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Uitverkocht en legendarisch 
Mega Piraten Festijn in Borger 

“Dit kan nog jaren door. Het Mega Piraten Festijn hier in Borger is weer 
uitverkocht en weer zie je hoe het publiek uit het dak gaat. Het is zo geweldig 
om hier op het podium te staan.” Lucas en Gea kijken terug op weer een fijn 
optreden. Meteen na absolute publieksfavoriet Jannes, altijd lastig, dat beamen 
ze ook. Maar dat weerhield het publiek er niet van om weer hard mee te zingen. 
“Twintig jaar geleden waren we er ook al bij om bij het eerste Mega Piraten 
Festijn in Lemelerveld. Het is hartstikke mooi dat we telkens weer gevraagd 
worden. Het festival is absoluut belangrijk voor ons. Als je hier staat, hoor je erbij. 
En backstage is het één grote familie. Iedereen kent elkaar al zo lang…”

William Bossong, de bassist/spreekstalmeester van Mooi Wark, kan dat alleen maar 
beamen. Hij is er afgelopen zaterdag al vroeg. “Ze hebben hier een opblaaskerk, die in het 
teken staat van happy høken. Daar staan Wim Salabim, Boer Bennie en de Beatcrooks. 
Een piratenfeestje in het klein. Ik mag daar mc’en en plaatjes draaien. Een mooi excuus 
om vroeg van huis te gaan. En het is ook mooi om alle andere artiesten weer te spreken 
en een biertje te drinken met de opbouwers. Ik kom uit Emmer-Compascuum, dit is een 
soort thuiswedstrijd. Er lopen hier heel veel bekenden.”

Hij herinnert zich nog de eerste keer dat hij bij het Mega Piraten Festijn was. “Dat 
was in 2005 of  2006 in Zelhem. Backstage hadden ze toen blikjes. Daar hebben we zo 
verschrikkelijk gezopen dat zelfs de organisatie zoiets had van ‘nou, nou…’ Ik weet niet 
of  het aan ons lag, maar volgens mij hebben ze sindsdien nooit meer blikjes gehad. Ik 
weet nog dat ik met Dennie Christian stond te praten. Maar ik dacht dat hij Bert Heerink 
was. Echt. En op basis daarvan stelde ik ook mijn vragen. Hij moet wel gedacht hebben: 
‘Wat een lul!’”

Lees verder op pagina 17.

Gewijzigde aanleverdata 
i.v.m. Pinksteren
In verband met de Pinksterdagen op zondag 28 
en maandag 29 mei a.s. kunt u uw OTO's of  
familieberichten bij de Bruna in Borger nog inleveren tot 
a.s. vrijdag 13.00 uur.

U kunt de OTO's, uw persberichten en/of  advertenties  
wel mailen naar redactie@weekinweekuit.com of   
har@regiomagazine.nl tot maandagmorgen 10.00 uur. 
Familieberichten kunt u nog mailen tot maandagmiddag  
16.00 uur. Wij wensen u alvast hele fijne Pinksterdagen toe. 

U kunt onze krant ook online lezen via
www.weekinweekuit.com

‘Niet klein te krijgen door ziekte MS’
Jannie, Carolien en Martine Oving beklimmen de Mont Ventoux

Op 29 mei 2023 doet ‘Team Onze’ mee aan de 11e editie van ‘Klimmen tegen MS’. 
Lopend, rennend en fietsend zullen ze naar de top van de Mont Ventoux in Frankrijk 
gaan, om zoveel mogelijk geld op te halen voor het nodige onderzoek tegen MS. 

Lees verder op pagina 5.

Jan Willem van der Kolk en het 
bijzondere verhaal over Annie Post-

Salomons uit Nieuw-Buinen
 
De meeste mensen kennen Jan Willem van der Kolk als 
voormalig wethouder van Stadskanaal. Tegenwoordig 
doet hij het ietsje rustiger aan en maakt hij onder meer 
onderdeel uit van de Raad van Toezicht voor het speciaal 
onderwijs in Borger-Odoorn. 

Lees verder op pagina 13.

Ben jij mantelzorger en raak je uit balans?

Dan kan de mantelzorg-
makelaar je helpen!
Deze week introduceren we een mantelzorgmakelaar 
uit de regio, Diane Goeree, van Samen Geregeld 
Mantelzorgmakelaars. Wist u dat 1 op de 4 Nederlanders 
een mantelzorger is?

Lees verder op pagina 19.
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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 maandag 29 mei (tweede pinksterdag) en  
vrijdag 2 juni is het gemeentehuis gesloten.

 Het Afvalbrengpunt is op vrijdag 2 juni 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.

▶

Goede isolatie bespaart 
ook in de zomer 
Vraag om een bezoek van 
de energiecoach

In het voorjaar en tijdens de warme 
zomermaanden hebt u ook veel aan een 
goede isolatie van uw woning. Goede 
isolatie houdt namelijk niet alleen de kou 
buiten en de warmte binnen, maar in de 
zomermaanden werkt het ook omgekeerd. 
Dan blijft de warmte buiten en de koelte 
binnen. De juiste beglazing in de kozijnen 
helpt enorm. En u hoeft in de warme periodes 
dan ook minder vaak de airco te gebruiken 
en dat is toch vaak een enorme energievreter. 
Juist nu is het dus goed om door te gaan met 
plannen om uw woning te verduurzamen en 
waar mogelijk te isoleren. 

De gemeente Borger-Odoorn heeft vrijwillige 
energiecoaches die veel weten over energie-
besparing en verduurzaming. Zij voeren een 
huiskamergesprek met inwoners en maken 
een verkennende energiescan van de woning. 
Daarbij geeft de energiecoach praktische 
informatie en tips aan inwoners over 
energiebesparing en duurzaam opwekken. 

Vraag een verkennend gesprek aan met een 
energiecoach: 
www.borger-odoorn.nl/energiecoach.

Vergadering gemeenteraad
▶ Raadsvergadering donderdag 25 mei,  
 19.00 uur, gemeentehuis Exloo

▶ Raadscommissie donderdag 1 juni,   
 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

De laatste tijd merkt onze afvalinzamelaar PreZero dat er regelmatig 
te zware containers aan de weg worden gezet. In de containers mag 
niet meer dan 80 kilo afval zitten. Is uw container zwaarder? Dan leegt 
PreZero deze niet. De apparatuur van het inzamelvoertuig kan hier kapot 
van gaan. Maar ook uw container gaat sneller stuk als deze te zwaar is.

▶

Doe niet te veel gewicht in uw container

De gemeenten Emmen, Coevorden, 
Borger-Odoorn, Provincie Drenthe 
en het Rijk willen het fi etsen meer 
stimuleren door doorfi etsroutes 
aan te leggen. Hiermee kunnen 
werkenden en scholieren snel van 
A naar B. Wij hebben een keuze 
gemaakt uit de doorfi etsroutes 
tussen Klazienaveen, Emmen, 
Borger en Coevorden. Tijdens drie 
inloopbijeenkomsten kunt u ze 
bekijken en uw mening geven. 

Wat zijn door� etsroutes precies? 
Doorfi etsroutes zijn niet zomaar 
fi etspaden. Ze hebben een paar 
extra’s die fi etsen nog aantrekkelijker 
maakt. Voor alle fi etsers, maar vooral 
voor werkenden en scholieren. Het 
wegdek is vlak en glad en wordt goed 
onderhouden. U krijgt vaak voorrang 
en er zijn weinig verkeerslichten. In de 
winter worden doorfi etsroutes zo snel 
mogelijk gestrooid. Voor de gemeente 
Emmen gaat het om de routes tussen 
de kernen Borger, Emmen, Coevorden 
en Klazienaveen. 

Drie inloopbijeenkomsten
Tijdens drie inloopbijeenkomsten kunt 
u vragen stellen aan medewerkers van 
de gemeenten of  uw mening geven. 
De inloopbijeenkomsten zijn van 
16.00 uur tot 20.00 uur. Aanmelden 
hoeft niet. 

- Dinsdag 30 mei 2023 
 Dorpshuis De Klink, Rietdekkershof  
5 in Nieuw-Dordrecht
- Woensdag 31 mei 2023 
 Dorpshuis Exloo, Hoofdstraat 58B 
in Exloo
- Woensdag 7 juni 2023 
 De Spinde, Wettringlaan 1 in Dalen

▶

Lekker door� etsen via een door� etsroute?

▶
Voucherregeling voor 
digitalisering Drentse 
bedrijven verlengd 

Tijd over om eens lekker 
in de tuin te werken? 
Grof  tuin- en snoeiafval 
of  kapotte bloempotten 
kunt u naar het Afval-
brengpunt in 2e Exloër-
mond brengen. 

Ook kunt u hier grotere 
voorwerpen brengen 
zoals een oude stoel, 
kast of  bank. Zijn deze 
voorwerpen nog in goede 
staat? Breng ze dan naar 
een kringloopwinkel. Dan 
kan iemand anders het 
nog eens gebruiken.

▶

Breng grof tuinafval naar het Afvalbrengpunt

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

▶ www.borger-odoorn.nl/evenementen

Bedrijven in Drenthe kunnen voor 
verbetering van digitalisering en digitale 
veiligheid een beroep doen op de 
subsidieregeling Digitaliseringsvoucher 
Drenthe. Die regeling wordt vanwege grote 
belangstelling verlengd. 

De Digitaliseringsvoucher Drenthe geldt voor 
bedrijven met een fysieke vestiging in Drenthe. 
Een voucher kan worden aangevraagd voor 
de aanschaf  van nieuwe producten, processen 
en diensten van een externe leverancier. 
Ook kan het worden gebruikt om bestaande 
producten, diensten of  processen te verbeteren 
door het toepassen van digitalisering. Denk 
hierbij aan het opzetten of  verbeteren van een 
webshop, het koppelen van een webshop aan 
de voorraadadministratie of  het laten uitvoeren 
van een scan om de digitale veiligheid te 
verbeteren. Aanvragers kunnen een subsidie 
ontvangen tot 50% van de totale projectkosten 
(minimaal €1.500,- tot maximaal €3.000,-). 

Kijk voor alle voorwaarden op de website van 
het Samenwerkingsverband Noord Nederland 
(snn.nl).

Wegwerkzaamheden
▶ tussen Borger en Drouwen  |  t/m 23 juni  
 vervangen waterleiding | eenrichtings-
 verkeer | omleiding van Borger naar 
 Drouwen

Op www.borger-odoorn.nl/werk-aan-de-weg 
vindt u actuele wegwerkzaamheden en 
-afsluitingen in Borger-Odoorn, ook van 
andere wegbeheerders dan de gemeente.

Hoe weet u hoe zwaar uw 
container is?
Kunt u uw container makkelijk aan 
de straat zetten zonder de hulp van 
bijvoorbeeld uw buurman? Dan is de 
kans groot dat uw container lichter 
is dan 80 kilo. U kunt ook in de 
Afvalwijzer kijken hoeveel kilo u de 
laatste tijd hebt aangeboden. Dit kan 
helpen om te vergelijken.

Is uw container zwaarder dan 
80 kilo?
Dan leegt PreZero uw container niet. 
Uw containers voor GFT en PMD 
kunt u de volgende ophaaldag aan de 
weg zetten. Haal van tevoren wel het 
teveel aan gewicht uit de container. 
Uw grijze container kunt u aanmelden 
voor de inhaalroute. Neem daarvoor 
contact met ons op via T 14 0591.

Het teveel aan gewicht kunt u naar een 
ondergrondse verzamelcontainer voor 
restafval brengen. Hiervoor heeft u uw 
afvalpas nodig.

Voorkom dat uw container te 
zwaar wordt
Doe bijvoorbeeld geen zand in uw 
container. De container wordt erg 
zwaar door zand. PreZero trof  laatst 
meerdere GFT-containers aan die 
zwaarder waren dan 100 kilo. De 
zwaarste woog 234 kilo!
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Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bruna Borger, Spar Exloo
Coop Odoorn - Jumbo Gieten - 
Total Nieuw-Buinen - Dagwinkel 
Gasselternijveen - Van Klinken 
Supermarkt Valthermond. Ook 
zullen we het gemeentehuis in Ex-
loo en het gemeentehuis in Gieten 
wekelijks voorzien van Week in 
Week uit.
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Echtpaar Lieben uit Exloo zestig jaar 
getrouwd

Locoburgemeester Henk Zwiep bracht afgelopen woensdag een bezoek aan het 
echtpaar Lieben uit Exloo. Reden: meneer en mevrouw waren die dag precies zestig 
jaar getrouwd. Van de gemeente Borger-Odoorn kreeg het echtpaar koffiekopjes met 
hun initialen aangeboden. In ruil kreeg Zwiep koffie met gebak.

Twee kinderen en vier kleinkinderen
‘We hebben elkaar ooit ontmoet op een 
bazaar in Klijndijk’, herinnert mevrouw zich 
nog goed. ‘Ik weet dat nog precies, want mijn 
man moest na die bazaar terug naar dienst. 
We zijn vervolgens in het gemeentehuis 
in Exloo getrouwd. We wonen nu al weer 
heel lang – op verschillende plaatsen- in 
Exloo. Geert komt ook uit Exloo, ik uit 
Klijndijk’, vertelt mevrouw. Samen kregen ze 
een dochter en een zoon. ‘En ondertussen 
hebben we vier kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen. Daar genieten we echt 
van. Jammer is dat niet alle (klein)kinderen 
in de buurt wonen. Onze dochter woont 
wel in de buurt, onze zoon in Hendrik Ido 
Ambacht. Ook de kleinkinderen wonen 
niet om de hoek; in Den Bosch, Blaricum 

en Leek. Maar het gaat prima met ze en ze 
hebben allemaal een goede baan en daar zijn 
we trots op.’

De tuin, fietsen en wandelen
Meneer en mevrouw vermaken zich nog 
best, onder meer met de grote tuin. ‘We 
kregen nog de complimenten van de 
locoburgemeester over de staat van de 
tuin. Verder fietsen en wandelen we zoveel 
mogelijk. We zijn heel blij dat we ons nog 
steeds prima redden samen. Dat willen we 
graag zo lang mogelijk volhouden. Vanwege 
ons huwelijksjubileum zijn we zaterdag 
heerlijk uit eten geweest met de kinderen 
en de achterkleinkinderen bij ‘t Wapen van 
Exloo. Dat was ontzettend gezellig.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Vrijdag 2 juni a.s.
Thema Avond E-bike bij 
Egberts Fietsen in Borger
Op vrijdagavond 2 juni organiseert Egberts Fietsen 
weer een thema avond, dit keer met het onderwerp 
E-bikes. Op deze avond worden verschillende thema’s 
besproken met betrekking tot verschillende zaken rond 
de elektrische fiets.
 
Thema’s welke besproken zullen worden zijn: 
• Wat kan een E-bike voor u betekenen? 
• Verschillende motoren
• Accu’s en de actieradius
• Verschillende aandrijvingen 
• Lage/hoge instap
• Veiligheid en fietshelmen 
• Sloten en verzekeringen  
• Zadels en zithouding op de fiets
• Tips voor het op- en afstappen

Na afloop zal er ruimte zijn om vragen te beantwoorden. 
Ook is er ruimte om fietsen te testen en/of  in gesprek te 
gaan met een van onze verkoopmedewerkers voor meer 
informatie gericht op uw situatie. 
 
De koffie met wat lekkers staat klaar vanaf  18.30 uur. De 
avond begint om 19.00 uur en zal rond 21.00 uur afgelopen 
zijn.
 
U vindt Egberts Fietsen aan de Hoofdstraat 63a te Borger. 
Tel. 0599 – 23 42 24 of  kijk eens op www.egbertsfietsen.nl

Zondag 4 juni tijdens 200 jaar Nieuw-Buinen
Dienst PKN en Baptisten Gemeente en 
inzameling voedselbank
Tijdens de feestweek van Nieuw-Buinen gaan we buiten in het openlucht op het 
grasveld voor sporthal de Splitting ’s morgens om 10.00 uur een dienst houden 
georganiseerd door PKN Gemeente en de Baptisten Gemeente uit Nieuw-Buinen en 
Christenen uit Nieuw-Buinen.

We zijn dankbaar dat ons dorp 200 jaar 
bestaat en we willen ontzettend graag als kerk 
naar buiten. Om het nog laagdrempeliger 
te maken om over ons geloof  in God en de 
redding die er is door Zijn Zoon - de Heere 
Jezus Christus te vertellen en daar over te 
zingen zoals we dat altijd doen, maar nu 
dus buiten. U/jij bent daarbij allemaal van 
harte welkom. We hopen op een prachtige 
zonnige dag want we hebben tot 16.00 uur 
programma met meerdere bands, sprekers 
en een fanatische kinderprogramma staan op 
de planning. Ook aan gratis eten en drinken 
is gedacht. We willen graag met mensen in 

gesprek, naar ze luisteren, voor u bidden. 
Ook is er een stand van de voedselbank 
aanwezig, die een inzameling gaat houden, 
mensen mogen hiervoor houdbare producten 
meenemen zoals : koffiemelk, suiker, jam, 
hagelslag, pak soep, chocolademelk, koffie, 
blik/glas groente, pannenkoekmeel, melk, 
bami/nasi kruiden. Graag tot ziens op 4 juni.
Team 10000 redenen tot dankbaarheid.

Broeders en zusters, u bent geroepen om 
vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw 
aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien 
elkaar in liefde. Galaten 5:13
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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 open-
bare ruimte (weg, groen, riolering) doet u 
via onze website: www.borger-odoorn.nl/
melding-openbare-ruimte. 
U kunt ons ook bellen via T 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 T 06 53 72 94 53.

▶

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 Hilde Timmermans

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

De Buinerhof Nieuw-Buinen Jaap Kuiper

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Odoorn Paul Dalhuisen

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.

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 20
▶ 19-05-2023, Valthe
 Brinkweg 6, het organiseren van Hunebed  
 Highway Classic op 27 augustus 2023, 
 Z2023-014515 (aanvraag)
▶ 19-05-2023, Borger
 Marslandenweg 5, het organiseren van 
 Spelweek Borger van 25 augustus tot 
 2 september 2023, Z2023-013412 (aanvraag)
▶ 19-05-2023, Odoorn
 Schaapstreek, het organiseren van het Oringer  
 Kids 2-daagse (OK2D) op 13 en 14 juli 2023,  
 Z2023-013484 (aanvraag)
▶ 19-05-2023, Borger
 Plein (Hoofdstraat), het organiseren van 
 BinnensteBuiten Festival Modeshow op 1 juli  
 2023, Z2023-014525 (aanvraag)
▶ 19-05-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep 593, Viering 200 jaar 
 Nieuw-Buinen van 31 mei tot en met 4 juni  

 2023, Z2023-006886 (verleend 15/05)
▶ 19-05-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 536, exploitatievergunning  
 snackbar de Vijver, Z2023-012166 (verleend)
▶ 19-05-2023, Buinerveen
 Noorderstraat 7a, het organiseren van een  
 spelweek van 30 augustus tot en met 
 2 september 2023 voor kinderen in de lee� ijd  
 van 4 - 16 jaar, Z2023-006753 (verleend)
▶ 19-05-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 417, het starten van een pedicure 
 praktijk in een vrijstaand bijgebouw  

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 17-05-2023, Odoorn
 Torenweg 24, melding brandveilig gebruik  
 kinderopvang (aanvraag omgevings-
 vergunning (uitgebreide procedure))
▶ 17-05-2023, 2e Exloërmond
 Noorderkijl 1, het plaatsen van handels-

 reclame ten behoeve van geldautomaat in het  
 gebouw (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 17-05-2023, Verkeersbesluit tot het instellen  
 van een kentekengebonden gehandicapten-
 parkeerplaats aan de De Baander 28 te Borger
▶ 16-05-2023, Bestemmingsplan 
 ‘2e Exloërmond, Jan Fabriciusstraat 
 herstructurering’ (vastgesteld)
▶ 16-05-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein)34, Hoofdstraat 34 
 te Borger, het organiseren van het jaarlijkse 
 Beachvolleybaltoernooi op het dorpsplein op  
 2 september 2023, Z2023-014099 (aanvraag)
▶ 16-05-2023, Odoorn
 Boshof, Oringer Weekend van 8 september tot 
 10 september 2023, Z2023-013473 (aanvraag)
▶ 16-05-2023, Exloo
 Boermarkeweg 8, het wijzigen van de 
 bestemming van 'wonen' naar 'ondernemen 

 of bedrijfsvoering' 
(verleende omgevingsvergunning)

▶ 16-05-2023, Buinerveen
 Hoofdstraat 1, het organiseren van 
 dorpspleinfeest Buinerveen op 8 en 
 9 september 2023, Z2023-013931 (aanvraag)
▶ 15-05-2023, Exloo
 Lindenlaan 8, het verbreden van een uitweg  

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 15-05-2023, Odoorn
  Andries Diepenbrugweg 7, 9, 11, 13, 15 en 17  
 (kadastrale sectie K 1198), het realiseren van  
 zes levensloopwoningen 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 15-05-2023, Klijndijk
 Melkweg 9, 11, 17 en 19 (kadastrale sectie A  
 10295), het bouwen van vier levensloop-
 woningen (aanvraag omgevingsvergunning)

◀

Is uw riool verstopt? Dan is het van belang 
dat u weet waar het ontstoppingsstuk zit. 
Weet u dat niet van uw woning? Neem 
dan contact met ons op via T 14 0591. Wij 
zoeken het ontstoppingsstuk gratis op. Laat 
u het ontstoppingsstuk opzoeken door een 
extern bedrijf ? Dan vergoeden wij de kosten 
daarvan niet.

Wat kunt u zelf doen?
Bij een storing in de rioolwaterafvoer kunt 
u zien of  het probleem op eigen of  op 
gemeentelijk terrein ligt:
- Staat het ontstoppingsstuk vol water? Dan zit  
 het probleem in de gemeentelijke riolering. 
 U kunt ons bellen, wij lossen het voor u op.
- Staat er geen of  nauwelijks water in het 
 ontstoppingsstuk? Dan is uw eigen rioolleiding 
 verstopt. Dit moet u zelf  oplossen. U kunt 
 een bedrijf  bellen dat gespecialiseerd is in 
 ontstoppingen van rioleringen.
- Woont u in een huurwoning? Dan kan uw 
 verhuurder misschien een oplossing bieden. 
 Informeer daar eerst naar.

Kijk voor meer informatie op 
www.borger-odoorn.nl/riool-verstopt. 

▶

▶ Beveiliging: Bij overlast of verdachte situaties, kunt u de beveiliging bellen: T 06-52 49 04 70.

Gaat u verhuizen 
binnen de gemeente?

www.borger-odoorn.nl/verhuizen

Riool verstopt?

Bekijk alle tips op www.brandveiligheidthuis.nl

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Borger-Odoorn heeft, inge-
volge artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie 
personen, het voornemen om met ingang van 
23 mei 2023 het vertrek naar een onbekend 
land op te nemen en als niet-ingezetene te 
registreren in de BRP: 

- De heer R.M.S. Spratt,  ingeschreven op   
 Drouwenerstraat 1, Borger.

Dit betekent dat de persoonsgegevens niet 
meer worden bijgehouden en de vermelding 
wordt opgenomen dat de verblijfplaats van 
betrokkene in of  buiten Nederland onbekend 
is. Deze persoon is dan niet meer op een adres 

in Nederland geregistreerd.
Dit kan vervelende (fi nanciële gevolgen heb-
ben voor bijvoorbeeld de ziektekosten-verze-
kering en (toekomstige) AOW-rechten.

Volgens artikel 2.39 en 2.43 van de Wet Ba-
sisregistratie personen moet een persoon die 
verhuist binnen de gestelde termijn schriftelijk 
aan de gemeente doorgeven wat het nieuwe 
adres is. Aan deze verplichting is niet voldaan.

Wij stellen u op grond van artikelen 3:2 en 4:8 
van de Algemene wet bestuursrecht in de gele-
genheid om vóór 21 juni 2023 uw zienswijze 
mondeling of  schriftelijk in te dienen. Na 
deze datum nemen wij een defi nitief  besluit.

▶

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

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

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

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 
09.30 uur: ds. Jonker.
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. 
G. de Klein.

Valthe
Protestantse gemeente, 28/05 09.30 
uur: ds. H. Thon, De Hoeksteen. 
30/05 10.00 uur: ds. van Elten, Ros-
winkel.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:  
Egbert Popken.
Protestantse gemeente, zie Valthe.

