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Midden in de Samenleving!

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

College wil beginnen met de voorbereidingen van het
renoveren van de gebouwen van SV Borger

Borger-Odoorn houdt bijna 1 miljoen over
Tijdens de laatste raadsvergadering voor het kerstreces kreeg de gemeenteraad een
tussenrapportage over de financiële situatie van de gemeente. Dit was een positief
bericht, Borger-Odoorn stevent af naar een overschot van bijna een miljoen euro.
Lees verder op pagina 7.

a.s. Vrijdag afscheidsfeest in Borger
van Klaas en Ria vanaf 14.00 uur

Grote containersale bij
Schutrups in Exloo
Vanaf maandag 26 december a.s. wordt de traditie
voortgezet, want dan begint de containersale bij
Schutrups in Exloo.
Tijdens de containersale worden er zowel dames, heren
als kinderschoenen verkocht. Ook is er verkoop van o.a.
wandelschoenen, loopschoenen en kleding. Kortingen tot wel
75% De containersale sluit op 8 januari om 17.00 uur. Zie ook
de advertentie op pagina 26 van deze Week in Week uit.

Top2000-cafe in
Nieuw-Buinen
Geniet u ook altijd zo van de muziek van de Top2000? In
de week na Kerst staat bij veel gezinnen thuis de radio
aan of wordt er meegekeken via de tv naar het Top2000
cafe. Muziek met een eigen verhaal en ieder verhaal een
eigen nummer uit de Top 2000.
Lees verder op pagina 3.
In verband met de Kerstdagen zijn er gewijzigde
aanlevertijden voor de Week in Week uit van volgende
week.
Advertenties en redactionele artikelen kunnen worden
aangeleverd tot zaterdag 13.00 uur via
redactie@weekinweekuit.com
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen toe!
Het team van Week in Week uit

Aan alles komt een eind. Hoe mooi het ook is. Klaas en Ria openen vrijdag vanaf
14.00 uur nog één keer de deuren van ‘t Hunebed in Borger. ‘Iedereen die nog een
keer langs wil komen, is welkom. Er is een hapje en een drankje. Weet je, eigenlijk
wilden Ria en ik gewoon met stille trom vertrekken. Zo zijn we. Dat is nu echter
niet mogelijk. Wat dat betreft hebben we de regie maar uit handen gegeven en is er
vrijdag dus toch zoiets als een afscheidsfeest’, vertelt Klaas Veninga.
‘Dat kunnen wij ook’
Bijzonder; de achternaam van Klaas en Ria was heel lang een soort van geheim. ‘Iedereen
kent ons inderdaad als Klaas en Ria. Ik denk dat het wel twintig jaar geduurd heeft voor
mensen wisten dat we Veninga van de achternaam heten’, zegt Klaas.
Lees verder op pagina 39!

Bestel vanaf 27 december a.s. gratis tickets via www.muziekfeest.nl

Gratis naar het ‘Het Grote U2 Muziekfeest’
in Onstwedde
In Onstwedde vindt op 11 maart 2023 ‘Het Grote U2 Muziekfeest’ plaats. U2two staat
dan in de overdekte en verwarmde tent op het podium en speelt Live alle hits-en
klassiekers van U2. U2two staat bekend als één van de beste coverbands van U2.
Voorprogramma The Clarks
Ook het voorprogramma is zonder meer de
moeite waard met The Clarks. Zij brengen
‘A Tribute to Golden Earring’. Wil je er
bij zijn in Onstwedde, dan kun je vanaf 27

december al gratis tickets bestellen. Dit kan
gemakkelijk via de website www.muziekfeest.
nl. Wees er snel bij, want de verwachting is
dat de belangstelling groot zal zijn. Zie ook
de advertentie op pagina 18!
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Nieuwjaarsreceptie
11 januari

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

Hoofdstraat 50, Exloo

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

Weten wanneer uw container wordt geleegd?
Download dan de AfvalWijzer app. Of ga naar de website
www.mijnafvalwijzer.nl. Zo heeft u altijd uw persoonlijke
afvalinformatie bij de hand!

Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn

%

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

Vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in onze gemeente.
De grijze container wordt dan één keer per zes weken geleegd. Dat is nu
nog één keer per drie weken. Dit betekent dat ook de inzamelroutes gaan
veranderen. En dat u uw containers misschien op een andere dag aan de
weg moet zetten dan u nu gewend bent.

%

% Gemeentehuis

Op woensdag 11 januari bent u van 19.30
tot ongeveer 22.00 uur van harte welkom
in het gemeentehuis in Exloo voor de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Het gemeentebestuur blikt graag samen met
u terug op 2022 en kijkt vooruit naar het
nieuwe jaar. Dat gebeurt in de vorm van
de nieuwjaarstoespraak van burgemeester
Jan Seton. Er is ook gelegenheid om bij te
praten onder het genot van een hapje en
een drankje.

De inzamelroutes voor afval veranderen

2e Exloërmond bomen
kappen eerste kwartaal
2023

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

In 2e Exloërmond vindt wijkvernieuwing plaats aan de Middenlaan, Anne de
Vriesstraat en de Jan Fabricius-straat.
Als voorbereiding hierop vervangen de
nutsbedrijven de kabels en leidingen en
moeten diverse bomen worden gekapt.

% 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
* Het gemeentehuis is maandag 26 december
(2e Kerstdag) gesloten.
Het Afvalbrengpunt is zaterdag 31 december
(Oudejaarsdag) open van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Afval & oud papier
’ Op zaterdag 24 december wordt
oud papier opgehaald in Bronneger,
Bronnegerveen, Drouwen, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen en Valthe.
’ Deze week (19 – 23 december) wordt
de groene container geleegd.
’ Let op: Op 24 december wordt het
PMD-afval ingezameld van de route van
maandag 26 december (2e Kerstdag).
’ Volgende week (27 – 30 december) wordt
het PMD-afval ingezameld.

Aan de Middenlaan gaat het om een deel
van de bomen aan de noordzijde van de
straat tussen de Wessel Jan Knotlaan tot
aan de Geert Teisstraat. Aan de Anne de
Vriesstraat gaat het om de bomen aan de
westzijde van de straat, enkele bomen aan
de noordzijde en om de bomen voor Jan
Fabriciusstraat 1 t/m 6. Een kapvergunning
is hiervoor aangevraagd.
De openbare ruimte wordt met de
herstructurering (geheel) vernieuwd en dan
worden mogelijk nog enkele bomen gekapt
en weer nieuwe bomen aangeplant.
De kaarten met de te kappen bomen
kunt u vinden op
www.borger-odoorn.nl/bomenkap.

% www.borger-odoorn.nl/afval

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

Oekraïense vluchtelingen

Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk

Ben Helle

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen

Marieke Essing

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen

Marieke Essing

Groepsaccommodatie Eesergroen

Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn

Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets

Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)
12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo

Paul Dalhuisen

Boerderij Camping Exloo

Paul Dalhuisen

25 Graden Noord Drouwenerveen

Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:
▶ Goede dames-/heren- of kinder▶ U kiest het toetstenbord als u
fietsen: bel met de gemeente en
geschreven tekst wilt laten
vraag naar Jaap Kuiper. U wordt
vertalen: druk een paar seconden
doorverbonden of teruggebeld.
op de microfoon.
▶ Vervoer: wilt u helpen met vervoer van ▶ U kiest uw eigen taal
vluchtelingen, bijvoorbeeld naar
(links op het scherm).
Nederlandse les of de supermarkt?
▶ U kiest de taal waarin u uw
Bel dan met de gemeente en vraag naar
boodschap wilt laten vertalen
de locatiemanager van de betreffende
(rechts op het scherm).
opvanglocatie (zie hierboven).
▶ Spreek of typ uw boodschap.
▶ Spreken met vluchtelingen in hun
eigen taal: dit kan met de app SayHi. Contact en informatie:
Deze downloadt u in de Play Store
T 14 0591, vraag naar de locatiemanager
(android) of App Store (iPhone).
van de opvanglocatie waarover u belt.
▶ U kiest de microfoon als u uw
E vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl
gesproken boodschap wilt laten
I www.borger-odoorn.nl/vluchtelingen
vertalen.

Boom weg bij mij
in de straat?

%

Evenement bij
mij om de hoek?

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

’ Wilt u nieuwe berichten over uw buurt per e-mail
ontvangen? Meld u dan aan op www.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.

WEEK 50

’ 16-12-2022, Verlenging beslistermijn: Exloo,
het gebint aan de Zuiderhoofdstraat, het
bouwen van een dak op een bestaand gebint
’ 16-12-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Exloo, Valtherweg 27A, het tijdelijk plaatsen
van tenten ten behoeve van een
paardrijwedstrijd
’ 16-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
2e Exloërmond, Anne de Vriesstraat/Jan
Fabriciusstraat (kadastrale percelen ODN N
2769 en ODN N 2067) , het kappen van 17
Quercus Robur en 2 Acer Pseudoplatanus
’ 15-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Exloo, Valtherweg 27A, het plaatsen van
tenten t.b.v. een paardrijwedstrijd
’ 15-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Ees, Buinerweg 1, het kappen van een eik op

% www.borger-odoorn.nl
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de erfgrens nabij perceel kadastraal bekend
BGR 01 M 1474
15-12-2022, Exloo, Valtherweg 27A, het
houden van concoursen (aanvraag)
15-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
1e Exloërmond, 1e Exloërmond 119, het starten
van een pedicuresalon aan huis
14-12-2022, Nieuw-Buinen
Zuiderdiep 593, het organiseren van een
marathon op natuurijs (verleend 12/12)
13-12-2022, Verkeersbesluit tot het
instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Anne de
Vriesstraat 39-12 te 2e Exloërmond
13-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Drouwen, Gasselterstraat 7-192, het bouwen
van een berging

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

Zó weet je ervan!

Zó weet je ervan!

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

e-mailservice
& app
Odoorn, Sportpark Hammeersweg (kadastrale

’ 13-12-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Bronneger, Dorpsstraat 9, het kappen van
drie bomen
’ 13-12-2022, Bestemmingsplan ‘Exloo,
Dorpsplein en centrumgebouw’
’ 13-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
Valthe, kadastraal perceel ODN S 479 (nabij
Weerdingerzandweg 5), het aanleggen van
een paddenpoel en een keverbank
’ 13-12-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Klijndijk, Melkweg 2, het bouwen van een
openlucht zwembad met bijbehorende
installatieruimte
’ 13-12-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Borger, Westdorperstraat 5, het oprichten van
een woning
’ 13-12-2022, Verleende omgevingsvergunning:
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sectie K 1887), het kappen van 107 eiken, 56
berken, 5 elzen en 1 wilg
13-12-2022, Verleende omgevingsvergunning:
Nieuw-Buinen, Wollegras 7, het uitbreiden
van een woning t.b.v. levensloopbestendig
wonen
13-12-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
1e Exloërmond, 1e Exloërmond 56G, het
kandelaberen van twee lindebomen
12-12-2022, Melding geaccepteerd:
Drouwenerveen, Zuideind 35, het houden van
grasvarkens, graskippen en graslammeren
12-12-2022, Melding geaccepteerd:
Nieuw-Buinen, Noorderdiep 115, melding
Activiteitenbesluit geaccepteerd
$

24-03-16 10:48

’

’

’
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Geslaagde Kerstmarkt in verpleeghuis
‘de Herik’ in Borger

Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36, Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50,
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofdstraat 49, Exloo. Tankstation,
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen.
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas,
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist
info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG
Borger. Bruna, Grote Brink 3,
Borger. AH, Hoofdstraat 35,
Borger, Camping de 7 Heuveltjes,
Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen
in de periode van 1 april t/m 15
oktober), Camping Het Verlaat,
Zuiderdiep 510, Valthermond
(alleen in de periode van 15 maart
t/m 15 oktober)
Eigenaar:
Harrie Meiringh
Uitgever:
Harrie Meiringh

Op dinsdag 13 december jl. heeft verpleeghuis de Herik te Borger, onderdeel van
Icare, na afwezigheid van twee jaar in verband met de maatregelen wederom een
kerstmarkt georganiseerd.
De gezellige kerstmarkt heeft zich afgespeeld
in een sfeerrijke, warme en liefdevolle
ontmoetingsruimte van de Herik. Wij kijken
terug op een zeer geslaagde kerstmarkt voor
en door de Herik. Er was van alles te eten en
te drinken en er waren leuke artikelen te koop
bij diverse kramen. Met name de snert viel in
goede smaak vanwege het koude winterweer.
Ook hebben de bewoners en bezoekers
genoten van de diverse activiteiten, waarbij
mooie prijzen waren te winnen.
Middels deze weg willen wij onze vrijwilligers
en medewerkers bedanken voor het bakken
van de heerlijke cake, taart en hun inzet
tijdens de markt.
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redactie@weekinweekuit.com
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De opbrengst van de kerstmarkt komt ten
goede van de bewoners, zodat zij naast de
dagelijkse activiteiten iets extra’s kunnen
doen, zoals bijvoorbeeld een gezellige uitjes.
De organisatie van de kerstmarkt de Herik
bedankt tevens alle winkeliers (Boni, Bruna,
De Ieme Natuurvoeding, Blokker, Egbert en
Egberts Rijwielspeciaalzaak B.V. Bakkerij Puur
Ambacht, Bakkerij Joost, &Bloemen, Fam
Fam, Youmen, Tuin & Hof, Etos, lekker Hip
thee, cadeau & zo/Hunebedcity, De Slijterij,
Kaas- en delicatessenwinkel De Kaasbank,
Womansfashion) voor het beschikbaar stellen
van de prijzen en de bezoekers voor hun
komst en wenst jullie allemaal hele fijne dagen
toe en een voorspoedig 2023!

Top2000-cafe in Nieuw-Buinen
Geniet u ook altijd zo van de muziek van de Top2000? In de week na Kerst staat bij
veel gezinnen thuis de radio aan of wordt er meegekeken via de tv naar het Top2000
cafe. Muziek met een eigen verhaal en ieder verhaal een eigen nummer uit de Top
2000.
In Nieuw-Buinen heeft een groepje
muziekliefhebbers het idee opgepakt om hun
huiskamer te verhuizen naar het Tussendiep
aan de Kerklaan. Daar staat de radio aan,
wordt er meegekeken op een groot scherm en
kun je lekker een kopje koffie drinken.
De zaal wordt gezellig ingericht zodat je als
bezoeker het idee hebt in het Top2000-cafe
op bezoek te zijn. Er zijn versnaperingen
(snert/broodje kroket) en drankjes. Ook

worden er oliebollen verkocht. De opbrengst
komt ten goede aan de Voedselbank.
Het Top2000-cafe Nieuw-Buinen is geopend
op woensdag 28 december (14.00-22.00 uur),
op donderdag 29 december (16.00-22.00
uur) en op vrijdag 30 december(14.00-22.00
uur). Kom vrijblijvend langs, geniet met ons
mee, maak een praatje, drink een kop koffie
en vooral…geniet met ons mee van heerlijke
muziek!!

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

Kerkdiensten

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

Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. M. van’t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang
Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 24/12 22.00
uur: ds. L. Roersma kerstnachtdienst.
25/12 10.00 uur; ds. L. Roersma.

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

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
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 Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 24/12 19.30
uur: Kerstavond met Mannenkoor
Stadskanaal. 25/12 10.00 uur: Eigen
gemeente.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja,
Drentse Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan:
24/12 21.00 uur: Kerstnachtdienst ds
Thon m.m.v. Metanoya. 25/12 09.30
uur: ds. Wouda.
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. Na afloop is er een
gezamenlijke Kerstlunch.
Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zaterdag 24 december, aanvang 22.00
uur, Kerstnachtdienst. Voorganger:
Helene Westerik. Organist: Wim Boer
m.m.v. het koor Enjoy o.l.v. Gerda
Prakken en Ria Hoving (piano).
Vrijdag 30 december, aanvang 19.30
uur, Oudejaarsavondviering. Voorganger: Helene Westerik. Organist: Wim
Boer. Zie ook onze website en FBpagina www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn
2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 25/12 09.30
uur: ds. G. de Klein.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
W. de Groot, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente.
Protestantse gemeente, 24/12 19.30
uur: ds. A. van Elten, Roswinkel.
25/12 10.00 uur; ds. A. van Elten,
Nieuw Weerdinge.
Gieten
Protestantse gemeente, 24/12 21.00
uur; ds. A. van Harten-Tip. 25/12
10.00 uur: Eerste Kerstdag.
R.K. Statie Gieten, Oudejaarsdag:
Eucharistieviering o.l.v. Pastor
H. Garcia, Dorpskerk, Gieten
Aanvang vijf uur.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zaterdag 24 december,
18.00 uur, Kindernachtmis, celebr.
Diaken S.J. Hof. Zaterdag 24 december, 21.00 uur, Nachtmis/ Eucharistieviering, celebr. Pastoor J.E.B. Deuling.
25 en 26 december is er geen viering
in de Sint Josephkerk. Woensdag 28
december 9.00 uur, Eucharistieviering,
celebr. Pastoor J.E.B. Deuling.
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, Oosterkadekerk, 24 dec. 21.00 uur Kerstnachtdienst. Ds. M.F. van Binnendijk. 25
dec. 9.30 u. ds. M.F. van Binnendijk.
26 dec. 9.30 u. ds. G. J. van den Top
uit Wedde
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Vuurwerkshow Onrust in Nieuw-Buinen trekt
1200 bezoekers
Siervuurwerk
De bezoekers hebben de
vuurwerkshow de afgelopen twee
jaar – door de maatregelen – gemist,
zo bleek wel donderdagavond. ‘Het is
goed om te vertellen dat je dit jaar bij
ons alleen siervuurwerk kunt kopen.
Je kunt al bestellen, gewoon door een
bezoek te brengen aan onze website
www.onrust.net. Je wordt vervolgens
doorgeleid naar de speciale website
voor het vuurwerk dat we verkopen’,
laat Engelkes weten. (Week in Week
uit/Vincent Muskee)

Dat de Vuurwerkshow van Onrust in Nieuw Buinen donderdagavond
een succes was, is een understatement. ‘Er waren liefst 1200 bezoekers’,
vertelt Arno Engelkes tevreden. ‘We hadden in 2016 duizend bezoekers,
maar dit spande echt de kroon.’
Bestellen kan via de website
Onrust koos bewust voor de
donderdagavond en voor een
vervroegde vuurwerkshow. ‘Vaak
deden we het wat later in december.
Mensen bleken dan echter nogal
wat activiteiten te hebben. Denk
bijvoorbeeld maar eens aan de

kerstdiners op scholen. De keuze om
deze show wat vroeger te organiseren,
is dus een goede keuze geweest.’
Onrust liet donderdagavond ongeveer
vijftien items zien, terwijl liefhebbers
van vuurwerk tijdens de ‘finale’ nog
eens extra aan hun trekken kwamen.

Adverteren in Week in Week uit? Bel 0599 - 61 33 36
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College wil beginnen met de voorbereidingen van
het renoveren van de gebouwen van SV Borger

Borger-Odoorn houdt bijna 1 miljoen
over

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het kerstreces kreeg de gemeenteraad
een tussenrapportage over de financiële situatie van de gemeente. Dit was een
positief bericht, Borger-Odoorn stevent af naar een overschot van bijna een
miljoen euro.
Door: Ineke Arends
De gemeenteraad gaat over het geld in de gemeente. Voor elk jaar stellen ze een
begroting vast en achteraf kijken ze met de jaarstukken of het college zich aan die
begroting gehouden heeft. Maar ook gedurende het lopende begrotingsjaar controleren
de raadsleden of het college op koers ligt met de afspraken. Dit doen ze door de BERAP
vast te stellen. BERAP staat voor bestuursrapportage.
De BERAP voor het lopend jaar is erg positief. Borger-Odoorn verwacht het jaar af
te sluiten met een positief resultaat van bijna een miljoen euro. Dit voordelig saldo is
vooral te wijten aan een aantal meevallers met uitkeringen vanuit het rijk maar ook de
ozb leverde meer op dan geraamd vooral omdat er meer gebouwd is dan van tevoren was
ingeschat.
Het college deed meteen ook een aantal voorstellen om dit overschot in te zetten. Zo wil
het college beginnen met de voorbereidingen van het renoveren van de gebouwen van
SV Borger. Deze voetbalvereniging gebruikt al 40 jaar noodgebouwen en renovatie staat
hoog op het verlanglijstje van de gemeenteraad. In het komend jaar wil het college samen
met de vereniging op zoek naar een goed plan voor de komende 40 jaar. In 2024 moet er
dan daadwerkelijk de schop in de grond.
De raad was enthousiast over dit voorstel en ook de aanwezige bestuursleden van de
vereniging gingen tevreden naar huis.
Opvallend was verder dat er nog veel uit te voeren werken in de BERAP stonden. Dit
gaat bijvoorbeeld om wegen en groen waar wel onderhoud voor gepland was maar wat
nog niet is uitgevoerd. Dit komt bijvoorbeeld doordat afstemming met de nutsbedrijven
vertraging oplevert of projecten meer overleg vergen met de inwoners. De gemeenteraad
heeft aangegeven deze burgerparticipatie erg belangrijk te vinden maar dit kost wel
meer tijd. Het college is niet bang dat geplande projecten in 2023 daardoor ook moeten
worden doorgeschoven, ze verwachten de opgelopen achterstand in het komend jaar te
kunnen inhalen.

Gratis af te halen bij o.a. het gemeentelijke
afvalbrengpunt in 2e Exloërmond

Afgewezen motie bio-emmertjes
Gemeentebelangen alsnog uitgevoerd
Raadslid Harm Greven van Gemeentebelangen Borger-Odoorn deelde tijdens
de laatste raadsvergadering een bio-emmertje vol complimenten uit aan
het college. Inderdaad, een bio-emmertje. In oktober 2020 diende Greven
namens Gemeentebelangen immers een motie in om de kleine biobakjes uit
te delen aan de inwoners van Borger-Odoorn om zo het scheiden van afval te
vergemakkelijken. Deze motie werd destijds niet aangenomen, maar twee jaar
later kiest het college er toch voor om duizend bio-emmertjes uit te delen.
‘Ik zie wethouder Huijing en burgemeester Seton al lachen, zij kunnen het zich nog wel
herinneren dat ik met dit kleine bakje op mijn bureau in de raadsvergadering zat’, zegt
Greven. ‘Het toeval wil dat het nu exact hetzelfde bakje is dat wij als Gemeentebelangen
destijds wilden uitdelen, maar waar de raad toen op tegen was. Ik wil daarom een groot
compliment uitdelen aan het college omdat zij alsnog onze motie tot uitvoer brengen’,
besluit Greven terwijl hij zijn eigen biobakje met zijn handen stevig omklemt.
De complimenten van Greven en Gemeentebelangen werden met een hoop gelach door
het college ontvangen. Ondanks het komische tafereel is Gemeentebelangen wel zeer blij
met het resultaat. Wilt u ook een bio-emmertje voor op het aanrecht? Sinds 14 december
is het mogelijk deze gratis af te halen bij o.a. het gemeentelijke afvalbrengpunt in 2e
Exloërmond.

Open Kerstviering Christengemeente
Connect in Nieuw-Buinen
A.s. zondagmorgen, 1e kerstdag is er in Nieuw-Buinen een open kerstviering van
10:30 – 13:00 uur voor iedereen.
Onder het genot van lekker eten en drinken, mooie muziek, samen zingen, aanbidden
zullen we stilstaan bij het ‘feest van de verwachting’. We gaan niet alleen stilstaan bij iets
wat ooit is gebeurd, maar ons richten op datgene wat dankzij de geboorte van Jezus staat
te gebeuren.
Dit feest willen we graag met jou vieren. Voel je welkom en kom naar Dorpshuis
Noorderbreedte, Noorderdiep 127 te Nieuw Buinen. (ingang aan de zijkant).

Dinsdag 20 december 2022
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VVD wandelde door Oud-Valthe

Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Kerst Sing-Inn in
Valthermond
Op Tweede Kerstdag 26 december a.s. geeft het
Christelijk Gemengd Koor “Samen op Weg” een Kerst
Sing-Inn. Samen met het Koperensemble “Inspiration
by Brass” uit Musselkanaal. Het koor, o.l.v. dirigent
Gert Vissering, zingt meerdere Kerstliederen, terwijl
het koperensemble o.l.v. dirigent Piet Brinks, een aantal
liederen zal spelen.
Het koor wordt begeleid door
pianist Herman Boerman. Er
is tevens samenzang en een
korte meditatie. De aanvang
is om 10.00 uur. Er is geen
pauze, waardoor we om ca.
11.15 uur zullen eindigen.

Door: Ineke Arends
Tijdens de wandeling zagen de
fractieleden precies wat er bedoeld werd
met het open karakter van het dorp en
werden ze gewezen op de bouwplannen
die er zijn. Soms zijn deze al concreet,
soms zijn dit nog geruchten maar voor
de inwoners voldoende om in de bres te
springen.

Bij de uitgang wordt een
deurcollecte gehouden,
voor de bestrijding van de
onkosten. Wij nodigen u allen
graag uit in het kerkgebouw
Hoewel de VVD grote voorstander is
de “Hoeksteen”, Zuiderdiep van meer woningbouw in de dorpen
333 te Valthermond.
heeft de fractie begrip voor de onrust
onder de inwoners van Oud-Valthe.
Fractievoorzitter Janny Hofsteenge:
“Dit is echt nog een uniek stukje in
onze gemeente, ik begrijp heel goed

Kerstman bracht
suikerbroden bij
Buurt-en
speeltuinvereniging
“Oosteres” in Borger
Na een gezellige
kerstborrel op vrijdag
16 december jl. in
de speeltuin kwam
zaterdag 17 december
de kerstman
suikerbroden
bezorgen bij alle
leden van de
Buurt-en
speeltuinvereniging
“Oosteres” in Borger.

Oud-Valthe heeft nog duidelijke
kenmerken van een esdorp. Het
bestaat uit verschillende boerderijen
die willekeurig verspreid in het
dorp staan met daartussen veel
open ruimtes, de vroegere essen,
moestuinen, boomgaarden en
weitjes voor het jongvee. Het is een
uniek dorpsgezicht maar inwoners
maken zich zorgen. Er zijn plannen
voor woningbouw, ze vrezen dat
het dorpsgezicht onder druk staat.
Daarom richtten zij een stichting op
tot het behoud van hun dorpsgezicht
en gaan in gesprek met de politiek. De VVD fractie bezocht hun en
wandelde samen met de initiatiefnemers van de stichting door het dorp.
dat het lastig is om hier iets te bouwen
zonder het karakter aan te tasten. Wat
ik mij niet goed realiseerde is dat ook
splitsen van woningen of woningen in
schuren problemen kunnen opleveren.
Maar ik denk dat de inwoners een goed
argument hebben als ze zeggen dat
je daar in de toekomst verrommeling
zou kunnen krijgen. Mensen willen
op een gegeven moment toch een
schuurtje voor de fietsen of een carport
aanbouwen. Hier zullen we als raad
goed rekening mee moeten houden
mocht dit ooit op ons bordje komen.”
Ook raadslid Arne Joling heeft begrip
voor de inwoners maar hij trekt het
breder: “Eigenlijk zouden dorpen

hun eigen dorpsvisie ‘wonen’ moeten
ontwikkelen waarin dit soort initiatieven
een plek krijgen en de inwoners zelf
kunnen meepraten op welke locaties
er kansen liggen op het gebied van
wonen in hun prachtige dorp. Maar dan
vraag je wel weer veel van vrijwilligers
en dat doen we als gemeente al heel
veel.” Hij heeft nog wel een tip voor
de inwoners van Oud-Valthe: “We
maken in onze gemeente gebruik van
een stedenbouwkundige, ik hoop dat de
stichting daarmee in gesprek kan gaan.”
Over de stichting vervolgt hij: “Het
meest positieve vind ik dat dit geen
inwoners zijn die niets willen en overal
tegen zijn. Ze willen graag meedenken
over wat wel mogelijk is zonder het
dorpsgezicht aan te tasten. Zij zien daar
ook mogelijkheden toe. Daar moeten we
als gemeente ons voordeel mee doen.”

Nieuw-Buinen heeft een eigen dorpsvlag
Voor MFA Noorderbreedte in
Nieuw-Buinen werd woensdag
de dorpsvlag van het dorp
gepresenteerd. De vlag is ontworpen
in het kader van de viering van 200
jaar Nieuw-Buinen in 2023. Bij het
ontwerpen van de dorpsvlag werden
de vier basisscholen in het dorp
ingeschakeld. ‘Uiteindelijk is de
dorpsvlag een combinatie geworden
van vijf door leerlingen gemaakte
vlaggen’, legt Peter Zwiers,
voorzitter van de Stichting 200 jaar
Nieuw-Buinen uit.
Glasblazer, turfsteker en de keuren
oranje en blauw
Leerlingen van OBS 75, CBS 59, CBS
De Klister en OBS De Poolster gingen
aan de slag met het ontwerpen van een
dorpsvlag. Het was de bedoeling dat er
uiteindelijk één dorpsvlag gekozen zou
worden. ‘De jury met Maron Zwiers,
Dennis Middeljans en wethouder
Ankie Huijing kon echter maar moeilijk
kiezen. Om die reden hebben ze
uiteindelijk vijf vlaggen geselecteerd
waarvan uiteindelijk één vlag is
gemaakt. Het resultaat is echt prachtig.
In de dorpsvlag zie je onder meer de
glasblazer en de turfsteker terug en
komen ook de kleuren blauw en oranje
nadrukkelijk naar voren’, zegt Zwiers.
De vijf leerlingen die uiteindelijk hun
bijdrage hebben geleverd aan de nieuwe
dorpsvlag werden beloond op een
cadeaubon voor een speelgoedwinkel.

