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Toneel in Valthe is Koninklijk!
Burgemeester Seton overhandigde het 
predicaat aan Roelie Deijen-Tibbe

Sinds 11 februari 1898 bestaat Rederijkerskamer de Heidebloem in Valthe. 
Inmiddels is dat dus 125 jaar. Dit heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om de 
vereniging het predicaat Koninklijk uit te rijken.

Na 3 fantastische voorstellingen heeft burgermeester Seton afgelopen zaterdag 11 
februari het predicaat overhandigt aan Roelie Deijen-Tibbe. Zij is 50 jaar lid geweest 
van de vereniging en tijdens het jubileum jaar heeft ze te kennen gegeven dat het na 50 
jaar mooi is geweest. Het 125 jarig bestaan is niet ongemerkt voorbij gegaan. Vrijdag 10 
februari hebben ze een gezellige reünie gehad met oud leden van de afgelopen 40 jaar en 
met de leden die nog het meeste binding met Valthe en de vereniging hebben. Het oudste 
“oud” lid, Roelie Zeeman, mocht zelf  op 11 februari 96 kaarsjes uitblazen. Hoe mooi is 
het, dat ze er nog bij kon zijn. Zelf  is ze 25 jaar geleden, tijdens het 100 jarig jubileum, 
gestopt met spelen. Onder het genot van een drankje, en een heerlijk buffet, hebben 
ze gezellig bijgepraat en mooie foto’s van vroeger en nu bekeken middels een digitale 
presentatie.

Voor het jubileum is speciaal een klucht voor de vereniging geschreven. Hans Herder 
heeft Vrömd volk uut Valthe geschreven. Een leuk stuk, met raakvlakken uit het dorp en 
hilariteit alom. Na de laatste voorstelling op zaterdag 11 februari werd tevens afscheid 
genomen van Gerhard Schoo. 

Lees verder op pagina 5.

Noorderdokters Valthermond
Tweede Exloermond – Nieuw-Weerdinge
Zorginfarct en praktijkaanpassingen
Bijna 25 jaar geleden werden de mondker dorpsdokters van Gemert en Jansen 
opgevolgd door de huidige “Noorderdokters”. Ze kregen een dringend advies mee: 
“Werk intensief  samen, anders kan het jullie wel eens boven het hoofd groeien”. Ze 
doelden op de toen al toenemende zorgvragen in de veenkoloniale dorpen, waar 
chronische ziektes in luchtwegen (COPD/Astma), suikerziekte type 2 (diabetes) en 
hartvaataandoeningen 2,5 tot 3 x vaker werden gesignaleerd dan landelijk gemiddeld. 
Ook overgewicht als risicofactor voor een tal van ziekteprocessen mag daar aan 

worden toegevoegd. 
Lees verder op pagina 3.

Elektrofiets demo 
testdagen bij Egberts 
Fietsen in Borger
De elektrische fiets is hip. Wil jij ook profiteren van de 
voordelen en kennismaken met het gebruik van een 
elektrische fiets en je oriënteren op de markt? Bezoek 
dan de elektrofiets demo testdagen bij Egberts Fietsen 
in Borger. Geïnteresseerden kunnen terecht op 15, 16, 17 
en 18 februari a.s. aan de Hoofdstraat 63A in Borger. De 
koffie met wat lekkers staat klaar!

Lees verder op pagina 4.

PvdA Afdeling 
Borger-Odoorn reikt 
voor de 14e keer de 
Vrijwilligersprijs uit
Op zaterdag 11 februari  werden in Dorpshuis Exloo de 
4 genomineerde vrijwilligers en hun gasten uitgenodigd 
voor de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2022. Al 14 
jaar reikt de PvdA Borger-Odoorn de vrijwilligersprijs uit 
aan mensen in de gemeente die speciaal iets doen voor 
een vereniging of  dorp en zich belangeloos inzetten voor 
burgers en maatschappij. Als blijk  van waardering  voor 
vrijwilligers wordt de prijs jaarlijks in februari uitgereikt.

Lees verder op pagina 4.

Week in Week uit doneerde 
€ 555 voor aardbeving in 
Turkije en Syrië
 
Week in Week uit heeft afgelopen maandag € 555 
gedoneerd aan GIRO555.

‘We hopen dat het een beetje bij kan dragen aan betere 
omstandigheden voor de mensen en de dieren in Turkije en 
Syrië’ zegt Harrie Meiringh.

Roelie Deijen neemt het ere predicaat in ontvangst van burgermeester Seton
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Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis *

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

* Op donderdag 16 februari is het gemeentehuis  
 vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur gesloten.

Lees verder op pagina 4  %

Vergadering gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 23 februari, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

% www.mijnafvalwijzer.nl

%

Inloopbijeenkomst nieuwe inrichting
Schaangedennen
Net buiten het Hunzedal, op de Honds-
rug tussen Exloo en Valthe, ligt het 
natuurgebied Schaangedennen. Het 
gebied is zo’n vijftig hectare groot. De 
omgeving van Schaangedennen gaat 
veranderen. Het schetsontwerp is klaar 
en wordt woensdag 22 februari gepre-
senteerd tijdens een inloopbijeenkomst 
in het Fletcherhotel de Hunzebergen. 
U bent van harte welkom!

De plannen
Met de toekomstige inrichting zorgen we 
voor goede leefomstandigheden voor de 
knofl ookpad en de kleine schorseneer. 
We ontwikkelen kruidenrijk grasland 
met hier en daar heide. Ook leggen we 

poelen en een natuurakker aan. Tijdens de 
inloopbijeenkomst verduidelijken we ons 
verhaal met verschillende kaarten en kunt 
u vragen stellen.

Praat mee!
Bent u benieuwd naar de plannen en wilt 
u graag meedenken en meepraten over 
de toekomstige inrichting van het gebied? 
Kom dan naar de inloopbijeenkomst 
op woensdag 22 februari, tussen 
17.00 en 20.00 uur in Fletcherhotel de 
Hunzebergen, Valtherweg 36 in Exloo. 
Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie:
https://www.hunze.drenthe.nl/ 

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

%

Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn 
▶ 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.

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

▶ Kleding: kleding die nog een ronde 
 mee  kan, zonder vlekken, kunt u 
 inbrengen bij de Smidswal, Hoofdstraat 
 58C in Exloo. Maak hiervoor een afspraak 
 met één van de locatiemanagers.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam van der Heide

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

5 Appartementen De Brinken en woning Mirjam van der Heide / Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam van der Heide 

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:
T  14 0591, vraag naar de locatiemanager van de opvanglocatie waarover u belt.
E  vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl  •  I www.borger-odoorn.nl/vluchtelingen

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

%

Denk mee over door� etsroutes
De gemeente Emmen, Coevorden, 
Borger-Odoorn, de provincie Drenthe 
en het Rijk willen het fi etsen stimuleren 
door doorfi etsroutes aan te leggen. 
Graag willen wij samen met u deze 
doorfi etsroutes uitwerken. 

Wat zijn door� etsroutes? 
Doorfi etsroutes zijn directe verbindingen 
tussen woon-werklocaties, scholen en
knooppunten. Via deze brede en herken-
bare fi etspaden kunnen fi etsers snel, veilig 
en comfortabel grote afstanden afl eggen. 
Het gaat om de routes van Borger naar 
Emmen, van Emmen naar Coevorden en 
van Klazienaveen naar Emmen. 

Denkt u mee?
Op basis van verkeerskundig onderzoek 
hebben wij voor iedere doorfi etsroute 
meerdere varianten bedacht. Maar de ge-
bruikers van deze routes weten natuurlijk 
waar je het beste langs kan gaan. Daarom 
vragen we u om mee te kijken naar en mee 
te denken over deze verschillende routes. 

Drie inloopbijeenkomsten
Voor elke uitgewerkte doorfi etsroute, 
houden we een aparte inloopbijeen-
komst. Wij nodigen u graag uit voor één 
van deze bijeenkomsten: 
1. Klazienaveen naar Emmen:
 dinsdag 7 maart 2023, Wijk- en  
 Dienstencentrum Noorderbreedte, 
 Meteoor 3 in Klazienaveen;
2. Borger naar Emmen:
 maandag 13 maart 2023, Wijkcentrum 
 de Meerstede, Nijkampenweg 73 in  
 Emmermeer;
3. Coevorden naar Emmen:
 dinsdag 14 maart 2023, Zalencentrum 
 d’Aol Meul, Van Goghlaan 27A 
 in Nieuw-Amsterdam. 

Alle inloopbijeenkomsten starten om 
16.00 en eindigen om 20.00 uur
U kunt dan vragen stellen aan medewer-
kers van de gemeente(n). Ook horen wij
graag wat u van de plannen vindt en of  de 
voorgestelde onderzoeken volstaan. De 
bijeenkomsten hebben een vrije inloop, u 
hoeft zich dus niet aan te melden.

Wanneer zijn de door� etsroutes 
de� nitief?
Uw inbreng via deze inloopbijeen-

komsten nemen we mee in verdere 
onderzoeken. Vervolgens maken we 
één voorkeursroute per doorfi etsroute. 
Deze kunt u bekijken tijdens nieuwe 
inloopbijeenkomsten. We verwachten 
dat het college van burgemeester en 
wethouders in de zomer van 2023 een 
besluit hierover neemt. Het werkelijke 
aanleggen van de doorfi etsroutes vindt 
later plaats. 

Hee�  u vragen? 
Stuur een mail met uw vragen naar 
gemeente@emmen.nl. Vermeld in de 
onderwerpregel ‘Doorfi etsroutes’.

%

‘Buurtkamer’ 
Nieuw-Buinen voor 
vragen over taal, wonen, 
welzijn en zorg

Sinds 16 januari is de Buurtkamer 
in Nieuw-Buinen geopend. In de 
Buurtkamer kunnen inwoners uit 
Nieuw-Buinen en omgeving iedere 
doordeweekse ochtend tussen 09.00 
en 12.00 uur binnenlopen met vragen 
over taal, wonen, welzijn en zorg. 
Kunnen we uw vraag niet meteen 
beantwoorden? Dan zorgen we dat u 
binnen een aantal werkdagen 
antwoord krijgt.

De Buurtkamer is te vinden in de 
MFA Noorderbreedte, tegenover 
de apotheek. De Buurtkamer is een 
initiatief  van Welzijnsorganisatie Andes, 
Sociale Teams Borger-Odoorn, Lefi er, 
Woonservice, en de gebiedscoördinatoren 
van de gemeente Borger-Odoorn. 

Wegwerkzaamheden
’ 2e Valthermond: Dikbroeken, gedeelte 
 2e Valthermond, Valthermussel | t/m  
 24 maart 2023 | vernieuwen waterleiding,
  onderhoud verharding. Afsluiting voor 
 doorgaand verkeer tussen 2e Valthermond 
 en Westerstraat met landbouwsluis voor 
 landbouwverkeer. 

’ Borger: de Dri�  | 13 t/m 17 februari |   
 vervangen dekplanken bruggen over kanaal 
 Buinen-Schoonoord. Bruggen worden 
 beurtelings afgesloten tijdens het werk. 
 Werkzaamheden duren 2 dagen per brug.

’ Bronneger: brug Dorpsstraat  | 13 t/m 
 17 februari | vervangen dekplanken en 
 leuningen. Brug is afgesloten voor alle 
 verkeer.

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

Gaat u verhuizen 
binnen de gemeente?

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

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

10 kilo € 5,-
Zuiderdiep 65  |  Drouwenermond

Tel. 06 - 25 38 42 48 

Slagschaduw. 
Hoe zijn de regels?
 
Als de zon schijnt ontstaat achter de wind-
turbine een schaduw. Als de wieken draaien, 
beweegt die schaduw.  
Die slagschaduw mag beperkt optreden. 
 
Meer informatie vindt u op: 
www..drentsemondenoostermoer.nl/slagschaduw

 

info@drentsemondenoostermoer.nl 

085 016 1358

Noorderdokters Valthermond
Tweede Exloermond – Nieuw-Weerdinge
Zorginfarct en praktijkaanpassingen
Bijna 25 jaar geleden werden de mondker dorpsdokters van Gemert en Jansen 
opgevolgd door de huidige “Noorderdokters”. Ze kregen een dringend advies mee: 
“Werk intensief  samen, anders kan het jullie wel eens boven het hoofd groeien”. 
Ze doelden op de toen al toenemende zorgvragen in de veenkoloniale dorpen, waar 
chronische ziektes in luchtwegen (COPD/Astma) , suikerziekte type 2 (diabetes) 
en hartvaataandoeningen 2,5 tot 3 x vaker werden gesignaleerd dan landelijk 
gemiddeld. Ook overgewicht als risicofactor voor een tal van ziekteprocessen mag 
daar aan worden toegevoegd. Bijna wekelijks deden de nieuwkomers beroep op een 
ambulance voor hartinfarct, herseninfarct of  acute benauwdheid. Langzaamaan is de 
zorgopzet gekanteld naar “preventief ”: hoe voorkom je deze spoedeisende medische 
gebeurtenissen?  Het resultaat lijkt meetbaar: er is nauwelijks nog 112 behoefte en 
mensen worden ouder, landelijk, maar ook in de Drentse dorpen. Voorkomen is beter 
dan genezen.   