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 28 mei 9.30 uur, 
Eucharistieviering, celebr. Pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 31 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 28-5 om 9.30 u. ds. M.F. van 
Binnendijk, 19.00 u. ds. A.Lagendijk 
(zangdienst). 29-5 om 9.30 u. ds. W.J. 
Bakker uit Noordscheschut.

‘Niet klein te krijgen door ziekte MS’
Jannie, Carolien en Martine Oving beklimmen de Mont 
Ventoux om zo-veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek 
naar de ziekte MS
Op 29 mei 2023 doet ‘Team Onze’ mee aan de 11e editie van 
‘Klimmen tegen MS’. Lopend, rennend en fietsend zullen ze 
naar de top van de Mont Ventoux in Frankrijk gaan, om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor het nodige onderzoek tegen MS. 

Diagnose
De familie kwam in 2007 in aanraking 
met de ziekte MS doordat Henk, 
echtgenoot en (schoon)vader, de 
diagnose kreeg. Hij kreeg allerlei 
klachten aan armen en benen en ging 
gaande-weg achteruit. Ook dochter 
en (schoon)zus Annelies kreeg, nadat 
ze al een paar jaar kwakkelde met haar 
gezondheid, in november 2011 helaas 
ook de diagnose MS. 

Wat is MS?
MS is een zenuwziekte in je centrale 
zenuwstelsel en ruggenmerg. Wat 
je hersenen bedenken wordt via je 
zenuwen aangestuurd naar je spieren. 
Door MS worden die signalen niet 
goed door-gegeven. MS is een auto-
immuunziekte waarbij het lijf  zichzelf  
aanvalt en de beschermlaag rond-om 
de zenuw wordt afgebroken. Het 
signaal gaat zweven waardoor een 
gedeelte niet bij de spie-ren aankomt.

MS heeft wel duizend verschillende 
gezichten, wordt er wel eens gezegd. 
Bij niemand is het ver-loop van de 
ziekte hetzelfde, wordt daarmee 
bedoeld. Als je de diagnose MS 
krijgt, heb je geen idee hoe het met 
je zal vergaan. Misschien wordt je 
minder valide, verlies je cognitieve 
vaardighe-den of  misschien kun je je 
vasthouden aan de mensen waarbij 
de MS mild verloopt. Ruim 25.000 
Nederlanders ondervinden dagelijks 
de gevolgen van MS. Veel geld, voor 
o.a. onderzoek, is daar-om nodig om 
ons einddoel te bereiken: een MS-vrije 
wereld.

Team Onze
Drie jaar geleden werd al gesproken 
over het oprichten van een team, 
maar toen stak corona de kop op 
en ging het evenement niet door. 
Afgelopen zomer borrelde het idee 
opnieuw en zijn de eerste plannen 

gemaakt. Toen is “Team 
Onze” opgericht: het was 
elf  jaar geleden dat Annelies 
in de elfde maand van dat 
jaar de diagnose MS kreeg. 
Bovendien is het dit jaar de 
elfde keer dat het evenement 
“Klimmen tegen MS” in 
Frankrijk zal plaatsvinden. 
Met nog een dochter/
(schoon)zus en vrienden gaan 
Jannie, Carolien en Martine 
lopend de berg op.

“Samen met Annelies zijn 
we voortvarend aan onze 
trainingen begonnen”, aldus Carolien. 
Annelies had zich sinds elf  jaar nog 
nooit zo fit gevoeld. Acht weken 
geleden kreeg ze echter een terugval 
en heeft vijf  dagen in het ziekenhuis 
gelegen voor een herstelbehandeling. 
Bij haar jaarlijkse controle was 
op de MRI-scan te zien dat ze er 
ontstekingspuntjes bij had gekregen. 
Dat kan littekenweefsel zijn of  
een actieve ontstekingshaard. Er is 
toen gekozen voor een heel zware 
behandeling waar-door ze niet in 
staat is om 21 kilometer te wandelen. 
Dat zal hooguit de eerste of  laatste 
kilometer zijn.

Waar doen we het voor?
“Zo’n terugval drukt 
ons weer met de neus 
op de feiten”, aldus 
Jannie, “onze motivatie 
is de im-pact op het 
gezin van Annelies en 
haar echtgenoot Bart en 
twee kinderen door de 
onvoorspel-baarheid. Ze 
moeten door de ziekte 
andere keuzes maken dan 
ze soms willen.” 

Team Onze heeft flessen wijn en 
stroopwafels verkocht, stond op 

de kerstmarkt in Borger en de 
emballageactie bij de Albert Heijn in 
Borger heeft ook een mooi bedrag 
opgeleverd. “In totaal heb-ben we al  
€ 17.000 opgehaald, maar de 
komende week gaan we voor de  
€ 20.000”, aldus Martine. Hoe mooi is 
het om bij te kunnen dragen aan een 
MS-vrije wereld!

Na een trip van ruim 1.200 kilometer 
en 14 uur rijden gaat Team Onze 
maandag 29 mei de uitdaging aan 
op de Mont Ventoux. Ze gaan 
21 kilometer klimmen met een 
gemiddeld stijgingspercentage van 
8%. 

Mocht u Team Onze 
willen steunen middels 
een donatie, zou dat 
geweldig zijn. Via de 
onderstaande link kunt u 
meer in-formatie vinden 
en de mogelijkheid om 
te doneren. Hartelijk 
bedankt.

Team Onze (moves.ms)
www.klimmentegenms.moves.ms/
teams/team-onze

Op Tweede Pinksterdag gaan Jannie, Carolien en 
Martine de Mont Ventoux beklimmen 
in het kader van Klimmen tegen MS.

Foto: Ans Houben

Georganiseerd door de Protestantse Gemeente Borger
'Samen eten & ontmoeten' in 't Anker in Borger
Graag nodigen we u/jou uit om op vrijdag 9 juni mee te doen met 
'Samen eten & ontmoeten'. We willen een gezonde 3 gangen maaltijd 
serveren met een Oosters tintje, inclusief  een kopje koffie/thee en 
1 drankje. Vanaf  17.30 uur bent u welkom om alvast een drankje te 
nuttigen waarna we om 18.00 uur aan tafel gaan.

De kosten voor deze avond bedragen 
10 euro per persoon, kinderen 5 euro. 
We begrijpen dat dit bedrag misschien 
voor sommige mensen bezwaarlijk is. 

Schroom dan niet om dat bij één van 
ons aan te geven bij de aanmelding. 
We vinden dan vast een oplossing 
en zullen hier  discreet mee omgaan! 

We hopen veel mensen te mogen 
begroeten!  U bent van harte welkom 
in 't Anker, Brinkstraat 11 in Borger.

Opgeven kan via mail of  telefonisch. 
Opgeven kan tot 5 juni bij Trijntje 
Eising   trijntjeeising@hotmail.com 
06-24 27 12 76 of   Eefje Lensen  
eglensen@xs4all.nl 06-10 69 62 73.
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Fikse korting op aanschaf recreatiewoning
Open dagen Landgoed De Huynen in 
Schoonloo
Schoonloo heeft een geheel nieuw recreatiepark: Landgoed De Huynen. 
‘Landgoed De Huynen is een nieuw recreatiegebied en een uitbreiding van 
recreatiepark De Tien Heugten’, zegt Hendrik Russchen. Zowel De Tien 
Heugten als Landgoed De Huynen maken overigens onderdeel uit van Succes 
Parken. Tijdens het Pinksterweekend, op 27, 28 en 29 mei van 11.00 uur tot 17.00 
uur, worden er open dagen gehouden op Landgoed De Huynen.

Ruim aanbod recreatiewoningen
Tijdens de open dagen kun je kennismaken met én het nieuwe park én een zeer ruim 
aanbod van recreatiewoningen. ‘Er staan nu al ongeveer veertig chalets. Het is de 
bedoeling dat er in totaal tweehonderd komen. Tijdens de open dagen kun je deze 
recreatiewoningen bekijken en als je besluit om een woning aan te schaffen tijdens het 
Pinksterweekend, krijg je bovendien 10.000 euro korting’, vertelt Russchen.

Prachtige faciliteiten
De recreatiewoningen worden fasegewijs aangelegd. ‘Het is afhankelijk van de interesse 
voor de woningen hoe snel we kunnen bouwen. Nu staan er dus al ruim veertig chalets. 
Landgoed De Huynen wordt een zeer aantrekkelijk attractiepark. De faciliteiten worden 
prachtig met onder meer ook een subtropisch zwembad.’  Interesse: bezoek dan de 
open dagen tijdens het Pinksterweekend en schaf  een prachtige recreatiewoning aan  
met ook nog eens een prachtige korting. Landgoed De Huynen is gevestigd aan de 
Westdorperstraat 37 in Schoonloo. Telefoon: 0592-50 12 20. Zie ook  
www.tienheugten.nl/opendag. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Open Tuin in 1e Exloërmond
Op 28 en 29 mei kunnen tuinliefhebbers hun hart ophalen aan de Eerste 
Exloërmond 12 in 1e Exloërmond. Daar is de tuin van Geert en Ginie Klooster 
geopend, en dat van 11.00 uur tot 17.00 uur.

‘We hebben een frisse voorjaarstuin met bloeiende Allium, papavers en irissen. We vinden 
het bijzonder fijn dat andere mensen meegenieten van onze tuin’, zegt Ginie Klooster.

De tuin van Geert en Ginie is liefst 3000 vierkante meter groot. De tuin is omringd door 
windsingels met fraaie doorkijkjes. Er zijn grote borders in verschillende kleurnuances en 
je vindt er een verscheidenheid aan vaste planten, éénjarigen en grassen. Bovendien zijn 
er verschillende borders in de prairiesfeer. In de tuin vind je bovendien exposities, onder 
meer van hand geverfde stoffen, art quilts en schapenwollen objecten. Zie ook  
www.hondsrugtuin.nl. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Albumpresentatie Velvet-Rebel in 
d’Rentmeester in Valthermond
 
Dit wordt weer een parel van een concert! Houd jij van muziek met dynamische 
en energieke klanken, muziek met een boodschap en muziek van Thom Yorke 
(Radiohead)? Dan wil je dit concert van Velvet-Rebel niet missen.
 
Joeran Rosenmoller heeft in 2020 na jarenlang experimenteren met verschillende 
muziekstijlen (van klassiek tot indie tot rock) de juiste balans gevonden. Zijn muziek is 
gegroeid en gerijpt en heeft nu een autonome gelaagdheid en diepte gekregen – klaar 
om de wereld te veroveren. Zo kwam het prachtige album Un-Fold uit in 2022. En dat 
smaakt naar meer, want op 26 mei komt het nieuwe album “Nothing to Lose” uit!
 
Samen met zijn band zal hij op vrijdag 26 mei zijn nieuwe album presenteren en ook de 
zaal van d’Rentmeester in vervoering brengen. Tickets a €15,00 (+fee) via 
www.drentmeester.nl  Eerste kop koffie/thee is van het huis!

Bij het gemeentehuis in Gieten
Zomerexpositie fotovlub GiAF:
‘Oog in Beeld’
Fotoclub GiAF (Gieter Amateurfotografen) zal deze zomer in samenwerking 
met de gemeente Aa en Hunze een buitententoonstelling houden bij het 
gemeentehuis in Gieten. Het thema van de expositie is ‘Oog in Beeld.’ 

Het ‘oog’ is op heel verschillende manieren door de leden in beeld gebracht. Dit leverde 
een verscheidenheid aan foto’s op; soms met letterlijk een oog, het oog van de naald, 
een oog in een aardappel/boom of  een kattenoog, maar soms ook figuurlijk zoals bij 
oogappel. Dertig foto’s van 17 leden van GiAF zijn afgedrukt op canvas en gespannen in 
houten frames. De frames worden geplaatst langs de oprit naar de hoofdingang van het 
gemeentehuis. 

De tentoonstelling wordt op vrijdag 26 mei om 16.00 uur geopend door wethouder Kiena 
ten Brink van de gemeente Aa en Hunze. De foto’s zullen vanaf  dat moment tot en met 
tot en met 31 augustus te zien zijn bij het Gemeentehuis aan Spiekersteeg 1 in Gieten.   

Deze expositie is mede mogelijk is gemaakt met financiële ondersteuning van de 
Gemeente Aa en Hunze, Hubo Gieten en de firma Boter maakt bijzonder uit Gieten.  
Meer informatie www.gaif.nl
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Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Jacob en Jantje Moek uit Gieten: zeventig jaar getrouwd
Burgemeester Anno Wietze 
Hiemstra van de gemeente Aa 
en Hunze bracht  zaterdag een 
bezoek aan Jacob en Jantje Moek uit 
Gieten. Dit vanwege hun zeventigste 
huwelijksjubileum.  Jacob Moek 
(geboren in 1932) woonde heel zijn 
leven in Gieten. Hij ontmoette Jantje 
in het uitgaansleven. Samen hadden 
ze jarenlang en kruidenierswinkel 
aan de Asserstraat in Gieten.

Nadat ze hun zaak verkocht hadden 
aan de familie Broekman, namen 
ze hun intrek in een woning aan de 
Stokleggingslaan in Gieten en daar 
wonen ze nu nog steeds met erg veel 
plezier.  Jacob werkte onder meer bij 
Schuitema in Gieten. Tegenwoordig is 
hij vrijwel dagelijks bezig in de grote 
tuin. Jantje zorgde met name voor  de 
drie kinderen en verrichtte daarnaast 
vrijwilligerswerk, iets dat ze nog steeds 
met veel plezier doet.

Jacob en Jantje kregen drie kinderen en 
inmiddels zijn er vier kleinkinderen en 

elf  achterkleinkinderen. Ze staan samen 
nog volop in het leven. Zaterdagmiddag 
werd het bruidspaar verrast door 
muziekvereniging TOGIDO uit 
Eext, iets dat door de straatvereniging 

Stokleggingslaan geregeld was. De 
gezellige zaterdag werd vervolgens 
met familie en vrienden afgesloten in ‘t 
Maotie in Gasselte. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Veel belangstelling voor kledingbeurs in Borger
De Stichting Voedselkast Borger 
organiseerde vrijdag en zaterdag een 
kledingbeurs in ‘t Anker in Borger. 
Op vrijdag kon er gratis kleding 
uitgezocht worden door mensen die 
voldoen aan de voorwaarden van 
de Kledingbank Borger. Een dag 
klater kon de kleding door andere 
belangstellenden gekocht worden. 
De opbrengst van de kledingbeurs 
vloeide in de kas van Stichting 
Voedselkast, die daar weer nieuwe 
producten voor kan kopen.

‘Zeker niet ontevreden’
‘We zijn als organisatie bijzonder 
tevreden over de opkomst’, zegt Anita 
van Stichting Voedselkast Borger. 
‘Zowel van leden van de Kledingbank 
als van nieuwe leden die zich  vrijdag 
aan hebben gemeld. Ook de verkoop 
op zaterdag liep prima. Het had wellicht 

wel ietsje drukker kunnen zijn. Als we 
echter kijken naar het mooie weer en de 
andere activiteiten die er in de buurt te 

doen waren, mogen we voor een eerste 
keer echt niet ontevreden zijn.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Ruim 40 jaar terreinknecht van vv Gieten
Afscheid vol respect voor terreinknecht Jan Smit 
 
Afgelopen vrijdag nam 
de klussenclub van 
voetbalvereniging Gieten 
afscheid van Jan Smit. Smit 
was vanaf  begin tachtiger 
jaren (van de vorige eeuw) 
terreinknecht van de 
voetbalclub, een functie die 
hij dus ruim veertig jaar 
heeft vervuld.
 
Jan, die vorige week 83 jaar 
is geworden, werd met een 
envelop met inhoud, een 
bos bloemen en een pen met 
inscriptie uitgeleide gedaan. 
(Tekst en foto: Be Speelman)
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Publiek geniet van brandweerwedstrijd in Gieten
Op het industrieterrein van 
Gieten werd zaterdag een 
brandweerwedstrijd gehouden. 
Het doel van deze wedstrijd was 
tweeledig: het publiek interesseren 
om aan de slag te gaan voor de 
brandweer in Gieten en daarnaast 
ook om de vakbekwaamheid van 
de spuitgasten te testen. Aan de 
wedstrijd namen in totaal acht 
brandweerkorpsen uit heel het land 
deel.

‘Brand in houtzagerij met gewonden’
Er worden regelmatig door heel het land 
brandweerwedstrijden georganiseerd. Zo 
houden de vrijwilligers hun vaardigheid 
op peil, terwijl de wedstrijden ook 
telkens weer een uitdaging zijn voor de 
korpsen. Zo weten ze vooraf  niet wat ze 
precies te wachten staat. In Gieten was 
denkbeeldig sprake van brand bij een 
houtzagerij. Daarbij was een gewonde 
bij de zaag en nog een gewonde elders 
in het gebouw. De deelnemende 
korpsen trokken veel publiek. En 
wellicht zitten daar mensen bij die zich 

aan willen sluiten bij de brandweer in 
Gieten.

Nieuwe mensen binden
‘Het doel van een brandweerwedstrijd 
is inderdaad ook om nieuwe mensen 
te binden. Nou is het niet zo dat wij 
een tekort aan mensen hebben, maar 

regeren is vooruitzien. Voor je namelijk 
aan de slag kunt, krijg je een opleiding 
die twee jaar duurt. Dat betekent 
dat we dus altijd naar de toekomst 
moeten kijken wat betreft de personele 
bezetting’, zegt chef  Edwin Veldman. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
 

Seniorenvereniging Borger sluit 
seizoen af
De Seniorenvereniging Borger sloot afgelopen dinsdag het seizoen af. Liefst 
41 mensen gingen er met de bus op uit vanaf  het Hunzehuys in Borger.

Via een toeristische route werd 
Giethoorn bereikt, waar een tussenstop 
gehouden werd. Vervolgens ging de 
reis naar Elburg, waar het gezelschap 
ontvangen werd bij Bakkerij-Maalderij 
Schuld.

In de bakkersmolen werd vervolgens 
van een lunch genoten, waarna een 
rondleiding door de molen volgde. 
Na koffie en gebak werd de terugreis 
naar Borger aanvaard. Al met al een 
zeer geslaagde dag en een prima 
seizoensafsluiting! (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Zaterdag 17 juni om 16.00 uur
Feestelijke opening nieuwe expositie in de 
Magarethakerk te Odoorn
Rolien Schrik exposeert 
met nieuwe schilderijen 
in de Kerk te Odoorn. 
Na een succesvol eerdere 
expositie is Rolien 
nogmaals gevraagd om 
te exposeren. Zaterdag 
17 juni om 16.00 uur zal 
de opening plaatsvinden 
van de expositie. 
Tijdens deze feestelijke 
opening zullen er 
ongeveer 40 schilderijen 
tentoongesteld worden.

Van deze werken blijven er een aantal 
hangen die dan te bewonderen zijn 

van 17 juni t/m 6 september. Rolien 
vindt het heel leuk als u een kijkje komt 

nemen tijdens de opening. Toegang tot 
de opening en de verdere expositie is 
gratis. 

Wilt u alvast wat werk van Rolien 
bewonderen dan kunt u een kijkje 
nemen op haar site www.spavento.nl

Meer informatie over de openingstijden 
van de Magarethakerk te Odoorn vindt 
u op www.sokc.nl

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

BMW X1s Drive20i Automaat High Exec. navi/leder /
panodak/camera/18”LM
Juni 2020 - Wit metallic - Leder - Benzine 
Automaat - 18.624 km - Nieuwprijs: €57.880,-

PRIJS

€ 40.899,-

PRIJS

€ 14.999,- 

Ford B-MAX1.0 EcoBoost Titanium 
navi/16”LM /cruise/clima/pdc
Mei 2018 - Zwart metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
50.392 km - Nieuwprijs: €27.220,-

PRIJS

€ 25.999,- 

Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure navi/
clima/17”LM /camera/cruise 
Februari 2021 - Wit - Half leder
Benzine - Handgeschakeld 
22.535 km - Nieuwprijs: €31.220,-

PRIJS

€ 31.499,- 

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

PRIJS

€ 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

€ 18.899,- 

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

PRIJS

€ 14.700,- 

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

PRIJS

€ 16.499,- 

NISSAN MICRA 1.0 IG-T N-Connecta 
navi/airco/16”LM
November 2020 - Grijs metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
38.659 km - Nieuwprijs: €23.440,-

PRIJS

€ 16.999,- 

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

PRIJS

€ 21.799,- 

Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack navi/
airco/16”LM /pdc/cruise
Juli 2022 - Zwart metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld
11.707 km - Nieuwprijs: €25.720,-

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

€ 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

€ 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

€ 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

€ 26.699,- 

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

PRIJS

€ 32.999,- 

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

PRIJS

€ 17.999,- 

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

WORDT

VERWACHT
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Uitslag Klaverjassen
in 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 17 mei:
1e prijs   Bertus vd Laan         5630
2e prijs   Jaap van Aarst          5394
3e prijs   Teun Palm                5349
4e prijs   Rolf  Kraster              5178    

Poedel   Johan Prins               3656

Daarnaast werden tijdens deze laatste kaartavond de 
seizoenprijzen uitgereikt. Het werd uiteindelijk tot 
aan de laatste avond een nek-aan-nek race. Eindstand 
seizoen 2022-2023:

Bertus van der Laan 49.944
Geert Middeljans  49.530
Johan Prins  49.304 

Meeste keren een (door)mars: Johan Prins 20x. 
Volgende kaartavond: we beginnen begin oktober 
weer!

50 Jarig Jubileum Volksdansgroep "de Schaop'ndansers" 
start in Exloo

Dit jaar bestaat “de Schaop’ndansers” 50 jaar Wij gaan dit heugelijke feit 
vieren, met diverse activiteiten verspreid over het hele jaar. De aftrap is op het 
Schaapscheerdersfeest op 27 mei in Exloo. De opening van ons jubileumjaar 
zal verricht worden door Burgermeester Jan Seton van Gemeente Borger-
Odoorn. Men heeft de bevriende  Volksdansgroep “de Wieringer Dangsers” uit 
Hippolytushoef  en Muziekvereniging “ODO” uit Odoorn ook uitgenodigd.

Muziekvereniging ODO en MK Beats 
uit Klijndijk
Speciaal voor deze dag gaat 
Muziekvereniging “ODO” een muziekstuk 
instuderen en gaan “de Schaop’ndansers” 

samen met een kindergroep van 
dansschool MK Beats uit Klijndijk op dit 
muziekstuk een Klompendans uitvoeren. 
Ook gaan “de Schaop’ndansers” samen 
met Muziekvereniging “ODO” 2 avond 

optredens verzorgen op 10 juni op het 
plein bij de kerk in Odoorn en op 1 juli 
op Het Perronplein in Valthe ( wel onder 
voorbehoud van droog weer )

Deelname aan groot internationaal 
volksdansfestival
Verder gaat de groep deelnemen aan een 
groot internationaal volksdansfestival De 
Europeade in Gotha Duitsland van 12 t/m 
16 juli. Hier zullen ongeveer 4000 dansers 
en muziekkanten uit diverse Europese 
landen optreden in de stad en in het 
stadion. Ook is er een defilé door de stad 
met alle deelnemende groepen.

Weekend weg met de leden
Natuurlijk gaat men zich zelf  ook nog 
verwennen met een weekend weg voor de 
leden van 15 t/m 18 september. Locatie 
is nog een verrassing. Al met al belooft 
het een leuk jaar te worden en misschien 
spreekt dit u aan, dan kunt u altijd 
vrijblijvend een oefenavond bezoeken 
of  het contactformulier op onze website 
www.schaopndansers.nl invullen, dan 
nemen wij zo snel mogelijk contact met 
u op.

Natuur in het heden en verleden in het Hunebedcentrum 
in Borger
Van mammoeten, ijstijden tot natuur, tijdens het Pinksterweekend kunnen 
bezoekers van het Hunebedcentrum aan de hand van verschillende thema’s 
kennismaken met onderzoek naar natuur in het heden en verleden. Op 
zaterdag 27 mei doen wetenschappers samen met bezoekers onderzoek naar de 
biodiversiteit, CO2 opslag, waterberging en verkoeling in Tiny Forest het Oerbos 
in het Oertijdpark van het Hunebedcentrum. Op 28 en 29 mei kunnen bezoekers 
tijdens de Mammoetdagen kennismaken met ijstijd-experts en onderzoek door 
deel te nemen aan interactieve lezingen en workshops over mammoeten en 
fossielen.  

