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De PrinsHoeve in Valthermond bestaat 
vijftien jaar
‘De mensen staan hier altijd op de eerste plaats’

Miranda Marquering weet nog goed dat ze in 2008 een boerderij in Musselkanaal 
kocht en daar besloot dagbesteding aan te bieden. Al snel werd het een 
combinatie van wonen en zorg. Ondertussen, vijftien jaar later, heeft De 
PrinsHoeve een tweede vestiging in Valthermond. ‘Ik ben bijzonder dankbaar 
voor de afgelopen vijftien jaar. Want ik ben dan wel de eigenaar, zonder mijn team 
kan ik niets. Wat ons bijzonder maakt? Dat is een goede vraag. Bij ons staan de 
mensen altijd op de eerste plaats. Hier krijgen ze de zorg die ze verdienen. Maar 
dat is voor ons niet bijzonder hoor. Dat vinden wij hier gewoon normaal’, zegt ze.

Kloppend hart
Als Miranda het over haar team heeft, spreekt ze over de geweldige zorgmedewerkers, 
activiteitenbegeleiders, facilitaire medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast geeft Miranda 
aan te beschikken over een managementteam die elkaar sterk houdt, bestaande uit G. 
Brouwer, G. Blom en R. Jipping. ‘Nadat we in 2008 zijn begonnen in Musselkanaal, 
hebben we er in 2011 een gebouw achter gebouwd met daarin appartementen. Mensen 
kunnen er wonen en genieten daarbij 24/7 zorg. Vervolgens klopte de gemeente Borger-
Odoorn in 2014 bij ons aan met de vraag of  we eventueel iets zouden kunnen met een 
leegstaand schoolgebouw in Valthermond. En die kans hebben we met beide handen 
aangegrepen’, zegt Miranda.

Lees verder op pagina 25.

Borger-Odoorn was twee minuten stil
In de gemeente Borger-Odoorn zijn donderdagavond 4 mei tijdens de jaarlijkse 
dodenherdenking op zeven locaties openbare bijeenkomsten gehouden. Dit 
gebeurde in Exloo, Borger, Nieuw-Buinen, Valthe-Klijndijk, Odoorn, Valthermond 
en 2e Exloërmond. Hierbij werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in 
Europa en in Zuidoost-Azië herdacht. Sinds 1961 worden ook de slachtoffers van 
oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede 
Wereldoorlog herdacht.         Lees verder op pagina 9.

Borger-Odoorn sluit zich 
aan bij M.
De gemeente Borger-Odoorn gaat samenwerken met 
Meld Misdaad Anoniem (M.). M. maakt het mogelijk 
voor mensen om anoniem informatie te geven over 
criminaliteit. Door de samenwerking ontvangt de 
gemeente vanaf  nu relevante signalen over criminaliteit 
en fraude in Borger-Odoorn. Daarmee versterkt de 
gemeente de integrale aanpak van ondermijnende 
criminaliteit.

Lees verder op pagina 7.

Reünie 200 Jaar 
Nieuw-Buinen voor 
(oud-) inwoners Buinerveen 
en Nieuw-Buinen
 
Zaterdag 3 juni wordt in Nieuw-Buinen de reünie 
georganiseerd voor alle (oud-)inwoners van Buinerveen 
en Nieuw-Buinen. Deze reünie wordt georganiseerd in 
het kader van de viering van 200-jaar Nieuw-Buinen.

Lees verder op pagina 5.

Toneelgroep De Monden 
komt terug op de Buhne
Toneelgroep De Monden is weer helemaal terug. Nadat 
corona een aantal jaren roet in het eten gooide, werden 
de activiteiten van de toneelgroep op een laag pitje gezet. 
Zeker ook toen de familie Spa ook nog eens besloot om 
de zaal te verkopen en er in feite geen locatie meer was. 
Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. 

Lees verder op pagina 13.
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▶

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

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

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Paul Dalhuisen 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Odoorn Hilde Timmermans

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

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij Camping Exloo Mirjam van der Heide / Paul Dalhuisen

Woning De Brinken Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:

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

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

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

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
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▶ www.borger-odoorn.nl

Contact
▶ Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

▶ Gemeentehuis *

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

▶ Afvalbrengpunt *

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

* Op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) zijn 
 het gemeentehuis en het afvalbrengpunt 
 gesloten. Op vrijdag 19 mei is het gemeentehuis 
 gesloten. Het afvalbrengpunt is dan wel open.

Lees verder op pagina 4  ▶

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

▶ www.mijnafvalwijzer.nl

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

▶

Militaire oefening
Deze week is er een militaire oefening 
in de provincies Drenthe, Groningen en 
Friesland. Een eenheid van ongeveer 50 
militairen en 25 militaire voertuigen richt 
verbindingsposten in, verplaatst voertuigen 
en wisselt van locaties. De militairen zijn 
bewapend, maar maken geen gebruik van 
(oefen)munitie. 

De eenheid maakt in principe alleen gebruik 
van openbaar terrein. Als de eenheid niet-
openbare locaties wil betreden, vraagt zij 
daarvoor toestemming aan de rechtmatige 
eigenaar of  beheerder. Heeft u ondanks de 
voorzorgsmaatregelen toch schade door de 
oefening? Dan kunt u dit melden aan het 
ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie 
Claims, postbus 90004, 3509 AA Utrecht, 
030 218 04 20, jdvclaims@mindef.nl. Vermeld 
daarbij zoveel mogelijk relevante gegevens, 
zoals datum, plaats en een voertuigkenteken

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

▶ www.borger-odoorn.nl/meedoen

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering 

donderdag 11 mei, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

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

▶ www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Schoon drinkwater. Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld. 
Maar er moet veel gebeuren voordat water drinkbaar is.  

In Drenthe wordt de drinkwatervoorziening al meer dan 80 jaar verzorgd 
door WMD. Zij zorgen ervoor dat water betrouwbaar en betaalbaar is, op een 
duurzame manier. 

Benieuwd hoe WMD zich inzet voor de levering van schoon en duurzaam 
drinkwater? Lees het succesverhaal op www.drenthegeeftdoor.nl/succesverhalen. 

▶

Schoon drinkwater voor iedereen

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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Een melding doen over de 
openbare ruimte.
Hoe werkt dat?
Als er iets niet werkt of kapot is in de straat of in 
uw buurt, dan vinden wij het ¥ jn als u dat meldt. 
Wij kunnen dan snel actie ondernemen. 
Een melding over de openbare ruimte 
(weg, groen, riolering) doet u via onze website: 
www.borger-odoorn.nl/melding-openbare-ruimte. 
U kunt ons ook bellen via 14 0591.

Spoedgevallen buiten openingstijden
Hee¦  u ons buiten openingstijden nodig? 
Alleen voor spoedgevallen in de openbare ruimte 
kunt u ons buiten openingstijden bellen
op 06 53 72 94 53.

WEEK 18
▶ 05-05-2023, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 148, het wijzigen van de 
 bestemming van 'agrarisch' naar 'bedrijven' 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 05-05-2023, Odoorn
 Borgerderweg 16, het realiseren van een  
 aanbouw (verleende omgevingsvergunning)
▶ 05-05-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep (kadastrale sectie B 10361), het 

 bouwen van een woning
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 05-05-2023, Exloo
 Boermarkeweg 8, het wijzigen van de 
 bestemming van 'wonen' naar 'ondernemen 
 of bedrijfsvoering' 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 05-05-2023, Exloo
 Boslaan 14, het verbouwen van de woning 

 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 05-05-2023, Gemeente Borger-Odoorn,  
 voorgenomen verkoop van grond
▶ 05-05-2023, Buinen
 Hornsedijk 6 (kadastrale sectie N 1012), het 
 plaatsen van vleermuistillen
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 04-05-2023, Exloo
 Zilverdenlaan 16, het vernieuwen van het  
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Week uit.
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Doorgaan SIVO dansfestival in Borger 
hoogst onzeker
‘Ik ben beslist niet positief gestemd op dit moment’
Het leek allemaal zo mooi. Na een periode van drie jaar zou het wereldwijd bekende 
SIVO dansfestival een doorstart maken in Borger. Of  het evenement, dat van 28 tot 
en met 30 juli op de agenda staat ook daadwerkelijk doorging vindt, is echter hoogst 
onzeker. ‘Een tekort aan vrijwilligers en onderdak voor de dansgroepen zijn op dit 
moment onze grootste problemen. Ik denk dat we uiterlijk binnen twee weken de 
knoop doorhakken. Ik ben op dit moment echter niet heel positief  gestemd’, zegt 
Sjoerd Looijenga namens de organisatie.

Te weinig gastgezinnen
In principe is alles rond. De gemeente 
Borger-Odoorn en de provincie Drenthe 
beloofden een financiële bijdrage, er zijn tien 
dansgroepen vastgelegd en ook de locatie – 
het grasveld bij het Esdal College in Borger 
- was geregeld. Probleem is echter het vinden 
van voldoende gastgezinnen. ‘We hebben 
er ongeveer veertig nu, en dat is lang niet 
genoeg. Ook kunnen we geen beroep doen 
op alternatieve onderkomens. Veel van die 
alternatieven zitten vol met Oekraïners en 
asielzoekers’, legt Looijenga uit. Wat ook niet 
meewerkt is het kleine aantal vrijwilligers en 
het feit dat er steeds meer regels gelden voor 
de organisatie. In dat kader wijst Looijenga

naar regels rondom natuurvergunningen en 
bijvoorbeeld stikstof.

Kleinere vorm
‘Wat nu nog een optie kan zijn is om het 
evenement wel door te laten gaan, maar dan 
in een kleinere vorm’, zegt Looijenga. ‘We 
zullen deze week weer om tafel gaan en de 
opties bespreken. Maar nogmaals; we zien 
behoorlijk wat beren op de weg. Wat ook al 
niet in ons voordeel werkt is de nasleep van 
corona en de oorlog in Oekraïne. We horen 
vaak dat bepaalde groepen niet met elkaar 
willen dansen. Ook dat maakt het voor ons 
als organisatie extra gecompliceerd. Nu en in 
de toekomst’, vertelt Looijenga. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Honderden mensen bezoeken 
rommelmarkt Het Veurhof in 
Valthermond

Eindelijk kon het weer! Het Veurhof  in Valthermond organiseerde zaterdag weer de 
traditionele rommelmarkt, nadat corona een aantal jaren roet in het eten gooide. En 
dat heeft de organisatie geweten. Honderden mensen kwamen namelijk af  op de 
twaalfde rommelmarkt van Het Veurhof, als altijd perfect georganiseerd door Marten 
Niemeijer.
 
Er waren zeventien standhouders (allemaal 
uit Valthermond overigens) die tal van leuke 
en nog prima te gebruiken spullen aanboden. 
Het aanbod was vooral zeer gevarieerd en dat 
viel bij de bezoekers in goede aarde. Uiteraard 

was er ook nadrukkelijk aandacht voor de 
inwendige mens en was het vooral een heel 
gezellige rommelmarkt in Valthermond. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com

Mooi resultaat voor 
Hardloopclinic Run4Fun op 
de Hunebedloop in Borger

Op zaterdag 11 februari ging de Hardloopclinic van 
Run4Fun van start om beginnende lopers uit de 
gemeente Borger-Odoorn in 12 weken klaar te stomen 
om in hun eigen tempo de 5 km van de Hunebedloop 
succesvol af  te ronden. En dat is gelukt!

Moe maar voldaan
Afgelopen zaterdag, 6 mei, gingen de 10 in de afgelopen 
maanden getrainde lopers van start. Ze waren er klaar voor. 
Alhoewel het tijdens de loop warmer was dan tijdens de 
trainingen, heeft dat geen invloed gehad op de resultaten. 
Alle lopers kwamen uiteindelijk na 5 km weer op het 
Dorpsplein in hartje Borger aan. Moe maar voldaan.

Juiste voorbereiding
Yvonne Kooi, voorzitter van Run4Fun:”Veel mensen 
denken dat ze nooit een afstand van 5 km kunnen 
hardlopen, maar ook hier werd duidelijk dat dit met een 
goede voorbereiding mogelijk is. Het is mooi te zien hoe 
enthousiast mensen waren na de loop. Een gezond lijf  is zo 
belangrijk en daarom bieden we deze Clinic ook aan. Het 
smaakt naar meer!”

Welkom voor proeftrainingen
Mocht je geïnspireerd raken en ook door de bossen in de 
omgeving van Borger en Exloo een paar keer per week 
willen hardlopen? Meld je dan nu aan voor een aantal 
proeftrainingen! Ga daarvoor naar www.run-4-fun.nl of  
stuur een mail naar secretaris@run-4-fun.nl.     

Trainingen op woensdag en zaterdag
De trainingen van 5-7km beginnen elke woensdag om 19.00 
uur en zaterdag om 8.00 uur bij de Schuilhut aan de Boslaan 
even buiten Exloo (vlak bij het hunebed). Vanaf  daar train 
je in een ontspannen sfeer en in de prachtige omgeving van 
Exloo en Borger ruim een uur lang onder begeleiding van 
onze deskundige hardlooptrainers.

Run4Fun werkt samen met de organisatie van de 
Hunebedloop en wordt ondersteund door het Sport- en 
gezondheidsakkoord van de gemeente Borger-Odoorn.

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



Kaartverkoop Feestavond in 
Nieuw-Buinen is gestart

Afgelopen zaterdag is de kaartverkoop van start gegaan voor de feestavond op 
zaterdagavond 3 juni a.s. ter ere van het 200-jarig bestaan van Nieuw-Buinen. Al vroeg 
in de ochtend verzamelden zich de mensen bij het MFA in Nieuw-Buinen en 
's middags was er ook kaartverkoop in het Dorpshuis in Buinerveen.

Ras Buunermondster Jannie Berendsen gaat de geschiedenisboeken in,
want zij was de eerste die de eerste kaarten kocht voor de feestavond. (Foto´s: Harrie Meiringh)

Van bloempot naar bloempop
Hunebedcity in Borger is op zoek naar 
bloempotten
 
Met de zomer in aantocht hebben de 
toppers van Hunebedcity zin in een leuke 
uitdaging. Zij willen van oude terracotta 
bloempotten vrolijke bloempoppen gaan 
maken.
 
Er is volop creativiteit aanwezig bij de 
toppers. Dus dat gaat wel goed komen als 
er maar voldoende terracotta bloempotten 
beschikbaar zijn. Wie heeft er nog oude 
bloempotten die niet meer worden gebruikt? 
Breng ze naar Hunebedcity aan het 
centrumplein in Borger voor een tweede 
leven.