Een preventieve aanpak van ziekteprocessen 
en minder spoedeisende geneeskunde 
heeft zo z’n  voordelen, maar kennelijk ook 
nadelen. Extreme benauwdheden, amputaties, 
acute hartdood zijn steeds minder herkenbaar 
als onderdeel van COPD, suikerziekte en 
hartvaatziekte. Deze aandoeningen lijken 
steeds beter beheersbaar en hebben een 
meer chronisch karakter gekregen. De 
levensverwachting neemt toe, echter de 
gezondheidsproblemen stapelen zich vaak 
wel op, hetgeen meetbaar is door de waslijst 
aan pillen en poeders die we moeten slikken. 
De zorgvragen worden ingewikkelder 
en kosten de arts vaak meer tijd. Aan de 
voorkant zien we helaas dat de instroom van 
nieuwe patiënten op steeds jongere leeftijd 
plaatsvindt. Ongezonde leefstijl (te weinig 
beweging, ongezonde voeding, roken en 
alcohol) speelt hierbij een belangrijke rol. 
Tijdens de Covid crisis is gemeld dat 85-90% 
van de in ziekenhuizen behandelde patiënten 
kampte met overgewicht (BMI>31). De 
overheid heeft hier niets mee gedaan en er is 
gekozen voor massale vaccinatiecampagne.

Vergrijzing, het ouder worden, gecombineerd 
met lagere geboortecijfers en een toenemende 
instroom van nieuwe, jongere patiënten leidt 
tot een toename van de zorgconsumptie en 
langere rijen voor het zorgloket: huisartsen 
zijn moeilijker bereikbaar, wachtlijsten 
voor het ziekenhuis en GGZ zijn enorm 
toegenomen.  Daarnaast is het overnemen 
van huisartsenpraktijken steeds minder in 
trek, mede door de bureaucratisering van de 
zorg: een huisarts wort steeds meer manager 
dan geneesheer. Oudere huisartsen stoppen 
voortijdig en melden zich via de achterdeur 
als ZZP-er bij praktijkhouders. Het kloppend 
hart van de zorg lijkt nu zelf  ongezond en 
gebrekkig en de beperkte toegang kan worden 
vergeleken met een dreigend “zorginfarct”.

Inmiddels is er een samenwerkingsverband 
gevormd tussen de huisartsenpraktijken 
Valthermond, Tweede Exloërmond en 
Nieuw-Weerdinge, genoemd Noorderdokters. 
Hierin werken huisartsen Scherpenisse, 
de Vijlder, van de Ven en Zandwijk nauw 
samen om zodoende een efficiënte en 
toekomstbestendige zorg in de regio te 
kunnen waarborgen. Er is uitgebreid 
geïnvesteerd in eigentijdse nieuwe 
panden op de drie locaties. Ondanks hun 
samenwerkingsvisie ervaren zij ook een 
fors toegenomen werkdruk en kampen zij 

met personeelstekorten. Waarnemers en 
vakkundig personeel  worden schaarser en 
vakanties en verplichte nascholing komen 
onder druk te staan.

Wat betekent dit nu op korte termijn voor u:
Ondanks de samenwerkingsvisie van de 
‘Noorderdokters’ neemt de werkdruk 
in de huisartsenzorg sterk toe. Naast de 
gezondheid van de patiënt dienen we 
ook rekening te houden met onze eigen 
gezondheid en die van ons personeel. Minder 
zorgpersoneel en meer hulpvragen dwingt 
ons tot aanpassingen. Waar de assistente 
vroeger alle hulpvragen verzamelde, streven 
we tegenwoordig naar korte lijnen tussen 
patiënt en zorgverlener. Daarom wordt er al 
enige tijd gewerkt met het patiëntportaal en 
het terugbelsysteem.  

Om goede zorg te kunnen blijven garanderen 
worden de volgende praktijkaanpassingen 
doorgevoerd:
-  Vanaf  donderdag 09-03-2023 is de praktijk 
in 2e Exloërmond op donderdagen gesloten. 
Bij spoedeisende zaken kunt u telefonisch 
contact opnemen met de praktijk;
- Vanaf  woensdag 01-03-2023 vervalt 
het uitdeelpunt van apotheek Erica 
in de praktijk van 2e Exloërmond. De 
medicatie-afhaalautomaat blijft beschikbaar 
en deze kunt u 24/7 gebruiken. Aanmelden 
hiervoor kan via uw apotheek. Indien u 
niet bent aangemeld voor de medicatie-
afhaalautomaat kunt u uw medicatie ophalen 
bij het uitdeelpunt in de huisartsenpraktijk 
in Valthermond. De apotheekmedewerker 
is aanwezig tussen 15.00 uur en 17.00 uur. 
Eventuele bezorgopties kunt u met uw 
apotheek bespreken. 
- Vanaf  01-03-2023 komen op alle 
Noorderdokterslocaties de balies te 
vervallen. Hierdoor kan er meer zorg 
verleend worden op het assistentespreekuren. 
We werken uitsluitend op afspraak. U dient 
als patiënt voor alle zaken een afspraak 
te maken of  telefonisch contact met de 
praktijk te hebben gehad. Gelieve ook 
bij spoedeisende zaken. Zo kunnen we 
onze praktijk/spreekkamers op uw komst 
voorbereiden.

Met deze maatregelen hopen we u ook in de 
toekomst kwalitatief  goede zorg te kunnen 
blijven leveren.

Teams Huisartsenpraktijken Noorderdokters

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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06 53 72 94 53

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis *

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

* Op donderdag 16 februari is het gemeentehuis  
 vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur gesloten.

Lees verder op pagina 4  %

Vergadering gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 23 februari, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

% www.mijnafvalwijzer.nl

%

Inloopbijeenkomst nieuwe inrichting
Schaangedennen
Net buiten het Hunzedal, op de Honds-
rug tussen Exloo en Valthe, ligt het 
natuurgebied Schaangedennen. Het 
gebied is zo’n vijftig hectare groot. De 
omgeving van Schaangedennen gaat 
veranderen. Het schetsontwerp is klaar 
en wordt woensdag 22 februari gepre-
senteerd tijdens een inloopbijeenkomst 
in het Fletcherhotel de Hunzebergen. 
U bent van harte welkom!

De plannen
Met de toekomstige inrichting zorgen we 
voor goede leefomstandigheden voor de 
knofl ookpad en de kleine schorseneer. 
We ontwikkelen kruidenrijk grasland 
met hier en daar heide. Ook leggen we 

poelen en een natuurakker aan. Tijdens de 
inloopbijeenkomst verduidelijken we ons 
verhaal met verschillende kaarten en kunt 
u vragen stellen.

Praat mee!
Bent u benieuwd naar de plannen en wilt 
u graag meedenken en meepraten over 
de toekomstige inrichting van het gebied? 
Kom dan naar de inloopbijeenkomst 
op woensdag 22 februari, tussen 
17.00 en 20.00 uur in Fletcherhotel de 
Hunzebergen, Valtherweg 36 in Exloo. 
Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie:
https://www.hunze.drenthe.nl/ 

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

%

Opvang vluchtelingen in Borger-Odoorn 
▶ 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.

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

▶ Kleding: kleding die nog een ronde 
 mee  kan, zonder vlekken, kunt u 
 inbrengen bij de Smidswal, Hoofdstraat 
 58C in Exloo. Maak hiervoor een afspraak 
 met één van de locatiemanagers.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam van der Heide

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

5 Appartementen De Brinken en woning Mirjam van der Heide / Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam van der Heide 

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:
T  14 0591, vraag naar de locatiemanager van de opvanglocatie waarover u belt.
E  vluchtelingenopvang@borger-odoorn.nl  •  I www.borger-odoorn.nl/vluchtelingen

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

%

Denk mee over door� etsroutes
De gemeente Emmen, Coevorden, 
Borger-Odoorn, de provincie Drenthe 
en het Rijk willen het fi etsen stimuleren 
door doorfi etsroutes aan te leggen. 
Graag willen wij samen met u deze 
doorfi etsroutes uitwerken. 

Wat zijn door� etsroutes? 
Doorfi etsroutes zijn directe verbindingen 
tussen woon-werklocaties, scholen en
knooppunten. Via deze brede en herken-
bare fi etspaden kunnen fi etsers snel, veilig 
en comfortabel grote afstanden afl eggen. 
Het gaat om de routes van Borger naar 
Emmen, van Emmen naar Coevorden en 
van Klazienaveen naar Emmen. 

Denkt u mee?
Op basis van verkeerskundig onderzoek 
hebben wij voor iedere doorfi etsroute 
meerdere varianten bedacht. Maar de ge-
bruikers van deze routes weten natuurlijk 
waar je het beste langs kan gaan. Daarom 
vragen we u om mee te kijken naar en mee 
te denken over deze verschillende routes. 

Drie inloopbijeenkomsten
Voor elke uitgewerkte doorfi etsroute, 
houden we een aparte inloopbijeen-
komst. Wij nodigen u graag uit voor één 
van deze bijeenkomsten: 
1. Klazienaveen naar Emmen:
 dinsdag 7 maart 2023, Wijk- en  
 Dienstencentrum Noorderbreedte, 
 Meteoor 3 in Klazienaveen;
2. Borger naar Emmen:
 maandag 13 maart 2023, Wijkcentrum 
 de Meerstede, Nijkampenweg 73 in  
 Emmermeer;
3. Coevorden naar Emmen:
 dinsdag 14 maart 2023, Zalencentrum 
 d’Aol Meul, Van Goghlaan 27A 
 in Nieuw-Amsterdam. 

Alle inloopbijeenkomsten starten om 
16.00 en eindigen om 20.00 uur
U kunt dan vragen stellen aan medewer-
kers van de gemeente(n). Ook horen wij
graag wat u van de plannen vindt en of  de 
voorgestelde onderzoeken volstaan. De 
bijeenkomsten hebben een vrije inloop, u 
hoeft zich dus niet aan te melden.

Wanneer zijn de door� etsroutes 
de� nitief?
Uw inbreng via deze inloopbijeen-

komsten nemen we mee in verdere 
onderzoeken. Vervolgens maken we 
één voorkeursroute per doorfi etsroute. 
Deze kunt u bekijken tijdens nieuwe 
inloopbijeenkomsten. We verwachten 
dat het college van burgemeester en 
wethouders in de zomer van 2023 een 
besluit hierover neemt. Het werkelijke 
aanleggen van de doorfi etsroutes vindt 
later plaats. 

Hee�  u vragen? 
Stuur een mail met uw vragen naar 
gemeente@emmen.nl. Vermeld in de 
onderwerpregel ‘Doorfi etsroutes’.

%

‘Buurtkamer’ 
Nieuw-Buinen voor 
vragen over taal, wonen, 
welzijn en zorg

Sinds 16 januari is de Buurtkamer 
in Nieuw-Buinen geopend. In de 
Buurtkamer kunnen inwoners uit 
Nieuw-Buinen en omgeving iedere 
doordeweekse ochtend tussen 09.00 
en 12.00 uur binnenlopen met vragen 
over taal, wonen, welzijn en zorg. 
Kunnen we uw vraag niet meteen 
beantwoorden? Dan zorgen we dat u 
binnen een aantal werkdagen 
antwoord krijgt.

De Buurtkamer is te vinden in de 
MFA Noorderbreedte, tegenover 
de apotheek. De Buurtkamer is een 
initiatief  van Welzijnsorganisatie Andes, 
Sociale Teams Borger-Odoorn, Lefi er, 
Woonservice, en de gebiedscoördinatoren 
van de gemeente Borger-Odoorn. 

Wegwerkzaamheden
’ 2e Valthermond: Dikbroeken, gedeelte 
 2e Valthermond, Valthermussel | t/m  
 24 maart 2023 | vernieuwen waterleiding,
  onderhoud verharding. Afsluiting voor 
 doorgaand verkeer tussen 2e Valthermond 
 en Westerstraat met landbouwsluis voor 
 landbouwverkeer. 

’ Borger: de Dri�  | 13 t/m 17 februari |   
 vervangen dekplanken bruggen over kanaal 
 Buinen-Schoonoord. Bruggen worden 
 beurtelings afgesloten tijdens het werk. 
 Werkzaamheden duren 2 dagen per brug.

’ Bronneger: brug Dorpsstraat  | 13 t/m 
 17 februari | vervangen dekplanken en 
 leuningen. Brug is afgesloten voor alle 
 verkeer.

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

Gaat u verhuizen 
binnen de gemeente?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/
verhuizen



PvdA Afdeling Borger-Odoorn reikt voor 
de 14e keer de Vrijwilligersprijs uit

Op zaterdag 11 februari  werden in Dorpshuis Exloo de 4 genomineerde vrijwilligers 
en hun gasten uitgenodigd voor de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2022. Al 14 jaar 
reikt de PvdA Borger-Odoorn de vrijwilligersprijs uit aan mensen in de gemeente 
die speciaal iets doen voor een vereniging of  dorp en zich belangeloos inzetten voor 
burgers en maatschappij. Als blijk  van waardering  voor vrijwilligers wordt de prijs 
jaarlijks in februari uitgereikt.