Uit verschillende elementen van meerdere opgestuurde tekeningen werd uiteindelijk een
samengestelde vlag ‘geboren’. Stijn en Lotte (CKC School 59), Christianne (De Klister), Max
Brantsma (openbare basisschool School75) en Leroy Maring (openbare basisschool De Poolster)
tekenden ieder een element van de vlag.

Perfecte inburgeringscursus
Nieuw-Buinen viert in 2023 het
200-jarig bestaan. In dat kader zal er
van 31 mei tot 4 juni een feestweek
gehouden worden. Peter Zwiers is
de kartrekker van de organiserende

stichting. ‘Best bijzonder, want ik
woon pas een half jaar in het dorp.
Voor mij is het dan ook de perfecte
inburgeringscursus’, lacht Zwiers. (Week
in Week uit/Vincent Muskee)

9

Dinsdag 20 december 2022

Kerstmarkt Exloo druk bezocht
Ondanks de kou afgelopen
vrijdagavond was er weer voldoende
om van te genieten tijdens de
jaarlijkse kerstmarkt in Exloo.
De organisatie van de markt kijkt
tevreden terug op een sfeervolle
kerstmarkt die druk is bezocht. De
markt werd gehouden op de Brink
rondom de schaapskooi in het
dorp. De markt kon twee jaar lang
door de maatregelen niet worden
georganiseerd maar was nu weer
terug van weggeweest.

Adverteren in
Week in Week uit?

De markt was net als het dorp sfeervol
verlicht en op de Brink klonk sfeervolle
muziek. Veel plaatselijke ondernemers
zijn de afgelopen weken druk bezig
geweest om van de kerstmarkt een
geslaagde avond te maken en dat is zeker
gelukt. Op de markt stonden een groot
aantal kramen met leuke spulletjes voor
de komende feestdagen. Er kon diverse
lekkernijen worden geproefd en gekocht
zoals Glühwein, oliebollen, appelflappen
en knippertjes. En zoals het hoort
op een kerstmarkt was de kerstman
ook aanwezig. Diverse vuurkorven
zorgden voor een aangename warmte
waar de mensen zich lekker met een
versnapering konden opwarmen. (Week
in Week uit/Martin Zaagman)

Ivar Feunekes uit Borger won bij de heren

IJskoude maar geslaagde Drouwenerzandcross
in een tijd van 28.25 bij de heren. Yara
Stunnenberg (Groningen) werd eerste
bij de dames in een tijd van 34.21. De
organisatie kijkt terug op een geslaagde
editie van de Drouwenerzandcross.
De volgende cross van het UNESCO
Geopark Hondsrug crosscircuit is op
zondag 8 januari in Ees.

Met een temperatuur bij de start van minus 6 graden, een bevroren
ondergrond en her en der nog wat sneeuw, waren dit uitdagende
omstandigheden voor een mooie cross over onder andere de Gasselterheide.
Een parcours rond het gebied van Drouwenerzand. Afwisselende single
tracks door het bos met uitdagende zandpaden over de zandverstuiving. Een
cross met twee afstanden, de 5 km en 8,3 km. Vanaf de start gingen de 250
deelnemers door de zandkuil in Gasselte richting het bos. Het was opletten
op de gladde boomwortels en het passeren van meerdere wildroosters als
onderdeel van de route. De eerste 3 crossen van het circuit zitten erop, voor
het klassement staan er nog 3 crossen op de agenda.
Bij de junioren was Jasper de Jong
(Leek) in een snelle tijd van 19:13 de
snelste man. Bij de jeugd meisjes was
Maren Bouwmeester (Assen) in een tijd
van 00:27:19 de snelste.

Bij de volwassenen op de korte afstand
was Wouter Olthof (Groningen) in een
tijd van 18.10 de snelste man en Sabine
Spreen (Rolde) in een tijd van 20.52
de snelste vrouw. Op de lange afstand
was de winnaar Ivar Feunekes (Borger)
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IJS 9,PR .79
14
€

FORD FIESTA 1.0 EcoB. Titanium
navi/clima/16”LM
Mei 2018 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 43.476 km - Nieuwprijs: €21.930,-

Dinsdag 20 december 2022

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

JS 9,I
PR .89
12
€

KIA STONIC 1.0 T-GDi DynamicLine navi/camera
Maart 2019 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld - 50.452
km - Nieuwprijs: €24.550,-

IJS 9,PR .99
18
€

MERCEDES-BENZ B-KLASSE 180
Blue Business navi/airco/16”LM
September 2017 - Blauw metallic
Benzine - Handgeschakeld
40.739 km - Nieuwprijs: €32.920,-

IJS 9,PR .89
21
€

OPEL MOKKA X 1.4 T AUTOMAAT
Innovation navi/clima
Oktober 2017 - Blauw metallic
Half leder - Benzine - Automaat
53.136 km - Nieuwprijs: €35.880,-

IJS 9,PR .39
24
€

VOLVO V40 1.5 T3 Automaat
Polar+ Sport navi/Leder
Maart 2019 - Grijs metallic
Half leder/Alcantara - Benzine
Automaat - 68.235 km - Nieuwprijs:
€34.930,-

IJS 9,PR .99
18
€

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

IJS 9,PR .99
17
€

IJS 9,PR .89
20
€

OPEL ADAM 1.0 T Unlimited audio/16”LM/
cruise
Februari 2018 - Zwart metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld - 51.571 km
Nieuwprijs: €18.920,IJS 9,PR .89
16
€

PEUGEOT 2008 1.2 T Automaat
Blue Lion airco/navi/pdc
Oktober 2017 - Black metallic - Stof
Benzine - Automaat - 53.503 km
Nieuwprijs: €26.620,-

IJS 9,PR .49
29
€

BMW 2 SERIE 218i Active
Tourer Automaat High Exec.
trekhaak/18”LM/Navi/Panodak
Januari 2019 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat
59.841 km - Nieuwprijs: €50.820,-

IJS 0,PR .30
19
€

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.4
T Automaat 120 Jr Ed. navi/
clima/16”LM
Augustus 2019 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Automaat
71.557 km - Nieuwprijs: €32.220,-

IJS 9,PR .99
26
€

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

IJS 0,PR .40
16
€

CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech Buss navi/clima/16”LM
Augustus 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
36.027 km - Nieuwprijs: €24.330,-

IJS 0,PR .90
20
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo
Innovation clima/16”LM
Augustus 2020 - Blauw metallic
Half leder - Benzine - Handgeschakeld - 21.987 km - Nieuwprijs:
€29.220,-

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

IJS 9,PR .99
18
€

RENAULT MÉGANE 1.3 TCe Bose
navi/clima/17”LM
Juni 2019 - Grijs metallic - Half
leder- Benzine - Handgeschakeld
50.174 km - Nieuwprijs: €30.440,-

IJS 9,PR .69
13
€

NISSAN MICRA 0.9 IG-T N-Connecta navi/clima/16”LM
Mei 2018 - Wit metallic
Benzine - Handgeschakeld
41.406 km - Nieuwprijs: €20.880,-

IJS 9,PR .99
29
€

OPEL CROSSLAND 1.2 T Automaat Elegance NIEUW!! clima
Maart 2022 - Wit metallic
Stof - Benzine
Automaat - 595 km
Nieuwprijs: €36.940,-

11

Burgemeester Seton kookt in Exloo voor
Oekraïense vluchtelingen

Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn heeft vrijdag samen met
en voor Oekraïense vluchtelingen een kerstdiner gekookt om zo zijn solidariteit uit
te stralen en hoop te delen. Ze deden dit voor een deel in het gemeentehuis en in het
dorpshuis van Exloo die hiervoor tot een sfeervol restaurant was ingericht en waar het
diner werd opgediend.
De ingrediënten voor het diner waren eerder
in de week door de burgemeester ingekocht
bij diverse ondernemers in de gemeente. Op
het menu stond een driegangen diner met als
hoofdgerecht Borsjt. Dit is een rode-bieten
maaltijdsoep. Borsjt wordt gemaakt van rode
biet, ui, runder- of varkensbouillon met vlees
en om er een Nederlands tintje aan te geven
was er onder meer knolselderij aan de soep
toegevoegd. De Oekraïners in de gemeente

Borger-Odoorn zijn in verschillende dorpen
van de gemeente ondergebracht. In totaal
gaven tachtig Oekraïners gehoor aan de
uitnodiging om samen van het kerstdiner te
komen genieten. Ze werden met busjes en
auto’s vanuit de verschillende opvanglocaties
opgehaald waaraan de brandweer van Borger
ook een bijdrage leverde. (Week in Week uit/
Martin Zaagman)

Harry de Vroome erepenning uitgereikt
in Odoorn aan Jan van Ginkel
In de Margarethakerk in Odoorn vond op woensdag 14 december de Harry de
Vroome Kerstlezing plaats. ‘Drie tinten groen: naar een duurzame toekomst voor
het Drentse landschap’ was de titel van de lezing die verzorgd werd door Theo Spek,
hoogleraar Landschapsgeschiedenis. Theo Spek is tevens de nieuwe voorzitter van
de werkgroep Harry de Vroome. Ali Edelenbosch droeg na 10 jaar voorzitterschap
de voorzittershamer voer aan Theo Spek. Tijdens de middag die muzikaal omlijst
werd door Martijje en gitarist Allard Gosens, werd de Harry de Vroome erepenning
uitgereikt aan Jan van Ginkel.
De Harry de Vroome Penning is een
tweejaarlijkse prijs, die wordt uitgereikt door
de werkgroep Harry de Vroome. In deze
werkgroep zitten vertegenwoordigers van
Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer
Drenthe, Natuurmonumenten,
Natuur en Milieufederatie Drenthe en
Staatsbosbeheer en daarnaast een architect,
landschapsarchitect en iemand uit de culturele
sector. Bij de werkgroep kwam onlangs een
verzoek binnen om dit jaar bij uitzondering
een erepenning uit te reiken. Unaniem heeft
de werkgroep besloten aan dit verzoek te
voldoen gezien de voorgestelde kandidaat: Jan
van Ginkel.
Jan van Ginkel
Jan van Ginkel is een onderwijzer en
schrijver, een kenner van natuur, landschap
en cultuurhistorie, die al deze elementen met
elkaar in verband ziet. Een onvermoeibare
natuuronderzoeker, met een hartstocht om
anderen, zowel Drenten als nieuwkomers,
in zijn passie mee te nemen, in het veld
of in geschrift. Hij heeft vele columns,
boeken, wandel- en fietsroutes, lesbrieven
en tijdschriftartikelen geschreven. Van
Ginkel is van mening dat natuureducatie
een solide basis vormt voor de broodnodige
mentaliteitsverandering. Zo heeft deze
onvermoeibare en originele geest een
onschatbare bijdrage geleverd aan de
kennis over natuur, taal, cultuur, landschap
en geografie in Drenthe en velen de ogen
geopend. Namens de werkgroep Harry de
Vroome, heeft voorzitter Ali Edelenbosch
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Gemeente Borger-Odoorn & Aa en Hunze
gezamenlijk host city NOC*NSF Nationale
Sportweek 2023

Gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn zijn gezamenlijk host city van de
NOC*NSF Nationale Sportweek 2023. De NOC*NSF Nationale Sportweek is van
vrijdag 15 september tot en met zondag 24 september 2023. Het doel van de sportweek
is om zoveel mogelijk mensen in Nederland te enthousiasmeren om te sporten en
bewegen, allemaal op hun eigen manier en niveau.
De NOC*NSF Nationale Sportweek
maakt jaarlijks zichtbaar hoe iedereen kan
genieten van sport en beweging. Door heel
Nederland organiseren gemeenten, bedrijven,
sportverenigingen, onderwijs en andere
organisaties activiteiten om iedereen die wil
sporten of bewegen hier kennis mee te laten
maken. Gemeente Aa en Hunze en BorgerOdoorn zetten lokaal sport, bewegen en
gezondheid éxtra in de schijnwerpers. Tien
dagen lang zullen er samen met de inwoners
en organisaties allerlei extra activiteiten
georganiseerd worden in het kader van sport,
bewegen en gezondheid.
Wethouders Ankie Huijing & Bas Luinge:
“We zijn er trots op dat we gezamenlijk een
week lang gastgemeente mogen zijn van

de Nationale sportweek. Deze sport- en
beweegweek zet onze gemeenten landelijk
in de schijnwerpers. Het zorgt voor een
geweldig nieuw sport en beweegaanbod en
stimuleert samenwerking tussen organisaties
in onze gemeenten. Wij vinden we het
belangrijk dat iedereen kan meedoen en dat
sport en bewegen nog toegankelijker wordt
voor al onze inwoners. Aa en Hunze en
Borger-Odoorn krijgen dankzij de sportweek
de kans om te laten zien wat onze omgeving
te bieden heeft op sportief gebied.”
De organisatie van de Nationale Sportweek
wordt door de gemeente Aa en Hunze
en Borger-Odoorn in samenwerking
georganiseerd en mede mogelijk gemaakt
door Provincie Drenthe en Sportdrenthe.

Wethouder Jansen neemt eerste
schoolkrant ‘Esdal in the Spotlights’ in
ontvangst

met trots de erepenning uitgereikt aan Jan
van Ginkel.
Tweejaarlijkse prijs
De Harry de Vroome Penning is een
tweejaarlijkse prijs, die wordt uitgereikt
door de werkgroep Harry de Vroome.
De werkgroep werkt onder auspiciën van
de Stichting Het Drentse Landschap, die
daarmee het gedachtegoed van Harry de
Vroome levend wil houden. De erfenis van
Harry de Vroome is bijzonder. Drenthe
is als geen ander gebied in de afgelopen
eeuw volledig op de schop gegaan.
Door de inzet van De Vroome bleef de
wordingsgeschiedenis van het landschap
zeer herkenbaar, herbergt Drenthe veel
archeologische en cultuurhistorische waarden
en hoge natuurwaarden. Daardoor is Drenthe
nog steeds een van de mooiste gebieden van
Nederland.
Met de kerstlezing wordt de aftrap gegeven
voor de uitreiking van de Harry de Vroome
penning 2023. Ideeën over projecten die in
Drenthe tot voorbeeld kunnen dienen en het
waard zijn extra voor het voetlicht te komen,
kunnen nu al genomineerd worden voor de
Harry de Vroome-penning 2023: https://
www.drentslandschap.nl/harry-de-vroome.

Foto: Harrie Meiringh
Wethouder Bernard Jansen van de gemeente Borger-Odoorn nam afgelopen week
het eerste exemplaar van schoolkrant ‘Esdal in the Spotlights’ in ontvangst. De eerste
schoolkrant van de school in Borger heeft zeven pagina’s. Elders in deze Week in
Week uit staat een pagina van de schoolkrant van het Esdal College.

‘Verschillende leerlingen hebben artikelen
gemaakt over de wijkagent, de kerstmarkt,
voetbal en de leerlingenraad. Het is een
Uitgangspunt voor het toekennen van de
prijs is dat de belangen van natuur, landschap, prachtige schoolkrant geworden’, zegt Jandien
van Baekel namens het Esdal College. Het
erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe
maken van de schoolkrant viel onder Mix &
gediend moeten worden, met het accent op
Match. ‘Het is de bedoeling dat we vanaf nu
de ruimtelijke aspecten en maatschappelijke
in elk geval twee schoolkranten per schooljaar
betekenis ervan.

uit gaan brengen. Dat zal één in de zomer en
één in de winter worden’, zegt Van Baekel.
Ook de wethouder was onder de indruk
van de schoolkrant. Bovendien kreeg hij als
nieuwbakken wethouder een rondleiding door
de school en beantwoordde hij vragen van de
leerlingen. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot zaterdag
12.00 uur bij
de Bruna
in Borger.

Huus van de Taol zoekt
Mooiste Drentse Woord
van 2022
Elk jaar zoekt het Huus van de Taol een Mooiste
Drentse Woord. Dat doet de streektaalorganisatie om de
talige rijkdom van het Drents te benadrukken. Dit jaar
zijn de woorden waarop gestemd kan worden afkomstig
uit het project ‘Heksen en Blauwvarven’. Op deze tien
woorden kan nog t/m donderdag 22 december gestemd
worden:
grommen
kribben		
betuun		
körs		
dauweln		
singelier		
feduzie		
verdan		
sikkom		
sibbe		

zachies sneien
roezie maken
schaars
körtleden
treuzeln
vrömd, bezunder
vertrouwen
deur, vort
bijna, umdebij
breurs en zussen

Stem op jouw favoriete woord tot en met 22 december, 12.00
uur op www.huusvandetaol.nl/mooistedrentsewoord
Op 23 december wordt bij Radio Drenthe het mooiste
Drentse woord van 2022 bekendgemaakt. Van alle stemmers
worden er drie beloond met een mooi prijzenpakket van het
Huus van de Taol.

De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!

Het 4e nummer van 2022 over de historie van de voormalige
gemeente Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.
De hunebedden van Exloo (Roel Sanders), Christelijk onderwijs
in de Valthermond (Jakob Westendorp), Oorlogscriminaliteit in de
gemeente Odoorn tijdens de Eerste Wereldoorlog (Albert Eggens),
Winteravond (Harm Tiesing †), Es- en veldwegen rond Exloo (Roelof
Hoving) Voorplaat: Woning aan de Valtherweg (nu Dekens) in
Odoorn, jaren 30, Herkent u het nog?: Smederij Van Gerner, Odoorn,
Rondblik: Op de aarden wal (over de Valther schans (Jan Wierenga),
Middenplaat: Foto’s 25 jarig jubileum HV Carspel Oderen. En nog
een uniek aanbod om een serie Spitwa(a)rken te kopen
Bij Coöp in Odoorn, bibliotheek in Valthermond en Odoorn, het
Vervenershuus in Valthermond en boekhandel Read Shop Boelens
(Emmermeer).

Het tijdschrift ‘Ons Erfdeel’
Het tijdschrift van de Historische
Vereniging Gemeente Gieten
Het december -nummer 2022 van “Ons Erfdeel”, het
tijdschrift van de Historische Vereniging Gemeente
Gieten, bevat de volgende artikelen;
“Introductie van dit nummer van de redactie, uit de “Oude
doos”, aanzeggen van bijen, caféhouder Jan Hatzmann jr.,
het Sepelie, een riviertje in Gieten, Sunterklaos, de bouw
van de wijk Boddeveld-1 in Gieten” Wilt u lid worden van
de vereniging, neem dan contact op met Henk Lanting,
telefoonnummer 0592 - 26 24 83.

PvdA en Leefbaar BorgerOdoorn vragen om ultieme
poging supermarkt
2e Exloërmond te behouden
De PvdA-fractie en de fractie van Leefbaar BorgerOdoorn hebben tijdens de laatste raadsvergadering aan
het college gevraagd een ultieme poging te doen om
de supermarkt in 2e Exloërmond te behouden. Vorige
week liet de supermarkteigenaar weten in verband met
de extreem gestegen energieprijzen de deuren op 1 juni
2023 te gaan sluiten. Daarmee zou 2e Exloërmond in 1
klap vele belangrijke voorzieningen verliezen.
Zo zit in de supermarkt een slagerij, de pinautomaat en het
postagentschap. De PvdA en Leefbaar Borger-Odoorn maken
zich zorgen om de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid
van deze sluiting.
De raadsleden Peter Zwiers (PvdA) en Bianca Haan (Leefbaar
Borger-Odoorn) willen graag dat het college zich inzet om
samen met de ondernemer te zoeken naar mogelijkheden
om de supermarkt te behouden. Ook vragen de twee
raadsleden aan het college om in ieder geval werk te maken
van het behoud van de pinautomaat en het postagentschap.
Wethouder Hartsuiker liet weten de hartenkreet te begrijpen.
Hij gaat graag met het verzoek aan de slag om te kijken naar
de mogelijkheden.
PvdA en Leefbaar Borger-Odoorn zijn blij dat het college
actief werk wil maken van het behoud van deze belangrijke
voorzieningen, ook als dergelijke problemen in andere
dorpen spelen. Beide partijen hopen dat de supermarkt en
alle voorzieningen behouden kunnen blijven en wensen de
betreffende ondernemers veel sterkte toe in deze lastige tijd.

Verslagen en bedroefd zijn wij door het plotselinge
overlijden van onze lieve collega

Ria de Jong
Wij zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft
betekend en ze zal altijd in onze herinnering blijven
als een positieve, vrolijke en verbindende collega.
Lieve Ria, we hebben ontzettend veel van je geleerd
en we gaan je creativiteit en inzichten enorm missen.
Je zit voor altijd in onze harten.
Alle nabestaanden en in het bijzonder haar partner en
kinderen wensen wij veel sterkte en kracht toe om dit
enorme verlies te verwerken.
Wij bedanken al onze collega’s en patiënten voor alle
steun die we hebben mogen ontvangen.
Team huisartsenpraktijk NoorderEs

Helaas lukt het ons niet alle patiënten persoonlijk
te informeren. Voor vragen rondom uw reeds geplande
afspraken met Ria kunt u e-mailen naar
ahapodoorn@ezorg.nl of vanaf 20 december bellen met
de praktijk.

Start project Klanken en kleuren door Vocalin Drenthe
Is zingen uw passie en wilt u binnen een aantal weken meedoen aan
een concert met beroepssolisten en -orkest? Meldt u zich dan aan voor
het project Klanken en kleuren; via Gounod naar Van Gogh van Vocalin
Drenthe.

Er zijn drie concerten gepland in maart
2023 in Emmen, in Hoogeveen en in
Assen. Aan de concerten werken de
volgende solisten mee: Sopraan Judith
Sportel, tenor Aart Mateboer en bas
Het projectkoor Vocalin Drenthe onder Caecilia. De Caeciliamis is het bekendste Joep van Geffen. Koor en solisten
leiding van dirigent Roelof Bosma
werk van Charles Gounod op het
worden tijdens het concert begeleid
start op zaterdag 21 januari a.s. met het gebied van kerkmuziek. De mis heeft
door Ensemble Conservatoire uit
project Klanken en kleuren; via Gounod een grote orkestbegeleiding, waardoor
Zwolle. Er wordt vanaf 21 januari 2023
naar Van Gogh. Op het programma
dit populaire werk niet vaak wordt
gerepeteerd. Van de deelnemers wordt
staan het Pater Noster (Onze Vader)
uitgevoerd.
thuisstudie verwacht. De begeleiding
en de Caeciliamis van Charles Gounod.
tijdens de repetities is in handen van
Caecilia is de beschermvrouw van de
2023 is het Van Goghjaar en omdat
Karel van den Berg.
muziek. Aan het eind van de vijftiende Gounod en Van Gogh elkaar kenden,
eeuw wordt zij voorgesteld als patrones wordt er verbinding gezocht met de
Meer informatie over het project vindt u
van (kerk)musici en orgelbouwers. In
schilderkunst door amateurschilders uit op de site. Wilt u meedoen?
katholieke landen en streken dragen
de regio uit te nodigen.
Geeft u zich dan zo snel mogelijk op via
veel koren, fanfares, harmonieën en
www.vocalindrenthe.nl
andere muziekensembles de naam Sint

Familieberichten kunt u inleveren tot zaterdag 12.00 uur bij de Bruna in Borger.
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Met koor Enjoy

Kerstnachtdienst 2022 in de Kerk van Odoorn
Zaterdagavond 24 december is er
vanaf 22.00 uur een kerstnachtdienst
in de kerk van Odoorn. Het koor
Enjoy is aanwezig onder leiding van
Gerda Prakken (dirigent) en Ria
Hoving (piano).
Het koor Enjoy, bestaande uit cliënten
van GGZ Drenthe, is 15 jaar geleden
opgericht en zal ons op eigen en
enthousiaste wijze meenemen in het
kerstverhaal. Voorganger: Helene
Westerik; organist: Wim Boer.

Kerstvieringen PKN gemeente Nieuw Buinen/
Buinerveen/Drouwenermond
In de PKN kerk aan de Kerklaan 1 te Nieuw Buinen bent u met de
kerstdagen ook erg welkom!
Wij vieren kerstnachtdienst zaterdag
24 december om 21.30 uur. Vooraf
zullen er al mooie kerstliederen worden
gezongen met elkaar. Koor Metanoya
zal hun medewerking verlenen en er is

een uitbeelding van ds. H. Thon. Na
afloop is, voor wie dat wilt, gelegenheid
om wat warms te drinken én elkaar te
ontmoeten!

Zondag 25 december, 1e kerstdag
wordt er een gezinsdienst gehouden.
Aanvang 9.30 uur. Deze dienst is
samengesteld met medewerking van
vele gemeenteleden. Een kinderkoortje
zal de dienst opluisteren!

‘Schoon Belonen’ cheque voor OBS De Poolster
in Nieuw-Buinen

Wethouder Jeroen Hartsuiker reikte maandag de ‘Schoon Belonen’ cheque
ter waarde van 250 euro uit aan openbare basisschool De Poolster in Nieuw
Buinen. ‘Dergelijke cheques reiken we uit aan scholen en sportverenigingen
die zich nadrukkelijk inzetten om hun omgeving schoon te houden’, legt
Hans de Raaf namens de gemeente Borger-Odoorn uit.
‘Zeker in de buurt van scholen en
sportclubs stuit je nogal eens op blikjes
en flesjes. Als scholen en sportclub
zich bij ons aanmelden en zelf met
het schoonhouden van de omgeving
aan de slag gaan, worden ze door

ons beloond met een cheque van 250
euro. Momenteel reiken we rond de
twintig van die cheques uit. Scholen en
sportverenigingen die dat ook willen,
kunnen zich gewoon bij de gemeente
aanmelden.’ De Raaf merkt dat het

gezamenlijk opruimen van zwerfafval in
de buurt ook een hoge ‘funfactor’ heeft.
‘Het blijkt dat bijvoorbeeld leerlingen
het ook gewoon heel erg leuk vinden
om samen en bewapend met knijpertjes
de omgeving schoon te houden. Op
deze manier kunnen we samen de
omgeving van onze prachtige gemeente
schoon houden.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Oostermoer Lichtjestour van Borger naar Zuidlaren
Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36

TE HUUR!

GARAGEBOXEN
in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!
info@boxinvest.nl
www.boxinvest.nl
Tel.: 0251-218026

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

Op vrijdag, 23 december a.s. organiseert de Tentoonstellingsvereniging
Oostermoer(TTV) voor de 1e keer een Lichtjestour met in kerstsferen
verlichte trekkers. In optocht rijden ze door verschillende dorpen in het
Oostermoergebied.
De tour zal begeleid gaan worden door vele verkeersregelaars.
De start van de tour is om 18.00 uur
aan de Meerslagenweg, achter het
bedrijf van ZINGER Mechanisatie
B.V. in Borger en de tocht zal eindigen
in Zuidlaren. Op de website van www.
oostermoerlichtjestour.nl kunt u de
route zien op kaartjes. Ook zult u
op de avond zelf op deze website
precies kunnen zien waar de tour zich
bevindt, doordat er een GPS-tracker
op een trekker is geplaatst. Zo hoeft u
niet onnodig lang aan de straat staan
te wachten om de mooi versierde
trekkers te kunnen aanschouwen.
Deze lichtjestour wordt mede mogelijk

gemaakt door vele sponsoren. Zie ook
bovengenoemde website!
De route: De start is aan de
Meerslagenweg achter het bedrijf
van ZINGER Mechanisatie B.V. in
Borger. Vervolgens rechtsaf naar de
Koesteeg - Nuisveen - Rolderstraat N374 - Hoofdstraat richting Drouwen.
Via de Hoofdstraat in Drouwen naar
de Lemenweg - Drouwenerstraat
naar Drouwenerveen. Linksaf de
Hoofdstraat op - Noorderstraat
- Hoofdstraat (Gasselternijveen)
- Burg. Van Royenstraat richting

Gasselte. Julianalaan - Tebinckslaan
(langs “ ‘t Maandhoes”) - Achter de
Brinken - Kerkstraat - Dorpsstraat Julianalaan richting Gieten. Gieterweg
- Gasselterweg - Stationsstraat
- Boddeveld (langs “Dekelhem”) Wemenweg - Schoolstraat - Eexterweg Spiekersteeg - Asserstraat - Oelenboom
- over de N34 richting Eext. Verlengde
Asserstraat - rechtsaf naar Eext Stationsstraat - weg volgen door Eext
richting Annen. Rechtsaf Kruisstraat
- de weg volgen door Annen richting
Zuidlaren. In Zuidlaren na begraafplaats
linksaf naar de Voorkampen
-Stationsweg richting de Brink. Bij de
Brink van Zuidlaren rechtsaf en dan
linksaf naar de Laarweg. Bij Manege
“Laarwoud” wordt de tour beëindigd.
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Stichting OPO Borger-Odoorn en de
11 openbare scholen hebben een
nieuwe huisstijl
Stichting openbaar onderwijs Borger-Odoorn heeft de afgelopen jaren gewerkt aan
nieuwe kernwaarden, herkenbaarheid en eenheid. Daar hoort ook een nieuwe huisstijl
bij. Alle scholen hebben een nieuw logo, in dezelfde stijl, maar uniek per school.
“Het heeft geresulteerd in een stijl, die een afspiegeling is van waar we als scholen en
stichting als geheel voor staan en passend bij de rol, verantwoordelijkheid en plek die
we hebben in de gemeente en maatschappij.”
Maar één ding verandert niet: de eigenheid
en diversiteit van kinderen, medewerkers en
scholen. En dat is precies waar de nieuwe
visuele stijl en pay off van Stichting OPO
Borger-Odoorn op geënt is: SAMEN
UNIEK. De stichting bouwt verder op de
kracht die een verzameling scholen, allemaal
met eigen identiteit, kan bieden. In de logo’s
van de scholen is het samen zichtbaar, maar
ook het unieke van iedere school.