Oekraïense vrouwen bij 
herdenkingsbijeenkomst in Nieuw-Buinen

Uiteraard werd ook in Nieuw-Buinen een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het werd een bijzonder indrukwekkende 
bijeenkomst, die geopend werd door ds. Gerrit van Valen van de Baptistengemeente. 
Vervolgens vertelde Wim Buwalda een verhaal over de oorlogstijd en de bevrijding in 
Nieuw-Buinen.

Tussen de zeventig en tachtig mensen
Schoolkinderen van CBS De Klister en OBS 
De Poolster – Lars Beekman,Vera Geuzinge, 
Barbara Bielecka en Judith Orsel – lazen 
gedichten voor terwijl ook wethouder Ankie 
Huijing aan het woord kwam. Nadat Eric 
Groenbroek de Last Post had gespeeld was 
er net als in heel Nederland twee minuten 
stilte. Vervolgens legden Huijing en Bram 
van der Schoot namens de gemeente Borger-
Odoorn een krans bij het monument en werd 
door Alie Pepping en Riet Masselink van 
de Vereniging voor Dorpsbelangen ook een 
krans gelegd. De aanwezige kinderen legden 
vervolgens bloemen, zoals dat ook gold voor 
Oekraïense vrouwen.

‘De aanwezigheid van de vrouwen uit 
Oekraïne was natuurlijk bijzonder. Zij 
verblijven hier in het dorp en zitten midden 
in de oorlog. Namens Dorpsbelangen 
hebben wij ze bloemen aangeboden die 
ze tijdens de herdenking konden leggen 
bij het monument’, aldus Derk Smit, die 
samen met Bram van der Schoot stond 
voor de vlekkeloze organisatie van de 
indrukwekkende herdenking. 

‘De opkomst in Nieuw-Buinen tijdens de 
herdenking is redelijk stabiel. Er waren 
ook nu weer tussen de zeventig en tachtig 
mensen’, zegt Smit tevreden. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Helft van het inschrijfgeld wordt geschonken aan  de 
Voedselbank in de gemeente Aa en Hunze
Lustrum Magnesium Run van Gieten 
wordt uitgebreid met een wandeling
over 6 en 10 kilometer
 
Op zaterdag 13 mei a.s. wordt voor de vijftiende keer de Magnesium Run  van Gieten 
gehouden. Het programma telt 15 onderdelen met afstanden van 250 meter tot 50 
kilometer. Er hebben zich al meer dan  600 hardlopers van jong tot oud aangemeld 
voor het derde lustrum van het  evenement. De voorinschrijving  loopt tot donderdag 
11 mei en  dan is er een na inschrijving op zaterdag 13 mei.
 
In Gieten wordt gestreden om het Open 
Noordelijk kampioenschap halve marathon 
en het Open Noordelijk kampioenschap 50 
kilometer en verder kan worden ingeschreven 
voor de wedstrijden over 6 en 10 kilometer. 
Daarnaast vinden verschillende jeugdlopen 
plaats en ook zogeheten  VB-lopers en Frame 
Runners komen in actie.
 
Wandeling over 6 en 10 kilometer
Ter gelegenheid van het derde lustrum heeft 
het organisatiecomité nog  een onderdeel 

toegevoegd aan het programma: namelijk 
een wandeling over  6 en 10 kilometer. De 
start is tussen 13.00 en 13.30 uur op de Brink 
en aanmelden kan ter  plaatse. De kosten 
bedragen 5 euro, maar kinderen tot en met 
12 jaar  hoeven niets te betalen. Onderweg 
is een verzorgingspost ingericht en alle 
wandelaars gaan na de finish met een medaille 
naar huis. De helft van het inschrijfgeld 
wordt geschonken aan de Voedselbank in de 
gemeente Aa en Hunze.

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
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 dak, dakpannen, dakgoten en het aan-
 brengen van kunststof kozijnen met iso-
 lerend glas (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 04-05-2023, Odoorn
 Torenweg 24, het realiseren van een 
 kinderopvang 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 04-05-2023, Borger
 Westdorperstraat 17A, het kappen van 
 meerdere coniferen 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 04-05-2023, Exloo
 Boermarkeweg 1, het aanleggen van een  
 uitweg (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 04-05-2023, Exloo
 Zuiderhoofdstraat 29, het verbouwen van de  
 woning (aanvraag omgevingsvergunning)

▶ 04-05-2023, Exloo
 Boslaan 11, het realiseren van een carport 
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 03-05-2023, Borger
 Grote Brink 1, Aanvraag standplaats-
 vergunning 2023 voor een oliebollenkraam, 
 Z2023-012600 (verleend)
▶ 01-05-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 244, het kappen van een boom 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 01-05-2023, Valthermond
 Valtherblokken-Noord, het wijzigen van een 
 eerder verleende vergunning met betrekking 
 tot de realisatie van zonnepark Valthermond 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 01-05-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 387, een bestaande (recreatie)

 woning aanwezig op het perceel aan de 
 binnenkant opknappen 
 (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 01-05-2023, Valthermond
 Kavelingen 47, het slopen van een bijgebouw, 
 het verlengen van het hoofdgebouw en het 
 wijzigen van de buitengevel 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 01-05-2023, Borger
 Graanspieker 22, het bouwen van een 
 overkapping met kleine berging
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 01-05-2023, Drouwenermond
 Zuiderdiep 52, het bouwen van een 
 bewaarplaats voor agrarische producten  
 (verleende omgevingsvergunning)

◀

Evenementenkalender
Weten welke evenementen gepland 
staan in Borger-Odoorn? In het overzicht 
op onze website ziet u welk evenement wan-
neer plaatsvindt en hoe het zit 
met de vergunning. Meer informatie: 

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. J.C. Vaessen.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:  
ds. R.J. ten Have (HA).

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

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn:
Zondag 14 mei, aanvang 10.00 uur
Met Ds. Menso Rappoldt, woorden 
en Wim Boer, muziek. Zondag 28 
mei, aanvang 10.00 uur Pinksteren 
met Emma van den Berg, woorden en 
Marjan Doornbos, muziek.
Zie onze website en FB-pagina 
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

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

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. van Elten, Nw Weerdinge.

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

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

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 14 mei 9.30 uur, 
Eucharistieviering, celebr. Pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 17 mei, 9.00 
uur, Eucharistieviering, celebr. Pastoor 
J.E.B. Deuling. Zie ook: 
www.heiligkruisparochie.nl

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk 9.30u. de heer J.C.A. van den 
Berge uit Sebaldeburen. 19.00 u. ds. G. 
van den Berg uit Onstwedde.

Reünie 200 Jaar Nieuw-Buinen voor (oud-) inwoners 
Buinerveen en Nieuw-Buinen
 
Zaterdag 3 juni wordt in Nieuw-Buinen de reünie georganiseerd voor 
alle (oud-)inwoners van Buinerveen en Nieuw-Buinen. Deze reünie 
wordt georganiseerd in het kader van de viering van 200-jaar Nieuw-
Buinen.
 
Herinneringen ophalen
In de feesttent aan het Zuiderdiep 
593 in Nieuw-Buinen is er uitgebreid 
de gelegenheid om herinneringen op 
te halen en bij te praten met elkaar. 
Ook worden er oude foto’s en films 
getoond.
 
Aanmelding
De aanmelding voor de reünie 
is al een tijdje geopend.  Enkele 
honderden personen hebben zich

ondertussen al aangemeld via de 
website www.200jaarnieuw-buinen.nl.
 
Aanmeldingen uit zowel binnen- 
als buitenland
De aanmeldingen komen uit binnen- 
en buitenland. Onder de aanmelders 
zijn mensen van ver boven de 90, 
maar ook jonge mensen die eerder in 
Nieuw-Buinen of  Buinerveen hebben 
gewoond of  op school hebben 
gezeten. Het deelnemen aan de reünie 
is kosteloos, consumpties zijn voor 

eigen rekening. De reünie duurt 
van 14:00 tot 17:00. Daarna is er de 
mogelijkheid, zolang er plek is, om 
een diner te nuttigen in het dorpshuis 
van Nieuw-Buinen. Aan het diner zijn 
wel kosten verbonden. Via de website 
kan de interesse hiervoor worden 
aangegeven. De organisatie hoopt op 
veel bezoekers.
 
Oldtimershow
Gelijktijdig is ook de oldtimershow 
op het nabijgelegen terrein. Bezoekers 
kunnen dan ook naast het ophalen 
van herinneringen met (oud-)
dorpsgenoten vele oude auto’s, 
trekkers en motoren bewonderen.

Geopend door Hennie Dobben uit Bronneger
Wandelroutes Drouwen, Bronneger en 
Bronnegerveen officieel geopend

Afgelopen zaterdag werden de drie wandelroutes die zijn uitgezet in 
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen officieel geopend door Hennie 
Dobben, inwoonster van Bronneger. Dobben kreeg die eer omdat zij 
degene was die op een ledenvergadering van Dorpsbelangen DBB met 
het idee kwam een wandelroute te herstellen.

Wandelroutes
Het bestuur van Dorpsbelangen 
pakte dit idee op maar omdat zij de 
belangen vertegenwoordigen van 
drie dorpen werden er ook drie 
wandelroutes uitgezet. Compleet 
met routeborden en met QR codes 
waarmee de wandelaars op de site 
van de vereniging een beschrijving 
van de route kunnen vinden. De 
opening vond plaats bij een bruggetje 
in Bronnegerveen waar een groep 
inwoners met de huifkar naartoe 
gebracht waren. De groep liep hierna 
via Bronneger naar Drouwen om te 
eindigen op de brink  waar meteen 
van de gelegenheid gebruik gemaakt 
werd om de overdekte picknickbank 
in gebruik te nemen.

Overdekte picknickbank
Het was de omwonenden van de 
brink al jaren opgevallen dat de 
zitgelegenheid op de brink wel erg 

karig was. Dit probleem werd groter 
en groter met de nieuwe wandelroutes 
van het recreatieschap Drenthe en 
Dorpsbelangen DBB. Ook zagen 

zij de bezoekers van de brink bij 
slecht weer kleumend beschutting 
zoeken onder de eiken. Een idee werd 
geboren: een overdekte picknicktafel!

Dit idee werd aan de gemeente 
voorgelegd. Helaas bleek dat voor het 
plaatsen van zo'n tafel, een wijziging 
van het bestemmingsplan en het 
aanvragen van een bouwvergunning 
nodig was.

Gelukkig bleek de gemeente, na 
interventie van Dorpsbelangen DBB, 
bereid de regels soepel toe te passen 
zodat het plan gerealiseerd kon 
worden. De bank werd eigenhandig 
gemaakt door omwonenden van de 
brink.

Nu kunnen onze gasten zich 
verkwikken aan de overdekte 
picknicktafel en genieten van de 
brink en  – op termijn – geschoonde 
en opnieuw beplante singel, waarbij 
inheemse boomsoorten en struiken 
gebruikt worden. Op de picknickbank 
is een naamplaatje aangebracht met 
de namen van iedereen die de bank 
financieel mogelijk maakten.
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Borger-Odoorn sluit zich aan bij M.
De gemeente Borger-Odoorn gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem 
(M.). M. maakt het mogelijk voor mensen om anoniem informatie te geven over 
criminaliteit. Door de samenwerking ontvangt de gemeente vanaf  nu relevante 
signalen over criminaliteit en fraude in Borger-Odoorn. Daarmee versterkt de 
gemeente de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de 
politie. Volgens burgemeester Jan Seton is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn 
van alle signalen over criminaliteit in de gemeente. “Criminaliteit moeten we opsporen en 
aanpakken. Dat kunnen de politie en de gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen 
en oren van onze inwoners hard nodig.”

Bij M. wordt melding gedaan gemeld over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale 
prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit van de melder staat 
hierbij altijd centraal. M. is bereikbaar via 0800 7000. Op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 22.00 uur en in weekenden / op feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 20 mei a.s. – aanmelden 
via dvndrenthe@hotmail.com 
Diabetesvereniging organiseert 
wandeling in Odoorn 
 
Regio Drenthe van de Diabetesvereniging Nederland organiseert elke 3e zaterdag 
in de maand een natuur- of  stadswandeling van circa 5 km vanuit een plaats in 
Drenthe. Iedereen is welkom om mee te wandelen. Na afloop gaan we samen 
een kopje koffie/thee drinken.  Voor leden is meewandelen gratis, niet leden 
betalen een bijdrage van € 3,-. Wil je meewandelen en met lotgenoten ervaringen 
uitwisselen of  gewoon gezellig meewandelen? Meld je dan aan via het e-mail 
adres: dvndrenthe@hotmail.com 
 
Op zaterdag 20 mei is de wandeling en gaat om 10.30 uur van start bij Restaurant 
Poolshoogte, Boswachter Meelkerlaan 6 in Odoorn. Aanmelden kan bij Gerda van der 
Velds via E-mail: dvndrenthe@hotmail.com. Voor meer informatie kunt u eventueel 
bellen met Gerda van der Velds via 06-13 40 67 19.

Kledingbeurs in ‘t Anker in Borger
De Stichting Voedselkast Borger houdt op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei een 
kledingbeurs in ‘t Anker in Borger. De vrijdagmiddag is bedoeld voor leden, ofwel 
mensen die niet de financiële armslag hebben om eens nieuwe kleding te kopen. 
Zij kunnen op vrijdag tussen 12.00 uur en 17.00 uur gratis kleding uit komen 
zoeken.

Om lid te worden, dien je aan de voorwaarden van de Kledingbank Borger te voldoen. Je 
kunt ook een e-mail sturen naar voedselkastborger@gmail.com. Mensen die iets verder 
weg wonen en voldoen aan de voorwaarden kunnen op vrijdagmiddag ter plaatse lid 
worden. Op vrijdagavond (19.00 uur tot 21.00 uur) is de kledingbeurs voor iedereen. 
De kleding wordt dan verkocht. Uiteraard vloeit de opbrengst terug in de kas van de 
voedselkast. Met het geld kunnen weer nieuwe producten gekocht worden. Ook op 
zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur is de kledingbeurs voor iedereen toegankelijk. 
Let op; ‘t Anker is op beide dagen toegankelijk aan de Brinkstraat en dus niet aan de 
Hoofdstraat. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Eva Heuten met Nederlands beach-
handbalteam naar EK in Portugal
Het talent van moeder, de mentaliteit van vader
Wat goed is, komt snel. En dus reist Eva Heuten 
(net 18 jaar jong) uit Gasselternijveen volgende 
week af  naar Portugal om daar met het Nederlands 
beachhandbalteam het EK in Portugal te spelen. 
Heel knap, want vorig jaar maakte ze nog deel 
uit van de O18 selectie. ‘Van dat team zijn drie 
spelers meteen doorgeschoven naar het nationale 
team en Eva is daar één van’, zegt vader Roelof. 
‘Waar ze het talent van heeft? Ik denk van haar 
moeder Annemiek. En wellicht heeft ze het 
doorzettingsvermogen van mij.’