Jaap Dost uit 1e Exloërmond en Daniëlle 
Weggemans uit Borger
De genomineerden waren: Jaap Dost uit 1e 
Exloërmond en Daniëlle Weggemans uit 
Borger. Zij werden tweede en derde. Jaap 
Dost heeft in zijn dorp als voorzitter van 
Streekbelangen veel voor de gemeenschap 
betekent en op gemeentelijk en provinciaal 
niveau voor de Ouderenbond en de 
OSO veel werk verzet. Daniëlle heeft als 
bestuurslid van Stichting Dorpsbelangen 
Borger voor het Participatie Traject Wonen 
veel werk verzet en leiding gegeven aan de 
werkgroep; tevens heeft ze in het bestuur 
van dorpsbelangen een dubbele functie. Ook 
waren er veel waarderende woorden van de 
stemmers voor beide kandidaten; zij hebben 
beiden de nominatie verdiend en het komt 
hen toe, aldus de stemmers.

Winnaars zijn Anita Kuipers en Anniek 
Beekman uit Borger
Winnaars waren Anita Kuipers en Anniek 

Beekman uit Borger. Zij vonden elkaar op 
Facebook en hadden dezelfde ideeën over een 
voedselkast. Al snel was dat plan gerealiseerd 
en is de voedselkast inmiddels een begrip in 
Borger. De voedselkast is voor iedereen die 
om wat voor reden geen maaltijd op tafel kan 
zetten. Het aanbod is steeds toereikend en dat 
vergt een goede organisatie en actie voeren. 
Anniek moest helaas voor de uitreiking van 
de prijs afzeggen maar de waardering is er 
ook voor haar. De stemmers vonden het 
een mooi initiatief  en het is een lichtpuntje 
in donkere tijden voor veel mensen. Het is 
een  houvast, een ontmoetingsplek en een 
voorbeeld voor noaberschap, aldus veel 
stemmers.

Voorzitter Jenine Bijker van de jury had 
lovende woorden voor de genomineerden en 
sprak iedereen persoonlijk toe.  De winnaars 
kregen een oorkonde en een diner-bon 
overhandigd en er waren bloemen voor alle 
genomineerden.

a.s. zaterdag van 11.00 – 15.00 uur
Open dag bij HOB Plaagdierexperts
in Gieten
HOB Plaagdierexperts in Gieten bestaat twintig jaar. In dat kader wordt zaterdag (18 
februari) van 11.00 uur tot 15.00 uur een open dag gehouden. ‘Er zijn nog steeds heel 
veel mensen die niet precies weten wat we hier doen. Zaterdag zetten we de deuren 
open voor jong en oud’, zegt eigenaar Hans Hoekstra.

‘We laten de mensen 
zien wat we hier doen’ 

Van wespennest tot houtworm
De perfecte dag dus voor mensen die 
nieuwsgierig zijn naar het werk van HOB 
Plaagdierexperts. ‘ Er is hier zaterdag van 
alles te zien. We leggen bovendien uit hoe we 
te werk gaan en we presenteren een nieuwe 
machine. Wat dat precies is, houd ik nog 
even voor mezelf. Natuurlijk is er een hapje 
en een drankje en staat er voor kinderen een 
springkussen. Mensen kunnen bovendien 
onder een microscoop beestjes zien en 
we laten ze via vitrines kennismaken met 

wespennesten en bijvoorbeeld houtworm’, 
zegt Hoekstra. ‘Op Powerpoints leggen we 
bovendien uit hoe we te werk gaan. Mensen 
kunnen dus ook veel informatie krijgen over 
hoe wij precies werken hier.’

Veel belangstelling
‘Natuurlijk rekenen we op veel belangstelling. 
We horen om eens heen dat veel mensen 
niet exact weten wat we doen. Zaterdag 
krijgen al die mensen de kans om te zien 
wat plaagdierbeheersing nou eigenlijk 
precies inhoudt. We hopen dat jong en oud 
zaterdag een bezoek aan ons bedrijf  brengt.’ 
HOB Plaagdierexperts is gevestigd aan de 
Rondkamp 11 in Gieten. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Elektrofiets demo testdagen bij Egberts 
Fietsen in Borger
De elektrische fiets is hip. Wil jij ook profiteren van de voordelen en kennismaken 
met het gebruik van een elektrische fiets en je oriënteren op de markt? Bezoek dan de 
elektrofiets demo testdagen bij Egberts Fietsen in Borger. Geïnteresseerden kunnen 
terecht op 15, 16, 17 en 18 februari a.s. aan de Hoofdstraat 63A in Borger. De koffie met 
wat lekkers staat klaar!

Scherpe acties op fietsen en accessoires
Tijdens de elektrofiets demo testdagen kun 
je bij Egberts Fietsen in Borger bovendien 
profiteren van scherpe acties op fietsen en 
accessoires en kun je de verschillende fietsen 
uiteraard zelf  testen. Bij Egberts Fietsen vind 
je alle 2023 modellen in de winkel en tijdens 
de testdagen kun je onder meer de fietsen van 

de merken Van Raam, Cannondale, Pegasus, 
Batavus, Cube, Gazelle, Koga en Sparta 
testen om zo de voor jou beste keuze te 
maken. Behalve met de verschillende soorten 
elektrische fiets, kun je tijdens de elektrofiets 
demo testdagen bovendien ook kennismaken 
met verschillende accessoires. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)
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’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch 
 gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/
 overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 6
’ 10-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Zuiderhoofdstraat 2, het tijdelijk 
 afwijken van het bestemmingsplan ten 
 behoeve van het organiseren van markten
’ 10-02-2023, Verlenging beslistermijn: 
 Borger, Strengenweg 5, het wijzigen van de 
 veestapel en de bouw van een nieuwe stal
’ 10-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthe, Hoofdstraat 44, het 
 wijzigen van het bestemmingsplan ten 
 behoeve van het starten van een kapsalon 
 aan huis
’ 10-02-2023, Verlenging beslistermijn: 
 2e Exloërmond, Exloërkijl-Zuid 81, het 
 vervangen en isoleren van het dak
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Hoofdstraat 54, het plaatsen van een 
 hekwerk
’ 09-02-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep (gedeeltelijk) en Verlengde 
 Dwarskade, het organiseren van de 
 Pinkstermarkt, Z2022-016029 (verleend 06/02)
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Klijndijk, Hoofdweg 65, het kappen van een 
 eik

’ 09-02-2023, Aanvraag omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Harm Tiesing-
 straat 74, het kappen van een els
’ 09-02-2023, Wijzigingsplan ‘Valthermond, 
 Noorderdiep 514a’
’ 09-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Bloemdijk 2A, het 
 plaatsen van een reclamebord
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Kampakkers 50, het aanleggen van 
 een uitrit
’ 09-02-2023, Valthe
 Hoofdstraat 98, Grand Café Het Perron, het  
 organiseren van een braderie en rommel-
 markt, Z2023-003026 (aanvraag)
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Buinen, Molenstraat 2B, het tijdelijk afwijken 
 van het bestemmingsplan voor het plaatsen 
 van een tent voor het Jubileumfeest 
 VV Buinen 75 jaar
’ 09-02-2023, Borger
 De Dri�  6, het organiseren van de avond-
 vierdaagse in Borger van 6 - 9 juni 2023,  
 Z2023-003023 (aanvraag)

’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Kadastrale sectie R 1666, het 
 bouwen van een boerderijwoning
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Graanspieker 19, het aanleggen van 
 een uitrit
’ 09-02-2023, Aanwijzingsbesluit 
 stembureaulocaties verkiezingen 2023
’ 09-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Splitting 28, 
 het bouwen van een woning
’ 07-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Graanspieker 18, het 
 bouwen van een vrijstaande woning en het 
 aanleggen van een uitrit
’ 07-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthe, Hoofdstraat 57, het vestigen van een 
 woning in de voormalige kerk
’ 07-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Ees, Odoornerstraat 27, het 
 kappen van twee kastanjebomen
’ 06-02-2023, Aanwijzingsbesluit 
 toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet 
 (versie 2022)       $

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

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

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

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. Mw. J. Lambers-Niers.

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

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn Zondag 12 
februari, aanvang 10.00 uur
Voorganger: Helene Westerik                 
Organist: Marjan Doornbos
Zie onze website en FB-pagina 
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Dhr. Schonewille.

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. Akkerman, Roswinkel.

Valthermond
Baptisten Gemeente: Leendert Post.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. Akkerman, Roswinkel.

Gieten
Protestantse gemeente.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 19 februari, 9.30 
uur, Woord- en Communieviering o.l.v. 
parochievoorgangers. Woensdag 22 
februari, 19.00 uur, Aswoensdag, Eu-
charistieviering, celebr. pastoor J.E.B. 
Deuling en diaken S.J. Hof.

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk 9.30 u. ds. W. van der Wind uit 
Onstwedde. 19.00 u. ds. G. van den 
Berg uit Onstwedde.

Toneel in Valthe is Koninklijk!
Burgemeester Seton overhandigde het predicaat aan 
Roelie Deijen-Tibbe
Sinds 11 februari 1898 bestaat 
Rederijkerskamer de Heidebloem 
in Valthe. Inmiddels is dat dus 125 
jaar. Dit heeft Zijne Majesteit de 
Koning behaagd om de vereniging 
het predicaat Koninklijk uit te 
rijken.

Na 3 fantastische voorstellingen 
heeft burgermeester Seton afgelopen 
zaterdag 11 februari het predicaat 
overhandigt aan Roelie Deijen-Tibbe. 
Zij is 50 jaar lid geweest van de 
vereniging en tijdens het jubileum jaar 
heeft ze te kennen gegeven dat het 
na 50 jaar mooi is geweest. Het 125 
jarig bestaan is niet ongemerkt voorbij 
gegaan. Vrijdag 10 februari hebben 
ze een gezellige reünie gehad met 
oud leden van de afgelopen 40 jaar 
en met de leden die nog het meeste 
binding met Valthe en de vereniging 
hebben. Het oudste “oud” lid, Roelie 
Zeeman, mocht zelf  op 11 februari 
96 kaarsjes uitblazen. Hoe mooi is 
het, dat ze er nog bij kon zijn. Zelf  
is ze 25 jaar geleden, tijdens het 100 
jarig jubileum, gestopt met spelen. 
Onder het genot van een drankje, 
en een heerlijk buffet, hebben ze 
gezellig bijgepraat en mooie foto’s van 
vroeger en nu bekeken middels een 
digitale presentatie.

Voor het jubileum is speciaal een 
klucht voor de vereniging geschreven. 

Hans Herder heeft Vrömd volk uut 
Valthe geschreven. Een leuk stuk, met 
raakvlakken uit het dorp en hilariteit 
alom. Na de laatste voorstelling op 
zaterdag 11 februari werd tevens 
afscheid genomen van Gerhard 
Schoo. 

Na 38 jaar vind hij het genoeg 
geweest. Roelie en Gerhard zullen 

erg gemist worden, want het zijn 
toch 2 dragende spelers geweest. 
Dorpsgenoten hebben weer genoten 
van het spel van de Koninklijke 
Rederijkers de Heidebloem en de 
12 tellende vereniging is maar wat 
trots dat ze het predicaat mochten 
ontvangen. Op naar nog eens 125 
jaar!

Roelie Deijen neemt het ere predicaat in ontvangst van burgermeester Seton

Resultaten geluidsonderzoek windpark bekend
Gemeenten doen vervolgonderzoek en dringen bij 
Rijk aan op actie
De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben een 
geluidsonderzoek laten uitvoeren bij windpark De Drentse Monden 
en Oostermoer. Doel was om het verschil in (laagfrequent) geluid 
inzichtelijk te maken voor en na de plaatsing van de windturbines. 
Conclusie van de twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus is dat het 
geluid is toegenomen, maar laagfrequent geluid beperkte invloed heeft. 
Dit betekent volgens de gemeenten echter niet dat inwoners geen 
overlast ervaren. Ze laten aanvullend brononderzoek doen en wenden 
zich nadrukkelijk tot het Rijk.

Aanvullend brononderzoek
Burgemeester Anno Wietze Hiemstra 
van de gemeente Aa en Hunze ziet 
dat omwonenden van het windpark 
wel overlast ervaren. “Uit het 
onderzoek blijkt dat er ’s nachts een 
constante ‘deken van geluid’ is, die 
juist in ons stille plattelandsgebied 
extra opvalt. De mate van overlast 
kan verschillen per moment, per 
locatie en zelfs per persoon. Het is 
in de eerste plaats heel naar voor 
omwonenden, maar voor ons als 
gemeenten ook lastig om grip op te 

krijgen.” Aa en Hunze en Borger-
Odoorn laten op basis van het 
geluidsonderzoek en binnengekomen 
klachten aanvullend brononderzoek 
doen. Daarmee kan voor specifieke 
locaties worden bepaald of  turbines 
aan de vastgestelde specificaties 
voldoen.