Voor de stichting is een kleurrijk en speels
logo ontworpen, opgebouwd uit 11 kleine
vormen (of bouwstenen) die elk een school
vertegenwoordigen en op die manier dus
letterlijk het grote geheel samenstellen op een
eigen manier. In de komende weken wordt
de nieuwe stijl met het logo, de vormen en
het kleurenpalet geleidelijk zichtbaar bij de
stichting en alle afzonderlijke scholen via de
vernieuwde websites, gevelborden, vlaggen en
andere on- en offlinemiddelen.

Film ‘Mijn moeder is een gorilla, en wat
dan nog’ in Odoorn
In de Kerstvakantie, op woensdagmiddag 28 december, organiseren SOKC en de
Bibliotheek een familiefilm in de Kerk te Odoorn.
De film ‘Mijn moeder is een gorilla, en wat
dan nog’ is een Zweedse animatiefilm van
Linda Hambäck (Gordon & Paddy) naar
het boek van Frida Nilsson. De 8-jarige
Jonna woont in een kindertehuis en droomt
ervan geadopteerd te worden, maar op de
jaarlijkse open dag is de enige bezoeker
een enorme gorilla. Alle kinderen zijn
doodsbang van het dier, maar Jonna voelt
zich toch ook tot haar aangetrokken. Met
tegenzin geeft de directrice Jonna mee.
Tussen Jonna en Gorilla, die heel zachtaardig
is, groeit langzamerhand een sterke band.
Maar dan besluit een eerzuchtige wethouder
dat Gorilla weg moet van het rommelige
terrein waar ze woont, want hij wil er een

luxe zwembad bouwen. Kunnen de twee bij
elkaar blijven? De recensenten geven 3 of
4 sterren. Berend Jan Bockting (Volkskrant
20-10-’21): ‘(…) aangenaam voortkabbelende
kalmte (…) Een bescheiden kleinood (…).
André Waardenburg (NRC 12-10-’21):
‘(…) eenvoudig geanimeerde maar zeer
charmante film (…) staat in de traditie van
Scandinavische producties met personages
die een tikje non-conformistisch zijn en op
een terloopse manier de status quo uitdagen.
De film is geschikt voor kinderen vanaf 6
jaar en er wordt Nederlands gesproken. We
beginnen om 16.00 uur, entree is € 5.00.
www.bibliotheekodoorn.nl
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Yoga Meditatie Klank Centrum
ontvangt 22ste jaar jong en oud in
Gasselternijveen
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Samen (zonder geldzorgen) de winter
door!
Zorgen om geld heeft bijna iedereen wel eens. Helemaal nu alles toch een stuk
duurder is geworden. Maak jij je zorgen of je wel rond kunt komen? Of je deze winter
de boodschappen en de gasrekening nog kunt betalen? Praat erover en vraag om hulp.
Zorg dat je overzicht krijgt in jouw situatie. De sociale teams van Borger-Odoorn
denken graag met je mee.
· Op www.drentsenergieloket.nl vind je tips
en kun je zien of je in aanmerking komt
voor subsidies voor energie. Ook kun je
gratis een energiecoach inschakelen die met
je meekijkt in jouw thuissituatie en zo
nodig advies geeft.

Velen zeggen verbaasd: “dit verwacht je hier niet” na het rondwandelen door het
voedselbos, langs IJslandse paarden, moestuinen, over Mindfulness en Himalaya
Paden, en verstillend in ‘t meditatiehutje bij ’t leliemeertje.

Samen los je het op
Verschillende mensen kunnen je helpen als
je geldzorgen hebt. Misschien heb je een
buurvrouw die goed is in administratie of kan
Romy en René bieden in vloer
Yoga, Mantra’s, Massagetrainingen. Zij volgde iemand je helpen met het aanvragen van een
verwarmde ruimte maandelijkse Lig(ht)
vele stilteretraites en opleidingen.
toeslag. Lukt dit niet? Medewerkers van de
concerts, didgeridoo, handdrum en
sociale teams kunnen je hierbij ook helpen.
klankschalentrainingen. Beiden doceerden op Yoga Meditatiecursisten houden van fysiek
Zo zijn er budgetcoaches. Zij hebben handige
nationale- en internationale Yogacongressen
oefenen en diepere ontspanning dan ze thuis bespaartips en helpen om bepaalde keuzes
en festivals en beoefenden traditionele
kunnen. Men gaat lichter naar huis, ook na
te maken in je uitgavepatroon en bij het
Vipassana meditatie en Himalaya Yoga
een ontspannings-of klankhealingmassage!
aanvragen van regelingen.
Meditatie. Romy begon op haar 17de Yoga op Meer weten: www.romyvanderpool.nl of
muziek te geven, dan Hatha en Himalaya Raja www.didgeridoo.nl of bel 0599 - 51 20 75.
Handige websites
Alvast zelf aan de slag? Deze websites helpen
je daarbij.

Kerstdagen en Oud & Nieuw

· Kijk of je in aanmerking komt voor de
energietoeslag:
www.borger-odoorn.nl/energietoeslag
Contact
Stichting Sociale Teams Borger Odoorn
is op werkdagen van 8.00 tot 17.00
te bereiken via: 0800-2009 of info@
socialeteamsborgerodoorn.nl.
Ook hebben wij verschillende spreekuren.
Heb je een vraag, loop dan bij ons binnen!
Borger (oude pand Rabobank):
Dinsdagmiddag 15 uur tot 17 uur.
Nieuw Buinen, MFA Noorderbreedte:
Donderdagochtend 10 uur tot 12 uur.
Valthermond, MFA het Brughuus:
Donderdagmiddag 13 uur tot 15 uur.

Overzicht kerkdiensten Protestantse
Gemeente Borger

· Vul op www.datgeldtvoormij.nl je eigen
gegevens in en dan kun je zien voor welke
toeslagen en/of regelingen je in
aanmerking komt.

KERSTNACHTDIENST
zaterdag 24 december 2022 om 21.00 uur.
Voorganger: ds. Theo van ’t Hof. Thema:
'Levenslicht'. Medewerking: Fries Mannen
Ensemble onder leiding van Klaske Deinum
met pianist Jan Moens, organist is Geert
Meijer.

Kim Ratering uit Buinerveen bedankt alle
lezers van Week in Week uit

De dienst wordt georganiseerd door een
groep jongeren, met medewerking van het
combo. Er worden liederen gezongen uit
de top-2000, waarin het accent ligt op de
betekenis van kerst.

OUD- en NIEUWJAARSDIENST
Zondag 31 december 2022 om 19.00 uur
EERSTE KERSTDAG
een korte vesperviering. Voorganger: Ds.
zondag 25 december 2022 om 10.00 uur.
Theo van ‘t Hof. Organist: Jan Top. 1 januari
Voorganger; ds. Theo van ’t Hof. Thema:
2023 om 10.00 uur een korte vesperviering.
Levenslicht. Medewerking: Protestants
Voorganger: Ds. Theo van 't Hof. Organist:
Kerkkoor onder leiding van dirigent Halbe de Egbert Willegers
Jong, organist is Egbert Willegers. Kinderen
zullen ook een actieve rol vervullen.
Vooraf is er gelegenheid om elkaar een goed
2023 te wensen onder genot van koffie met
TOP 2000 DIENST
rolletjes.
maandag 26 december om 10.00 uur.

Ik heb onlangs de finale gehad van de Miss teen of Drenthe
in de Tamboer in Hoogeveen. Het was fantastisch. Ik zou
heel graag alle lezers van ‘Week in Week uit’ willen bedanken
voor het stemmen en de support van de afgelopen weken. Ik
heb veel geleerd van dit traject en vooral genoten.
Ik was 3 x genomineerd voor een subtitle
en ik heb de kroon gewonnen met Miss
talent. (voor mij was dit ook echt de mooiste
prijs). In totaal ben ik bij de top 5 geëindigd
van de Miss teen of Drenthe. Nu ga ik me
weer volledig richten op mijn grote passie
motorcross.

Groetjes Kim
Ratering uit
Buinerveen

Thuis in het Hunzehuys

Bridge-uitslagen DES 2 in Odoorn

Het Dameskoor Vokale bestaat al meer dan 40 jaar. Het is een koor van graag
zingende zeventigplussers.

De uitslagen van de 3e zitting van de 2e ronde van DES 2, gespeeld op 15 december
2022, zijn als volgt:

Iedere dinsdag wordt er gerepeteerd van 9.45
uur tot 11.45 uur in het gezellige Hunzehuys,
waar de verzorging uitstekend is. In de pauze
drinken we een prima kop koffie. Sinds kort
heeft het koor een nieuwe dirigent: Henk
Askes. Hij begeleidt de zang op zijn keyboard.

1e
2e
3e
4e
5e

Momenteel worden er veel kerstliedjes
geoefend, maar verder bestaat het repertoire

uit liedjes van o.a. Ciska Peters, George Baker
en Abba. Het koor heeft nu 20 leden; er
wordt tweestemmig gezongen en er kunnen
zeker nog wat enthousiaste dames bijkomen.
Ga gerust eens luisteren op een
dinsdagmorgen!

Gezinus de Leeuw & Hendrik van Veen met 		
Co Glazenburg & Petra Visser met 			
ep Greetje & Jan Bruins met 			
Maria Girbes & Nanke Makkinga met 		
Fenny Bruins & Geert Joosten met 			

67,24%,
64,92%
61.90%,
59,84%,
57,27%.

We spelen elke donderdagavond in Hotel De Oringer Marke te Odoorn. Wie interesse heeft
U vindt Dameskoor Vokale in het Hunzehuys om te gaan bridgen, ook beginnende bridgers, kunnen voor inlichtingen terecht bij Pieter
in Borger, aan de Molenstraat 3F.
Bokhoven Tel. 0591-346454 of bcdes.secr@gmail.com
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Richard Lageman, nu ‘echt’ voorzitter van vv Buinen
‘De voetbalclub is ontzettend belangrijk voor een dorp’

Clubnieuws
vv HOVC
Zaterdag 24 december
11.40 De Weide JO9-2
12.20 CEC JO10-1
12.20 Drenthina JO9-2
13.00 HOVC JO9-1
13.20 HOVC JO10-1
14.20 Drenthina JO11-2
14.20 De Weide JO10-1
15.00 HOVC JO11-1
13.00 De Weide JO11-2
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Zaalvoetbal
HOVC JO9-1
HOVC JO10-1
HOVC JO9-1
CEC JO9-2
De Weide JO9-1
HOVC JO11-1
HOVC JO10-1
Drenthina JO11-1
HOVC JO11-1

vv Gasselternijveen
Zaterdag 24 december 2022
Koel, De (BORGER)
SJO ZVC ‘14 JO9-1
Wildervank JO9-3
Musselkanaal JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO9-1
SJO ZVC ‘14 JO11-1
Wildervank JO11-3
SJO ZVC ‘14 JO11-2
Musselkanaal JO10-1
Musselkanaal JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO11-1
Wildervank JO11-2
SJO ZVC ‘14 JO11-2

09:00
10:00
11:00
11:20
12:00
12:20

Splitting, De (NIEUW BUINEN)
SJO ZVC ‘14 JO10-1
Musselkanaal JO10-2
SJO ZVC ‘14 JO9-2
Wildervank JO10-1
Wildervank JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO10-1
Wildervank JO9-1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO12-1
Valthermond JO12-1
Wildervank JO11-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1

09:20
09:40
10:20
10:40
11:40
12:40

Spont, De (STADSKANAAL)
SJO ZVC ‘14 JO8-1
Musselkanaal JO8-2
SJO ZVC ‘14 JO8-2
Musselkanaal JO8-1
Musselkanaal JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO8-1
Wildervank JO8-2
SJO ZVC ‘14 JO8-2
SJO ZVC ‘14 JO8-1
Wildervank JO8-2
SJO ZVC ‘14 JO8-2
Valthermond JO8-1
Valthermond JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO8-1

09:00
09:20
10:00
10:40
11:20
11:40
12:20

Richard Lageman is de nieuwe
voorzitter van voetbalvereniging
Buinen. Na het opstappen van
voorzitter Pepping was hij al enige
tijd interim voorzitter overigens.
‘We hebben zeker wel om ons heen
gekeken en ook een aantal mensen
benaderd om voorzitter te worden.
Die zoektocht leverde echter niets
op en toen heb ik voor mezelf
de knoop doorgehakt en ben ik
inderdaad de nieuwe voorzitter
van de club’, zegt Lageman. Naast
het voorzitterschap van Buinen en
zal hij zich overigens met hart en
ziel in blijven zetten voor BBC, de
gezamenlijke jeugdafdeling van
Buinen en Buinerveen. ‘Want bij de
jeugd ligt toch wel mijn hart’, laat
hij weten.
Cruciale rol
Met Lageman heeft Buinen een
ambitieuze en buitengewoon
enthousiaste voorzitter die tevreden
ziet dat zijn club er goed voor staat.
‘Twee jaar geleden hebben we de
kantine aangepakt en we krijgen straks
nieuwe kleedkamers. Bovendien gaat
het sportief natuurlijk uitstekend met
het eerste elftal. Ik ben er wel achter dat
een voetbalclub een cruciale rol speelt
binnen een dorp als Buinen. In Buinen
heb je bijvoorbeeld geen kroeg meer en
ook daardoor zie je steeds meer mensen
bij de wedstrijden van het eerste elftal.
Er zijn mensen die niet eens zozeer
voor het voetbal komen, maar meer om
bij te praten en om samen een biertje te
drinken’, vertelt Lageman.

de slag gaan is het aantal teams dat we
hebben. Vorig seizoen hadden we nog
vier teams, nu zijn dat er drie. Wij gaan
er alles aan doen om in elk geval drie
teams in de benen te houden. Aan de
andere kant groeien we ook. Ons JO17
team bijvoorbeeld, begon het seizoen
met slechts twaalf spelers. Dat zijn
er nu al zestien. Dat is natuurlijk een
prima ontwikkeling.’

Delegeren
Lageman is een voorzitter die kan
delegeren. ‘In mijn ogen is dat
belangrijk, want op die manier is het
Identiteit
ook te doen naast een drukke baan en
Zaterdag 24 december 2022			
‘We
hebben
een
prima
eerste
elftal,
met
naast mijn bemoeienis met BBC. Je
JO9-1, Sporthal Meerdijk Emmen 				
vrijwel allemaal jongens uit Buinen. Dat moet niet alles naar jezelf toe trekken.
09:00 WKE ‘16 JO9-1
De Treffer ‘16 JO9-1
is toch ook wel een speerpunt binnen
Dat is ook gewoon niet goed’, zegt
10:00 De Treffer ‘16 JO9-1
Roswinkel Sp. JO9-1
de club. We vinden een eigen identiteit Lageman, die verder laat weten dat de
11:00 CEC JO8-1
De Treffer ‘16 JO9-1
enorm belangrijk. Bij ons moet iedereen contractverlenging van trainer Gert
JO10-1 sporthal De Eendracht Zwartemeer 		
zichzelf kunnen zijn. Binnen onze club Bijker feitelijk niet meer was dan een
12:40 De Treffer ‘16 JO10-1
Drenthina JO10-1
draait het bovendien niet allemaal rond hamerstuk. ‘Iedereen is enthousiast
14:00 CEC JO10-1
De Treffer ‘16 JO10-1
het eerste elftal. Waar we wel mee aan
over Gert. De resultaten zijn goed en

De Treffer ‘16

JO10-1 sporthal Emmerhout Emmen
13:00 De Treffer ‘16 JO12-1
Noordscheschut JO11-1
14:00 Meerdijk JO11-1
De Treffer ‘16 JO12-1
15:00 De Treffer ‘16 JO12-1
EHS’85 JO12-1

de spelers wilden ook graag met hem
verder. We zijn blij dat we meteen voor
een periode van twee jaar verlengd
hebben. Dat geeft gewoon rust. De
doelstelling? De titel lijkt door de
suprematie van EHS’95 ver weg.
Een periodetitel en nacompetitie zou
natuurlijk wel heel mooi zijn.’
Jubileum
Lageman gaat een drukke tijd tegemoet.
‘Zo vieren we tijdens het Paasweekend
ons 75 jarig bestaan, iets dat we doen
met twee jaar vertraging. Er komt een
feesttent en onder meer een clinic van
FC Emmen. Verder willen we graag
een nieuwe ruimte voor ballen en
materialen en als het goed is krijgen we
hiervoor vanuit de gemeente subsidie.
Lukt dat allemaal dan staan we er als
club gewoon heel goed op en hebben
we het hier prima voor elkaar.’ (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

Droomtransfer voor fysiektrainer Jarno Voorintholt uit
Gasselternijveen
Jarno Voorintholt uit Gasselternijveen en voormalig voetballer van onder
meer FC Emmen en Nieuw Buinen vertrekt bij FC Groningen. Hij was
vanaf 2014 aan de trots van het noorden verbonden als fysiektrainer.
Voorintholt maakt naar eigen zeggen een droomtransfer want hij stapt over
naar Team Jumbo Visma, alom beschouwd als het beste wielerteam ter
wereld. Voorintholt vertrekt op 1 maart bij FC Groningen, dat met Jacco
van Olst van PEC Zwolle ondertussen al een opvolger heeft vastgelegd.
Tussentijdse overstap
Voorintholt is momenteel met FC
Groningen op trainingskamp in het
Spaanse Murcia. Via het officiële
clubkanaal van FC Groningen reageert
hij op zijn transfer. ‘Het was zeker
niet de bedoeling om FC Groningen

tussentijds te verlaten. Ik heb het
namelijk bijzonder goed naar mijn
zin. Deze kans kan ik echter niet laten
lopen. En dus heb ik de clubleiding
verzocht om medewerking te verlenen
aan een tussentijdse overstap. Gelukkig
gunt men mij bij FC Groningen deze

overgang’, zegt Voorintholt.
Tourwinnaar Jonas Vingegaard
Bij Team Jumbo Visma gaat
Voorintholt onder meer aan de slag
met Tour de France winnaar Jonas
Vingegaard. Voorintholt was sinds dit
seizoen overigens coördinator fysieke
ontwikkeling bij FC Groningen. Onder
zijn leiding heeft de club op het gebied
van de fysieke ontwikkeling van spelers
grote stappen gezet en dat was Team
Visma Jumbo kennelijk niet ontgaan.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

In de oude manege

Kerstconcert in Exloo op kerstavond 24 december
Het traditionele kerstconcert in Exloo is op kerstavond, 24 december.
Dorpsbelangen Exloo ontvangt u graag in de oude manege, aan de
Hoofdstraat 21.

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

Daar stapt u een prachtige kerstlocatie
binnen. De lampjes branden in de
grote boom, de kerstklokken hangen
en de stoelen staan klaar. Voor de
schaapskudde is een mooie kraal
gemaakt. Voorafgaand aan het concert
kan het publiek nog even genieten van
een lekker kopje koffie, thee of warme
chocolademelk. Het concert is geschikt

voor jong en oud. Met name de muziek
staat heel centraal. The Decibelles uit
Exloo en de muziek vereniging ODO
uit Odoorn brengen een prachtig
muzikaal programma. Uiteraard mag
er meegezongen worden met de
kerstliedjes. Een gevarieerd muzikaal
kerstconcert staat op het programma,
een lust voor ieders oor. Vanaf de

zitplaatsen kunt u genieten van de
muziek, een kerstverhaal en een lezing.
Mede door de schaapskudde ontstaat er
een speciaal kerstsfeertje in Exloo. Bent
u al nieuwgierig naar ons kerstconcert?
Dorpsbelangen Exloo ontvangt u graag
op 24 december in de oude manege
aan de Hoofdstraat 21 in Exloo. Het
concert begint om half acht en zal
ongeveer een uur duren. De toegang is
gratis. Het programmaboekje, voorzien
van de liedteksten, kost € 3. Meer info:
www.dorpsbelangenexloo.nl
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Hulp bij moeilijke en stressvolle Gymnastiekvereniging Volhouden in Borger zet
situaties
vrijwilliger in het zonnetje
Psychosociale hulpverlening is het ondersteunen en weer op weg
helpen van mensen met lichamelijke en/of psychische klachten die
kunnen ontstaan door problemen op verschillende levensgebieden.

Met de slogan ‘word jij ook
een STER van een vrijwilliger’
heeft Gymvereniging Volhouden
in 2015 vrijwilligers geworven
Een cliënte aan het woord:
voor de vele taken binnen de
Al meer dan een jaar was ik ziek.
vereniging. Want: vele handen
Eerst alleen lichamelijk, maar na een maken licht werk! Om als
jaar ging het geestelijk ook niet meer. vereniging waardering uit te
Ik liep vast op alle vlakken. Had
spreken voor haar vrijwilligers
geen overzicht meer en alles was
zet GV Volhouden sinds die tijd
me te veel. Voelde me lamgeslagen.
elk jaar een vrijwilliger in het
Inmiddels met allerlei medicatie en
zonnetje. Afgelopen vrijdag is
hulpverlening bezig, maar niets hielp. Marchel Gerbers uitgeroepen tot
Ik kreeg een afspraak met Saskia van STER van een vrijwilliger.
Toorn, een coach. Eerlijk is eerlijk,
na allerlei hulpverleningstrajecten zag De betrokkenheid van Marchel bij
ik het somber in.
de vereniging begint in 2016, toen
zijn beide kinderen op gymnastiek
Al in het eerste gesprek werd me
zaten. Marchel gaf al snel aan
heel veel duidelijk. Saskia nam haar
wel iets te willen doen voor de
tijd en luisterde zonder te oordelen.
vereniging. En dat heeft hij gedaan!!
Dit was nieuw voor mij en voelde verrassend goed. Ze vertelde me aan
Hij begon als algemeen bestuurslid,
het eind van onze kennismaking hoe ze werkte en wat ik van haar kon
waarbij hij vele taken op zich nam.
verwachten, maar ook wat ze van mij verwachtte. Een hele duidelijke en
Marchel was actief betrokken bij
eerlijke vrouw. Naarmate het traject vorderde ging het op alle vlakken
de sponsoracties van de vereniging:
beter met me. Doelen werden behaald en ik leerde veel. Saskia bleef naast de grote clubactie, de drogeme staan en dat voelde veilig. Ik werd weer beter en mijn droom om een
worsten-actie en de suikerbroodopleiding te gaan volgen werd waarheid, ook hierin ondersteunde Saskia
actie. Tussendoor nam hij ook
me goed. Ook toen alles weer ging zoals ik het graag wilde, bleef ze een
‘nog even’ de ledenadministratie
vinger aan de pols houden om te kijken of ik niet weer in oude gewoonten over. Ook bij de uitvoeringen (van
en patronen terug te vallen. Ik heb haar hulp als zeer prettig ervaren, ze
vóór corona) was hij de gehele
liet me in mijn waarde en als het even niet ging of lukte was dat ook goed. dag in touw. En moest er ergens
Saskia kijkt verder dan de standaard protocollen en richtlijnen en bekijkt
iets worden geregeld, moest er
ieder traject met een frisse blik en vormt naarmate ze je beter leert kennen ergens een gesprek plaats vinden,
een plan van aanpak die goed aansluit. Doordat ze haar op haar eigen
moest er een nieuwe trainer
wijze begeleiding biedt kwam ik weer verder. Ik kan haar zeker aanbevelen! worden gezocht, was er ergens
Vind het een top vrouw!
een probleem(pje), Marchel stond
altijd klaar, zijn bereidwilligheid

was groot. De laatste tijd was hij
nauw betrokken bij het opzetten
van de samenwerking met anderen
verenigingen in de gemeente.
Hier heeft hij heel wat uurtjes en
energie ingestoken. En de afgelopen
periode was Marchel voorzitter en
secretaris tegelijk, wegens gebrek
aan meer bestuursleden.
Met veel plezier heeft Marchel zijn
werk voor de vereniging gedaan.
En soms was het lastig. Dat er
bijvoorbeeld geen respons kwam
op de oproep voor bestuursleden.
Of dat er een actie werd gedaan die
niet werd gewaardeerd door ouders.
Het was soms moeilijk om het
goed te doen als bestuur. Het vaste
onderschrift onder de mail van GV
Volhouden is niet voor niets:

Gymnastiekvereniging
Volhouden
Deze mooie 100jarige vereniging,
met sportieve leden en fijne trainers,
wordt bestuurd door vrijwilligers.
Wees sportief, wees zuinig op
ze! Marchel heeft nu besloten
te stoppen als bestuurslid. Hij
vindt het heel belangrijk dat er
nu anderen opstaan, die de twee
resterende bestuursleden kunnen
ondersteunen. GV Volhouden is
SUPER blij met vrijwilligers als
Marchel en als dank daarvoor heeft
hij dan ook een STER ontvangen,
uit handen van het bestuur.
Hiermee is hij STER van een
vrijwilliger: Marchel, heel hartelijk
bedankt voor alles!

Unive is de nieuwe hoofdsponsor voor Loopcircuit
de Kop van Drenthe
IJzertijdstraat 27
9531RA Borger

mobiel: 06 - 22 55 01 52
website: www.counselorsonderweg.com
e-mail: info@counselorsonderweg.com

Loopcircuit de Kop van Drenthe heeft een nieuwe hoofdsponsor:
Univé. De naam van het evenement verandert daarmee in Univé
Loopcircuit de Kop van Drenthe. Ook wordt het loopcircuit verder
uitgebreid met onder meer framerunning, speciale lopen voor
scholieren en met canicross.
Loopcircuit de Kop van Drenthe
bestaat uit verschillende lopen
in Noord-Drenthe. Naast
klassementen per loop, is er
een algemeen klassement en
zijn er prijzenschema’s per
leeftijdscategorie. “Zo maakt
iedereen kans en creëren we
wedstrijden in een wedstrijd”,
vertelt medeorganisator Jantienus
Warners. “Loopcircuit De Kop Van
Drenthe staat voor kleinschalige
hardloopevenementen waar naast
sport, gezelligheid centraal staat.
Een loop is vaak een reünie voor
lopers uit de regio.”

Uitslagen Bridgeclub Welzijn
Ouderen Borger
De Uitslag van 16 Dec 2022 in het Hunzehuys te Borger.
A Lijn:
1e plaats:
2e plaats
3e plaats:
B Lijn:
1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:

Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen
71,53%
Annie Brouwer & Wia Schuiling 		57,64%
Ria Bosman & Henk Bosma 		51,67%
Marry Everts & Geert Everts 		61,61%
Jan Dubbelboer & Egbert v d Scheer 		55,10%
Gedeelde 3e plaats Bertha Ferwerda & Marry Mulder
EN Greetje Lunshof & An Peters 		51,63%

Wilt U ook gezellig een middag Bridgen? U bent van harte welkom. We
spelen in 2 Lijnen A en B. We spelen iedere vrijdagmiddag van 13.00 uur
tot 16.30 uur in het Hunzehuys te Borger. Onze contributie is €18,- per
jaar. Zou u meer willen weten van onze club of wilt u zich aanmelden
neem dan kontakt op met een van het bestuur : Jantje Boelema Tel 059921 25 25, Henk Tewis Tel 0599-23 64 08 , Rieky Zinger Tel 06 83 57 49
15 of 0599-23 80 30.

een zogenoemde G-loop, speciaal
voor atleten met een beperking. Zo
maken we hardlopen mogelijk voor
iedereen.”

Het is een missie waar Univé zich
de komende drie jaren graag bij
aansluit. “Als Supporter van Sport
weten we hoe belangrijk bewegen
is. Voor iedereen”, legt Erika
Broekema - Adviseur Ledenzaken
& Sponsering bij Univé NoordNederland - uit. “Daarom gaan
we ook bij meerdere lopen een
wedstrijd voor frame running
organiseren.” Bij frame running
wordt een driewielig loopframe
‘Hardlopen mogelijk maken voor zonder pedalen maar met een
iedereen’
borststeun en stuur gebruikt.
Het loopcircuit heeft een duidelijk
Kinderen en volwassenen met een
doel: zoveel mogelijk mensen
lichamelijk beperking kunnen zich
in beweging brengen. “Daarom
hiermee voortbewegen door te
organiseren we wedstrijden voor
lopen of te rennen.
jong en oud”, legt Warners uit.
Zelfs 2-jarigen kunnen bij bepaalde Scholieren en canicross
wedstrijden al meedoen. “Daarnaast Daarnaast krijgen de lopen in
hebben we bij sommige wedstrijden Annen, Borger, Gieten, Zuidlaren,

Erika Broekema (Univé) en Jantienus
Warners (Univé Loopcircuit de Kop van
Drenthe)
Vries en Zeijen een wedstrijd voor
scholieren en wordt de loop in
Borger uitgebreid met canicross,
een sport waarbij je hardloopt met
je hond.
Programma
5 februari: Magnin cross Zuidlaren
26 maart: Anner Boscross
6 mei: Hunebedloop Borger
13 mei: Run van Gieten
14 oktober: Zuidlaardermarktloop
12 november: VOV run Vries
26 november: Zeijer Strubbenloop

PvdA Borger-Odoorn haalt wensen op tijdens
kerstmarkt Nieuw-Buinen
De PvdA Borger-Odoorn was met een grote afvaardiging aanwezig
tijdens de gezellige kerstmarkt in Nieuw-Buinen. Bij hun rode
kraam gingen de PvdA’ers in gesprek met de bezoekers van de
kerstmarkt. Tijdens de gesprekken kwam aan de orde welke wensen
er zijn voor Nieuw-Buinen en hun omgeving.
Opvallend waren de vele zorgen
over de verkeersveiligheid. Onder
andere de oversteek van het
Dwarsdiep werd genoemd, een
punt waar de PvdA al langere tijd

van de sociaaldemocraten dat er
geïnvesteerd moet worden in de
jeugd. Yannick Olij, fractievoorzitter
van de PvdA Borger-Odoorn, is
blij met de vele reacties. “Het helpt
ons om het juiste geluid te laten
zelf ook aandacht voor vraagt.
horen in de raadszaal. We blijven
Ook werd veel genoemd dat het
ons inzetten voor de bestrijding
belangrijk is dat er veel te doen is
van armoede, voldoende betaalbare
voor de kinderen en jongeren in het woningen en kansen voor de jeugd
dorp. Dat sluit aan bij het speerpunt de komende jaren.”
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Gezien op de Kerstmarkt in Nieuw-Buinen op woensdag 14 december 2022
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Esdal in de Spotlights
Het Esdal College Borger is trots op de eerste editie van hun schoolkrant : Esdal in
de Spotlights.
Leerlingen van het Junior College (klas
1 en 2) hebben onder leiding van Emiel
Overbeek van Jongerenomroep Drenthe
gedurende 6 weken gewerkt aan deze krant.