Beachhandbal is nog veel minder bekend dan 
beachvolleybal. ‘Het is vier tegen vier en zeer dynamisch. 
Het is ook veel zwaarder dan in de zaal. Het is overigens de bedoeling dat beachhandbal 
in 2024 een demonstratiesport wordt tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En wie weet 
is het in Los Angeles, vier jaar later, wel een echte Olympische sport. Dat zou heel erg fijn 
zijn, zeker ook voor de speelsters zelf. Met een status krijgen ze een vergoeding. Nu kost 
deze sport alleen maar geld’, legt Heuten uit.

Of  het nou geld kost of  niet, Roelof  en Annemiek reizen hun talentvolle dochter zoveel 
mogelijk achterna. ‘We zijn heel erg trots op haar. Heel knap wat ze doet. Ze speelt zowel 
in de zaal als op zand bij Unitas in Rolde. Op Europees niveau is ze ook nog eens actief  
voor Black Lake. Heel druk dus, zeker ook in combinatie met het Nederlands team. Ik 
ben zelf  een voetballer, maar vind beachhandbal bijzonder leuk om te volgen. Bijzonder; 
er wordt voortdurend gewisseld. In balbezit speelt een bepaald viertal en is de aanval 
afgesloten, dan worden de vier aanvallers meteen ingewisseld voor vier verdedigers. Heel 
erg leuk om te zien.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Hamerbijl 9, 9531 PN  BORGER - T. 06-27325957

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

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Uitnodiging politiek café 
over regeneratief bouwen 
in Aa en Hunze
Wilt u samen met de gemeenteraad van Aa en Hunze 
meedenken over hoe we in de toekomst in onze 
gemeente gaan wonen? Kom dan naar het Politiek Café 
over regeneratief  bouwen. De gezamenlijke fracties van 
de gemeenteraad Aa en Hunze gaan graag met u in 
gesprek. U bent van harte welkom op donderdag 11 mei 
van 20.00 – 22.00 uur in de Boerhoorn in Rolde.

Bij woningbouw moeten we rekening gaan houden 
met klimaat, natuur, duurzaamheid, veranderende 
gezinssamenstelling etc. Architect Karin Elema (FAOLA- 
future art of  living architecture) houdt zich bezig met 
regeneratief  bouwen. In een korte presentatie nodigt zij u 
uit om door een andere bril naar de woningbouwopgave te 
kijken, én hoe die zich laat vertalen naar concrete situaties. 
Het is een invalshoek die handvatten geeft voor leefbaarheid 
op brede schaal, duurzaamheid en termijn én bijdraagt aan 
het welzijn van bewoners. Een frisse blik die oude Drentse 
waarden zoals noaberschap, gezondheid, tijd van leven 
en verbinding met het landschap in een nieuw licht kan 
zetten. Na de presentatie gaan we in groepjes uit elkaar. We 
bespreken de positieve punten van het regeneratief  bouwen 
en de twijfels.

Stoepkrijtwedstrijd in Borger-West werd een groot 
succes

Door de Speeltuinvereniging Borger-West werd vorige week woensdag een 
Stoepkrijtwedstrijd gehouden aan de Klopsteen, voor kinderen tot 12 jaar. 17 
kinderen gingen creatief  aan de slag en maakten van dit stukje straat een 
kleurig geheel met allerlei dieren, hartjes, fantasiefiguren, raketten en zelfs 
een piratenschip. Voor de twee juryleden Annie en Inger een hele opgave 
om uit al dit moois de winnaars te kiezen.

Bij de onderbouw eindigde Jens op de 
tweede plaats met zijn tractor en koeien.  
De eerste prijs werd de grote raket met 
planeten en sterren van Noud en Boris. 
Bij de middenbouw werd Freek winnaar 
met “Toad” en de vier kinderen die het 
prachtige piratenschip hadden gekleurd, 
werden tweede. 

De winnaar uit de bovenbouw werd 
Gerwin met een reuzen “oma” en het 
peperkoekmannetje en Luna verdiende 
de tweede plaats met haar levensechte 
kat en teddybeer. Alle prijswinnaars 
gingen naar huis met een vrijkaart voor 
Attractiepark Drouwenerzand en de 
eerste-prijs-winnaars kregen ook nog 
een oorkonde. 

Het was een leuke, spannende en 
gezellige middag.

Veel activiteiten op de Hemelvaartsmarkt in Gieterveen
Al jaren is de Hemelvaartsmarkt in 
Gieterveen een van de grootste en 
meest bezochte markten van Noord-
Nederland, Dit jaar belooft het 
wederom een enorm grote markt te 
worden gezien de vele aanmeldingen 
van standhouders en er zal een 
grote diversiteit aan waren worden 
aangeboden. De markt bestaat uit 
zowel een grote vlooienmarkt als 
braderie en veel inwoners van het 
dorp verkopen op de eigen oprit hun 
eigen handelswaar en curiosa.

In het kleine kerkje in Gieterveen is 
een expositie van foto's en keramiek 
en laten plaatselijke kunstschilders hun 
mooiste werken zien, in de PKN kerk 
is een grote boekenmarkt en bij molen 
de Eendracht bakken vrijwilligers brood 
in de leemoven. Voor een hapje en een 
drankje en livemuziek kunt u terecht bij 
Ámoi Eten & Drinken. Kortom genoeg 
vertier voor jong en oud!

De officiële opening van de markt is om 
10.00 uur in de ochtend, maar de eerste 
kramen staan er al vanaf  6:00 uur. Rond 
17:00 uur is de markt afgelopen.

Parkeren
Om het parkeren in goede banen te 
leiden zijn er speciale parkeervelden 
ingericht. Vele vrijwilligers zetten zich 
in om dit alles zo soepel mogelijk te 
laten verlopen, zodat de veiligheid 
gewaarborgd blijft. Via borden en 
aanwijzingen van de verkeersregelaars 
wordt het verkeer naar de 
dichtstbijzijnde parkeerplaats geleid. 

De kosten voor een dag parkeren 
bedragen €2,- Dit geld komt ten goede 
aan verschillende organisaties in het 
dorp die de leefbaarheid bevorderen.

Meer informatie is te vinden op 
www.hemelvaartsmarkt.nl

Perfect georganiseerde Jumbo Abbas Toertocht vanuit 
Gieten
Over één ding waren alle deelnemers 
van de Jumbo Abbas Toertocht het 
eens: de organisatie van TFC Gieten 
was perfect. Deelnemers konden 
zondag in en rond Gieten een zeer 
afwisselende route rijden van 30, 50, 
80 en 120 kilometer, waarbij steeds 
lussen van 30, 40 en 50 kilometer 
gereden werden.
 
Verzorgingspost bij Jumbo Abbas
Via elke lus kwamen de deelnemers 
terug bij Jumbo Abbas waar een 
verzorgingspost ingericht was en 
waar de deelnemers op prima wijze 
verzorgd werden. Aan de Jumbo 
Abbas Toertocht was overigens ook 
een goed doel gekoppeld. Van het 

startgeld ging namelijk één euro naar de 
Speelweek voor de kinderen in Gieten. 
De opkomst? Die was goed, al had de 

organisatie eigenlijk wel ietsje meer 
deelnemers verdiend! (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Borger-Odoorn was twee minuten stil

In de gemeente Borger-Odoorn zijn donderdagavond 4 mei tijdens de 
jaarlijkse dodenherdenking op zeven locaties openbare bijeenkomsten 
gehouden. Dit gebeurde in Exloo, Borger, Nieuw-Buinen, Valthe-Klijndijk, 
Odoorn, Valthermond en 2e Exloërmond. Hierbij werden de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië herdacht. Sinds 
1961 worden ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties 
waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog herdacht.

In Odoorn liepen tientallen mensen 
mee in een stille tocht vanaf  de aula 
aan de Schaapstreek. Bij de graven van 
Johannes Schoenmaker en Albertus 
Zefat werden bloemen gelegd. Bij het 
monument op de Boshof  werden ,na 
de twee minuten stilte, door wethouder 
Jeroen Hartsuiker en raadslid Janny 

Hofsteenge een krans gelegd. Hierna 
werden er bloemen gelegd door 
bestuursleden van de Vereniging voor 
Dorpsbelangen en andere aanwezigen. 
Het oorlogsmonument is een zuil, 
gemaakt van op elkaar geplaatste 
veldkeien. De zuil wordt bekroond door 
de vleugels van een arend.  

Aan de voet van de zuil is een plaquette 
aangebracht. De tekst op de plaquette 
is afkomstig uit de Bijbel en luidt: “Zij 
zullen opvaren met vleugelen gelijk de 
Arenden”. Het monument is onthuld in 
1949 en was een initiatief  van de Bond 
Oud Militairen Odoorn.

Na de plechtigheid bij het monument 
werden de aanwezigen uitgenodigd om 
naar de Hervormde kerk te komen voor 
een korte bijeenkomst waar Heléne 
Westerik een herdenkingsdienst uitsprak. 
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Nieuw in Gieten: De Groot Zonwering

 
De Groot Zonwering is verhuisd naar Gieten. Het bedrijf  was heel lang 
gevestigd in Scheemda. De Groot Zonwering is al vanaf  half  april gevestigd 
in het pand waar voorheen Hoving Kunststofbouw gevestigd was. ‘In 
Scheemda konden we niet uitbreiden, en we waren echt op zoek naar meer 
ruimte’, zegt eigenaar Inge Hoekstra. ‘En toen kwam dit pand op ons pad. 
Het was voor ons al snel duidelijk dat het Gieten zou gaan worden. We 
hebben hier een mooi pand met een fraaie showroom en bovendien ligt 
Gieten centraal en is het prima bereikbaar voor onze bestaande klanten’, 
legt Inge uit.
 
Zonwering en rolluiken
De Groot Zonwering is met name 
gespecialiseerd op het gebied van 
zonwering en rolluiken. ‘We hebben 
wat dat betreft echt alles. Ook voor 
buitenjaloezieën, heel erg populair op 
dit moment, kun je bij ons terecht.’ 
Hoewel De Groot Zonwering een 
rijke historie heeft, is het een jong en 
dynamisch bedrijf. ‘We werken hier 
met vijf  mensen en de vrouwen zijn in 
de meerderheid’, lacht Inge. ‘Wat we 
vooral willen is het aanbieden van goede 
producten. Ook doen we nadrukkelijk 
aan nazorg. We willen gewoon geen 
ellende. We bieden kwaliteit en soms 
betaal je daar iets meer voor. We hebben 
de afgelopen jaren een goede naam 
opgebouwd, en die goede naam willen 

we behouden door het leveren van 
goede producten en goed werk.’
 
Vacatures
Ondertussen heeft De Groot 
Zonwering het al lekker druk in Gieten. 
‘Zo gaat dat. Als het wat warmer wordt 
en de zon komt door, dan komen 
de mensen in actie. Wij kunnen vaak 
binnen een termijn van zes, zeven 
weken zorgen voor buitenzonwering. 
Kies je voor horren, dan kan het vaak 
sneller’, vertelt Inge, die ook nog 
laat weten dat er op dit moment drie 
vacatures open staan. ‘We zijn naarstig 
op zoek naar personeel. Lijkt het je wat 
om bij ons te komen werken, neem dan 
contact met ons op.’
 

De Groot Zonwering is gevestigd aan 
de Hoevenkamp 4 in Gieten.  
Telefoon: 0592-21 10 20. Zie ook  
www.degrootzonwering.nl.  
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

Foto: Harrie Meiringh
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

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

PRIJS

€ 14.700,-

PRIJS

€ 31.499,- 

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

PRIJS

€ 33.999,- 

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

PRIJS

€ 20.999,- 

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

PRIJS

€ 26.699,- 

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

PRIJS

€ 16.999,- 

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

PRIJS

€ 19.999,- 

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

PRIJS

€ 18.699,- 

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

PRIJS

€ 31.500,- 

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

PRIJS

€ 22.999,- 

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

PRIJS

€ 25.700,- 

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

PRIJS

€ 13.999,- 

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

PRIJS

€ 24.400,- 

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

PRIJS

€ 17.999,- 

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

PRIJS

€ 18.899,- 

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

PRIJS

€ 16.499,- 

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

PRIJS

€ 27.999,- 

Mercedes-Benz B-Klasse180 automaat Buss 
Solution navi/clima16”LM /cruise/camera/
sportstoelen
Maart 2019 - Grijs metallic 
Half leder - Benzine - Automaat 
36.155 km - Nieuwprijs: €40.620,-

WORDT

VERWACHT
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Waardige en respectvolle 4 mei herdenking in 
Gasselternijveen
Het 4 mei comité Gasselternijveen, 
bestaande uit Klaas Jan Stol, Dineke 
Kruizinga en Albertha Ottevanger, 
kijkt terug op een waardige en 
respectvolle 4 mei herdenking.

De plechtigheid in de kerk werd geopend 
door Peter Damm, hij speelde het 
muziekstuk ‘Everything must change’. Na 
een woord van welkom werden gedichten 
voorgedragen door leerlingen van beide 
basisscholen. Daarna volgde een toespraak 
door raadslid Frits Klein Langenhorst.

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 
werden bloemen door het publiek gelegd.

Kransen gelegd
Daarna werden kransen gelegd door 
de kerkelijke gemeenten Gasselte en 
Gasselternijveen, leerlingen van de 
basisscholen te Gasselternijveen in het 
kader van “Adopteer een Monument” en 
raadslid Frits Klein Langenhorst namens 
de gemeente Aa en Hunze. Ook bij het 

monument werden door leerlingen van de 
Emmensschool en ’t Kompas gedichten 
voorgedragen en hield de heer Klein 
Langenhorst 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.

Het Wilhelmus als afsluiting
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.

Contactpersonen voor 
speeltuinen in Gieten 
gezocht
Voor een aantal speeltuinen is de gemeente Aa 
en Hunze op zoek naar een contactpersoon. De 
contactpersoon is het aanspreekpunt namens de 
buurt voor de speeltuin.

