Was dat dan de afgelopen
4 jaren anders?
En dat het alle betrokken partijen ook het
nodige waard is om tot het college toe
te treden, blijkt uit het feit dat iedereen
juichend lijkt te zijn over ene Jeroen
Hartsuiker die namens de VVD kandidaat
is voor een van de 4 wethouders-posten.
Jeroen is woonachtig in Klazienaveen en bij
de recente gemeenteraadsverkiezingen nog
VVD-kandidaat voor de Emmense raad.
GroenLinks herinnert zich nog goed
dat bijvoorbeeld een Leefbaar Borger

Odoorn 4 jaar geleden schande sprak van
het feit dat ook toen door de VVD een
beroep werd gedaan op een wethouder
(Nienke Houwing) die niet in BorgerOdoorn woonde. En dat vervolgens
gedurende de afgelopen 4 jaar regelmatig
herhaalde. Blijkbaar speelt dat bezwaar nu
ineens in zijn geheel niet meer. Grappig!
GroenLinks heeft overigens geen enkel
bezwaar tegen een wethouder van buiten
de gemeente. Je moet een partij die nu
al 2 collegeperiodes lang in eigen lokale
gelederen geen geschikte kandidaat voor
het wethouderschap kan vinden immers
niet onnodig dwarszitten.
Tot slot: GroenLinks maakt zich zorgen.
Op diverse belangrijke dossiers hebben
Leefbaar Borger Odoorn en de PvdA het
regelmatig niet kunnen vinden met de
VVD. We noemen de omgang met onze
natuur en de zorgen rond afnemende
biodiversiteit. Maar ook verschillende
andere terreinen, die wij allen kennen.
We zijn kortom benieuwd tot welke
compromissen men gezamenlijk is
gekomen.
Vriendelijke groet,
Pieter de Groot
Fractievoorzitter GroenLinks
Borger-Odoorn
T 05 99 85 51 15 | M 06 13 75 07 04
E pjdegroot@ziggo.nl

Sociocratie
Centrum De Vuurvlinder werkt vanuit
sociocratische waarden en normen;
gelijkwaardigheid, eigen- en gezamenlijke
verantwoordelijkheid en vrijheid gaan hierbij
hand in hand. De toekomstige bewoners
gaan deel uit maken van de kleinschalige
woon-werk gemeenschap en mogen
participeren in besluitvorming middels
een eigen bewonerskring. Het centrum
begeleid de bewoners vanuit het ambulante
begeleidersteam. Voor meer informatie en
interesse kunt u kijken op
www.devuurvlinder.info

Aanstaande zaterdag is de Oldtimer
Trekker Toertocht met start en finish in
Gasselte
De Tentoonstellingsvereniging Oostermoer organiseert in mei de vierde editie van de
Oldtimer Trekker Toertocht met start en finish in Gasselte. Na het overweldigende
succes van vorige tochten belooft ook deze voorjaarstocht met een nieuwe route weer
speciaal te worden.
De tocht staat voor zaterdag 14 mei op
het programma en wordt daarbij voor de
vierde keer gehouden. Meer dan 70 oldtimer
enthousiastelingen zullen zich vroeg in de
ochtend verzamelen op het sportveld naast
Dorpshuis de Trefkoel in Gasselte. Vanaf
8:30 uur staat de koffie klaar waarna om
10:00 uur het officiële startschot klinkt.
De tocht voert de oldtimer trekkers over een
schitterende route van 55 kilometer door
het Drentse land. Zo wordt de Boswachterij
Sleenerzand aangedaan en passeert de tocht

de dorpen Borger, Schoonoord, Odoorn en
Exloo. Op de terugweg trekt de stoet door
het oude veengebied.
“Het Oostermoerfeest is van oudsher
een landbouwtentoonstelling en het
boerenbestaan heeft altijd een speciale plek
tijdens het feest,” laat voorzitter Geert Everts
weten. “De oldtimer trekker tocht past
helemaal in de sfeer van Oostermoer en we
zijn blij dat we zoveel enthousiaste Oldtimer
chauffeurs mogen ontvangen. Het wordt een
heel gezellige dag.”
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Geheel onverwacht bereikte ons het droevige bericht
dat op 1 mei 2022 plotseling is overleden
onze toegewijde vrijwilligster

Lammie Tiesing-Bremer
Gedurende meer dan 20 jaar zette zij zich in
voor bewoners van Verpleeghuis de Herik.
Haar aanwezigheid en betrokkenheid zullen we missen.
Wij wensen haar partner Geert, de kinderen
en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Management, medewerkers en vrijwilligers
van Verpleeghuis de Herik in Borger.

Veel bezoekers Vredesconcert in Nieuw-Buinen
Op 5 mei jl. is er een
vredesconcert gegeven
in de PKN-kerk die werd
georganiseerd door bevrijding
comité Nieuw-Buinen.
Hierbij waren ook Oekraïense
vluchtelingen aanwezig. Het was
een drukbezochte vredesconcert
die gegeven werd door het
Christelijke mannenkoor uit
Stadskanaal onder leiding van
dirigent Harold Kooij. Het koor

had hun liederen aangepast aan
de huidige situatie in de wereld.

beschikbaar gesteld onder
vrijwilliger begeleiding van de
PKN-kerk uit Nieuw-Buinen.
Ook is er een opvanglocatie in de
Wethouder Albert Trip van de
zorgboerderij Het Kleurenpalet
gemeente Borger-Odoorn had een
indrukkend verhaal over democratie mogelijk gemaakt. De opbrengst
in de wereld. Ook in de gemeente
van de vrije giften waren €711,00
Borger-Odoorn worden Oekraïense De Giften gaan naar giro 555 ten
vluchtelingen opgevangen.
gunste van Vluchtelingenhulp
Er is in Het Tussendiep in
Nederland.
Nieuw-Buinen een opvang locatie
voor Oekraïense vluchtelingen
Bevrijding comité Nieuw-Buinen

Het is jammer en zo verdrietig voor ons allemaal…
maar ik ben er niet meer…
					Hilda van Dijken
Na een afnemende gezondheid geven wij kennis
van het overlijden van onze lieve

Hilda van Dijken
* Loppersum 			
18 maart 1947			
		
		

† Emmen,
1 mei 2022

Familie de Boer

Correspondentieadres:
J. de Boer
De Baander 37, 9531 MD Borger.
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.
Wij bedanken het personeel van verpleeghuis De Bleerinck,
het personeel van Icare en het personeel van Bions voor de
liefdevolle verzorging.

Familieberichten kunt u inleveren tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

De Buuner ligt weer bij de bekende
voorverkooppunten
Net als van alle andere historische verenigingen ligt ook De Buuner, geschreven door Frank Krake en
het magazine van de historische Vereniging Nieuw-Buinen/
betreft een overval op de bank
Buinerveen, weer bij de bekende verkooppunten.
in Almelo tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Bij deze overval
Naast de vaste rubrieken is er
Op de middenfoto zien we deze
was verzetsstrijder Douwe Mik
deze keer een verhaal geplaatst,
keer De Volkszang van Buinerveen, uit Nieuw-Buinen betrokken. De
geschreven door Henk Haak over
die een dagje op reis is naar
historische vereniging heeft een
de kruidenierswinkel, destijds
Hilversum. Ron de Vrieze vertelt de afspraak met de auteur kunnen
gevestigd aan het Zuiderdiep
geschiedenis van zijn familie n.a.v.
maken om een lezing te komen
nummer 75 te Nieuw-Buinen. Wim twee oude blikken trommels waarin houden in Nieuw-Buinen. In deze
Buwalda vertelt waar hij vandaan
hij een aantal brieven, documenten lezing zullen de activiteiten van
komt, met als bewijs de nota van
en een fotoalbum vond. Hij
Douwe Mik centraal staan.
Huize St. Franciscus in Veendam.
brengt zijn verhaal onder de titel
Verder gaat Jacco Pranger op de
“Vertrokken naar Noorwegen”. Tot Deze lezing staat gepland voor
koffie bij Egbert Heidema en
slot is er nog een bijdrage van Anne dinsdagavond 17 mei in het
Jacoba Heidema- van Boven. Jan
Veenstra getiteld : “Buitenschoolse Dorpshuis in het MFA gebouw,
Weits is gaan zoeken in de archieven Zaken”.
Noorderdiep 127, in Nieuw-Buinen.
van de gymnastiekvereniging
De zaal is geopend vanaf 19.30
NOAD te Buinerveen en komt met Verder: U heeft in de media vast
uur en de toegang is gratis en leden
een leuk verhaal.
wel gelezen over de grootste
zowel als niet leden zijn welkom.
bankoverval aller tijden. Een boek

IVN Borger-Odoorn organiseert
plantjesruilmarkt op zaterdag
14 mei in Borger
Op zaterdag 14 mei houdt IVN Borger-Odoorn de traditionele
plantjesruilmarkt. De markt begint om 10.00 uur en eindigt om 13.00
uur en vindt plaats nabij de kruising Molenplaatsweg / Veldakkers
in Borger.
Heb je ook leuke planten in de tuin
die je wel zou willen ruilen? Kom
dan naar onze plantjesruilmarkt.
Iedereen is van harte welkom met
planten/stekjes uit de siertuin of
moestuin. Je kunt ze ruilen met
planten van andere tuinliefhebbers.
Verzamel je plantjes, stekjes en
zaailingen en pot ze zo nodig
op. Ook kun je natuurlijk oudere
planten in stukken delen of
planten stekken. We hopen veel

tuinliefhebbers te ontmoeten op 14
mei.
Meer activiteiten van IVN BorgerOdoorn vind je op onze website
onder activiteiten. Op dinsdag 24
mei organiseren we bijvoorbeeld
's avonds een wandeling in het
natuurgebied Exloërkijl in 2e
Exloërmond en op zaterdagmorgen
28 mei is er een bijzondere
verbindingsexcursie bij 't ven in
Eesergroen.