Rijksoverheid
De gemeenten zijn echter van 
mening dat ze de gevolgen van 
een windpark waar ze zelf  niet 
voor gekozen hebben ook niet 

alleen kunnen en moeten dragen. 
Burgemeester Jan Seton van de 
gemeente Borger-Odoorn: “We 
hebben de onderzoeksresultaten 
gezamenlijk naar de ministeries van 
EZK en I&W én naar de Eerste 
en Tweede Kamer gestuurd, met 
daarbij het nadrukkelijke verzoek 
om hier met ons in gesprek te 
gaan over de impact die het 
windpark heeft op omwonenden. 
Ook willen we samen met het 
Rijk verkennen of  bijvoorbeeld 
isolatiemaatregelen aan woningen de 
overlast kunnen helpen beperken.” 
Daarnaast pleiten de gemeenten 
voor vaart in landelijk onderzoek 
naar de gezondheidseffecten van 
windturbines en doen zij een 
klemmend beroep op het Rijk om de 
resultaten van het geluidsonderzoek 
mee te nemen bij het opstellen van 
landelijke normen voor nieuwe 
windparken.
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’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch 
 gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/
 overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 6
’ 10-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Zuiderhoofdstraat 2, het tijdelijk 
 afwijken van het bestemmingsplan ten 
 behoeve van het organiseren van markten
’ 10-02-2023, Verlenging beslistermijn: 
 Borger, Strengenweg 5, het wijzigen van de 
 veestapel en de bouw van een nieuwe stal
’ 10-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthe, Hoofdstraat 44, het 
 wijzigen van het bestemmingsplan ten 
 behoeve van het starten van een kapsalon 
 aan huis
’ 10-02-2023, Verlenging beslistermijn: 
 2e Exloërmond, Exloërkijl-Zuid 81, het 
 vervangen en isoleren van het dak
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Hoofdstraat 54, het plaatsen van een 
 hekwerk
’ 09-02-2023, Nieuw-Buinen
 Zuiderdiep (gedeeltelijk) en Verlengde 
 Dwarskade, het organiseren van de 
 Pinkstermarkt, Z2022-016029 (verleend 06/02)
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Klijndijk, Hoofdweg 65, het kappen van een 
 eik

’ 09-02-2023, Aanvraag omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Harm Tiesing-
 straat 74, het kappen van een els
’ 09-02-2023, Wijzigingsplan ‘Valthermond, 
 Noorderdiep 514a’
’ 09-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Bloemdijk 2A, het 
 plaatsen van een reclamebord
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Kampakkers 50, het aanleggen van 
 een uitrit
’ 09-02-2023, Valthe
 Hoofdstraat 98, Grand Café Het Perron, het  
 organiseren van een braderie en rommel-
 markt, Z2023-003026 (aanvraag)
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Buinen, Molenstraat 2B, het tijdelijk afwijken 
 van het bestemmingsplan voor het plaatsen 
 van een tent voor het Jubileumfeest 
 VV Buinen 75 jaar
’ 09-02-2023, Borger
 De Dri�  6, het organiseren van de avond-
 vierdaagse in Borger van 6 - 9 juni 2023,  
 Z2023-003023 (aanvraag)

’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Kadastrale sectie R 1666, het 
 bouwen van een boerderijwoning
’ 09-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Graanspieker 19, het aanleggen van 
 een uitrit
’ 09-02-2023, Aanwijzingsbesluit 
 stembureaulocaties verkiezingen 2023
’ 09-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Splitting 28, 
 het bouwen van een woning
’ 07-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Graanspieker 18, het 
 bouwen van een vrijstaande woning en het 
 aanleggen van een uitrit
’ 07-02-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthe, Hoofdstraat 57, het vestigen van een 
 woning in de voormalige kerk
’ 07-02-2023, Verleende omgevings-
 vergunning: Ees, Odoornerstraat 27, het 
 kappen van twee kastanjebomen
’ 06-02-2023, Aanwijzingsbesluit 
 toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet 
 (versie 2022)       $

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen
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Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Informatie van de gemeente Borger-Odoorn

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer hee  allerlei gevolgen voor de omgeving. 
Vanuit onze rol als gemeente houden we u via Week in Week uit op de hoogte van belangrijke 
ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op www.borger-odoorn.nl/windpark.

Resultaten geluidsonderzoek bekend
Samen met de gemeente Aa en Hunze hebben we een geluids-
onderzoek laten uitvoeren bij het windpark. Doel was om het 
verschil in (laagfrequent) geluid inzichtelijk te maken voor en 
na de plaatsing van de windturbines. Conclusie van de twee 
gespecialiseerde onderzoeksbureaus is dat het geluid is toegenomen, 
maar laagfrequent geluid beperkte invloed hee . Dit betekent echter 
niet dat inwoners geen overlast ervaren. Daarom laten we aanvullend 
brononderzoek doen en wenden we ons nadrukkelijk tot het Rijk. 

Aanvullend brononderzoek

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze 
ziet dat omwonenden van het windpark wel overlast ervaren. 
“Uit het onderzoek blijkt dat er ’s nachts een constante ‘deken van 
geluid’ is, die juist in ons stille plattelandsgebied extra opvalt. De 
mate van overlast kan verschillen per moment, per locatie en zelfs per 
persoon. Het is in de eerste plaats heel naar voor omwonenden, maar 
voor ons als gemeenten ook lastig om grip op te krijgen.” 
Aa en Hunze en Borger-Odoorn laten op basis van het geluids-
onderzoek en binnengekomen klachten aanvullend brononderzoek 
doen. Daarmee kan voor speci� eke locaties worden bepaald of 
turbines aan de vastgestelde speci� caties voldoen. 

Rijksoverheid

Als gemeenten zijn we van mening dat we de gevolgen van een 
windpark waar we zelf niet voor gekozen hebben ook niet alleen 
kunnen en moeten dragen. Burgemeester Jan Seton: “We hebben 
de onderzoeksresultaten gezamenlijk naar de ministeries van EZK 
en I&W én naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, met daarbij 
het nadrukkelijke verzoek om hier met ons in gesprek te gaan over 
de impact die het windpark hee  op omwonenden. Ook willen we 
samen met het Rijk verkennen of bijvoorbeeld isolatiemaatregelen 
aan woningen de overlast kunnen helpen beperken.”

Daarnaast pleiten wij voor vaart in landelijk onderzoek naar de 
gezondheidse� ecten van windturbines en doen we een klemmend 
beroep op het Rijk om de resultaten van het geluidsonderzoek mee 
te nemen bij het opstellen van landelijke normen voor nieuwe 
windparken.

Planschadevergoeding aanvragen 
kan nog tot en met 21 februari
De komst van het windpark kan invloed hebben op de waarde 
van woningen in het gebied. Als woningeigenaar kunt u daar een 
vergoeding voor aanvragen: planschadevergoeding. Sinds dat in 
2018 mogelijk werd zijn in Borger-Odoorn al 228 aanvragen 
ingediend. De termijn voor aanvragen loopt binnenkort af. 

Wilt u nog planschadevergoeding aanvragen? 
Zorg er dan voor dat uw aanvraag uiterlijk 
21 februari a.s. bij ons binnen is.

Aanvragen bij gemeente

Op www.borger-odoorn.nl/planschadevergoeding-windpark leest 
u hoe u planschadevergoeding kunt aanvragen. Hier vindt u ook 
een link naar het aanvraagformulier dat u kunt printen en naar de 
gemeente stuurt. Na ontvangst sturen wij uw aanvraag door naar de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

A  andeling door RVO

RVO stuurt u als aanvrager een ontvangstbevestiging en brengt 
€ 300,- aan behandelingskosten in rekening namens de 
rijksoverheid. RVO laat vervolgens een ona� ankelijk bureau 
beoordelen of er planschade is, en zo ja hoeveel. Is er 
sprake van planschade? Dan krijgt u een schadebedrag en de 
behandelingskosten terug. Is er geen planschade? Dan krijgt u de 
€ 300,- niet terug. De afstand tussen uw woning en de windturbines 
is van invloed op uw recht op een planschadevergoeding. Als u na 
de RVO-peildatum van 2 juni 2010 eigenaar bent geworden van uw 
woning komt u in principe niet in aanmerking.

Windloket

Hebt u een vraag, idee of melding voor de gemeente 
rondom de totstandkoming van windpark De Drentse Monden 
en Oostermoer? Dan kunt u terecht bij ons windloket:

www.borger-odoorn.nl/windloket 
T 14 0591 
E windloket@borger-odoorn.nl

Informatiebijeenkomst 
Borger-Odoorn

Wilt u meer in detail weten over het geluidsonderzoek? 
Dan kunt u op maandag 20 februari om 20.30 uur terecht in 
MFA ’t Brughuus in Valthermond. Daar geven de onderzoekers 
een verdiepende toelichting op de opzet, resultaten en 
conclusies. U kunt ook vragen stellen over het onderzoek. 
Het onderzoeksrapport kunt u bekijken op 
www.borger-odoorn.nl/windpark. Het college van 
burgemeester en wethouders gee  tijdens de avond een korte 
inleiding en toelichting vanuit onze rol als gemeente. 
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In Fletcherhotel de Hunzebergen in Exloo
Kom naar de bijeenkomst in Exloo 
over de nieuwe inrichting van 
Schaangedennen
De omgeving van Schaangedennen gaat veranderen. Het schetsontwerp is klaar 
en wordt woensdag 22 februari gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in 
het Fletcherhotel de Hunzebergen. Hier kan iedereen die geïnteresseerd is vragen 
stellen en meedenken over de toekomstige inrichting van het gebied.

Schaangedennen ligt op de Hondsrug en is zo’n vijftig hectare groot. Met de toekomstige 
inrichting zorgen we voor goede leefomstandigheden voor de knoflookpad en de kleine 
schorseneer. We ontwikkelen kruidenrijk grasland met hier en daar heide. Ook leggen we 
poelen en een natuurakker aan.

Tijdens de inloopbijeenkomst verduidelijken we ons verhaal met verschillende kaarten en 
kunt u vragen stellen. Bent u benieuwd naar de plannen en wilt u graag meepraten? Kom 
dan naar de inloopbijeenkomst.

Praktische informatie
Woensdag 22 februari van 17.00 tot 20.00 uur in het Fletcherhotel de Hunzebergen aan 
de Valtherweg 36 in Exloo Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: 
https://www.hunze.drenthe.nl

Brandweermannen vertellen in Gieten 
over hun werk
Pieter Venema en Henk Oostra, vrijwilligers bij de vrijwillige brandweer van de 
gemeente Aa en Hunze vertellen tijdens de bijeenkomst van het nutsdepartement 
Gieten van woensdag 22 februari bij café Veninga, Boddeveld 2 Gieten over hun 
werk bij de vrijwillige brandweer AA en Hunze, aanvang 20.00 uur.

De vrijwillige brandweer AA en Hunze wordt “gerund” door vrijwilligers. Voor je 
als vrijwilliger inderdaad als brandweerman(vrouw) mee kunt uitrukken is al een hele 
weg afgelegd: een fysieke keuring, opleidingen, cursussen en natuurlijk oefenen. De 
brandweer blust niet alleen branden, maar rukt ook uit naar verkeersongevallen en andere 
calamiteiten.  Mensen worden geholpen, er is ondersteuning van ambulancepersoneel, 
politie en andere hulpverleners. 

Kortom de taak van de brandweer is veel omvattend. In hun presentatie laten beide 
brandweerlieden zien wat er zoal moet gebeuren voordat ze met de brandweerauto op 
pad kunnen. Veel mensen zien hen in de brandweerauto op weg naar een incident, maar 
hebben geen idee wat zij zoal hebben gedaan om zover te komen. Kortom, er wordt een 
verhelderend beeld geschetst van de brede taak van de (vrijwillige) brandweer. Daarnaast 
gaan beiden in op de brandweerpost Gieten aan de Oeleboom.

Opbrengst voor giro 555
Hunebedcity in Borger schenkt 
woensdag 15 februari gratis koffie
Gasten die woensdag koffie komen drinken bij Hunebedcity, betalen deze koffie 
niet aan Hunebedcity. Deze dag doen zij een bedrag naar keuze in een speciale 
spaarpot en Hunebedcity zal dit bedrag overmaken op giro 555.

De aardbeving heeft het leven van honderdduizenden mensen in Turkije en Syrië volledig 
verwoest. Om de slachtoffers te helpen, wil Hunebedcity met deze actie een steentje 
bijdragen.

Aldi geeft versafdeling prominente plek in 
filiaal te Nieuw-Buinen
Aldi in Nieuw-Buinen gesloten van
20 februari t/m 23 februari
 
ALDI zet een volgende stap in het aanscherpen van de ANIKo (ALDI Nord 
Instore Konzept) formule. Bij deze optimalisatie van de winkel krijgen 
aardappelen, groente en fruit een prominente plek bij binnenkomst van het filiaal. 
Het ontwikkelen van de winkelformule is een continu proces waarbij de behoefte 
van de klant centraal staat en waarbij processen voor medewerkers zo eenvoudig 
mogelijk worden gemaakt.

Aardappelen, groenten en fruit gepositioneerd bij binnenkomst van de winkel. Het klinkt 
voor een supermarkt en voor de klant vanzelfsprekend, maar voor ALDI een mooie 
nieuwe stap binnen alle ontwikkelingen van de laatste jaren.

Door deze aanpassing is het filiaal aan de Parklaan 71-73 in Nieuw-Buinen gesloten* van 
maandag 20 februari tot en met woensdag 23 februari.  

De winkel gaat op donderdagochtend 24 februari om 08.00 uur weer open.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Informatie van de gemeente Borger-Odoorn

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer hee  allerlei gevolgen voor de omgeving. 
Vanuit onze rol als gemeente houden we u via Week in Week uit op de hoogte van belangrijke 
ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op www.borger-odoorn.nl/windpark.

Resultaten geluidsonderzoek bekend
Samen met de gemeente Aa en Hunze hebben we een geluids-
onderzoek laten uitvoeren bij het windpark. Doel was om het 
verschil in (laagfrequent) geluid inzichtelijk te maken voor en 
na de plaatsing van de windturbines. Conclusie van de twee 
gespecialiseerde onderzoeksbureaus is dat het geluid is toegenomen, 
maar laagfrequent geluid beperkte invloed hee . Dit betekent echter 
niet dat inwoners geen overlast ervaren. Daarom laten we aanvullend 
brononderzoek doen en wenden we ons nadrukkelijk tot het Rijk. 