Samen onderzoek doen naar natuur
Tijdens de science-dag op zaterdag 27 
mei tussen 11:00 en 15:00 uur voeren 
wetenschappers samen met bezoekers 
verschillende metingen uit om de de 
biodiversiteit (vlinders, bestuivers en 
bodemdiertjes), CO2 opslag, waterberging 
en verkoeling in Tiny Forest het Oerbos 
vast te stellen. De metingen zijn snel, 

simpel en vooral heel erg leuk voor jong 
en oud. Met deze metingen wordt gekeken 
naar de voordelen en effecten van het 
in maart door basisschoolleerlingen en 
vrijwilligers geplante Tiny Forest bij het 
Hunebedcentrum.

Natuur in het verleden
Op 28 en 29 mei kunnen bezoekers zich 

verwonderen over de natuur ten tijde van 
de ijstijden. Wetenschappers en ijstijd-
experts geven tijdens de Mammoetdagen 
verschillende familielezingen over 
de ijstijden, de mammoet en andere 
prehistorische ijstijddieren. Daarnaast 
is er ook een interactief  programma 
waarbij onder andere je zelf  je eigen 
fossielen kunt laten determineren en 
een mammoet kunt boetseren onder 
begeleiding van reconstructie kunstenaar 
Remi Bakker. Tot slot is dit weekend ook 
het perfecte moment om oog in oog te 
staan met het skelet van de prehistorische 
holenbeer, dat sinds kort te zien is in 
het Hunebedcentrum. Kijk voor het 
programma op www.hunebedcentrum.eu/
mammoetdagen

Gieten was weer startplaats van de Omloop door het  
Land van Bartje
Ieder jaar vindt de klassieker de 
Omloop door het Land van Bartje in 
Drenthe plaats en al vele jaren in en 
rond Gieten. Dat was ook afgelopen 
zaterdag zo toen vele wielrenners 
er vanaf  de Bonnen startten. Twee 
categorieën verschenen aan de 
start: eerst de nieuwelingen (15- en 
16-jarigen) en daarna de junioren (17- 
en 18-jarigen).

De wedstrijd werd ook dit jaar door de 
Stichting Ondersteuning Wielersport 
Assen in samenwerking met de Vereniging 
Gieter Wielerronde georganiseerd. Deze 
stichting organiseert ook de European 
Junior Cycling Tour Assen, ook bekend als 
de Jeugdtour Assen. Lineke Kerstholt uit 
Assen is van de Stichting Ondersteuning 
Wielersport Assen en organiseert al 
jarenlang wielerwedstrijden. De wedstrijd 
was ook dit jaar weer een groot succes. 
Er waren drie winnaars: twee bij de 
nieuwelingen en één bij de junioren. 
Dat is zo omdat de nieuwelingen zijn 
onderverdeeld in eerste- en tweedejaars. 
Bij eerstejaars nieuwelingen won Finn 
Bastiaanse, bij de tweedejaars- Rick 
Versloot. Bij de junioren snelde Joeri 
Schaper zich naar de winst.

De renners hadden met best zware 
omstandigheden te maken: natuurlijk de 
heuvels van de Hondsrug, maar ook de 
harde wind waardoor echt de sterksten 
overbleven. Wethouder Ivo Berghuis uit 
Gieten van de gemeente Aa en Hunze 
gaf  het startschot en bij de start stonden 
tientallen mensen te kijken. Onderweg 

keken af  en toe ook mensen. “Het was 
prachtig dat we deze wedstrijd hier 
weer konden organiseren. Dankzij de 
vele vrijwilligers die meehielpen en de 
sponsoren is dit mede mogelijk gemaakt”, 
sprak Kerstholt. (Week in Week uit / Gerry 
Grave. Foto: Herman van Oost)

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

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Familieberichten

kunt u inleveren

tot vrijdag 13.00 uur 

(i.v.m. Pinksteren) 

bij de Bruna

in Borger.

Graag willen wij eenieder bedanken voor het 
medeleven, de vele bloemen, kaarten en de troost 
die we mochten ontvangen na het overlijden van 
onze lieve dochter en zus

Tamarinde Frances Brandt 

Marinde

De vele blijken van medeleven 
hebben ons goed gedaan.

Wim en Aldrina, Exloo
Nicolyne en Arend, Peize
Hugo en Inge, Groningen

Live uitgezonden vanuit MFC de Spil in Gasselternijveen
Gasselternijveen kwam aan bod in 
radioprogramma Pointer
Zondagavond, 21 mei jl., werd het NPO radio 1 onderzoeksprogramma Pointer van de KRO/NCRV  
live uitgezonden vanuit MFC de Spil in Gasselternijveen. Het onderwerp was de veronderstelde 
gezondheidskloof  in de Veenkoloniën. Uit onderzoek is gebleken dat inwoners in de Veenkoloniën 
gemiddeld korter leven en ook langere tijd in minder goede gezondheid. In 2015 werd daarom het 
project Kansen voor de Veenkoloniën gestart.

In gesprek met wetenschappers, bewoners en 
bestuurders werd vastgesteld dat het programma 
feitelijk niet aan de verwachtingen heeft kunnen 
voldoen. Algemeen was men het er over eens 
dat allerlei goed bedoelde programma’s  die van 
hogerhand gepresenteerd worden, weinig tot geen 
kans van slagen hebben. De belangrijkste conclusie 
was dat wanneer er iets daadwerkelijks aan de situatie 

veranderen moet,  er met inbreng van de inwoners 
of  de talrijke bewonersinitiatieven actie ondernomen 
moet worden.

In het programma was ook nog een leuke reportage 
over de Huiskamer in de Spil  en een ritje met de 
Spil-Express opgenomen.

Jan Willem van der Kolk en het bijzondere verhaal over Annie Post-Salomons
uit Nieuw-Buinen
‘De rol van Annie in het verzet is ten onrechte onderbelicht gebleven’
 
De meeste mensen kennen Jan Willem van der Kolk als voormalig wethouder van 
Stadskanaal. Tegenwoordig doet hij het ietsje rustiger aan en maakt hij onder meer 
onderdeel uit van de Raad van Toezicht voor het speciaal onderwijs in Borger-
Odoorn. Van der Kolk is tegenwoordig ook publicist en verzorgt lezingen. Afgelopen 
woensdag sprak hij in het Onderduikersmuseum in Nieuwlande over Annie Post-
Salomons, verzetsheld uit Nieuw-Buinen. ‘Wat deze vrouw meegemaakt en heeft 
moeten ondergaan is ongekend. Bovendien is haar rol in het verzet ten onrechte 
onderbelicht gebleven’, zegt Van der Kolk.
 
Geboren en getogen in Nieuw-Buinen
Het verhaal in de notendop;  Annie is 
geboren en getogen in Nieuw-Buinen. Ze 
trouwde met Marinus Post en raakte tijdens 
de oorlog al snel betrokken bij het verzet. 
‘Marinus had al heel snel in de gaten wat 
er ging gebeuren. Ze gaven onderduikers 
onderdak, soms wel twintig tegelijk. Annie 
was degene die ze verzorgde, terwijl ze 
ook nog eens de zorg had over acht eigen 
kinderen. Ze was de hele dag aan het koken’, 
zegt Van der Kolk. In juli 1943 ging het 
mis. Er komt een inval. Marinus vlucht met 
een schotwond, Annie wordt opgepakt. 
Krijgt meteen een pistool tegen het hoofd. 
‘Wat ze vervolgens allemaal heeft moeten 
ondergaan is echt ongekend. Ze werd op 
tal van verschillende manieren gedwongen 
om te praten. Om informatie te geven. Dat 
gebeurde op het politiebureau in Kampen 
(de toenmalige woonplaats van Annie), in 
de Koepelgevangenis in Arnhem en Kamp 
Vught. Annie gaf  echter geen krimp, hoe 
moeilijk ook.
 
Mentaal en fysiek gebroken
Annie werd in een overvolle trein afgevoerd 
naar Ravensbruck en later naar een subkamp 

van Dachau. Ze werkte er met andere 
vrouwen in een wapenfabriek. Ze overleefde 
de bekende staking, werd met zeventig 
vrouwen opgesloten in één cel (tien vrouwen 
overleefden het niet) en zelfs de al even 
beruchte ‘Dodenmars’. ‘Hoe ze overleefde, is 
nog steeds een groot wonder. Na de oorlog 
was ze mentaal en fysiek gebroken. Tijdens 
haar gevangenschap was ze samen met andere 
vrouwen. Die hebben elkaar er echt doorheen 
gesleept. In z’n algemeenheid kan gesteld 
worden dat de rol van de vrouw binnen het 
verzet toch al sterk onderschat wordt’, zegt 
Van der Kolk.
 
Blijmoedige vrouw
Annie was en bleef  altijd die blijmoedige 
vrouw. Over Marinus en Johannes Post 
werden na de oorlog boeken geschreven, 
Hun prominente rol in het verzet werd alom 
geroemd. Terecht ook. Annie werd slechts 
zelden genoemd. ‘Pas recent ontdekte ik een 
publicatie waar ze ook écht genoemd werd.  
Dat verdient ze ook’, zegt Van der Kolk. Het 
verhaal dat Van der Kolk vertelde, ging door 
merg en been. Het was bovendien het bewijs 
dat we moeten blijven herdenken. ‘Vind ik 
zeker ook. Dit verhaal heeft mij gepakt. Het 

voelt zo dichtbij. Annie en haar familie waren 
net zulke mensen als jij en ik. Deze verhalen 
confronteren je met jezelf. Wat zou ik doen ik 
een dergelijke situatie? Het zijn vragen die ik 
mezelf  zeker wel gesteld heb.’
 
Straatnaam in Nieuw-Buinen?
Jan Willem van der Kolk vertelt graag over 
Annie Post-Salomons. ‘Dat doe ik eens per 
jaar. Nu was het in Nieuwlande, een jaar 
eerder in het Streekhistorisch Centrum in 
Stadskanaal. Opdat wij Annie niet vergeten. 

Wat dat betreft ben ik verheugd met het 
feit dat er plannen liggen om een straat in 
Nieuw-Buinen naar Annie Post-Salomons te 
benoemen. Die straten zouden in de nieuwe 
woonwijk ‘Oosterwijk’ moeten komen te 
liggen. Ik weet dat een aantal raadsleden 
zich daar sterk voor maakt. Het zou Annie 
toekomen. Haar rol in het verzet is namelijk 
onderschat, zoals dat eigenlijk voor nog veel 
meer vrouwen in de Tweede Wereldoorlog 
geldt.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Harrie Meiringh
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Klassiek in ’t Veen sluit af met feestelijk 
concert van het VKSO in Valthermond

Zondagmiddag 4 juni vindt in Valthermond de afsluiting van het 21ste seizoen van 
Klassiek in’t Veen plaats met een feestelijk concert met het Veenkoloniaal Symfonie 
Orkest. Dirigent Lubertus Leutscher laat muziek klinken van Grieg, Mendelssohn, 
Bloch en Moessorgski. Medewerking wordt verleend door Carla Leurs, viool en 
Christiaan van Hemert, cello.

Het orkest is in 2010 opgericht door dirigent 
en artistiek leider Lubertus Leutscher en 
mag zich al enkele jaren “Het orkest van 
de Veenkoloniën” noemen. Leutscher 
begon zijn muzikale opleiding op achtjarige 
leeftijd met trompet en piano. Hij studeerde 
aan het Conservatorium te Groningen en 
speelde in deze periode ook in het nationaal 
fanfareorkest én in het Nederlands voetbal 
jeugdelftal. Uiteindelijk koos hij voor een 
carrière als musicus.

Het orkest speelt de Peer Gynt suite van 
Edvard Grieg en Een nacht op de kale berg 
van Modest Moessorgski. Twee klassieke 
toppers, die op beeldende wijze een spannend 
en emotioneel verhaal vertellen.

Samen met violiste Carla Leurs speelt 
het Veenkoloniaal Symfonie Orkest het 
geliefde vioolconcert in e-klein van Felix 
Mendelssohn. Carla is of  was als (gast)
concertmeester verbonden aan allerlei 
orkesten, waaronder het Orkest van het 
Oosten in Enschede. Ze is docent aan het 
conservatorium van Utrecht.

Ook wordt Prayer ten gehore gebracht, het 
eerste van drie stukken “From Jewish Life” 
van Ernest Bloch. De solist in dit stuk is 
Christiaan van Hemert, die behalve cellist in 
het orkest ook werkzaam is als pianostemmer.

Dit concert is het laatste dat onder artistieke 
leiding van Marion van den Akker tot stand 
is gekomen. Na 21 jaar geeft zij het stokje als 
programmeur over aan cellist Jan Ype Nota. 
Klassiek in ’t Veen presenteert op 4 juni met 
zijn programma 2023-24 het eerste seizoen 
van Jan Ype.

Programma
Grieg: Peer Gynt suite, op. 23. Mendelssohn: 
Vioolconcert in e-klein, op. 64.
Pauze
Bloch: Prayer (voor cello en orkest) (1925)
Moessorgski:  Een nacht op de kale berg 
(1867)

Zondag 4 juni Rian de Waal zaal, 
concertboerderij d'Rentmeester, Zuiderdiep 
279, Valthermond
feestelijke afsluiting met het Veenkoloniaal 
Symfonie Orkest.

NK Plaatsen voor de springgroep meiden 
van G.V. Weerdinge
 
Op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 
stonden een paar mooie springNK 
Plaatsen voor de springgroep meiden van 
G.V. Weerdinge!groep meiden te stralen 
op de plaatsingswedstrijd voor het NK 
te Leeuwarden.Prachtige cijfers werden 
behaald. Niet wetende of  het goede 
cijfers waren, gezien G.V. Weerdinge 
hier voor het eerst aan deelnam. Met een 
deelnemersveld van ruim 50/63 turnsters, 
vonden we dit een leuke, gezellige en 
mooie ervaring. Het wedstrijdweekend 
goed afgesloten door Dianne de Rijk – 
Nieborg.
 
Finale plaatsen voor:

Airtrack:
Nina Gernaat ( Junior C) 18de
Britte Idema (Junior C) 1ste reserve
Lana Smelt ( Junior C) 2de reserve
Minitrampoline:
Danée Smelt ( Jeugd C) 3de
Lana Smelt ( Junior C) 8ste
Britte Idema ( Junior C) 11ste
Pegasus:
Nienke Goet ( Junior C) 1ste!!!!!
Nienke Brunia (Junior C) 3de!!
Nina Gernaat ( Junior C) 14de.

Verder hele mooie hoge middenmoot voor 
de volgende meiden! Robin Stooker (Junior 
C), Amy Drenth ( Junior C), Hannah Dittrich 
( Jeugd C), Vera van Os (Jeugd C), Lieke 
Stuulen (Jeugd C).

We horen de meiden nog zeggen: “Dianne 
weet je zeker dat we hier aan mee kunnen 
doen. WAT waarom heb je niet gezegd dat dit 
Landelijk is? WAT is dit plaatsing voor NK?''
En jullie: Wat doen wij hier, die andere 
meiden zijn veel te goed'!. Bewijst maar 
weer dat motivatie meer kan brengen dan de 
mogelijkheden in faciliteiten!  
Zooooooooo Trots !!!!

Harm en Hennie van der Veen uit Gieten 
zijn zestig jaar getrouwd

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze brengt deze 
week natuurlijk ook een bezoek aan Harm en Hennie van der Veen-Speelman. Dit 
vanwege het feit dat ze precies zestig jaar getrouwd waren.

Boer en huisvrouw
Harm is ondertussen 89 jaar, Hennie is twee 
jaar ouder. Bijzonder: beiden woonden altijd 
aan de Spekstoep in Gieten. Hij op nummer 
2, zij op nummer 9. En nu nog wonen ze 
op nummer 2.  Met wat hulp wonen ze nog 
steeds samen. Samen kregen ze een zoon, 
Maris. Harm was heel lang boer, Hennie 
was vooral huisvrouw. Samen bezochten 
ze jarenlang op de motor de TT in Assen. 
De eerste ontmoeting vond plaats tijdens 

een feest op het voetbalveld in Gieten, zo’n 
zeventig jaar geleden, al kenden ze elkaar 
natuurlijk al van het feit dat ze in dezelfde 
straat woonden. Ze kenden elkaar dus wel 
al.  Harm en Hennie hadden heel lang (fok)
paarden, die geweldig verzorgd werden. 
Tegenwoordig hebben ze nog twee paarden, 
twee oudjes. Je ziet ze vanaf  de Hondsrug 
vredig in het weiland grazen. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Echtpaar Sloots uit Gieten zestig jaar 
getrouwd

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra vracht afgelopen woensdag een bezoek aan 
Willem en Henderkien Martens-Sloots. Op die dag waren meneer en mevrouw 
namelijk precies zestig jaar getrouwd. Uit handen van Hiemstra kreeg het echtpaar 
een bloemstuk en een uittreksel van hun huwelijk uit het archief  van de gemeente. 
‘Vooral daar zijn we heel erg blij mee’, zegt mevrouw Sloots.

Twee zoons en drie kleinkinderen
Meneer (84) en mevrouw (83) die elkaar 
ontmoetten op de kermis in Gieten tijdens de 
Gietermarkt runden heel lang een boerderij 
in Gieterveen. ‘Ongeveer veertig jaar. Dat 
was heel hard werken. Mijn man was echt 
boer, ik deed de huishouding en was boerin. 
Later heeft een van onze twee zoons de 
boerderij overgenomen’, vertelt mevrouw. 
Tegenwoordig woont het echtpaar naar 
volle tevredenheid in Gieten. ‘We rijden niet 
meer in de auto en fietsen ook niet meer. 

Je merkt natuurlijk wel dat je ouder wordt’, 
vertelt mevrouw. Het huwelijksjubileum 
werd over verschillende dagen gevierd. 
‘Anders wordt het zo druk. We hebben 
het met onze familie en wat vrienden 
gevierd. Het was bijzonder gezellig en leuk.’ 
Het echtpaar kreeg twee zoons en heeft 
ondertussen drie kleinkinderen. Een daarvan 
woont tegenwoordig in Florida, waar hij 
fysiotherapeut is. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

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

Open tuin in Buinen
Op zaterdag 3 juni doen wij voor de vijfde keer mee 
aan de Open tuin dagen. Onze tuin van bijna 5ooo m2 
is nogal gevarieerd en heeft veel verschillende hoekjes, 
bosranden en takkenwallen, vijvers, een kruiden- en 
groentetuin, een boomgaard, wilde bloemenweide en 
kleurige borders. Wij proberen een tuin te hebben waar 
je steeds weer verrast wordt door geheel verschillende 
sferen.

Verwacht geen ‘nette’ tuin. 
Op veel plekken is het 
‘rommelig’ en de grond is zo 
veel mogelijk bedekt omdat 
dit goed is voor de grond 
en het grond leven. Daarbij 
proberen we iets van de 
Perma cultuurmethode toe 
te passen, dus met veel zorg 
voor aarde, plant en dier(tjes). 
We vinden het belangrijk dat 
er ondanks aanleg en hele 
mooie plantenborders er 
toch iets van een evenwicht 
ontstaat tussen natuur en 
cultuur. Waar vogels en

 vlinders, bijen en insecten 
hun huis kunnen hebben.

Er is catering. Er zijn 
plantjes te koop. Er is kunst, 
schilderijen, keramiek, Bert 
Schriever is er met draaisels 
van hout. Gerard en Sietske 
staan er met handgemaakte 
biologische producten.

U bent welkom aan de 
Hornsedijk 4 in Buinen. 
Natuurlijk vrij entree. Wilt u 
alvast iets van de tuin zien? 
Op www.deklaprooscreatief.
nl ziet u een impressie.

Keramisch museum in Nieuw-
Buinen gesloten op 28 mei
Programma verplaatst naar 
zondagmiddag 4 juni
 
Abusievelijk programmeerden wij op zondagmiddag 
28 mei, 1e Pinksterdag, museumactiviteiten als 
de Jugendstilrondleiding voor half  geld en onze 
gebruikelijke taxatieservice op de laatste zondagmiddag 
van de maand. Op 1e Pinksterdag is het museum echter 
gesloten. De rondleiding is daarom verplaatst naar 
zondagmiddag 4 juni om 14.00 uur.
 
De gratis museum- en determinatietaxaties vinden ook op 
4 juni plaats, ditmaal vanaf  12.00 uur. Restauratrice Hanne 
Friederichs is dan van 13.00 tot 14.30 uur aanwezig voor het 
geven van restauratie-adviezen.

Als je hier staat, hoor je erbij; het is één grote familie; 
iedereen kent elkaar al zo lang…”
Uitverkocht en legendarisch Mega Piraten Festijn 
in Borger 

“Dit kan nog jaren door. Het Mega Piraten Festijn hier in Borger is weer 
uitverkocht en weer zie je hoe het publiek uit het dak gaat. Het is zo 
geweldig om hier op het podium te staan.” Lucas en Gea kijken terug op 
weer een fijn optreden. Meteen na absolute publieksfavoriet Jannes, altijd 
lastig, dat beamen ze ook. Maar dat weerhield het publiek er niet van om 
weer hard mee te zingen. “Twintig jaar geleden waren we er ook al bij om 
bij het eerste Mega Piraten Festijn in Lemelerveld. Het is hartstikke mooi 
dat we telkens weer gevraagd worden. Het festival is absoluut belangrijk 
voor ons. Als je hier staat, hoor je erbij. En backstage is het één grote 
familie. Iedereen kent elkaar al zo lang…”

William Bossong, de bassist/
spreekstalmeester van Mooi Wark, 
kan dat alleen maar beamen. Hij is 
er afgelopen zaterdag al vroeg. “Ze 
hebben hier een opblaaskerk, die in 
het teken staat van happy høken. Daar 
staan Wim Salabim, Boer Bennie en de 
Beatcrooks. Een piratenfeestje in het 
klein. Ik mag daar mc’en en plaatjes 
draaien. Een mooi excuus om vroeg van 
huis te gaan. En het is ook mooi om alle 
andere artiesten weer te spreken en een 
biertje te drinken met de opbouwers. 
Ik kom uit Emmer-Compascuum, dit is 
een soort thuiswedstrijd. Er lopen hier 
heel veel bekenden.”

Hij herinnert zich nog de eerste keer 
dat hij bij het Mega Piraten Festijn was. 
“Dat was in 2005 of  2006 in Zelhem. 
Backstage hadden ze toen blikjes. Daar 
hebben we zo verschrikkelijk gezopen 
dat zelfs de organisatie zoiets had van 
‘nou, nou…’ Ik weet niet of  het aan 
ons lag, maar volgens mij hebben ze 
sindsdien nooit meer blikjes gehad. Ik 
weet nog dat ik met Dennie Christian 
stond te praten. Maar ik dacht dat hij 
Bert Heerink was. Echt. En op basis 
daarvan stelde ik ook mijn vragen. Hij 
moet wel gedacht hebben: ‘Wat een 
lul!’”

Zeventiende keer in Borger
Eddie Mensink, de organisator van het 
Mega Piraten Festijn ziet dat het goed 
is. Hij is natuurlijk ook gerust gesteld 
door Eef  Stel, al jaren de weerman van 
het festival. “Het wordt een lekkere 
fijne festivalavond”, zegt Eef. “De 
wind valt niet helemaal weg. De eerste 
kans op regen is om een uurtje of  
twee. En dat had ik veertien dagen 
geleden al voorspeld…” Eddie: “We 
trappen hier het Mega Piraten-seizoen 
af. Met een paar nieuwe stemmen. 
Marco Schuitmaker bijvoorbeeld: 
Engelbewaarder, de hit van nu. Dat is 

ook goed met het oog op de toekomst. 
Dit is de zeventiende keer in Borger. 
Ze blijven het hier leuk vinden. Je 
zit hier midden in piratengebied, het 
festival hoort hier thuis. We merken 
ook dat de inwoners van Borger ook 
erg betrokken zijn. Tijdens de opbouw 
liep het hier de hele dag door. Allemaal 
belangstellenden. En dat is prima. 
Iedereen is hier dan welkom voor een 
bakkie koffie.”