14

In de Goede Herderkerk in Borger vond
een herdenkingsbijeenkomst plaats

Dinsdag 10 mei 2022

Betrokkenheid schooljeugd
Gieten en Gieterveen bij de
herdenkingsplechtigheid 4 mei Gieten

Foto’s: Herman van Oost
In de Goede Herderkerk aan de
Hoofdstraat 11 in Borger vond op 4
mei een korte herdenkingsbijeenkomst
plaats waaraan werd meegewerkt door
leerlingen van de basisscholen in Borger,
Dhr Woltmeijer (directeur van CBS De
Borgh), dhr Strijker (trompettist), dhr de
Muinck (organist) en Ma Musica. Daarna
was er een stille tocht langs de plek van
de monumenten aan de Torenlaan en het
herinneringsteken aan de Hunebedstraat
voor afgevoerde en niet teruggekeerde Joodse inwoners. De stille tocht startte om
19.45 uur op het plein aan de Brinkstraat, achter de Goede Herderkerk.
De gemeente Borger-Odoorn werd
vertegenwoordigd door wethouder A.
Trip en de raadsleden A. Huijing en P.
de Groot. Bij de monumenten aan de
Torenlaan werden bloemen gelegd door
leerlingen van de basisscholen in Borger.
Mevrouw D. Veldkamp en wethouder Trip
legden gezamenlijk een krans namens het
Bevrijdingscomité voormalige gemeente
Borger en het gemeentebestuur. Daarna
werden er bloemen gelegd door de overige
aanwezigen.

Na de bijeenkomst aan de Torenlaan legden,
ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers,
de heer G. Haandrikman en raadslid A.
Huijing namens het Bevrijdingscomité
voormalige gemeente Borger en het
gemeentebestuur een krans bij het Joods
herinneringsteken aan de Hunebedstraat.
Het Joods herinneringsteken is geadopteerd
door de leerlingen en leerkrachten van het
Esdal College in Borger. Leerlingen van het
Esdal College legden een bloemstuk bij dit
herinneringsteken.

Foto: Herman van Oost
Nadat we twee jaar niet samen konden herdenken, was er op 4 mei om 18.45 uur
een gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst in de dorpskerk van Gieten. Op deze
avond stond men stil bij alle slachtoffers die vielen voor onze vrijheid en die van
vele anderen. Juist in deze onzekere tijd een belangrijk moment om aandacht aan te
schenken.
Dhr. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid der
Staten Generaal, heeft aan de hand van het
landelijk thema ‘Vrijheid in verbondenheid’
gesproken. In de kerk hingen tekeningen en
gedichten van kinderen van SWS Oostermoer
uit Gieterveen. De kinderen van OBS Gieten
lazen gedichten voor, zij hielpen ook mee in
de kerk. Daarnaast werd de muziek verzorgd
door Iris Bom en Henk de Ruijter.
Hierna liep men samen in stilte naar de
begraafplaats. Bij de gedenksteen aan de
Brink legde men bloemen ter nagedachtenis

aan de oorlogsslachtoffers uit de voormalige
gemeente Gieten. Op de begraafplaats, bij
de oorlogsgraven werden de Nederlandse
en geallieerde oorlogsslachtoffers herdacht.
Daar sprak mevr. Marie Claire Neesen als
vertegenwoordiger van de gemeente Aa en
Hunze. Er werden bloemen gelegd en mevr.
Jantje Moek-Rutgers las twee gedichten voor.
De bijeenkomst werd afgesloten met twee
minuten stilte. Voorafgegaan door het
signaal “de Taptoe” en afgesloten door een
trompetsignaal van Carsten Jan Ligtenbarg.
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a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

Elektrofiets Demo Testdagen bij Egberts Fietsen in
Borger
Na twee jaren van afwezigheid
worden er op donderdag 12, vrijdag
13 en zaterdag 14 mei weer de
Elektrofiets Demo Testdagen
georganiseerd bij Egberts Fietsen
in Borger.
Deze drie dagen staan volledig in
het teken van elektrische fietsen en
staan er extra veel testfietsen, zijn er
vertegenwoordigers van de merken
aanwezig en is de volledige collectie
van 2022 te aanschouwen.
Uiteraard zijn er ook leuke acties waar
u van kan profiteren en verzorgen wij
de heerlijke koffie met iets lekkers.

Uitslagen Bridgeclub Welzijn
Ouderen Borger
De Uitslag van 6 mei jl. in het Hunzehuys te Borger.
A Lijn:
1e plaats:
2e plaats
3e plaats:

Minie Speelman & Anneke Super 60.94%
Ria & Henk Bosma 59,90%
Geert Boekholt & Tinus Zinger 55,73%

B Lijn
1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:

Willy Vasse & Grietje Lokman 66,67%
Ina Prins & Lammy Kinds 61,11%
Jenny Galetzka & Trijntje Gerrits 50,69%

20% korting op alle helmen
Het wordt steeds meer duidelijk
hoe belangrijk het is om een helm
te dragen tijdens het fietsen. Op
mountainbikes, racefietsen en
gravelbikes is het tegenwoordig gek
als u iemand zonder helm ziet. Op
de e-bike is de helm nog veel minder
een standaard, maar minstens zo
belangrijk. Door steeds drukker
wordende fietspaden en de snelheden
die toenemen is het risicovoller om
zonder helm op pad te gaan. Een helm
zorgt namelijk voor 33% minder kans
op hersenletsel na een val. Tijdens
onze Elektro demodagen brengen we
daarom fietshelmen extra onder de
aandacht en geven we 20% korting op
alle helmen.

Erwin en Emiel met één van de beste geteste e-bikes: Pegasus Siena (Consumentenbond)
Heerlijk fietsen begint bij Egberts
Wij willen dat u graag zoveel mogelijk
profiteert van een heerlijke fietstocht.
Dit is de reden dat wij altijd parate
kennis in huis hebben om u goed te
adviseren. Daarnaast hebben wij een
grote voorraad, waardoor wij super
snel kunnen leveren en u zo snel
mogelijk fijne ritjes kan maken op de
nieuwe fiets. Wij leveren de volgende

merken: Cube, Gazelle, Koga, Batavus,
Sparta, Cannondale, Specialized en
Pegasus.
Kom langs en profiteer! U vindt
Egberts Fietsen aan de Hoofdstraat
63a in Borger. Tel: 0599 – 23 42 24 of
kijk op www.egbertsfietsen.nl. U kunt
ons ook volgen op Facebook.

Kroamschudd’n bij Schaapskudde Exloo trok veel
publiek

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 kontakt
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.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
Afgelopen zondag was het een gezellige drukte bij de schaapskooi in
Exloo. De reden ervan was het feit dat de lammetjes die onlangs zijn
geboren een dagje in en naast de schaapskooi waren zodat bezoekers
een kijkje konden komen nemen. Eigenlijk een soort van kraamvisite en
dus werd er op beschuit met muisjes getrakteerd. In totaal zijn ongeveer
veertig lammeren geboren.
De organisatie was in handen van
Stichting Schaapskudde Exloo.
Schaapsherdererder Elzo Hoexum
was ook aanwezig en trakteerde de
aanwezige kinderen op een leuk

momentje met een lammetje of
schaap: even op de foto of de dieren
even aaien, het kon allemaal. Hij keek
met een heel tevreden gevoel op de
dag terug.

“Hoewel het Moederdag was
was het heel geslaagd.” Naast het
Kroamschudd’n (kraamvisite) was
er ook een klein marktje met allerlei
schaap gerelateerde producten die men
kon kopen. Het Schapen Informatie
Centrum was ook geopend zodat
men daar ook even kon kijken. Velen
deden dat en al met al was het een
heel geslaagde dag. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Prieswinnaars Wiesneus bint bekend

Kleurplaoten en puzzels oet het streektaoltiedschrift
levert 7 winnaars mooie priezen op
Vleden meertmaond is het streektaoltiedschrift Wiesneus van
streektaolorganisatie Huus van de Taol weer naor de basisschoelen
bracht. Zo kunden zowat alle kinder in Drenthe zuch vernuvern met
de verhaolen, gedichten, puzzels en kleurplaot. Veur de puzzels en de
kleurplaot bint nou de inzendingen bekeken en hef de jury 7 priezen
verdeeld.
De woordzuker har as oetkomst de zin
‘Dreumen in het Drents’. De priezen
veur de goeie oplössing gaot naor
Wouter de Roos (12) van CBS De
Fontein oet Dwingel en Jim Kreuze (7)
van de Mr. Harm Smeengeschoel oet
Beilen. De invulpuzzel har as oetkomst

‘dreumpries’. Dat wussen Tycho
van der Veen (5) oet Paais en Sanna
van der Spoel van CBS De Borgh in
Börger ok.
Veur de kleurplaot hef de jury drei
winnaars keuzen: Noor Gils (4) van

De Lindelaar in Börk, Jens Harring
(8) van De Borgh in Börger en Pure
Walthuis (11) van OBS Oostenbrink in
Hollandscheveld
Daornaost kriegt alle prieswinnaars ok
een kinderboek van het Huus van de
Taol. Ze kriegt persoonlijk en via de
schoel bericht.
Digitaal is alles over het tiedschrift
ok te vinden op www.wiesneus.nl, op
dizze website kan het hiele jaor deur
speulenderwies Drents leerd worden.
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Zondag 15 mei Boerderijfair op de
Blauwe Bessen Boerderij