Naast veel informatie over beroepen in de
krantensector moesten zij ook zelf aan de
slag. Op deze pagina ziet u een compilatie
van de resultaten!

Door de ogen van de digitale wijkagent

Dinsdag 20 december 2022

Op Tjak gesignaleerd op het Esdal College
in Borger
Vorige dinsdag 6 december kwam Aaldert Oosterhuis van het programma Op Tjak
van RTV Drenthe langs op het Esdal College in Borger. Hij was geïnteresseerd in het
programma Mix & Match van het Esdal College, de schoolkrant, die de leerlingen
gaan maken en hoe de leerlingen de workshop jouralistiek hebben beleefd en of ze
enthousiast zijn om later als journalist aan de slag te gaan.
Op Tjak
Bij het programma Op Tjak rijden Robbert
Oosting en Aaldert Oosterhuis de hele
provincie door op zoek naar de mooiste
belevenissen en bijzondere verhalen.

Reactie Aaldert Oosterhuis
“Het is een goed idee om leerlingen
enthousiast te maken om in de journalistiek te
gaan werken”, aldus Oosterhuis.

Ik ben Coen Kempeneers en ik werk bij Politie Emmen als
digitaal wijkagent. Een digitaal wijkagent is een wijkagent
maar dan digitaal. Dat houdt in dat ik onderzoek doe naar
gedigitaliseerde criminaliteit, hierbij denk ik aan online smaad,
sexting, internetoplichting. Ik heb, net zoals de meeste van mijn
collega´s, een eigen gezin met 3 kinderen. Zij vinden mijn werk
geweldig, net zoals andere agenten vang ik ook boeven. Ze
vinden het ook heel leuk als ik na een dag werken aan de eettafel
vertel wat ik heb meegemaakt.
Hoe het begon
Ik ben begonnen als normaal agent daarna
ben ik een normaal wijkagent geworden
toen ben ik naar de M.E overgestapt, nadat
de nieuwe functie digitaal wijkagent open
kwam te staan, heb ik daar een speciale
opleiding voor gedaan, net als voor bijna
alle functies bij de politie. Ik ben digitaal

wijkagent geworden, omdat het een nieuwe
functie is en ik mag meehelpen en denken in
de ontwikkeling van de functie. Ik vind dit
persoonlijk het allerleukste beroep en als deze
functie niet bestond zou ik normaal wijkagent
zijn.
Roos Kempeneers, Esdal College klas 1c

Wethouder Onderwijs Borger-Odoorn
bezoekt Esdal College Borger
Op dinsdag 13 december bezocht wethouder Bernard Jansen van Onderwijs leerlingen
van het Esdal College Borger, die het programma Mix & Match volgen.
Mix & Match
Naast alle algemene lessen,
heeft het Esdal College ook een
blokuur in de week Mix en Match.
Tijdens deze uren kunnen de
leerlingen kiezen om iets nieuws
te leren of om beter te worden in
bijvoorbeeld koken, techniek, film,
omgaan met ouderen en nog veel meer! Zij
ontdekken wat bij hun past!
Schoolkrant
In deze periode hebben leerlingen van klas

1 en 2 tijdens Mix & Match een
schoolkrant gemaakt. De leerlingen
overhandigde de eerste editie van
hun krant aan wethouder Bernhard
Jansen van de gemeente BorgerOdoorn.
Smaakt naar meer!
De eerste editie is een feit en Esdal Borger
heeft de smaak te pakken. Het plan is om
2 x per jaar een schoolkrant uit te geven
en leerlingen kennis te laten maken met de
krantensector.

In de spotlight: Puzzel

Docenten op het Esdal College
We hebben een aantal docenten geïnterviewd. Zij geven verschillende vakken op het
Esdal College in Borger. Wij hebben er een uitgelicht.
Welke vakken geeft u?
“Mevrouw Bakker geeft de volgende les in
het vak Nederlands en Wiskunde en ze geeft
een keuzevak”.

Wat gaat er goed in de les?
“Er wordt goed geleerd in de les.”

Waarom heeft u voor het beroep gekozen?
“Zij geeft aan dat de reden waarom zij voor
Hoe gaat het in de les?
het beroep gekozen heeft, omdat het contact
“Zij geeft aan dat het goed gaat in de les en er met de leeftijdsgroep leuk is, en Esdal College
is altijd plezier in de lessen.”
Borger is een kleine school”.

Leerlingenraad Esdal Borger
Wat doet de leerlingenraad eigenlijk? “Wij denken vooral aan hoe de leerlingen het
hier op school vinden en bedenken wat er beter kan. Ook denken wij na over de
nieuwe school die binnenkort komt, daar denken wij nu het meeste over na. Mvr.
van Baekel begeleidt alle besprekingen elke maand weer. Ook gaan de leerlingen die
willen, naar evenementen waar de school voor wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld het
provinciaal jongerendebat.
Elke maand komen de leerlingen
bij elkaar om te bespreken hoe
het gaat in de klas en in de lessen.
Ook moeten de leerlingen soms
een paar vragen aan de klas
stellen om ook te bespreken”,
zegt Roos Kempeneers, lid van de
leerlingenraad.

Redactie
De schoolkrant is
geschreven door leerlingen
van het Esdal College
Borger in samenwerking met
Jongerenomroep Drenthe.
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Winterwandeling in Nieuw-Buinen:
Midwinterwandeling Schutrups Schoenen 125 deelnemers!
is een schot in de roos in Exloo
Warmdraaien voor de wandeldag in februari 2023

Dorpsbelangen Nieuw Buinen organiseerde zaterdag in samenwerking met Reuma
Actief Musselkanaal een winterwandeling. En ondanks de concurrentie van onder
meer de ijsbaan die geopend was, deden er liefst 125 deelnemers mee. ‘Deelnemers
konden kiezen uit vier afstanden; 3, 5, 10 en 15 kilometer’, zegt Derk Smit, voorzitter
van Dorpsbelangen Nieuw Buinen.
Na vier wandelingen een aandenken
Jipsingbourtange, Nieuw Buinen en
Reuma Actief Musselkanaal houdt vier keer
Valthermond e.o.
4 van de 700 deelnemers aan de midwinterwandeling vlnr Romee Poelman-Pomp, Meriam Pomp – Hoezen,
per jaar een wandeling en Dorpsbelangen
Jessica Meiringh-Wolf en Roos Jasken-van Houten (foto: Schutrups Schoenen, Lisa van Houten)
Nieuw Buinen mocht zaterdag de
Succesvolle deelname aan de Grote
winterwandeling organiseren. ‘Vervolgens
Clubactie
Schutrups Schoenen in Exloo organiseerde vrijdagavond de midwinterwandeling.
is op 18 maart nog de lentewandeling in
ReumActief deed dit jaar voor het eerst
De wandeling bleek een schot in de roos. ‘Al heel snel waren de zevenhonderd
Musselkanaal en is er in Nieuw Buinen
mee aan de Grote Clubactie. Samen met de
beschikbare plaatsen gereserveerd’, laat Jan Schutrups tevreden weten. ‘De wandeling op 17 juni een zomerwandeling’, zegt
aanwezige verkopers onthulden we gisteren
over vijf kilometer startte bij ons in de zaak en eindigde op de gezellige kerstmarkt in Smit, al ruim twaalf jaar voorzitter van
de cheque ter waarde van ruim € 1304.
het dorp. Het kon eigenlijk niet beter.’
Dorpsbelangen. Met Smit aan het roer
tekende Dorpsbelangen voor een vlekkeloze
Smalle paadjes
beetje moesten ‘survivalen’ om de route over organisatie. ‘Nee, ik heb zelf niet gelopen,
Schutrups Schoenen staat bekend om de
soms smalle paadjes te lopen’, zegt Schutrups. maar in voorbereiding wel grote delen van
activiteiten die georganiseerd worden. Door
de route gefietst’, lacht Smit. De deelnemers
corona stond dat even stil. ‘Wat dat betreft
Kleinschalig en een opmaat naar meer
genoten met volle tegen in elk geval. ‘Zeker
was deze midwinterwandeling een mooie
‘We hebben deze wandeling bewust
als er richting Buinerveen gelopen werd, was
opwarmer richting de wandeldag die we
kleinschalig gehouden. Het was voor mijn
er sprake van fikse tegenwind. De terugweg
in het eerste weekend van februari gaan
team en de vrijwilligers ook even weer een
hadden de wandelaars de wind echter heerlijk
organiseren.’ De deelnemers genoten met
opstart. Want uiteraard zijn we van plan om
in de rug’, zegt Smit Mensen die aan alle vier
volle teugen van de wandeling langs prachtig straks weer veel activiteiten te organiseren.
wandelingen van Reuma Actief Musselkanaal
verlichte paden. ‘Halverwege de route
Waarom we dat doen? Voor de lol, om samen deelnemen, krijgen na de vierde wandeling
stond een koor en onderweg hadden we
plezier te maken. Ik merkte vrijdag ook dat
een aandenken.
verschillende kersttafereeltjes gerealiseerd met alle deelnemers en mijn team goede zin
bijvoorbeeld vuurkorven. Het was bijzonder
hadden. Wat dat betreft was het gewoon een Iedereen bedankt
gezellig, al was het nog wel even ‘goed veters geweldige vrijdagavond en een opmaat maar Langs deze weg bedankt de organisatie
strikken’ voor de deelnemers, die soms een
meer’, besluit Schutrups. (Week in Week uit/
alle deelnemers die het afgelopen jaar mee
Oudejaarsbijeenkomst in Noorderbreedte
Vincent Muskee)
hebben gewandeld, al onze vrijwilligers, MFA op vrijdag 30 december
Noorderbreedte, Derk en Ingrid, Rob van de Dorpsbelangen Nieuw Buinen – dat
Keuken vernieuwers Tweede Exloërmond,
volgend jaar vijftien jaar bestaat - maakt
Fysiotherapie Musselkanaal, Fruit op Bedrijf, zich nu op voor de Oudejaarsbijeenkomst,
Dorpsbelangen Nieuw Buinen en iedereen
die dit plaats plaats zal vinden op vrijdag
die vandaag heeft bijgedragen aan dit succes! 30 december. Plaats van handeling is
dan MFA Noorderbreedte. De inloop is
Op 24 december, de avond voor kerst, wordt in de sfeervol verlichte Protestantse Kerk
Nieuw-Buinen en Valthermond zijn
vanaf 19.45 uur en er is onder meer live
aan de Vaart een Kerstavond dienst gehouden. Medewerking wordt verleend door
startplaatsen in 2023
muziek. Bezoekers krijgen bovendien twee
het Christelijk Mannenkoor uit Stadskanaal. Het mannenkoor is wijd en zijd bekend
Volgend jaar gaat het Fysiotherapie
consumpties van Dorpsbelangen aangeboden.
en verzorgt al jaren optredens in en buiten de regio. Het koor staat onder leiding van
Musselkanaal
Vierseizoenen
wandelcircuit
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
Harold Kooij en Ronald Knol verleend medewerking als organist.
door met als startplaatsen: Musselkanaal,
samenzang gezongen. De dienst begint om
Het wordt een mooie avond met piano
19.30 uur en iedereen is van harte welkom.
en orgelspel, zang en een kerstverhaal. De
Adverteren in Week in Week uit?
Na de dienst is er glühwein, chocolademelk
bekende kerstliederen zoals Komt allen
en kerstbrood.
tezamen, Stille Nacht, Nu zijt Wellecome en
Bel 0599 - 61 33 36
het Ere zij God worden door het koor en in

In de sfeervol verlichte Protestantse Kerk aan de Vaart

Kerstavond in Gasselternijveen

Kerstklaverjassen op woensdag
28 december bij SV Borger

Computercursus Klik & Tik voor
beginners in Borger en Odoorn

Er werd hier en daar al voorzichtig geïnformeerd of het Kerstklaverjassen bij
SV Borger wel weer georganiseerd wordt. Uiteraard kon de vraag bevestigend
beantwoord worden. Op woensdag 28 december wordt er in de kantine aan de Drift in
Borger geklaverjast om het officieuze kampioenschap van Borger en omgeving. Naast
de titel en de bijbehorende eer worden er ook dit jaar weer overheerlijke vleesprijzen
aangeboden door Traiteurslager Manfred Stiekema.

Wilt u ook nu eens eindelijk die computer onder de knie krijgen? Dat kan met hulp
van de Bibliotheek. In de gemeente Borger-Odoorn is het mogelijk om kennis
te maken met de computer. De Basismodule bestaat uit 5 lessen voor mensen
die nauwelijks of nog nooit (zelfstandig) met een computer hebben gewerkt.
Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het aanzetten van de computer,
typen, teksten aanpassen en e-mail versturen.

Voor leden én niet-leden
U hoeft geen lid van SV Borger te zijn om
mee te dingen naar de titel. Houdt u van een
gezellige avond en kent u de regels van het
edele klaverjasspel? Dan bent u van harte
welkom. Het inschrijfgeld (op de avond zelf
te voldoen) bedraagt slechts 3 Euro, daar
hoeft u het dus niet om te laten. Het eerste
boompje zal om 19.30 uur gespeeld worden.
Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom
in de gezellige kantine van de plaatselijke

Klik & Tik is een oefenprogramma dat
de cursist in de Bibliotheek kan doen. De
filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna
kan de deelnemer zelf gaan oefenen. De
cursus kan onder begeleiding van een docent
gevolgd worden en laptops zijn aanwezig. U
hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

voetbalvereniging aan de Drift in Borger.
Gezelligheid gegarandeerd
Misschien gaat u aan het eind van de avond
wel met een overheerlijk vleespakket naar
huis. Of wellicht wordt u zelfs de nieuwe
kampioen? We weten het pas als de laatste
boom gespeeld is. Wel kunnen we nu al
garanderen dat deelname sowieso een
gezellige avond oplevert! Komt dus allen op
woensdag 28 december!

Deze gratis cursus wordt gegeven op
vijf dagdelen. Bibliotheek Borger:
Woensdagmorgen 18, 25 januari, 1, 8

en 15 februari. Bibliotheek Odoorn:
Dinsdagmorgen 24 en 31 januari, 7, 14 en 21
februari
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met of langsgaan bij één van de bibliotheken
in de gemeente of met Gea Uil tel. 0880128235. Kunt u niet naar één van deze
bibliotheken en hebt u welke belangstelling
voor de cursus, laat het ons dan ook weten.
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Uitslagen Bridgeclub
Borger

Inloopavond ontwerpplannen woningbouw in
Nieuw-Buinen

Maandag 12 december
1
Ina Copier & Herman Scheltinga
2
Alice Folkerts & Annemieke Teule
3
Ellen Roeper & Johannes Sijbom
4
Martin Abrahams & Martje Abrahams
5
Norma Maquelin & René Maquelin

64,83%
61,96%
59,10%
57,97%
57,95%

Dinsdag 13 december
A-lijn
1
Neeltje Tack & Henny Schmidt
2
Rieky Zinger & Trijntje Gerrits
3
Els Mikkers & Roelie Roossien

59,50%
57,25%
55,25%

B-lijn
1
Ed Oldeman & Mary Oldeman
2
Anita Scheper & Henk Scheper
3
Geert Boekholt & Tinus Zinger

64,58%
53,33%
52,08%

Onlangs werd er in MFA
Noorderbreedte in Nieuw-Buinen
een inloopavond gehouden
over woningbouw achter de
multifunctionele accommodatie en
de gronden richting de woonwijken
Veenlanden en Nieuw Veenlanden.
Het was de tweede keer dat
belangstellenden terecht konden op
een dergelijke avond. Net als tijdens de
eerste bijeenkomst in juni van dit jaar,
was ook nu de belangstelling groot.
Namens de gemeente was wethouder
Henk Zwiep van de partij.

C-lijn
1
Anneke den Arend & Dina vd Molen
2
Geert Brands & Roelof Jans
3
Bertha Ferwerda & Henk Tewis
		
Donderdag 8 december
1
Martin Abrahams & Martje Abrahams
2
Gerda Wind & Janny Jans
3
Janny Werkman & Gerhard Fleurke
4
Mans Meinders & Roelof Jans
5
Marian Molenaar-Groeneveld
& Karin Levendig
5
Paula van der Meer & Grietje Tamboer

62,97%
59,58%
55,54%
60,16%
59,11%
58,81%
55,16%
54,11%
54,11%

Statiegeldflessenactie
Pannaveld Speeltuinvereniging Borger-West
Weet u nog dat we in 2021 samen met vrijwilligers
het pannaveld Daalkampen Arena in onze wijk
aangelegd hebben? En ook nu worden alweer
ideeën geopperd om de speeltuin in de wijk nog
leuker en uitdagender te maken.
Voor het realiseren van de ingebrachte ideeën en het
onderhoud van het pannaveld en de speeltuin is geld
nodig. Naast het werven van sponsoren, gaan we dit
jaar opnieuw een flessenactie opzetten.
Hoe kunt u ons helpen?
Dit kan door middel van uw lege statiegeldflessen.
Deze kunt u op de volgende manieren inleveren:
- t/m 15 februari. De lege statiegeldflessen
inleveren bij supermarkt Boni. Vervolgens
stopt u uw bonnetje in het bakje naast de
flessenautomaat.
- t/m 7 januari uw statiegeldflessen in
een kar of bak leggen bij Vuistbijl 15 of
Trechterbeker 52.
- t/m 7 januari uw bonnetje van de
statiegeldflessen inleveren bij Vuistbijl 15
of Trechterbeker 52.
- Heeft u wel statiegeldflessen, maar
bent u niet in de gelegenheid om deze
op 1 van de bovenstaande manieren
in te leveren, neem dan contact op met
de speeltuinvereniging Borger-West via
speeltuinverenigingborgerwest@mail.com.
Heeft u geen statiegeldflessen, maar wilt u wel een
financiële bijdrage leveren, dan kan dit ook. Neemt u
dan contact op met speeltuinvereniging Borger-West
via speeltuinverenigingborgerwest@mail.com

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com

Aangepaste plannen
Op basis van de eerste bijeenkomst in
juni hadden belangstellenden ongeveer
dertig tip formulieren ingeleverd bij de
gemeente. De gemeente is hier vervolgens
mee aan de slag gegaan. Onlangs werden
de aangepaste plannen aan het publiek
gepresenteerd en ook nu konden de
aanwezigen hun mening over de plannen
geven. Het voorliggende plan biedt

ruimte aan ongeveer honderd woningen.
De grond is in hoofdzaak in eigendom
van de gemeente, waardoor in korte tijd
betaalbare woningen gerealiseerd kunnen
worden. De gemeente denkt dan vooral
aan levensloopbestendige woningen,
woningen voor starters en huurwoningen.
Bovendien zullen er enkele kavels voor

zelfbouw beschikbaar komen. Daarbij
streeft de gemeente er naar om vooral
een groene en zeer leefbare omgeving te
creëren met voldoende mogelijkheden
voor ontmoeting en beweging. (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

Lidy Kuiper uit Drouwen ook op de lijst

Inge Eshuis lijsttrekker Water Natuurlijk waterschap
Hunze en Aa’s
In de ledenvergadering van Water Natuurlijk Noordoost is Inge Eshuis
gekozen tot lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen. Eshuis (60) woont
in Assen en is sinds 2019 lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap
Hunze en Aa’s. Eshuis heeft jarenlange ervaring als gemeenteraadslid in
Assen en zit sinds 2015 in het Algemeen Bestuur het waterschap. Volgens de
kandidatencommissie is Eshuis “zeer gedreven en een zeer ervaren bestuurder
en politicus”. Eshuis: “Het huidige coalitieakkoord bevatte veel punten uit
ons verkiezingsprogramma. Alle punten zijn gerealiseerd of opgenomen in het
Waterbeheerprogramma 2023-2027. Daar ben ik trots op.”
Lijstvolgorde
Verder ziet de lijst tot en met positie 6
er als volgt uit (met een citaat van de
kandidatencommissie): 2. Joke Leenders
(Veelerveen) (65): “is een ervaren
bestuurder in gemeente en waterschap.”
3. Menno Visser (Haren) (57): “Is een
krachtige, heldere persoon; met zijn kennis
van o.a. financiën en duurzaamheid
(in brede zin) een aanwinst voor de
fractie.” 4. Lidy Kuiper (Drouwen) (54):
“komt over als een open persoon, op
een prettige manier daadkrachtig en zeer
overtuigend.” 5. Job Wolters (Assen) (50):
“weet dingen goed te verwoorden. Is
bevlogen en enthousiast.” 6. Rianne ten
Veen (Veendam) (49): “is een enthousiaste
persoonlijkheid. Ze heeft een brede,

generalistische blik.”
Natuurlijk en circulair
Het waterschap speelt een belangrijke rol
bij de klimaatverandering. We zullen ons
moeten aanpassen aan het veranderende
klimaat en moeten alles doen om de
klimaatverandering af te remmen. Water
Natuurlijk wil daarom werken aan een
natuurlijker watersysteem, biodiversiteit,
een circulaire bedrijfsvoering en
waterzuivering en schoon en gezond water
voor mens en natuur.
Samenwerking als basis
Door samen bruggen te bouwen, te
agenderen en meer in te zetten op
communicatie met de achterban. Er

valt nog veel te winnen op het gebied
van bewustwording. Zowel voor het
belangrijke werk van ons waterschap als
de manier waarop we hier invulling aan
moeten geven.
Waterschapsverkiezingen
De waterschapsverkiezingen zijn 15 maart
2023 gelijktijdig met verkiezingen voor de
Provinciale Staten. Een waterschap zorgt
voor schoon, voldoende en veilig water.
Water Natuurlijk is een partij die opkomt
voor het belang van natuur, milieu en
dierenwelzijn. De partij wordt gesteund
door D66, GroenLinks en de sportvisserij.

761.880 euro voor hulp bij verduurzaming van klein
maatschappelijk vastgoed
De provincie Drenthe ontvangt een rijksbijdrage van 761.880 euro
voor het zogeheten programma Verduurzaming Maatschappelijk
Vastgoed. Binnen dit programma worden eigenaren van
maatschappelijk vastgoed (denk aan huisartsenpraktijken,
dorpshuizen en scholen) geholpen bij het verkrijgen van inzicht in
het verduurzamen van hun gebouwen. Dit wil de provincie zoveel
mogelijk samen met de gemeenten vormgeven.
Voor kleine eigenaren van maatschappelijk
vastgoed is verduurzaming van hun
gebouwen een uitdaging. Vaak ontbreekt
het aan specialistische kennis en
mensen om het uit te voeren. Het gaat
bijvoorbeeld om kleinere gemeenten,
schoolbesturen in het primair en
voortgezet onderwijs en zorgaanbieders
met een klein aantal vestigingen, culturele
instellingen en dorps- en buurthuizen.
Via het programma Verduurzaming
Maatschappelijk Vastgoed kunnen de
vastgoedeigenaren gebruik maken van
kennis en capaciteit van experts bij
het verduurzamen van hun gebouwen.
Zo krijgen ze advies en ondersteuning
op maat. Dat helpt de eigenaren om
verantwoorde en slimme investeringen te

doen in de verduurzaming
van hun gebouw die passen
bij hun begroting en
exploitatie.
Resultaten tot nu toe
Al eerder ontving de
provincie een rijksbijdrage
van 1,8 miljoen euro voor
het programma. Inmiddels
zijn er 88 van de 164
maatschappelijk vastgoedeigenaren bereikt
die binnen het programma Verduurzaming
Maatschappelijk Vastgoed vallen. Deze
88 vastgoedeigenaren bestaan uit 2
gemeenten (Westerveld en De Wolden), 10
schoolbesturen uit het primair onderwijs,
8 schoolbesturen uit het voortgezet

onderwijs, 17 eerstelijns zorgaanbieders,
11 zorgaanbieders in de langdurige zorg,
3 culturele instellingen en 37 dorps- of
buurthuizen. Zij gaan via dat programma
aan de slag met verduurzaming van hun in
totaal 139 gebouwen.
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Vanaf €433 p/m

€25.650,-

AUDI A4 1.4 TFSI 150PK AUTOMAATSPORT
S LINE EDITION 2XS-LINE.1STE
Benzine - 2017 - 87476 km

Vanaf €388 p/m

€22.945,-

MERCEDES-BENZ B-KLASSE 180 AMBITION URBAN,PANO,LEDER,17INCH
Benzine - 2017 - 92745 km

Vanaf €162 p/m

€7.950,-

Vanaf €506 p/m

€29.945,-

AUDI Q3 1.4 TFSI 150PK COD
ADRENALIN,S-LINE,LEER,NAV,TREKH
Benzine - 2017 - 80187 km

Vanaf €160 p/m

€9.450,-

OPEL CORSA 1.4 EDITION, AIRCO, 5DRS,
1STE EIGENAAR
Benzine - 2016 - 85573 km

Vanaf €122 p/m

€5.950,-

PEUGEOT 108 1.0 E-VTI ACTIVE, 5DRS,
AIRCO, PACK PREMIUM! ZEER NETTE AUTO!

PEUGEOT 308 SW 1.6 VTI BLUE LEASE
EXECUTIVE,NAV,ECC,CRUISE,TREKH,7PERS.

Benzine - 2016 - 62310 km

Benzine - 2011 - 161091 km

€10.995,-

€8.945,-

VOLKSWAGEN UP! 1.0 BMT UP! BEATS,AIR
CO,LMV,ALCANTARA,UNIEKE UITVOERING!