Jannes in topvorm
Jannes mag rond kwart voor tien op. Al 
bij zijn eerste lied, loopt hij het podium 
af  om de barriërs te beklimmen. 
Duizenden handen gaan omhoog. 
De tent kolkt. En ‘die handen, die 
handen, die handen’ krijgen geen rust. 
Bij zijn tweede lied ‘Zwevend naar ’t 
geluk’ mogen die weer de hemel in. 
Naderhand klinkt een stormachtig 
gejuich. Jannes geniet. Het wordt tijd 
voor zijn nieuwe single ‘Monika’. En 
ook die valt in goede aarde en wordt al 
hard meegezongen. Jannes maakt zijn 
zegetocht af  met ‘Adio Amore Adio’, 
‘Oh Leonora’ en ‘Mijn naam is Jannes’. 
Met waarschijnlijk meer dan 150 Mega 
Piraten Festijnen op de teller, zou je 
zeggen dat hij het zo onderhand wel 
gewend is, maar niets is minder waar. 
“Ik geef  dit optreden een 9,5”, zegt 
hij na afloop. “Een tien is perfect, dat 
geef  ik mezelf  nooit, maar een 9,5 zeer 
zeker.” Zijn ogen lichten enthousiast 
op: “Zag je hoe ze Monika meezongen? 
Geweldig toch? Het was de derde keer 
dat ik het lied live zong. Ik dacht, ik doe 
na Leonora maar gewoon weer eens een 
meisje. Hier werk je naartoe. Dit is wat 
mij betreft een van de grote momenten 
van het jaar.” De komende maand zit 
zijn agenda goed gevuld. “Gelukkig 
wel”, zegt hij. Maakt hij zich daar dan 
wel eens zorgen over? “Zorgen vind 
ik een groot woord, maar hier word ik 
gewoon blij van. En wat mooi is, wil 

je houden. Er gaat ook een tijd komen 
dat het minder gaat. En je wilt dat het 
gelijkwaardig blijft. Ik zie hier nu dat er 
een nieuwe generatie opgroeit met mijn 
muziek en dat is alleen maar mooi.”   

Dit kan nog jaren door
Het publiek wil ondertussen alleen maar 
meehossen, -zingen en –deinen. Als 
het liedje maar bekend is. Vandaar dat 
ook een relatief  wat minder bekende 
artiest als Marcels Nederpop gewoon 
goed scoort. Zijn versie van ‘Ik wil je, 
blijf  bij me’ van De Kreuners wordt dus 
ook gewoon hard meegezongen. En dat 
gebeurt ook bij de liedjes van Ancora. 
Zanger Patrick Jongschaap hoeft maar 
één keer ‘boeruh’, te brullen en de tent 
doet mee. Al dik een jaar draagt de act 
het nummer ‘Door storm en woeste 
regen’ op aan de vissers en de boeren. 
Het lied, een bewerking van ‘You’re 
the Voice’ van John Farnham, wordt 
keihard meegebruld. “We treden vaak 
op in de noordoostelijke provincies”, 
vertelt Harm Wolters, een van de leden 
van Ancora, na afloop. “Hier zongen 
ze ook alle liedjes weer mee. Maar 
bij de reguliere optredens, met een 
langere setlist, gebeurt dat ook. We 
zien hoe we steeds bekender worden. 
Hoe onze nummers ook steeds sneller 
worden opgepakt door de zenders en 
het publiek. Elke keer sta je weer te 
knipperen met de ogen: ‘Wat gebeurt 
hier’. Maar een jaar later is het nog 
gekker en sta je weer perplex.” Maar, 
zo benadrukt hij ook: het is echt niet 
overal en altijd zo uitbundig. “Patrick 
Jongschaap wordt daar wel eens onzeker 
van. ‘Ze deden helemaal niet mee’. Maar 
dan spreek je mensen uit het publiek na 
afloop en hoor je alleen maar ‘wat mooi’ 
en ‘wat prachtig’. Genieten is niet altijd 
de handjes omhoog. Genieten is ook 
je hart openen en je laten raken door 
de teksten. Want mensen raken met je 
teksten is heel belangrijk. Achter wat je 
geeft, moet een verhaal zitten.”

Het feest dendert verder. Natuurlijk 
breekt het publiek iets na half  een 
de tent af  bij ‘Engelbewaarder’ van 
Marco Schuitmaker; natuurlijk is het 
afsluitende optreden van Mooi Wark 
een inkopper. Het lijkt erop dat Lucas 
en Gea gelijk hadden. Dit kan nog jaren 
door… 
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Ben jij mantelzorger en raak je uit balans?
Dan kan de mantelzorgmakelaar je 
helpen. Wie zeg je?

Deze week introduceren we een mantelzorgmakelaar uit de regio, Diane Goeree, 
van Samen Geregeld Mantelzorgmakelaars. Wist u dat 1 op de 4 Nederlanders een 
mantelzorger is?

Veel mensen weten niet goed wat mantelzorg 
inhoudt tot je plots zelf  mantelzorger 
bent geworden. Je zorgt voor een zieke 
partner, hulpbehoevend kind, ouder of  
een naaste. Vaak ontstaat het vanuit een 
vanzelfsprekendheid en doet het vanuit 
liefde naast alle andere werkzaamheden en 
verplichtingen maar je kunt er flink van 
overbelast raken. 

We merken dat het zorglandschap in 
Nederland voor veel mensen een doolhof  
is, er is veel mogelijk maar men weet dit niet 
altijd of  weet niet waar het te vinden is en 
hoe je het kunt aanvragen. Ook ben je als 
mantelzorger vaak niet op de hoogte van 
de mogelijkheden voor- en de rechten van 
degene waarvoor je zorgt. Op deze manier 
krijg je niet de hulp die eigenlijk wel nodig 
is en is de kans op overbelasting groot. Ons 
doel is dat te voorkomen en de mantelzorger 
in balans te houden.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het 
heel dankbaar en fijn is als er iemand is die 
je helpt of  het uit handen neemt. Zo ben 
ik in 2022 gestart met Samen Geregeld 
Mantelzorgmakelaars en bied ik hulp in de 
regio Groningen/Drenthe. Ik werk samen 
met 2 collega’s Tanja Simonis en Rowini Pot 
en met elkaar bedienen we alle noordelijke 
provincies, Overijssel, Achterhoek en Twente. 
Als het moet werken we zelfs landelijk!

Een mantelzorgmakelaar kent de 
verschillende wetten en vergoedingen, weet 
hoe je hulp kunt aanvragen en regelt dit 

alles voor je. Een professional die je helpt 
met alle regeltaken rond de zorg. Hierbij 
kun je denken aan aanvragen van indicaties, 
woningaanpassingen en/of  hulpmiddelen, 
invullen van formulieren, begeleiden van 
keukentafelgesprekken, contacten met 
instanties, complexe zorgvragen begeleiden 
en vooral je informeren over wet- en 
regelgeving van Wmo, Wlz, Jeugdwet, 
Zorgverzekeringswet en Participatiewet. 

Wij leveren ondersteuning aan 
mantelzorgers door samen te werken 
met deze mantelzorgers en hun naasten, 
werkgevers, zorgprofessionals en gemeenten. 
Wijkverpleegkundigen, medewerkers 
van thuiszorg, praktijkondersteuners en 
huisartsen zijn daarbij een belangrijke 
signaleringsfactor voor ons net als ook 
de werkgevers/leidinggevenden. Weet jij 
wat er speelt bij je medewerkers? Ga het 
gesprek aan en attendeer ze op onze hulp. 
Zo hoeft er minder onder werktijd geregeld 
te worden. Op deze manier kan je als 
werkgever preventief  handelen en mogelijk 
ziekteverzuim en uitval van medewerkers 
voorkomen. Het is goed om te weten dat de 
mantelzorgmakelaar er is en wat we kunnen 
betekenen.

Als mensen aanvullend verzekerd zijn is er 
vaak een vergoeding voor de dienstverlening 
mogelijk vanuit de zorgverzekeraar. 

Als Samen Geregeld geloven we er in dat
we met elkaar meer vóór elkaar krijgen.
Wil je meer weten neem gerust contact op
met Diane Goeree (Nieuw-Buinen)
06-160 297 24 of  
diane@samen-geregeld.nl
of  kijk op de website
www.samen-geregeld.nl

Mantelzorgmakelaars zijn onafhankelijk en 
professioneel en werken vaak zelfstandig of  
zijn in dienst van een Steunpunt Mantelzorg. 
Ben je op zoek naar een mantelzorgmakelaar 
kijk dan gerust op de website van de 
beroepsvereniging www.bmzm.nl voor een 
mantelzorgmakelaar in uw buurt en voor 
meer informatie. Ook is er de website  
www.mantelzorg.nl waar veel handige 
informatie te vinden is.



Borger West
In Borger West willen we een deel van onze woningbouwopgave realiseren. Denk daarbĳ  aan de 
bouwkavels in Daalkampen fase 3, het gebied rondom de nieuwbouw van het Esdal college en het 
gebied tussen de N374 en de Koesteeg. In totaal willen we in dit gebied circa 150 woningen bouwen. 
In het gebied tussen N374 en de Koesteeg willen we vooral bouwen voor starters en senioren, zowel 
huur- als koopwoningen. Dit gebied krĳ gt daardoor een andere inrichting dan de aangrenzende 
wĳ k Daalkampen. De kavels zullen kleiner zĳ n en kleinere rĳ woningen en bĳ zondere woonvormen 
kunnen daar een plek krĳ gen.

Op 11 mei zijn de eerste ideeën en schetsen voor dit gebied besproken met de inwoners van Borger. 
Zij gaven veel aandachtspunten mee. Er is bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid 
van de woningbouw, maar ook voor de toekomstige verkeerstructuur, archeologie en de architectuur 
en hoogte van de nieuw te bouwen woningen. Met deze informatie gaan we aan de slag om samen 
een plan voor dit mooie gebied te ontwerpen.

Bouwen aan een mooie 
woon- en leefgemeente

We horen het vaak in het nieuws en merken het ook in 
onze eigen omgeving: er zijn te weinig woningen. Ook 
in Borger-Odoorn is de vraag naar woningen groot en 
het aanbod beperkt. Voor 2030 willen we 500 nieuwe 
woningen in onze gemeente bouwen. We zijn dus volop 
bezig met het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten in 
verschillende dorpen, bijvoorbeeld in Nieuw-Buinen, 
Borger en Drouwenermond. Of je nu jong of ouder bent, 
starter of senior, alleenstaand, met partner of met een 
gezin: prettig wonen willen we allemaal.

Voor jong en oud en voor elke portemonnee
Met onze woonvisie willen we zorgen dat er voor iedereen 
een woning is waarin je � jn en betaalbaar kunt wonen. 
We bouwen daarom nieuwe koopwoningen, maar we 
hebben ook goede contacten met woningcorporaties  en 
projectontwikkelaars over de opties voor huurwoningen. 
En we bekijken de mogelijkheden voor bijzondere 
woonvormen, zoals tiny houses en � exwoningen of 
woonvormen voor oudere bewoners of gemengde 
bewoning. Daarnaast zijn er in onze gemeente diverse 
mogelijkheden voor wonen met zorg, als zelfstandig 
wonen niet meer mogelijk is door ouderdom, ziekte of 
beperkingen.

Je eerste eigen woning met de starterslening
Voor de starters is de eerste eigen woning net iets sneller 
haalbaar met de starterslening. Met deze lening kun je 
een deel van de koopsom bekostigen én maatregelen 
voor verduurzaming tre� en. Daarnaast kun je als starter 
ook nog een extra lening van de gemeente krijgen 
voor het verduurzamen van de woning, onder dezelfde 
gunstige voorwaarden. Als starter kun je dus meteen 
maatregelen voor verduurzaming tre� en in je eigen 
woning. Zo zorg je dat je energiezuiniger en duurzamer 
kunt wonen en betaal je uiteindelijk minder voor gas en 
elektriciteit. 

Nieuwbouwprojecten in ontwikkeling
In Nieuw-Buinen zijn we bezig met de voorbereidingen 
voor nieuwbouw in het gebied achter mfa 
Noorderbreedte en in de Linnaeuslaan. In Borger gaan we 
aan de slag met de laatste uitbreiding van Daalkampen. 
Daarvoor starten we binnenkort met de kavelverkoop. 
Ook kijken we naar nieuwbouwmogelijkheden aan de 
Eeserstaat in Borger. En in Drouwenermond hebben 
we de eerste stappen gezet voor een nieuwbouwplan. 
Naast deze plannen bekijken we ook initiatieven voor 
bouwplannen in andere dorpen. Zo zijn er diverse 
nieuwbouwprojecten in ontwikkeling. 

Kortom, we bouwen aan een mooie woon- en 
leefgemeente voor jong en oud. 

Henk Zwiep

Daalkampen fase 3
In de wijk Daalkampen zijn al twee bouwfasen 
afgerond, fasen 2A en 2B. Door de snelle verkoop 
van de kavels in de eerdere fasen en de gro-
te interesse voor de kavels, hee�  de gemeente 
besloten te starten met fase 3, ten noorden van 
dat gebied. 
In dit plan is ruimte voor twintig kavels voor 
vrijstaande woningen en voor drie projectmatige 
kavels. De verkoop van de vrijstaande kavels start 
rond juli 2023. De kavelverkoop voor de overige 
drie kavels start na de zomervakantie.

Gebied rond het Esdal college
De bouw van het nieuwe Esdal college is nu 
bezig. Links en rechts van het nieuwe Esdal col-
lege ontwikkelt de gemeente ook woningbouw. 
Hiervoor moet het bestemmingsplan nog worden 
aangepast. Het is nog niet precies bekend welke 
woonvormen we er gaan bouwen. We denken 
aan rijenwoningen en woningen voor starters of 
een zogenaamd knarrenhof voor oudere bewo-
ners. In dit gebied hebben we geen plannen 
voor vrijstaande kavels.

Prettig en betaalbaar wonen 
in Borger-Odoorn

Drouwenermond
Ter hoogte van het Zuiderdiep 3 t/m 31 gaat de 
gemeente woningbouw ontwikkelen. In 2010 is het 
bestemmingsplan voor dit gebied al vastgesteld. Er 
is ruimte voor acht twee onder één kap woningen en 
twaalf kavels voor vrĳ staande woningen. Alle kavels 
zĳ n bestemd voor particuliere kopers. Er komt geen 
projectbouw. De kaveluitgi� e zal in 2 fasen gebeu-
ren. We starten met de uitgi� e van de acht twee 
onder één kap kavels en twee of drie kavels voor 
vrĳ staande woningen (fase 1). Als er veel vraag is 
naar deze kavels, wordt de rest vrĳ gegeven in fase 2. 

Het bouwrijp maken van het gebied start na de zo-
mervakantie. We verwachten dat de kavelverkoop kan 
starten in de loop van 2023. 

Plan Oosterwijk in Nieuw-Buinen
Een groot nieuwbouwproject in Nieuw-Buinen is 
de inbreiding achter mfa Noorderbreedte, het plan 
Oosterwijk. 

Uit het dorpsbelevingsonderzoek in 2020 bleek dat 
er behoe� e is aan meer woningen in Nieuw-Buinen. 
Het gebied achter mfa Noorderbreedte bleek hiervoor 
geschikt. 

Behoe  e aan levensloopbestendige woningen en 
woningen voor starters
Samen met de vereniging van Dorpsbelangen 
startte de gemeente een klankbordgroep op met 
bewoners uit het dorp. Met een landschapsarchitect/
stedenbouwkundige keken we naar de mogelijkheden 
voor de invulling van het gebied. Uit een enquête 
over de woonwensen van de inwoners in Nieuw-
Buinen bleek dat er vooral behoe� e is aan 

levensloopbestendige woningen en woningen voor 
starters.

In het hele proces meedenken
De klankbordgroep kon in het hele proces meedenken 
en reageren op de schetsen. Nu de tekening de� nitief 
is en het bestemmingsplan bijna klaar is, volgen de 
verdere stappen voor dit plan en de uitvoering. 

Snel bouwen
Op de plek van de gesloopte woningen in de 
Linnaeuslaan willen we op korte termijn samen met 
Le� er woningen laten bouwen. Op deze grond ligt al 
een woonbestemming en daar kunnen we dus snel 
bouwen. We verwachten dat we in 2024 het gebied 
achter de mfa bouwrijp kunnen maken en woningen 
kunnen laten bouwen aan de Linnaeuslaan.

Hulp bij het verduurzamen 
van uw woning
In deze dure tijd wordt energiebesparing steeds 
belangrijker. Door het aanbrengen van energie-
besparende maatregelen, kun je de kosten voor gas 
en elektriciteit omlaag brengen. Zo bespaar je geld 
en leef je duurzamer. De gemeente helpt inwoners 
om hier werk van te maken. Bijvoorbeeld met de 
inzet van energiecoaches. 

Energiecoaches
Energiecoaches van de gemeente kunnen met u 
kijken hoe u energie en dus kosten kunt besparen. 
De energiecoach gee�  voorlichting en informatie over 
uw energierekening en maakt een energiescan van 
uw huis. Zo wordt precies duidelijk waar eventuele 
warmtelekken in het huis zitten. Ook wordt duidelijk 
wat de kwaliteit is van de constructies (isolatie) en in-
stallaties in uw woning en dus ook waar maatregelen 
het beste resultaat opleveren. Door gericht die plekken 
aan te pakken met isolatiemaatregelen, is dat enorm 
e� ectief. 

Energiecoach aan het woord
Geert Dekens is een van de energiecoaches: “Veel 
bewoners hebben de middelen en willen een stap 
maken, maar weten vaak niet waar te beginnen. Ze 
verzanden in de hoeveelheid informatie op internet. 
Daarbij gaat de ontwikkeling van de techniek snel. Ik 
help ze met een stappenplan en kijk waar ze winst 
kunnen behalen. En belangrijk: ik ben ona� ankelijk 
en belangeloos. Het helpt dat ik het in het Drents doe 
én aan de keukentafel – laagdrempelig dus.”

Een afspraak maken met een energiecoach
Iedere inwoner van onze gemeente kan gratis een 
energiecoach inschakelen. Interesse? Stuur een mail 
naar energiecoaches@borger-odoorn.nl met uw naam 
en contactgegevens. Kijk ook op:
www.borger-odoorn.nl/energiecoaches

Wonen met zorg
Als volledig zelfstandig wonen niet of niet meer 
kan, willen we woonvormen mogelijk maken waar 
ondersteuning en/of zorg beschikbaar is. Dat noemen 
we wonen met zorg. Want zo gewoon mogelijk 
zelfstandig blijven wonen in eigen wijk of dorp, 
daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. 
Samen met welzijnsorganisaties, woningcorporaties, 
zorgorganisaties en belangenorganisaties van 
huurders en inwoners proberen we dit ook in 
onze gemeente te verzorgen. Daarom willen we 
woningen en woonvormen mogelijk maken waar 
deze zorg geboden kan worden. Met een passend 
woningaanbod en informele ondersteuning en 
zorg in de buurt. Zo kunnen inwoners met een 
verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking 
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) toch zo gewoon 
mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Het is in de huidige huizenmarkt lastig geworden 
voor starters om een eerste woning te kopen. 
De prijs van een woning kan hoger zijn dan 
het maximale bedrag dat geleend kan worden. 
Met een starterslening kunnen starters in de 
gemeente Borger-Odoorn extra geld lenen naast 

hun hypotheek. Hiermee is het mogelijk het 
verschil tussen de koopsom en het maximale 
hypotheekbedrag te overbruggen. Zo is die eerste 
koopwoning dan vaak wel mogelijk. Het kan dan 
gaan om een nieuw te bouwen woning of een 
bestaande woning. 

De starterslening (Q&A)

Wat is een starterslening?
Een starterslening is een lening voor kopers die een 
eerste eigen woning kopen. Deze woning mag een 
koopsom hebben van maximaal €405.000,- euro. 

Waarom een starterslening?
Met een starterslening komt een koopwoning sneller 
binnen het bereik van starters op de woningmarkt. 
De koper kan de starterslening gebruiken om het 
bedrag tussen zijn maximale hypotheekbedrag en de 
koopsom te overbruggen. 

Hoeveel kan ik maximaal lenen met de 
starterslening?
U kunt maximaal 20% van de maximale koopsom 
lenen. Het maximale leenbedrag is €56.700,- euro 
voor 2023. 

Ik wil ook verduurzamen. Kan dat met een 
starterslening?
- Ja, dat kan! U mag energiebesparende maatregelen 
 extra mee� nancieren met de starterslening. Dit is 
 het energiebespaarbudget.
- U mag dan lenen tot een totaal van 106% van de 
 koopsom. 

- Komt u met het extra leenbedrag boven de grens   
 van €405.000,- euro uit? Dan mag u extra lenen 
 tot een maximum van €429.300,- euro. 
- Het extra geleende bedrag moet u volledig 
 gebruiken voor het aanbrengen van de    
 energiebesparende maatregelen. 

Wanneer moet ik de starterslening a� ossen?
- De eerste drie jaar hoe�  u nog niets af te lossen op 
 de starterslening. 
- Na drie jaar start u met het betalen van het 
 afgesproken maandbedrag. De lening hee�  een 
 vaste looptijd van 30 jaar en 15 jaar vaste rente.

Waar vind ik meer informatie?
Op www.nhg.nl/verduurzamen/verduurzaming vindt 
u veel informatie. Hebt u algemene vragen over het 
aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact 
opnemen met SVn. Kijk voor meer informatie op: 
www.svn.nl.
Hebt u vragen over de speci� eke voorwaarden van 
de verordening? Of wilt u weten of er nog budget 
beschikbaar is voor deze lening? 
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente: 
mevrouw S. van der Lei, T 14 0591.

Overzicht � nancieringsmogelijkheden voor verduurzaming

▶ Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): 
 www.rvo.nl/subsidie-en-� nancieringswijzer
▶ Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Verenigingen van Eigenaren
▶ Drentse Isolatiesubsidie – Woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het 
 sociaal minimum kunnen € 2.500,- subsidie aanvragen voor de kosten van isolatie 
 van spouwmuur en vloer. Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd aan het bedrijf dat 
 de werkzaamheden uitvoert: www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie

▶ Energie Lening Drenthe, Energie Lening Plus en Maatwerk � nanciering: 
https://www.drentseenergieorganisatie.nl/energiefonds-drenthe

▶ Energiebespaarlening - voor verduurzaming van huizen en gebouwen tegen 
 aantrekkelijke voorwaarden voor particuliere woningeigenaren, Verenigingen van 
 Eigenaren (VvE’s) en scholen.: www.energiebespaarlening.nl/drenthe/
▶ Verlaagd btw-tarief isoleren van woningen: www.belastingdienst.nl
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In Borger West willen we een deel van onze woningbouwopgave realiseren. Denk daarbĳ  aan de 
bouwkavels in Daalkampen fase 3, het gebied rondom de nieuwbouw van het Esdal college en het 
gebied tussen de N374 en de Koesteeg. In totaal willen we in dit gebied circa 150 woningen bouwen. 
In het gebied tussen N374 en de Koesteeg willen we vooral bouwen voor starters en senioren, zowel 
huur- als koopwoningen. Dit gebied krĳ gt daardoor een andere inrichting dan de aangrenzende 
wĳ k Daalkampen. De kavels zullen kleiner zĳ n en kleinere rĳ woningen en bĳ zondere woonvormen 
kunnen daar een plek krĳ gen.

Op 11 mei zijn de eerste ideeën en schetsen voor dit gebied besproken met de inwoners van Borger. 
Zij gaven veel aandachtspunten mee. Er is bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid 
van de woningbouw, maar ook voor de toekomstige verkeerstructuur, archeologie en de architectuur 
en hoogte van de nieuw te bouwen woningen. Met deze informatie gaan we aan de slag om samen 
een plan voor dit mooie gebied te ontwerpen.

Bouwen aan een mooie 
woon- en leefgemeente

We horen het vaak in het nieuws en merken het ook in 
onze eigen omgeving: er zijn te weinig woningen. Ook 
in Borger-Odoorn is de vraag naar woningen groot en 
het aanbod beperkt. Voor 2030 willen we 500 nieuwe 
woningen in onze gemeente bouwen. We zijn dus volop 
bezig met het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten in 
verschillende dorpen, bijvoorbeeld in Nieuw-Buinen, 
Borger en Drouwenermond. Of je nu jong of ouder bent, 
starter of senior, alleenstaand, met partner of met een 
gezin: prettig wonen willen we allemaal.

Voor jong en oud en voor elke portemonnee
Met onze woonvisie willen we zorgen dat er voor iedereen 
een woning is waarin je � jn en betaalbaar kunt wonen. 
We bouwen daarom nieuwe koopwoningen, maar we 
hebben ook goede contacten met woningcorporaties  en 
projectontwikkelaars over de opties voor huurwoningen. 
En we bekijken de mogelijkheden voor bijzondere 
woonvormen, zoals tiny houses en � exwoningen of 
woonvormen voor oudere bewoners of gemengde 
bewoning. Daarnaast zijn er in onze gemeente diverse 
mogelijkheden voor wonen met zorg, als zelfstandig 
wonen niet meer mogelijk is door ouderdom, ziekte of 
beperkingen.