Dinsdag 10 mei 2022

Geerts Warenhuis verhuist van Exloo
naar het WereldWijdeWeb

Zondag 15 mei organiseert de Blauwe Bessen Boerderij weer de eerste Boerdeijfair
van 2022. Tijdens de fair is het weer smullen geblazen. En dag lang staan 45
standhouders met oa. heerlijke lekkernijen maar ook handnijverheid, brocante,
planten en leuke snuisterijen. Ook aan
de kinderen is gedacht. Zij kunnen
schilderen en geschminkt worden. Op
het terras kunt u genieten van de live
band Tee Ice and friends onder het
genot van een kop koffie met een heerlijk
huisgemaakt gebakje of ambachtelijk
boerenijs.
Entree € 2,-, kinderen gratis. Parkeren kunt u
gratis op het parkeerveldje Torenveen 19
www.blauwebessenboerderij.nl
Gasselterboerveen 30, Gasselternijveen.
(Foto: Rianne van Rijsingen)

Counselors Onderweg in Borger
Als ik zeg dat mijn werk mijn passie is, dan overdrijf ik niet.
Dit is waar mijn hart ligt en waar ik energie uit haal. Het is
mijn missie om mensen inzicht in zichzelf en in situaties te
laten krijgen, te spiegelen, omdenken en met een andere,
meer positieve blik naar het leven van alle dag te laten kijken.
Ik ben er van overtuigd dat als mensen zichzelf beter leren
kennen, ze de regie weer kunnen nemen over hun eigen leven,
zichzelf leren accepteren en met geduld en compassie naar
zichzelf kunnen kijken.
Psychosociale ondersteuning, een cliënte
aan het woord:
‘Saskia is een warme persoonlijkheid, een
hulpverlener waarbij je je snel op gemak
voelt. Ze is eerlijk, invoelend maar kan ook
confronterend zijn wat mij geholpen heeft
goed naar
mijzelf te
kijken. Ze is
in staat je snel
te lezen,

doorziet de
onderliggende
problematiek en
wijst je op je patronen die je zelf vaak in
stand houdt. Ze geeft je handvaten en door
de dag heen hoor ik regelmatig haar goede
adviezen in mijn hoofd. Saskia ondersteund
waar het kan en geeft je altijd het gevoel dat
je bij haar terecht kan, zelfs even bellen als
je het moeilijk hebt is geen punt. Het is een
warme, veilige plek om heen te gaan.’

IJzertijdstraat 27		
mobiel: 06-22550152
9531RA Borger		
website: www.counselorsonderweg.com
			e-mail: info@counselorsonderweg.com

Muziekvereniging Odo in Odoorn

Open repetitie 7 juni

Zou je een harmonie-instrument willen leren
bespelen, maar weet je nog niet wat? Of bespeel
je die al en ben je op zoek naar een gezellig,
actief orkest? Kom dan kennismaken met onze
vereniging in ‘t Klankholt in Odoorn, er is plaats
voor de beginner en de gevorderde muzikant.
Er is gelegenheid een instrument te proberen en
vragen te stellen onder het genot van een kop koffie.
Locatie Open Repetitie: verenigingsgebouw ’t Klankholt, Hammeersweg 21, Odoorn
Aanvang: 19.15 uur tot 20.00 uur. Aanmelden: op www.muziekverenigingodo.nl.
De harmonie in actie zien?
Kom dan op dinsdagavond
24 mei om 19.30 u naar het
plein naast de kerk in Odoorn.
Daar zullen we bij goed weer

een openluchtconcert geven
met eigentijdse, herkenbare
stukken. Bij regen proberen we
het een week later nogmaals, op
dinsdagavond 31 mei om 19.30 u.

Het winkelpand van Geerts Warenhuis in Exloo stond een aantal maanden in de
verkoop en is inmiddels succesvol verkocht. De eigenaren Jan en Ankie Geerts,
hebben vele jaren met plezier de winkel gerund, maar waar geen opvolger is komt
er een eind aan een tijdperk van Geerts in Exloo. Maar er is goed nieuws, de winkel
stopt niet, maar verhuist naar het wereldwijde web.
Een stukje geschiedenis mét vernieuwing
Geerts Warenhuis is in 1934 gestart aan
de Hoofdstraat in Exloo door mijn opa
Jakob. Dat heette Geerts Bazar en verkocht
meubels, kachels, huishoudelijke artikelen
en speelgoed. In 1979 hebben Jan en Ankie
een deel van deze winkel overgenomen
en een nieuw pand gebouwd aan de
Zuiderhoofdstraat 9 en is de andere zoon
Harm verder gegaan met de meubelzaak.
Sinds 1979 is er dus een Geerts Warenhuis
in Exloo, daar waar we nog gevestigd zijn
tot 30 augustus 2022. Om met de tijd mee te
gaan, kwam in 2005 de website met online
webshop tot stand. Ze hebben in al die jaren
veel mensen blij gemaakt met het missende
stukje uit hun servies collectie, een snelle
pasfoto voor een rijbewijs of het inslaan van
de eerste uitzet.
De fysieke winkel zoals veel mensen uit
Exloo en omstreken die kennen, zal niet meer
zo doorgaan helaas. Het pand is verkocht
en de nieuwe eigenaren zullen de winkel
niet op een zelfde manier doorzetten. Wel
staan zij open voor huurders die een winkel
starten in het pand. Voor nu is het tijd van
verhuizen en inpakken. Er zijn er komende

maanden grote kortingsacties in de fysieke
winkel om te vieren dat ze al die jaren hebben
kunnen ondernemen én nog doorgaan. Maar
natuurlijk ook om een beetje afscheid te
nemen van een groot deel van het bestaande
assortiment en klantenkring.
GeertsWarenhuis.nl - De webshop gaat
door!
De fysieke Geerts Warenhuis in Exloo
verdwijnt, maar er is ook goed nieuws!
De webshop Geertswarenhuis.nl zal zeker
doorgaan! Je kan dus nog steeds online voor
dat ene specifieke kopje, soepkommetje of
bordje bij GeertsWarenhuis.nl terecht. Dat
blijven ze nog jaren met alle liefde doen.
Ze zullen meerdere keren per week blijven
verzenden en met zorg en liefde de hand
ingepakte pakketjes voor iedereen op de post
doen.
Ontvang jouw persoonlijke verhuiskortings-code
Via www.GeertsWarenhuis.nl/verhuiskorting
kun je 25% korting krijgen op het gehele
assortiment in de maand mei. Meld je gauw
aan voor jouw persoonlijke kortingscode.

Fysiotherapie Musselkanaal
Zomerwandeling in Stadskanaal
verplaatst naar zaterdag 11 juni 2022
De op zaterdag 18 juni a.s. geplande Zomerwandeling in Stadskanaal is verplaatst
naar zaterdag 11 juni a.s.. Verplaatsing is noodzakelijk omdat op 18 juni ook de Nelli
Cooman Games worden gehouden en van 17 t/m 19 juni het drie daagse Pagefestival
in Stadskanaal plaatst vindt. De Zomerwandeling is de tweede wandeling van het
vierseizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden en in de Kanaalstreek.
Inschrijven voor de Zomerwandeling
op www.reumactief.info is vanaf nu
mogelijk. De organisatie is in handen van
ReumActief in samenwerking Fysiotherapie
Musselkanaal. De wandeling is voor een ieder
toegankelijk, ook voor mensen met fysieke
of verstandelijke beperkingen. De afstanden
die gelopen kunnen worden zijn 3, 5, 10 of
15 km. Aan de 3 km kunnen ook gebruikers
van een rolstoel of rollator deelnemen en is
gratis begeleiding toegestaan. Na-inschrijving
is mogelijk op 11 juni vanaf 09.00 uur
in de Noorderpoort, Sportparklaan 5 in
Stadskanaal.

consumptie na afloop. Kinderen t/m 12 jaar
betalen € 3,00 en worden na afloop op ranja
getrakteerd. De kosten van de na-inschrijving
bedragen bij volwassenen € 6,00 en voor
kinderen t/m 12 jaar € 3,00. Graag contant
of met pin betalen!

De starttijden vanaf de Noorderpoort zijn:
15 km 09.00-11.00, 10 km 09.30-12.00,
5 km 10.00-13.00 uur en de 3 km 11.00-13.00
uur. De routes van de 5, 10 en 15 km gaan
gedeeltelijk of geheel door het Pagedal en
het Vledderbos. De deelnemers aan de 3
km blijven op paden die geschikt zijn voor
rolstoelen en rollators.

De volgende wandelingen in 2022 in het
circuit zijn: 17 september Herfstwandeling
in 2e Exloërmond en 17 december
Winterwandeling in Nieuw Buinen. Van deze
wandelingen worden de locaties nog bekend
gemaakt.

Het inschrijfgeld voor alle afstanden bedraagt
bij voorinschrijving € 5,00, inclusief een

De deelnemers, die in maart in Ter
Apelkanaal hebben deelgenomen, dienen
hun stempelkaart mee te nemen. Nieuwe
deelnemers ontvangen hun stempelkaart na
terugkomst. Bij deelname aan drie van de vier
wandelingen ontvangen de deelnemers een
leuke herinnering.

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen
tussen10.00-16.00 uur contact opnemen met
Anita Sanders, 06-25312009 of mail naar:
info@reumactief.info
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VARKENSROLLADE
KILO

uid)
(Ouderwets gekr

8.99!

GYROS REEPJES
500 GRAM

4.99!