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI 105PK, HIGHLINE 6BAK, AIRCO, CRUISE, 5DRS

Benzine - 2017 - 95665 km

Benzine - 2011 - 120567 km

Vanaf €759 p/m

€44.945,-

MERCEDES-BENZ GLC 250 4MATIC PREMIUM PLUS,PANODAK
Benzine - 2018 - 90585 km

Vanaf €269 p/m

€15.950,-

Dinsdag 20 december 2022

Vanaf €408 p/m

€19.950,-

BMW 4 SERIE GRAN COUPÉ 420D 191PK
EXECUTIVE,AUTOMAAT,LEER,ECC,
Diesel - 2015 - 150904 km

Vanaf €338 p/m

€19.995,-

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.5
TURBO BUSINESS EXECUTIVE
Benzine - 2018 - 104942 km

Vanaf €404 p/m

€23.945,-

€2.250,FORD FIESTA 1.3 AMBIENTE, 5DRS, AIRCO,
AUDIO, ZEER NETJES, INCL NW APK
Benzine - 2004 - 155448 km

Vanaf €303 p/m

€17.950,-

Excl. BTW
OPEL VIVARO 1.6 CDTI L2H1 EDITION,NAV,
TREKH,3PERS,CRUISE,AIRCO,PDC
Diesel - 2016 - 54908 km

Vanaf €337 p/m

€19.950,-

SEAT ATECA 1.4 ECOTSI XCELLENCE, PANO, VW GOLF VARIANT 1.6 TDI COMFORTLINE,
LED, LEER, CAMERA, 1E EIG!
NAV, TREKH, 1STE EIGENAAR, CAMERA
Benzine - 2017 - 129573 km

Vanaf €571 p/m

€27.950,-

VOLKSWAGEN SHARAN 2.0 TSI 200PK
HIGHLINE, DSG, LEER, PANO, TREKHAAK
Benzine - 2015 - 131067 km

Vanaf €1001 p/m

€48.950,-

PEUGEOT 2008 1.2 111PK AUTOMAAT,
PURETECH BLUE LION,PARELMOERWIT,NAV

PORSCHE CAYENNE 3.0 S E-HYBRID,LUCH
TVERING,PANO,LEER,NAV,21INCH,

Benzine - 2017 - 133229 km

Hybride - 2015 - 157140 km

Diesel - 2019 - 97654 km

Vanaf €286 p/m

€13.995,-

MERCEDES-BENZ B-KLASSE 180 123PK
AMBITION, AUTOMAAT, AIRCO, CRUISE
Benzine - 2012 - 150227 km

Vanaf €142 p/m

€6.945,-

PEUGEOT 207 1.4 ACCES LITE,5DRS,
AIRCO,CRUISE,TREKH
Benzine - 2012 - 90909 km
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Prachtige voorstellingen in Atlas Theater Nieuwe Spitwa(a)rk: hunebedden Exloo,
christelijk onderwijs Valthermond,
oorlogscriminaliteit 1e Wereldoorlog,
winteravond en es en- veldwegen

A Love Letter To… 1983
In A Love Letter To… gaan we veertig
jaar terug, naar 1983. Het jaar van de
Heineken-ontvoering, de eerste Nederlandse
reageerbuisbaby en Return of the Jedi.
In Den Haag demonstreren ruim een half
miljoen mensen tegen De Bom. We maakten
kennis met de compact disc en David Bowie,
The Police en Michael Jackson voerden de
hitlijsten aan.
Leo Blokhuis neemt je in dit muzikale
theatercollege mee terug naar ’83. Hoe zag de
wereld eruit? En wat zien en horen we daar
nu nog van terug? Verwacht een avond vol
wereldnieuws, persoonlijke verhalen en vooral
héél veel muziek. Met recht een goed begin
van een gelukkig nieuw jaar.

platenlabel zich wereldwijde faam te vergaren.
Sam nam veelal artiesten op die buiten
Memphis werden geboycot. Zo ontdekte
hij onder anderen B.B. King, Carl Perkins,
Spitwa(a)rk begint met de twee hunebedden die Exloo rijk is, een in het Hunzebos en
Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis
Strange Brew en Leo Blokhuis staan op 12
een ten noorden van Exloo, in het Staatsbos. Roel Sanders gaat in op de geschiedenis
én Elvis Presley.
januari om 20.00 uur met hun voorstelling
en ligging van de hunebedden. Jakob Westenorp dook in de geschiedenis van het
‘A Love Letter To…1983’ in het ATLAS
christelijk onderwijs in Valthermond. Hij vertelt over de totstandkoming van School 49
In ‘Sun Records – The Concert’ zingt en
Theater. Zie voor meer informatie en tickets: speelt een zeer getalenteerde, jonge cast
en School 87.
www.atlastheater.nl
zingt met verve de wereldhits van de grote
Wierenga’s column Rondblik gaat het
artiesten van Sun Records. Gegarandeerd een In de Eerste Wereldoorlog was er kleine
De Sun Records brengen een swingend
criminaliteit aan de grens van onze gemeente, over de Valtherschans. Hij vertelt over
heerlijk avondje uit!
eerbetoon aan ‘The Birthplace of Rock
dus in het veengedeelte. Hoe dat ruim
de geschiedenis van deze aarden wal en
‘n’ Roll’
Wierenga is een stuk historie weer tot leven
‘Sun Records – The Concert’ staat op zondag honderd jaar geleden ging, beschrijft Albert
De Sun Studio te Memphis, Tennessee,
Eggens. Van Harm Tiesing een oud verhaal
gewekt De Middenplaat is, met veel foto’s
29 januari om 20.00 uur in het ATLAS
gewijd aan het 25-jarig jubileum van Carspel
wordt gezien als de absolute bakermat van
Theater. Zie voor meer informatie en tickets: met de titel Winteravond. Misschien heeft
de rock-‘n-roll. Onder de bezielende leiding
u ze al gezien, de es- en veldnamenbordjes
Oderen. Uit de krant is een artikel uit 1953
www.atlastheater.nl
rond Exloo? Roelof Hoving schrijft over dit
over het dan komende eeuwfeest van 2e
van Sam Philips wist deze kleine studio annex
project.
Exloërmond. Op de voorplaat de woning aan
de Valtherweg in Odoorn, nu van de familie
In de rubriek Herkent u het nog? Een
Dekens, gefotografeerd in de jaren dertig van
fotokaart van smederij Van Gerner in
de vorige eeuw.
Odoorn uit begin vorige eeuw. In Jan

Hoe een jongen op het Drentse platteland
volwassen wordt en zijn idealen niet verliest

RTV Drenthe verslaggever Tom Meijers
maakt documentaire over Bartje

Wie Bartje zegt, zegt automatisch ook 'ik bid niet veur bruune bonen'. Dit jaar is
het 50 jaar geleden dat de iconische Drentse tv-serie voor het eerst op de nationale
beeldbuis te zien was. Het verhaal vertelt het leven van de familie Bartels, een
arm Drents landarbeidersgezin. Om het 50-jarig tv-jubileum van Bartje te vieren,
maakte RTV Drenthe-verslaggever Tom Meijers een documentaire over de serie. De
documentaire is op vrijdag 30 december te zien op TV Drenthe.
Bartje neemt ons mee naar precies honderd
jaar geleden. Het verhaal van Anne de Vries
- die het schreef in de winter van 1934-1935
- speelt zich af in 1922. In 1972 komt er
een televisieserie van het boek. Bartje wordt
'wereldberoemd in Nederland' en groeit uit
tot hét symbool van Drenthe.
Jan Krol
Bartje Bartels werd gespeeld door Jan Krol.
Hij vat het moraal van het verhaal in de
documentaire als volgt samen: 'Hoe een
jongen op het Drentse platteland volwassen
wordt en zijn idealen niet verliest.' Het gezin
wordt door een streek van Bartje en zijn
broer 'stotter' Arie uiteindelijk uit huis gezet,
waardoor zij verhuizen naar het 'Armhoes'
en vader zijn baan bij de boer verliest. ‘Je ziet
Bartje opgroeien van jong gluuperdie naar
volwassen kerel, die samen met vriendin en
geit de wijde wereld in gaat’, zegt Krol.
Reünie
‘Deze aflevering heet 'Bartje: De Reünie’,
zegt Meijers lachend. De vader van een oude

schoolvriend van Meijers is Hans Jalving,
die in de serie Bartjes broer Arie speelde.
‘Ik vroeg hem begin dit jaar of het niet
een leuk idee was om vijftig jaar na dato de
acteurs weer bij elkaar te brengen, voor een
reünie. Tot mijn grote verbazing zei hij dat
er al een reünie gepland stond, die afgelopen
14 mei heeft plaatsgevonden. Daar hebben
we de documentaire om laten draaien.’ De
documentaire volgt de weg van Jan Krol en
Jaap Schadenberg - die respectievelijk de
jonge en oude versie van Bartje speelden Hans Jalving en Ina Dekker (Lammechien), in
aanloop naar de reünie. ‘Voorafgaand hebben

Muurschildering bij De Vuurvlinder in
Nieuw-Buinen
Deze leerlingen zijn trots op hun
zelfgemaakt muurschildering! Bij
democratische school De Vuurvlinder
in Nieuw-Buinen is een groep kinderen
en jongeren samen een aantal dagen
bezig geweest om een mooi kunstwerk
te maken in hun school. Leerlingen in
de leeftijd van 6 - 16 jaar werkten onder
begeleiding van een echte kunstenaar
samen aan het project.
Een goede voorbereiding is het halve werk!
Dus werd er niet alleen gewerkt aan een goed
ontwerp, ook gingen ze op excursie naar
Mooie Muren in Stadskanaal om inspiratie op
te doen. De kinderen zijn zelf heel tevreden
met het resultaat en maken alweer plannen
we interviews opgenomen met deze vier
hoofdrolspelers. Ook hebben we natuurlijk
tijdens de reünie gefilmd.’
Slow TV
De documentaire is een mix van oude
Bartje-beelden, de interviews en de reünie.
‘In voorbereiding op de draaidagen heb ik
natuurlijk de hele serie weer teruggekeken'
,zegt Meijers, die met zijn 28 jaar de
populariteit van de serie in de jaren zeventig
niet bewust heeft meegemaakt.

Leerlingen De Vuurvlinder maken muurschildering
voor een volgende muurschildering op
school!
Maar ook beseft Meijers dat we de serie in de
tijdgeest van toen moeten zien. Qua verhaal,
maar ook zeker qua manier van tv maken.
‘Het is wel écht slow television. Af en toe
dacht ik: 'Waar zit ik naar te kijken?'. Maar
als Jan vervolgens het moraal van het verhaal
uitlegt, dan is dat spot on. En dan blijft dat
ook hangen.’
De documentaire Bartje: De Reünie wordt
uitgezonden op vrijdag 30 december op TV
Drenthe en is ook (terug) te zien via de RTV
Drenthe-app, website en YouTube.

36 en Nieuw-Buinen - Zondag 18 december 2022
Gezien op de ijsbanen in Odoorn, Gieten, Borger
Dinsdag 20 december 2022

Foto’s Herman van Oost

37 en Nieuw-Buinen - Zondag 18 december 2022
Gezien op de ijsbanen in Odoorn, Gieten, Borger
Dinsdag 20 december 2022

Foto’s Herman van Oost
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Gezien op de kerstmarkt in Odoorn op dinsdag 13 december 2022
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a.s. Vrijdag afscheidsfeest in Borger van Klaas en Ria vanaf 14.00 uur
‘We vertrekken hier met opgeheven hoofd’
Aan alles komt een eind. Hoe mooi het ook is. Klaas en Ria openen vrijdag vanaf
14.00 uur nog één keer de deuren van ‘t Hunebed in Borger. ‘Iedereen die nog een
keer langs wil komen, is welkom. Er is een hapje en een drankje. Weet je, eigenlijk
wilden Ria en ik gewoon met stille trom vertrekken. Zo zijn we. Dat is nu echter niet
mogelijk. Wat dat betreft hebben we de regie maar uit handen gegeven en is er vrijdag
dus toch zoiets als een afscheidsfeest’, vertelt Klaas Veninga.
‘Dat kunnen wij ook’
Bijzonder; de achternaam van Klaas en Ria
was heel lang een soort van geheim. ‘Iedereen
kent ons inderdaad als Klaas en Ria. Ik
denk dat het wel twintig jaar geduurd heeft
voor mensen wisten dat we Veninga van de
achternaam heten’, zegt Klaas. Liefst 38 jaar
lang runden ze Café-Restaurant ‘t Hunebed.
‘We zijn in 1984 begonnen met een café en
een cafetaria. Later zijn we het restaurant en
de pizzeria begonnen. We hebben eens om
ons heen gekeken en dachten ‘dat kunnen
wij ook’. We hebben vervolgens twintig jaar
lang samengewerkt met een uitstekende
pizzabakker. Dat liep als een trein, echt waar.
We bezorgden de pizza’s met een brommer.
Die brommer vloog echt door de regio.
Bestelde je een pizza, dan werd die gewoon
binnen tien minuten bezorgd. Het waren
prachtige tijden. Verder waren we het adres
voor een heerlijke schnitzel maar ook voor
een broodje hamburger. Voor veel mensen
was Ria altijd wat meer onzichtbaar. Ze is
echter altijd onmisbaar geweest in de keuken’,
weet Klaas, die moeiteloos een boek zou
kunnen schrijven over 38 jaar ‘t Hunebed.
‘Dat zei Ria ook al. Ach weet je, er zijn al
zoveel boeken. En wie wil dat nou allemaal
lezen?’

nooit geweest. En als er een keer iets was,
dan stonden Ria en ik altijd paraat. We
hebben voor we hier begonnen gewerkt in
een discotheek. Dat heeft wel geholpen. Zelfs
mannen met armen als kachelpijpen kregen
we weer rustig’, lacht Klaas.
Goed bevallen
Vanwege een gebrek aan (goed) personeel
besloten Klaas en Ria het drie jaar geleden
over een andere boeg te gooien. Het café
was voortaan alleen nog beschikbaar voor
feestjes. ‘Ik moet overigens wel zeggen dat
we ook heel goed personeel hebben gehad.
In de laatste periode werd dat gewoon wat
moeilijker. Als we eerder hadden geweten hoe
leuk het was om alleen voor feestjes open te
gaan, hadden we dat echt eerder gedaan. Het
is ons bijzonder goed bevallen in elk geval.
Bij feestjes was overigens vaak sprake van
een soort van reünie. En een kinderfeestje,
althans als je al die fietsen buiten zag staan’,
zegt Klaas.

Korte nachten
Klaas heeft zijn werk ook altijd als werk
gezien. ‘Ik zette elke dag de wekker om 07.15
uur. Inderdaad, het waren soms heel korte
nachten. Ik kon daar prima tegen en heb het
nooit als een opgave beschouwd. We zijn
Kachelpijpen
nooit met tegenzin van onze woonplaats
Typisch Klaas. Bescheiden. Een echt mensen- Schoonebeek naar Borger gereden. Nooit!
mens. ‘Wij hebben nooit verschil gemaakt in
Het feit dat ik zelf niet drink heeft daar zeker
klanten. Iedereen was hier welkom voor een
ook aan bijgedragen. Een zwart gat? Daar
gezellige avond. Trammelant is er eigenlijk
zijn we echt helemaal niet bang voor.

Na 22 jaar einde gekomen aan
samenwerking tussen buurtverenigingen
Bargakkers-Daalkampen en Café
Restaurant Hunebed

Doordat Hunebed onlangs verkocht is moeten de buurtverenigingen op zoek naar een
nieuwe locatie die gevonden is in Anker in Borger. Op de foto werden Klaas en Ria
bedankt voor de jarenlange samenwerking en werd er een attentie aangeboden door
Bertha Meinema (Daalkampen) en Corry Siemerink (Bargakkers).

Zaterdag heeft de Kerstman weer bij de 65+ van Buurtvereniging Bargakkers een
kerstattentie langs gebracht. Geheel in stijl kwam hij in de arrenslee bij de mensen
langs.

Het is goed zo. We hebben beiden de
afgelopen jaren wat ‘dipjes’ wat betreft onze
gezondheid gehad. We hebben een camper
waar we mee weg kunnen en ik kan mezelf
gemakkelijk vermaken. Zo kan ik gemakkelijk
ene dag voor de televisie zitten. Geen enkel
probleem. Ik ben dus ook helemaal niet bang
voor verveling.’
Gezellig
Zoals gezegd had een afscheid voor Klaas en

Ria niet echt gehoeven. ‘Weet je, wij vinden
dat maar een gedoe allemaal. Er was echter
geen ontkomen aan. Nu we stoppen horen
we ook pas wat ‘t Hunebed voor zoveel
mensen betekend heeft. Hoeveel plezier
mensen hier hebben gehad. En dus hebben
we de regie maar uit handen gegeven en kan
iedereen dus vrijdag nog één leer langskomen.
En ach, dat wordt vast gezellig.’ (Week in Week
uit/Vincent Muskee)

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Januari

2022

Jaaroverzicht

Midden in de Samenleving

• In Exloo werden hyacinten bollen aan inwoners van
het dorp uitgedeeld

• Er was veel animo voor Het Peuzelpad in Drouwen
en Gasselte

• Familie Schutrups in Klijndijk kreeg een nieuwe
rijdende winkel

• Protestantse Gemeente Borger organiseerde een
grote inzamelingsactie

• Gemeentebelangen Borger-Odoorn ging op bezoek bij
Avitec in Nieuw-Buinen

• Laurens Oldenbeuving werd de nieuwe secretaris
van de ondernemersvereniging in Borger

• Peter Zoeteman uit Klijndijk hoopte basketbal in de
regio een nieuw leven in te blazen.

• SV Borger organiseerde met succes een virtuele
Nieuwjaarsloop

• Avitec uit Nieuw-Buinen voerde werkzaamheden uit
langs de N34 in Klijndijk

• Jyve Koerier werd nieuwe hoofdsponsor van VV EEC
in Ees

• VV Nieuw-Buinen legde Hindrik Snijders vast als
nieuwe hoofdtrainer

• GKC in Gasselte legde Gert Sterken vast als nieuwe
hoofdtrainer

• In de Borgerder wijk Daalkampen werd de
Daalkampen-arena van een naambord voorzien

• SV Borger was voor de 10e keer op trainingskamp in
Portugal

• Lefier startte met verduurzaming van 30
huurwoningen in Nieuw-Buinen

• Dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen hiel
ouderen in armoede met steunpakketjes

• Wethouder Freek Buitelaar opende jeu de boule baan
in Exloo

• Rob Hulshof en Dominique Bakker werden nieuwe
eigenaren van Camperpark Nuuverstee in Borger

• Lambert Metselaar uit Gasselternijveen stopte na 34
jaar bij de brandweer

• Hoveniersbedrijf Beerman uit Buinen nam Wubs
Totaalservice in Nieuw-Buinen over

• Biking Neighbors in Exloo organiseerde speciale
mountainbike training voor jeugdleden

• Joop Robertus en Gert Tent stopten na ruim 35 jaar
bij de brandweer in 2e Exloërmond

• Laatste transformatorhuisje Zonnepark Daalkampen
werd geplaatst

• Gemeentebelangen Borger-Odoorn bracht een bezoek
aan De Eeserhof in Ees

• Arnold van der Holst uit Exloo rende 859,- bij elkaar
voor Serious Request 3FM

• Met man en macht werd het terras aangelegd van
Grand Café Het Perron in Valthe

• Gerrard en Alie Wubs werden de nieuwe uitbaters
van De Viersprong in Buinerveen

• IJsvereniging De Zietak in Klijndijk organiseerde een
statiegeldflessen actie voor nieuwe lichtmasten

• Leefbaar Borger-Odoorn presenteerde de
kandidatenlijst

• Zikken Caravans in 2e Exloërmond ging met derde
generatie de toekomst in

• In 1e Exloërmond werd een zeer geslaagde
kniepertjes drive-tru georganiseerd

• Tinus en Rieky Zinger uit Borger waren 60 jaar
getrouwd

• Patty’s opende de deuren in Borger met een grand
opening

• Pepijn Vemer werd de nieuwe voorzitter van Het
Hunebedcentrum in Borger

• Zwembad De Leewal in Exloo was druk bezig met de
voorbereiding op het nieuwe zwemseizoen

• VV Gieten contacteerde Bas Nibbelke als nieuwe
hoofdtrainer van de club

• Veel bedrijven en winkels gingen weer open na een
lockdown

• Vijf Gietenaren reden De Navigate North voor
kinderen van de Voedselbank

• Echte Bakker Timmer in Gasselte kreeg nieuwe ovens

• VV Buinen contracteerde Gert Bijker uit Borger als
nieuwe hoofdtrainer van VV Buinen

• De vloer van het dorpshuis in Buinerveen kreeg een
nieuwe laklaag

• Grietje en Jan Willem Braams bezorgden al 40 jaar de
krant in Gasselte

• Op het Hunzepark in Gasselternijveen werden de
groepsaccommodaties gerestyled

Februari

2022

Jaaroverzicht

• Het toenmalige HOC maakte bekend dat Erik de Jong
vanaf het nieuwe seizoen hoofdtrainer werd.
• Borger Totaal Installatie Techniek vestigde zich op
het bedrijventerrein aan de Strengen in Borger

Midden in de Samenleving

• Roelof van Gerner uit Gasselte was 12,5 jaar in vaste
dienst bij Egberts Fietsen in Borger

• Gonnie Suichies werkte 40 jaar in de Paasberger in
Odoorn

• Verkiezingstijd Gemeente Borger-Odoorn werd
officieel afgetrapt bij het raadhuis in Exloo

• Seniorenvereniging Borger startte weer met haar
activiteiten

• Drie Meren Cross rondom Gieten en Eext trok veel
deelnemers

• Ondanks de regen werd de Schutrups Wandeldag in
Exloo weer een succes

• Gedeputeerde Brink opende huis van de toekomst in
Borger

• Raadsleden Annemiek de Groot en Henk Zwiep
werden genomineerd voor ‘Beste Raadslid van
Nederland’

• Gea Uil werkte 40 jaar bij Biblionet Drenthe

• Spek en Bonen Tocht in Valthe werd weer een
geslaagde editie

• De koffie-ochtenden in Borger gingen weer van start
• ‘Heel Borger-Odoorn Bakt’ leverde veel blije
gezichten op
• Ivonne Mulder was 20 jaar eigenaresse van Snackbar
Succes in Gieten
• Wethouder Houwing reikte zeemsponzen uit in
Borger
• Willy Sanders en Ria Fokkens waren 55 en 25 jaar lid
van het Protestants Kerkkoor in Borger
• Bertha Gelijk nam na elf jaar afscheid van het
Protestants Kerkkoor in Borger
• Voormalig wijkagent van Borger en Odoorn, Arjen de
Ridder uit Odoornerveen nam na 65 jaar afscheid van
de politie
• Janneke Ensing uit Gieten stopte met schaatsen

• Arie den Boer uit Borger sleepte de vrijwilligersprijs
in de wacht van de PvdA Borger-Odoorn
• Overlast van mollen in de speeltuin in Valthermond
werd aangepakt
• Er werden winterwandelingen georganiseerd vanuit
Valthe
• De Prinshoeve in Valthermond organiseerde een
Winter Wonderlaand voor bewoners en cliënten.
• Jan Eling uit Nieuw-Buinen was al meer dan 40 jaar
actief in de wereld van sportartikelen

• ChristenUnie Borger-Odoorn blikte positief terug op
bezoek minister Staghouwer
• Nelleke Honning gaf in februari al bijna zeven jaar
Dance Fit in Borger en Buinen
• Okki Poortvliet uit Odoorn werd genomineerd voor
de Drentse Talentprijs Cultuur
• Bert Everts uit Borger en Jan Wigchers uit Drouwen
namen SNS-winkels over in Haren en Roden
• Angela Levinga werkte 12,5 jaar als zelfstandig kok
op Het Land van Bartje
• Carnavalsvereniging in Gasselte gaf bloemen aan
80-plussers in het dorp
• IJsvereniging De Zietak in Klijndijk bestond 82 jaar

• Het CDA bracht een werkbezoek aan Odeon
Cultuurhuis in 2e Exloërmond

• De Streekboer opende de eerste afhaalpunt in
Borger-Odoorn bij De Kaasbank in Borger

• Voor de twaalfde keer op een rij kreeg de
Kwartjesberg in Drouwen de gouden
duurzaamheidscertificaat ‘Green Key’

• Fenna Weijer – Raterink was 50 jaar lid van het
Koninklijk Gemengd Koor in Gieten

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Succesvol eerste halfjaar voor Manon Sloots van kapsalon en
nagelstudio de Spiegel in Borger
Op 1 juni van dit jaar nam Manon Sloots
het stokje van Andrea Brunink over als
eigenaresse van kapsalon de Spiegel in
Borger.
Andrea besloot haar carrière na 15 jaar een
hele andere wending te geven en vroeg
Manon of zij het zag zitten de kapsalon van
haar over te nemen. “Ik werkte al 7,5 jaar bij
Andrea, eerst als weekendhulp en later als
fulltime kapster en deze stap was voor mij
een mooie kans en bovendien ook nog eens
een hele leuke volgende stap in mijn leven”,
vertelt Manon.
Tijdens het pinksterweekeinde vond er met
hulp van familie en vrienden een kleine
verbouwing plaats. “Eigenlijk hebben we
het interieur gewoon even een opfrisbeurt
gegeven”, aldus Manon, “want we plaatsten een muurtje en ook verfden we hier
en daar wat en veranderden nog wat andere
kleine zaken.” Verder veranderde er niets
in de kapsalon want er wordt nog altijd met
dezelfde producten en merken als voorheen
gewerkt. Een extra service waarvan klanten
nu gebruik kunnen maken is het online boekingssysteem, via www.kapsalon-despiegel.nl
is het nu heel gemakkelijk geworden om een
afspraak te maken.
Na de heropening op 7 juni ging Manon
samen met Lammie verder onder de naam
kapsalon en nagelstudio de Spiegel. Manon
had voordat ze de kapsalon in Borger overnam al 4 jaar ook haar eigen nagelstudio in
Exloo en besloot deze naar de kapsalon te
verhuizen. Manon: “Ik ben dus naast kapster
ook allround nagelstyliste en ook dat doe
ik met heel veel plezier.” Sinds 1 september
van dit jaar is Daniëlle het team als stagiaire
komen versterken en samen zijn de dames in

deze laatste week voor kerst ontzettend druk
met het creëren van de mooiste kapsels en
nagels in de salon.
Manon: “Dit is wat dat betreft echt de
leukste tijd van het jaar en terugkijkend op

het afgelopen half jaar kan ik niets anders
zeggen dan dat ik ontzettend dankbaar ben.
Dankbaar dat deze kans op mijn pad kwam,
maar ook dankbaar dat alle klanten die
voorheen al kwamen nog altijd de weg naar
de Spiegel weten te vinden. Bovendien zijn er

ook veel nieuwe klanten bij gekomen en ook
dat maakt ons erg blij. We wensen iedereen
natuurlijk hele fijne feestdagen en hopen in
2023 weer veel mensen van een mooi kapsel
of nagels te mogen voorzien.” (Week in Week
uit / Miranda Wolters)

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Maart

2022

• Week in Week uit doneerde 555,- voor Oekraïne
• Violenactie Daltonschool in Ees werd een groot
succes
• Caravanclub Nederland deed inzameling voor
Oekraïne vanuit Valthermond
• Kees Dekkinga Fonds organiseerde een Snerttocht
door de bossen van Exloo
• Bibliotheek Gieten kreeg het Goude
Duurzaamheidscertificaat
• In Gasselternijveen konden mensen
dierbenodigdheden inleveren voor Oekraïne
• Bibliotheek Odoorn verkocht weer afgeschreven
boeken en tijdschriften
• Sytze Dijkstra uit Klijndijk gaf signaal af dat er aan
de Melkweg nog altijd te hart werd gereden
• Nieuw-Buinen verloor de Kanaalstreek Derby tegen
SC Stadskanaal
• Borger won de derby tegen SJS
• Wessel Koomans maakte zijn 75e goal voor
Gasselternijveen
• Arne Joling verlengde zijn contract als trainer van
SV Borger
• Slager Manfred Stiekema in Borger doneerde 1,- van
elke gekochte Oekraïne burger aan Giro 555

Jaaroverzicht

Midden in de Samenleving

• De Ronde van Drenthe kwam ook door
Borger-Odoorn

• Lefthand Freddy gaf een concert in De Gulle
Boergondiër in Drouwenermond

• Alle politieke partijen deden hun uiterste best om
kiezers aan zich te binden

• De Tegelhuys MTB tocht in Gieten werd een
geslaagde editie

• Er werd begonnen met de bouw van een
appartementengebouw aan De Torenlaan in Borger

• Hendrik Gustin maakte vier goals voor Borger tegen
Tiendeveen

• Aan De Molenweg in Exloo werd gestart met de
realisatie van acht ecologische huurwoningen

• Jacob Haandrikman uit Gieterveen ging met
pensioen

• Ook De Spelweek Borger organiseerde een
potgrondactie

• OBS De Meander in Borger haalde zingend geld op
voor de kinderen in Oekraïne

• Buinerveen werd periodekampioen

• In Drouwen vond een geslaagd kunst en creativiteit
weekend plaats

• Leerlingen van De Poolster in Nieuw-Buinen brachten
met een grote inzamelingsactie licht en warmte naar
Oekraïne
• Mondige Vrouwen in 2e Exloërmond huldigden de
volgende jubilaressen; mevrouw Germs-Potze 60 jaar
lid, mevrouw Kamping-Oosting 70 jaar lid, mevrouw
Kamps-Russchen 35 jaar lid en mevrouw Haikens
– van der Veen 40 jaar lid. Tevens werd mevrouw
Kamping – Oosting benoemd tot erelid
• Wever Transport in Valthermond stelde oplegger
beschikbaar voor goederen voor vluchtelingen
uit Oekraïne. Op 21 maart werd er vertrokken naar
Slowakije
• Vrouwenvereniging Valthe vierde Internationale
Vrouwendag

• Coop Supermarkt Odoorn, Scouting Hunze Hikers
uit Exloo en Run 4Fun Borger-Exloo deden o.a. aan de
Landelijke Opschoondag
• Rosanne Verboom uit Borger vond een trouwring in
haar volkstuin
• Echtpaar Oldengarm uit Borger vierde het 60-jarig
huwelijk
• Op Het Land van Bartje in Ees vond een geslaagde
Open Banendag plaats
• Sfeer.nl uit Nieuw-Buinen werd winnaar van de
bronzen FD Gazellen Award
• In Nieuw-Buinen werd Pizzeria Amigo geopend

• Borger-Odoorn presenteerde plannen reconstructie
Buinerveen

• De sportkampioenen van Aa en Hunze werden
gehuldigd

• In Gieterveen vonden gezellige wandeltochten plaats

• Meta Koerts uit Exloo was 35 jaar leidster bij Harebo
in Borger

• IVN Borger-Odoorn vertoonde de natuurfilm ‘Habitat’
in Het Hunebedcentrum te Borger

• Rondom Buinen en Ees vond de jaarlijkse slipjacht
plaats

• Martin Nanninga uit Gasselternijveenschemond
haalde een bus vol Oekraïense vluchtelingen op

• Willem Bartelds, Rikus Harms en Nanno Pul werden
koninklijk onderscheden

• VV Buinerveen hield een potgrondactie

• Groningse fietsbrug kreeg tweede leven over de
N34 bij Klijndijk

• Gerwen Koning uit Gieten bedacht een flessenactie
voor Oekraïne. Zijn ouders verdubbelden het
verzamelde bedrag

• Camping Sparrenhof in Gasselte werd camperlocatie
van het jaar 2022

• Spar Pater in Exloo ging verbouwen
• De PlusBus Borger-Odoorn ging weer rijden

• Leerlingen van Rehoboth in Valthermond hebben
auto’s gewassen om geld in te zamelen voor
Oekraïne

• Tijn Roosje uit Borger zamelde lege flessen in voor
Oekraïne

• Fit & Enjoy vestigde zich in Borger

• Woudlopers in Borger deden mee aan NLdoet

• Mark Boelsem uit Gieten deed mee aan
NK Stukadoren

• Radio Continue en Boerenrockfestival sloegen
handen in een om Oekraïners te steunen
• Voedselbosje in Drouwen werd officieel geopend
• Bert Koomans uit Drouwenerveen was 25 jaar
beëdigd makelaar/taxateur NVVM lid
• Nieuwe speelkuil van Speeltuinvereniging
Langhieten in Odoorn werd geopend
• Bij Poolshoogte in Odoorn werd het digitaal ruiter- en
menknooppuntennetwerk gepresenteerd
• Voetbalvereniging EEC in Ees organiseerde een
potgrondactie
• Freek Buitelaar zwaaide af als wethouder