Je eerste eigen woning met de starterslening
Voor de starters is de eerste eigen woning net iets sneller 
haalbaar met de starterslening. Met deze lening kun je 
een deel van de koopsom bekostigen én maatregelen 
voor verduurzaming tre� en. Daarnaast kun je als starter 
ook nog een extra lening van de gemeente krijgen 
voor het verduurzamen van de woning, onder dezelfde 
gunstige voorwaarden. Als starter kun je dus meteen 
maatregelen voor verduurzaming tre� en in je eigen 
woning. Zo zorg je dat je energiezuiniger en duurzamer 
kunt wonen en betaal je uiteindelijk minder voor gas en 
elektriciteit. 

Nieuwbouwprojecten in ontwikkeling
In Nieuw-Buinen zijn we bezig met de voorbereidingen 
voor nieuwbouw in het gebied achter mfa 
Noorderbreedte en in de Linnaeuslaan. In Borger gaan we 
aan de slag met de laatste uitbreiding van Daalkampen. 
Daarvoor starten we binnenkort met de kavelverkoop. 
Ook kijken we naar nieuwbouwmogelijkheden aan de 
Eeserstaat in Borger. En in Drouwenermond hebben 
we de eerste stappen gezet voor een nieuwbouwplan. 
Naast deze plannen bekijken we ook initiatieven voor 
bouwplannen in andere dorpen. Zo zijn er diverse 
nieuwbouwprojecten in ontwikkeling. 

Kortom, we bouwen aan een mooie woon- en 
leefgemeente voor jong en oud. 
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Daalkampen fase 3
In de wijk Daalkampen zijn al twee bouwfasen 
afgerond, fasen 2A en 2B. Door de snelle verkoop 
van de kavels in de eerdere fasen en de gro-
te interesse voor de kavels, hee�  de gemeente 
besloten te starten met fase 3, ten noorden van 
dat gebied. 
In dit plan is ruimte voor twintig kavels voor 
vrijstaande woningen en voor drie projectmatige 
kavels. De verkoop van de vrijstaande kavels start 
rond juli 2023. De kavelverkoop voor de overige 
drie kavels start na de zomervakantie.

Gebied rond het Esdal college
De bouw van het nieuwe Esdal college is nu 
bezig. Links en rechts van het nieuwe Esdal col-
lege ontwikkelt de gemeente ook woningbouw. 
Hiervoor moet het bestemmingsplan nog worden 
aangepast. Het is nog niet precies bekend welke 
woonvormen we er gaan bouwen. We denken 
aan rijenwoningen en woningen voor starters of 
een zogenaamd knarrenhof voor oudere bewo-
ners. In dit gebied hebben we geen plannen 
voor vrijstaande kavels.

Prettig en betaalbaar wonen 
in Borger-Odoorn

Drouwenermond
Ter hoogte van het Zuiderdiep 3 t/m 31 gaat de 
gemeente woningbouw ontwikkelen. In 2010 is het 
bestemmingsplan voor dit gebied al vastgesteld. Er 
is ruimte voor acht twee onder één kap woningen en 
twaalf kavels voor vrĳ staande woningen. Alle kavels 
zĳ n bestemd voor particuliere kopers. Er komt geen 
projectbouw. De kaveluitgi� e zal in 2 fasen gebeu-
ren. We starten met de uitgi� e van de acht twee 
onder één kap kavels en twee of drie kavels voor 
vrĳ staande woningen (fase 1). Als er veel vraag is 
naar deze kavels, wordt de rest vrĳ gegeven in fase 2. 

Het bouwrijp maken van het gebied start na de zo-
mervakantie. We verwachten dat de kavelverkoop kan 
starten in de loop van 2023. 

Plan Oosterwijk in Nieuw-Buinen
Een groot nieuwbouwproject in Nieuw-Buinen is 
de inbreiding achter mfa Noorderbreedte, het plan 
Oosterwijk. 

Uit het dorpsbelevingsonderzoek in 2020 bleek dat 
er behoe� e is aan meer woningen in Nieuw-Buinen. 
Het gebied achter mfa Noorderbreedte bleek hiervoor 
geschikt. 

Behoe  e aan levensloopbestendige woningen en 
woningen voor starters
Samen met de vereniging van Dorpsbelangen 
startte de gemeente een klankbordgroep op met 
bewoners uit het dorp. Met een landschapsarchitect/
stedenbouwkundige keken we naar de mogelijkheden 
voor de invulling van het gebied. Uit een enquête 
over de woonwensen van de inwoners in Nieuw-
Buinen bleek dat er vooral behoe� e is aan 

levensloopbestendige woningen en woningen voor 
starters.

In het hele proces meedenken
De klankbordgroep kon in het hele proces meedenken 
en reageren op de schetsen. Nu de tekening de� nitief 
is en het bestemmingsplan bijna klaar is, volgen de 
verdere stappen voor dit plan en de uitvoering. 

Snel bouwen
Op de plek van de gesloopte woningen in de 
Linnaeuslaan willen we op korte termijn samen met 
Le� er woningen laten bouwen. Op deze grond ligt al 
een woonbestemming en daar kunnen we dus snel 
bouwen. We verwachten dat we in 2024 het gebied 
achter de mfa bouwrijp kunnen maken en woningen 
kunnen laten bouwen aan de Linnaeuslaan.

Hulp bij het verduurzamen 
van uw woning
In deze dure tijd wordt energiebesparing steeds 
belangrijker. Door het aanbrengen van energie-
besparende maatregelen, kun je de kosten voor gas 
en elektriciteit omlaag brengen. Zo bespaar je geld 
en leef je duurzamer. De gemeente helpt inwoners 
om hier werk van te maken. Bijvoorbeeld met de 
inzet van energiecoaches. 

Energiecoaches
Energiecoaches van de gemeente kunnen met u 
kijken hoe u energie en dus kosten kunt besparen. 
De energiecoach gee�  voorlichting en informatie over 
uw energierekening en maakt een energiescan van 
uw huis. Zo wordt precies duidelijk waar eventuele 
warmtelekken in het huis zitten. Ook wordt duidelijk 
wat de kwaliteit is van de constructies (isolatie) en in-
stallaties in uw woning en dus ook waar maatregelen 
het beste resultaat opleveren. Door gericht die plekken 
aan te pakken met isolatiemaatregelen, is dat enorm 
e� ectief. 

Energiecoach aan het woord
Geert Dekens is een van de energiecoaches: “Veel 
bewoners hebben de middelen en willen een stap 
maken, maar weten vaak niet waar te beginnen. Ze 
verzanden in de hoeveelheid informatie op internet. 
Daarbij gaat de ontwikkeling van de techniek snel. Ik 
help ze met een stappenplan en kijk waar ze winst 
kunnen behalen. En belangrijk: ik ben ona� ankelijk 
en belangeloos. Het helpt dat ik het in het Drents doe 
én aan de keukentafel – laagdrempelig dus.”

Een afspraak maken met een energiecoach
Iedere inwoner van onze gemeente kan gratis een 
energiecoach inschakelen. Interesse? Stuur een mail 
naar energiecoaches@borger-odoorn.nl met uw naam 
en contactgegevens. Kijk ook op:
www.borger-odoorn.nl/energiecoaches

Wonen met zorg
Als volledig zelfstandig wonen niet of niet meer 
kan, willen we woonvormen mogelijk maken waar 
ondersteuning en/of zorg beschikbaar is. Dat noemen 
we wonen met zorg. Want zo gewoon mogelijk 
zelfstandig blijven wonen in eigen wijk of dorp, 
daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. 
Samen met welzijnsorganisaties, woningcorporaties, 
zorgorganisaties en belangenorganisaties van 
huurders en inwoners proberen we dit ook in 
onze gemeente te verzorgen. Daarom willen we 
woningen en woonvormen mogelijk maken waar 
deze zorg geboden kan worden. Met een passend 
woningaanbod en informele ondersteuning en 
zorg in de buurt. Zo kunnen inwoners met een 
verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking 
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) toch zo gewoon 
mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Het is in de huidige huizenmarkt lastig geworden 
voor starters om een eerste woning te kopen. 
De prijs van een woning kan hoger zijn dan 
het maximale bedrag dat geleend kan worden. 
Met een starterslening kunnen starters in de 
gemeente Borger-Odoorn extra geld lenen naast 

hun hypotheek. Hiermee is het mogelijk het 
verschil tussen de koopsom en het maximale 
hypotheekbedrag te overbruggen. Zo is die eerste 
koopwoning dan vaak wel mogelijk. Het kan dan 
gaan om een nieuw te bouwen woning of een 
bestaande woning. 

De starterslening (Q&A)

Wat is een starterslening?
Een starterslening is een lening voor kopers die een 
eerste eigen woning kopen. Deze woning mag een 
koopsom hebben van maximaal €405.000,- euro. 

Waarom een starterslening?
Met een starterslening komt een koopwoning sneller 
binnen het bereik van starters op de woningmarkt. 
De koper kan de starterslening gebruiken om het 
bedrag tussen zijn maximale hypotheekbedrag en de 
koopsom te overbruggen. 

Hoeveel kan ik maximaal lenen met de 
starterslening?
U kunt maximaal 20% van de maximale koopsom 
lenen. Het maximale leenbedrag is €56.700,- euro 
voor 2023. 

Ik wil ook verduurzamen. Kan dat met een 
starterslening?
- Ja, dat kan! U mag energiebesparende maatregelen 
 extra mee� nancieren met de starterslening. Dit is 
 het energiebespaarbudget.
- U mag dan lenen tot een totaal van 106% van de 
 koopsom. 

- Komt u met het extra leenbedrag boven de grens   
 van €405.000,- euro uit? Dan mag u extra lenen 
 tot een maximum van €429.300,- euro. 
- Het extra geleende bedrag moet u volledig 
 gebruiken voor het aanbrengen van de    
 energiebesparende maatregelen. 

Wanneer moet ik de starterslening a� ossen?
- De eerste drie jaar hoe�  u nog niets af te lossen op 
 de starterslening. 
- Na drie jaar start u met het betalen van het 
 afgesproken maandbedrag. De lening hee�  een 
 vaste looptijd van 30 jaar en 15 jaar vaste rente.

Waar vind ik meer informatie?
Op www.nhg.nl/verduurzamen/verduurzaming vindt 
u veel informatie. Hebt u algemene vragen over het 
aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact 
opnemen met SVn. Kijk voor meer informatie op: 
www.svn.nl.
Hebt u vragen over de speci� eke voorwaarden van 
de verordening? Of wilt u weten of er nog budget 
beschikbaar is voor deze lening? 
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente: 
mevrouw S. van der Lei, T 14 0591.

Overzicht � nancieringsmogelijkheden voor verduurzaming

▶ Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): 
 www.rvo.nl/subsidie-en-� nancieringswijzer
▶ Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Verenigingen van Eigenaren
▶ Drentse Isolatiesubsidie – Woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het 
 sociaal minimum kunnen € 2.500,- subsidie aanvragen voor de kosten van isolatie 
 van spouwmuur en vloer. Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd aan het bedrijf dat 
 de werkzaamheden uitvoert: www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie

▶ Energie Lening Drenthe, Energie Lening Plus en Maatwerk � nanciering: 
https://www.drentseenergieorganisatie.nl/energiefonds-drenthe

▶ Energiebespaarlening - voor verduurzaming van huizen en gebouwen tegen 
 aantrekkelijke voorwaarden voor particuliere woningeigenaren, Verenigingen van 
 Eigenaren (VvE’s) en scholen.: www.energiebespaarlening.nl/drenthe/
▶ Verlaagd btw-tarief isoleren van woningen: www.belastingdienst.nl
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vv Gasselternijveen
Vrijdag 26 mei 2023
EEC 35+1  Gasselternyveen 35+1  20:00
Gasselternyveen 35+1  Buinerveen 35+1  20:30
Yde de Punt 35+1 Gasselternyveen 35+1  21:00
Gasselternyveen 35+1  FC Zuidlaren 35+1  21:30
Gasselternyveen 45+1  S.V. Hoogersmilde 45+1 19:30
LEO (Loon) 45+1  Gasselternyveen 45+1  20:30
Gasselternyveen 45+1  Fit Boys 45+1  21:00
Borger 45+1  Gasselternyveen 45+1  21:30
SJO ZVC ‘14 VR18+1  JVV VR18+1  19:30
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Stadskanaal VR18+1  20:30
Musselkanaal VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  21:30
SVZ 18+1  Gasselternyveen 18+1  19:30
Gasselternyveen 18+1  Siddeburen 18+2  20:00
FC Zuidlaren 18+1  Gasselternyveen 18+1  20:30
Gasselternyveen 18+1  Zuidlaarderveen 18+1  21:00

Zaterdag 27 mei 2023
ST Rolder Boys JO11-2J SJO ZVC ‘14 JO11-2  09:00
Borger JO11-3JM  SJO ZVC ‘14 JO11-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-2  Valthermond JO9-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-3  De Treffer ‘16 JO9-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  Nieuw Buinen JO8-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 JO14-1  FC Zuidlaren JO14-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  Roswinkel Sp. JO9-1JM  10:00
SJS JO10-1  SJO ZVC ‘14 JO10-1  09:00
Ter Apel ‘96 FC JO12-2  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM 10:45

Zondag 28 mei 2023
Gasselternyveen 3  Stadskanaal 5  10:00

Maandag 29 mei 2023
Gasselternyveen 4  Buinerveen 3  10:00

Woensdag 31 mei 2023
LEO (Loon) VR1  SJO ZVC ‘14 VR1  19:30

Vrijdag 2 juni 2023
Yde de Punt 35+1  Gasselternyveen 35+1  20:00
Gasselternyveen 35+1  Buinerveen 35+1  20:30
EEC 35+1  Gasselternyveen 35+1  21:00
Gasselternyveen 35+1  FC Zuidlaren 35+1  21:30

vv Buinerveen
Donderdag 25 Mei   
Roswinkel 3 Buinerveen 3 19.00 uur
  
Vrijdag 26 Mei   
Heren 35+ Te Ees 
Yde de Punt 35+ Buinerveen 35+ 19.30 uur
Buinerveen 35+ FC Zuidlaren 35+ 20.00 uur
Gasselternijveen 35+ Buinerveen 35+ 20.30 uur
Buinerveen 35+ EEC 35+ 21.00 uur
  
Heren 45 + Te Buinen 
Buinerveen 45+ Witteveense Boys 45+ 19.30 uur
VKW 45+ Buinerveen 45+ 20.30 uur
Buinerveen 45+ Fit Boys 45+ 21.00 uur
Buinen 45+ Buinerveen 45+ 21.30 uur
  
Dames VR 18 Te Beilen 
Buinen VR  Buinerveen VR 20.00 uur
Buinerveen VR Beilen/Fit Boys VR  203.00 uur
Annen VR  Buinerveen VR 21.00 uur
Buinerveen VR Borger VR 21.30 uur
  
Zaterdag 27 mei  
Sellingen JO 11-1 BBC JO 11-1 10.00 uur
Stadskanaal JO 10-1 BBC JO 10-1 10.30 uur
BBC JO 08-1 Noordster JO 08-1 09.00 uur
Coevorder JO 07-1 BBC JO 07-1 09.20 uur
  
Zondag 29 mei  
Gasselternijveen 4 Buinerveen 3 10.00 uur

sv Borger
Dinsdag 23 mei 2023  
19:00 Borger JO19-1 SJS JO19-2

Vrijdag 26 mei 2023  
Dames spelen in  Beilen  
19:30 Borger VR18+1 ST Beilen/Fit Boys VR18+2
20:30 Borger VR18+1 Annen VR18+1
20:00 Buinen VR18+1 Borger VR18+1
21:30 Buinerveen VR18+1 Borger VR18+1
Mannen Spelen in Borger  
19:30 Gasselternyveen 45+1 S.V. Hoogersmilde 45+1
19:30 LEO (Loon) 45+1 Borger 45+1
20:00 S.V. Hoogersmilde 45+1 LEO (Loon) 45+1
20:00 Borger 45+1 Fit Boys 45+1
20:30 LEO (Loon) 45+1 Gasselternyveen 45+1
20:30 Fit Boys 45+1 S.V. Hoogersmilde 45+1
21:00 S.V. Hoogersmilde 45+1 Borger 45+1
21:00 Gasselternyveen 45+1 Fit Boys 45+1
21:30 Borger 45+1 Gasselternyveen 45+1
21:30 Fit Boys 45+1 LEO (Loon) 45+1

Zaterdag 27 mei 2023  
08:45 Borger JO9-1 LEO (Loon) JO9-1
08:45 Borger JO8-1 Ter Apel ‘96 FC JO8-1
09:00 Borger JO11-3JM SJO ZVC ‘14 JO11-1
10:00 Borger JO19-1 ST Gieten/Eext JO19-2
11:00 Borger JO15-2 FC Klazienaveen JO15-3
11:30 Borger JO11-1 Stadskanaal JO11-1JM
12:00 Borger MO15-1 (9-tal) ONR MO15-1 (9-tal)
13:00 Borger 2 Olympia’28 2
08:45 Stadskanaal JO11-4 Borger JO11-4
09:00 Beilen JO11-1JM Borger JO11-2
09:00 Ter Apel ‘96 FC JO8-2 Borger JO8-2
09:30 Nieuw Buinen JO9-1 Borger JO9-2
10:00 Genemuiden SC JO15-1 Borger JO15-1
10:15 Helpman JO17-1 Borger JO17-1
10:15 DZOH JO13-6 Borger JO13-2
11:30 VKW JO13-1JM Borger JO13-1
14:45 Be Quick 1887 3 Borger 3
15:00 FC Klazienaveen 1 Borger 1

De Treffer ‘16
Woensdag 24 mei 2023     
19:30  KSC VR30+1  SJO NWVV/TitanVR30+1
19:30  Nieuw Buinen VR30+2  De Treffer ‘16 VR30+1  
20:00  De Treffer ‘16 VR30+1  Musselkanaal VR30+1  
20:00  SJO NWVV/Titan VR30+1  Nieuw Buinen VR30+2  
20:30  Nieuw Buinen VR30+2  KSC VR30+1
20:30  Musselkanaal VR30+1  SJO NWVV/TitanVR30+1
21:00  SJO NWVV/Titan VR30+1  De Treffer ‘16 VR30+1  
21:00  KSC VR30+1  Musselkanaal VR30+1  
21:30  De Treffer ‘16 VR30+1  KSC VR30+1
21:30  Musselkanaal VR30+1  Nieuw Buinen VR30+2

Zaterdag 27 mei 2023     
09:00  SJO ZVC ‘14 JO9-3  De Treffer ‘16 JO9-1JM  
09:00  SJO FC Coevorden JO7-1JM - De Treffer ‘16 JO7-1  
09:40  SJO BBC JO7-1  De Treffer ‘16 JO7-1  
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  Mussel JO10-1
11:30  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) - SJO Dalen/DSC
12:30  Veendam 1894 JO12-2  De Treffer ‘16 JO12-1
14:00  De Treffer ‘16 JO15-1  SJO FC CoevordenJO15-
2JM

Maandag 29 mei 2023
10:00  De Treffer ‘16 2  Bareveld 2

vv HOVC
Woensdag 24 mei   
18.45 DZOH JO13-4 HOVC JO13-1
19.00 HOVC JO17-1 WKE’16 JO17-1
  
Donderdag 25 mei   
19.00 HOVC 4 Fc Ter Apel’96 3
  
Vrijdag 26 mei Exloo  
19.30 HOVC Vr 30+ EHS’85 Vr30+
20.00 DVC’59 Vr30+ HOVC Vr 30+
20.30 HOVC Vr 30+ CEC Vr30+
21.00 Valthermond Vr30+ HOVC Vr30+
  
Zaterdag 27 mei   
9.00 HOVC JO8-1JM SETA JO8-1
9.00 Onstwedder Boys JO9-1JM HOVC JO9-1JM
9.00 SJS JO12-1 HOVC JO12-2JM
9.00 SJO Fc Meerdijk JO8-2 HOVC JO8-2
10.15 DZOH JO10-4 HOVC JO10-1
10.45 Beilen JO15-2JM HOVC JO15-2JM
11.00 SJO SWB JO13-1JM HOVC JO13-1
13.00 HOVC JO17-1 SJO SWB JO17-1
  
Maandag 29 mei   
10.00 HOVC 2 Germanicus 2
10.00 HOVC 4 Westerwolde 3
10.00 Veelerveen 4 HOVC 7
14.00 HOVC 1 GSAVV Forward 1
  
Dinsdag 30 mei   
19.30 vv Sweel JO19-1 HOVC JO19-1

vv Gieten
Woensdag 24 mei
18:30 Gieten/Eext JO13-2JM LTC JO13-4

Vrijdag 26 mei
19:30  Annen 35+1  Gieten 35+1  
20:00  Gieten 35+1  Hoogersmilde 35+1  
21:00  GKC 35+1  Gieten 35+1  
21:30 Gieten 35+1 Eext 35+1

Zaterdag 27 mei
09:00  Gieten JO7-2  Glimmen JO7-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO11-2JM  Asser Boys JO11-2  
09:00  Gieten JO8-3  Annen JO8-2JM  
09:00  Gieten/Eext JO9-2JM  VAKO/Tynaarlo JO9-2  
09:00  Gieten/Eext JO8-2JM  Zuidlaren JO8-2  
09:00  Lycurgus JO15-3  Gieten/Eext JO15-1  
09:00  Stadskanaal JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:20  Gieten JO7-2  Annen JO7-2  
09:20  VKW JO7-2  Gieten/Eext JO7-1JM  
09:40  Gieten/Eext JO7-1JM  Sellingen JO7-1JM  
09:40  Annen JO7-1  Gieten JO7-2  
10:00  Borger JO19-1  Gieten/Eext JO19-2  
10:00  VVS JO8-1  Gieten/Eext JO8-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-2JM  FC Assen JO13-3  
10:30  Gieten/Eext JO11-1JM  LEO JO11-2  
10:30  Zuidhorn JO14-1  Gieten/Eext JO14-1JM  
10:45  FC Assen JO15-6  Gieten/Eext JO15-2JM  
10:45  Drenthina JO10-1JM  Gieten/Eext JO10-1JM  
11:00  SJS JO9-2  Gieten/Eext JO9-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO17-2  Stadskanaal JO17-3  
12:30 Gieten/Eext JO17-1JM WKE ‘16 JO17-1

Zondag 28 mei
10:00  Gieten 4  Asser Boys 2  
10:00  Gieten 5 Annen 6
 
Woensdag 31 mei
19:00  Gieten/Eext JO14-1JM  Helpman JO14-2

vv Nieuw Buinen
23-5-2023
18:30 Mussel JO10-1 Nieuw Buinen JO10-1
18:30 Musselkanaal JO8-2JM Nieuw Buinen JO8-2

24-5-2023
19:00 Nieuw Buinen JO12-1 Onstwedder Boys JO12-1JM
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
19:00 Nieuw Buinen MO13-1 Veendam 1894 MO13-3 (9-tal)

25-5-2023
19:30 Nieuw Buinen 2 Forward 5
19:15 Onstwedder Boys JO11-1JM - Nieuw Buinen JO11-1

26-5-2023
19:30 Nieuw Buinen VR30+1 Muntendam VR30+1
20:00 HS’88 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
20:30 Nieuw Buinen VR30+1 WVV VR30+1
21:30 HSC VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1

27-5-2023
14:00 Nieuw Buinen JO19-1 SJO NKvvProtos JO19-1JM
10:00 WVV JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1
11:00 VV Sleen JO15-1 Nieuw Buinen JO15-1
12:00 Nieuw Buinen JO12-2 ST Rolder Boys JO12-2
09:30 Nieuw Buinen JO9-1 Borger JO9-2
09:00 SJO ZVC ‘14 JO8-2 Nieuw Buinen JO8-1JM
09:30 Nieuw Buinen JO8-2 Pekelder Boys JO8-1JM
13:30 Blauw Wit ‘34 MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
13:00 Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal) - Twedo MO17-1
10:30 Veendam 1894 MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
11:00 Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) - Glimmen MO13-1 (9-tal)

HOVC vergeet SC Stadskanaal pijn te doen
Hoewel de belangen groot waren voor HOVC zondag 
in de uitwedstrijd tegen SC Stadskanaal, miste de ploeg 
volgens trainer Erik de Jong ‘urgentie’. ‘Als we een keer 
van SC Stadskanaal hadden kunnen winnen, dan was 
het vandaag wel’, zei de trainer. De realiteit was echter 
anders, want de drie punten bleven in Stadskanaal: 3-1.