Vrijdag 13 mei Pauzedag
in Eesergroen

ud
Alles onder voorbeho n
prijze
van extreme inkoop

M E G A
5
5
5
5
5
5

KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO

V O O R D E E L :

KIPPENBOUTEN 		
HAMLAPPEN 			
SPEKLAPPEN 			
SCHOUDERKARBONADE
GEMENGDGEHAKT 		
RIBLAPPEN 			

10 GEHAKTBALLEN
10 GRILLBURGERS
10 KIPSCHNITZELS

7,50
6,99
6,99

17.50
35.95
30.90
28.75
29.45
56.25

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!
WIJ ZIJN
ONBETWIST
UW BBQSPECIALIST!
VANAF
€6.99 P.P.!

10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 BACONBURGERS 6,99
10 UIBURGERS 		 6.99

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

Zuiderdiep 54 - 2e Exloërmond - Tel. 0599-202667 - www.slagerijdrent.nl

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN
44 JAAR VERSTAND
VAN LEKKER VLEES!

Digitale inschrijving avondvierdaagse Borger geopend
Nog een maand en dan gaat de Avondvierdaagse Borger weer van start.
Deze wordt gehouden van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni en er wordt
dit jaar wederom gestart vanaf sportpark “de Drift” in Borger.

Zin in een Pauzedag speciaal voor jou, op een mooie
locatie in Eesergroen? Waar jij precies goed bent, zoals
je bent en niets hoeft te presteren? Geef je dan op. De
hele dag wordt er voor je gezorgd. De drukte en stress
valt van je af en je creativiteit, zintuigen en intuïtie
worden vriendelijk uit de kast worden gekieteld in door
een oase-mix van yinyoga, stembevrijdend zingen, soulschrijven en lekker eten.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Investering: € 99,- De dag is zo
samengesteld, dat jij aan het einde ervan weer een tevreden
glimlach op je gezicht hebt staan en voelt dat je hart klopt.
Nieuwsgierig? Kijk op www.lamojo.nl of bel met Joan
Niebuur: 06 – 34 93 13 29.

De digitale inschrijven is reeds vanaf
1 mei geopend. Op de website
avondvierdaage-borger.nl vind je het
digitaal inschrijfformulier voor zowel
voor individuele deelnemers als kinderen
die met een school meelopen. Het
inschrijfgeld bedraagt € 6,50. Je kunt
ook 1 avond meelopen, dan bedraagt
het inschrijfgeld € 4,- Hiervoor krijg
je een fraaie medaille als herinnering,
iedere avond onderweg een consumptie
en een routebeschrijving. Als klap op
de vuurpijl worden tijdens de intocht

op vrijdagavond de wandelaars door
meerdere muziekkorpsen ingehaald. De
digitale inschrijving sluit op maandag 6
juni (om 23.59 uur). Daarna is het niet
meer mogelijk om in te schrijven.
Het heeft niet onze voorkeur, maar
kom je liever persoonlijk langs om je in
te schrijven, dan is dat mogelijk vanaf
17:30 op 7 juni bij de inschrijftafel in de
kantine van sportpark "De Drift". Let
op, u kunt daar niet pinnen dus u moet
contant betalen!

Ook zoeken zij uiteraard nog
vrijwilligers! De avond4daagse Borger
is alleen mogelijk mede dankzij
zo’n 50 vrijwilligers. Aan een groot
deel van deze vrijwilligers wordt
gevraagd verkeersregelaar te zijn.
Een verkeersregelaar krijgt een korte
opleiding. Als je hiervoor slaagt, mag je
brigadier zijn voor dit evenement. We
zijn nog een aantal verkeersregelaars
nodig. Als je nog vragen hebt of als het
je sowieso leuk lijkt en je hebt tijd om 1
of meerdere dagen ons te helpen stuur
een e-mail:
avond4daagseborger@gmail.com

Hunebedloop en Oek-jeugdloop in Borger met
driehonderdvijftig deelnemers zeer geslaagd

Fietsen met de PCOB
afdeling Borger
Op donderdagmiddag 12 mei gaan wij weer fietsen. Wij
vertrekken om 13.30 uur aan de voorzijde van de Goede
Herderkerk.
Iedereen die graag fietst is van harte welkom.

Afgelopen zaterdag vonden de Hunebedloop en Oek-jeugdloop in Borger
weer plaats: hardloopwedstrijden voor zowel de jeugd als volwassenen. De
Oek-jeugdloop was verdeeld in drie categorieën: leerlingen van de groepen
1 en 2, de groepen 3 en 4 en de groepen 6 tot en met 8 van de basisscholen
die respectievelijk vierhonderd, zeshonderd en duizend meter liepen.
De Hunebedloop ging over twee afstanden, te weten de vijf en de tien
kilometer.

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

Dagelijks verse

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

ASPERGES

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Er was volop animo voor de
wedstrijden, want het maximale
inschrijftaantal van driehonderdvijftig
was al snel bereikt. Organisator Arie
den Boer uit Borger: “We moesten een
maximumaantal deelnemers hanteren
om het overzichtelijk te houden. Dat is
gelukt en we kunnen op schitterende
wedstrijden terugkijken. Er was veel

plezier bij de Oek-jeugdloop en we
hebben heel snelle tijden op de tien
kilometer bij zowel de dames als de
heren gezien. Ook de supersnelle tijd
op de vijf kilometer bij de heren was
geweldig.”
De wedstrijden maken deel uit van het
Loopcircuit de Kop van Drenthe dat

uit zes wedstrijden bestaat. Komend
weekend is de derde in dit circuit,
namelijk de Run van Gieten. Er was
ontzettend veel regionale deelname
met ook veel deelnemers uit BorgerOdoorn en Aa en Hunze. De beste
klassering voor een deelne(e)m(st)er uit
het verspreidingsgebied van Week in
Week uit was voor Hillie van der Wal
uit Gieten. Ze werd vierde op de vijf
kilometer. Marleen Popken uit Drouwen
werd vijfde op die afstand. Jeugdsucces
was er voor Senn Faber en Thomas
Henstra uit Borger en Mila Timmer
uit Drouwen. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

'Kom erbij’ bijeenkomst in dorpshuis in Exloo
Op donderdagmiddag 12 mei van 14.00 tot 16.00 uur vindt er weer een ‘Kom
erbij’ bijeenkomst plaats in het dorpshuis in Exloo.
Muziek, verhalen, uw verhaal en
verhalen van anderen. Daar gaat het
om tijdens deze bijeenkomsten. Helene
Westerik begeleidt deze bijeenkomst. De

vorige bijeenkomsten waren eind 2021
en in maart 2022 én waren een succes.
Er is plek voor nog een aantal extra
mensen. Bijvoorbeeld uw buurman

of buurvrouw. De bijeenkomsten zijn
een initiatief van Helene Westerik en
Verzorgd Wonen in Exloo. U hoeft zich
niet op te geven voor deze bijeenkomst.
De bijeenkomst is gratis. Het adres van
het dorpshuis in Exloo is Hoofdstraat
58a.
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Tourist Info Point Borger
Vlakbij het centrumplein van Borger vindt u het TIP. Welke een afkorting is voor
Tourist Info Point, oftewel dé plek waar iedereen naartoe kan voor informatie en
advies, brochures en plattegronden over de omgeving van Borger en omstreken.
De enthousiaste vrijwilligers helpen iedereen graag op weg om de leukste uitjes,
de lekkerste restaurants of prachtigste wandel en/of fietsroutes te vinden.

Wat is een TIP?
Ga je op pad in en rond Borger, dan wil
je natuurlijk wel weten waar je precies
terechtkomt en wat er allemaal te doen
is. Bezoek voordat je op weg gaat dan
ook het TIP in Borger!

De vrijwilligers worden opgeleid om
alles te weten over de omgeving, maar
ook een opfriscursus Duits en/of Engels
wordt hun aangeboden zodat zij ook
onze bezoekende gasten van verder weg
goed te woord kunnen staan.

Het Toeristische Informatie Punt is het
voormalige VVV-kantoor, herkenbaar
aan de rode vlag. Hier vind je informatie
over de omgeving, mooie dorpjes,
bezienswaardigheden, musea en
evenementen, en informatie over
natuurgebieden en de Nationale Parken
in Drenthe.

Enthousiast? Word dan ook vrijwilliger!
Bij het TIP zijn we hard op zoek
naar nieuwe collega’s! Die met veel
enthousiasme willen vertellen over
de omgeving. Weet je niet alles over
omgeving? Geen probleem, je krijgt een
spoedcursus recreatief Borger-Odoorn
en je hebt hele fijne collega’s die je van
alles kunnen vertellen!

Bij het TIP informeren wij je graag. Altijd
bereikbaar... Op een steenworp afstand.
Over de vrijwilligers van het TIP
Het TIP wordt gedraaid door een
coördinator samen met 14 enthousiaste
vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen
alles vertellen over de omgeving, over
lekker eten in de buurt en over de
leukste uitjes voor jong en oud. De
vrijwilligers doen ervaring op doordat zij
zelf op pad gaan Maar zij leren ook de
recreatieondernemers kennen doordat
het team samen eens in de zoveel tijd op
bezoek gaat bij deze ondernemers en zo
uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe
leuk Borger-Odoorn is.