April

2022

• Vomos organiseerde de negende Meul’ ndob
Wandeltocht in Gasselte
• Cleo Buirs van de St. Joseph School uit Zandberg deed
mee aan de Drentse Voorleeswedstrijd
• Familie van der Spoel uit Westdorp realiseerde een
zogenaamde plas dras
• De stichting Gebiedsfonds Oostermoer werd officieel
opgericht
• Gea Kornelis, Riek Oldengarm en Janny Huijing
waren 50 jaar lid van het koor Laudate Vocalis in
Borger
• Theatergroep Helmers speelde in Gieten tien
voorstellingen in vijf dagen

Jaaroverzicht

• Ook CKC De Borgh in Borger kwamen in actie om
Oekraïne te helpen
• De Vrouwen van Nu in Nieuw-Buinen huldigde de
volgende vrouwen; Dina Greven en Frouke Vos
50 jaar lid. Alida Kunst, Bouchien Westerhuis, Gea
Dallinga, Tienke Lowes 55 jaar lid en Harmien
Oosting 40 jaar lid.
• Fokje Hazewinkel was 25 jaar lid van De Vrouwen
van Nu in Buinerveen
• Niels Visser werd de nieuwe supermarkt manager
van de Albert Heijn in Borger
• De pannenkoekenlunch op OBS Ekkelhof in Drouwen
werd een groot succes
• Tineke Holman en Ineke Vredeveld waren 40 jaar lid,
Jeichien Mulder was 50 jaar lid en Tina Trip was 60
jaar lid van de Vrouwen van Nu in Exloo
• In de loods van gemeentelijke werken in Gieten
vond een inzamelingsactie plaats voor de opvang
van Oekraïners in Papenvoort plaats

Midden in de Samenleving

• Nikita Kralt nam de trimsalon van Yvonne den
Hollander over in Gieten

• In april was het vier jaar geleden dan Verzorgd
Wonen haar deuren opende in Exloo

• Dorpsgarage Odoorn organiseerde een drukke Auto
Testdag

• Yvonne Rutgers was 15 jaar werkzaam bij Country
Golf Ees

• Na een ware metamorfose heropende de Spar in
Exloo haar deuren

• Op 12 april herdacht Buinen de bevrijding
• GS stelde 4000,- subsidie beschikbaar ten behoeve
van het project toeristische e-bike route Borger/Exloo

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Onderstaande ondernemers wensen u
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April

2022

• Erik Huizing en Henk Zwiep werden benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun inzet
als volksvertegenwoordiger voor de samenleving in
Borger-Odoorn
• In het dorpshuis in Gasselte werd een gezellig
Lentefair georganiseerd
• In het Beekdal tussen Ees en Borger werd een gedenk
plek geopend
• Vanaf april liep de Schaapskudde Exloo weer
dagelijks naar de hij
• Bij het biologisch melkveebedrijf De Venehoeve in 2e
Exloërmond gingen de koeien weer van stal
• Zwembad De Leewal in Exloo ging weer open
• Leerlingen van Esdal in Borger zamelden 6300,- in
voor Oekraïne
• Na een oproep in Week in Week uit kreeg Henk
Bosma in Borger na 35 jaar zijn trouwring terug
• Mechanisatiebedrijf Meijering in Klijndijk
organiseerde een geslaagde STIHL- Demodag
• De volgende leden van Volkszang Gasselternijveen
werden gehuldigd; Maria van de Ven, Gre Kleinstra
en Tineke Poppinga 12,5 jaar lid. Anne Manting,
Alke Manting, Frits Schuiling, Anne te Velthuis,
Wilma Martens, Minie Holman en Sina Heuten 25 jaar
lid en tot slot Alie Faber 50 jaar lid.
• Manning Dakbedekking in Stadskanaal vierde het
20-jarig bestaan
• Anda Vonk stopte als beheerder van MFC De Spil in
Gasselternijveen
• Buinerveen won de derby tegen de treffer
• Jannes Kolthof uit Gieten werd benoemd tot ere lid
van IJsvereniging Gieten/Bonnen
• Het onderduikershol in Valthe werd officieel geopend
• Bibliotheken in Valthermond en Borger verkochten
boeken voor Oekraïne
• In de regio werden paasvuren georganiseerd
• Burgemeester Seton kreeg eerste exemplaar van het
tijdschrift Veerten uitgereikt van kleindochter
Nieuw-Buiner verzetsvrouw
• In Valthe werd het gezellige Back to the Sixties feest
gehouden

Jaaroverzicht
• Vader en zoon Meis uit Gasselte reden Ronde van
Vlaanderen

• Vernieuwde Speeltuin De Zwierezwaai in Klijndijk
werd feestelijk geopend

• Borger boog zich over het
voorontwerpbestemmingsplan

• Gruwelijk Fikkie Stoken stond weer garant voor
ouderwets feest vieren met Pasen

• PKN-kerk in Borger zamelde spullen in voor Oekraïne

• Autobedrijf Okken werd nieuwe hoofdsponsor van de
jeugd van VV Gieten

• Pauline Broekema gaf een prachtige lezing in Exloo
• Tijdens een geslaagde Energie Markt in Gasselte
werd een deelauto onthult
• TotalEnergies Drentse Poort in Nieuw-Buinen werd
het beste tankstation van Nederland

• Jolijn Almoes in Gieten was 12,5 jaar in diens bij
Dekelhem in Gieten
• Scholieren van basisscholen in Gasselternijveen
brachten bijna 2500,- bij elkaar voor Oekraïne

• Handwerkgroep Vrouwen van Nu in Odoorn bood
een cheque aan voor Villa Joep

• College van B&W van Borger-Odoorn plantte
appelbomen bij basisscholen in de gemeente

• De bouw van het Zonnepark Buinerhorn en
Zonnepark Drouwenerzon ging van start

• Wieler promotion Oostermoer huldigde negen
jubilarissen; Klamer Bos, Jan Wiegman, Jo Wilkens,
Libertus Smit, Annemarie Hof, Jaap Boontjes, Paul
Lessing, Harma Thijs en Geesje Wilkes

• Buurtvereniging Daalkampen in Borger maakte er op
eerste paasdag een feestdag van
• Het echtpaar Kamps uit Exloo was zestig jaar
getrouwd

• Er waren vijf jubilarissen bij de brandweer in Borger;
Sander Dijkstra, Derk Paas, Harold Beijering, Johan
IJlenhave en Richard Mensink

• De allereerste welkomstbox werd uitgereikt in
Gieterveen

• Jan Sanders uit Valthe en Willy Steege uit Odoorn
werden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

• Biljartclub Alinghoek uit Drouwen organiseerde een
internationaal toernooi in Oostenrijk

• Er was een gezellige Voorjaarsfair in 1e Exloërmond

• In Gasselte was een groots opgezette
bevrijdingstocht

• Houtzagerij Meijer bood een nieuwe picknickbank
aan op de hoek van Parklaan/Vijverlaan in NieuwBuinen

• In Valthermond werden vijf Stolpersteine gelegd
• De vrijdag ploeg van GKC uit Gasselte schafte een
nieuwe zitmaaier aan
• De volgende jubilarissen werden gehuldigd bij VV
Valthermond; Victor van der Vlag, Roy de Boer, Gert
Baas, Rob Bouwman, Arie Weits, Rieks Homan, Bert
Eling en Patrick Feiken.

• De 5e Omloop van de Bronniger Bult in Bronniger en
Drouwen werd verreden
• De Volksdansgroep in Nieuw-Buinen bestond 35 jaar
en stopte er mee
• Biljartvereniging De Heerdstee in Borger
organiseerde een geslaagd paastoernooi

• Montessorischool en CKC de Borgh uit Borger
wonnen het Schoolvoetbal Toernooi

• Dagwinkel Hoeve in Gasselternijveen bestond vijf
jaar

• In Exloo werd ‘Schutrups Inside’ een schitterende
voetbalavond

• De Hap & Stap wandeltocht in Gasselternijveen werd
een groot succes

• Attractiepark Drouwenerzand organiseerde een
geweldig Knolpower weekend

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

• OBS de Zwing in Exloo opende een eigen bibliotheek

• Hendrik van den Brink uit Gasselte werd benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

• Een unieke Lyme Markt in Exloo werd zeer goed
bezocht

• Het eerste Voulon Paas Volleybal Toernooi in Borger
werd een groot succes

• Er was een glasvezel inschrijfdag bij Vogelzang in
Borger

• VV Buinerveen ging van start met verduurzaming

• Leerlingen van OBS Ekkelhof in Drouwen zamelden
809,26 in voor Oekraïne

2022

• Medewerkers van Boni in Borger fietsten 363,30 bij
elkaar voor KiKa

• In Borger kwam een nieuw poppodium

• Twirlstars Harmonie Gasselte werden Nederlands
kampioen

Mei

Midden in de Samenleving

Jaaroverzicht

• Albert en Hendrikje Hingstman uit Gieten waren 65
jaar getrouwd
• Het Wieler Café van Schutrups werd een prachtig
evenement
• Meer dan 1000 mensen namen deel aan het
dorpsontbijt in Borger
Midden in de Samenleving

• De Dagwinkel in Gasselternijveen bestond vijf jaar

• Andrea Brunink droeg na bijna vijftien jaar Kapsalon
De Spiegel in Borger over aan Manon Sloots

• Een nieuwe zendmast in Borger moest voor beter
bereik zorgen

• Egberts Fietsen in Borger organiseerde Elektrofiets
Demo Testdagen

• Bij Werkman Caravans in Drouwenermond was een
loods verkoop

• Op meerdere locaties in de regio werden de doden
herdacht van de Tweede Wereldoorlog

• 350 lopers deden mee aan De Hunebedloop en Oekjeugdloop in Borger

• Het zogenaamde Kroanschudd’n bij de Schaapskudde
in Exloo trok veel publiek

• Gemengd Koor Gieten presenteerde Movies in
Concert

• Er was een lezing in Nieuw-Buinen over de grootste
bankroof ooit

• Op de Blauwe Bessen Boerderij in Gasselterboerveen
werd een Boerderijfair gehouden

• In Nieuw-Buinen werd een vredesconcert gegeven
• In Borger werd een Plantjesruilmarkt georganiseerd

Onderstaande ondernemers wensen u
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Mei

2022

Jaaroverzicht

• Borger-Odoorn nam afscheid van wethouders;
Buijtelaar, Houwing, Trip, en Wind

• Nelleke Honning organiseerde een dans marathon in
de gymzaal van het Esdal College in Borger

• Tennis-en Padelvereniging Borger vierde het 60-jarig
bestaan

• Muziekvereniging de Harmonie organiseerde een
geslaagde rommelmarkt in 2e Exloërmond

• In Nieuw-Buinen werd de feestweek georganiseerd

• Handbaldames in Borger promoveerden naar de
eerste klasse

• Het Mega Piratenfestijn streek weer neer in Borger
• Huisartsenpraktijk Leeuwerik in Borger werd
officieel in gebruik genomen

• Volleybalsters van O.S.R. in Exloo werden kampioen
• HOC onder 17 werd ongeslagen kampioen

Midden in de Samenleving

• Leerlingen van School 75 in Nieuw-Buinen
verbouwden groenten, fruit en kruiden in hun eigen
moestuin
• Op de Klister in Nieuw-Buinen werd de schoolbieb
geopend
• Het 25-jarig bestaan van Stichting Zomeractiviteiten
Gieten werd eindelijk gevierd
• Woonzorgcentrum Borgerhof in Borger organiseerde
een Wandel 4-Daagse voor de bewoners
• Buinerveen werd kampioen

• Johannes van Wattum en Barrie Meems namen
afscheid van Uitvaartvereniging 2e Exloërmond e.o.

• Valther Boys won de gemeentelijke derby tegen
De Treffer’16 met 6-0

• Bij Alex Eding in Borger werd een laadpaal
gerealiseerd

• De Run van Gieten werd weer georganiseerd

• In Borger-Odoorn werd een nieuw coalitieakkoord
gesloten en werd het nieuwe college geïnstalleerd

• Koken met de Burgemeester Seton werd afgetrapt in
Ees

• Er stonden ongeveer 75 standhouders op de Braderie
in Odoorn

• De Veenbrugroute werd officieel geopend

• In 1e Exloërmond werd een gezellige Rommelmarkt
gehouden

• Woonvoorziening Tellinghof in Odoorn breide uit
• Belangenvereniging Drouwenerveen organiseerde
een feest voor alle inwoners van Drouwenerveen
• In Gasselte werd een tentfeest georganiseerd
vanwege het 44-jarig bestaan van
Carnavalsvereniging ’t Meul’ndobbegie
• OPO Borger-Odoorn vierde het 10-jarig bestaan
• Er werd voor het eerst een rommelmarkt
georganiseerd in 1e Exloërmond
• Het Vervenershuis in Valthermond organiseerde een
inbrengmiddag om foto’s van vroeger te scannen
• D.m.v. een sponsorloop haalden leerlingen van
School 75 in Nieuw-Buinen geld op voor Dierenasiel
Ter Marse en Julian’s Stichting
• PKN Gemeente Nieuw-Buinen bakte knijpertjes voor
Oekraïne
• In Exloo werd de Beweegtuin geopend
• In VanSlag ter Borger werd het laatste concert
georganiseerd
• Er was een succesvolle Trekker Toertocht vanuit
Gasselte

Juni

2022

• RTV Borger-Odoorn opende een nieuwe studio in
Borger
• In Klijndijk vond weer een gezellige Dorpsbrunch
plaats
• Borgerder buurtverenigingen organiseerden een
Klootschietochtend
• Aalbers installatietechniek in Nieuw-Buinen mag zich
sinds vrijdag 20 mei Hofleverancier noemen

• De Harvester Oldtimerdag in Valthermond werd een
succes
• HOC onder 17-2 werd kampioen op sportpark in
Valthe
• Bas Beukers uit Borger en Ger Knegt uit Gieten reden
een loodzware mountainbike wedstrijd in Costa Rica
• Dorpsgarage Odoorn bestond elf jaar en zette
klanten in de spotlight

• Zorglandgoed Mirre in Valthe won het zogenaamde
48 Hour Film Project van Arnhem

• Omloop door het Land van Bartje werd verreden

• Het Zonnepark Daalkampen voldeed ruimschoots
aan de norm agentschap telecom

• Gert Bijker nam na 35 jaar afscheid als spelend lid
van SV Borger

• Valther Boys verloor de allerlaatste thuiswedstrijd
ooit op Sportpark Duurswold

• In Buinen vond het gezellige Stratenvoetbaltoernooi
plaats

• De Buinerhoeve in Buinen werd genomineerd voor
beste Bed and Breakfast van Nederland

• De Wandel 4-Daagse vanuit Odoorn werd weer een
fantastisch evenement

• Peter Krans uit Borger publiceerde het twee deel van
Arnhem 1944

• Camping het Horstmannsbos in Gasselte opende een
speel, zwem en visvijver
• In Gieterveen was het topdrukte op de
Hemelvaartsmarkt

Jaaroverzicht

Midden in de Samenleving

• Eva Heuten uit Gasselternijveen deed mee aan het
Wereldkampioenschap Beach Handball

• Na een grondige renovatie werd het Zuiderdiep in
Valthermond weer geopend

• Tineke Dekkers uit Gieten werd genomineerd als
Taalheld

• In Nieuw-Buinen werd een vrijwilligers bijeenkomst
gehouden met informatie over 200 jaar Nieuw-Buinen

• De Meander en de Montessorischool in Borger
hielden een open dag

• In Exloo werd het Schaapscheerdersfeest
georganiseerd

• In Gasselte werd de jaarlijkse Boekenmarkt
gehouden

• De Borgerhof in Borger kreeg een rolstoelfiets
aangeboden door ‘Stichting vrienden van de
Borgerhof ’
• VV GKC in Gasselte kreeg extra fietsenrekken

• Avitec uit Nieuw-Buinen ging werken aan de
rotondes op de Drentse Mondenweg

• Wendy Kamps uit Valthe bracht een boek uit over
haar ervaringen in het spirituele

• Vishandel Jos in Borger lanceerde weer de Hollandse
Nieuwe

• In Exloo kon men luisteren naar de Drentse
gedichten en verhalen van Hennie Stokker-Stadman

• Speeltuin Westeres in Borger werd officieel geopend

• Albert Lanting van de EHBO-afdeling in Gieten kreeg
de Heldenspeld

• VV Gieterveen vierde het 60-jarig bestaan
• Op het Hippisch Centrum in Exloo werd het EquiFair
georganiseerd

• De Roparun kwam door Valthermond en Buinerveen
• Gasselternijveen promoveerde naar de derde klasse
• In Borger werd het Schoffeltoernooi georganiseerd

• De bibliotheek in Odoorn werd feestelijk geopend

• HOC plaatse zich voor de nacompetitie

• In juni werden de nieuwe op-en afritten geopend van
de N34 bij Klijndijk

• Natupark Het Verlaat in Valthermond deed mee aan
de Open Dag Naaktrecreatie

• Senioren fietsten vanuit Nieuw-Buinen naar Exloo
een weer terug

• Firma E.P.C. organiseerde een grandioos muziek
weekend in 2e Exloërmond

• Handbalvereniging Borger vierde het 75-jarig
bestaan
• De eerste Zomermarkt in Nieuw-Buinen werd een
succes
• Handbal jeugd van Borger ging op camp in
Ellertshaar
• In Borger werd een prachtige Avond 4-Daagse
georganiseerd
• De Jaarmarkt Valthermond werd weer georganiseerd

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

De zwembaden in Borger-Odoorn sluiten een mooi zwemjaar af
met de oudjaarsduik
Mede dankzij de hoge temperaturen van
afgelopen zomer hebben de zwembaden
in Borger-Odoorn een goed seizoen
achter de rug. Een seizoen dat al in april
begon en pas eind oktober eindigde. Op
31 december a.s. zal zwembad de Leewal
in Exloo voor een laatste keer dit jaar haar
deuren openen voor een speciale gelegenheid; de oudjaarsduik!
“Het was fijn om dit jaar weer gewoon
open te kunnen zijn zonder de beperkingen
waarmee we tijdens de coronacrisis te maken
hadden”, vertelt Henk Smit van zwembaden
Borger-Odoorn. “In de eerste maanden van
het seizoen was het weer nog niet zo heel erg
mooi maar juli en augustus waren natuurlijk
topmaanden. Net als altijd was er dit jaar
ook de zwem4daagse en ook organiseerden
we rond Pasen het eieren zoeken in en rond
zwembad de Leewal in Exloo. Kinderen
moesten het gouden ei zien te vinden en er
kon onder andere een abonnement of zwemleskaart gewonnen worden.” De zwembaden
in Exloo, Valthermond en Nieuw-Buinen
konden de afgelopen tijd ook rekenen op
veel interesse van andere zwembaden en
sportverenigingen in het land vanwege de
duurzaamheidsprojecten die zijn opgezet
om de energiekosten zo laag mogelijk te
houden. “Zo maken we bij het verwarmen
van het zwembadwater bijvoorbeeld gebruik
van heatpipes, een methode die als groot
voordeel heeft dat het al bij gewoon daglicht
warmte oplevert”, legt Henk uit. Hij heeft
inmiddels al veel beheerders van andere
zwembaden op bezoek gehad om hen te
laten zien hoe zijn zwembaden zo optimaal
mogelijk gebruik maken van zonne-energie.
Volgend seizoen bestaan de zwembaden in
Valthermond en Nieuw-Buinen 50 jaar en de

vrijwilligers van Valthermond zullen allerlei
leuke en feestelijke activiteiten gaan bedenken en organiseren. “Maar eerst staat onze
oudjaarsduik nog op het programma”, aldus
Henk. “Een ludieke actie waarbij iedereen op
31 december tussen 12.00 uur en 14.00 uur
van harte welkom is om het oude jaar uit te
luiden en fris het nieuwe jaar in te gaan. Wij
zorgen voor de chocolademelk en snert en

het belooft een gezellige middag te worden.” De oudjaarsduik wordt mede mogelijk
gemaakt door Spar Pater in Exloo, de Sligro
in Emmen en Coop supermarkt Schippers
in Odoorn. Henk: “De kosten voor deelname bedragen € 5,- en daarvoor krijgt men
na afloop van de duik een kop snert of een
oliebol en hebben we voor iedere deelnemer
ook nog een leuke herinnering om mee naar

huis te nemen.” De opbrengst van de oudjaarsduik gaat naar de schaapskudde in Exloo
want hoe mooi is het om met dit gezellige,
frisse, evenement ook nog eens een lokaal
goed doel te kunnen steunen? Opgave voor
de oudjaarsduik is niet nodig en natuurlijk
zijn vrienden en familie ook van harte welkom om aan te komen moedigen! (Week in
Week uit / Miranda Wolters)

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Juni

2022

Jaaroverzicht

Midden in de Samenleving

• Open Dag Windpark Drentse Monden Oostermoer
werd goed bezocht

• Uit de aardbeien-en aspergeautomaat van de Familie
Dilling in Drouwenerveen werd geld gestolen

• De Lente van Drenthe in Gasselte kreeg 100.000,subsidie

• De Gasselter Fiets Avonden gingen weer van start

• Het jubileumfeest van Handbalvereniging Borger
werd een groot succes

• Fenna Vos in Exloo stopte na 15 jaar als gastouder

• Albert Koops herdacht overleden Wim van den
Heuvel met een groot artikel in Week in Week uit
• Na bijna 20 jaar stopte Bard van Druten als
vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Borger-Odoorn
• De Bibliotheek Tuin in Gieten werd geopend
Zaalvoetballers van Borger werden kampioen

• Borger liet zien wat voor dorp het wilt zijn tijdens
een bijeenkomst in Het Anker in Borger
• De Haringparty in Valthe werd een groot succes
• Het Overdagvrouwenpopkoor Corral in Nieuw-Buinen
bestond vijf jaar
• In Gieten werd ViaTrox officieel geopend

• De Hubo in Borger werd feestelijk geopend
• Pia Schuring uit Borger werkte 45 jaar in de
thuiszorg en ging met pensioen
• Daltonschool Ees vierde het 100-jarig bestaan
• Vaste campinggasten gaven een mooi
afscheidscadeau aan de Familie Oudekerk van
Camping de Zeven Heuveltjes in Ees

• In Odoorn werd een reünie gehouden van het
toenmalige voetbalelftal van Oring 4

• Avitec uit Nieuw-Buinen deed mee aan de Dag van de
Bouw in Stadskanaal

• De Jong Energie in Odoorn werd sponsor van het
kunstgrasveld in Daalkampen in Borger

• In Gieten werd bekend gemaakt dat er na 33 edities
Super Prestige geen contractverlenging meer komt

• Het echtpaar Smid uit Nieuw-Buinen was zeventig
jaar getrouwd

• Het echtpaar Reiling uit Borger was 60 jaar getrouwd

• Huismakelaardij Drenthe werd nieuwe shirtsponsor
van Borger onder 9

• Bartje 200 startte en finishte op het Land van Bartje
in Ees

• Avitec in Nieuw-Buinen nam unieke elektrische kraan
in ontvangst

• Valthermond onder 13 werd kampioen

• Popkoor Session zong voor Gieten

• Pannenkoekentoernooi in Gasselte werd weer
genieten

• Borger onder 9-2 werden kampioen

• Het TULP OPEN in Gieten werd een geslaagd
tennistoernooi
• SV Borger en HOC promoveerden via de nacompetitie
• Alida Margrietha Rietbergen-Dubbelboer vierde haar
honderdste verjaardag in de Paasbergen in Odoorn
• In Drouwen werd de plattegrond in Natuurparkje
Alinghoek onthult
Juli

2022

• VVN hield een laser actie in Klijndijk

Jaaroverzicht

• Na 22 jaar droeg Marco Sturing zijn bedrijf Sturing
Optiek over aan Inge van der Maten

• Juf Jannie Hadderingh van OBS de Dobbe in Gasselte
Ging met pensioen

• Het bezoekers record voor Fair in ‘t Groen in Exloo
werd gebroken

• In Valthe werd de wandel 4-Daagse georganiseerd

• Andries Middelbos uit Gasselternijveen presenteerde
zijn boek over zijn belevenissen die hij in de vroeger
morgen jarenlang als krantenbezorger beleefde
• Het Freerunpark in Exloo kreeg een donatie van het
TVM Foundation

• Erik Lankman werd voorgedragen als griffier van
Borger-Odoorn
• Kindercentrum Het Speelhuis in Ees vierde het
10-jarig bestaan

• Marion Maters zong bij Harwi in Eeserveen
• Peter Hendriks uit 2e Exloërmond schreef het boek
‘Onder de Japanse Laars’

• Het Koomans Makelaardij Open 2022 werd een
geslaagd tennistoernooi in Gasselternijveen

Midden in de Samenleving

• FEKO in Gasselternijveen vierde haar 5-jarig jubileum
• Borger kende een geslaagde boekenmarkt
• Grand Café Old Smuggler in Valthermond werd
geopend
• Juf Dineke Kruizinga kreeg van OBS J. Emmens in
Gasselternijveen een prachtig afscheidsfeestje

• Borgen won de Oostermoer vijfkamp bokaal

• De Klimschuur in Borger organiseerde Het
Zomerfeest

• Het VK-Bommetje springen in Valthermond werd
weer een mooie afsluiting van de Zwem 4-Daagse

• De Open Dag van Daltonschool Ees werd een
geslaagd evenement

• Hunebedcity organiseerde het evenement ‘Frans
Drents’ in Borger

• De Jaarmarkt in Gieterveen werd goed bezocht

• KNON Hondenschool in Borger vierde het 32,5-jarig
bestaan

• Bert Haandrikman maakte zijn radioprogramma
vanuit Borger

• 146 kinderen liepen de Oringer Kids 2-Daagse in
Odoorn

• In Odoorn werd een paardentrailer gestolen

• In Groepsaccommodatie Eesergroen werden 25
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opgevangen
• Bijna negentig adressen in Gasselternijveen deden
mee aan Meuk is Leuk.

• Dorpsfeest in Ees pakte groter uit dan verwacht

• De Woudstee in Drouwen organiseerde een gezellige
dag vol met vermaak en muziek

• De RunForestRun Triathlon vond weer plaats bij het
Gasselterveld

• De eerste Avond 4-Daagse in 2e Exloërmond werd
een daveren succes

• In Buinerveen kwamen weer bouwkavels
beschikbaar

• SV Borger vierde het 75-jarig jubileum

• Annelin Moes, Yennah Alberts, Marit Oosterhuis,
Kirsten Oosterhuis, Karen Luis, Iris Aarbodem, Marg
Seggers, Carla Pepping, Ina Hilbrants, Annemarie van
der Linden, Elsje Tamminga en Esther Venema
werden gehuldigd als jubilaris van muziekvereniging
Harmonie in Gasselte

• Er kwam een nieuw bord met fietsroutes en
knooppunten aan de Valtherweg

• Robert Oosting kreeg een geweldig afscheid van de
voetbalvereniging Gasselternijveen
• Isabel de Vries uit Exloo werd Nederlands kampioen
luchtdrukwapens schieten
Augustus

2022

Jaaroverzicht

• Stichting Goede Doelen Valthe rijkte eerste cheques
uit van 2022

• Wim en Jacolien Blokzijl uit Borger vierden hun
60-jarig huwelijk

• Het echtpaar van der Burg uit Valthermond vierde
het diamanten huwelijk

• Wimjan Eikens nam afscheid van de Popschool in
Borger

• Het echtpaar Koops uit Nieuw-Buinen vierde het
65-jarig huwelijk

• Het Woonhuis Groenewold in Borger opende de
deuren

• In Gasselternijveenschemond werd een benefietweek
georganiseerd voor de Stichting Wens Ambulance

Midden in de Samenleving

• De Speelweek 2e Mond ging weer van start
• Japanse Bezetting Nederlands-Indië werd in Borger
herdacht
• Struun’n in Valthermond werd weer een prachtige
dag

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!
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Augustus

2022

Jaaroverzicht

Midden in de Samenleving

• Voetbalvereniging Valthermond vierde het 90-jarig
jubileum

• Vanuit Valthe werd weer de Hunebed Highway
Classic georganiseerd

• 1400 mensen bezochten de Zomerfair van De
Tuinkamer in Valthermond

• Boerenrock in Drouwenermond werd weer een groot
succes

• Er was een geslaagde zwem- en fietstocht langs de
zwembaden van Exloo, Valthermond en
Nieuw-Buinen

• 67 kinderen genoten van de Spelweek in Valthe

• Ondernemers in Borger organiseerden voor de
tweede keer de Borger Binnenste Buiten Festival
• De eerste kavels van fase 1 Zuiderdiep Nieuw-Buinen
gingen in de verkoop
• In 2e Exloërmond werd de jaarlijkse dorps-barbecue
georganiseerd
September

2022

• Circus Salto gaf een mooie voorstelling in Gieterveen

• De Flessenactie van IJsvereniging De Zietak in
Odoorn leverde 1109,- op

• Voor de tweede keer werd het D’ Exels Festival in
Exloo georganiseerd

• 65 kinderen genoten van de Spelweek in Buinerveen

• Het Koesteeg Feest in Borger werd wederom een
groot succes

• Bewoners van Langhieten in Odoorn organiseerden
een eigen opritverkoop in de straat
• Na 43 jaar sloot Geerts Warenhuis in Exloo de deuren

Jaaroverzicht

Midden in de Samenleving

• Het Dorpspleinfeest in Buinerveen werd weer een
succes

• Vrouwenvereniging Valthe organiseerde de eerste
bijeenkomst van het nieuwe seizoen

• Akkervarken in Valthermond organiseerde een Open
Dag

• Erwin Horst was 25 jaar in dienst bij Egberts Fietsen
in Borger

• Arie Weits werd benoemd tot ere-lid van
VV Valthermond

• Gitarist Arjan Rengers maakte bekend dat hij na 10
jaar de band 5’th Wheel ging verlaten

• Uitvaartvereniging De Veenkoloniën organiseerde
een Open Dag in Nieuw-Buinen

• In Nieuw-Buinen werd ter gelegenheid van het
200-jarig bestaan van het dorp een unieke jubileum
tegel samengesteld

• Er kwamen in Exloo twee opvang locatie voor 33
vluchtelingen

• Bewoners van het Thomashuis in 2e Exloërmond
kregen een duofiets overhandigd

• Johan de Roode uit Valthe voltooide een Carbage run
voor Brommers

• Dorpshuis De Trefkoel in Gasselte organiseerde een
Open Dag

• Een grote groep vrijwilligers ruimde het zwerfafval
op bij het Gasselterveld

• Jan Willem Braams uit Gasselte maakte een
fietsroute voor Open Monumenten Dag.