Ruimte achter de laatste lijn
‘Zeker in de eerste helft hadden we veel beter gebruik moeten 
maken van de ruimte achter hun laatste lijn. We stonden 
echter vooral buitenspel of  de pass was net niet goed’, zei De 
Jong. Toch kwam HOVC na ruim een half  uur aan de leiding. 
Doelpuntenmaker was Gertjan Spijker: 0-1. ‘Vervolgens moet 
je de gewoon de 0-2 maken. Dan is het voor Stadskanaal wel 
klaar, zij speelden immers nergens meer om. Dat hebben we 
echter nagelaten.’

‘We moeten zondag winnen’
Het vrijblijvend spelende Stadskanaal wist de achterstand 
in het vervolg van de wedstrijd zonder te imponeren om te 
buigen in een 3-1 voorsprong. ‘Rechtstreekse handhaving is 
niet meer mogelijk. We moeten zondag thuis tegen Forward 
gewoon winnen, dan hebben we in elk geval nacompetitie. 
Bij winst houden we bovendien nog een ploeg onder ons, 

waardoor je in de nacompetitie een wedstrijd minder speelt’, 
zegt De Jong. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Beschamende nederlaag voor SV Borger 
in derby tegen SJS
 
Na een ijzersterke 
wedstrijd tegen DKB 
vorige week had men 
bij SV Borger het volste 
vertrouwen in een goede 
afloop van de competitie. 
Nog twee weken knallen 
en dan zat directe 
handhaving er wellicht 
gewoon nog in. Dat 
moest afgelopen zaterdag 
allereerst gebeuren tegen 
streekgenoot en concurrent 
SJS.
 
Na negentig minuten 
ploeteren kon de balans 
opgemaakt worden. Het 
goede gevoel vooraf  bleek 
niets waard. Borger kwam al voor rust op 
een 0-2 achterstand. Verdiend, al deden 
de groenhemden in die fase nog aardig 
mee. Toen een kwartier na rust de 0-3 viel 
stortte de ploeg van hoofdtrainer Arne 
Joling volledig in. SJS rook bloed en maakte 
dankbaar gebruik van de totale offday van 
de thuisploeg. Het werd een ongekende 
vernedering. Op de eindstand van 0-7 viel 
werkelijk niets af  te dingen.

Met dit scenario had niemand rekening 
gehouden. Borger zal de wonden moeten 
likken. Door winst van DKB op Vitesse 
‘63 weet het dat het tot de nacompetitie 
veroordeeld is. De laatste reguliere wedstrijd 
tegen Klazienaveen is om des keizers baard. 
Al zal het ook wel lekker zijn als er wat 
nieuw vertrouwen wordt getankt voor de 
nacompetitie. SJS mag nog blijven hopen op 
directe handhaving.

Valthermond na zege op Musselkanaal in 
de wachtkamer

Valthermond won zondag de derby tegen Musselkanaal met 2-0. De gebroeders 
Draijer tekende voor de productie. Omdat ook WKE’16 won, moet Valthermond in de 
wachtkamer. De achterstand op koploper is nog steeds één punt, met nog één duel te 
spelen.

59-jarige doelman bij Musselkanaal
Musselkanaal opende furieus. ‘Ze zetten ons 
vanaf  het begin onder druk. Pas na een klein 
hal uur namen we het initiatief. Deze sterke 
fase leverde ook de openingstreffer op van 
Milan Draijer’, zegt winnend trainer Kenny 
Koning. Ook na de thee bleef  Valthermond 
de betere ploeg. Er moest wel een blunder 
van invaller doelman Hendrik Melgers 
(59 jaar!) aan te pas komen om de score 
te verdubbelen. Jorn Draijer profiteerde 
alert van de blunderende routinier: 0-2. 
‘Musselkanaal heeft na de rust weinig kansen 
gehad. Wel werd er nog een treffer afgekeurd 
vanwege buitenspel’, zag Koning.

Slechts dertien tegentreffers
WKE’16 stond lang met 1-0 achter. ‘Dat 
hoorden we natuurlijk langs de kant. Toen 
het kort voor tijd gelijk werd, dacht ik nog 
‘het zal toch niet’. En het gebeurde tóch. 
Meer dan onze afsluitende wedstrijd tegen 
Peize winnen kunnen we niet doen. Ik moet 
wel zeggen dat we de laatste weken weer 
wat beter voor de dag komen. Er zit meer 
energie in. Bovendien geven we nog steeds 
weinig weg. Na 23 duels hebben we slechts 13 
tegentreffers. Zoiets heb ik in mijn loopbaan 
als trainer nog nooit meegemaakt. Dat geeft 
in elk geval veel vertrouwen.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Buinerveen daalt af naar de vijfde klasse
Het zal er al enige tijd aan te komen; Buinerveen is gedegradeerd naar de vijfde 
klasse. En het moet gezegd; dat gebeurde met opgeheven hoofd. Met een zeer smalle 
selectie werd de laatste weken gestreden voor elke meter gras. Het bleek echter niet 
genoeg. Typerend voor de smalle selectie was wel dat trainer Willy Kral zich zondag 
tegen Wijster zelf  een basisplaats gaf.

Doelpunten Kral en Mensinga
De opdracht was simpel voor Buinerveen: 
winnen en hopen dat de concurrentie punten 
zou laten liggen. Dat laatste gebeurde, zelf  
wist Buinerveen echter niet te winnen. 
Zoals gesteld speelde Buinerveen best een 
aardige wedstrijd. Het duel was redelijk in 
balans. Inde veertigste minuut opende Bart 
Popping de score namens de gastheren: 
1-0. Via een rake kopbal van Willy Kral 
stond het bij de rust 1-1. Buinerveen was 
na de rust aanvankelijk de betere ploeg. 
Het lichte overwicht – op basis van inzet 

en strijd- leverde een 2-1 voorsprong op. 
Doelpuntenmaker was Robert Mensinga 
na een assist van Kral. Vervolgens werd het 
een kwestie van overleven. Wijster zette aan, 
en dat overwicht leverde in de zeventigste 
minuut de gelijkmaker op. Opnieuw was 
Popping de doelpuntenmaker. Vijf  minuten 
voor rust viel het doek definitief  voor 
Buinerveen. Jesper Schokker maakte toen de 
3-2. En ondanks wanhoopspogingen in de 
slotfase van Buinerveen, bleef  de gelijkmaker 
uit. (Week in Weekuit/Vincent Muskee)

Nieuw Buinen degradeert na thriller in 
Nieuw-Weerdinge
Nieuw Buinen is gedegradeerd naar de vierde klasse. In Nieuw-Weerdinge werd 
zondag met 3-3 gelijk gespeeld tegen Titan. En dat terwijl de bezoekers zes minuten 
voor de rust nog met 3-1 voor stonden. Bij winst was Nieuw Buinen zeker geweest van 
de nacompetitie.

Gelijkmaker in blessuretijd
Op zich speelde Nieuw Buinen een prima 
wedstrijd in Nieuw-Weerdinge. Wel nam 
de thuisclub na een kwartier de leiding: 
1-0. Vervolgens was het woord aan een 
veerkrachtig en strijdend Nieuw Buinen. Eron 
Alberts maakte de verdiende gelijkmaker: 
1-1. Dit was ook meteen de ruststand. 
Ook na rust denderde Nieuw Buinen door. 
Aanvoerder Patrick Bults maakte na een klein 
uur de 2-1 namens Nieuw Buinen en twintig 
minuten voor tijd leek de zege binnen toen 

Dennis Kunst de 3-1 maakte. In de slotfase 
ging het echter alsnog mis. De paniek sloeg 
toe, de organisatie was ineens weg waardoor 
de gastheren vijf  minuten voor tijd dichterbij 
kwamen: 2-3. Met hangen en wurgen leek 
Nieuw Buinen vervolgens de nacompetitie te 
bereiken – Weerdinge stond op achterstand 
bij Raptim - maar in de blessuretijd ging 
het echter alsnog mis. Topscorer Moesker 
dompelde alles wat Nieuw Buinen een warm 
hart toedroeg in diepe rouw: 3-3. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Gieten laat het afweten in Nieuwe Pekela
In de strijd om deelname aan de nacompetitie leed Gieten een toch wel beschamende 
nederlaag tegen PJC: 3-0. De ploeg uit Nieuwe Pekela is hekkensluiter van 3C en was 
al gedegradeerd. De thuisclub speelde echter fris van de lever en zonder enige druk. 
Daardoor kon de zege van de gastheren beslist niet onverdiend genoemd worden. 
Ondanks de nederlaag heeft Gieten nog steeds de vierde plaats stevig in handen.

Duel binnen vier minuten beslist
Gieten begon best aardig aan de wedstrijd. 
In de beginfase werden ook wel wat kansen 
gecreëerd, doelpunten leverde dat echter niet 
op. PJC was veel effectiever. De eerste de 
beste kans leverde namelijk meteen de 1-0 op. 
Doelpuntenmaker was Tom van der Schuur. 
PJC besliste, ondanks alle goede bedoelingen 
van de gasten in de tweede helft, in een 

tijdsbestek van vier minuten de wedstrijd. 
Eerst maakte opnieuw Van der Schuur na 
een uur voetbal de 2-0. Niet veel later was 
het duel door een treffer van Yesper Koerts 
helemaal beslist. Extra zuur voor Gieten 
waren de gele kaarten die Jort Jongeman, Bas 
Alting en Florian van der Heide kregen. Het 
tekende de onmacht bij de gasten. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Volleybalsters van VC Oostermoer in 
Gieten werden kampioen 

Het eerste dames wedstrijdrecreanten team van volleybalvereniging VC Oostermoer 
uit Gieten is onlangs kampioen geworden. Het team kwam dit seizoen uit in de eerste 
klasse van de wedstrijdrecreanten competitie Assen en omgeving.

Champagneflessen werden ontkurkt
De dames speelden dinsdagavond 16 mei 
de laatste wedstrijd tegen Sudosa-Desto in 
Assen. Na het laatste fluitsignaal werden de 
bloemen uitgedeeld, de taart aangesneden 
en de champagneflessen ontkurkt. De 
kampioenen zijn: Suzan Wustefeld, Simone 
Hof, Jante Buiting, Esther Goeree, Marieke 
Meruma, Marjelle van der Schoot, Rolinde 
Alingh en Iris van Zelst.

Groep enthousiaste dames
Het damesteam bestaat uit een groep 
enthousiaste dames die tot enkele jaren 
geleden allemaal speelden in de Nevobo-
competitie. Nu zij de overstap naar de 

wedstrijdrecreanten competitie hebben 
gemaakt, spelen ze de wedstrijden 
doordeweeks. Maar het gaat er in deze 
competitie niet minder fanatiek aan toe. Ook 
dit jaar zaten in de poule een aantal gewaagde 
tegenstanders. Hierdoor bleef  het tot het 
einde van het seizoen spannend wie zich 
kampioen mocht kronen.

Zin om te Volleyballen?
Heb jij volleybalervaring en wil je het 
volleyballen weer oppakken? Kom gerust 
eens kennismaken of  meespelen. Ook is het 
damesteam nog op zoek naar een trainer voor 
seizoen 2023-2024.
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Diabetesvereniging organiseerde 
wandeling in Odoorn
Diabetesvereniging Nederland organiseert regelmatig activiteiten zoals wandelingen. 
De regio Drenthe van de diabetesvereniging organiseerde afgelopen zaterdag een 
wandeling vanaf  Poolshoogte in Odoorn.

Gerda van der Velds fungeerde tijdens de 
ochtend niet alleen als gids, met haar kon 
ook worden gesproken over de ziekte. 
Onderweg spraken de deelnemers ook 
met elkaar over onder meer wat ze hebben 
meegemaakt tijdens hun ziekte, maar ook 
over alledaagse zaken. Al met al was het een 
leuke en interessante ochtend met na afloop 
de mogelijkheid om even wat te nuttigen 
bij Restaurant Poolshoogte. Iedereen deed 
hieraan mee.

Eens per maand vindt ergens in Drenthe een 
wandeling plaats en steeds de derde zaterdag. 
Deze keer waren er negentien mensen 
die meeliepen. Van der Velds: “Ik vind de 
wandelingen altijd erg leuk om te organiseren 
en om mee te wandelen; er is altijd sprake van 
een leuke, gezellige groep. Sommige mensen 
zijn er elke maand bij en er sluiten mensen 
aan uit de omgeving waar we wandelen. De 
wandelingen zijn trouwens niet altijd in het 

bos hoor; we wandelen ook wel eens door 
grotere plaatsen als Coevorden of  Emmen 
en dus moet je het zien als natuur- en 
stadswandelingen.” (Week in Week uit / Gerry 
Grave)

Fietstocht voor senioren vanuit  
Nieuw-Buinen
Woensdag 31 mei organiseert combicoach Petra van de gemeente Borger-Odoorn een 
mooie fietstocht voor senioren vanuit Nieuw- Buinen.

De route van ongeveer 32 kilometer gaat 
via knooppunten en kan individueel gefietst 
worden maar ook in groepsverband onder 
begeleiding van een fietsdocent en de 
combicoach.

Er kan gestart worden tussen 13.15 en 13.30 
uur. Vertrek is vanaf  MFA ‘Noorderbreedte’ 
in Nieuw Buinen (Noorderdiep 127). 

Deelname is gratis, alleen evt. consumptie 
onderweg is voor eigen rekening.

Wilt u deelnemen aan deze fietstocht? Mail 
vóór 29 mei naar p.vandenbosch@borger-
odoorn.nl of  bel: 06-11394301. Vermeld bij 
aanmelding of  u individueel op pad wilt of  
met de groep mee wilt fietsen.

‘De schooltuin is een essentieel onderdeel van de school’
Zo’n 3000 schoolkinderen in Drenthe 
doen mee met tweede ‘Week van de 
Schooltuin’
Van 22 tot en met 26 mei vindt de tweede ‘Week van de Schooltuin’ plaats. In de 
provincie Drenthe doen zo’n 3000 basisschoolleerlingen mee aan deze speciale week, 
waarin kinderen leren hoe ze zelf  groente en fruit moeten zaaien, verzorgen en 
oogsten. Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten, die de Week van de Schooltuin 
organiseren, hopen hiermee bij te dragen aan een gezondere samenleving. ‘Zelf  
groente kunnen kweken, draagt bij aan een gezonde en natuurbewuste generatie,’ 
stelt projectleider Arjan Klopstra.

Over heel het land zullen de komende week 
bijna 50.000 kinderen met schooltuinieren 
aan de slag gaan. Dit is een ruime 
verdubbeling ten opzichte van de eerste 
editie van de Week van de Schooltuin. 
Deelnemende scholen, waarvan nu eenmaal 
niet alle juffen en meesters van nature groene 
vingers hebben, ontvangen ter inspiratie een 
lesbrief. Ook kunnen zij hulp vragen aan 
ondersteuners in de buurt, die al vele jaren 
ervaring hebben met het schooltuinieren. 
Lokale NME (Natuur-en Milieu Educatie)-
centra, moestuincoaches en vrijwilligers op 
schooltuincomplexen staan klaar om scholen 
te ondersteunen.

Record zaadjes zaaien
Het motto van de tweede editie van de 
Week van de Schooltuin is: samen zaaien, 
samen groeien. Leerlingen, juffen en 
meesters en moestuincoaches zullen deze 
week onder andere een recordaantal zaadjes 
zaaien. Voor scholen, die zelf  niet over een 
schooltuin beschikken, zijn er eenvoudige, 
laagdrempelige lessen ontwikkeld. Ook zal dit 
jaar voor de tweede keer de Gouden Wortel 
worden uitgereikt aan een gemeente die zich 
volop inzet voor het schooltuinwerk.

‘Elk kind een schooltuin’
De Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten 
vinden dat ieder kind op de basisschool aan 
de slag zou moeten kunnen in een schooltuin. 
Uit onderzoek van DUO (2021) blijkt echter 
dat slechts één op de vijf  leerkrachten met 
hun klas een schooltuin heeft. 

Hoewel het merendeel van de leerkrachten 
aangeeft wel te willen schooltuinieren, ziet 
zij hiertoe geen mogelijkheden. Ook heeft 
slechts een kwart van de basisscholen in 
ons land schooltuinieren opgenomen als 
onderdeel van het onderwijsprogramma. 
‘Daarin moet echt verandering komen. De 
schooltuin is een essentieel onderdeel van de 
school,’ stelt Klopstra, die de belangstelling 
voor de schooltuin bij scholen en gemeenten 
het afgelopen jaar wel zag groeien.

Alliantie Schooltuinen en Jong Leren 
Eten
De Alliantie Schooltuinen en Jong Leren 
Eten zetten zet zich in om elk kind in de 
basisschooltijd toegang te geven tot een 
schooltuin. Zelf  zaaien, verzorgen en oogsten 
van groenten, fruit en bloemen, draagt bij 
aan meer kennis over en betrokkenheid bij 
voeding en natuur. Een schooltuin is een plek 
waar alle kinderen tot bloei kunnen komen. 
De Alliantie is een initiatief  van Adviesbureau 
Beleef  & weet, Vereniging GDO (Netwerk 
van lokale NME organisaties), IVN 
Natuureducatie, Rob Baan (Koppert Cress) 
en Simon Groot (East-West Seed).

Meer informatie over de Week van de 
Schooltuin, hoe je kan meedoen als school of  
als partner, welke activiteiten er zijn en over 
de Gouden Wortel-verkiezing, is te vinden 
op alliantieschooltuinen.nl/week-van-de-
schooltuin

Overige voetbaluitslagen in de regio
Twedo   Gasselternijveen   8-0
KSC   Buinen     1-3
   Doelpunten: Thorsten leeuw, 
   Marc Haandrikman
   en Bram Komduur
Gieterveen   Bareveld    0-5
De Treffer ‘ 16   Vios Oosterhesselen   4-6
Doelpunten: Melvin Wiering 4x
GKC    JVV     2-3
Doelpunten: Danny Kolp en Grieto Korthuis

Into Nature zoekt vrijwilligers
Informatiebijeenkomst 1 juni in het 
dorpshuis in Drouwen
 
Voor deze zomer is Into Nature op zoek naar vrijwilligers voor de 
buitententoonstelling Into Nature: Time Horizons rond Drouwen en het LOFAR-
gebied. Into Nature wordt mede gedragen door een uitgebreide groep enthousiaste 
vrijwilligers, die bij hun werkzaamheden genieten van de kunst, de prachtige natuur 
in Borger-Odoorn en de leuke contacten met bezoekers en collega’s.  
 
Aanmelden als vrijwilliger
Ben je nieuwsgierig naar wat Into Nature 
allemaal doet in Borger-Odoorn, wil je je 
misschien aanmelden als vrijwilliger? Houd 
je van kunst, van natuur, of  van allebei? 
Dan ben je van harte welkom tijdens de 
informatiebijeenkomst in het dorpshuis in 
Drouwen op donderdag 1 juni om 19.00 uur.  
 
Doorlopende activiteiten
Into Nature is een organisatie die 
kunstwerken van (inter)nationaal 
vooraanstaande kunstenaars verbindt aan 
de bijzondere kenmerken van het Drentse 
landschap en actuele maatschappelijke 
vraagstukken. In 2022 was en in 2023 is het 
programma van Into Nature te zien in de 
gemeente Borger-Odoorn. Dit voorjaar vindt 
een programma met doorlopende activiteiten 
plaats en van augustus tot en met oktober 
2023 pakt Into Nature weer uit met een 
internationale kunstroute die bezoekers (dit 
waren er vorige editie 25.000) wandelend 
en fietsend het prachtige landschap van 
Drouwen en het LOFAR-gebied laat 
ontdekken. 
 
Diverse werkzaamheden
De werkzaamheden van vrijwilligers zijn 
heel divers. Er kan onder meer gekozen 

worden uit het ontvangen en op weg helpen 
van bezoekers, uitgifte en/of  controle van 
toegangsbewijzen, verstrekken en innemen 
van tablets, uitleg bij een aantal kunstwerken 
op de routes en een lichte vorm van toezicht 
op de de kunstwerken. 
 
Intakeformulier ontvangen
Wie deel uit wil maken van deze groep 
kunstminnende doeners en genieters 
en vrijblijvend aansluiting bij de groep 
wil verkennen, kan zich aanmelden via 
vrijwilligers@intonature.net. Je ontvangt dan 
een beschrijving van de werkplekken en een 
intakeformulier. 
 
Voor meer informatie ben je van 
harte welkom op donderdag 1 juni in 
het dorpshuis in Drouwen, tijdens de 
informatiebijeenkomst. 
>> Inloop met koffie en thee: 19.00 uur 
>> Programma onder leiding van artistiek 
leider Hilde de Bruijn: 19.15 uur 

Mocht je vragen hebben, dan kan 
contact worden opgenomen met 
vrijwilligerscoördinator Klaas Jan Cats via 06-
23 27 18 16 of  vrijwilligers@intonature.net. 
Meer informatie zie: www.intonature.net

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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UITNODIGING: Open repetitie dinsdagavond 13 juni

Zou je een harmonie-instrument willen leren bespelen, maar weet 
je nog niet wat? Of  bespeel je die al en ben je op zoek naar een 
gezellig, actief  harmonie- of  dweilorkest? Odo heeft beide in huis 
en zoekt muzikanten. Kom kennismaken met onze vereniging in ‘t 
Klankholt in Odoorn, er is plaats voor de beginner en de gevorderde 
muzikant. Er is gelegenheid een instrument te proberen en vragen 
te stellen onder het genot van een kop koffie.

Locatie Open Repetitie: 
verenigingsgebouw ’t Klankholt, 
Hammeersweg 21, Odoorn.  
Aanvang: 19:15 uur tot 20:00 uur. 
Aanmelden: op  
www.muziekverenigingodo.nl.

Muziekvereniging Odo in actie 
zien? 
Kom dan op zaterdag 27 mei naar 

het Schaapscheerdersfeest in Exloo. 
Daar speelt de Oringer Kapel, 
ons dweilorkest, van 10:30 – 13:00 
uur, en zoals altijd zal deze er 
ongetwijfeld een feestje van gaan 
maken. De harmonie is vanaf  
13:00 uur te horen met iets andere 
muziek. Ter ere van het 50-jarig 
jubileum van Volksdansgroep de 
Schaop’ndansers uit Exloo zal 

Odo, onder leiding van dirigent 
Wim Stalman, een dans muzikaal 
begeleiden en bekende pop- en 
musicalmuziek spelen.

Op 10 juni speelt de harmonie 
wederom met de Schaop’ndansers, 
nu op het plein naast de Hervormde 
Kerk in Odoorn. En op 1 juli is 
de harmonie met de jubilarissen 
te horen en zien in Valthe op het 
Stationsplein. Beide optredens 
beginnen om 19:00 uur. Je bent van 
harte uitgenodigd eens te komen 
luisteren en ervaren met hoeveel 
plezier de leden van Odo muziek 
maken.

Wandelingen voor volwassenen 
vanuit Drouwen
Op maandagmorgen 5 juni organiseert de wandelcommissie ‘de 
Zandlopers’ samen met de sportcoach senioren van de gemeente 
Borger-Odoorn een mooie wandeling in het bos- en heidegebied 
tussen Drouwen en Gasselte.

U kunt kiezen uit een wandeling 
van 5 kilometer of  één van 
10 kilometer.De 10 km lopers 
vertrekken om 9.30 uur en de 5 
km lopers vertrekken om 10.30 
uur. Vertreklocatie is Eetcafé 
Alinghoek ( Alinghoek 16 A, 9533 
PE Drouwen). Na afloop kan er in 
de Alinghoek voor € 7,50  genoten 
worden van een lekkere lunch. 
Wilt u alleen deelnemen aan de 
wandeling dan is dat ook mogelijk. 
Dit is geheel gratis.

Opgeven voor 1 juni a.s.
Lijkt het u leuk om mee te 
wandelen? U kunt zich opgeven bij 
Petra van den Bosch, sportcoach 
van de gemeente Borger- Odoorn. 
Mail: p.vandenbosch@borger-
odoorn.nl of  Tel.nr: 06 – 11 39 
43 01. Opgave graag vóór 1 juni. 
Vermeld bij opgave of  u ook 
gebruik wilt maken van de lunch. 
Extra info: Er wordt in een groep 
gewandeld.