Wil je vrijwilliger worden, bel of mail
dan Sabine van Wijk, Coördinator
Recreatie & Toerisme van de gemeente
en werkzaam bij het TIP Borger via
06 - 11 78 32 37 of via
s.vanwijk@borger-odoorn.nl

Als Tipper bezoek ik zelf graag de lokale
tentoonstellingen en bedrijven om mijn
kennis te verbreden en ben ik ook alert
op lokale activiteiten in de kranten/
media om dit met alle bezoekers te
kunnen delen. Natuurlijk let ik dan
ook altijd op de samenstelling van de
bezoekers, ik adviseer natuurlijk het
kabouterpad aan een familie met kleine
kinderen en een lange fietstocht aan
een stel dat actief op pad gaat om onze
mooie provincie te verkennen.

kennis delen en vertellen over leuke
dingen in de omgeving. Dus kom langs
en mijn collega’s en ik voorzien je graag
van informatie!
Alie (Tipper sinds 2018) & Joanna
(Tipper sinds 2017)

Een vrijwilliger vertelt…
Ik vind het leuk om mensen op weg te
Wist je dat:
helpen, om ze iets te vertellen en om ze
• Jaarlijks zo’n 13.000 bezoekers het
tips te geven. De interactie met allerlei
TIP in Borger weten te vinden?
verschillende mensen maakt dat geen
• Onze bezoekers komen van over
dag hetzelfde is en we staan er nooit
de hele wereld, van Bulgarije tot de
alleen voor, want we werken altijd samen
Verenigde Staten en van Colombia tot
met een collega-vrijwilliger.
Als ik aan het TIP denk dan denk ik aan:
Duitsland.
gezelligheid, vrolijkheid, vakantiegangers,
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Borger wint derby bij SJS en blijft in de race om het
kampioenschap

Overige voetbaluitslagen
in de regio

De derby tussen SJS en Borger in de 4e klasse D was er afgelopen zaterdag eentje met grote belangen aan beide
kanten. Kijkend naar de verliespunten lagen de teams vooraf exact gelijk en daarmee waren ze tot afgelopen
zaterdag eigenlijk nog de enige twee concurrenten voor WVV, dat in de titelstrijd op polepositie ligt met drie
verliespunten minder dan de Kanaalstreekgenoten. De verliezer van de derby zou in elk geval voorlopig afhaken.
Een gelijkspel kon voor beide weleens de nekslag zijn in de titelstrijd. Mooie ingrediënten dus voor een zinderend
duel. Na een van twee kanten povere eerste helft en een meer spannend dan goede tweede bedrijf stapte Borger
uiteindelijk als winnaar van het veld. De 1-2 overwinning maakt de groenhemden waarschijnlijk de laatst
overgebleven concurrent van WVV. SJS is verwezen naar de wachtkamer en kan zich voorlopig vooral richten op het
veiligstellen van een plek in de nacompetitie.

GVAV Rapiditas
Veendam 1894
Gieten
David Modderman 3x
Patrick Veldman 2x
Wedde
Buinen
Thorsten Leeuw 2x
Bram Komduur 2x
JVV

eerste bedrijf nog heel ver inzakte zat men er nu wat eerder
en vooral feller bovenop. Zonder de boel overigens open te
gooien. Het leverde de gasten na zo’n 9 minuten spelen de
1-2 voorsprong op. Doelpuntenmaker was Floris Hiddink,
die onberispelijk binnenschoot na goed voorbereidend werk
van Gustin. Een mooie opsteker voor de Drenten, die nu
ook het betere van het spel hadden. Langzamerhand leek
de wedstrijd te ontbranden. Goed was het nog steeds niet,
maar de spanning was voelbaar. Over en weer leverde het wat
mogelijkheden op. De grootste kans was voor Arwen de Koe
namens SJS, maar Haandrikman bracht met een schitterende
safe redding. De thuisploeg ging steeds opportunistischer
spelen, zonder dat het verder echt grote kansen opleverde.
Borger counterde een aantal keren gevaarlijk. In de absolute
slotfase was het voor de groenwitten een ouderwets spel van
Foto: Andries Middelbos vrouwen en kinderen eerst. Alles wat maar in de buurt van
Door: Erwin Beukema
Haandrikman leek te komen werd blind naar voren gerost.
Het leverde zowaar nog bijna een doelpunt voor Gustin
Pover
op, maar de hardwerkende vleugelflitser was op en kon niet
Thuisploeg SJS had ervoor gekozen om op kunstgras te
meer voluit afronden. Achterin hield Borger onder leiding
voetballen. Men zal er een bedoeling mee gehad hebben,
van de ijzersterke captain Wiljan Vos de boel gesloten. Daar
want ook op het hoofdveld met natuurgras werd er gewoon
kon zelfs een hoop extra tijd niets meer aan veranderen.
gespeeld. Borger deerde het niet. De ploeg van hoofdtrainer
Eindstand: 1-2.
Arne Joling speelde gewoon haar eigen spelletje. In de
beginfase was het vooral aftasten. Beide teams loerden
op een foutje bij de tegenstander. De eerste echt grote
kans was voor de thuisploeg. Gerwin Heidema kwam oog
in oog te staan met Borgergoalie Edwin Haandrikman,
waarbij laatstgenoemde als winnaar uit de bus kwam. Aan
de andere kant leek Hendrik Gustin een vrije gang richting
Brian de Jonge te krijgen, maar hij werd door Levi Kingma
onreglementair gestopt. Het kostte de Knoalster verdediger
een gele kaart.
In de 19e minuut was het wel raak. SJS kwam via een intikker
van Heidema op 1-0. Hij werd op maat bediend door Tom
Timmer, die op zijn beurt profiteerde van geklungel van
Borgernaar Levi van der Span. Wat volgde was een povere
fase. De thuisploeg had de aanvallende intenties inmiddels
helemaal overboord gegooid. Zij hoefden immers niet meer
en Borger was ook nog niet zo ver dat ze het vertrouwde
spel van inzakken loslieten. De gasten mochten overigens
niet klagen dat Ronald Zuidema er uit een hoekschop geen
2-0 van maakte. Zijn kopbal was te zacht en bovendien
ging de bal recht op Haandrikman af. Behoorlijk vanuit het
niets kwam Borger kort voor rust op 1-1. Doelpuntenmaker
was Levi v/d Span, die tot dan nog weinig goeds had
gedaan, maar nu wel van ruime afstand op magnifieke wijze
binnen krulde. Korte tijd later klonk het rustsignaal van
scheidsrechter Hansen.
Vrouwen en kinderen eerst
Borger begon de tweede helft wat agressiever. Waar het in het

Eigen foto
Het vervolg
Met deze eindstand blijft Borger koploper en daarmee in
het spoor van virtueel leider WVV. SJS volgt op drie punten
van de streekgenoot en lijkt uitgeschakeld voor de titel.
Borger speelt a.s. woensdagavond thuis tegen middenmoter
Wildervank. WVV ontvangt die avond het HS ’88, dat ook
nog volop mee doet in de strijd om de nacompetitieplekken.
SJS komt pas zaterdag weer in actie, dan is Wildervank de
tegenstander.

Gasselternijveen door blunder van KSC-keeper naar punt
Na speelronde negentien staat Gasselternijveen nog altijd op de derde plaats in de zondag vierde klasse D. Bij
winst op KSC zou de wereld er iets anders hebben uit gezien, want dan zouden de Nieveensters twee punten
minder dan de Schoonoorders hebben gehad met een wedstrijd minder gespeeld. Het liep iets anders, want in
Schoonoord kwamen de roodhemden niet verder dan 1-1.
Een dompertje voor de formatie van trainer Robert Oosting
die zichzelf wederom opstelde. Hij werd ook nog redder
van het Nieveenster punt door een vrije trap van heel grote
afstand op het Schoonoorder doel af te vuren. ‘Een makkie’
voor de keeper en vol zelfvertrouwen riep hij dan ook
‘keeper’ als in ‘die is voor mij’, maar hij greep mis en de bal
vloog door zijn handen tegen de touwen. Een gigantische
blunder, maar de goal was zeker verdiend en voor Oosting
leuk dat hij ook eens scoorde.
Johan Hollen is nu nog trainer van KSC, maar zwaait volgend
seizoen de scepter bij Gasselternijveen. Hij koesterde het
punt hoewel zijn ploeg de 2-0 ook had kunnen maken.
,,Maar zij hadden na twintig minuten de wedstrijd al kunnen
beslissen; we mogen niet klagen. Wij waren uiteindelijk
de gelukkigste. Het was best wel een bijzondere wedstrijd
natuurlijk ook gezien de belangen voor beiden. Maar goed
de focus ligt bij KSC, dát telt. Ik heb zin in het avontuur bij
Gasselternijveen; het is een gemotiveerde groep met potentie
om te groeien. En ook past de vereniging wel bij mij.”