Aanvullend brononderzoek

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze 
ziet dat omwonenden van het windpark wel overlast ervaren. 
“Uit het onderzoek blijkt dat er ’s nachts een constante ‘deken van 
geluid’ is, die juist in ons stille plattelandsgebied extra opvalt. De 
mate van overlast kan verschillen per moment, per locatie en zelfs per 
persoon. Het is in de eerste plaats heel naar voor omwonenden, maar 
voor ons als gemeenten ook lastig om grip op te krijgen.” 
Aa en Hunze en Borger-Odoorn laten op basis van het geluids-
onderzoek en binnengekomen klachten aanvullend brononderzoek 
doen. Daarmee kan voor speci� eke locaties worden bepaald of 
turbines aan de vastgestelde speci� caties voldoen. 

Rijksoverheid

Als gemeenten zijn we van mening dat we de gevolgen van een 
windpark waar we zelf niet voor gekozen hebben ook niet alleen 
kunnen en moeten dragen. Burgemeester Jan Seton: “We hebben 
de onderzoeksresultaten gezamenlijk naar de ministeries van EZK 
en I&W én naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, met daarbij 
het nadrukkelijke verzoek om hier met ons in gesprek te gaan over 
de impact die het windpark hee  op omwonenden. Ook willen we 
samen met het Rijk verkennen of bijvoorbeeld isolatiemaatregelen 
aan woningen de overlast kunnen helpen beperken.”

Daarnaast pleiten wij voor vaart in landelijk onderzoek naar de 
gezondheidse� ecten van windturbines en doen we een klemmend 
beroep op het Rijk om de resultaten van het geluidsonderzoek mee 
te nemen bij het opstellen van landelijke normen voor nieuwe 
windparken.

Planschadevergoeding aanvragen 
kan nog tot en met 21 februari
De komst van het windpark kan invloed hebben op de waarde 
van woningen in het gebied. Als woningeigenaar kunt u daar een 
vergoeding voor aanvragen: planschadevergoeding. Sinds dat in 
2018 mogelijk werd zijn in Borger-Odoorn al 228 aanvragen 
ingediend. De termijn voor aanvragen loopt binnenkort af. 

Wilt u nog planschadevergoeding aanvragen? 
Zorg er dan voor dat uw aanvraag uiterlijk 
21 februari a.s. bij ons binnen is.

Aanvragen bij gemeente

Op www.borger-odoorn.nl/planschadevergoeding-windpark leest 
u hoe u planschadevergoeding kunt aanvragen. Hier vindt u ook 
een link naar het aanvraagformulier dat u kunt printen en naar de 
gemeente stuurt. Na ontvangst sturen wij uw aanvraag door naar de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

A  andeling door RVO

RVO stuurt u als aanvrager een ontvangstbevestiging en brengt 
€ 300,- aan behandelingskosten in rekening namens de 
rijksoverheid. RVO laat vervolgens een ona� ankelijk bureau 
beoordelen of er planschade is, en zo ja hoeveel. Is er 
sprake van planschade? Dan krijgt u een schadebedrag en de 
behandelingskosten terug. Is er geen planschade? Dan krijgt u de 
€ 300,- niet terug. De afstand tussen uw woning en de windturbines 
is van invloed op uw recht op een planschadevergoeding. Als u na 
de RVO-peildatum van 2 juni 2010 eigenaar bent geworden van uw 
woning komt u in principe niet in aanmerking.

Windloket

Hebt u een vraag, idee of melding voor de gemeente 
rondom de totstandkoming van windpark De Drentse Monden 
en Oostermoer? Dan kunt u terecht bij ons windloket:

www.borger-odoorn.nl/windloket 
T 14 0591 
E windloket@borger-odoorn.nl

Informatiebijeenkomst 
Borger-Odoorn

Wilt u meer in detail weten over het geluidsonderzoek? 
Dan kunt u op maandag 20 februari om 20.30 uur terecht in 
MFA ’t Brughuus in Valthermond. Daar geven de onderzoekers 
een verdiepende toelichting op de opzet, resultaten en 
conclusies. U kunt ook vragen stellen over het onderzoek. 
Het onderzoeksrapport kunt u bekijken op 
www.borger-odoorn.nl/windpark. Het college van 
burgemeester en wethouders gee  tijdens de avond een korte 
inleiding en toelichting vanuit onze rol als gemeente. 
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Duurzaam feestje bij De Kwartjesberg in Drouwen
Ze behaalden voor het 13e jaar op rij het gouden 
Duurzaamheidscertificaat Green Key
Groepsaccommodatie De 
Kwartjesberg heeft voor het 13e 
jaar op rij het gouden Green Key 
certificaat behaald. Dit certificaat 
wordt wereldwijd uitgegeven 
aan toeristische bedrijven die 
zich inzetten voor een duurzame 
bedrijfsvoering. Dit gaat verder dan 
de duurzame doelstelling die vanuit 
overheidswegen worden opgelegd 
aan bedrijven. De criteria van Green 
Key zijn meetbaar en concreet. 
De Kwartjesberg wordt periodiek 
door onafhankelijke keurmeesters 
gecontroleerd.

Normering
“Vorig jaar werd de normering van 
Green Key aangescherpt, toen werden 
we dus nog meer uitgedaagd om 
het certificaat te kunnen behouden. 
Dat wij dit jaar weer het certificaat 
hebben weten te behalen is iets 
waar wij erg trots op zijn.” Aldus 
René van Wijk, mede-eigenaar van 
Groepsaccommodatie De Kwartjesberg.

Duurzame keuzes
‘De afgelopen jaren zijn al 
waterbesparende maatregelen genomen, 
maar ook is er extra isolatie aangebracht 
en wordt er gewerkt met biologische en 
huisgemaakte producten in de keuken. 

Dit is natuurlijk maar een kleine greep 
uit alle duurzame keuzes die gemaakt 
zijn.’ René verteld verder ‘Voor ons is 
duurzaamheid niet alleen het reduceren 
van gas, water en elektra verbruik, ook 
maatschappelijk willen we ons steentje 
bijdragen. Alles met als doel: een 
mooiere wereld waar in de toekomst 
mens en dier plezier van heeft, ook 
tijdens recreatief  verblijf.’

Toekomstplannen
Wanneer er gevraagd wordt naar 
de verdere verduurzaming van De 
Kwartjesberg is het antwoord dat het 
komende jaar 4 warmtepompen zullen 
worden geplaatst en dat er verder vooral 
ingezet zal worden op bewustwording 
bij de gasten en nog meer aandacht 
te besteden aan zichtbaarheid van de 
duurzame keuzes op het terrein van De 
Kwartjesberg.

Gratis introductieavonden
Kom zingen bij het 
Bühnerpopkoor in Buinen
Het Bühnerpopkoor is een gemengd koor. Er wordt 
meerstemmig gezongen met vier stemgroepen. Dat 
zijn sopranen, alten, tenoren en bassen. De dirigent/
arrangeur is Alexej Romanov uit Oekraïne. Hij weet met 
unieke arrangementen bekende popsongs om te toveren 
tot beeldschone harmonieën. Niet eenvoudig maar elke 
keer weer de moeite van het repeteren waard.

Het popkoor noemt zichzelf  dan ook een leuk koor met 
een uitdaging. Wilt u kennismaken met dit koor? Dat kan op 
de gratis introductieavonden op dinsdag 7, 14 en 21 maart 
in restaurant El Zorro in Buinen. Dit restaurant is onlangs 
geheel gerestaureerd. Na de wekelijkse repetitie zijn we altijd 
welkom in de gezellige bar. Alle informatie over het koor en 
de introductieavonden is te vinden op de site van het koor. 
www.buhnerpokoor.nl

Brandweerkorps Borger organiseerde weer de 4B
Dit keer in de Staatsbossen van Gieten-Borger
Al meer dan tien jaar organiseert 
het Brandweerkorps Borger de 4B: 
Bewegen Bij Brandweer Borger. 
Brandweerkorpsen uit de wijde 
regio doen er steeds aan mee en 
leggen nadat er in de kazerne wordt 
gepuzzeld een parcours met tal van 
opdrachten af: volledig door het 
donker en tot even na middernacht. 
Afgelopen vrijdagavond was dat ook 
weer het geval.

Dit jaar deden er maar liefst 32 
teams aan mee. Daarmee toonden 
Johan IJlenhave (links op de foto) en 
Raimon Roosjen (rechts op de foto) 
van Brandweerkorps Borger zich erg 
tevreden. “We kijken als post Borger 
weer terug op een geslaagd evenement. 
Een speciaal woord van dank gaat uit 
naar de Veiligheidsregio Drenthe voor 
het beschikbaarstellen van de voertuigen 
en het materiaal. De prijsuitreiking is op 
donderdagavond 16 februari.”

Beiden waren erg blij dat het evenement 
na twee jaar stilstand weer door mocht 
gaan. Ook burgemeester Jan Seton van 
de gemeente Borger-Odoorn deed mee. 
Hij zat in een team van de gemeente en 
had erg veel lol in de deelname aan de 
4B.
Het was overigens niet de eerste keer 

overigens dat hij meedeed. De 4B vond 
voor de dertiende keer plaats en wordt 
zo langzamerhand traditie.

Ieder jaar kiest men een andere start- 
en finishlocatie. Deze keer startte 
men nabij de zwemplas van ’t Nije 
Hemelriek in Gasselte en finishte men 
een kilometer of  vijf  verderop aan de 

rand van het bos aan de Lunsveenweg 
op de grens van Drouwen en Borger. 
De wandeling was bijna elf  kilometer en 
de laatste deelnemers waren rond half  
twee ’s nachts binnen. In de kazerne was 
het nog erg gezellig met een optreden 
van De Moeflons. (Week in Week uit / 
Gerry Grave)

www.weekinweekuit.com
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Drie uitverkochte avonden voor toneelvereniging 
Eendracht in Borger
Zaterdagavond 4 februari jl. speelde 
toneelvereniging Eendracht uit 
Borger haar laatste opvoering van 
de klucht ‘Tis maor ’n tik an ’t oor 
geschreven door Henk Roede in een 
uitverkochte zaal in het Anker in 
Borger. Alle drie de avonden kreeg 
de spelersgroep lovende kritieken 
en opmerkingen na afloop van de 
bezoekers in de zaal.

Tijdens het spelen zorgde het 
enthousiaste publiek ervoor, dat de cast 
van de Eendracht er nog een schepje 
bovenop deed, indachtig de woorden 
van hun regisseur Grad Jansen: “Het 
kan altijd gróter..!” Ook de aankleding 
van het toneel, met iedere keer meer 
en meer spinnenwebben, droeg bij 
aan het totaalplaatje, zodat het publiek 
een onvergetelijke avond kon worden 
voorgeschoteld. Dit werd mede mogelijk 
gemaakt door onze trouwe groep 
sponsoren, die met hun advertenties 
onze vereniging ieder jaar weer geweldig 
steunen. Iedere avond werd besloten 
met een verloting met prachtige prijzen 
die bij de lokale middenstand werden 

gekocht en die op hun beurt er nog wat 
extra prijzen als sponsoring bijdeden.

Onze voorzitter, die de namen van 
de prijswinnaars voorlas, ontpopte 
zich als een ware stand-up comedian, 
zodat de verloting een ware toegift was. 

Alle spelers, souffleuse, regisseur en 
de toneelmeester danken het publiek 
voor hun waardering en geweldige 
enthousiasme en hopen iedereen 
volgend seizoen weer te kunnen 
begroeten bij een nieuwe opvoering.

De eerste natuurwerkdag in Gasselternijveenschemond 
werd een succes

Afgelopen zaterdag organiseerde Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond 
voor de eerste keer in haar bestaan een natuurwerkdag. Het grote doel ervan 
was het dorp er nóg mooier te laten uitzien. Door het eens per jaar te doen 
moet men steeds in dit doel kunnen slagen.

Op de ochtend kwamen ongeveer dertig 
mensen af. Iedereen werd in groepjes 
ingedeeld en voerde als zodanig een 
taak uit. Dat waren er vele, want van 
tevoren had men goed overlegd wat 
er zou moeten gebeuren. Ze deden 
het overigens niet alleen, want er was 
hulp van Landschapsbeheer Drenthe. 
Te denken valt dan aan tips en 
gereedschappen. Ze waren erg bruikbaar 
en de harde werkers hebben er echt 
hun voordeel van gehad. Na koffie en 
koek ging iedereen zijn en haar weg 
om een bermstrook af  te plaggen (later 

dit jaar wordt er een combinatie van 
akkerbloemen- en graslandmengsel 
ingezaaid). Zo ziet de berm er straks 
mooier uit en in het kader van de 
biodiversiteit levert het ook voordelen 
op. Tevens zijn er fruitbomen gesnoeid 
en twee appelbomen geplant. Ook werd 
er schoongemaakt: dat gold voor de 
bankjes op de spoorbaan en ook werd 
het zwerfafval in het dorp opgeruimd. 
Bovendien werd een vernielde bank 
verwijderd. Binnenkort wordt er een 
nieuwe geplaatst.