Zou u contactpersoon willen zijn, laat het ons dan 
weten via mevr. M. Oosting, beleidsadviseur sport 
moosting@aaenhunze.nl. Wij zoeken contactpersonen 
voor de speeltuinen in Ekkelwal/Elzenwal in Gieten.

Dodenherdenking in Valthermond
‘Het is belangrijk om de jeugd er bij te blijven betrekken’

Uiteraard werd afgelopen 
donderdag ook in Valthermond 
stilgestaan bij de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. Al voor het 
negende jaar rustte de organisatie 
bij Roelof  en Helien Tuin van het 4 
Mei Comité. ‘Ik koester het feit dat 
we in Valthermond gelukkig nog 
stilstaan bij de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. We hebben 
hier een monument en ook nu was 
de belangstelling goed’, zegt Roelof  
Tuin.

Burgemeester Jan Seton was 
aanwezig
In Valthermond werd een stille tocht 
gehouden richting het monument op 
de Vrijheidslaan. Namens de gemeente 
Borger-Odoorn was burgemeester Jan 
Seton aanwezig. De twee basisscholen 
in het dorp hadden ene bijdrage met 
gedichten en verhalen, terwijl Jan 
Ottens een verhaal met als thema 
‘Leven met Oorlog’ voordroeg. 
Bovendien was er een muzikaal 
intermezzo. ‘Het is met name belangrijk 
dat we de jeugd er bij blijven betrekken. 
Het aantal mensen dat in Valthermond 
herdenkt, is stabiel. Het was wel even 
afwachten, want vanwege corona 
konden we een paar jaar niet herdenken 
op de wijze zoals we dat zouden 
willen. Vroeger herdacht ik standaard 
in Westerbork.  Mijn grootvader ligt 
daar begraven. Ik ben vervolgens 
gevraagd om samen met Helien 
een herdenking in Valthermond te 
organiseren. We hebben vervolgens een 
bepaald concept gemaakt en aan dat 
stramien houden we ons nog steeds. En 
gezien de reacties wordt dat gelukkig 
gewaardeerd’, zegt Roelof.

Onze manier
Aan Roelof  en Helien zal het niet 
liggen; zij willen zich volgend jaar ook 
voor de tiende keer inzetten voor een 
passende herdenking. ‘Natuurlijk zou 
nieuw elan wellicht goed zijn. Wij doen 
het op onze manier, en misschien zijn 
er wel andere of  betere manieren. Aan 
de andere kant; het draait natuurlijk 
helemaal niet om ons. Wél zijn Helien 
en ik zo dat als we iets doen, we het 
altijd zo goed mogelijk willen doen. 
Van halfbakken werk houden we niet.’ 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

Uitslag woensdag 3 mei:
1e prijs   Johan Prins 5322
2e prijs   Ron Middeljans 4974
3e prijs   Rolf  Kraster 4928
4e prijs   Alie Katuin 4886    

Poedel   Wim Heller 3636

Volgende kaartavond: woensdag 17 mei , aanvang 
19.30 uur. Laatste keer seizoen 2022-2023.
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TJA ……

Het is geweldig en het overdondert ons over al die 
aandacht, het medeleven en de wensen die wij hebben 
ervaren voor en na het wegvallen van: “mijn maatje”,  
onze mam en oma.

Het gemis zal altijd blijven maar het is hartverwarmend  
dat velen hebben gereageerd om ons te ondersteunen, 
in welke vorm dan ook. En om Grietje te herdenken 
om wie zij was.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit warme gevoel in ons 
geheugen is opgeslagen in een kastje, waarop zou 
kunnen staan: “Om nooit te vergeten”.

Tegen iedereen kunnen we zeggen dat het gezegde: 
-Wie goed doet, goed ontmoet– wel een veel diepere 
betekenis heeft gekregen dan dat die woorden doen 
vermoeden.

Je bent voorgoed wat kwijt, maar misschien ben je met 
bovenstaande toch ook wel weer een beetje rijk.

Dank jullie wel, Roelf en Grietje †, Annet en Mario, 
Robert en Daniëlle en de kleinkinderen Kevin, Iris, 
Twan en Koen.

Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij

de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

Met gevoelens van dankbaarheid nemen wij 
afscheid van onze lieve

Jantje Kamies
~ Janny ~

in de leeftijd van 90 jaar.
 

Gehuwd geweest met Kees Jagt †1966
Gehuwd geweest met Henk van Dijken †2020

Borger, 27 april 2023

Uit aller naam: 
Rita Kamies

Correspondentieadres:
Dambeern 8, 7873 CN Odoorn

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Algemene Ledenvergadering 
Uitvaartvereniging Odoorn 
en omstreken
 
Op woensdagavond 17 mei a.s. organiseert de 
uitvaartvereniging Odoorn en omstreken haar algemene 
ledenvergadering. Eventuele kandidaten voor een 
bestuursfunctie kunnen zich in verbinding stellen met 
vereniging. De vergadering wordt gehouden in de aula 
in Odoorn.
 
De agenda publiceerden wij onlangs al in de krant van week 
17 en die kunt u terugkijken via www.weekinweekuit.com.
De publicatie staat in editie 17 op pagina 15. De jaarverslagen 
en stukken liggen vanaf  20.00 uur ter inzage. De vergadering 
start om 20.30 uur.

Clubkampioenen Bridgeclub 
Borger seizoen 2022-2023
Maandag1 Anneke van Hasselt & Rika Stel                                  
Maandag2 Neeltje Tack & Roelie Roossien
Dinsdag1 Roelie Roossien & Neeltje Tack                                  
Dinsdag 2 Gerda Hoeksma & Janny Scheper
Donderdag Lien Verstoep & Johannes Sijbom

Individuele kampioenen zijn:
Maandag1 Anneke van Hasselt, Rika Stel
Maandag2 Roelie Roossien, Neeltje Tack
Dinsdag1 Roelie Roossien
Dinsdag 2 Gerda Hoeksma
Donderdag Johannes Sijbom

De voorstellingen in Odeon Cultuurhuis starten om 20:00 en de 
zaal is open om 19:30 uur
Toneelgroep De Monden komt terug op de Buhne
Toneelgroep De Monden is weer helemaal terug. Nadat 
corona een aantal jaren roet in het eten gooide, werden 
de activiteiten van de toneelgroep op een laag pitje 
gezet. Zeker ook toen de familie Spa ook nog eens 
besloot om de zaal te verkopen en er in feite geen locatie 
meer was. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan 
kan. En dus brengt Toneelgroep De Monden op 17 en 24 

juni de klucht ‘t Verkeerde Bed van Roelof  Steenbergen.

Dat doen ze in een enigszins 
gewijzigde samenstelling en 
met een nieuwe regisseur 
in Odeon Cultuurhuis aan 
het Zuiderdiep 123 in 2e 
Exloërmond. Het hilarische 
verhaal gaat over het 
dorpscafé annex hotel, waar 
Hendrik Jan Ganzepeper de

scepter zwaait. Daarnaast 
is hij een gewaardeerd 
raadslid en voorzitter van 
verschillende verenigingen. 
Hij denkt ook nog tijd te 
hebben om zijn serveerster 
het hof  te kunnen maken, die 
daar niet echt van gediend 

lijkt. Hendrik Jan wringt zich

in alle bochten om zijn zin 
te krijgen. Hoe hij één en 
ander voor zijn vrouw en 
de dorpsgenoten verborgen 
weet te houden is de vraag. 
En welke rol spelen de 
boswachter, de veearts en zijn 
buurvrouw? Kaarten kosten 
7,50 euro en zijn verkrijgbaar 
bij B. Boekelo, Noorderdiep 
87 (06-29 96 43 75) en P. 
Wiering, Zuiderdiep 331 
(06-50 67 10 18), beiden in 2e 
Exloërmond. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)
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Planten met grote bladeren

De laatste 15 jaar zijn er enkele uitzonderlijke planten in liefhebberstuinen opgedoken, die vooral 
opvallen door hun exotisch aandoende, enorme bladeren. In ons land is Trachycarpus fortunei zelfs al 
een “normale” tuinplant aan het worden, die de plaats is gaan innemen van de vroeger zo populaire 
(maar veel te groot wordende!) Atlas-ceder (Cedrus libani) of  de Apenboom (Araucaria araucana). De 
doorbraak van deze winterharde palm heeft lang op zich laten wachten. Door de algemeen heersende 
opvatting dat palmen nu eenmaal in tropische landen thuishoren, kwam het kennelijk niet in ons op 
om palmen toch eens in de volle grond te proberen. Het idee dat bepaalde planten hier niet thuis 
zouden horen, heeft ook de introductie van de winterhardste der bananen: Musa basjoo , lange tijd 
verhinderd. Maar inmiddels zijn deze exoten onmiskenbaar voor hun inburgeringsexamen geslaagd!

De belangrijkste criteria voor 
tuinplanten zijn winterhardheid en 
sierwaarde. Qua winterhardheid 
zijn deze beide nieuwkomers 
redelijk sterk, al treedt er in 
sommige winters wel vorstschade 
op. Dit kan echter met wat 
luchtige winterbescherming als  
rietmatten voor een groot deel 
vermeden worden. Vooral Musa 
basjoo profiteert van een berg 
herfstbladeren. Na de winter 
groeit deze reus onder de vaste 
planten weer met enorme snelheid 
verder en kan onder gunstige 
omstandigheden zelfs (oneetbare) 
vruchten dragen.

Exotische planten winnen aan 
populariteit: Canna’s en Dahlia’s 
zijn weer terug en bij een kleine 
groep liefhebbers floreren 
siergembers in de volle grond. Het 
fenomeen “jungle gardening” zoals 
dat in de 18de en 19de eeuw in 
Groot-Brittannië ontstond, is nu 
voor een breed publiek bereikbaar 
geworden. Op vele internet-forums 
wordt informatie (en planten!) 
uitgewisseld. In dit artikel wil ik me 
beperken tot de palmen: waaraan 
kan ik een gezonde plant van de 
juiste soort  herkennen?

Er zijn vederpalmen met bladeren 
die langs beide kanten van de steel 

zijn gerangschikt en waaierpalmen, 
waarvan de blaadjes allemaal aan 
het eind van de steel samenkomen. 
T. fortunei is een waaierpalm, 
en in ons land de eerste keus als 
men één of  meer palmen in de 
tuin wil aanplanten.  Een gezonde 
palm is te herkennen aan het 
donkergroene blad en is vrij van 
plagen zoals schildluis of  spint. 
De bladstelen zijn doornloos en 
betrekkelijk kort en het blad is 
stug en stevig genoeg om niet bij 
de eerste stevige wind kapot te 
waaien. In zeer winderige tuinen 
kan men echter beter Trachycarpus 
wagnerianus aanplanten, die even 
hard is als T. fortunei maar stugger 
blad heeft. Tevens is deze palm 
veel eleganter en na vele jaren 
ervaring krijg ik steeds meer van 
mijn klanten te horen dat ze na een 
aantal jaren dit de mooiste plant in 
hun tuin vinden.  Let erop dat de 
kuip waar de palm in staat goed is 
doorworteld.  

Een plant van 2 meter in een kuipje 
van 35 liter is geheel uit balans! 
Voor zo’n plant is minstens 65 liter 
nodig. Als de palm “potgedrukt” 
is, zoals dat in het handelaarsjargon 
heet, kan men deze beter eerst 
nog een jaar laten doorwortelen 
alvorens hem/haar uit te planten. 
De beste tijd om te planten is 
maart/april. Zorg er voor dat de 
bodem rijk is en goed afwatert. 
Een hoge grondwaterstand is 
funest. Veel belangrijker is om de 
palm een goede start te geven. 
Dit kan door onder de kluit en 
eromheen speciale palmaarde te 
doen. Hierdoor blijven de wortels 
niet in hun eigen kluit maar gaan 
ze “zoeken” zodat de palm snel 
doorgroeit en niet stilstaat. Bij 
palmen in een pot is dit heel 
belangrijk. In de volle grond gaan 

de wortels wel zoeken maar in een 
pot zitten deze opgesloten. De 
juiste voeding is dan van belang. 
Een fout die veel mensen maken 
is een dure palm kopen met 
bijbehorende pot en vervolgens op 
de laatste 2 euro bezuinigen door 
er goedkope potgrond bij te doen. 
Bemeste tuinaarde is al helemaal 
geen goed idee. Tijdens de groei 
heeft een palm veel extra voeding 
en water nodig. Kies een zonnige 
plek; hoewel een Trachycarpus het 
in de schaduw wel volhoudt, is de 
groei dan beduidend trager.

Zolang er hier nog geen 
Trachycarpus in de volle grond 
wordt gekweekt, zijn we voor grote 
planten aangewezen op import uit 
Zuid Europa. Als men de palmen 
zelf  hier uit zaad opkweekt, of  bij 
een kweker wat zaailingen koopt 
en die uitplant, dan bereikt de 
palm zeker zijn maximaal haalbare 
winterhardheid.

Vederpalmen
Palmenliefhebbers proberen 
met wisselend succes om ook 
vederpalmen in de volle grond te 
laten groeien. Er gaan geruchten 
dat het met wat bijverwarming in 
de winter m.b.v. kerstverlichting 
zelfs mogelijk is om Phoenix 
canariensis te kweken. Het valt te 
proberen, zeker als u tobt met een 

te groot geworden exemplaar in 
kuip. De laatste jaren zijn er echter 
veel winterhardere vederpalmen in 
omloop gekomen. 

Toepasbaarheid
Over de sierwaarde zijn de 
meningen verdeeld. Het is niet 
zo eenvoudig om deze planten, 
die veel aandacht opeisen, te 
combineren met andere planten. 
Combinaties met gangbare 
tuinplanten zijn moeilijk te maken. 
Veel ontwerpers en hoveniers 
weten niet goed raad  met deze 
zogenaamde architectonische 
planten. De tuinen in ons land waar 
palmen en bananen zijn toegepast, 
zijn bijna allemaal propvolle 
collectietuinen waar vormgeving 
ondergeschikt is aan verzameldrift.
Geslaagde combinaties met 
Trachycarpus zijn te maken 
met grote groepen lage 
bodembedekkers zoals Cyclamen, 
Ophiopogon, vetplanten of  lage 
siergrassen. Het groepsgewijs 
aanplanten van palmen in 
verschillende grootte, geeft echter 
een veel losser en natuurlijker 
resultaat.