KSC-Gasselternijveen 1-1
30. Moes 1-0, 80. Oosting 1-1. Toeschouwers: 125.
Gasselternijveen: Koops; Joep Salomons, Oosting, Siem
Salomons en Meems (46. Kreuger); Maarten Hommes,
Hatzmann (65. Tristan Salomons) en Meertens (65. Nick
Bokhorst); Thijmen Hommes (65. Rick Bokhorst), Koomans
en Saman. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Nieuw-Buinen
Valthermond
Weerdinge

1-0
1-0
8-1

Gieterveen
DVC 59

4-2
4-1

De Treffer ‘16

2-1

sv Borger
Woensdag 11 mei 2022		
19:00 Borger JO13-1
BATO JO13-1
19:30 Borger 1
Wildervank 1
18:30 Smilde’94 JO11-1
Borger JO11-1
Donderdag 12 mei 2022		
19:00 Bargeres 2
Borger 3
Vrijdag 13 mei 2022		
dames 7x7 spelen in Buinerveen		
19:30 Buinerveen VR1
Borger VR1
20:00 Borger VR1
SJS VR2
20:30 Borger VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
Heren 7x7 spelen in Nieuwe Pekela		
19:30 PJC 45+1
Borger 45+1
20:00 JVV 45+1
Borger 45+1
20:30 Borger 45+1
SJS 45+2
Zaterdag 14 mei 2022		
09:00 Borger JO13-1
HS’88 JO13-1JM
09:00 Borger JO11-2
Onstwedder Boys JO11-2
09:00 Borger JO9-1
Annen JO9-1
09:00 Borger JO8-1
Gieten JO8-1
11:00 Borger JO11-1
FC Zuidlaren JO11-2
11:15 Borger JO13-2
Asser Boys JO13-1
11:30 Borger JO15-2
DZOH JO15-5
14:30 Borger 2
Elim 2
14:30 Borger 3
NKVV 2
14:30 Borger JO13-3JM
DZOH JO13-4
09:00 Musselkanaal JO11-2
Borger JO11-3JM
09:00 KSC JO9-1JM
Borger JO9-2
09:30 Smilde’94 JO19-1
Borger JO19-1
10:00 Noordscheschut JO17-2JM Borger JO17-2
10:00 De Treffer ‘16 JO11-1JM
Borger JO11-4
11:30 SVBC JO15-1JM
Borger JO15-1
12:30 Meerdijk JO17-1
Borger JO17-1
14:30 Nieuw Balinge 1
Borger 1
Zondag 15 mei 2022		
10:00 Borger 2 zo.
Roswinkel Sp. 2
Donderdag 19 mei 2022		
19:00 Borger 2 zo.
Ter Apel ‘96 FC 3

Gasselternijveen
Donderdag 12 mei 2022
Gasselternyveen 1
SJO ZVC ‘14 VR1

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

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

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

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

Zaterdag 14 mei 2022
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO10-2
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 VR1
Sellingen JO14-1
Assen FC JO9-5JM
DZOH JO15-2
Mussel JO12-1
SJO BBC JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
Gieten JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO10-1
Roden JO9-3

FC Zuidlaren JO8-3
HOC JO10-1
SJO Kroonpolder JO17-1
SJO NWVV/Titan VR1
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
SJO ZVC ‘14 JO7-1
Pekelder Boys JO7-1JM
SJO ZVC ‘14 JO7-1
Pekelder Boys JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO9-3

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

Zondag 15 mei 2022
EHS’85 2
Gasselternyveen 1
Gasselternyveen 3

Gasselternyveen 2
DVC’59 1
Buinen 4

10:00
14:00
10:00

Dinsdag 17 mei 2022
SJO NWVV/Titan VR1

SJO ZVC ‘14 VR1

20:00
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Buinerveen verspeelt voorsprong in topduel

HOC

kon gaan. Een kwartier voor tijd de 1-2
door Stan Bijl en een paar tellen erna
Roy Feiken die de rode kaart kreeg. En
of dat nog niet genoeg was volgde tien
minuten voor tijd ook nog de 2-2 door
Kevin Geerts.

Donderdag 12 mei			
19.30 HOC 1
Bellingwolde 1
		
Vrijdag 13 mei			
19.30 HOC 45+ 1
Twedo 45+ 1
20.00 HOC 45+ 1
Sweel 45+ 1
20.30 Sleen 45+ 1
HOC 45+ 1
Zaterdag 14 mei		
		
9.00 SVBO JO13-2
St HOC/ Valther B.JO13-1
9.00 Fc Ter Apel’96 JO8-1
HOC JO8-1
9.30 HOC JO11-2
Gieten JO11-1
9.30 Wijster JO9-1JM
HOC JO9-1
9.45 Valthermond JO17-1
HOC JO17-2
10.00 DVC’59 JO11-1
HOC JO11-1
10.30 St HOC/ Valthermond Vr3 DVC’65 Vr1
10.30 St HOC/ Valther B. JO15-1 Fc Ter Apel’96 JO15-2
10.30 HOC JO12-1JM
Sp Roswinkel Jo12-1G
11.00 SJO ZVC’14 JO10-2
HOC JO10-1
14.00 HOC JO17-1
Drenthina JO17-1
14.30 St HOC/ Valthermond Vr2 Drenthina Vr2
14.30 St VAKO/ Tynaarlo Vr1
st HOC/ Valthermond Vr1
		
Zondag 15 mei		
10.00 HOC 2
Ruinen 2
10.00 Buinen 2
ST HOC/ Valtherboys 3
10.00 Beilen 4
St HOC/ Valtherboys 4
10.00 St HOC/ Valtherboys 5
SVV’04 4
10.00 Weerdinge 3
St HOC/ Valtherboys 6
10.00 Zandpol 3
St HOC/ Valtherboys 7
14.00 Twedo 1
HOC 1

Gieten
Woensdag 11 mei
19:00 Nieuw Buinen MO15-1 Gieten/Eext MO15-1
20:00 Doctorandus Vijfje 8
Gieten 2 Zaal
Donderdag 12 mei
19:30 Ter Apel ‘96 1

VV Gieten

Vrijdag 13 mei
20:50 ACV 4
21:00 REUZ 2

Gieten 3 Zaal
Gieten 2 Zaal

Zaterdag 14 mei
09:00 Gieten JO8-2
09:00 Gieten/Eext JO12-1
09:00 SJS JO15-1
09:00 Westerwolde JO15-1JM
09:00 Sweel MO15-1
09:00 ASVB JO13-1JM
09:00 Pekelder Boys JO7-1JM
09:00 Borger JO8-1
09:00 LEO JO12-2
09:00 SJS JO10-1
09:00 Smilde’94 JO9-1JM
09:10 SJO BBC JO7-1
09:20 Gieten JO7-1
09:30 HOC JO11-2
10:30 Gieten/Eext JO13-1
12:30 Gieten/Eext JO15-3
12:30 Gieten/Eext JO19-1
14:15 Lewenborg JO17-1

LTC JO8-3
Zuidlaren JO12-3
Gieten/Eext JO15-2
Gieten/Eext JO15-1
Gieten/Eext MO15-1
Gieten/Eext JO13-2
Gieten JO7-1
Gieten JO8-1
Gieten/Eext JO12-2
Gieten JO10-1
Gieten JO9-1
Gieten JO7-1
ZVC ‘14 JO7-1
Gieten JO11-1
GVAV-Rap. JO13-2
Stadskanaal JO15-4
SJS JO19-1
Gieten/Eext JO17-1JM

Zondag 15 mei
10:00 Gieten 6
10:00 Gieten 4
10:00 SVDB 1
11:00 Actief 2
14:00 SVV’04 1

SPW 3
Beilen 3
Gieten 5
Gieten 2
VV Gieten

Veel hinder heeft Buinerveen niet van
dit resultaat; de voorsprong op de ploeg
uit Barger-Compascuum in de zondag
vijfde klasse D blijft drie punten en
de Buinerveners hebben ook nog een
wedstrijd minder gespeeld.

Het leek zo mooi voor Buinerveen: een 2-0 voorsprong met nog minder dan
een half uur te gaan en dan tóch nog met 2-2 eindigen. Tegenstander SVBC
was in Barger-Compascuum een taaie ploeg. Vanaf het begin al was te zien
dat er niet mee te spotten valt. Tot het afstandsschot van Roy Feiken die de
0-1 opleverde was SVBC de iets betere ploeg. Daarna gaven ze niet op, maar
werd Buinerveen wél steeds wat beter.
Het drukte zich in de score ook uit,
want na ruim een uur spelen volgde

de 0-2 door Oguzhan Altun. Daarna
ging alles mis wat voor Buinerveen mis

SVBC-Buinerveen 2-2
10. Feiken 0-1, 62. Altun 0-2, 75. Bijl
1-2, 80. Kevin Geerts 2-2. Rode kaart:
75. Feiken (Buinerveen). Toeschouwers:
150.
Buinerveen: Wijbenga; Feiken, Keur,
Kwasiba en Erdman; Altun, Dijksma,
Westerhof en Timmermans, De Vries
(60. Schipper) en Karabed. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Valther Boys kan niet winnen in Witteveen
Een wedstrijd die nergens meer
om gaat. Een zonnige middag daar
konden we van genieten, het voetbal
wat de tweeëntwintig acteurs lieten
zien was van een bedenkelijk niveau.
door Bert Tibbe
Voor Valther Boys begon het
allemaal goed in de eerste minuten,
het overrompelde Witteveen met
twee dotten van kansen, en daar
bleef het ook bij in de eerste helft.
Witteveense Boys’87 was daarna de
bovenliggende partij en combineerde
veel beter dan de Boys uit Valthe.
Tim van Brouwershaven was aan de
zijde van Witteveen het dichts bij het
scoren van de 1-0. Zijn inzet werd
ternauwernood van de doellijn gekopt
door Dionysius Dellas. Valther Boys
kon niet in het ritme komen wat ze
de laatste wedstrijden wel lieten zien.
Veel verkeerde passes en vaak onnodig
balverlies.
Ramon Wielink was de maker van de
1-0 voorsprong voor Witteveen. Een
vrije bal op 30 meter van het doel
werd via onder kant lat door hem
binnengeschoten. Hierna had Witteveen
nog diverse mogelijkheden om de
score op te voeren, vooral Tim van
Brouwershaven, echter hij vond steeds
doelman Martijn Mestemaker op zijn
pad om hem het scoren te beletten.