Binnen een tijdsbestek van drie uur was 
alles klaar, gold er volop tevredenheid 
en at men heerlijke soep met 
pannenkoeken in het dorpshuis. Wim 
Meijer is bestuurslid van Dorpsbelangen 
Gasselternijveenschemond en in dat 
kader coördinator natuurbeheer. Hij 
kijkt net als de anderen op een zeer 
goed verlopen natuurwerkdag terug. 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Nieuws van de Senioren-
vereniging Borger e.o.
Op dinsdag 21 februari a.s. hebben we weer de 
maandelijkse bijeenkomst met deze keer op het 
programma: Zangeres Mieke Hoogeveen en ze zingt 
Wim Zonneveld, Willeke Alberti, Amsterdamse Smartlap 
maar ook Franse chansons. De middag is in het 
Hunzehuys en start om 14.00 uur. Naast veel leden zijn 
belangstellende ook welkom.
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

RENAULT KADJAR 1.3 TCe Automaat Intens 
Clima/navigatie/18”LM
Oktober 2019 - Grijs Metallic 
Half leder - Benzine - Automaat
52.029 km - Nieuwprijs: €37.720,-

PRIJS

€
 24.799,-

PRIJS

€
 20.899,- 

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

PRIJS

€
 13.699,- 

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

PRIJS

€
 14.799,- 

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

PRIJS

€
 17.799,- 

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

PRIJS

€
 19.899,- 

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
clima/16”LM
Maart 2021 - Grijs metallic
Half leder - Benzine
Handgeschaked - 34.791 km
Nieuwprijs: €26.220,-

PRIJS

€
 18.999,- 

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

PRIJS

€
 16.499,- 

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

PRIJS

€
 15.799,- 

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

PRIJS

€
 13.999,- 

OPEL CORSA 1.4 120 Jaar Ed. 
navi/clima/16”LM
Maart 2019 - Zwart metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
65.739 km - Nieuwprijs: €23.460,-

PRIJS

€
 15.777,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 Innova-
tion navi/climja/16”LM
November 2017 - Zwart/wit 
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 39.113 km - Nieuwprijs: 
€26.550,-

PRIJS

€
 16.999,- 

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

PRIJS

€
 17.399,- 

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

PRIJS

€
 26.999,- 

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

PRIJS

€
 23.899,- 

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,-

PRIJS

€
 29.499,- 

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,-

PRIJS

€
 25.999,- 

PEUGEOT 3008 1.2 T 130PK Pre-
mium Leder/Navi/19”LM
Juni 2019 - Grijs metallic 
Leder - Benzine - Handgeschakeld - 
37.644 km - Nieuwprijs: €38.450,-

WORDT

VERWACHT
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De Shadows tribute band Shadowski in 
de kerk van Odoorn op 18 februari 2023
Wat goed is komt snel. Dat geldt zeker 
voor de tribute band Shadowski die voor 
de tweede keer naar Odoorn komt voor 
een optreden.  De Shadows tribute band 
Shadowski bestaat uit Frans Többen, 
Gerard Rolink en Harry Kieft met als 
gastdrummer Jan Stuivenberg. 

De bandleden werden geïnspireerd door de 
muziek van de Shadows en met name door 
de gitarist Hank B Marvin, die het geluid 
van de Shadows bepaalde. Mooie muziek uit 
de zestiger jaren. Gerard Rolink is de solo 
gitarist van de groep, die ook in de Human 
Orchestra speelde. Hij staat bekend door 
zijn prachtige gitaarspel. Frans Többen is de 
bassist die ook in de B.J. Hegen Bluesband 
speelt en in de Marvins ( in jaren 60). Door 
zijn strakke spel komt dat de muziek echt tot 
zijn recht. Harry Kieft speelt ook in de groep 

Retro met o.a. Roel Luchies van de Scandals 
en Jan Stuivenberg speelt ook nog steeds 
in Roots ‘66. GRAAG TOT ZATERDAG 
18 februari 2023. Aanvang 20.00 uur in de 
kerk van Odoorn. Kerk open om 19.30 uur. 
Entree: € 10,00 p.p. Voorverkoop tickets bij 
Sima in Odoorn.

Flexwoningen mogelijk in Borger-Odoorn
In de commissievergadering van afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad 
van Borger-Odoorn de weg vrij gemaakt voor het bouwen van flexwoningen. 
Flexwoningen zijn tijdelijke huurhuizen die maximaal 15 jaar op één plek blijven 
staan. Ze zijn bedoeld als tussenstap voor vier doelgroepen. Denk daarbij aan starters, 
senioren, statushouders en spoedgevallen. Waar deze woningen komen, wie ze gaat 
bouwen en wie de verhuur voor zijn rekening neemt is nog niet bekend, in de raad 
werd het beleidskader besproken. Binnen dat kader moet het college nu de uitvoering 
op zich gaan nemen. Alle partijen waren het eens met dit kader, het zal over twee 
weken dan ook als hamerstuk worden afgedaan. Wel hadden de meeste partijen nog 
een eigen invalshoek.

Door: Ineke Arends

GL vindt flexwoningen belangrijk als flexibele 
schil voor de bestaande woningen, maar zit 
niet te wachten op inwoners van buiten de 
gemeente. Net als GL legde ook LBO de 
nadruk bij ouderen. Als ouderen gebruik gaan 
maken van flexwoningen komt er ruimte op 
de woningmarkt voor doorstroming. De CU 
denkt dat het woningtekort binnenkort nog 
groter zal worden en denkt dat flexwoningen 
juist voor mensen met een laag inkomen 
een oplossing kunnen zijn. D66 ziet een 
probleem met de woningcorporaties die niet 
willen bouwen, omdat zij nog steeds uitgaan 
van krimp. Op verzoek van het CDA gaat 
het college uitzoeken of  er in 15% van de 
woningen, in plaats van de gebruikelijke 
7%, kan worden afgeweken van de sociale 
huurnorm.

Juist bij spoedzoekers en senioren ziet 
het CDA het gevaar dat zij buiten de 
boot vallen, omdat ze net teveel inkomen 

hebben. De PvdA hoopt dat de wachtlijsten 
voor huurwoningen hiermee kunnen 
worden aangepakt en de VVD wil niet dat 
flexwoningen de reguliere bouw in de weg 
staan. GB had heel veel vragen maar die 
gingen vooral over de uitvoering. Ze zochten 
naar de grenzen van wat wel en niet mag. In 
hun eerste termijn noemden ze het kader 
nog niet rijp voor besluitvorming, maar na de 
tweede termijn gingen ze ermee akkoord dat 
dit een hamerstuk zal worden.

Alle partijen vinden het belangrijk dat 
het college goed let op participatie. 
De buurtgenoten van de toekomstige 
flexwoningen moeten goed worden 
meegenomen in de plannen. Wethouder 
Zwiep was het eens met de gemeenteraad 
al gaf  hij wel een waarschuwing vooraf. 
Participatie is niet hetzelfde als draagvlak. 
Je kunt een erg goed participatietraject 
doorlopen, maar dat wil niet zeggen dat je 
draagvlak hebt gevonden.

Bijeenkomst van de PCOB-afdeling 
Odoorn in 2e Exloërmond
Donderdagmiddag 16 februari is er een bijeenkomst van de PCOB om 14.00 uur in de 
Herberg achter de Protestantse kerk Zuiderdiep 150 2e Exloermond.

Spreker deze middag is notaris Wilbert 
Niemeijer over “ Levens Testament” Het 
belang van een testament wanneer u zelf  niet 
meer beslissingen kunt nemen die voor u 

belangrijk zijn. Geen leuk vooruitzicht, maar 
het kan een ieder overkomen. Iedereen is van 
harte uitgenodigd. Neem ook eens een kennis 
of  buurman/buurvrouw mee.

Lieske Wubs 40 jaar lid van Laudate 
Vocalis in Borger
Tijdens de jaarvergadering van Laudate 
Vocalis werd koorlid Lieske Wubs 
gehuldigd. Zij is 40 jaar lid van het 
koor en kreeg met bijpassend cadeau 
van KCZB. Voorzitter Ton Bruikman 
memoreert dat Lieske, naast trouw 
koorlid, zich ook heeft ingezet voor 
de kerstmarkten, de violenactie en het 
plukken van appels en peren, om zo de 
kas van het koor te spekken. Secretaris 
Ina Helder overhandigde een boeket 
bloemen.

Op zondagmiddag 23 april a.s. om 15.00 uur 
geeft Laudate Vocalis olv Thysia Betting een 
voorjaarsconcert in de Goede Herderkerk in 
Borger. Medewerking wordt verleend door 
het kinderkoor van de Koorschool Drenthe. 
(www.koorschooldrenthe.nl) 

Meer informatie kijk dan op 
www.laudatevocalis.nl

In het Hunzehuys in Borger
VROUWENKOOR  LEEDVERMAAK(T)
Er zit muziek in het Hunzehuys. Allerlei Nederlandstalige muziek, vrolijk en soms 
serieus.

Eens in de veertien dagen, op de 
donderdagavond van 19.30 tot 21.45 uur 
heeft het Vrouwenkoor Leedvermaak (t) haar 
repetitieavond in het Hunzehuys. Dit onder 
de bezielende leiding van Gert Immerzeel 
met zijn keyboard en met begeleiding van 
Johan Ensing op de accordeon.

Met veel verdriet heeft het koor vorig jaar 
afscheid moeten nemen van de accordeoniste 
van het eerste uur: Fennie Hofkamp. 

Dit jaar bestaat het koor 25 jaar. Dat wordt 
gevierd met een spetterend optreden.

Het Vrouwenkoor “Leed Vermaak(t) “ heeft 
op dit moment meer  dan 40 leden. Het koor 
kan geboekt worden voor een optreden. Of  
heeft u zin om mee te komen zingen? Kom 
dan eens vrijblijvend kijken en/of  meezingen 
op een repetitieavond in het Hunzehuys aan 
de Molenstraat 3f  te Borger of  neem contact 
op met de secretaresse, Rini Horsting, tel.: 
0599 – 23 59 58 of  06 – 19 69 62 92.

Kringloopwinkel dagcentrum Huneborg 
in Borger tijdelijk weer open!
Dagbestedingslocatie de Huneborg van stichting Cosis zou halverwege januari 
gaan verhuizen naar een nieuwe locatie in Emmen. Helaas heeft de verhuizing 
vertraging opgelopen en zitten we nog steeds in het pand aan de Buinerstraat 12 in 
Borger. Het is nog niet bekend wanner de verhuizing exact zal gaan plaats vinden.

De werkzaamheden rondom de 
kringloopwinkel zijn leuke en  zinvolle 
activiteiten voor onze cliënten en we hebben 
besloten zolang er geen duidelijkheid is 
per direct onze deuren weer tijdelijk weer 
te openen. We zijn open van dinsdag t/m 
donderdag van 9.30uur tot 15.00uur. Ook 
inbreng van goederen is weer welkom op 
deze dagen.

We hebben behoefte aan kinderspeelgoed, 
kleding, gebruiksartikelen, keukengerei, 
decoratie artikelen, boeken, cd's, dvd's ect...
Geen groot witgoed en grote meubelen!

De cliënten, vrijwilligers en begeleiders 
kijken er naar uit de klanten weer te 
verwelkomen.

Team Huneborg

Wederom Korenfestival in Borger-Odoorn
Het bestuur van het Korenfestival Gemeente Borger-Odoorn heeft na de evaluatie 
besloten om ook in 2023 het festival op de tweede zaterdag in november weer te 
organiseren. Ook dan is het Anker weer het podium voor de koren. Het festival is 
mede door de extra sponsoren ook financieel rond gekomen.

Ook wij hadden te maken met stijgende 
prijzen van de laatste tijd. Een extra stimulans 
om door te gaan, zijn de vele blije gezichten 
van mensen die hieraan een geweldige dag 
beleven. Binnenkort krijgen de koren de 
aanmeldingsformulieren toegestuurd. Waarna 
zij zich ruimtijds kunnen voorbereiden op 
deze mooie dag.

Wanneer de RABO Clubsupport weer van 
start gaat, denkt u dan ook even aan het 
Korenfestival? Uw stem is onze steun. Wij 
hopen u allen weer te mogen begroeten op 11 
november a.s.

Secretaris Nel Haagsma, stichting.
korenfestival@gmail.com



12 Dinsdag 14 februari 2023



13 Dinsdag 14 februari 2023

Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Dank je wel voor alle lieve berichtjes,
kaarten, bloemen, steun en medeleven

tijdens het ziek zijn en na het overlijden van

Lambert Kamps

Dit heeft ons gesterkt in het proces van afscheid nemen en rouwen.

  Gretha Kamps- Kuik
  Albert en Simone
  Noa
  Isa
  Tanja en Harm
  Roy

 Borger, februari 2023

Na een lang ziekbed is donderdag 9 februari jl. overleden 
onze medebewoonster

mevr. Guus Lemson

We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bewoners Naoberhof.

Na een afnemende gezondheid is uit ons midden weggenomen

Mevrouw Jantje Trip-Koorn

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Bewoners Buunerheerd, 
Nieuw-Buinen

Met droefenis hebben we kennis genomen van 
het plotselinge overlijden van onze sponsor

Kasper Smit

We wensen Jorwen, Iris en Kai, Bodil en Paiva 
en de overige nabestaanden heel veel sterkte

toe voor de komende tijd.