In formele tuinen zijn palmen en 
bananen makkelijk inpasbaar langs 
paden of  in vakken met gazon, 
grint, maaskeien, steensplit e.d. 

Grote bladplanten creëren het jungle effect
Deze in combinatie met andere bladplanten zorgt er juist voor dat net 
dat ene kleurige bloempje eruit springt. Tetrapanax (rijstpapierplant) 
is hier een mooi voorbeeld van en ook goed winterhard. Maar 
een Gunnera manicata (de echte, ze worden veelal verkocht onder 
deze naam maar vaak is het dan de tinctoria die veel kleinere 
bladeren maakt) kan ook het gewenste power effect geven. Nieuwe 
aanwinsten zijn bijvoorbeeld de Schefflera taiwaniana maar ook de 
bekende kamerplant Fatsia japonica is gewoon winterhard en heeft 
ook prachtig grote bladeren. Indien u een grote tuin heeft is een 
Eucalyptus gunni Azura (eigenlijk is de Azura een van de weinige 
winterharde eucalyptussoortvoor in Nederland) prachtig. Behoudt 
zijn blad in de winter met mooie blauwe bladeren en zomers bij 
zonsondergang is het soms net alsof  je in bad zit qua geur. Een 
boom zoals de Albizia jullibrissum die tot begin september doorbloeit 
met prachtige pluisjes geeft dat exotische gevoel van ver weg te zijn. 
Een Tasmaanse boomvaren (Dicksonia antarctica) schuins over de 
vijver planten geeft ook die extra jungle dimensie. Uit de stam van 
de boomvaren komen bladeren die tot 2 meter worden. En de steeds 
meer bekende en goed winterharde Yucca rostrata is een mooie 
combinatie met de donkergroene Trachycarpus wagnerianus. De 
blauw/zilveren bollen op stam geven je tuin een dimensie waarbij de 
groene bladplanten meer naar voren komen door de kleurdimensie. 

Al deze planten zijn verkrijgbaar bij Mypalmshop in Erica aan de 
Beekweg 18. Geopend op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00. 
Online te vinden op www.mypalmshop.nl.

Door Herbert Riphagen
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij  

“de Morene”

Dagelijks verse

Asperges
Op bestelling geschild

Lemenweg 4a Drouwen
tel.0599-564563

engelsdrouwen@kpnmail.nl

Carnavalsvereniging ’t Meul’ndobbegie nodigt 
haar leden uit voor de

JAARVERGADERING

Datum: 17 mei 2023 | Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Residentie dorpshuis “de Trefkoel” te Gasselte

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 30 juni 2022
4. Jaarverslag secretaris 2022/2023
5. Financieel verslag penningmeester 2022
6. Begroting 2023
 ► Contributie
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Verkiezing kascontrolecommissie + reserve lid
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting

Stukken liggen ter inzage op de vergadering

Van 12 t/m 14 mei a.s.
Circus Saurus komt met levensechte dino naar 
Gasselte!
Een levensechte T-Rex dinosaurus 
ontmoeten in het circus? Het kan 
binnenkort want van vrijdag 12 tot 
en met zondag 14 mei strijkt het 
Circus Saurus neer in Gasselte. De 
grote circustent wordt opgebouwd 
op het evenemententerrein Achter 
de Brinken.

Circus Saurus neemt je in een ruim 
anderhalf  uur durende show mee 
op een spannende reis door de 
jungle. Naast een levensechte T-Rex 
dinosaurus bevat de show natuurlijk 
ook alle klassieke circuselementen, 
waaronder; vliegensvlugge jongleurs, 
lenige acrobaten, levensgevaarlijke 
messenwerpers, spectaculaire 
vuurspuwers en doldwaze clowns. 
Natuurlijk ontbreken ook de optredens 
van de dieren niet. Zo passeren onder 
andere paarden, mini-koeien en lama’s 
de revue. De voorstellingen beginnen 
op vrijdag 12 mei om 19:00 uur, 
zaterdag 13 mei om 15:00 en 19:00 uur 
en zondag 14 mei de laatste voorstelling 
om 11:00 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
circuskassa op locatie. Vanaf  één uur 
voor aanvang van iedere voorstelling. 
Of  in de voorverkoop elke speeldag van 

10:00 tot 12:00 uur. Meer informatie op 
de Facebookpagina van het circus www.
facebook.com/CircusSaurusNL

Vierseizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden
en in de Kanaalstreek
Fysiotherapie Musselkanaal Zomerwandeling 
in Nieuw-Buinen
Zaterdag 17 juni a.s. vindt in Nieuw Buinen de Zomerwandeling 
plaats. De Zomerwandeling is, na de Lenteloop in Musselkanaal, de 
tweede wandeling in 2023 van het vierseizoenen wandelcircuit in de 
Drentse Monden en in de Kanaalstreek. De organisatie is in handen van 
ReumActief  in samenwerking met Fysiotherapie Musselkanaal.

De voor-inschrijven voor de 
Zomerwandeling op www.reumactief.
info is geopend en is mogelijk tot 
en met dinsdag 13 juni. Daarna is 
inschrijven nog mogelijk op zaterdag 17 
juni vanaf  09.00 uur in het Dorpshuis 
MFA Noorderbreedte, Noorderdiep 
127 in Nieuw Buinen. Parkeren kan bij 
de Noorderbreedte.

De wandelingen zijn 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. 
Deelnemers, die zich hebben voor 
ingeschreven, ontvangen in week 24 
via de mail informatie en de route 
waarvoor ze zich hebben aangemeld.

De starttijden vanaf  de Noorderbreedte 
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 10 
en 15 km lopen langs het natuurgebied 
bij het zwembad en de vijver achter het 
Zuiderdiep. De deelnemers aan de 3 km 
blijven op paden die geschikt zijn voor 
rolstoelen en rollators.

Het inschrijfgeld voor alle afstanden 
bedraagt bij voorinschrijving € 5,00, 
inclusief  koffie of  thee 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 volgende wandelingen in 2023 
in het circuit zijn: 16 september 
Herfstwandeling in Jipsingboertange 
en 16 december Winterwandeling 
in Valthe. Voor nadere informatie 
wordt verwezen naar de website www.
reumactief.info of  bel op werkdagen 
tussen 10.00-16.00 uur met Anita 
Sanders, 06-25 31 20 09. Mailen naar: 
info@reumactief.info kan ook.

Gevestigd in Exloo
Geja Dijkstra van Thuis op 41 doet mee aan ‘Week van 
de Stenen Winkel
In de week van 8 tot en met 14 mei 2023 vindt de tweede 
landelijke ‘Week van de Stenen Winkel’ plaats. Een 
initiatief  om de lokale stenen winkel in het zonnetje te 
zetten en aandacht te creëren voor de waarde van deze 
winkels bij de consument. Ook Geja Dijkstra van Thuis op 
41 in Exloo doet mee.
 
Lokale winkels organiseren in de ‘Week 
van de Stenen Winkel’ allerlei feestelijke 
activiteiten op de winkelvloer om de 
kracht van stenen winkels te vieren, 
samen met hun klanten. 
Thuis op 41 is één van de winkels die 
deelneemt aan dit initiatief. In 2018 
werd de winkel van Geja Dijkstra 
geopend en 5 jaar later is de winkel niet 
meer weg te denken uit Exloo.
 
“De reden dat we deelnemen aan de 
‘Week van de Stenen Winkel’ is dat 
we het een mooi initiatief  vinden om 
het belang van lokale winkels onder 
de aandacht te brengen. Variatie in het 
winkelaanbod geeft een woonplaats 

karakter en maakt 
het een fijne plek 
om te wonen en te 
recreëren", zo vertelt 
Geja. "Na ons 5 jarige 
jubileum 3 weken 
geleden kijken we 
ernaar uit om samen 
met iedereen in Exloo 
en omgeving de 
kracht van onze lokale 
stenen winkels te vieren en nog eens 
te onderstrepen waarom deze winkels 
zo belangrijk zijn. Bovendien is het 
een mooie manier om onze klanten te 
bedanken en in het zonnetje te zetten”.
 

Tijdens de ‘Week van de Stenen Winkel’ 
zijn er leuke kortingsacties in de 
winkel, is er voor iedere klant een kopje 
koffie of  thee met wat lekkers op het 
winkelterras en ligt er voor iedere klant 
een attentie klaar.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Zen Shiatsu - De Reiger in Borger
De reiger zien we veel in ons Drentse 
landschap, ook in Borger waar ik ben 
opgegroeid. Het is een mooi gezicht, een 
reiger die geduldig wacht. Wat heeft die 
elegante reiger met Shiatsu te maken en 
wat is Shiatsu eigenlijk?

Al vele jaren werk ik in de zorg en nog steeds 
ben ik werkzaam in het Martini ziekenhuis. 
Tijdens mijn werk in het ziekenhuis ontmoet 
ik veel verschillende mensen. Ik merk dat 
de westerse zorg niet alles kan oplossen 
voor veel van deze mensen. Hun klachten 
zijn echt, maar zij komen niet verder. Ik ben 
verder gaan zoeken naar alternatieven en 
Shiatsu kwam op mijn pad terecht. Inmiddels 
heb ik een intensieve driejarige opleiding voor 
Zen Shiatsu afgerond. 

Shiatsu vindt zijn oorsprong in Japan en is 
grotendeels gebaseerd op de traditioneel 
Chinese geneeskunde (TCM). Het is een 
massagetherapie die traditioneel op een 
Japans futon (een soort matras) wordt 
gegeven. Shiatsu werkt op de energiebanen 
en het zenuwstelsel. Door aanrakingen, druk 
en strekkingen wordt de balans hersteld. 
Shiatsu is enorm ontspannend en stimuleert 
het zelfhelende vermogen van het lichaam. 
Het wordt voor zeer verscheidene klachten 
toegepast. 

Ook in Japan, waar Shiatsu is ontwikkeld, 
zie je veel reigers. Het zijn geduldige, rustige 
en elegante vogels. Ze wachten op het juist 

moment om in beweging te komen, de 
bewegingen zijn bedachtzaam en elegant. Zen 
Shiatsu is heel vergelijkbaar: de bewegingen 
zijn bedachtzaam en elegant, gemaakt met 
aandacht. Ook de momenten van rust en 
stilte gaan over in momenten van beweging 
en actie.

Samen met mijn voorliefde voor de natuur 
en vogels is de reiger het symbool voor mijn 
Shiatsu praktijk in Borger.

Rebecca

www.shiatsudereiger.nl  
rebecca@shiatsudereiger.nl
06 – 12 02 49 66

Let’s go together!
Grease De Hitmusical komt naar  
Atlas Theater 

De musical Grease is een fenomeen. Wie kent Grease nou niet? Het vertelt het verhaal 
over de tieners Danny en Sandy die na een wervelende zomerromance onverwachts 
worden herenigd wanneer Sandy voor haar laatste schooljaar naar Rydell High 
overstapt. Danny blijkt al snel niet de lieve jongen van tijdens de zomer te zijn, maar 
een lid van de T-Birds die vooral stoer wil overkomen op zijn vrienden.

De brave Sandy probeert te veranderen 
en sluit zich aan bij de Pink Ladies. Een 
danswedstrijd moet de twee geliefden 
weer samen brengen, maar voor hoe lang? 
Overleven ze de beproevingen van het 
tienerleven en vinden ze opnieuw de ware 
liefde? Grease De Hitmusical is een feest 

voor jong en oud met een cast van 24 
talenten, een live orkest en natuurlijk alle hits.

Grease is maar liefst zes keer te zien in het 
ATLAS Theater; van 24 t/m 28 mei.  
Meer info en tickets zijn verkrijgbaar via 
www.atlastheater.nl

Boerderijfair Blauwe Bessen Boerderij 
trekt heel veel bezoekers

De Blauwe Bessen Boerderij in Gasselternijveen hield zondag een boerderijfair. 
Wellicht mede door het prachtige weer was er ontzettend veel belangstelling voor de 
fair, die dan ook als zeer geslaagd beschouwd kon worden. De aanwezigen genoten 
van het aanbod van zo’n vijftig standhouders die een heerlijk aanbod lekkernijen, 
snuisterijen, moestuinplantjes en handnijverheid aanboden.

Maar er was meer. Zo was er live muziek 
van de ‘Blues Diggers’ en konden kinderen 
een ritje op een pony maken, schilderen 
en konden ze geschminkt worden. Op een 
eigen plantage van ruim twee hectare worden 
sinds 2008 blauwe bessen geteeld aan de 
Gasselterboerveen in Gasselternijveen. 
In het seizoen worden ze verkocht in de 
boerderijwinkel en buiten het seizoen kun 

je er blauwe bessen uit de diepvries of  
verwerkt in verschillende lekkere producten 
kopen. Bij de Blauwe Bessen Boerderij 
kun je verder gedurende heel het jaar 
terecht voor de lekkerste streekproducten. 
Behalve boerderijwinkel is het eveneens 
een groepsaccommodatie en worden er 
activiteiten aangeboden voor jong en oud. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

Ingezonden brief
Bloemen en planten i.p.v. tegels, 
grint en banners
Wat zou het toch mooi zijn als de voortuintjes wat bloemrijker en groener zouden 
zijn. Maar tot mijn verdriet zie ik steeds meer tegel- en grinttuinen. Wat jammer 
toch en vooral voor de insecten/bijen, vogels en egels. We hebben deze dieren 
hard nodig voor een betere natuur, voor ons dus ook. Zonder insecten/bijen, geen 
fruit en groentes.