Na de rust moest Valther Boys uit
De wedstrijd was weer in evenwicht
een ander vaatje tappen om nog enig
en beide ploegen zouden genoegen
resultaat te halen tegen een beter
kunnen nemen met deze stand. Helaas
Witteveen. En dat gebeurde dan ook, nu sloeg het noodlot in de 87e minuut nog
waren zij het die het spel ging maken,
weer toe voor de mannen uit Valthe,
duidelijke instructies van de trainer
Ramon Wielink kon na een dieptepass
gekregen waarschijnlijk. Het duurde tot van Ramon Koning alleen op doelman
de 65e minuut tot dat werd uitbetaald.
Mestemaker afgaan en scoorde beheerst
De ingevallen Remon Muntinga bracht
de 2-1 voor WitteveenseBoys’87. Nog
wat meer gif in de aanval van Valther
drie wedstrijden te gaan…
Boys wat tot
dan een slappe
hap was. Een
afgeslagen bal
in de doelmond
van Witteveen
9-5-2022
19:00 Gomos MO19-1
Nieuw Buinen MO19-1
werd door hem
			
in linker hoek
11-5-2022
geschoten waarbij
19:00 Nieuw Buinen MO17-2 Twedo MO17-1
de doelman van
19:00 Nieuw Buinen MO15-1 ST Gieten/Eext MO15-1
Witteveen Nick
			
Woering volledig
12-5-2022
kansloos was.
19:30 Nieuw Buinen 1
Rolder Boys 1

vv Buinerveen

De Treffer ‘16

Donderdag 12 Mei			
Buinerveen 3
SPW 2
19.00 uur
		
Vrijdag 13 Mei			
Heren 7 tegen 7
Te Stadskanaal		
Buinerveen 45+
Gasselternijveen 45+
19.30 uur
Buinerveen 45+
Nieuw Buinen 45+
20.00 uur
SJS 45+
Buinerveen 45+
20.30 uu
Dames 7 tegen 7
Te Buinerveen		
Buinerveen VR 1
ZVC’14 VR 1
19.30 uur
SJS VR 2
Buinerveen VR 1
20.00 uur
Buinerveen VR 1
Borger VR 1
20.30 uur
		
Zaterdag 14 Mei		
BBC JO 15-1
Mussel JO 15-1
10.00 uur
FC Zuidlaren JO 12-4 BBC JO 12-1
13.30 uur
BBC JO 10-1
Mussel JO 10-3
10.00 uur
BBC JO 09-1
VKW JO 09-2
09.00 uur
BBC JO 09-2
Asser Boys JO 09-1
10.00 uur
BBC JO 07
ZVC’14 JO 07-1
09.00 uur
		
Zondag 15 Mei		
Buinerveen 1
HH Combi 1
14.00 uur
Buinerveen 3
Veelerveen 3
10.00 uur

Maandag 9 mei 2022 				
19:00 De Treffer ‘16 MO17-1 ST Tynaarlo/VAKO MO17-1
Woensdag 11 mei 2022
18:45 De Treffer ‘16 JO13-1JM Alteveer JO13-1JM
Donderdag 12 mei 2022 				
19:00 De Treffer ‘16 2
Westerwolde 3 Sportpark De
Vrijdag 13 mei 2022 				
19:30 De Treffer ‘16 VR30+1 Valthermond VR30+1
20:30 Nieuw Buinen VR30+2 De Treffer ‘16 VR30+1
21:30 De Treffer ‘16 VR30+1 KSC VR30+1
Zaterdag 14 mei 2022 				
14:00 De Treffer ‘16 JO17-1
ST VAKO/Tynaarlo... JO17-2
09:00 Westerwolde JO13-2
De Treffer ‘16 JO13-1JM
10:00 De Treffer ‘16 JO11-1JM Borger JO11-4
10:00 HZVV JO9-3
De Treffer ‘16 JO9-1JM
09:00 De Treffer ‘16 JO8-1JM Drenthina JO8-2
09:00 Twedo MO17-1
De Treffer ‘16 MO17-1
Zondag 15 mei 2022 		
14:00 De Treffer ‘16 1
Valther Boys 1
10:00 De Treffer ‘16 2
Sellingen 3

Nieuw-Buinen

19:00 Nieuw Buinen JO13-1
Ter Apel ‘96 FC JO13-1
			
13-5-2022
19:30 Nieuw Buinen VR30+1 SJO NWVV/Titan VR30+1
20:00 Nieuw Buinen VR30+1 Musselkanaal VR30+1
21:00 Nieuw Buinen VR30+1 Angelslo Sc VR30+1
21:30 Nieuw Buinen VR30+1 EHS’85 VR30+1
19:30 SJS 45+1
Nieuw Buinen 45+1
20:00 Buinerveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
20:30 Gasselternyveen 45+1
Nieuw Buinen 45+1
20:00 KSC VR30+1
Nieuw Buinen VR30+2
20:30 De Treffer ‘16 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
22:00 Valthermond VR30+1
Nieuw Buinen VR30+2
			
14-5-2022
09:00 Nieuw Buinen JO13-1
Wildervank JO13-1JM
09:00 Nieuw Buinen MO13-1 ONR MO13-1
09:35 Nieuw Buinen JO9-1
Muntendam JO9-1
09:00 Pekelder Boys JO15-1JM Nieuw Buinen JO15-1
10:30 Nieuw Buinen MO8-1
DZOH JO8-5
10:30 Nieuw Buinen MO17-1 MOVV MO17-1
13:30 Nieuw Buinen MO15-1 ST Pesse/Wijster MO15-1
10:30 Onstwedder Boys JO17-1JM Nieuw Buinen JO17-1
12:00 LTC VR1
Nieuw Buinen VR1
12:15 LEO (Loon) MO17-1
Nieuw Buinen MO17-2
14:30 GVAV-Rapiditas MO19-1 Nieuw Buinen MO19-1
		
15-5-2022
14:00 Nieuw Buinen 2
Stadskanaal 2
14:00 Stadskanaal 1
Nieuw Buinen 1
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Serenade Egbert & Sientje 50 jaar
getrouwd

De Waanzinnige Boomhut van 52
Verdiepingen komt naar ATLAS

MARWIJKSOORD – 5 mei 2022 is het
niet alleen elk jaar Bevrijdingsdag het
is ook de dag waarop Sientje en Egbert
Nijenhuis met elkaar trouwden. Ze
zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. Dit werd
gevierd met een feestje in Ekehaar bij
café Popken.

Volkomen geschifte familievoorstelling
naar de mega populaire bestseller
van Andy Griffiths en Terry Denton.
Ze zijn weer terug! Andy en Terry’s
Boomhut is nu 52 verdiepingen hoog.
Met zo mogelijk nog meer fantastische
uitvindingen. Een wortelkanon met
raketaandrijving, een Vermom-o-matic
5000, een Opleidingsinstituut voor Ninjaslakken, een vliegende gebakken-ei-auto
en een hypermodern detectivebureau met
hypermoderne detective-apparatuur.

Egbert, een muzikant in hart en nieren, heeft
zeker 60 jaar alles gegeven voor “de muziek”
met zijn trompet. Helaas moest hij de laatste
jaren de muziek laten gaan. Het spelen lukte
niet meer zoals vroeger. De muzikale jaren bij
Euterpe Rolde en Crescendo Grolloo waren
voorbij, in ieder geval als muzikant.
Siny Vink, van Impuls, komt geregeld bij
Egbert en Sientje over de vloer. Egbert heeft
haar vaak verteld over de vele serenades die
hij heeft gebracht met zijn korps. Gelukkig
staat Siny als dorpscoördinator van Grolloo
in verbinding met heel het dorp en dus
ook de muziekvereniging Crescendo. De
muziekvereniging waar Egbert zijn laatste
noten heeft gekraakt. In een paar berichtjes
was het geregeld, muzikanten opgetrommeld
en klaar! Siny had natuurlijk niks gezegd.
Zij zou alleen even langskomen ’s avonds.
De verrassing was dan ook overweldigend.

En dat is maar goed ook want Andy en
Terry moeten een groot raadsel oplossen Meneer Grootneus is op mysterieuze wijze
verdwenen!! Zo belanden de idioten in een
waanzinnig avontuur met een hongerige rups,
een vijandig groentekoninkrijk, een 100 jaar

Beiden waren zichtbaar geëmotioneerd door
dit spontane optreden. Een kleine moeite
voor een hele prestatie. Ze hebben beloofd
nog zeker 10 jaar door te gaan en dan zal
Crescendo er weer bij zijn! Die staat!

Mooi eindbedrag voor Julians Stichting in
actie i.s.m. De Schaapsberg

durende Ninja-slakken-reis en ontmoeten
ze hun grootste vijanden: Groentes. ‘De
Waanzinnge Boomhut van 52 Verdiepingen’
van Meneer Monster is op zondag 15 mei
om 14.00 uur te zien in het ATLAS Theater.
Kaarten zijn te koop via atlastheater.nl

(S)EXPERIMENT: kleurrijke en muzikale
cabaretvoorstelling over gender,
seksualiteit en identiteit in Atlas Theater
In (S)EXPERIMENT onderzoekt Kirsten
van Teijn vormen van liefde in de 21e
eeuw. We worden aan alle kanten beperkt.
Niet alleen door nieuwe maatregelen,
maar ook door oude denkpatronen.
Beperkingen bieden ook nieuwe ruimte;
is dit niet juist de tijd om de wereld te
herdefiniëren?
Kirsten begint bij de liefde. Vol optimisme
en zelfspot neemt ze je mee in haar leven
met vriend én vriendin. Want waarom zou je
moeten kiezen voor één liefde of één sekse?
In een tijd waarin er meer is tussen hetero
en homo en we uit onze hokjes barsten.
Nou ja, misschien omdat je nu twee keer
zoveel hebt om je aan te ergeren. Of omdat
een seksrooster net zo opwindend is als een
schoonmaakrooster.