Binnenkort weer 
Avondvierdaagse in Borger
Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juni 2023 zullen meer 
dan 400 wandelaars van alle leeftijden zich gedurende vier 
avonden verzamelen op het sportpark "de Drift" voor prachtige 
wandeltochten door Borger en omgeving. Dit is de Avondvierdaagse 
Borger.

Dit jaar is er weer een 5 kilometer 
route voor de jongste deelnemers 
van de onderbouw, vergezeld 
door een volwassene. Ook de 
10 kilometer route staat op het 
programma. De inschrijfkosten 
bedragen € 6,50 voor alle vier de 
dagen. Kinderen van groep 1 en 2 
kunnen ervoor kiezen om één dag 
mee te wandelen voor € 4,-. Je kunt 
individueel of  als groep meedoen. 
Inschrijven kan via de website www.
avondvierdaagse-borger.nl (menu 
"inschrijvingen") Scholieren die 
met hun school willen meelopen, 
moeten bij het online inschrijven 
altijd de optie "scholieren" 
selecteren, zodat de medailles op 
de laatste dag aanwezig zijn op 
school. Inschrijven  kan tot en met 
de dinsdag van week 23, of  op de 
dinsdag van week 23 zelf  tussen 
17:30 en 18:00 uur bij de organisatie 
op sportpark "de Drift".

Het is ook mogelijk om slechts één 
avond mee te lopen. Meestal sluiten 

de "1-dag" wandelaars aan op 
vrijdag. Vooraf  aanmelden is niet 
verplicht, maar wel gewenst. Let 
op: er is geen pinbetaling mogelijk, 
dus contante betaling is vereist. We 
moedigen digitaal inschrijven aan.

De starttijden (Di/Wo/Do) zijn 
voor de 10km 18.00 uur en 5km 
om 18:15 uur. De starttijden (Vr) 
zijn voor de 10km 17:45 uur en 
5km om 18:30 uur. Op vrijdag 
lopen alle deelnemers als afsluiting 
mee in het defilé, dat om 19:30 uur 
begint vanaf  het mavoveldje van 
het Esdal College. Het defilé wordt 
opgeluisterd door Showband Laus 
Deo en Neelusverhuurt, die op hun 
eigen muzikale manier voor sfeer 
zorgen.

Borger; een kei van een wandeldorp
Voor meer informatie: 
www.avondvierdaagse-borger.nl
of  stuur een mail naar: 
avond4daagseborger@gmail.com.
Facebook: avondvierdaagse.borger

Conditielessen in de buitenlucht van Exloo
Bewegen in de buitenlucht is niet alleen enorm genieten maar ook 
stimulerend voor lijf  en geest. Professor Erik Scherder roept het al 
jaren. Kom van die stoel en ga lekker naar buiten. Je prikkelt niet 
alleen je zintuigen maar ook je spieren en je hersenen.

Combicoach Petra van den Bosch 
van de gemeente Borger-Odoorn 
gaat van woensdag 31 mei tot en 
met woensdag 26 juli wekelijks een 
conditieles in de buitenlucht geven. 
(met uitzondering van 5 juli).

In de gevarieerde les 
wordt er gewerkt aan het 
uithoudingsvermogen, wordt de 

spierkracht verbeterd en wordt 
er aandacht geschonken aan 
het verbeteren van de balans. 
De les wordt afgesloten met 
ontspanningsoefeningen.

De lessen zijn laagdrempelig. 
Iedereen die graag zijn conditie op 
wil bouwen of  op peil wil houden is 
van harte welkom.

Meedoen?
De lessen vinden plaats op het 
erf  van Natuurlijk Fit in Exloo 
(Hoofdstraat 31). Tijdstip: 10.30 – 
11.20 uur Kosten: € 3,00 per les. Dit 
kan contant voldaan worden aan het 
begin van de les.

Aanmelden
Aanmelden kan bij Petra van den 
Bosch, combicoach Senioren, mail: 
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl 
of  tel.nr:  06 – 11 39 43 01.

Persbericht voor 
Week in Week uit?

Mail het naar
redactie@weekinweekuit.com

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Lees de Week in Week uit ook online op www.weekinweekuit.com
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Gezien tijdens het Mega Piraten Festijn 2023 in Borger
Foto's: Mega Piraten Festijn en Herman van Oost
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Gezien tijdens het Mega Piraten Festijn 2023 in Borger
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Gezien tijdens het Mega Piraten Festijn 2023 in Borger
Foto's: Mega Piraten Festijn en Herman van Oost
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Gezien tijdens het Mega Piraten Festijn 2023 in Borger
Foto's: Mega Piraten Festijn en Herman van Oost
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200 jaar Veenkracht
Reeds meer dan 200 jaar geleden werd al met doorzettendheid de plannen uitgedacht 
hoe dat dikke veenpakket om te werken tot bruikbare brandstof.  Daar was 
denkkracht en ondernemingszin voor nodig. 200 jaar geleden kwam dan het eerste 
tastbare blijk van aanpak tot stand: het eerste huis in de nieuw te vormen nederzetting 
werd opgericht. Kun je nagaan: 100 jaar later was het grootste deel van het veenpakket 
afgegraven en stonden er woningen, werkplaatsen, boerderijen en fabrieken voor in de 
plaats.

Door Max Lamberts

Dát gaan we nu vieren. Vijftig jaar geleden 
werd dat ook al gedaan op de manier die men 
toen leuk vond. We gaan dat niet herhalen, 
we gaan dat opnieuw vertellen en opsommen 
wat er allemaal is gebeurd. Dat wordt gauw 
saai en slaapverwekkend. We gaan het dus 
vertellen op een levendige manier waardoor je 
een beetje kunt invoelen en beleven hoe het 
is geweest.

Toegespitst op Nieuw-Buinen
Een aantal jaren geleden was ik bij de  
theatervoorstelling "Veenkracht, dansen 
op het veen" van Marion en Wim Maters-
Roberti, theatermakers uit Buinen. Dát was 
precies de kern van het verhaal wat ik wilde 
vertellen. Het moest naar mijn idee nog 
wat meer specifieker, meer toegespitst op 
Nieuw-Buinen. Ik heb met Marion contact 
opgenomen; haar man was helaas een jaar 
geleden overleden. Het was voor haar dan 
ook wel even een gevoelig punt  toen ik die 
voorstelling weer ter sprake bracht, maar 
zij is professioneel genoeg om daar mee 
om te gaan. Ze pakte het op en ging mee in 
mijn wens het wat meer toe te spitsen op 
Nieuw-Buinen. Ook het idee mensen uit 
Nieuw-Buinen uit te nodigen, ja uit te dagen 
hierin een rol te gaan spelen zag ze wel zitten, 
vervolgens oproep gedaan in de Dorpskrant, 
op de zomermarkt gaan staan om spelers te 
werven. We hebben het Jubileumbestuur een 
offerte gestuurd voor de opzet en uitvoering 
van het theaterstuk tijdens de Jubileumweek 
en het bestuur is ermee accoord gegaan.

Toneelgroep uitgebreid met 4 (ex-) 
Bûnermonders
Een toneelgroep had Nieuw-Buinen niet 
meer, dat werd door sommige mensen 
betreurd. Vervolgens samen met Marion 
een drietal theaterworkshops georganiseerd 
om mensen uit te dagen eens te kunnen 
ervaren wat het is dat toneelspelen en 
wellicht een nieuw toneelclubje van de 
grond te krijgen. Daar kwamen zo' n 15 
mensen op af  waaronder een aantal van de 
Stadskanaalster toneelclub UDI. Dat waren 
ervaren amateurspelers en die vervulden 
een stimulerende rol bij de 'nieuwelingen". 
Uiteindelijk wordt het oorspronkelijke 
stuk van Marion uitgebreid met 4 (ex-) 
Bûnermonders waarvan enkele aanvaring 
hebben met het spelen op de bühne. Het 
verhaal van Veenkracht wordt door dit 
kwartet als het ware  vanuit huis bedacht en 
gebracht, uit hun eigen ervaring en kennis 
voortkomend. Daarnaast sluit het stuk met 
een koortje.

Veel gezongen in de glasfabrieken
Ouderen uit het dorp vertelden vaak dat 
er veel gezongen werd in de glasfabrieken. 
Aangezien de ramen altijd openstonden, 

konden mensen uit het dorp al van verre 
het gezang horen. Dat wilde ik ook graag 
meenemen in  het stuk. Nu was er in het 
dorpshuis wekelijks op een ochtend een 
koortje aan het repeteren o.l.v. Jan Schmale, 
een huisvrouwenkoortje. Jan wilde wel 
meedoen met dit stuk en daarvoor een 
projectkoor inrichten waar ieder die dat wilde 
in mee kon doen. Daarvoor is ook nog een 
oproep gedaan met gevolg dat er zich een 
kleine tiental mensen erbij hebben gevoegd. 
Dit koor zingt dan een paar liedjes zoals die 
mogelijk ook geklonken zouden kunnen  
hebben vanuit de glas- fabrieken. Liedjes die 
men vroeger op school leerde zingen. Deze 
worden aangevuld met een aantal liedjes 
van toen Hilversum 3  nog niet bestond 
en paar popliedjes die de overgang naar de 
huidige tijd weergeven. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van een zelfgemaakt flessencarrillon, 
om in de glas-sfeer te blijven.

'Iets uit de grond stampen en er wat van 
maken'
Deze voorstelling gaat over ondernemen, 
aanpakken, doorzetten, tegen eigen geloof  
in soms, steeds weer iets nieuws uitvinden. 
Er wordt gespeeld met moderne projectie-
technieken en oude beelden, met moderne 
rap en historische moordliederen en er wordt 
gedanst: 'dansen op het veen'  een variant 
op 'iets uit de grond stampen en er wat van 
maken'.

Mede dankzij geld uit het Gebiedsfonds 
Drentse Monden
We spelen driemaal op vrijdag 2 juni. We 
hebben de basisschoolleerlingen van de 
groepen 7 en 8 uit Nieuw-Buinen  voor 's 
ochtends om 10.30 u. uitgenodigd. Speciaal 
voor deze leerlingen is er een lesbrief  
ontwikkeld waarmee ze voorbereid worden 
op deze voorstelling en op het fenomeen 
'theater'. Deze lesbrief  is, mede dankzij geld 
uit het Gebiedsfonds Drentse Monden, 
ontwikkeld door mevrouw Willy van der 
Schuit die ook de opzet en inrichting van 
het nieuwe Glasmuseum van de Historische 
vereniging voor haar rekening heeft genomen.

Unieke voorstelling in de PKN-kerk aan 
de Kerklaan
's Middags  wordt de voorstelling 
gegeven om 14.00 uur en ’s avonds – in 
tegenstelling van wat er in het pas verspreide 
programmaboekje staat - nog eens om 21.00 
uur, zodat mensen die aan het begin van de 
avond meelopen met de dorpswandeling, 
deze unieke voorstelling ook nog kunnen 
bezoeken. Allemaal gratis dankzij de  
geldbronnen die het Jubileumbestuur heeft 
weten aan te boren. De voorstelling wordt 
opgevoerd in de gratis ter beschikking 
gestelde kerkzaal van de PKN-kerk aan de 
Kerklaan in Nieuw-Buinen.

In verband met feest 200-jarig bestaan Nieuw-Buinen
Mondster Snackwagen in Nieuw-Buinen 
komende week op andere locatie
Catering Service J. Telkamp vindt u deze 
week (van woensdag 31 mei t/m zondag 
4 juni a.s.) niet bij het MFA, maar bij de 
feesttent bij de ijsbaan aan het Zuiderdiep 
in Nieuw-Buinen (naast het voetbalveld).
 
Vaste klanten kunnen dus bij de feesttent hun 
snacks halen voor thuis van 16.00 tot 19.00 
uur. Dan kunt u ook gelijk meegenieten van 
het feest in verband met het 200-jarig bestaan 
van Nieuw-Buinen, want de hele week 
worden er diverse activiteiten georganiseerd. Tel. 06-29581343 of  kom uiteraard langs voor 

een heerlijke snack!

Groepsreizenseizoen TravelXL Reisburo 
Borger en Rolde van start gegaan

Musical Soldaat van Oranje
Al vroeg in het voorjaar gingen met onze 
eerste reis van 2023 naar de Musical Soldaat 
van Oranje in Katwijk. De musical die 
inmiddels al bijna 13 jaar speelt en inmiddels 
voor de 5e keer door ons bezocht, wordt nog 
steeds vol enthousiasme ontvangen. 

De Vergeten Twentse Lente
Het theaterspektakel op vliegveld Twente, 
waarin een klein Twents dorp een 
miljoenenbedrag geschonken krijgt. De 
erfenis van een, door één van de inwoners 
gered Joods meisje, brengt de gemoederen 
behoorlijk in beweging. Aan burgemeester 
Fenna de lastige taak om alle neuzen dezelfde 
kant op te krijgen. De april – meistaking  van 
1943 speelt een bijzondere rol, de voorstelling 
brengt ons terug naar die tijd en we zijn erbij 
als de staking begint. Tegelijkertijd zijn we 
getuige van een gebeurtenis anno nu (2023), 
die zorgt voor verdeeldheid in het Twentse 
dorp. Een schitterend geschenk wordt een 
duivels dilemma aangezien de erfenis van de 
opstand in 1943 een grote rol in het heden 
blijkt te spelen.

Fietsen over het Pieterpad
De eerste van onze twee Pieterpad 
fietsreizen zit er al weer op. Onder gunstige 
weersomstandigheden fietsten we in 6 dagen 
van Maastricht naar Doetinchem. Prachtige 
routes door het glooiende Zuid Limburg, 
langs en soms net even over de Duitse grens, 
door het dal van de  Maas dan weer rechts en 
dan weer links er van, ontelbare velden met 
asperges, hectares kassen met aardbeien. En 
leuke kleine dorpjes met gezellige terrassen, 
waar we even van het zadel af  konden gaan. 
De bus van Dalstra Reizen bracht ons, met 
onze fietsen, telkens naar het begin van de 
route en bracht ons aan het eind van elke dag 
terug naar ons hotel in Venlo.

De tweede reis, ook zelfde route, gaat van 
5-10 juni 2023. Door omstandigheden 
hebben we nog een paar plaatsen vrij. Zolang 
de voorraad strekt.

Concert Helene Fischer in Oberhausen
Op het moment van lezen van dit blad is ook 
die tweedaagse reis al achter de rug. Dinsdag 
23 mei 2023 reisden we met een volle bus 
naar Oberhausen, om daar ’s avonds te gaan 
genieten van deze Duitse zangeres. Onder 
liefhebbers van Duitse schlagermuziek, 
maar sowieso wereldwijd, is ze een bekend 
fenomeen, met haar shows vol muziek en 
acrobatiek. Met z’n allen gingen we “Atemlos 
durch die Nacht”

Met heel veel plezier kijken we terug op deze 
eerste groepsreizen van 2023. Benieuwd naar 
wat er nog op stapel staat en waar u nog mee 
zou kunnen  gaan:

1 juni 2023: Dagtocht Ooijpolder, Rijk van 
Nijmegen, incl. diner en rondritten met een 
gids

Zondag 11 juni 2023: De Vergeten Twentse 
Lente, Theaterspektakel op Vliegveld 
Enschede, incl. entree en diner. Zie verslag 
hierboven

23 augustus 2023: Dagtocht Volendam – 
Marken, incl. bezoek palingrokerij, overtocht 
Marken en diner

19 november 2023: Middag/avond bezoek 
aan Musical De Tocht in Leeuwarden. Laat de 
magie van De Elfstedentocht tot leven komen 
in het speciaal gebouwde Friso Theater met 
een ijsvloer van 2.000m2. Voor iedereen die 
ervan droomt 
om ooit nog een 
Elfstedentocht 
mee te maken: 
‘It giet oan’! Incl. 
lunchpakket.

Alle reizen 
vertrekken uit 
Borger en Rolde en worden begeleid door 
iemand van één van onze beide reisbureaus. 
Informatie en aanmelding: TravelXL 
Reisburo Borger  
0599-481146 of  mail borger@travelxl.nl
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Financieel Compleet Noord in Gieten bestaat twee jaar
Financieel Compleet Noord in Gieten 
bestaat alweer twee jaar. ‘Ik ben in 2018 
beginnen met MakelaarNU en twee jaar 
geleden heb ik daar Financieel Compleet 
Noord aan toegevoegd. Als erkend 
financieel adviseur bied ik hypotheken, 
leningen en alle verzekeringen die 
bij het kopen van een huis horen. Als 
onafhankelijk tussenpersoon doe ik 
zaken met alle banken en bij mij vind je 
dus echt alles onder één dak’, zegt Arjan 
Poelman.

Ook jubileum MakelaarNU
Ervaring kan Poelman in elk geval niet 
ontzegd worden. ‘Ik ben ruim twintig 
jaar als makelaar actief  geweest voor ik in 
2018 begon met MakelaarNU. Het aanbod 
woningen is nog steeds niet op niveau, al 
heb ik het met MakelaarNU gelukkig nog 
lekker druk. Toch heb ik twee jaar geleden 
besloten om de dienstverlening verder uit 
te breiden. Ik ben met Financieel Compleet 
Noord AMF erkend en zoals gezegd 
erkend financieel adviseur. Dat word je niet 
zomaar. Je wordt gescreend, gaat helemaal 
door de molen en moet eens per drie jaar 
opnieuw examen doen. Behalve hypotheken 
en leningen bied ik alle verzekeringen 
die komen kijken bij de aankoop van een 
woning. Denk maar aan bijvoorbeeld de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de 
overlijdensrisicoverzekering. Als je zaken 
met Financieel Compleet Noord doet, dan 
heb je dus alles onder één dak. De lijnen zijn 
extreem kort en ik kan altijd snel handelen. 
Ik kan mensen die een huis kopen compleet 
ontzorgen, ik regel in principe alles voor mijn 
klanten’, zegt Poelman. 

Energielabel Noord
Ook met MakelaarNU gaat het prima, 
‘Dat ondanks het feit dat het aanbod 
van woningen nog steeds niet op niveau 
is. MakelaarNU bestaat op 1 november 

overigens 5 jaar en daar ga ik zeker de nodige 
aandacht aan besteden’, zegt Poelman, die 
ook nog eens actief  is met Energielabel 
Noord. ‘Ik werk samen met negen makelaars. 
Is er voor een huis een energielabel nodig, 

dan kunnen ze bij mij aankloppen. Ook wat 
betreft energielabels zijn we gecertificeerd en 
ook dit begint steeds beter te lopen.’ 

Contact opnemen met Financieel Compleet 
Noord? Bel dan met 0592-744 160. 
MakelaarNU is bereikbaar via 0592- 744 137. 
Zie ook www.makelaarnu.nl. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)





Lambert Folkers, penningmeester 200 jaar Nieuw-Buinen
‘Ik hoop dat de saamhorigheid in het dorp blijft’

Lambert Folkers is penningmeester van de Stichting 200 jaar Nieuw-Buinen. ‘Over twee weken zit de 
klus er al weer op. Zelf heb ik twee jaar deel uitgemaakt het bestuur. Ik denk dat we een heel goed en 
breed programma hebben samengesteld, echt voor jong en oud. Je merkt dat 200 jaar Nieuw-Buinen voor 
verbinding in het dorp zorgt. De saamhorigheid is groot. Ik hoop van ganser harte dat die saamhorigheid ook 
na het feest blijft’, zegt Folkers.

Nieuw-Buinen, Zutphen Nieuw-Buinen
Folkers werd geboren in Nieuw-Buinen. ‘Ik heb daar 
lang gewoond, maar ben wel even weggeweest. 
Ik woonde toen in Zutphen. Toch ben ik weer 
teruggekeerd.  Toen we naar Zutphen verhuisden, 
hebben we al gezegd dat we ooit weer terug 
zouden keren. En dat is gebeurd.’ Folkers omschrijft 
Nieuw-Buinen als een dorp met gewone en vooral 
nuchtere mensen. ‘Het is een heel rustig dorp. De 
voorzieningen zijn wel behoorlijk minder geworden. 
Je hebt nu nog een bloemenwinkel en de Aldi. Nieuw-
Buinen is sterk op Stadskanaal georiënteerd. Dat 
zie je overigens in meer kleinere dorpen. Dat is niet 
alleen iets van Nieuw-Buinen.’

‘Dan zeg je geen nee’
Twee jaar geleden kreeg Folkers een telefoontje. Of 
hij penningmeester van de stichting wilde worden. 
‘Ik heb eigenlijk meteen ja gezegd. Stilzitten is niets 
voor mij. En als je dorp je vraagt, dan zeg je ook 
gewoon geen nee’, vertelt Folkers.  En stilzitten is 
inderdaad niets voor Folkers. ‘Ik ben bestuurslid 
van de Wielerronde Gieten en heb lang deel 
uitgemaakt van de inmiddels opgeheven Stichting 
Wielerpromotie Oostermoer. Heel lang geleden heb ik 
hier bij de voetbalclub nog iets gedaan en ik ben nog
een paar jaar bestuurslid geweest van Dorpsbelangen 

hier. Verder ben ik nog steeds betrokken bij Museum 
Goedewaagen. Ook daar beheer ik de financiën.’

Goed verhaal
Het financieren van 200 jaar Nieuw-Buinen was op 
zich niet zo’n probleem. ‘We hebben subsidies vanuit 
de gemeente en de provincie gekregen. Ook de 
ondersteuning uit het dorp zelf is groot. We hebben 
rond de vijftig sponsoren uit het dorp en we hebben 
en Club van 50 opgericht. Daar doen ongeveer vijftig 
bedrijven en particulieren aan mee. Met een goed 
verhaal zijn er gelukkig nog bedrijven genoeg die je 
willen helpen. En ik denk dat wij gewoon een goed 
verhaal hebben verteld.’

Uitstekende samenwerking
Folkers beseft dat zijn klus en dat van de andere 
bestuursleden er straks op zit. ‘Dan hebben we 
de handen weer even vrij. Ik heb besloten eerst 
even niks te doen. Even wat rust te nemen. Want 
vergeet niet dat het best intensief geweest is 
allemaal. We bieden een heel groot programma van 
vijf dagen. Als bestuurslid zal ik proberen zoveel 
mogelijk activiteiten te bezoeken. Dat hoort gewoon 
zo. Als bestuur hebben we overigens uitstekend 
samengewerkt. Wat dat betreft ga ik het zeker wel 
missen.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee. 
Foto: Herman van Oost)

PROGRAMMA
200 JAAR NIEUW-BUINEN
Woensdag 31 mei
14.00 – 17.00 uur Doemiddag voor kinderen van 
 2 t/m 8 jaar
19.00 uur Sociale avond met officiële 
 opening
 
Donderdag 1 juni
14.00 – 17.00 uur Seniorenmiddag 
20.00 uur Pubquiz
 
Vrijdag 2 juni
’s morgens Theatervoorstelling “Veenkracht” 
 voor kinderen
14.00 en 21.00 uur Theatervoorstelling “Veenkracht”
15.00 – 19.00 uur  Jeugdprogramma 
17.30 uur Wandeltocht
21.00 uur Feestavond
 
Zaterdag 3 juni
8.00 – 10.00 uur  Dorpsontbijt
9.00 uur Optocht versierde fietsen
Vanaf 10.00 uur Oldtimershow
10.00 – 17.00 uur Foto-expositie
14.00 – 17.00 uur Reünie
20.00 uur Feestavond
 
Zondag 4 juni
09.40 uur Gezamenlijke kerkdienst
13.00 uur Darttoernooi
18.40 uur Feestelijke afsluiting met 
 prijsuitreiking

200 jaar Nieuw-Buinen
D I T  I S  E E N  S P E C I A L E  B I J L A G E  V A N  W E E K  I N  W E E K  U I T





Voorwoord
Beste buren in 
Buunermond en 
Buunerveen
Het is bijna zover! Ons grote feest om ons 
200-jarig jubileum te vieren. We kunnen niet 
wachten tot het 31 mei is en het feest echt gaat 
beginnen. Maar we genieten ook van alles wat 
we nu al zien gebeuren. Al die blauwe vlaggen. 
Elke dag kwamen er meer bij en de bestellingen 
bleven maar binnenkomen. Er hangen nu meer 
dan 700! Vlaggen in het dorp. Ook horen we veel 
verhalen over hoe creatief men bezig is met de 
versiering van de straten. We zijn ontzettend 
benieuwd hoe onze dorpen er straks uit komen te 
zien. Succes met de voorbereidingen!