Gemeentebelangen verbolgen over uitkomsten 
geluidsonderzoek
De eindconclusie van het akoestisch onderzoek was voor de fractie 
van Gemeentebelangen geen verrassing. Wij hebben altijd al gezegd 
dat het laagfrequent geluidniveau in de omgeving door de komst 
van het windpark zou toenemen. Onze zevenmansfractie plus een 
commissielid waren afgelopen woensdagavond in Gieten aanwezig 
om de technische toelichting te horen. Maar vooral om vragen te 
stellen aan experts Gerard van Kempen dGMR en Mike Dijkstra 
LBPSight. De ingenieurs gaven aan dat de metingen geen deel 
waren van een wettenschappelijk onderzoek. En dat deze slechts 
afkomstig zijn van een ingenieursbureau met bovengemiddelde 
interesse in de windsector.

Gemeentebelangen vraagt zich 
oprecht af  of  de metingen wel 
goed zijn uitgevoerd en of  de 
gepresenteerde resultaten en de 
conclusie dus wel de juiste is.   

Het is ons namelijk opgevallen dat 
de windturbines vaak stil stonden in 
de metingsperiode. Gevraagd is dus 
of  in dit onderzoek ook de uren 
van stilstand zijn verwerkt en of  de 
turbines dan overdag of  in de nacht 
stilstonden. De stilstand is echter 

helemaal niet meegenomen in dit 
onderzoek. De gedane metingen 
van de 1e testmolen zijn ook niet 
verwerkt in dit onderzoek.

Daarnaast vinden wij dat de 
(negen) meetlocaties te ver bij 
de windturbines vandaan staan. 
Als antwoord op onze vraag hoe 
de locaties bepaald zijn, was dat 
men gekeken heeft naar criterum 
“Meewind” zuidwestenwind naar 
noordoost. En bij vier locaties 

(Ni107, Va145, Zu71 en Zu391) 
blijken de metingen hoger te zijn, 
maar wat de reden hiervan was, 
konden de onderzoekexperts niet 
aan onze fractie vertellen want men 
weet het gewoon niet. De experts 
konden alleen een controlemeting 
aanbevelen.

Nog een opvallende uitspraak. In 
het rapport staat: ”Alhoewel het 
park tijdens de metingen nog niet 
opgeleverd was, zijn de turbines wel 
representatief  in bedrijf ”. Dit vindt 
Gemeentebelangen een opvallende 
uitspraak. Hoe kunnen de 
windturbines representatief  zijn, als 
het gedurende de metingsperiode 
nog niet op volle st(r)oom draaide?

Woensdagavond hoorden wij 
de experts zeggen; dat uit het 
onderzoek blijkt dat het niet 
aannemelijk is dat de wettelijke 
geluidsnorm wordt overschreden en 

dat het windpark zeer waarschijnlijk 
voldoet aan de wettelijke norm. 
Mensen die laagfrequent geluid 
waarnemen zijn gevoeliger dan 
de gemiddelde mens.  Geluid is 
subjectief  en mensen moeten 
ermee leren omgaan. Daar zijn 
methodes voor ontwikkeld. Gevel- 
en dakisolatie is ook niet echt een 
oplossing. De turbines kunnen 
uiteraard draaien in een stillere 
stand, maar dan leveren ze minder 
op.

Dit onderzoek ging over LFG. 
Er is nog geen of  te weinig 
onderzoek gedaan naar de 
hinderlijke bromgeluiden, 
het zoeven, het stampen, het 
helikoptergeluid, de slagschaduw 
en de gezondheidsklachten. 
Gemeentebelangen zal blijven 
strijden voor de inwoners die hinder 
ervaren. Wij leggen ons niet neer 
bij het advies van de experts dat 
mensen moeten leren omgaan met 
de hinder van het windpark.

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

Lezing Boeren-
landvogels in 
het Hunzedal
 
Op donderdag 16 februari a.s. 
organiseert  de werkgroep 
weidevogels van IVN Aa en 
Hunze vanaf  20.00 uur een 
lezing in café Het Keerpunt in 
Spijkerboor.

Jaap van Gorkum spreekt 
over de bescherming van de 
boerenlandvogels in het Hunzedal 
( IVN Aa en Hunze draait daar ook 
in mee) èn het Aanvalsplan Grutto 
in de Onnerpolder
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Niks “Winterdip” of “Winterslaap” maar 
Winterfestijn!
Winterfestijn in Tussendiep Nieuw-Buinen
 
Op zondag 19 februari is er in Tussendiep in Nieuw-Buinen een interessante middag 
met een scala aan activiteiten.  Het wordt een middag van ontmoeting, binnen en 
buiten de kerk. 

Voor ieder is er iets leuks te doen.  Zin in een 
potje ‘FiFa’ of  een andere game? Beweeg je 
op glad ijs en doe mee !! Altijd al een keer een 
poging willen doen om te zingen? Ook al ben 
je een ‘badkamer-zanger’, juist dan is dit een 
leuke gelegenheid om je stem te laten horen. 
Ben je meer een handige klusser? Kom dan 
een vogelhuisje timmeren voor onze kleine 
wintervriendjes. Meer het creatieve type en 
wil je daar in een schilderij uiting aan geven? 
Ook daar is ruimte voor. Verder is er volop 
gelegenheid om andere dorpsgenoten te 
ontmoeten onder het genot van  “Koek en 
Zopie”

Natuurlijk worden de kinderen niet vergeten 
en kunnen zij zich laten schminken, cake 
versieren etc. Jong en oud kan meedoen aan 

bijzondere spellen en ook bordspellen liggen 
klaar. Kortom: er is genoeg te beleven !!

Het wordt een middag voor het hele gezin, 
voor iedereen die het leuk vindt om de lange 
zondagmiddagen in de Winter te doorbreken. 
We openen de deuren om 14.00 uur en 
gedurende de hele middag is iedereen lekker 
bezig.

Resultaten van het schilderen en het zingen 
worden aan anderen gepresenteerd en we 
sluiten de middag af  met soep en broodjes 
en om 18.00 uur sluiten we het Winterfestijn 
weer af. De toegang is gratis en als u toch een 
vrijwillige bijdrage wilt doen is dat uiteraard 
welkom.  Kortom kom allemaal gezellig 19 
februari naar Nieuw-Buinen.

Edsilia Rombley viert kwart eeuw muziek 
met album en theatertour in Atlas Theater
Edsilia zit al 25 jaar in het vak en viert dit 
jubileum met een gloednieuwe show! In 
haar voorstelling 'In Balans' op zaterdag 
11 maart, zingt ze zowel soul, pop en jazz 
als R&B en ballads.

“Ik kan niet wachten om in het theater een 
aantal nieuwe liedjes met jullie te delen. 
Daarnaast zing ik uiteraard nummers uit mijn 
inmiddels 25-jarige carrière.'' aldus Edsilia 
Rombley. Op eigen wijze brengt zij met haar 
all-female band bestaande pop-soulnummers 
en nieuwe muziek. Een intieme avond uit met 
persoonlijke anekdotes en humor.

Edsilia Romley staat met haar voorstelling 
‘In Balans’ op zaterdag 11 maart om 20.00 
uur in het ATLAS Theater. Zie voor meer 
informatie en tickets: www.atlastheater.nl

Met Kentucky Snake Oil & Rachel Croft
Een uniek dubbel concert in 
d'Rentmeester in Valthermond 
 
a.s. Vrijdagavond 17 februari is Concertboerderij d’Rentmeester na een kleine 
winterbreak weer terug van weggeweest, en hoe! En dat begint meteen fantastisch 
met swingende fiddle, spetterende banjo en meerstemmige zang van Kentucky Snake 
Oil en dat samen met Rachel Croft (UK) die het filmische en het soulvolle vermengt.

 
Rachel Croft
Het eerste gedeelte van dit unieke 
dubbelconcert kunt u genieten van de zeer 
getalenteerde Singer-songwriter Rachel Croft 
uit Londen. Rachel wordt gezien als één 
van de grootste singer-songwriter talenten 
die Groot Brittannië rijk is. Het multi-
octaafbereik van Rachel, dat het filmische 
en het soulvolle vermengt, vloeit moeiteloos 
over van felle krachtige teksten naar diep en 
fluweelzacht. Haar eerlijke en gevarieerde, 
zelfgeschreven werken hebben Rachel een 
indrukwekkende internationale fanbase 
opgeleverd.
 
Kentucky Snake Oil
Swingende fiddle, spetterende banjo, 
meerstemmige zang en een ritme waarbij je 
niet kunt blijven stilzitten: Kentucky Snake 
Oil brengt een energieke mix van Bluegrass, 
Country en Amerikaanse folkmuziek. 

De band speelt een gevarieerd repertoire 
met onder andere nummers die onder 
meer bekend zijn van Johnny Cash, Bruce 
Springsteen, Hank Williams, Mumford & 
Sons, Old Crow Medicine Show, Willie 
Nelson … etc.
 
Aan het eind van de avond zullen Rachel 
Croft en Kentucky Snake Oil nog zes 
songs tezamen ten gehore brengen. Dit 
is voortgevloeid uit hun gezamenlijke 
optredens van afgelopen mei waaronder het 
bevrijdingsfestival in Leeuwarden waar hun 
muzikale mix tussen de twee zeer goed werd 
ontvangen.
 
Het belooft een geweldige, sfeervolle en 
muzikale avond te worden! Entree: €15,00 
(+fee) Eerste kop koffie/thee is van het huis! 
Tickets via de website www.drentmeester.nl

Magnesium Run van Gieten wordt 
uitgebreid met Magnesium team-/
bedrijvenloop over 6 kilometer
Op zaterdag 13 mei vindt de 15de editie plaats van de Magnesium Run van Gieten met 
wedstrijden van 250 meter tot 50 kilometer. Ter gelegenheid van het derde lustrum 
wordt het programma uitgebreid met de Magnesium team-/bedrijvenloop over 6 
kilometer. Teams van maximaal zes personen - bijvoorbeeld collega's, familieleden, 
buurtbewoners, vrienden, leden van een sportteam - kunnen zich aanmelden voor de 
Magnesium team-/bedrijvenloop. Let op! Inschrijven kan tot uiterlijk 1 maart.

Het startschot klinkt om 17.15 uur en de 
drie snelste lopers bepalen de plek in het 
eindklassement. De uitslag van de deelnemers 
wordt ook opgenomen in het klassement 
van de 6 kilometer wedstrijd van het Univé 
Loopcircuit de Kop van Drenthe. De kosten 
bedragen 150 euro per team. Dat is inclusief  
een unieke medaille van de 15de Magnesium 
Run van Gieten, een speciaal loopshirt, na 
de finish een afterparty met livemuziek en 

drie consumptiemunten per persoon en 
de mogelijkheid om een teamfoto te laten 
maken. Als voorbereiding op de Magnesium 
team-/bedrijvenloop worden ook clinics 
georganiseerd.

Meer informatie
Kijk voor aanvullende informatie op  
www.runvangieten.nl Via deze website is een 
inschrijfformulier te downloaden.

Een nieuwe sportvereniging voor senioren
Dynamic Tennis Vereniging
Borger-Odoorn
Met een geslaagde feestelijke 
bijeenkomst in het Dorpshuis van Exloo 
is op 8 februari 2023 het oprichtingstraject 
afgesloten.

Wat is Dynamic Tennis?
Een aantrekkelijke en uitdagende racketsport 
die wordt gespeeld in de zaal op een 
badmintonveld met een laag net. De rackets 
en de ballen zijn licht, waardoor de belasting 
op de schouder-, arm- en polsgewrichten 
klein is. We spelen snel en aantrekkelijk 
dubbelspel.

De vereniging heeft op dit moment bijna 40 
leden in de leeftijd van 50 – 85 jaar.
Zij spelen op vrijdagochtend van 10.00 – 
11.00 uur in sporthal de Koel in Borger 
en op dinsdagochtend van 09.00 – 10.00 
uur in de sportzaal van Exloo. De animo is 
groot, dus er wordt al gedacht aan een derde 
mogelijkheid om te spelen.

Met de subsidie “Frisse doorstart na corona” 
van de gemeente Borger-Odoorn, hebben 
12 leden van de vereniging op 28 januari 
al een reanimatiecursus met AED gebruik 
kunnen afronden. Van de genoemde 
gemeentesubsidie, wordt voor onze leden 
op 20 mei ook nog een EHBO cursus 
georganiseerd, specifiek gericht op blessures 
die tijdens onze lessen kunnen voorkomen.

Daarnaast worden vanaf  8 maart 5 gratis 
kennismakingslessen aangeboden voor 
senioren die dit spel wel eens willen 
proberen. Volgende week staat hierover meer 
informatie in Week-in-Week-uit. We hopen 
dat we als nieuwe vereniging een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden 
en fitheid van heel veel senioren in onze 
gemeente. Voor meer informatie kunt u 
terecht op info@dtvborger-odoorn.nl

Donderdag 16 februari | Dorpshuis Drouwen 
Kennisavond Into Nature in 
samenwerking met ASTRON 
Hoe is LOFAR, de grootste 
telescoop ter wereld, tussen 
Exloo en Buinen daar nou 
eigenlijk terechtgekomen? Welke 
ingrepen zijn er in het landschap 
gedaan, dat tegenwoordig ook 
een natuurgebied is - en wat 
doet die telescoop nou eigenlijk 
precies? Kunnen wij door 
middel van kunst ook iets terug 
communiceren aan het heelal? 
Dat zijn de centrale vragen 
tijdens deze avond.  
 