En dan nog even dit: de gemeente vindt het goed dat op de rotonde in het centrum van 
Borger vooral gras staat en ook toestaat dat er lelijke reclamebanners staan (u weet wel, 
van die vlaggen die vaak bij winkels staan). Ik begrijp dat de begroeiing op de rotonde 
laag wordt gehouden voor een veilig- en goed overzicht voor het verkeer. Maar een 
mooi uitzicht op de kerk wordt verhinderd door de lelijke banners. Jammer voor de 
vakantiegangers als ze een foto willen maken van de kerk. De rotonde bij de Molenstraat 
staat (meestal) vol met bloemen. Waarom dan niet op de rotonde in het centrum het gras 
voor een deel vervangen door laagbloeiende bloemen? En vooral zonder de onnodige 
lelijke banners waar niemand op zit te wachten.

mw. J. v. Amerongen, Borger
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vv Gasselternijveen
Dinsdag 9 mei 2023
SJO ZVC ‘14 JO14-1  SPW JO14-1  08:30

Donderdag 11 mei 2023
Gasselternyveen 4  ZNC 2 (zo)  19:00

Vrijdag 12 mei 2023
Gasselternyveen 45+1  Borger 45+1  19:30
LEO (Loon) 45+1  Gasselternyveen 45+1  20:30
Gasselternyveen 45+1  Fit Boys 45+1  21:00
S.V. Hoogersmilde 45+1  Gasselternyveen 45+1  21:30
SJO ZVC ‘14 VR18+1  SETA VR18+1  19:30
JVV VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  20:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Stadskanaal VR18+1  20:30
Musselkanaal VR18+1 SJO ZVC ‘14 VR18+1  21:30
Buinerveen 35+1  Gasselternyveen 35+1  20:00
Gasselternyveen 35+1  EEC 35+1  20:30
Yde de Punt 35+1  Gasselternyveen 35+1  21:00
Gasselternyveen 35+1  FC Zuidlaren 35+1  21:30

Zaterdag 13 mei 2023
SJO ZVC ‘14 JO9-2  Mussel JO9-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  Harkstede JO13-2JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1  Gorecht JO15-3  11:00
SJO ZVC ‘14 JO19-1  Onstwedder Boys JO19-1 14:00
ST Zwartemeerse Boys/  SJO ZVC ‘14 VR1  14:30
De Treffer ‘16 JO10-1  SJO ZVC ‘14 JO10-1  10:00
HOVC JO11-1 (J/M)  SJO ZVC ‘14 JO11-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO14-1  HS’88 JO14-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  Musselkanaal JO8-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  Drenthina JO12-3JM  10:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  KSC JO9-2JM  10:00
KSC JO11-1JM  SJO ZVC ‘14 JO11-1  10:30
SJO BBC JO17-1  SJO ZVC’14 JO17-1  10:30

Zondag 14 mei 2023
Borger 2 zo.  Gasselternyveen 3  10:00
Schoonebeek 2  Gasselternyveen 2  11:30
Gasselternyveen 4  HOVC 7  10:00
Gasselternyveen 1  SVV’04 1  14:00

vv Buinerveen
Woensdag 10 Mei  
BBC JO 17-1 Nieuw Buinen JO 17-1 19.00 uur
  
Donderdag 11 Mei   
Veelerveen 4 Buinerveen 3 19.00 uur
  
Vrijdag 12 Mei   
Heren 35+  Te Buinerveen  
FC Zuidlaren 35+ Buinerveen 35+ 19.30 uur
Buinerveen 35+ Gasselternijveen 35+ 20.00 uur
EEC 35+ Buinerveen 35+ 21.00 uur
Buinerveen 35+ Yde de punt 35+ 21.30 uur
  
Heren 45 + Te Witteveen  
Buinerveen 45+ Buinen 45 + 19.30 uur
VKW 45+ Buinerveen 45+ 20.30 uur
Buinerveen 45+ Fit Boys 45+ 21.00 uur
Witteveense Boys 45+ Buinerveen 45 + 21.30 uur
  
Dames VR 18 Te Buinen 
Buinen VR Buineerveen Vr 20.00 uur
Buinerveen VR Beilen/Fit Boys VR 20.30 uur
Annen VR  Buinerveen VR 21.00 uur
Buinerveen VR Borger VR 21.30 uur
  
Zaterdag 13 Mei  
BBC JO 17-1 ZVC’14 JO 17-1 10.30 uur
BBC JO 13-1 Alteveer JO 13-1 11.00 uur
Ter Apel’96 JO 11-1 BBC JO 11-1 09.00 uur
CEC JO 10-1 BBC JO 10-1 09.30 uur
BBC JO 08-1 WVV JO 08-1 09.00 uur
Stadskanaal JO 07-1 BBC JO 07-1 10.30 uur
  
Zondag 14 Mei  
Buinerveen 1 DVC’59 1 14.00 uur
Buinerveen 3 Stadskanaal 6 10.00 uur

sv Borger
Dinsdag 9 mei 2023  
19:00 Olympia’28 JO15-1 Borger JO15-1

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

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

Zaterdag 13 mei 2023  
08:45 Borger JO9-1 SJS JO9-2
08:45 Borger JO8-1 FC Klazienaveen JO8-2
09:00 Borger JO11-1 ACV JO11-1
09:00 Borger JO11-3JM Valthermond JO11-1
09:30 Borger JO17-2 ST VAKO/Tynaarlo JO17-2
11:00 Borger JO15-2 HZVV JO15-3
11:30 Borger JO17-1 Gorecht JO17-1
12:00 Borger MO15-1 (9-tal) Asser Boys MO15-1
14:30 Borger 2 Wildervank 2
14:30 Borger 3 Achilles 1894 3
09:00 HZVV JO15-1 Borger JO15-1
09:00 Assen FC JO13-2 Borger JO13-1
09:00 ST Rolder Boys JO11-1 Borger JO11-2
09:00 Westerwolde JO8-1JM Borger JO8-2
09:45 Sellingen JO9-2 Borger JO9-2
10:00 SJO NWVV/Titan JO13-1 Borger JO13-2
14:00 Musselkanaal JO19-1 Borger JO19-1
15:00 DKB 1 Borger 1

Zondag 14 mei 2023  
10:00 Borger 2 zo. Gasselternyveen 3

Dinsdag 16 mei 2023  
18:45 Borger JO11-4 HOVC JO11-1 (J/M)

De Treffer ‘16
Donderdag 11 mei 2023     
19:00  De Treffer ‘16 2  Buinen 3 

Zaterdag 13 mei 2023     
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  HOVC JO9-1 J/M  
09:45  Sellingen JO7-1JM  De Treffer ‘16 JO7-1  
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  Musselkanaal JO12-2  
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  SJO ZVC ‘14 JO10-1  
10:05  SJO FC Coevorden JO7-1JM  De Treffer ‘16 JO7-1  
10:25  De Treffer ‘16 JO7-1  ST Gieten/Eext  JO7-1JM  
11:30  Bargeres JO15-1  De Treffer ‘16 JO15-1  
14:00  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)  Nieuw Buinen MO17-2 

Zondag 14 mei 2023     
10:00  Gieterveen 2  De Treffer ‘16 2  
14:00  Roswinkel Sp. 1  De Treffer ‘16 1

Borger zoekt eerherstel na zes nederlagen op rij
Voor Borger worden de komende drie duels, te beginnen 
zaterdag met de uitwedstrijd tegen DKB, cruciaal. ‘We 
zullen er in elk geval twee moeten winnen’, zegt trainer 
Arne Joling. Het kan voor Borger nog alle kanten op. 
De ploeg kan zich rechtstreeks handhaven, kan zich 
plaatsen voor de nacompetitie om handhaving terwijl 
ook rechtstreekse degradatie nog steeds mogelijk is.

Aan de bak
‘We hebben het even niet. 
De balletjes vallen gewoon 

net niet goed. DKB kan zich 
zaterdag veilig spelen, dus dat 
wordt een pittige wedstrijd. 

Thuis hebben we van ze 
gewonnen, thuis op hun 
kunstgras doen ze het echter 
erg goed. Ze zijn fysiek sterk 
en hebben een geweldige 
mentaliteit. We zullen dus 
echt aan de bak moeten’, zegt 
Joling.

Cruciale pot tegen SJS
Vervolgens staat er voor 

Borger weer een cruciale pot 
op de rol, als SJS op bezoek 
komt in Borger. Daarna 
wacht op de slotdag nog de 
wedstrijd tegen Klazienaveen, 
dat al een periode gewonnen 
heeft. ‘We hebben in elk geval 
een fitte selectie. Daar kan het 
dus niet aan liggen’, besluit 
Joling. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Gieterveen speelt nog maar één wedstrijd
Voor Gieterveen zit het seizoen er op na de 
thuiswedstrijd tegen Bareveld, een duel dat overigens 
pas volgende week zondag gespeeld wordt. ‘We zijn 
stabiel gebleken dit seizoen. De wedstrijd tegen Bareveld 
heeft eigenlijk niets meer om het lijf. In deze vierde 
klasse zijn we te goed om in degradatieproblemen te 
komen maar ontberen we individuele kwaliteit om een 
rol van betekenis te spelen’, zegt aanvoerder Stefan van 
der Veen.

Stabiele vierdeklasser
Het was een wat vreemde 
competitie voor Gieterveen 
vooral vanwege het gering 

aantal ploegen in 4C. 
‘Dan speelde je weer twee 
wedstrijden om vervolgens 
weer drie weken vrij te zijn. 

Dat was niet veel aan. Een 
keer een vrije zondag is leuk, 
maar dit was wat te veel’, zegt 
Van der Veen. ‘Uiteindelijk 
staan we op de plek waar 
we horen. En voor een club 
als Gieterveen is het denk 
ik prima om een stabiele 
vierdeklasser te zijn. In de 
derde klasse hebben we 
niets te zoeken, al zou het 
natuurlijk wel een keer leuk 
zijn om aan de nacompetitie 
mee te doen.’

Op zoek naar een doelman
Ondertussen is de club 
naarstig op zoek naar 
een nieuwe keeper. De 
huidige doelman, Stefan 
Luchtenborg, gaat volgend 
seizoen in SC Stadskanaal 3 
spelen. En een opvolger is 
voorlopig nog niet gevonden. 
(Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Nieuw Buinen ontmoet FC Ter Apel’96
‘Er is altijd hoop’
Nieuw Buinen zal de 
laatste twee wedstrijden 
van de competitie moeten 
winnen, en is dan ook nog 
eens afhankelijk van wat 
de concurrentie doet. Lukt 
dat niet, dan spelen de 
oranjehemden volgend jaar 
in de vierde klasse. ‘Er is 
altijd hoop natuurlijk. Je 
moet echter wel reëel zijn. 
We hangen aan een zijden 

draadje’, zegt vertrekkend 
trainer Hindrik Snijders.

Geknakt
‘Na de zeperd tegen 
Schoonebeek is er echt wat 
geknakt. Dat was zo’n beetje 
dé wedstrijd en ik vind het 
nog steeds onbegrijpelijk 
hoe we ons daar hebben 
gepresteerd. Kijk, we hebben 
de laatste maanden best 

leuke resultaten behaald 
tegen de topploegen. Aan de 
andere kant hebben we dit 
seizoen tegen Schoonebeek 
en Weerdinge nul punten 
behaald. En juist in die 
wedstrijden had het moeten 
gebeuren.

Mentaliteit
Tactisch en technisch kunnen 
we wel mee, maar in bepaalde 

wedstrijden speelt ook 
mentaliteit een rol. En wat 
dat betreft hebben we niet 
altijd thuis gegeven’, zegt 
Snijders, die zondag op eigen 
veld tegen FC Ter Apel’96 in 
elk geval de beschikking heeft 
over een fitte selectie. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Gieten speelt nog twee belangrijke wedstrijden
Met Gieten kan het nog alle kanten op dit seizoen. 
En dat zowel in positieve als in negatieve zin. Zondag 
kruisen de mannen van trainer Bas Nibbelke de degens 

met Engelbert, een ploeg die nog nadrukkelijk in de 
race is voor nacompetitie om promotie naar de tweede 
klasse. ‘In eerste instantie is het zaak om helemaal uit 
de gevarenzone weg te geraken. Dan zien we wel verder’, 
zegt trainer Nibbelke.

Langdurig geblesseerden
Voor Gieten leek er dit 
seizoen meer in het vat 
gezeten te hebben. Wat 
betreft voetballend vermogen 
kan de ploeg gelijke tred 
houden met elke ploeg in 3C. 
De breedte van de selectie 
en met name een aantal 
langdurig geblesseerden 
verhinderden echter dat er 
een hoofdrol gespeeld werd. 
En dus blijft het spannend. 
Met twee zeges zou de 
nacompetitie in de strijd om 

promotie nog mogelijk zijn, 
met twee nederlagen echter, 
kan het ook nog zomaar een 
nacompetitie om degradatie 
worden. Ook zondag tegen 
Engelbert mist Nibbelke 
weer een aantal spelers. 
Ondertussen is overigens 
duidelijk geworden dat 
Gieten volgend seizoen weer 
een beroep kan doen op Joep 
Meertens. Hij komt over van 
Gasselternijveen. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Hindrik Snijders nieuwe 
trainer LEO in Loon
Hindrik Snijders, nu nog trainer van Nieuw Buinen, 
wordt volgend seizoen trainer van LEO Loon. De 
oefenmeester tekende een contract voor één seizoen.