Buunermond en Buunerveen broest! Er ligt een 
prachtig programma. We zijn er trots op dat we 
zo’n omvangrijk programma kunnen presenteren. 
Er zijn activiteiten voor jong en oud. Waar we ook 
trots op zijn, is dat we het betaalbaar hebben 
kunnen houden, ondanks oplopende kosten. Alle 
activiteiten kennen een vrije toegang, behalve 
de zaterdagavond. Het optreden van Jannes, de 
Dikdakkers en DJ Hermen kost €10 per persoon. 
We willen hier alle vrijwilligers al bedanken voor 
hun inzet om er een groot succes van te maken. 
Op 13 mei hadden we de Grote Versierdag. Met 
wat we zien, is dit het begin van één groot feest. 

Laat het vooral een fantastisch feest worden met 
elkaar. Waarin we samen ons jubileum vieren en 
kunnen proosten op een mooie toekomst. Wij 
hebben er zin in! Graag tot ziens bij één van de 
vele activiteiten!

Vriendelijke groet, namens het volledige bestuur,
Peter Zwiers, Voorzitter stichting 200 Jaar  
Nieuw-Buinen

Woensdag 31 mei  |  Iedereen is van harte welkom! 
Opening en sociale avond
 
Officiële opening door burgemeester Seton om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). We hopen op een volle 
tent. Daarna gaan we op volle snelheid door met veel optredens van lokale muzikanten. Ook zullen vele 
promovideo's van onze lokale verenigingen en stichtingen worden getoond. 

Samen starten we onze feestweek met een gezellige 
avond vol muziek en entertainment.  

De entree is gratis. Locatie: in de feesttent op het 
terrein van Schaatsvereniging Nieuw-Buinen.

Donderdag 1 juni, 14.00 uur 
Seniorenmiddag met 
De Zingende Broeder 
en Leed Vermaak(t)
 
Dorpshuis Nieuw-Buinen zit deze middag vol 
voor optredens van De Zingende Broeder en Leed 
Vermaak(t). 

De Zingende Broeder trekt met zijn gitaar rond om 
mensen te vermaken met oude Nederlandstalige 
liedjes. Hij zingt daarbij met name liedjes uit de jaren 
60 en ouder. 

Vrouwenkoor Leed Vermaak(t) zingt vooral 
meezingmuziek. Het koor uit Borger gaat ervoor 
zorgen dat iedereen mee gaat zingen. Natuurlijk 
wordt er ook iets lekkers voor de bezoekers geregeld. 
De seniorenmiddag is helemaal vol geboekt.

Het wordt ongetwijfeld een ontzettend gezellige en 
muzikale middag!

Donderdag 1 juni, 20.00 uur 
Hé Slimpie!  
Doe jij ook mee met 
de pubquiz?
Weet jij meer dan Google? Is geen vraag te moeilijk 
voor jou? Doe dan met jouw team mee aan de 
pubquiz van 200 Jaar Nieuw-Buinen!

Jullie kunnen laten zien dat jullie echt de slimsten 
zijn van Buunermond en Buunerveen. Je team 
mag uit maximaal 8 personen bestaan. Deelname 
kost €10 per team en aanmelden kan hier: 
https://200jaarnieuw-buinen.nl/pubquiz. Geef bij het 
aanmelden het aantal teamgenoten en je teamnaam 
door. 

Kun je geen team samenstellen, geen probleem. Geef 
je zelf dan op, bij voldoende aanmeldingen zorgen we 
voor een team. Je eerste slimme actie? Meld je snel 
aan, maar uiterlijk vóór 31 mei a.s., want de ruimte is 
beperkt! Welke slimmerik moet dit ook weten? Geef 
het aan hem/haar door!

Locatie: in de feesttent op het terrein van 
Schaatsvereniging Nieuw-Buinen

200jaarnieuw-buinen.nl





Vrijdag 2 juni
‘VEENKRACHT, dansen op het veen”
Wanneer het ijs breekt, nee: wanneer het glás breekt komen de verhalen 
los tussen de buren. Over hoe goed het was in Nieuw-Buinen? Ja, over de 
onbezorgde en vrije jeugd die je beleefde en tegelijkertijd over hoe goed 
Nieuw-Buinen als geheel geboerd heeft, over wat er verloren is gegaan en wat 
er allemaal tot stand gebracht is. Over dat het, óndanks wat je nog steeds wel 
hoort, tóch wel iets geworden is, er iets staat waar je best trots op mag zijn. 
Dit theaterstuk met toneel, met muziek, met beeldprojecties én zang én dans, 
is zelf een product van veenkracht. Tot stand gekomen door de kracht van de 
verbeelding en de durf er iets van te maken. Merendeels Nieuw-Buiners die het 
brengen in hun eigen taal en met zang zoals die eens in het dorp te horen was. 
Van vroeger, toen Hilversum 3 nog niet bestond tot de huidige (drukke) tijd waar 
je ook muziek van kunt maken.

Gespeeld en gemaakt door Berlinda 
Lentz, Truus Lunsing, IlseHilde de 
Jager, Fokko Trip, Marion Maters, Ellen 

Vierveijzer, rapper Joey Heidekamp en 
het Nieuwbuiner projectkoor Corral van 
Jan Schmale.

Mede mogelijk gemaakt door Mr. 
August Fentener van Vlissingen Fonds 
/ Gebiedsfonds Drentse Monden / 
Provincie Drenthe / Gemeente Borger-
Odoorn Locatie: PKN Kerk – Kerklaan 1 
Nieuw-Buinen. 

Start voorstellingen: 10.00 uur 
(basisscholen) / 14.00 uur / 21.00 uur. 
toegang gratis. 

In de informatiegids staat abusievelijk 
als tijdstip voor de avondvoorstelling 
19.00 uur vermeld, dit moet zijn 21.00 
uur





Vrijdag 2 juni, vanaf 17.30 uur 
Wandel mee door Buuner-
mond met livemuziek en 
een hapje en drankje!
 
Vrijdagavond 2 juni staat een prachtige wandeltocht 
door Buunermond op het programma. En niet 
zomaar een wandeltocht, maar een wandeltocht met 
onderweg livemuziek en een hapje en een drankje. 
Tijdens deze unieke wandeltocht kom je door de 
versierde straten en op verschillende stops kun je 
genieten van lokale muzikanten uit Nieuw-Buinen en 
Buinerveen. 

De route is ruim 5 kilometer en is volledig verhard. Je 
krijgt een routebeschrijving en op de weg is de route 
aangegeven. Je kunt in eigen tempo deelnemen.
Speciaal voor de ouderen hebben we de culturele 
stops gepland bij de seniorencomplexen.
De start vindt plaats bij het IJshokkie aan het 
Zuiderdiep 593 in Nieuw-Buinen. Je kunt starten 
tussen 17.30 en 19:30. Na de wandeltocht is er 
gelegenheid om nog een drankje te doen bij het 
IJshokkie. (De drankjes daar zijn wel voor eigen 
rekening). Wil je gratis meedoen? Schrijf je dan in 
vóór 27 mei a.s. Dat kan via: https://200jaarnieuw-
buinen.nl/dorpswandeling/

Vrijdag 2 juni, 21.00 uur 
Feestavond met 
DJ Hermen en de 
Feestcommissie 
Gratis Toegang

Zaterdag 3 juni, 
08.00 – 10.00 uur
Broodje met de buren? 
Meld je aan voor het 
gratis dorpsontbijt!
Kom jij ook naar het dorpsontbijt 
in Nieuw-Buinen of Buinerveen? 
We bieden op 2 plaatsen een 
gratis dorpsontbijt aan voor alle 
inwoners van Nieuw-Buinen 
en Buinerveen. Een lekkere 
kop koffie met 'ain plak stoede' 
met je buren. Kom ook met jouw buurtgenoten naar 
het dorpsontbijt. Een leuk en lekker begin van de 
zaterdag! In Nieuw-Buinen organiseren we het ontbijt 
voor de MFA Noorderbreedte. In Buinerveen ontbijten 
we bij de Viersprong. 

Aanmelden kan vóór 27 mei a.s. via: 
https://200jaarnieuw-buinen.nl/dorpsontbijt/ 
Bij het aanmelden vragen we je een tijdsblok te 
kiezen voor je komst.

Zaterdag 3 juni
Versier jouw fiets en 
maak kans op een 
cadeaubon van €50 
van Intertoys!
 
Heb jij straks de mooist versierde fiets van Nieuw-
Buinen of Buinerveen? Dan win jij een cadeaubon 
van €50 van Intertoys Stadskanaal. In zowel Nieuw-
Buinen als 
Buinerveen 
kun je deze 
prijs winnen!
 
Wij vragen 
jou om jouw 
fiets zo mooi 
mogelijk te 
versieren. 
Op zaterdag 
3 juni 
komt er een grote optocht in Buinerveen en Nieuw-
Buinen voor al die versierde fietsen en skelters. Dit 
jaar bestaat Nieuw-Buinen 200 jaar. Dat gaan we 
natuurlijk vieren! Zaterdag 3 juni organiseren we in 
de ochtend een dorpsontbijt bij De Viersprong in 
Buinerveen en bij MFA Noorderbreedte in Nieuw-
Buinen. Daar organiseren we ook de optocht. 

Daar kun jij je versierde fiets laten zien aan iedereen 
in Nieuw-Buinen en Buinerveen. Je mag je fiets, 
skelter, bolderkar of wat jij wil versieren. 

Aanmelden fiets versieren
https://200jaarnieuw-buinen.nl/fiets-versieren/  
(opgave verplicht) Aanmelden vóór 31 mei a.s. 
 
Zo weten we hoeveel er mee gaan doen. Voor alle 
deelnemers regelen we natuurlijk wat lekkers!





 09.00 - 10.00 uur: ontvangst deelnemers
 10.00 - 16.00 uur: bezichtiging Oldtimers
 15.00 - 16.00 uur: toerrit door Nieuw-Buinen / Buinerveen
 16.00 - 17.00 uur: Afsluiting
 
Locatie: IJsbaan Zuiderdiep 593 Nieuw-Buinen. Entree gratis!

Zaterdag 3 juni, 14.00 uur tot 17.00 uur
Reünie 200 jaar Nieuw-Buinen
Elkaar ontmoeten, bijpraten, herinneringen ophalen en nieuwe herinneringen 
maken! Voor wie is de reünie? Voor iedereen! Woon je in Nieuw-Buinen of 
Buinerveen, heb je er gewoond of heb je er op een of andere manier een band 
mee? Iedereen is van harte welkom. Er worden oude foto’s en films getoond. Er 
is uitgebreid gelegenheid om 
met elkaar te praten onder het 
genot van een hapje en drankje. 
Heb je je nog niet aangemeld? 
Meld je vóór 27 mei a.s. aan via: 
https://200jaarnieuw-buinen.nl/
reunie/





Zaterdag 3 juni, 20.00 uur
Grote Feestavond

Darttoernooi
“Nieuw-Buinen Open”
Op 4 juni (aanvang 13.00 uur) vindt er een darttoernooi plaats. Heb je zin om een 
pijltje te gooien, aanmelden kan op de dag zelf vanaf 11.30 uur. Bij voldoende 
aanmelding door dames, is er een aparte damespoule.

Locatie: in de feesttent op het terrein van Schaatsvereniging Nieuw-Buinen.

Nog ain moal broez’n
Afterparty met Steven Kazàn en prijsuitreiking

Gedichtenbundel over 
Nieuw-Buinen
In het kader van 200 jaar Nieuw-Buinen is er een gedichtenwedstrijd gehouden. 
Er zijn tal van mooie, ontroerende en humorrijke gedichten over ons dorp 
binnengekomen. Al deze gedichten bij elkaar geven een goed en mooi beeld over 
de historie van 200 jaar Nieuw-Buinen. Zoveel zelfs dat wij hebben besloten deze 
in een gedichtenbundel te publiceren en uit te geven.

Op de slotavond, 4 juni, in de 
feesttent zal de winnaar van de 
gedichtenwedstrijd bekend worden 
gemaakt. De eerste gedichtenbundel 
zal op 31 mei tijdens de opening 
van de jubileumfestiviteiten worden 
overhandigd aan een bekende inwoner 
uit ons dorp.

Deze gedichtenbundel, en andere 
aandenkens, kun je bestellen op de 

website: www.200jaarnieuw-buinen.nl/
winkel

Voor een aantal activiteiten is het 
noodzakelijk om je voor aan te melden.

Denk je ook nog even aan het 
water geven van de spijkerbroek 
bloembakken? Hopelijk blijven ze dan 
heel lang mooi!

Hier vind je een overzicht van alle activiteiten waar je je voor aan dient te 
melden. Wees er snel bij!

Dorpsontbijt www.200jaarnieuw-buinen.nl/dorpsontbijt
Versierde fietsen  www.200jaarnieuw-buinen.nl/fiets-versieren
Pubquiz  www.200jaarnieuw-buinen.nl/pubquiz  (€10 per team)
Dorpswandeling www.200jaarnieuw-buinen.nl/dorpswandeling
Reünie   www.200jaarnieuw-buinen.nl/reunie

Op de zondagavond wordt de feestweek op een spectaculaire wijze afgesloten. 
De landelijk bekende goochelaar en entertainer Steven Kazàn treedt op in de 
feesttent. Hij zal iedereen verbazen, verwonderen en vermaken. 

Tijdens de afsluitende avond worden 
ook de prijzen uitgereikt voor de 
straatversiering (zowel individueel als 

per straat) en voor de pubquiz en voor 
het mooiste filmpje. Ook wordt het 
winnende gedicht bekend gemaakt. DJ 

Feike van den Berg zorgt voor 
de muzikale omlijsting van de 
avond. 

Samen sluiten we de feestweek 
af, waarbij ook videobeelden getoond 
worden van de feestweek, zodat 

iedereen samen nog kan nagenieten. 
De avond start om 19:30, de entree is 
gratis. 





‘Het Pinkstertoernooi en het nieuwe complex, dat waren mijn hoogtepunten’
Siert van der Laan: getrouwd met voetbalvereniging Nieuw Buinen
Hij is geboren en getogen in Nieuw-Buinen en bijkans getrouwd met de 
plaatselijke voetbalvereniging: Siert van der Laan (71). Nog dagelijks zie je hem 
op het voetbalveld. Gesprek met Siert over het dorp, zijn hoogtepunten en kritiek.

Dochter van de kroegbaas
‘Ik ben getrouwd met de dochter van 
de kroegbaas’, lacht Siert.’Ik kwam 
regelmatig in café Het Witte Huus 
en werd verliefd. Mijn schoonvader 
had achter het café een soort van 
appelgaard liggen. Dat hebben we op 
een gegeven moment gekocht en we 
hebben er in 1977 een huis op gezet. 
En op die plaats wonen we nog steeds. 
En nog steeds met groot plezier’, zegt 
Siert. Nieuw-Buinen was toen ‘anders’. 
‘Je had toen nog verschillende cafés 
en kruidenierswinkeltjes bijvoorbeeld. 
Dat is ondertussen vrijwel allemaal 
weg. Toen de grote supermarkten 
in Stadskanaal kwamen, liep de 
middenstand in ons dorp helaas terug.’

Marco Borsato en De Kast
Siert was negen jaar toen hij begin met 
voetballen. ‘Officieel kon je pas vanaf 
je twaalfde lid worden. Ondertussen 
ben ik 59 jaar lid. Ik was geen topper. 
Ik speelde in B2, A2 en in het derde. Al 
in 1974 ben ik meer voor de club gaan 
doen.  Ik werd jeugdtrainer, jeugdleider, 
secretaris van de jeugdafdeling en 
later ook voorzitter. Ik ben daarnaast 
ook nog eens vijf jaar trainer/leider 
van het tweede elftal geweest.  In 
1979 zijn we begonnen met het 
Pinkstertoernooi. Dat was een schot 
in de roos. Het voetbal was goed en 
het randprogramma met bijvoorbeeld 

Marco Borsato en De Kast en was ook 
dik in orde.’

Voetballen op sokken
‘Op een gegeven moment werd het 
randgebeuren belangrijker dan het 
voetbal. Dan zag je teams al op 
de eerste dag op sokken spelen 
bijvoorbeeld. Mede daardoor hebben 
we op een gegeven moment de stekker 
uitgetrokken. Dat had ook zeker iets te 
maken met de komst van het nieuwe 
complex.  We hadden minder velden 
en dus konden er ook minder teams 
deelnemen. Ondanks het einde was 
het opzetten van het Pinkstertoernooi 
een hoogtepunt. Geweldig wat we 
jarenlang neergezet hebben’, zegt Siert 
terecht.’Bovendien creëerden we zo een 
mooi potje van waaruit we bijvoorbeeld 
jeugdtrainers konden betalen en andere 
leuke dingen voor de club konden doen.’

Nieuw complex
Bijzonder; het Pinkstertoernooi en de 
realisatie van het nieuwe complex zijn 
de onbetwiste hoogtepunten van Siert. 
‘Kampioenschappen zijn dat minder. 
Natuurlijk is het mooi dat we in de 
Hoofdklasse gespeeld hebben. Daar 
hadden wij als bestuur echter minder 
inbreng in. Dat was iets van de spelers. 
Ik ben verschillende keren voorzitter 
van de voetbakclub geweest en ben dat 
nu weer. In één van mijn perioden heb 

ik aangegeven dat er écht een nieuw 
complex moest komen. Ik ben dan ook 
heel trots op wat er nu staat.’

Vrije val
Van der Laan is behalve voorzitter een 
soort van manusje van alles. Hij pompt 
de ballen op en trekt hoogstpersoonlijk 
de lijnen. En zoals dat zo vaak gaat; 
hoge bomen vangen veel wind. Zeker 
nu de club een vrije val maakt, is de 
kritiek soms niet van de lucht. ‘Je hoort 
vaak dat we in onze goede tijd meer 
aandacht aan eigen jeugd hadden 
moeten besteden. Die mensen die 
dat nu zeggen, liepen toen we veel 
spelers van buitenaf hadden echter 
elke week de polonaise in de kantine. 
Toen heb ik die kritiek nooit gehoord. 
Bovendien kenden ze hun eigen 

jongens vaak helemaal niet. Dan viel 
er een jeugdspeler in en dan hoorde je 
op de tribune ‘ kijk, weer een speler van 
buitenaf’.  En bovendien denk ik dat als 
we niet op zo’n hoog niveau gespeeld 
hadden, we nooit zo’n mooi complex 
hadden kunnen realiseren’, vertelt Siert. 

‘Dan moet je er staan’
Siert is ‘verliefd’ op Nieuw-Buinen. ‘Ik 
heb nooit enige aandrang gehad om 
elders te gaan wonen Echt nooit. Ik zet 
me graag in voor het dorp. Zo heb ik 
onlangs ook geholpen bij het ophangen 
van de vlaggetjes in het kader van 200 
jaar Nieuw-Buinen. Ik vind dat als het 
dorp een beroep op je doet, je er gewon 
moet staan.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee. Foto: Herman van Oost)



Doe mee met de BBQ WEDSTRIJD
Versier je straat en win een
BBQ voor 50 personen!
Gaan jullie je straat ook versieren? Misschien wint jouw straat wel de BBQ voor 
50 personen!

Onze gaat 30 mei door alle straten en 
deelt daarbij nominaties uit voor de 
prijzen (mooiste straatversiering en 
mooist versierde tuin). De hoofdprijs 
voor de straatversiering  is een BBQ 
voor 50 personen. Hoe leuk is het om 
na het grote van 31 mei t/m 4 juni nog 
een feestje met je straat te vieren. Wij 
zorgen voor het vlees, jullie voor de 

sfeer! Op zondagavond 4 juni worden 
in de feesttent alle winnaars bekend 
gemaakt, want deze BBQ is natuurlijk 
niet de enige prijs. Ook worden er 
prijzen uitgedeeld voor individuele 
huizen. Vind je het thema van je straat 
te ingewikkeld? Versier het dan zoals 
jullie het willen!

Mondster Snackwagen (J. Telkamp) staat van woensdag 31 mei t/m zondag 4 juni 
NIET bij de MFA (Noorderbreedte), maar bij de feesttent (ijsbaanterrein)! 



Derk Smit: ‘We hebben nog steeds de meeste 
inwoners van de gemeente Borger-Odoorn’
Als je iets over Nieuw-Buinen wilt weten – over welk onderwerp dan ook - dan 
kan een belletje naar Derk Smit helpen. Hij weet zo goed als alles van en over 
het dorp en is nog steeds voorzitter van Dorpsbelangen. ‘En dat terwijl ik in 
Musselkanaal geboren ben en mijn jeugd heb doorgebracht in Stadskanaal’, lacht 
Smit (69).

Eerste brugwachter
Smit kwam in Musselkanaal ter wereld 
en woonde lang in de buurt van de 
watertoren in Stadskanaal. ‘Mijn vader 
was de eerste brugwachter van de 
eerste elektrische brug van Philips’, 
zegt Smit. ‘Nadat ik in 1973 mijn 
vrouw ontmoet had en ik in 1976 met 
haar getrouwd ben, ben ik in 1984 in 
Nieuw-Buinen komen wonen. Vanaf dat 
moment heb ik me altijd geprobeerd 
zo goed mogelijk in te zetten voor 
het dorp. Ik was bijvoorbeeld een 
kwart eeuw secretaris van de 
voetbalclub, iets waarvoor ik ook 
geridderd ben. Meteen toen ik stopte 
als secretaris van de voetbalclub 
belde Dorpsbelangen mij. Of ik daar 
secretaris wilde worden. Toen Anne 
Kwant ziek werd, ben ik voorzitter van 
Dorpsbelangen geworden en dat ben ik 
nu nog steeds.’

Buitenwijk van Stadskanaal
Smit heeft Nieuw-Buinen zien 
veranderen. ‘Ik mag het misschien niet 
zeggen, maar we zijn een beetje een 
buitenwijk van Stadskanaal geworden. 
We hebben amper nog winkels 
bijvoorbeeld en alles is op Stadskanaal 
georiënteerd. Toch zijn we nog wel 
het grootste dorp van de gemeente. Ik 
geloof dat we precies twee inwoners 

meer hebben dan Borger’, lacht Smit, 
die Nieuw-Buinen omschrijft als 
een echt arbeidersdorp. ‘Hier woont 
geen elite, en dat hoeft natuurlijk ook 
helemaal niet. Vanuit mijn functie 
als voorzitter van Dorpsbelangen 
ben ik bij heel erg veel verschillende 
dingen betrokken. Ik zit in het 4 mei 
Comité, zit in het Dorpsteam en in de 
Wijkschouw. In 2017 heb ik tijdens een 
vergadering geopperd om in 2023 iets 
te gaan doen aan het feit dat het dorp 
200 jaar bestaat. Ik kreeg vervolgens 
de opdracht om een bestuur samen te 
stellen, en dat heb ik gedaan.;

Niet teveel petten
Smit zat zelf in het eerste bestuur. 
‘Ik vroeg Geertje de Vries, destijds 
Kamerlid, om voorzitter te worden. 
Dat wilde ze wel, mits ik in het bestuur 
zitting nam. Dat heb ik gedaan. Geertje 
werd helaas al snel ziek. Ik heb nu geen 
zitting meer in het bestuur. Ik vind dat 
je niet teveel putten op moet hebben.’ 
Smit komt overigens nog elke week 
op het voetbalveld. ‘Mijn kleinzoons 
voetballen. Nee, ik heb eigenlijk nooit 
overwogen om weer iets voor de 
voetbalclub te gaan doen. Dat kwam 
ook omdat ik eigenlijk meteen na mijn 
periode bij de voetbalclub ingestapt 
ben bij Dorpsbelangen. Overigens is 

het werk van een secretaris nu niet 
te vergelijken met dat van toen. Wij 
moesten het nog doen met de Officiële 
Mededelingen van de KNVB. Dat 
blad kreeg je eens per twee weken en 
daar moest je als club alles uithalen. 
Tegenwoordig werkt alles met apps. Je 
weet nu al wanneer je in mei volgend 
jaar moet voetballen, haha.’

Niet achter de geraniums
Smit is net weer herkozen als voorzitter 
van Dorpsbelangen. De tijd krijgt 
voorlopig dus nog geen vat op hem. ‘Ik 
ben een bestuurder en alles wat ik doe 
vind ik leuk. Ik heb bijna elke dag wel 
contact met de gemeente en andere 
instanties. Ik weet veel over het dorp en 
ben bijvoorbeeld ook betrokken bij de 
woningbouw. Ach ja, zo blijf je bezig. Ik 
wil nog zeker niet achter de geraniums 
zitten.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee. Foto: Herman van Oost)
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