Voor de vrijwilligers was het afgelopen zondag (moederdag) érg vroeg opstaan. De
eersten waren er al om 6:30 om te helpen met inpakken. De rest volgde om 7:00 uur
voor het inladen. Daarna gingen de 16 vrijwilligers iedereen een kant op; Stadskanaal,
Musselkanaal, Vlagtwede, Ter Apel, Gasselte ze reden door de hele regio. Bijna
170 adressen werden bezocht om 280 ontbijtpakketjes te bezorgen die in de weken
daarvoor al werden besteld. ‘Er werd nog een bestelling gedaan voor alle werknemers
van een bedrijf, Velgsib uit Stadskanaal. Zij dragen de Julians Stichting een warm hart
toe en wilden ook meehelpen met de distributie van de ontbijtjes. Dat is natuurlijk
fantastisch en elke samenwerking omarmen we,’ aldus Anja Hartlief, eigenaresse van
De Schaapsberg.
De uiteindelijke opbrengst van deze hele actie
(inclusief enkele giften) is € 710,00. Anja;
‘Supertrots op alle vrijwilligers en het bestuur
van Julians Stichting en de chauffeurs van
Velgsib. Zonder vrijwilligers is zo’n actie niet

op te zetten.’ De moederdag-ontbijtjes actie
was dit jaar voor het derde jaar. Het lijkt een
traditie te worden en de actie van dit jaar kan
wederom als succesvol weggezet worden!

IVN zet heel Drenthe in de bloemetjes
IVN Borger-Odoorn is drie jaar geleden gestart met de actie “Bloemenweides in
particuliere tuinen”. Inmiddels is al in 100 tuinen een bloemenweide aangelegd.
Zo'n 10.000 m2 extra leefgebied voor vlinders en bijen. De bewoners genieten van de
bloemenpracht en de schitterende vlinders in hun tuin.
Bloemenweides nu in heel Drenthe
Dit jaar wordt de actie uitgebreid tot de hele
provincie Drenthe. Alle IVN afdelingen
doen mee. Op de website van IVN BorgerOdoorn wordt informatie gegeven over hoe
je zo'n bloemenweide kunt aanleggen en
onderhouden. Ook is aangegeven hoe voor
Drenthe geschikt bloemenzaad kan worden
besteld met maar liefst 20% korting. De
bestelperiode is van 1 mei t/m 31 augustus.
Op de website van de andere IVN afdelingen
in Drenthe staat een link die direct verwijst
naar de informatie op de website van IVN
Borger-Odoorn.
Bloemenweides voor meer biodiversiteit
Het gaat niet goed met de insecten in ons
land. In de afgelopen 30 jaar is zo'n 75%
gewoon verdwenen. En dat is heel slecht

Kirsten van Teijn staat met haar voorstelling
‘(S)EXPERIMENT op vrijdag 20 mei om
20.30 uur in het ATLAS Theater. Kaarten
zijn te koop via atlastheater.nl

Dinsdagavond 17 mei a.s. in het MFA gebouw

Lezing in Nieuw-Buinen over de grootste
bankroof ooit
De presentatie van het boek over de grootste bankroof in Nederland vond plaats
in Almelo. Daar vond op 15 november 1944 de beroving plaats van de Nederlandse
Bank, waar miljoenen aan contant geld lag. De in Almelo woonachtige Frank Krake
verdiepte zich in de historie van deze roof en ontdekte zoveel, dat hij er een prachtig
boek over heeft geschreven.
Lezing Frank Krake
De presentatie van dat boek kreeg ook veel
belangstelling van Harrie Meiringh van Week
in Week uit. In eerste instantie zou Week
in Week uit een lezing organiseren maar na
goed overleg met de Historische Vereniging
in Nieuw-Buinen gaan zij dat organiseren.
Misschien gaat Week in Week uit later ook
nog een eens een lezing over dit onderwerp
organiseren.
‘Ik vind het ook wel logisch dat de lezing
binnenkort in Nieuw-Buinen wordt gegeven
omdat 1 van de verzetsstrijders, Douwe Mik,
van oorsprong uit Nieuw-Buinen komt’ zegt
Meiringh.

voor de biodiversiteit. Dat betekent minder
voedsel voor andere dieren zoals vogels en
vleermuizen. Ook vlinders en bijen leggen
langzaam het loodje. En wie bestuift onze
fruitbomen als er straks geen bijen meer
zijn? Tijd voor actie. Gelukkig beseffen
veel wegbeheerders, waterschappen en
landbouwers dat zij hierin een belangrijke rol
spelen. Wegbermen en slootkanten worden
steeds minder gemaaid waardoor bloemrijke
planten een kans krijgen. We zien steeds meer
Dus na het goede overleg met de Historische
bloemrijke akkerranden. Niet alleen goed
voor de natuur, maar ook prachtig om te zien. Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen heeft
het geleid tot de uitnodiging aan Frank Krake
om in het dorpshuis aan het Noorderdiep een
Uiteraard kunnen we zelf iets doen. Tuinen
lezing te verzorgen.
moeten natuurlijker worden. Minder tegels,
meer planten en vooral meer inheemse
In zijn zoektocht naar het verleden
bloemen.
van Douwe ontdekte Frank Krake dat

Douwe Mik in een massagraf ligt bij het
concentratiekamp Neuengamme. Douwe
Mik was lid van een verzetsorganisatie, die
in de oorlog de Duitsers zoveel mogelijk
tegenwerkte en onderduikers hielp aan
schuiladressen. Hij is in 1944 gefusilleerd .
Zijn naam staat op het Monument aan de
Kerklaan in Nieuw-Buinen
Nieuw-Buinen
Vele oud Buunermonders zullen ongetwijfeld
herinnering hebben aan de Familie Mik,
zij waren na de oorlog melkboer in ons
dorp. Achteraf is gebleken dat Douwe Mik
ontzettend veel goed en gedurfd werk heeft
gedaan in de oorlog en is daar postuum voor
onderscheiden .
De lezing door Frank Krake wordt gehouden
op dinsdagavond 17 mei in het dorpshuis van
het MFA gebouw Noorderdiep 127 NieuwBuinen. De zaal is geopend vanaf 19.30 en
we beginnen om 20.00 uur. De toegang is
gratis.
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Internationaal Accordeonfestival in
Stadskanaal
In theater Geert Teis in Stadskanaal vindt
op zondag 15 mei 2022 de negende editie
plaats van het jaarlijks Internationaal
Accordeonfestival. Dit is één van de
weinige en unieke accordeonfestivals in
Nederland waar u top accordeonisten
kunt bewonderen. Op het podium klinkt
een mix van onder meer easy listening,
klassiek, jazz, Amsterdams repertoire,
musette wals en virtuoso entertainment,
gebracht door professionele musici uit
binnen- en buitenland.

De organisatoren Jac & Jeanne Puts
hebben m.m.v. de Stichting Internationaal
Accordeonfestival geweldige accordeonisten
naar het festival gehaald, zoals:
- Dantong Wang (China 2001 – jazz,
entertainment en winnaar van diverse
internationale wedstrijden)
- Mathias Rugsveen (Noorwegen
2003 – klassiek en entertainment, winnaar
Coupe Mondiale 2021 München)

Vóór aanvang van het festival en in de pauze
is het in de foyer gezellig om rond te kijken
bij de opgestelde muziekstands. Onder
voorbehoud is er een presentatie van Hohner
accordeons.

Vooraankondiging Daalkampen ArenA
voetbaltoernooi 2022 in Borger

De speeltuinvereniging Borger-West organiseert zaterdag 11 juni op het Pannaveld
een voetbaltoernooi 5 tegen 5 voor de jeugd (jongens en meisjes) vanaf 8 t/m 15 jaar.
Op zaterdagochtend wordt er gestart met de leeftijdscategorie 8 t/m 11 jaar en in de
middag vanaf de 12 t/m 15 jarigen.

En uit Nederland komen:
- Jean Louis van Dam (bekend van o.a. de
Oase bar, Amsterdams repertoire, rumba,
tango, Engelse wals en meer)
- Maaike Bosscher harpiste in een duo met
accordeonist Gertie Bruin (mix van
klassiek en bekende melodieën)
- Jan Timmer (jong Nederlands talent)
Deze line-up van top musici staat garant voor
een fantastisch en gevarieerd programma,
met ritmische begeleiding door het combo
van Bert van Erk (contrabas) en Rene van
Astenrode (drums / vibrafoon).

Dinsdag 10 mei 2022

Het theater gaat open om 12.00 uur, in de
gezellige foyer kunt u meteen terecht voor
een hapje en drankje. De theaterzaal gaat
om 13.15 uur open. Het programma is van
13.30 uur tot 17.00 uur met één pauze van
30 minuten. Tickets bestellen: via www.
accordeonfestival.nl of via de mail info@
accordeonfestival.nl of bel naar 06-83014316.
Voor meer informatie over de artiesten
bezoek de website: www.accordeonfestival.nl

Het streven is dat het toernooi jaarlijks
wordt georganiseerd op het Pannaveld in
de Daalkampen ArenA. Bovendien wordt
elk team binnen de gemeente BorgerOdoorn van harte uitgenodigd om te komen
voetballen. Wil je de eerste winnaar zijn van
het Daalkampen ArenA voetbaltoernooi?
Vul dan snel het aanvraagformulier in met je
teamgenoten. Doe dit uiterlijk voor 20 mei! Je
kunt je aanmelden via de site:

www.speeltuinverenigingborgerwest.nl. Per
team vragen wij € 10,00 inschrijfgeld, na
opgave en betaling ontvang je alle informatie
omtrent het toernooi en indeling.
Tip. Vraag je ouder(s)/verzorger(s) om hulp
om de betaling rond te krijgen. We hopen
jullie te zien op zaterdag 11 juni 2022 en
VOL = VOL!!

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