‘LEO speelt nu nog in de 
zondag derde klasse, maar 
maakt volgend seizoen de 
overstap naar de zaterdag 
derde klasse. Ik woon 
zelf  ook in Assen, wat dat 
betreft is dit dus ideaal’, zegt 

Snijders. Zoals bekend wordt 
Snijders bij Nieuw Buinen 
opgevolgd door Jeroen 
Wiegman, nu nog trainer van 
SPW uit Stadskanaal. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)
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vv HOVC
Woensdag 10 mei  
19.00 HOVC JO13-1 DVC’59 JO13-1
19.15 Fit Boys JO15-2 HOVC JO15-2JM
20.00 EEC 2 HOVC 4 
  
11-05-23    
18.30 HOVC JO12-2JM HZVV JO12-4
19.00 Sp Roswinkel 3 HOVC 7
  
Vrijdag 12 mei Nieuw Balinge 
19.30 HOVC 45+1 SCN 45+1
20.00 HOVC 45+1 Dalen 45+1
20.30 Nieuw Balinge 45+1 HOVC 45+1
  
Vrijdag 12 mei Nieuw Dordrecht 
19.00 HOVC Vr 30+ DVC’59 Vr30+
19.30 EHS’85 Vr30+ HOVC Vr 30+
20.00 HOVC Vr 30+ CEC Vr30+
21.00 Valthermond Vr30+ HOVC Vr30+
  
Zaterdag 13 mei  
9.00 HOVC JO13-1 Twedo JO13-2
9.00 HOVC JO11-1JM SJO ZVC’14 JO11-2
9.00 HOVC JO8-1JM Nieuw Buinen JO8-1JM
9.00 De Treffer’16 JO9-1JM HOVC JO9-1JM
9.00 SJO Fc Meerdijk JO10-2 HOVC JO10-1
10.00 Achilles 1894 JO12-1 HOVC JO12-1
10.00 DVC’59 JO8-1 HOVC JO8-2
10.45 Nieuw Buinen JO12-2 HOVC JO12-1JM
11.00 HOVC JO15-2JM DZOH JO15-5
11.00 HOVC JO15-1JM SVBO JO15-2
13.00 HOVC JO17-1 WKE’16 JO17-1
14.30 SJO Dalen/DSC JO19-1 HOVC JO19-1
  
Zondag 14 mei    
10.00 HOVC 2 vv Heerenveen 2
10.00 HOVC 3 Weiteveense Boys 2
10.00 HOVC 4 SPW 2
10.00 vv Sweel 4 HOVC 6
10.00 Gasselternijveen 4 HOVC 7
14.00 HOVC 1 Sellingen 1
  
Dinsdag 16 mei    
18.45 Borger JO11-4 HOVC JO11-1JM
19.30 HOVC Vr1 SVBO Vr1

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

Donderdag 11 mei  
19:00  Gieten 4  Actief  5  
19:00 Gieten/Eext JO15-1 Fit Boys JO15-1  

Vrijdag 12 mei  
19:30  Eext 35+1  Gieten 35+1  
20:00  Gieten 35+1  Annen 35+1  
20:30  Hoogersmilde 35+1  Gieten 35+1  
21:00 Gieten 35+1 GKC 35+1

Zaterdag 13 mei
08:45  LTC JO15-2  Gieten/Eext JO15-2JM  
09:00  Gieten JO7-2  Gorecht JO7-4  
09:00  Gieten/Eext JO9-2JM  FC Assen JO9-6  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  SPW JO8-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  SJS JO10-2  
09:00  Gieten JO8-3  LTC JO8-3  
09:00  Assen FC JO11-2JM  Gieten/Eext JO11-2JM  
09:20  Gieten JO7-2  Zuidlaren JO7-1  
09:40  Annen JO7-1  Gieten JO7-2  
09:45  Coevorden JO7-1JM  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:00  SJS JO19-2  Gieten/Eext JO19-2  
10:00  Klazienaveen JO9-2  Gieten/Eext JO9-1JM  
10:00  LTC JO8-2  Gieten/Eext JO8-2JM  
10:05  Gieten/Eext JO7-1JM  Sellingen JO7-1JM  
10:15  BATO JO15-1  Gieten/Eext JO15-1  
10:25  De Treffer ‘16 JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-2JM  Noordster JO13-2  
10:30  Gieten/Eext JO13-1JM  Rolder Boys JO13-1  
10:30  Gieten/Eext JO11-1JM  LTC JO11-3  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  Rolder Boys JO17-2  
12:30  Gieten/Eext JO17-1JM  FC Coevorden JO17-1  
12:30  Veendam JO14-1  Gieten/Eext JO14-1JM  
14:30 FC Meerdijk JO19-1 Gieten/Eext JO19-1

Zondag 14 mei
10:00  Gieten 5  Gieten 4  
10:00  Gieten 3  KSC 2  
14:01 vv Gieten Engelbert 1
 
Woensdag 17 mei
18:30  Asser Boys JO15-1  Gieten/Eext JO15-1

vv Nieuw-Buinen
9-5-2023
19:30 Nieuw Buinen MO17-1 ST FC Burgum/Noordbergum

10-5-2023
19:30 Nieuw Buinen MO20-1 ST SVO BDE/Erica ‘86
19:00 SJO BBC JO17-1 Nieuw Buinen JO17-1
19:30 ST Tynaarlo/VAKO MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1

11-5-2023
19:00 Nieuw Buinen 2 Forward 6

12-5-2023
19:30 PJC 45+1 Nieuw Buinen 45+1
20:00 Ter Apel ‘96 FC 45+1 Nieuw Buinen 45+1
20:30 Nieuw Buinen 45+1 SJS 45+1
19:30 Nieuw Buinen VR30+1 HS’88 VR30+1
20:00 Muntendam VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
20:30 Nieuw Buinen VR30+1 WVV VR30+1
21:30 HSC VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
19:30 Nieuw Buinen VR30+2 De Treffer ‘16 VR30+1
20:00 SJO NWVV/Titan VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
20:30 Nieuw Buinen VR30+2 KSC VR30+1
21:30 Musselkanaal VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2

13-5-2023
09:30 Nieuw Buinen JO9-1 Musselkanaal JO9-2
09:30 Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) SVO BDE MO13-1
10:00 Nieuw Buinen JO17-1 Stadskanaal JO17-2
10:20 Nieuw Buinen JO10-1 SPW JO10-1
10:45 Nieuw Buinen JO12-2 HOVC JO12-1JM
11:00 Nieuw Buinen JO11-1 Scheemda SC JO11-1
11:30 Nieuw Buinen JO8-2 ASVB JO8-1JM
11:45 Nieuw Buinen MO15-1 ST Tynaarlo/VAKO MO15-1
12:30 Nieuw Buinen JO19-1 DVC’59 JO19-1
14:00 Nieuw Buinen MO20-1 HZVV MO20-1
15:00 Nieuw Buinen VR1 VKW VR1
09:00 HOVC JO8-1 (J/M) Nieuw Buinen JO8-1JM
10:50 Roden MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
11:30 de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) Nieuw Buinen MO17-2
11:35 Erica SC JO15-1 Nieuw Buinen JO15-1

14-5-2023
11:00 Nieuw Buinen 2 Forward 5
14:00 Nieuw Buinen 1 Ter Apel ‘96 FC 1

De Treffer’16: topscorer Melvin Wiering nog vraagteken
Voor De Treffer’16 staan er nog twee duels op het 
programma. Vervolgens is het vooral een kwestie van 
uithuilen en opnieuw beginnen. Tot dusver behaalden de 
mannen van trainer Ludy Hulshof  slechts drie punten. 
‘Dat neemt niet weg dat we de laatste twee duels tegen 
Roswinkel en VIOS natuurlijk nog gewoon willen 
winnen. Zeker de wedstrijd tegen Roswinkel leeft wat dat 
betreft wel’, zegt Hulshof.

Liesblessure Melvin 
Wiering

In de wedstrijd van 
aanstaande zondag, tegen 

Roswinkel, is het nog maar 
de vraag of  topscorer Melvin 
Wiering van de partij is. 
‘Hij heeft te kampen met 
een liesblessure. Ook de 
inzetbaarheid van Dennis 
Bergman is nog onzeker. 
Ach, we wennen er aan. 
Het is elke week weer een 
behoorlijke strijd om een 
elftal op de been te brengen. 

Hoe het seizoen er verder 
uitziet? Simpel, nog twee 
competitiewedstrijden en dan 
afsluiten met een leuk feestje. 
Want ondanks alles heb ik 
hier met een heel goede 
groep gewerkt’, zegt Hulshof. 
(Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Buinen op rand van nacompetitie
Buinen kan zich langzaam maar zeker opmaken voor de 
nacompetitie. In principe kan één zege in de resterende 
twee duels al genoeg zijn. ‘Na zondag kan de top 3 
al bekend zijn. Wij spelen thuis tegen Wijster, een 
ploeg tegen wie we nog iets recht te zetten hebben. De 
uitwedstrijd tegen Wijster  ging namelijk verloren’, zegt 
trainer Johan Sikkes.

Ritme
Buinen won de laatste drie 
duels en speelt behalve tegen 

Wijster nog een wedstrijd 
tegen KSC. Bij tenminste één 
zege wacht de nacompetitie 

in de strijd om promotie 
naar de derde klasse. ‘De 
mooiste periode van het jaar 
komt er aan. We hebben 
zondagmorgen heerlijk op 
het hoofdveld getraind en 
wat zou het mooi zijn als 
wij er straks bij zijn in de 
nacompetitie. Nee, ik heb me 
nog niet verdiept in mogelijke 
tegenstanders. Dat doe ik 

wel als het zover is. Mochten 
we tweede worden, dan ben 
je geloof  ik de eerste ronde 
van de nacompetitie nog vrij. 
Maar of  dat nou echt een 
voordeel is, ik weet het niet. 
Ik blijf  liever in het ritme.’ 
(Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Valthermond op bezoek bij ‘lastig’ ASVB
‘Wij hebben maar één opdracht en dat is onze laatste 
drie wedstrijden winnen’. Dat zegt Valthermond trainer 
Kenny Koning, die zondag met zijn ploeg in Blijham 
de degens kruist met ASVB. ‘Dat belooft een lastige 
wedstrijd te worden. Zij hebben ook nog alles om voor te 
spelen namelijk. Ze kunnen zich nog handhaven maar 
ook nog rechtstreeks degraderen.’

Met Draijer, zonder 
Veerbeek
Koning verwacht een 
behoudend ASVB. ‘Ze spelen 

5-3-2 en zullen inderdaad wel 
inzakken. Aan ons om daar 
een passend antwoord op te 
vinden. Hoe we het doen, 

is nu niet meer belangrijk. 
We moeten gewoon winnen 
en vervolgens afwachten 
wat WKE’16 doet.’ Koning 
verwacht dat aanvaller 
Milan Draijer er zondag wel 
weer bij zal zijn. ‘Hij is een 
weekje op vakantie geweest 
en ik denk dat jij zondag 
weer inzetbaar is. Erik Jan 
Veerbeek is nog niet fit. Hem 
verwacht ik dus nog niet. We 

hebben verder nog een aantal 
jeugdspelers geblesseerd. 
De spoeling is dun’, zegt 
Koning. Valthermond 
ontmoet behalve ASVB nog 
Musselkanaal en Peize in het 
restant van de spannende 
competitie in de Tweede 
Klasse K. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

HOVC ontmoet ‘uitgespeeld’ Sellingen
Op zich ziet het restprogramma van HOVC in de strijd 
tegen rechtstreekse degradatie er niet onaardig uit. Dat 
is echter op papier, en papier beweegt niet. ‘Het zou 
zomaar kunnen dat we spelen tegen teams de in principe 
nergens meer om spelen. Dat wil echter niet zeggen 

dat wij dus zomaar even winnen. Het zal van ons zelf  
moeten komen. Ik denk dat het spannend blijft tot aan 
de laatste speeldag’, zegt trainer Erik de Jong.

Stabiliteit en met 
vertrouwen
De Jong dacht dat HOVC 
de laatste weken vooral 
stabieler geworden was. ‘Voor 
de zeperd tegen Peize (4-2 
nederlaag) hadden we in zes 
duels slechts twee tegengoals 
gehad. We speelden net altijd 
flitsend, maar we stonden wél 
goed. We waren stabiel. Ik ga 
er vanuit dat we die stabiliteit 

straks tegen Sellingen en in 
het vervolg van de competitie 
weer terug kunnen vinden. 
Dan zie ik de komende 
wedstrijden met vertrouwen 
tegemoet. En dat programma. 
Ach ja, daar kun je van alles 
over zeggen. Tussen theorie 
en praktijk zit echter vaak een 
groot verschil.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Elke vrijdag weer gratis 
kaboutervoetbal bij 
SV Borger
Het kaboutervoetbal is weer terug bij SV Borger. 
Kaboutervoetbal is bedoeld voor 4 t/m 6 jarige jongens 
en meisjes uit Borger en omstreken die spelenderwijs 
kennis willen maken met het voetbalspel en de 
vereniging.

Vanaf  12 mei (t/m juni) 
zijn de kabouters elke 
vrijdagmiddag van 16.30 
tot 17.15 uur welkom om 
op sportpark De Drift te 
komen trainen. De club zorgt 
voor een trainer met op de 

leeftijdsgroep aangepaste 
spel- en oefenvormen. 
Deelname is gratis en 
vrijblijvend.  Voor vragen 
of  meer informatie kunt u 
terecht bij Joep Hiddink (tel: 
06 – 57 58 56 88).

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Gasselternijveen moet winnen van 
SVV’04
Ook voor Gasselternijveen is de opdracht zondag op eigen veld tegen SVV’04 heel 
simpel: winnen. ‘Zo simpel is het. En ik heb er vertrouwen in. De uitwedstrijd 
verloren we met 1-0, maar in dat duel waren we minstens de evenknie van SVV’04, 
terwijl die ploeg toen in een heel goede fase zat. We gingen toen, zoals zo vaak dit 
seizoen, door een persoonlijke fout de boot in’, zegt trainer Johan Hollen.

Eerst zondag
‘We hebben, zo verwacht ik, iedereen met 
uitzondering van de langdurig geblesseerde 
Jasper Kuiper, aan boord zondag. Wessel 
Koomans viel tegen Titan uit met een 
oogblessure, maar dat gaat de goede kant op. 
We moeten zondag gewoon winnen. Lukt 
ons dat, dan wacht ons een spannende laatste 

speeldag met de uitwedstrijd tegen Twedo. 
Zij kunnen dan wellicht kampioen worden. 
En dat brengt natuurlijk ook de nodige druk 
met zich mee. Zo ver wil ik nu echter nog 
niet kijken. Eerst zondag, en daar heb ik écht 
vertrouwen in.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Buinerveen hoopt op wonder
‘We spelen al heel het seizoen met een 
B-elftal’
Buinerveen moet zondag de thuiswedstrijd tegen DVC’59 winnen. In dat geval wipt 
het over deze club heen en plaatst het zich bij eveneens een gunstig resultaat in de 
laatste wedstrijd tegen Wijster voor de nacompetitie voor handhaving. ‘Bij verlies is 
het over. We spelen al heel het seizoen met een B-elftal en voor zover ik weet missen 
we ook de komende twee weken weer veel spelers’, zegt spelmaker Joeri Westerhof.

Geen tweede elftal meer
‘We komen gewoon tekort. Er zijn ruim acht 
spelers vertrokken en er zijn veel blessures. 
We hebben geen tweede elftal meer en we 
moeten spelers van het derde elftal opstellen. 
We missen bovendien conditie om de simpele 
reden dat we vaak met slechts een man of  
drie, vier trainen. Ik zie sommige spelers 
alleen op zondag. Dan is het lastig om goede 
resultaten te behalen’, zegt Westerhof. Wat 
wel hoop geeft is het feit dat de uitwedstrijd 

tegen DVC’59 gewonnen werd. ‘Toen waren 
we echter redelijk compleet en dat zijn we 
nu niet Zo missen we zondag ook weer onze 
beide spitsen.’ Westerhof  is zelf  ondanks 
zijn leeftijd (38) nog steeds fit en fanatiek. ‘Ik 
vind Buinerveen een leuke club hoor. Toch 
overweeg ik na dit seizoen te vertrekken. Ik 
heb met een club gesproken en de kans is 
aanwezig dat ik na dit seizoen elders speel.’ 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)GKC: er had meer in gezeten

GKC bekleedt een zeer stevige middenmootpositie in de Vijfde Klasse D. Vriend en 
vijand zijn er het er wel over eens dat er dit seizoen best meer in had gezeten. GKC 
speelt in het restant van de competitie nog tegen Hoogersmilde (zondag, uit) en thuis 
tegen runner-up JVV.