• VV Valthermond organiseerde een Gooische
Vrouwen Bingo

• Dingspil in Borger organiseerde een eigen oprit
verkoop

• In Buinen werd een kleine dorpsmarkt georganiseerd

• VEVA werd weer een geslaagd Feestweekend in
Valthe
• Gerard Onclin uit Valthermond kreeg een EHBO-lintje
• Het Dorpshuis in Borger zette de deuren open voor
het Open Huis

• De Valtherschans in Valthe werd geopend door
Burgemeester Seton
• Op de laatste dag van het zwemseizoen konden
honden met hun baasje zwemmen in het zwembad in
Valthermond
• Stichting Kinderparadijs in 2e Exloërmond
organiseerde een Rommelmarkt in de Geert
Teisstraat
• Kindercentrum Zoblij in Gasselte vierde het 5-jarig
jubileum
• Het laatste Stratenmakersfestival in 2e Exloërmond
werd een groot succes
• Familie Albring in Drouwenermond deed de deuren
open van hun melkveehouderij
• Rien van Manen vierde zijn 12,5- jarig jubileum.
Hij was 12,5 jaar gevestigd in het Wellness Centre in
Borger

Oktober

2022

• In Gierveen werd een Fruitpersdag en een
Herfstmarkt georganiseerd
• Avitec uit Nieuw-Buinen werd nieuwe partner van
Volleybalclub Samen Lycurgus in Groningen
• In Borger vond de Jaarmarkt plaats
• Ook Borger-Odoorn stond in het teken van de
Nationale Sportweek
• Greetje Docter, Grietje Hendriks, Marry Mulder en
Saakien Oosting waren 40 jaar lid van Tonegido. Ook
Aaltje Hadderingh werd gehuldigd, zij zong meer
dan 50 jaar bij verschillende koren en kreeg hier
voor de bondsspeld en een oorkonde
• De Seniorenvereniging Borger startte het
winterseizoen
• In de Kruimel in Gasselte werd een geweldige reünie
georganiseerd
• De collecte in Borger-Odoorn voor KWF bracht ruim
9200,- euro op

Jaaroverzicht

• De Baptisten Gemeente 2e Exloërmond organiseerde
een Rommelmarkt

• De RegioBank in Exloo organiseerde de
Kinderspaarweken

• In Klijndijk vond weer de Herfstfair plaats

• KunstKring Borger-Odoorn organiseerde de
Kunstroute langs dertig ateliers

• Muziekvereniging Harmonie in Gasselte
organiseerde een droge worst actie
• In Gieterveen werd het Legpuzzel Kampioenschap
georganiseerd

• OBS De Westhoek in 2e Exloërmond organiseerde een
gezellige Herfstmarkt
• Snacktaria De Vijver in Nieuw-Buinen sloot de deuren

• Agneta’s Kinderopvan in Borger bestond vijftien jaar

• In Gieten werd de Najaarsmarkt georganiseerd

• Wethouder Hartsuiker nam in Exloo de Drentse
Klimaatklok in ontvangst

• Burgemeester Seton ging eten koken in
Drouwenerveen bij 25 Graden Noord

• In Borger werden vrijwilligerswaardering bonnen
uitgereikt
• Rederijkerskamer Ees bestond 100 jaar maar stopte
wegens te weinig leden
• In Buinen werd het dorpsfeest georganiseerd
• Maar liefst 345 deelnemers genoten in en rond Exloo
van ATBeetje Vals Plat
• HOVC boekte een historische zege bij het debuut in
de tweede klasse
• Boiten Techniek in Stadskanaal organiseerde een
geslaagde open dag
• In Gasselte vond de Geopark Hondsrug Classic
plaats, met als belangrijk onderdeel het Nederlands
Kampioenschap Mountainbike Marathon
• Week in Week uit publiceerde een interview met
Henk Bolk en Aron Zwiers uit 2e Exloërmond: zij zijn
de bedenkers van ZLOT anti-diefstal palen
• Kirsten Boerema Uitvaartverzorging bestond tien
jaar
• Ook in Nieuw-Buinen werd de Burendag een geslaagd
evenement
• De Hubo in Borger organiseerde een geslaagde
kassabonactie
• Het echtpaar Pepping uit Borger vierde de 60-jarige
huwelijksdag

Midden in de Samenleving

• Motortoerclub Nieuw-Buinen organiseerde een BBQ
• Badmintonclub Tonegido in 2e Exloërmond
organiseerde een open dag
• OBS De Linderakkers in Valthe organiseerde een
reünie voor leerlingen uit de jaren 1991 en 1992
• Er kwam eindelijk beweging rond de verkoop van
het oude gemeentehuis in Gasselternijveen
• De Harmonie uit 2e Exloërmond gaf een concert in
Valthermond

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Nieuwe eigenaren en mooie toekomstplannen voor
Camping de Zeven Heuveltjes in Ees
Op 1 juli van dit jaar werden Edwin en
Afke Agema de nieuwe eigenaren van
Camping de Zeven Heuveltjes in Ees.
Midden in het kampeerseizoen dat toen al
begonnen was maar ondanks dat kunnen
zij terugkijken op een geslaagd eerste
halfjaar.
Camping de Zeven Heuveltjes is een gezellige familiecamping waar zowel voor jong
als oud van alles te beleven is. Toch hebben
Edwin en Afke voor de toekomst allerlei
ideeën voor de camping zodat het campingleven nog leuker zal worden. “Maar dat
staat wel allemaal nog in de kinderschoenen,
we moeten natuurlijk eerst allemaal gaan
bekijken wat haalbaar is en hoe we onze
ideeën het beste vorm kunnen gaan geven”,
vertelt Edwin. Ervaring met het runnen van
een camping hebben ze in ieder geval want
voor de overname runden ze al een andere
camping.
Afwisselend in Friesland en Drenthe
Edwin en Afke komen oorspronkelijk uit
Friesland en wonen afwisselend in Friesland
en Drenthe. “Dat zal ook zo blijven hoor”,
legt Edwin uit, “Jeroen en Marlotte zijn
dagelijks in Ees aanwezig als beheerders van
de camping en dat geeft ons de mogelijkheid
om heen en weer te reizen tussen Friesland
en Drenthe want we willen Friesland niet
helemaal gaan verlaten en vinden het wel
prettig om toch nog wat scheiding te hebben
tussen privé en werk.” Camping de Zeven
Heuveltjes is van 1 april tot 10 oktober
geopend voor kampeergasten maar er wordt
gekeken naar de mogelijkheden om van de
jaarplaatsen ook echt jaarplaatsen te kunnen
maken zodat deze het hele jaar door gebruikt
kunnen gaan worden. “Op de camping is er
voor ons trouwens het hele jaar door genoeg

werk te verzetten, sommige mensen denken
dat we in de winter gewoon stilzitten maar
dat is echt niet zo”, aldus Edwin. “Zo hebben we kilometers heg die gesnoeid moeten
worden en dat is niet in een week klaar en is
dit natuurlijk ook de tijd van het jaar om het
onderhoud aan toilet- en douchefaciliteiten
te plegen.”
Toekomstplannen
Voor wat betreft de toekomstplannen is er nu
al 1 ding duidelijk, er zullen geen jaarplaatsen

verdwijnen maar de wens is wel om wat speciale verhuuraccommodaties op de camping
te gaan realiseren. Edwin: “We weten nog
niet precies hoe en wat maar het moeten in
ieder geval accommodaties worden met een
bepaald thema of bijzonder uiterlijk, iets
waarmee we ons kunnen onderscheiden van
andere campings.” Edwin laat weten ook
te gaan onderzoeken of er iets van horeca
op de camping kan worden ingericht zodat
mensen de camping niet meer af hoeven
voor een lekkere of snelle hap eten of een

drankje. Datzelfde geldt voor een animatieteam want daarmee zou de camping een nog
grotere aantrekkingskracht kunnen krijgen
op gezinnen met kinderen en opa’s en oma’s
die met hun kleinkinderen komen kamperen.
“Er is dus nog genoeg te doen op de camping maar omdat we het belangrijk vinden om
alles ook echt goed te gaan doen zal het allemaal goed doordacht, in kleine stapjes gaan
gebeuren”, zegt Edwin tot besluit. (Week in
Week uit / Miranda Wolters)

Onderstaande ondernemers wensen u
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Oktober

2022

• Op 2 oktober 2022 was het precies 80 jaar geleden
dat er circa 1700 Joden uit heel Nederland naar Kamp
Westerbork werden afgevoerd
• MTB Route in Gieten kreeg een prijs omdat ze
werden uitgeroepen tot de meest duurzame MTB
trail van Nederland
• Valthermond won de derby tegen SC Stadskanaal
met 0-4
• Na twee speelrondes waren Valthermond en HOVC
trotse koploper in de tweedeklasse
• Willem Sikkema en Elsina Nanninga uit Gasselte
waren 65 jaar getrouwd
• Thorsten Leeuw uit Buinen werd eigenaar van Expert
in Emmen
• Carspel Oderen vierde het 25-jarig bestaan in Valthe
• Expertise Centrum in Klijndijk lanceerde een
geheel nieuwe behandelmethode voor spier- en
gewrichtsklachten als gevolg van artrose en/of
chronische pijnklachten
• Egberts Fietsen in Borger organiseerde een
opstapdag voor aangepaste fietsen
• Er werden werkzaamheden uitgevoerd aan de N374
t.h.v Nieuw-Buinen
• Het Jachtseizoen werd geopend bij het Drents
Jachthuis in Nieuw-Buinen
• De collecte voor de Nierstichting in Borger en
omgeving bracht ruim 2200,- euro op
• Gemma Klasen organiseerde een eigen Herfstfair in
Nieuw-Buinen
• OBS De Zwing in Exloo kreeg een nieuw schoolplein

Jaaroverzicht

Midden in de Samenleving

• In Borger-Odoorn kwam de Prummeltour door
Valthermond en 2e Exloërmond

• FamFam uit Borger verzorgde een modeshow bij de
Vrouwen van Nu in Exloo

• In Drouwenermond en Borger werden twee
praotbankies onthult

• Coop Odoorn kreeg een gouden certificaat voor
gezondere super

• Jo Tingen uit Gieten publiceerde voor de vierde keer
een boek over zijn geboorteplaats

• Stichting Goede Doelen Valthe rijkte cheques 2022 uit

• Duizend mensen bezochten de Modelautobeurs in
Valthermond

• Gemeente Borger-Odoorn maakte bekend dat men in
november onderhoudswerkzaamheden ging
uitvoeren aan het fietspad Exloo/Odoorn

• In Valthe werd een vereniging opgericht om het
esdorp Oud-Valthe te sparen

• Oringer Stee in Odoorn werd nieuwe opvanglocatie
voor Oekraïense vluchtelingen

• Dominee Anneke Wouda vertrok bij de PKN
Gemeente van Nieuw-Buinen, Buinerveen en
Drouwenermond

• De Jeu de Boule Baan in Odoorn werd opgeknapt
voor vrijwilligers

• JOB Fietsen vestigde zich als fietsenmaker in Odoorn
• In Drouwenerveen kwam een extra opvang locatie
voor crisis noodopvang
• Groep 8 van OBS Meander in Borger won de E-Waste
Race
• Vijftig personen bezochten in Drouwen de speciale
informatieavond over verduurzaming, isoleren en
financieren
• De Vrouwen van Nu in Buinen vierden het 90-jarig
bestaan
• In het Buinerhornse Bos in Nieuw-Buinen werd de
Sweet Halloween middag georganiseerd
• Het dorpshuis in 2e Exloërmond kreeg een nieuw
logo
• Er was een gigantische opkomst voor het Pleinfeest
van School 75 in Nieuw-Buinen

• In Borger genoot men van het tentfeest Tukker FM
• Er kwamen lovende reacties op de negende ‘Lekkere
Wandeling’ van Bakkerij Joost in Odoorn
• Er werd een nieuwe autoroute gelanceerd die
mensen langs de mooie plekken van de Hondsrug
brengt
• Liesbeth Woest uit Gieten bracht het Kinderboek ‘De
Droomversnelling’ uit
• Er was een zeer geslaagde dorpsbrunch in
Gasselternijveen
• Roy Feiken van Buinerveen ging per direct naar SETA
• Valthermond verloor in het bekertoernooi na
strafschoppen van derdeklasser Twedo
• Een hardwerkend Buinen werd door Gieten
uitgeschakeld in het bekertoernooi
• Het Unesco Geopark Hondsrug Crosscircuit ging
weer van start

• Greet Beerman en Olga Alting van Geusau gaven een
geslaagde signeersessie in de Bruna in Borger

• Veel vereniging in het verspreidingsgebied van Week
in Week uit namen deel aan de Rabo ClubSupport
actie

• Danien ten Berge in Exloo werd Nederlands
kampioen speerwerpen

• De Voedselbank Borger-Odoorn bedankte via Week in
Week uit een groot aantal bedrijven voor hun steun

• In Gieterveen werd het feest Gigantisch Gieterveen
georganiseerd

• Het Glasmuseum in Nieuw-Buinen kreeg een nieuwe
locatie

• WKE-trainer Albert Koops keek in Week in Week uit
vooruit naar de topper tegen Valthermond

• Ap en Hennie Schimmel uit Borger waren 70 jaar
getrouwd

• Actioncenter vestigde zich in Borger

• In Ees werd de Bartje’s Paardendag georganiseerd

• Hutspotactie VV Buinen werd een groot succes

• Gerbrand van Boven organiseerde een ploegdag met
trekpaarden in Drouwen

• Jordy Weggemans, voetballer van Valthermond,
raakte zwaar geblesseerd en werd direct succesvol
geopereerd

• In Borger-Odoorn vond een fietsverlichtingsactie
plaats. Dit werd georganiseerd door de gemeente, de
politie en Egberts Fietsen in Borger

• De Cultuurkeet was een week op bezoek in Gieten

• Borger-Odoorn breidde de starterslening uit

• De voetbalderby tussen Nieuw-Buinen en
Gasselternijveen eindigde in 1-1

• Vanaf de camping De Lente van Drenthe bij het
Gasselterveld startte de Summer Ultra

• Het Superfest in Gieterveen werd een mooi feestje

• Exloër Keitjes vierde het eerste lustrum

• Voor inrichting van het plein in het centrum van
Exloo werd 150.000,- euro subsidie toegekend aan de
Dorpsraad – Beheerstichting Exloo

• Er werd in Gasselternijveen feestelijk afscheid
genomen van buurtwerker Carla Ijtema

• Willem Rosing uit 2e Exloërmond kreeg van de KNSB
de Zilveren Waarderingsspeld

• In Gieten werd de Kleding en Speelgoedbeurs
georganiseerd

• In de bibliotheken van Borger-Odoorn werd er
gestart met de verkoop van afgeschreven boeken

• Wethouder Bas Luinge trapte het jubileumjaar af van
VV Gasselternijveen

November

2022

• Annie Veenema en Hillie Harms van het reisbureau in
Borger, gaven het stokje over aan Marieke Veenema
• Revoort Slopen en Saneren in 2e Exloërmond vierde
het 25-jarig jubileum

Jaaroverzicht
• Jasper Wanders wandelde op blote voeten van
Kwinstheul naar Borger. Dat deed hij met een reden,
want sinds enige tijd woont zijn moeder in de Herik
in Borger omdat zij Alzheimer heeft

• Autocentrum Borger organiseerde een geslaagde
Auto Test Dag

• Bospaviljoen De Woudstee in Drouwen maakte in
november bekend dat zij vanaf dat moment het hele
jaar door open zijn

• Er was een Kerstshow bij De Zonnebloem in
Valthermond

• Zwemclub Borger verkocht weer huis aan huis
duizenden mandarijnen

• Het Oerweekend in Hunebedcentrum te Borger werd
weer een prachtig evenement

• Buurtvereniging Bargakkers in Borger vierde het
45-jarig bestaan
• De slagers van de supermarkt in Odoorn wonnen
drie keer goud op de Slagers Vakbeurs in Utrecht
• De nieuwbouw van het Esdal College in Borger ging
officieel van start
Midden in de Samenleving

• Joep Salomons, voetballer van Gasselternijveen, brak
tijdens een wedstrijd tegen Schoonebeek zowel zijn
scheen- als kuitbeen
• Hillie van der Wal uit Gieten won in Delfzijl de
Zeemijlenloop
• Wethouder Ankie Huijing rijkte de prijzen uit op het
Hunebedtoernooi van Judovereniging Borger
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November

2022

• Gemeente Borger-Odoorn sprak met meerdere
ondernemers tijdens het ondernemersontbijt in
Drouwen
• De ‘Dubbel December Pret’ actie ging weer van start.
Week in Week uit sponsorde wederom de
zegelboekjes voor de deelnemers.
• In Odoorn was een geslaagde inloopochtend op
Voorschool De Weiert
• Feyenoord fans uit Borger en omgeving keken voor
de allerlaatste keer naar een wedstrijd van hun club
in Café ‘t Hunebed in Borger, omdat Klaas en Ria hun
zaak hebben verkocht
• In Borger vond het Korenfestival 2022 plaats
• Medewerkers van Restaurant De Weme in Borger
genoten op Tenerife. Men was daar vanwege het
25-jarig bestaan van De Weme

Jaaroverzicht
• MCV organiseerde showdagen in Valthermond
• In Gasselternijveen werd een informatieavond
gehouden waar mensen energie besparingstips
kregen
• In Borger werd weer de jaarlijkse Harm Tiesingdag
gehouden
• Hendrik Hilbolling werd benoemd tot erevoorzitter
van VV Gieten
• Borger vierde het Sint Maarten feest op het
Dorpsplein
• Prinses Esther Yvonne werd de 45e hoogheid van C.V.
’t Meul’ndobbegie in Gasselte
• Taxi Nijmeijer kreeg een nieuwe naam en heet
voortaan Taxi Borger

Midden in de Samenleving

• 33 vluchtelingen genoten van een maaltijd in
Dorpshuis Exloo
• Winter Fair bracht Nieuw-Buinen in winterse sferen
• In Week in Week uit stond een artikel dat Hotel Bieze
in de verkoop komt
• Er kwam groen licht voor De Koel in Borger en
Hallenhoes in Exloo
• Nick Eding Verhuur kreeg een nieuw adres in
Valthermond en is nu gevestigd aan Zuiderdiep 397
• De Winkelweek in Borger werd een doorslaand
succes
• Het hunebed in Borger kleurde oranje voor Orange
the World
• De regio maakte tijdens een open huis kennis met
het Woonhuis Groenewold in Borger

• Harm Marissen in Borger werd 101 jaar

• In Valthermond was een benefietconcert voor de
oorlogsslachtoffers uit Oekraïne

• De Open Bedrijven Dag in Borger-Odoorn werd weer
een gezellig evenement

• Het eerste elftal van Nieuw-Buinen verloor keeper
Marcel Waarsing met een enkel breuk

• Haarstudio Danielle in Borger vierde het 5-jarig
bestaan

• Ondernemersvereniging Borger bestond 101 jaar

• Ondernemers in Gieten organiseerden weer de
Kassabonactie

• Er was een geslaagde Boomplantdag in het Dorpsbos
in Gasselternijveen

• In het Wapen van Exloo werd een Ladies Night
georganiseerd

• Het postagentschap ging weg uit Valthe

• Na alle perikelen van de afgelopen periode richt het
dorpshuis in Nieuw-Buinen de blik weer op de
toekomst

• In Gieten werd de eerste deelkast geplaatst door de
huurdersvereniging
• Gonny Otten nam afscheid van de Bibliotheek in
Borger en ging met pensioen
• NPO Radio 1 kwam live uit Valthermond. Er werd
een uitzending gemaakt door Erik Dijkstra en Frank
Evenblij.

• In Drouwen werd de Boomkroonpad Cross een succes
• Treens in Borger bestond 15 jaar

• Karin Katoen uit Valthe werd een van de winnaars
voor De Aviko Buurttafel prijs

• In Gasselternijveenschemond maakte men bekend
dat de ijsbaan in oude glorie wordt hersteld

• Willem Jan te Velde en Aaltje Koers uit Gieten waren
60 jaar getrouwd

• Valthermond won de derby tegen HOVC met 5-0

• In Odoorn werd het Warmte Festival georganiseerd

• Buinen won de burentwist tegen Buinerveen met 6-2

• In Natuurparkje Alinghoek in Drouwen was een
Natuurwerkdag

• In de hele regio werden er Sinterklaas intochten
georganiseerd

• Tafeltennisvereniging Tornado’ 65 uit Valthe
kreeg nieuwe shirts aangeboden van Notariskantoor
Rosenbaum in Emmen en van Primera Kloosterveste
in Assen

• In Odoorn werd bekend gemaakt dat er tijdens
Hemelvaart geen Drentse Wandel 4 Daagse wordt
gehouden

• Gemeente Aa en Hunze kocht het terrein van Yorneo
in Papenvoort

• Boerin Agnes werd sponsor van 35+
VV Gasselternijveen

• VV Nieuw-Buinen zette Rene Aalberts en Ugo Raatjes
in het zonnetje omdat ze respectievelijk 25 en 50 jaar
onafgebroken lid waren van de voetbalclub

• Een Filipijnse delegatie bezocht OBS De Poolster in
Nieuw-Buinen

December

2022

• Rederijkerskamer Borger schitterde op het podium in
Borger
• Gemeentebelangen Borger-Odoorn bezocht
mechanisatiebedrijf Meijering in Klijndijk
• Mibu wijnen in Buinerveen organiseerde een
eindejaars proeverij
• Dorine Rensen gaat vertrekken als
gemeentesecretaris van de Gemeente Borger-Odoorn
en gaat werken bij de provincie Drenthe
• In 2e Exloërmond organiseerde AZ Autoservice en
Schadeherstel de Wintercheck

• De VVD ging op werkbezoek bij Week in Week uit

Jaaroverzicht
• In Cultureel Centrum no 11 in Valthermond deed
men mee aan Wereldlichtjesdag. Er werden lichtjes
aangestoken in dankbare herinnering aan alle
kinderen die zijn overleden
• Bij de Hunsowhal in 2e Exloërmond werd een grote
kerstboom geplaatst
• Voetbalvereniging Gieten kreeg een nieuwe
kalkwagen
• In Café Bussemaker in Exloo was een inloop
bijeenkomst over de nieuwe natuur van De
Boermastreek

• Lotte van der Scheur van de Montessorischool in
Borger werd de nieuwe kinderburgemeester van
Borger-Odoorn
• Na een prachtige verbouwing van ruim twee weken
ging Jumbo Abbas in Gieten weer open

Midden in de Samenleving

• Roelof en Marianne Hadderingh maakten in Week
in Week uit bekend dat zij stoppen als beheerders
van Dorpshuis De Trefkoel in Gasselte
• Stichting OPO Borger-Odoorn en de elf openbare
scholen kregen een nieuwe huisstijl
• In Gieten heeft men plannen om de ijsbaan te
verharden
• De kerstfair van Atelier de Tuinkamer in
Valthermond werd bezocht door ruim 1200 mensen
• De Protestantse Kerk in Gasselte organiseerde een
inzamelingsactie voor De Voedselbank

• Silja van den Brink werd de nieuwe eigenaar van
Popschool Borger

• De Vrouwen van Nu in Exloo hebben knijpertjes en
rolletjes aangeboden aan asielzoekers die in Exloo
wonen

• In Odoorn werd bekend gemaakt dat dorp een
kabouterbos krijgt, de opening is op 7 januari 2023

• De Cafetaria in Borger werd geopend voor het
publiek en is een aanwinst voor Borger en omgeving

• Stefan Reitsema werd de nieuwe voorzitter van
VV Gieten

• In de hele regio werden weer een tal van
kerstmarkten en kerstfairs georganiseerd

• De heer Hulshof uit Borger werd gehuldigd voor zijn
75-jarig lidmaatschap van de FNV

• Zangvereniging Tonegido gaf een kerstconcert in Het
Witte Kerkje in Gasselte

• Op meerdere begraafplaatsen konden mensen hun
naasten herdenken

• HOVC presenteerde in Odoorn nieuwbouwplannen
van het nieuwe complex

• In De Dorpskerk in Gieten werd een kerstmarkt
gehouden voor goede doelen

• In Valthe werd het Pleinfeest georganiseerd

• SV Borger gaf de eigen presentatiegids uit

• Vrijwilligers van VV Gasselternijveen maakten zich
in De Dagwinkel sterk voor De Voedselbank
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Wiljan Vos: van aanvoerder naar elftalleider

‘Ik mis het spelletje echt enorm’
Tien jaar lang – waarvan zes jaar als
aanvoerder - was Wiljan Vos (29) de
defensieve rots in de branding van het
eerste elftal van Borger. Toch zette Vos
na de promotie naar de derde klasse een
punt achter zijn loopbaan. ‘Dat heeft
alles te maken met mijn heupen. Mijn
heupen staan wat naar buiten, waardoor
de spieren niet helemaal goed over de
heupen lopen. Dat irriteerde enorm. Ik
kwam na een wedstrijd op zondag amper
mijn bed nog uit. Daarom heb ik besloten
om te stoppen’, vertelt Vos, die gelukkig
wel behouden bleef voor de club. Want
tegenwoordig vervult hij de rol van elftalleider van de hoofdmacht van trainer Arne
Joling.
‘Ik heb er flink last van gehad’
Hoewel hij zich ondertussen als een vis in
het water voelt in zijn nieuwe rol, mist Vos
het voetbal zeker. ‘Zeker in de voorbereiding
was dat best pijnlijk. Ik heb er flink last van
gehad. Wat echter wel zo is, is dat ik nu veel
minder last van mijn heupen heb. Ik fiets
tegenwoordig en heb dan weinig last. Het is
een rationele beslissing geweest om te stoppen en gelukkig ben ik ik mijn nieuwe rol
nog wel nauw betrokken bij het elftal.’
Betrouwbare verdediger
Vos was een zeer betrouwbare verdediger.
‘Ik moest het hebben van mijn inzet en
fanatisme. Ja, ik was wat dat betreft wel een
aanjager. Het afscheid? Dat was natuurlijk
prachtig met de promotie in Pesse tegen
SVN’69. Mijn neefje Matthijs Brink opende
toen op schitterende wijze de score. Matthijs
heeft nu ook de aanvoerdersband van me
overgenomen’, vertelt Vos. Als elftalleider is
hij nauw betrokken bij het eerste elftal. ‘Ik
organiseer veel, iets wat ik ook als voetballer

ook altijd al deed. Ook in technisch opzicht
mag ik elke woensdag mijn zegje doen. Wat
dat betreft ben ik echt nauw betrokken en
dat voelt goed. Op dit moment staan we er
natuurlijk heel goed voor. En dat met een
jonge ploeg. Het gekke is dat ik altijd in een
vrij jonge ploeg gespeeld heb en dat is nu dus
niet anders. Het wordt ons met de verster-

kte degradatie natuurlijk niet gemakkelijk
gemaakt, maar als we gevrijwaard blijven van
blessures dan moeten we ons gewoon kunnen handhaven.’
Clubman
Vos is een echte clubman. ‘Ik denk dat we
op de goede weg zijn. De club is stabiel, er

is veel aandacht voor de jeugd en bovendien
proberen we ook rondom de wedstrijden
vaak iets leuks te doen. Ook de PR en social
media hebben we als club hele erg goed voor
elkaar. Daar kan ik best van genieten, al moet
ik eerlijk zeggen dat ik het liefst nog op het
veld had gestaan.’ (Week in Week uit/Vincent
Muskee)
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Roelof en Marianne Hadderingh nemen afscheid van dorpshuis
De Trefkoel
Met ingang van 1 januari stoppen Roelof
en Marianne Hadderingh bij dorpshuis
De Trefkoel in Gasselte. Na dertien jaar
meegedraaid te hebben in het dorpshuis,
komt er binnenkort een einde aan hun tijd
bij De Trefkoel.
Door Eline Lohman
Onder meer door corona is de omzet van het
dorpshuis gedaald. En omdat daarnaast ook
nog ‘de chemie met het bestuur’ minder was
geworden, volgens Roelof, neemt hij afscheid
van het dorpshuis. Ook zijn vrouw Marianne,
die vaak in het dorpshuis te vinden was om
een helpende hand te bieden, stopt. “Dertien
jaar lang hebben we dit gedaan. We nemen
dan ook met een weemoedig gevoel afscheid
straks. Roelof moest nog vier jaar tot zijn
pensioen en hij had het graag volbracht bij
De Trefkoel, maar dat heeft hij niet gered.
Jammer, want wij hebben het er goed naar
onze zin gehad al die jaren. We hebben er
leuke contacten opgebouwd met mensen,
ook doordat er allerlei leden van verenigingen over de vloer komen. Elke avond zaten
er mensen aan de bar die een borreltje bij
ons kwamen drinken, erg leuk. We gaan het
dorpshuis en de mensen zeker missen.”
Het wordt voor Roelof binnenkort tijd
voor iets anders. “Ik werk ook nog op een
bloemenveiling, daar ga ik meer uren bij
werken. En ik ga iets in de catering doen,
met barbecues. Ik heb zeker nog ideeën,
dat komt wel goed.” Marianne gaat meer in
de thuiszorg werken. Het dorpshuis zal het
in het nieuwe jaar zonder Roelof en Marianne moeten stellen. Dat zullen mensen wel
merken, denken zij. “Twee mensen gaan de
coördinatie van het dorpshuis op zich nemen
en de rest zal met vrijwilligers gedaan moeten

worden. Op zich zal er niet zoveel veranderen, maar toch zijn er wat dingen die anders
zullen zijn. Een schoonmaakbedrijf komt
bijvoorbeeld schoonmaken, een taak wij eerst
op ons namen. En verenigingen moeten
meer zelf gaan doen, zoals koffie of thee

inschenken. Daar komt nog bij dat de activiteit ‘Schuif maar aan’, waarbij mensen voor
acht euro een maaltijd konden krijgen, naar
alle waarschijnlijkheid zal stoppen. Jammer,
want onder meer door deze activiteit konden
mensen een praatje maken met elkaar en

werd de eenzaamheid minder. We hebben het
gevoel dat we daar wat aan bijgedragen hebben, aan het verminderen van eenzaamheid
en dat is een goed gevoel.”
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HOVC voorzitter Harold Enting