Onnodige tegengoals
Trainer Gert Sterken stond dit seizoen voor 
het eerst aan het roer bij ‘zijn’ GKC. ‘We 
zijn wat anders gaan spelen en dat ging met 
pieken en dalen. Wat ons vooral parten heeft 
gespeeld zijn een groot aantal onnodige 
tegengoals. Dat zal volgend seizoen beter 
moeten. Verder hebben we bepaald niet 
altijd geluk gehad. Zo bewezen we in de 
uitwedstrijd tegen JVV, de nummer twee van 
de ranglijst, dat we prima mee konden komen 
tegen deze club, maar verloren we door een 
discutabele beslissing van de scheidsrechter.’ 

Voor GKC gaan de laatste twee duels om 
de eer. Voor Hoogersmilde is dat anders, 
die ploeg zal zeker nog een puntje moeten 
sprokkelen om helemaal veilig te zijn.

Joeri Westerhof  in beeld
Overigens probeert GKC voor volgend 
seizoen de selectie te versterken. Naar 
verluidt is de club bezig met Joeri Westerhof, 
de routinier van Buinerveen. En een beetje 
routine op het middenveld kan GKC prima 
gebruiken. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Wessel Koomans, Brandon Meems en Joep 
Meertens vertrekken bij Gasselternijveen
Of  Gasselternijveen nou degradeert of  niet, de roodhemden kunnen volgend seizoen 
in elk geval gene beroep meer doen op Wessel Koomans, Brandon Meems en Joep 
Meertens. Koomans hangt zijn schoenen aan de wilgen, Brandon Meems keert terug 
naar Nieuw Buinen en ook Joep Meertens kiest voor zijn oude liefde: Gieten.

‘Brandon heeft aangegeven graag weer 
met zijn zwager bij Nieuw Buinen te 
willen voetballen. En ook Joep had al eens 
aangegeven dat als hij zichzelf  kansrijk achtte 
voor een basisplek bij Gieten, hij ooit eens 
terug zou keren’, zegt Roelof  Heuten van de 

Technische Commissie van Gasselternijveen. 
‘Achter de schermen proberen we uiteraard 
de selectie voor volgend seizoen wat te 
versterken. Witte rook is er wat dat betreft 
echter nog niet.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

De PrinsHoeve in Valthermond bestaat vijftien jaar
‘De mensen staan hier altijd op de eerste plaats’

Miranda Marquering weet nog goed dat ze in 2008 een boerderij in Musselkanaal 
kocht en daar besloot dagbesteding aan te bieden. Al snel werd het een combinatie 
van wonen en zorg. Ondertussen, vijftien jaar later, heeft De PrinsHoeve een tweede 
vestiging in Valthermond. ‘Ik ben bijzonder dankbaar voor de afgelopen vijftien jaar. 
Want ik ben dan wel de eigenaar, zonder mijn team kan ik niets. Wat ons bijzonder 
maakt? Dat is een goede vraag. Bij ons staan de mensen altijd op de eerste plaats. 
Hier krijgen ze de zorg die ze verdienen. Maar dat is voor ons niet bijzonder hoor. Dat 
vinden wij hier gewoon normaal’, zegt ze.

Kloppend hart
Als Miranda het over haar team heeft, spreekt 
ze over de geweldige zorgmedewerkers, 
activiteitenbegeleiders, facilitaire medewerkers 
en vrijwilligers. Daarnaast geeft Miranda aan 
te beschikken over een managementteam die 
elkaar sterk houdt, bestaande uit G. Brouwer, 
G. Blom en R. Jipping. ‘Nadat we in 2008 zijn 
begonnen in Musselkanaal, hebben we er in 

2011 een gebouw achter gebouwd met daarin 
appartementen. Mensen kunnen er wonen en 
genieten daarbij 24/7 zorg. Vervolgens klopte 
de gemeente Borger-Odoorn in 2014 bij ons 
aan met de vraag of  we eventueel iets zouden 
kunnen met een leegstaand schoolgebouw in 
Valthermond. En die kans hebben we met 
beide handen aangegrepen’, zegt Miranda.

Elk mens is uniek
In Musselkanaal wonen dertien mensen, in 
Valthermond zijn dat er zestien. ‘Dit zijn met 
name mensen met dementie en eventueel 
een lichamelijke beperking. De mensen zijn 
tussen de 70 en 99 jaar. In Valthermond 
bieden we ook dagbesteding aan voor 
mensen uit de buurt. Die kunnen we van huis 
halen en weer thuis brengen. Wij houden de 
mensen hier bezig in de wetenschap dat elk 
mens uniek is en allemaal weer andere dingen 
leuk vinden. Mensen kunnen hier een krantje 
lezen en we koken samen. We hebben een 
duofiets en schilderen, kaarten en puzzelen. 
Ook een uitstapje naar Akkervarkens hier 
in de buurt staat zeer regelmatig op de 
planning. Het samen koken is erg belangrijk, 
ook voor de geurbeleving van onze mensen 

Dit is namelijk heel belangrijk voor mensen 
die te kampen hebben met dementie’, zegt 
Miranda. Daarnaast is De PrinsHoeve een 
Crowdfunding gestart voor de aanschaf  van 
een beleefTV, meer hierover vindt je op de 
Facebookpagina van de PrinsHoeve.

Kleinschalig
De PrinsHoeve is kleinschalig. En als het aan 
Miranda ligt, blijft dat ook de kracht van het 
unieke bedrijf. ‘Met twee vestigingen kunnen 
we het kleinschalig houden en kunnen we de 
beste kwaliteit blijven bieden. We willen niet 
te groot worden. En als je dat al zou willen, 
zie dan maar eens personeel te vinden. Het 
verloop in de zorg is bovendien groot en dat 
is iets wat wij juist niet willen. Wij binden het 
liefst mensen voor een langere periode aan 
ons bedrijf. Dat geeft namelijk een vertrouwd 
gevoel bij onze mensen.’

Verrassing
Natuurlijk gaat het 15-jarig jubileum niet 
onopgemerkt voorbij. ‘We willen deze 
mijlpaal nadrukkelijk samen met onze 
bewoners vieren. We gaan iets groots en 
iets verrassends doen. Verder zullen er 
muzikale activiteiten zijn, doen we weer mee 
aan de wandelvierdaagse en organiseren we 
ook dit jaar weer een rommelmarkt’, zegt 
Miranda. Bedrijven als die van Marquering 
hebben zeker ook te maken met tegenslag. 
‘Denk maar eens aan de prijzen voor 
boodschappen en de energieprijzen. En 
dan is er nog de beeldvorming. Neem dat 
verhaal van Wedde laatst. De haren gaan 
ons er recht van overeind staan. Echt waar. 
Afschuwelijk gewoon. Wij willen het altijd 
zo goed mogelijk doen voor de mensen hier. 
Willen niet bezuinigen op boodschappen en 
het moet hier altijd warm zijn. En dus is het 
aanpoten. Is het gewoon hard werken. Maar 
dat doen we graag hoor. Om het de mensen 
hier maar zo goed mogelijk naar de zin te 
maken.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Harrie Meiringh
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Gezien tijdens de Hunebedloop en Oek jeugdloop
Jan Britstra Borger - Laurens Oldenbeuving Gieten 
Aloysius Zwetheul Borger - Ivar Kramer Borger - 
Peter Koerts Ees - Wim Brinkman Drouwenerveen  
Alexander Koetje Valthermond - Jeroen Peper Ees  
Chris van der Touw Borger - Marjolien de Haan 
Odoornerveen - Jannie Poortman Borger - Irma 
Alkema Gieten - Manon Hagenauw Buinen - Eline 
Nanninga Borger - Johanna Brouwer Valthermond - 
Karien Reinders Borger - Jose Warners Bronneger  
Yvonne Kooi Borger - Gerrie Boneschansker 
Borger - Sandra de Roos Borger - Anja Dol Borger  
Lobke Kuilman Borger - Harmtje van Rhee Nieuw-
Buinen - Marika Smid-Rakers Nieuw-Buinen - Ingrid 
Hoekendijk Exloo - Nienke Smid Nieuw-Buinen  
Anita Drager Valthermond - Jannie Schoenmaker 
Borger - Linda Siepel-Kort Borger - Thomas Gregoire 
Eesergroen - David Modderman Gieten - Minte-Jan 
Katuin Buinen - Harmen Siepel Borger - Bas Scholte 
Aalbes 2e Exloërmond - Peter Kempers Nieuw-
Buinen - Robert Orsel Gasselternijveenschemond  
Rene Wilkens Gieten - David Markvoort Ees  Bernard 
Bunskoek Exloo - Joël Hoiting Buinen - Michel 
Alberts Borger - Erik Wiffers Klijndijk - Jan van 
der Laan Exloo - Frits Heukers Odoorn - Herald 
Feunekes Borger - Peter Moesker Borger - Harry 
Timmenga Gieten - Joeke Van der Heide Borger - 
Harry Ruben Borger - Johan Schreuder Ees - Nico 
Orth Nieuw-Buinen - Anno Greven Nieuw-Buinen  
Bert Weitering Borger - Eric Hulshof  Nieuw-Buinen  
Wessel Dekker Borger - Herman Heijes Nieuw-
Buinen - Wim Beuker Borger - Jan Rhijnsburger 
Borger - Saffira Kiewiet Gieten - Mirella Modderman 
Gieten - Rosanne Verboom Borger - Cindy Hietland  
2e Exloërmond - Judith Kempers Nieuw-Buinen - 
Lieke Laanstra Nieuw-Buinen - Marjan Coenraads 
Bronneger - Anita Stoppelenburg Borger - Hillie van 
der Wal Gieten - Michelle Van Bruggen Borger - Inge 
Woortman-Drenth Gieten - Anja Vos Borger - Grietje 
Hoogerkamp-Heeg Odoorn - Atty Moesker Borger - 
Alianne Poelman Ees.

OEK JEUGDLOOP
Tess Huijing Westdorp - Myrthe Timmer Eesergroen - 
Marni Evertse Borger - Laura de Haan Buinen - Eline 

Sikkens Borger - Sarah van Bemmel Buinen - Lotte 
Kanninga Borger - Lotte Oldenburger Borger - Roos 
van Abs Borger - Fleur Meertens Borger - Hanna 
van den Pol Borger - Sophie Boekhoudt Borger - 
Nikki Jansen Borger - Tom Gommers Borger - Tim 
Klasens Borger - Dex Lensen Borger - Kian Laroo 
Borger - Xam Feitsma Bronneger - Daniel Leffers 
Ees - Rowen Wouterse Borger - Jayden Trip Borger  
James Kasemier Borger - Hemi Oudshoorn Nieuw-
Buinen - Hugo Kluiver Borger - Siem Hooghof  
Borger - Joris Bruining Borger - Dani Sluimer Borger  
Gijs Bouwknegt Borger - Mayra Wouterse Borger  
Laurien Ros Borger - Emmelie Gommers Borger - 
Lise Dijkstra Borger - Merle Beukers Borger - Saar 
Perdok Borger - Mila Fidom Borger - Lisa Radema 
Odoornerveen - Laura Kiers Eeserveen - Emily Siepel 
Borger - Roos Smit Borger - Lotte Meertens Borger  
Estèra Scholtens Nieuw-Buinen - Annelie Woudstra 
Borger - Nynke Beukema Borger - Nova Laroo 
Borger - Ilse Hietland Valthermond - Vera Kluiver 
Borger - Nora Stoppelenburg Borger - Ilse Huizinga 
Borger - Benthe Janssens Borger - Féline van Hemel 
Borger - Stijn Bogerman Ees - Hidde Koops Gieten  
Nils van Abs Borger - Coen de Boer Buinen - Mick 
Evertse Borger - Milan van Zwol Schoonloo - Thomas 
Henstra Borger - Jurre Sikkens Borger - Lucas van der 
Veen Borger - Ahmad Sayed Taha Borger - Mason 
Jakobs Borger - Jonas Kluiver Borger - Thomas 
Oldenburger Borger - Jens Dambrink Borger - 
Tommy Galema Borger - Joshua van Zwol Schoonloo  
Gijs Timmer Eesergroen - Koen Bouwknegt Borger  
Hidde van der Laan Borger - Tijn Janssens Borger  
Koos Markvoort Ees - Sven Drent Borger - Amin 
Ouazen Borger - Stef  Feitsma Bronneger - Rens 
Kip Borger - Ties Grielen Borger - Daan Radema 
Odoornerveen - Mick Lensen Borger - Sven van den 
Pol Borger - Julia Bogerman Ees - Fien Markvoort 
Ees - Esmee Kiers Eeserveen - Bibi Veldhuis Borger  
Elin Perdok Borger - Emy Schoenmaker Borger - 
Esmée Huizinga Borger - Amy Dinius Borger - Senn 
Faber Borger - Gerwin Gerbers Borger.

TRAIL, CANITRAIL 10 KM
Marinka Karhof  Exloo - Jan Haddering Buinen.

Hunebedloop in Borger werd 
weer een geweldig evenement

Borger stond afgelopen zaterdag weer in het teken van de 
Hunebedloop. ‘Ik weet nog wel dat we ooit begonnen met iets 
meer dan honderd deelnemers. Nu waren dat er ruim vijfhonderd’, 
zegt Arie den Boer namens de organisatie. Ook deze editie van de 
Hunebedloop was weer een groot succes. Behalve de loop zelf, was 
er ook nu de Oek jeugdloop voor basisschoolkinderen en was er 
een nieuw element: de canitrail, eveneens over een afstand van tien 
kilometer.

Nieuw: canitrail
Tijdens de canitrail liepen mensen met hun hond de tien kilometer. Aan 
dit nieuwe onderdeel namen ruim twintig baasjes en honden deel. De 
Hunebedloop, tegenwoordig onderdeel van het Univé Loopcircuit de Kop 
van Drenthe, ook zaterdag weer uniek. Van de tien kilometer ging een 
heel groot deel ver onverhard parcours en liepen de deelnemers langs de 
grootste hunebed van Nederland.

Eigenlijk waren alle deelnemers winnaars tijdens de Hunebedloop, die 
onder werkelijk perfecte omstandigheden gelopen werd. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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