‘De fusie is zeer goed en eigenlijk geruisloos verlopen’
gaan maken van de accommodatie in Valthe.
Door de fusie hebben we nu 450 leden. We
worden een grote club wat dat betreft. Als
je ziet dat we zeven seniorenteams hebben,
dan zijn er denk ik niet veel clubs die dat ook
hebben. Op de zondagochtend is het hier
een drukte van belang. Prachtig om te zien.’
Weekendvoetbal
Wat bij HOVC zeker geen kwestie is, is
de vraag of de hoofdmacht op zaterdag
of zondag moet spelen. ‘Ik heb nog nooit
signalen gehoord dat we de overstap naar
de zaterdag zouden moeten maken. Wat ik
wel verwacht is dat we over een aantal jaren
de overstap maken naar weekendvoetbal.
Daar gaat het toch naar toe en daar zullen

Het was een bewogen jaar voor HOVC en zeker ook voor voorzitter Harold Enting.
Niet alleen werd duidelijk dat zijn club een gloednieuw en werkelijk prachtig nieuw
complex krijgt, ook fuseerde zijn HOC met Valther Boys en werd HOVC geboren.
‘Dat proces is eigenlijk geruisloos verlopen’, blikt Enting terug.
Logisch
‘In de B-categorie werkten wij als HOC al
nauw samen met Valther Boys. Het tweede
en derde team van Valther Boys hadden
eigenlijk altijd te weinig spelers. Wij vulden
dat vaak al aan met spelers uit ons derde
en vijfde elftal. Wat dat betreft was de fusie
eigenlijk ook wel logisch. In totaal zijn
er ongeveer drie teams van Valther Boys
geïntegreerd binnen de club. Die teams zijn
nu helemaal verdeeld over de verschillende
teams. Dat proces is heel gemakkelijk gegaan
eigenlijk. Ik heb de indruk dat de spelers zich

ondertussen ook echt thuis voelen bij onze
club’, zegt Enting.
Sfeer
Een fusie kan ten koste gaan van de sfeer
bij een club. Bij HOVC is dit geen seconde
aan de orde geweest. ‘Sfeer is binnen onze
vereniging enorm belangrijk. Bij ons moet
prestatief en recreatief voetbal hand in hand
gaan. Mooi om te zien is dat er ook steeds
meer mensen uit Valthe bij de wedstrijden
komen kijken. Dat is ook belangrijk, zeker
ook omdat we straks nog gebruik moeten

al 20 jaar goede ideeën!

we gewoon in mee moeten gaan’, zegt de
voorzitter.
Fulltime
Enting heeft het druk. De vernieuwing van
het sportpark staat voor de deur. ‘Dat is een
geweldig en leerzaam proces, waar wel heel
erg veel tijd in gaat zitten. Ja, je zou zeker
in deze periode fulltime met de club bezig
kunnen zijn. Ik heb er echter een drukke
baan naast, dus het is soms wat passen en
meten. Maar mij hoor je niet klagen hoor. We
hebben een geweldige club en spelen straks
op een geweldig complex. Meer heb ik als
voorzitter echt niet te wensen.’ (Week in Week
uit/Vincent Muskee)
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Nieuw Buinen trainer Hindrik Snijders

‘Of me het tegengevallen is? Nee, dan doe ik de spelers tekort’
De vrije val van voetbalclub Nieuw
Buinen lijkt nog niet ten einde. Want
opnieuw staan de oranjehemden op de
laatste plaats, nu in de derde klasse.
Nieuw Buinen begon het seizoen met
een nieuwe trainer, Hindrik Snijders. De
oefenmeester liet onlangs weten na dit
seizoen te vertrekken. ‘Of het me tegen is
gevallen? Nee, want dat de ik mijn spelers tekort. Ik moest echter een beslissing
nemen en daarbij naar de toekomst kijken
En wat dat betreft waren er gewoon teveel
twijfels’, legt de vertrekkende trainer uit.
Afweging
Nieuw Buinen wilde graag met de trainer
verder. ‘Ik moest toen een afweging maken
en richting de toekomst kijken. Stel dat we
ons weten te handhaven? Dan weet je dat
je volgend seizoen weer voor een pittige
opgave staat. En stel dat je degradeert. Dan
kun je er van uitgaan dat tien procent van
de selectie vertrekt of stopt. En dan? Ik wist
waar ik dit seizoen aan begon. Ik weet echter
niet hoe de situatie volgend seizoen is. Dat
alles samen heeft me doen besluiten om te
vertrekken’, legt Snijders uit.
Via de nacompetitie
Snijders nam de beslissing niet lichtvaardig.
De band met de selectie is prima. Spelers
lopen met hem weg. ‘Ik werk ook heel prettig met deze groep. Er wordt ook gewoon
goed en hard getraind. Daar ligt het allemaal
niet aan. Wat dat betreft moeten de jongens
zichzelf ook eens belonen. En vergeet niet
dat we nog een seizoenshelft hebben hè. We
gaan er samen nog echt voor. Voornaamste
doel is om eerst voorbij de onderste twee
plaatsen te komen. Wellicht kunnen we ons
dan via de nacompetitie nog
handhaven.’

Nieuwe spelers
Snijders weet wel wat er bij de club moet
gebeuren. ‘Als je naar de club en de selectie
kijkt, dan moeten er gewoon jongens bij.
Ook voor dit seizoen heb ik met verschillende spelers gesproken om hier te komen voetballen. Het is tegenwoordig voor een club
als Nieuw Buinen ook moeilijk om nieuwe

spelers te binden. Zeker, in de JO19 zitten
zeker wel een aantal interessante spelers. Die
zijn echter nog niet ver genoeg om volgend
seizoen al vaste basisspelers te worden.’
Toekomst
Zijn eigen toekomst is nog onduidelijk. ‘Ik
heb UEFA B en mag dus tot en met de

tweede klasse trainen. Ik zie wel wat er op
mijn pad komt. UEFA A? Voorlopig denk
ik daar niet aan. Mijn doel is om eerst maar
eens bij een sterke derde- of een goede tweedeklasser aan de slag te gaan. Om ervaring
op te doen. Vervolgens zien we het allemaal
wel.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Uitgebreide feestweek voor 200-jarig bestaan van Nieuw-Buinen
Volgend jaar bestaat Nieuw-Buinen 200
jaar en dat gaat zeker niet onopgemerkt
voorbij. De inwoners van zowel NieuwBuinen als Buinerveen kunnen een flinke
feestweek verwachten.
Door Eline Lohman
Een groot feest voor jong en oud: dat staat
van 31 mei tot en met 4 juni op het programma. Er is een uitgebreid programma
samengesteld om het jubileum te vieren. De
aftrap vindt plaats op de woensdagmiddag,
met een spelmiddag voor de jeugd tot acht
jaar. In de avond wordt de feestweek officieel
geopend door de burgemeester, met daarna
een echte dorpsavond, inclusief filmpjes
die verenigingen gemaakt hebben over hun
vereniging en optredens van allerlei lokale
musici. De donderdagmiddag is gereserveerd
voor de oudere doelgroep, met muziek. In de
avond is er een pubquiz. Op vrijdag is er een
culturele wandeltocht waar mensen aan mee
kunnen doen, verder drie voorstellingen en
ook nog een avond voor de jeugd tot 15 jaar,
gevolgd door een feestavond voor de wat
oudere jeugd.
Volop gezelligheid is er op de zaterdagochtend, tijdens het dorpsontbijt. In de middag staat er een reünie op het programma,
aansluitend een maaltijd in het dorpshuis,
met een foto-expositie en ook nog een
oldtimershow met oldtimertocht. ’s Avonds
is er een feestavond met als hoofdact Jannes.
Gevolgd op zondag door een collectieve
kerkdienst, een dart-toernooi in de feesttent
en als afsluiter is een feestelijke avond. Tijdens die feestavond vindt ook de uitreiking
plaats van allerlei prijzen, zoals voor de winnaar van de pubquiz en voor wie zijn of haar
straat het mooist versierd heeft. Een gezellige
afsluiter van een bomvolle feestweek.

Er zijn al veel mensen in beweging om er een
mooi feest van te maken, vertelt Peter Zwiers, die blij is dat de organisatie van de jubileumfestiviteiten zo’n uitgebreid programma
kan aanbieden aan de inwoners van NieuwBuinen en Buinerveen. “Vrijwilligers hebben

al 35 kilometer aan duurzame vlaggetjes
genaaid, van oude lakens en lappen! Hiermee
worden de twee dorpen versierd. We hebben
een mooi programma samengesteld. We vinden het namelijk echt bijzonder dat NieuwBuinen al 200 jaar bestaat en daar willen we

graag bij stilstaan. We hebben een mooie,
rijke historie en we zijn trots op dit dorp. Dat
willen we met de feestweek laten zien. We
zoeken met elkaar de verbinding op tijdens
de feestelijke week.”
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Het leven van Marion Maters hangt weer vol slingers

Nadat haar leven vanwege het overlijden van haar echtgenoot Wim en de lockdowns
door corona ineens helemaal stil kwam te staan heeft Marion Maters haar werkzaamheden weer opgepakt. De komende tijd kan men weer op allerlei manieren van haar
creativiteit genieten en zelf is ze enorm dankbaar dat haar leven weer vol slingers
hangt.
“Meer dan 20 jaar hebben Wim en ik samengewerkt in ons theaterbedrijf Maters &
Roberti nadat we elkaar ook via het theater

hebben leren kennen”, vertelt Marion. “Wim
overleed in 2020 na lang ziek geweest te zijn
en amper een week na zijn afscheid volgde

de eerste lockdown vanwege corona. Ineens
werd ik gedwongen om stil te blijven staan,
alle werkzaamheden stopten en het was een
onzekere tijd. Dat leek in eerste instantie
allemaal heel negatief maar achteraf heeft
het me wel geholpen om dingen een plek te
kunnen geven.”
Net toen Marion zich weer wat beter ging
voelen eindigde ook de coronacrisis en
begon ook de telefoon weer te rinkelen. Nu
heeft ze weer een volle agenda en staan er
ook voor volgend jaar alweer leuke projecten
in de agenda.
Zo heeft ze kortgeleden samen met Jeroen
Jacobs uit Valthermond een promotiefilmpje
over de Valtherschans voor de gemeente mogen maken en is ze op dit moment druk met
het regisseren van het stuk Edelweiss van
toneelvereniging UDI in Stadskanaal. “Een
ontzettend leuke groep mensen die stuk voor
stuk in zijn voor een uitdaging en daar hou ik
van”, aldus Marion. Het stuk zal op 11 maart
in theater Geert Teis in Stadskanaal worden
opgevoerd. “Ik raakte met hen in contact
nadat ik een aantal workshops in NieuwBuinen verzorgde als voorbereiding op de
feestelijkheden die daar in 2023 plaats gaan
vinden. Het dorp bestaat dan 200 jaar en we
gaan dan ook het stuk ‘ Veenkracht’ dat ik
ooit met Wim ontwikkelde weer ten tonele
brengen. Zo komen er uit samenwerkingen

ook steeds weer andere nieuwe samenwerkingen en dat is wat zo fijn en bijzonder
is in mijn werk.”
Kortgeleden speelde Marion overigens als
actrice zelf ook nog mee in het theaterstuk
‘Het ontzet van Coevorden’ van schrijver en
regisseur Dick van den Heuvel en organiseerde ze de ‘Ijzerkoekenoproer’ tijdens het
evenement ‘Reuring in de Veste’ in Coevorden.
Voor volgend jaar staan er ook alweer een
aantal mooie projecten in de agenda. “Na
kerst gaat het heel even rustig zijn maar
daarna ga ik aan de slag met de voorbereidingen voor het stuk ‘Oliver’ dat ik voor het
muziektheater de Kanaalstreek ga regisseren.
De voorstellingen zullen pas rond november
2023 zijn maar we beginnen dus in januari al.
Ook ben ik gevraagd om regieassistente te
zijn voor ‘Fanfare op de Hondsrug’ dat van
14 tot en met 18 juni volgend jaar gespeeld
zal worden in Gasselte. Het toneelstuk is
gebaseerd op de film ''Fanfare'' van Bert
Haanstra en het script is geschreven door
Bert Rossing.” Marion zit de komende tijd
dus absoluut niet stil en zal ieder project
ongetwijfeld tot een succes weten te maken
dankzij haar enorme enthousiasme en liefde
voor haar vak. (Week in Week uit / Miranda
Wolters)
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Restaurant de Gaffel staat voor 20ste keer in Lekker 500
Een mooie mijlpaal voor de Gaffel in Valthe: het restaurant staat voor de 20ste keer
in restaurantgids Lekker 500. De gids
komt elk jaar met de 500 beste restaurants
van Nederland en al sinds de start van de
Gaffel staat het restaurant er onafgebroken in.
Door Eline Lohman
Roderik Seubers en Amanda Rixtum vinden
het weer een eer om vermeld te staan in de
gids. “In 2003 zijn we begonnen met ons
restaurant en sindsdien hebben we er elk jaar
in gestaan. Dat vinden wij zelf nog altijd heel
bijzonder, omdat je wel elk jaar weer moet
presteren om in de gids terecht te komen.
We zitten in het zuidoosten van Drenthe en
merken dat er weinig andere restaurants uit
de omgeving in staan. Dat maakt de vermelding extra bijzonder. Er hebben door de jaren
heen wel meer restaurants uit de regio in
gestaan, maar die hebben er of één of een
paar keer in gestaan of bestaan al niet meer.
Dat wij wederom vermeld worden, vinden wij
een eer. Het geeft ons veel voldoening.”
De vermelding brengt extra belangstelling
voor de Gaffel met zich mee, merken Roderik
en Amanda. “Mensen die de gids lezen, nemen deze bijvoorbeeld mee wanneer ze een
dagje naar onze provincie gaan. Ze willen
een hapje eten, zien ons staan in de gids en
komen dan langs. Zeker in de zomer hebben
we er veel baat bij dat we in de Lekker 500
staan.”
Het is Roderik en Amanda nog nooit gelukt
om op te merken wie toch die recensenten
van de Lekker 500 zijn. “De recensenten
komen anoniem eten; wij weten niet wie die
zijn en wanneer ze langskomen om bij ons
te eten. We kunnen wel aan de gerechten
terugzien wanneer ze ongeveer langs zijn

gekomen, omdat we elke maand een ander
menu hebben. We zijn wel altijd nieuwsgierig
wanneer iemand bijvoorbeeld in een notitieblok zit te schrijven, want het zou kunnen dat
die gast dan een recensent van de Lekker 500
is. Hoewel we er echt niet anders door gaan
koken; omdat we altijd goed letten op onze

kwaliteit, maakt het ook eigenlijk niet uit dat
we niet weten wie die recensenten zijn. Wij
staan bekend om onze kwaliteit, dus ons eten
is altijd goed en daarmee zijn we stabiel met
onze smaken.” Roderik is ‘ouderwets Frans
geschoold’, zoals hij het zegt, in combinatie
met moderne technieken. ,,We hebben onze

eigen groentetuin en boomgaard. Er groeit
veel in de omgeving en dat gebruiken we dan
ook. We maken bijvoorbeeld onze eigen jus
en bonbons en ons brood is zelfgebakken.
Niets komt uit een pakje en zo kun je je eigen
smaak in de gerechten kwijt.”
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Grooten Többen Interieur gaat verhuizen
Nog heel even en Grooten Többen
Interieur in Stadskanaal gaat
verhuizen. De vertrouwde plek in
hartje Stadskanaal wordt ingeruild voor een ruimer onderkomen
aan de Handelsstraat 26 in Stadskanaal. ‘Vanwege de verhuizing
zijn we tussen Kerst en Oud en
Nieuw en de eerste week van
januari gesloten. Daarna kunnen
mensen ons op onze prachtige
nieuwe locatie bezoeken’, legt
Edwin Többen uit.
Complete inrichting
De reden dat het alom bekende
bedrijf gaat verhuizen is helder.
‘Ons huidige onderkomen is te
klein. Op de nieuwe locatie is volop parkeerruimte, kan de expeditie beter geregeld worden en hebben we een groter magazijn’, zegt
Többen. Zoals bekend kun je bij
Grooten Többen Interieur terecht
voor een complete inrichting. Dus
voor gordijnen en raamdecoratie,
voor horren en voor vloeren ben je
er aan het best denkbare adres.
‘Jong en oud weet ons te vinden.
We kunnen iedereen bedienen
en ontzorgen. Als het om vloeren
gaat kun je bij ons terecht voor
de meest trendy vloeren en voor
bijvoorbeeld een visgraat vloer,
uiteraard compleet afgewerkt. Ook
voor het leukste en beste tapijt
ben je hier op de juiste plaats. Wij
leveren altijd kwaliteit en bieden
simpelweg alles op het gebied van
inrichten’, zegt Többen.

de kern waar alles om draait bij de
onderneming in Stadskanaal. ‘We
krijgen hier wel eens mensen die
ons de sleutel geven en zelf op
vakantie gaan. Mogen wij de boel
compleet inrichten. Mensen weten

orde, dan staan wij daarvoor en
lossen we het op. Vooraf betalen?
Dat is bij ons niet aan de orde.
Pas als alles klaar en naar wens is,
krijgen klanten een factuur en niet
eerder.’

Kwaliteit en vertrouwen
Kwaliteit en vertrouwen, dat is in

dat ze altijd bij ons binnen kunnen
lopen bij vragen. En is iets niet in

Ervaren specialisten
Grooten Többen Interieur kan een

beroep doen op een eigen team
van vakmensen. ‘En verder hebben we een netwerk van externe
partijen die we in kunnen huren.
Ik ben er zelf echter altijd bij. Ik
neem de klus aan, en ik zorg dat
alles naar wens gerealiseerd wordt.
Kies je ervoor om ons jouw woning
in te laten richten, dan kies je voor

kwaliteit. Bovendien hebben we
natuurlijk in de loop der jaren een
goede naam opgebouwd en weet
je dat je bij ons altijd te maken
krijgt met ervaren specialisten.’
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Kom in beweging en dans mee met Dance Fit in Borger of Buinen

Muziek is leuk, dansen maakt vrolijk en een gezonde levensstijl biedt veel voordelen.
Daarbij hoort regelmatig bewegen en wat is er nu leuker dan dat samen, tijdens de
Dance Fit lessen van Nelleke Honning in Borger of Buinen te doen?
Nelleke heeft van haar hobby haar werk
gemaakt, zingen doet ze al bijna haar hele
leven en daarnaast werkt ze ook als muziekdocent. “Ik geef onder andere muzieklessen
op basisscholen en kom dan onder schooltijd
in de klas om kinderen kennis te laten maken
met muziek. De lessen zijn bedoeld voor
kinderen in alle leeftijdscategorieën dus van
groep 1 tot en met groep 8.” Optreden voor
publiek als zangeres doet Nelleke ook nog

altijd en het is wat boekingen betreft op dit
moment drukker dan ooit. “Ik heb zelfs
keuzes moeten maken en aanvragen moeten
afzeggen omdat ik nu eenmaal niet op twee
plekken tegelijk kan zijn”, zegt ze hierover.
“Dat is waarschijnlijk gekomen doordat ik
zelf ook heel actief bezig geweest ben op
social media en het is natuurlijk ontzettend
fijn om zoveel boekingen in de agenda te
hebben.”

Naast muzieklessen en optredens verzorgt
Nelleke ook een aantal keren per week Dance
Fit lessen in Borger en Buinen. “Ontzettend
leuk om te doen en het sluit hartstikke goed
aan bij mijn andere werkzaamheden.” Het
afgelopen jaar organiseerde Nelleke in mei
een Dance Fit Marathon in Borger om geld
in te zamelen voor het KWF. “Dat was een
groot succes en uiteindelijk mocht ik 1000
euro doneren aan het KWF. Ik denk dat het
zelfs voor herhaling vatbaar is alleen weet
ik nog niet wanneer en waarschijnlijk ga ik
dan andere clubs en verenigingen in de buurt
vragen om het samen met mij te organiseren.

Samen kun je immers meer doen en bovendien kun je alle voorbereidingen dan ook
samen doen.”
In het nieuwe jaar gaan de Dance Fit lessen
weer van start, heb je ook zin om lekker te
gaan bewegen en dansen op allerlei verschillende muziekstijlen? Kom dan gewoon
langs en doe een keer mee, je bent van harte
welkom! Stuur even een mailtje naar
info.ennel@gmail.com voor alle info.
(Week in Week uit / Miranda Wolters)
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‘Wij gaan genieten van ons pensioen’

HKB Hoving Kunststofbouw in Gieten stopt

HKB Hoving Kunststofbouw in Gieten stopt. Het pand en de woning zijn verkocht en Gerrit-Jan en Hennie Hoving gaan straks genieten van hun welverdiende pensioen. ‘Het is prima zo. We hebben het bedrijf 27 jaar gehad en
hebben straks meer tijd voor andere dingen’, legt Hennie uit.
Van Stadskanaal naar Gieten
HKB Hoving Kunststofbouw begon in 1995 in Stadskanaal.
Twee jaar later verhuisde de onderneming naar Gieten,
daar waar het tot aan de laatste dag gevestigd bleef. Bij de
onderneming stond een goed contact met de klant altijd op
de eerste plaats, net als het leveren van kwaliteitsproducten
en het bieden van een uitstekende service. Bij HKB Hoving
Kunststofbouw was afspraak altijd afspraak en kreeg je advies op maat. De offertes waren betrouwbaar en de planning
degelijk. Bovendien kon je er vanop aan dat er altijd snel
geleverd kon worden. Het zijn zaken die straks echt gemist
zullen worden in Gieten en wijde omgeving.

‘We hoeven ons niet te vervelen’
Bang voor een zwart gat zijn Gerrit-Jan en Hennie allerminst. ‘We gaan verhuizen en laten een nieuw huis bouwen.
Daar kijken we echt naar uit. We hebben straks wat meer tijd
voor andere dingen, kunnen er wat vaker met de camper op
uit. Bovendien krijgen we straks een grote tuin. We hoeven
ons dus zeker niet te vervelen straks.’
Regie
Gerrit-Jan en Hennie hebben genoten van het ondernemerschap. ‘Het was een kwestie van hard werken. Toch hebben
we zelf altijd de regie gevoerd. We woonden

weliswaar bij het bedrijf, maar letten er op dat we niet dag
en nacht aan het werk waren. Kwestie van de klanten goed
opvoeden. Gerrit-Jan is 27 jaar om 06.45 uur begonnen
en deed om 17.00 uur de deur dicht. Dat ging altijd prima,
waardoor we altijd tijd overhielden om andere leuke dingen
te doen.’
Loyale klanten
Natuurlijk beseffen Gerrit-Jan en Hennie dat het bedrijf
geen succes had kunnen worden zonder de grote groep
loyale klanten. ‘Langs deze weg willen we de klanten waarmee we zaken gedaan hebben dan ook hartelijk bedanken
voor het vertrouwen dat ze altijd in ons gehad hebben’,
besluiten Hennie en Gerrit-Jan. (Week in Week uit/Vincent
Muskee)
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Klussenbedrijf Niemeijer De specialist in verbouwingen
binnenshuis!
Hoewel Klussenbedrijf Niemeijer pas sinds 2020 actief is, gaat het crescendo met de
onderneming van ondernemer Gert-Jan Niemeijer. Hoewel Klussenbedrijf Niemeijer
geen klus uit de weg gaat, wil het zich in de nabije toekomst vooral focussen op binnenwerk. ‘We kunnen complete verbouwingen binnenshuis uitvoeren. Ook als je een
nieuwe badkamer wilt of de zolder wilt verbouwen ben je bij ons aan het juiste adres.
Dat wil overigens niet zeggen dat we andere klussen uit de weg gaan hoor’, vertelt
Gert-Jan.
Kwaliteit en netheid
Klussenbedrijf Niemeijer staat voor kwaliteit
en netheid. Die aanpak werp vruchten af.
‘Vanaf het begin is het druk geweest. Omdat
het in een bepaalde periode best lastig is om
goede mensen te vinden, hebben we zelfs
een offertestop in moeten voeren. Dat is nu
echter niet meer het geval. Ik heb mijn team
aan kunnen vullen met een aantal goede
mensen waardoor we weer op volle oorlogssterkte zijn en elke klus aankunnen.’
Stapje voor stapje
Niemeijer heeft nog plannen genoeg voor de
toekomst. Een bedrijf met acht medewerkers
is zijn droom. ‘De kwaliteit moet echter altijd
gewaarborgd blijven. Daarom kies ik nadrukkelijk voor stabiele groei. Stapje voor stapje
dus. Ik moet overigens zeggen dat het ondernemerschap me prima bevalt. Er komt veel
bij kijken maar ik heb er nog geen moment
spijt van gehad dat ik voor mezelf begonnen
ben’, zegt Niemeijer.
Gert-Jan Niemeijer besloot het in juli 2020
over een ander boeg te gooien. Hij begon
voor zichzelf en richtte Klussenbedrijf
Niemeijer op. Van die stap heeft hij nog geen
seconde spijt gehad. ‘Het is eigenlijk vanaf
het eerste moment druk geweest’, zegt GertJan. ‘Ook het ondernemerschap bevalt me
echt prima. Ik heb nu zelf het contact met de
klant, doe de aansturing en regel de planning. En dat bevalt mij tot nu toe ontzettend

goed. Hoewel we natuurlijk gene klus uit de
weg gaan, is het wel de bedoeling dat we ons
meer en meer gaan richten op binnenwerk.
Je kunt dan denken aan complete verbouwingen, badkamers en zolders.’
Altijd goed werk
Je kunt bij Klussenbedrijf Niemeijer voor
heel veel klussen aankloppen. ‘Wat ons met
name onderscheidt, is dat we altijd netjes
werken, we de klant altijd uitleg geven over
wat we doen en gewoon goed werk leveren.
Deze aanpak werpt zijn vruchten af en zeker
door mond-tot-mond-reclame hebben we
het vanaf het begin heel erg druk gehad’, zegt
Niemeijer. Klussenbedrijf Niemeijer kan je
een breed dienstenpakket aanbieden. Zo is
het ondertussen toch wel hét adres voor verbouwingen binnenshuis en het realiseren van
kleine aanbouwen. Daarnaast geldt Klussenbedrijf Niemeijer ook nog steeds als specialist op het gebied van dakwerken, opnieuw in
de breedste zin van het woord. De focus zal
de komende periode echter wat meer op binnenwerk gaan liggen.‘Dat neemt echter niet
weg dat we ook op het dak nog steeds prima
uit de voeten kunnen.’

de gelegenheid om me nog meer te focussen
op het maken van offertes en klantencontact. Doorgroeien is zeker een optie. Wat me
verder kan helpen is goed personeel. Net als
voor andere ondernemers geldt echter dat
het vinden van goed personeel nog niet zo
eenvoudig is. Gelukkig heb ik onlangs mijn
team wel verder uit kunnen breiden’, beseft
Niemeijer.

Doorgroeien
Klussenbedrijf Niemeijer heeft zeker de
ambitie om nog verder door te groeien. ‘Nu
al werken we standaard met vijf mensen.
Mijn droom is om door te groeien naar
zeven of acht mensen. Dan krijg ik namelijk

Stabiliteit
Zeker ook omdat de grotere bedrijven
eigenlijk alleen de grote klussen aannemen,
is er nog veel terrein te winnen voor Klussenbedrijf Niemeijer. ‘Toch besef ik me dat
ik ook niet te snel moet willen. We moeten

niet met teveel dingen tegelijk bezig zijn. Ik
ga voor stabiele groei en zie de toekomst van
mijn bedrijf dan ook met zeer veel vertrouwen tegemoet. Zeker nu het team weer op
volle oorlogssterkte is kunnen we alle klussen
weer aannemen en daar ben ik natuurlijk zeer
content mee’
Klussenbedrijf Niemeijer is gevestigd aan de
Burgemeester van Sevenhovenstraat 20 in
Stadskanaal.
Je kunt het bedrijf telefonisch bereiken via
06 - 27 82 32 23. Zie ook de website
www.klussenbedrijfniemeijer.nl (Week in
Week uit/Vincent Muskee)