Het programma bestaat uit bijdragen 
van Peter Bennema, voormalig directeur 
ruimtelijke ordening en natuur bij de 
Provincie Drenthe, Ilke Gers, kunstenares uit 
Nieuw-Zeeland en Marco de Vos, managing 
director bij ASTRON, het Nederlands 

Instituut voor Radio Astronomie. Entree: 
gratis. Tijdstip: 16 februari | Inloop met 
koffie en thee om 19.15 uur | start avond 
19.30 uur. Locatie: Dorpshuis Drouwen, 
Schoolstraat 10-A, 9533 PL. Meer informatie 
over het programma: www.intonature.net
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Uitslagen Bridgeclub Borger 
  
6 februari A-lijn 
1 Anneke van Hasselt & Rika Stel 62,50%
2 Sjef  Heeren & Ed Oldeman 60,94%
3 Alma Winkel & Joost Winkel 55,73%
  
B-lijn 
1 Anneke de Boer & Reint de Boer 61,88%
2 Ina Tanis & Gerda Appel 57,92%
3 Alice Folkerts & Annemieke Teule 54,35%
  
7 februari A-lijn 
1 Harrie de Bie & Henk Loman 58,33%
2 Jaco Bergenhenegouwen & Anneke Tapper 57,92%
3 Date Keuning & Gezinus de Leeuw 57,08%
  
B-lijn 
1 Anneke de Boer & Reint de Boer 65,22%
2 Gerard Lasonder & Tjasso Roossien 54,78%
3 Lidy Blaauw & Frejo Blaauw 54,08%
  
C-lijn 
1 Bonne Timmer & Gerrit Jan Lahuis 55,63%
2 Marianne Emmerink & Willie Spijkerman 55,54%
3 Coos de Bildt & Bertha Ferwerda 54,26%
  
9 februari 
1 Karin Levendig & Ans Houben 60,14%
2 Jan Rosing & Mans Meinders 60,07%
3 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 59,83%
4 Trijntje Gerrits & Betsy Scheffer 54,69%
5 Fenny Brouwer & Han Brouwer 51,35%

Uitslag bridgeclub ‘t Aailaand in 
Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 7 februari jl.
 
1e plaats Ben van Doorn & Jan ter Mors.   69,26%
2e plaats Sietska Zwinderman & Lummie Zwinderman.  62,34%
3e plaats Gera Meijer & Alie Lubbers.   58,59%
4e plaats Harry Hulzebos & Manny Lutjes.   55,56%
5e plaats  Ria Westen & Elt-Jan Danes.   54,77% 

Uitslagen Bridgeclub Welzijn 
Ouderen Borger
De Uitslag van 10 Febr 2023 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats: Wia Schuiling & Henk Tewis  63,02%
2e plaats: Lammy Kinds & Ina Prins  58,33%
3e plaats: Ria Bosma & Henk Bosma  55,73%
 
B Lijn:
1e plaats: Jenny Galetzka & Angela Huyg  65,00%
2e plaats Rieky Zinger & Leo Hake  58,75%
3e plaats: Marian Molenaar & Marry Mulder  56,52%
 
Wilt u ook gezellig een middag bridgen?  U bent van harte welkom. We 
spelen in 2 Lijnen A en B. We spelen iedere vrijdagmiddag  van 13.00 uur 
tot 16.30 uur in het Hunzehuys te Borger. Onze contributie is €18,-  per 
jaar. Zou u meer willen weten van onze club of  wilt u zich aanmelden 
neem dan contact op met een van  het bestuur  : Jantje Boelema Tel 0599-
21 25 25, Henk Tewis Tel 0599-23 64 08 of  Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 
15 of  0599-23 80 30.

Prinses Esther Yvonne en Adjudant Janet staan te popelen 
om te beginnen aan vier dagen carnaval in Gasselte
Carnavalsvereniging ’t Meul’ndobbegie maakt 
zich op voor carnaval
Donderdag 16 februari 20.30 uur is traditiegetrouw de 
sleuteloverdracht door de burgemeester en installatie van de 
raadsleden en de rest van het gevolg. Hierna volgt natuurlijk alvast 
een kleintje carnaval. Deze avond is vrij toegankelijk voor iedereen.   

Vrijdag om 19.00 uur wordt het 
griezelen. Voor iedereen vanaf  
groep 7 (dus ook volwassenen) 
die durft is er een spannende 
spooktocht door het bos. Je kan 
je opgeven individueel of  in 
groepsverband. De groepen starten 
vanaf  19.00 uur vanaf  De Trefkoel. 
Als de jongste deelnemers klaar zijn 
start de versie voor volwassenen.  

Alle inwoners van 80 jaar en 
ouder worden op zaterdagochtend 
weer verblijd met een mooi bosje 
bloemen. ’S Avonds barst vanaf  
20.30 uur het groot carnaval los 
voor alle leden van 18 jaar en ouder. 
Zondag is het de beurt aan de 
kinderen. Het kindercarnaval start 
om 14.00 uur. Kinderen uit groep 6 
en 7 die graag de nieuwe jeugdprins 
of  prinses willen worden kunnen 
een sollicitatie vlog, tiktok of  ander 

filmpje opsturen. Zondagmiddag 
om 16uur moet de sleutel van het 
dorp weer worden ingeleverd bij 
de gemeente en keert de rust weer 
terug in Gasselte.

Prinses Esther Yvonne, Adjudant 
Janet, grootvorst Hadders, de 
Raad van Elf, meesters, bestuur en 
feestcommissie hopen weer veel 
feestvierende Meul’ndobbers te 
mogen begroeten. Kijk voor meer 
informatie over tijden, inschrijven, 
inleveren filmpjes etc op de 
Facebookpagina of  op 
www.meulndobbegie.nl 

Gemeente Aa en Hunze houdt 
crisisnoodopvanglocatie langer open
De gemeente Aa en Hunze verlengt de crisisnoodopvanglocatie in 
Gieten. Hiermee komt de gemeente Aa en Hunze tegemoet aan het 
verzoek van het kabinet om crisisnoodopvanglocaties langer open te 
houden.

Gezinnen
De Biester zou in eerste 
instantie tot 1 april dit jaar 
openblijven. Staatssecretaris 
Van der Burg deed het verzoek 
om crisisnoodopvanglocaties 
langer open te houden in het 
Veiligheidsberaad van vorige week 
donderdag. De Biester is nu tot 

tenminste 31 oktober aanstaande 
beschikbaar voor crisisnoodopvang. 
In de crisisnoodopvanglocatie 
worden met name gezinnen 
opgevangen.

Veilige plek
Volgens burgemeester Anno 
Wietze Hiemstra neemt de 

gemeente met de verlenging zijn 
verantwoordelijkheid. Bovendien 
ziet burgemeester Hiemstra dat de 
locatie in Gieten goed functioneert: 
“Bewoners ervaren de plek als een 
warme, veilige plek. De kinderen, 
uit allerlei verschillende culturen, 
gaan ontzettend goed met elkaar 
om. We ervaren de contacten 
en samenwerking met de buurt 
bovendien als prettig. We hebben 
er vertrouwen in dat dit ook na 
verlenging zo zal blijven.”

Met o.a. Jawik Krudde uit Exloo
Tentoonstelling ‘Naakten in Drenthe’
Naakten in Drenthe, zo heet de nieuwe tentoonstelling bij Stichting 
Kunst & Cultuur in Assen. Het is een tentoonstelling van vier 
beeldend kunstenaars die wonen en werken in Drenthe. Zij laten 
zo’n veertig schilderijen zien in de openbare ruimten en kantoren in 
het gebouw aan de Dr. Nassaulaan. De vier beeldende kunstenaars 
zijn Ellen Cohen (Emmen), Sonja Hooglander (Assen), Jawik 
Krudde (Exloo) en Mark Lisser (Assen). De tentoonstelling wordt 
op vrijdag 17 februari om 16.00 uur geopend en is te zien tot 7 juli 
2023.

Naakt is een klassiek thema in de 
beeldende kunst. In de prehistorie 
zagen we al Venusbeeldjes. Door 
de tijden heen zagen we lichamen 
als symbool van ideale schoonheid 
en erotiek tot lichamen zoals ze in 
werkelijkheid zijn. De kunstenaars 
die in Assen exposeren laten zien 
hoe zij naar het naakte lichaam 
kijken, met verschillende stijlen en 

technieken. Af  en toe is er ook een 
verrassende kwinkslag als we een 
haan zien die naar een aantal naakte 
kippen kijkt of  een slak op een 
bloot been.

Het werk van Sonja Hooglander 
toont de schoonheid, puurheid en 
tijdloosheid van het vrouwelijke 
naakt. Haar naakten tonen op 

intieme wijze hun emoties in 
lichaamstaal. Ellen Cohen toont 
modeltekeningen met gemengde 
technieken. Ze probeert in deze 
werken de ziel van haar model te 
vangen.

In de realistische 
acrylverfschilderijen van Mark 
Lisser gaan de naakten bijna op 
in de omgeving waar ze zich 
bevinden. Zijn digitale prints 
tonen naakten met een link naar de 
kunstgeschiedenis. Jawik Krudde 
zit in zijn olieverfschilderijen dicht 
op je huid. De lichaamsdelen in zijn 
schilderijen vormen een plastisch 
en bijna decoratief  element in een 
natuurlijke omgeving.

Vrouwen van Nu afdeling Gasselte: 
Jaarvergadering en jubilarissen
Op woensdag 8 februari hielden de Vrouwen van Nu afdeling 
Gasselte hun jaarvergadering. Zoals gebruikelijk werden de 
jubilarissen verrast met een bloemetje en een oorkonde.

Mevrouw Visscher-Veenstra is 
25 jaar lid, mevrouw Braams-
Hadderingh is 60 jaar lid en 
mevrouw Mulder-Meursing is 
ook 60 jaar lid. Na afloop van 
het officiële gedeelte werd er een 
presentatie gegeven door het wereld 
natuurfonds over plastic afval.

De vrouwen van Nu staan midden 
in de samenleving en gaan met de 
tijd mee. Het jaarprogramma is 
heel divers en heeft voor elk wat 
wils. Belangstellenden kunnen altijd 
een avond vrijblijvend bijwonen. 
Informatie is te vinden op onze 
website VVN Gasselte.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Kom ook pannenkoeken eten in de Goede Herderkerk 
in Borger
Net als voorgaande jaren worden er op vastenavond, dinsdag 21 februari 
om 18.00 uur, pannenkoeken gegeten in de hal van de Goede Herderkerk in 
Borger.

Vastenavond wordt wereldwijd gevierd. 
Dit is de laatste dag/avond voor het 
vasten en er mag dus nog even genoten 
worden. De voorraadkast moet leeg. 
Vroeger bestond de voorraadkast vooral 
uit boter, melk, eieren, meel en suiker; 
Pannenkoekendag/Pancakeday was 

geboren. We nodigen iedereen, jong, 
oud(er), gezinnen, buren, alleengaand 
of  families van harte uit gezellig 
pannenkoeken te komen eten!

Als entree vragen we een vrije gift die 
wordt geschonken aan een prachtig 

nieuw initiatief, de Voedselkast Borger. 
De kast is er voor iedereen die moeite 
heeft om rond te komen. Men kan er 
eten, drinken en producten ophalen. 

Wees welkom! Graag wel even 
aanmelden voor 18 februari bij 
Ria Paas riapaas@paagro.com of  
tel. 0599 23 54 05.

Bingo in Nieuw-Buinen
Vrijdag 17 februari gezellige bingo in het MFA-gebouw 
de Noorderbreedte in Nieuw-Buinen.

Op vrijdag 17 februari 
organiseert Stichting 
Lucky Joe weer een 
gezellige bingoavond in De 
Noorderbreedte in Nieuw-
Buinen. De bingo begint 
om 19.30 uur en de zaal 
gaat open om 19.00 uur. Als 
er bingo valt dan mag de 
winnaar zelf  een prijs kiezen 
van de aangewezen tafel.

Er is altijd voldoende keuze 
aan prijzen: U kunt kiezen 
uit: Diverse (huishoudelijke) 
artikelen zoals: Airfryer, 
Stofzuiger, teppanyakipan  

Koffieautomaat, 
Fleecedekens, Rituals, 
gereedschap, waterkoker, 
diverse pakketten met 
koffie, Senseo, Schoonmaak 
of  boodschappen, Leuke 
Deco) artikelen, Bon voor 
hapjesschaal enz.

Aanmelden niet verplicht 
maar wel handig voor vragen 
kun je altijd bellen of  mailen 
naar info@luckyjoe.nl   Tel: 
0599- 61 67 01/ 0597 – 42 
15 51. Wij hopen u vrijdag 17 
februari te mogen begroeten 
op de bingo.

Dubbele nominatie voor illustrator uit Gieten voor
The Indie Awards
Zaterdag 15 april worden The Indie 
Awards uitgereikt te Amsterdam. 
De awards zijn voor boeken die 
in eigen beheer zijn uitgegeven. 
In de categorie kinderboeken zijn 
Mollie en het Moddermoeras en De 
Droomversnelling genomineerd. 
Beide boeken zijn geïllustreerd door 
Jorien Kooistra uit Gieten.

Over The Indie Awards
The Indie Awards zijn in 2017 in het 
leven geroepen om het harde werken 
van indie-auteurs (auteurs die niet 
aangesloten zijn bij een uitgeverij) te 
belonen en in het zonnetje te zetten. 
Er zijn juryprijzen en publieksprijzen te 
winnen. Beide boeken zijn genomineerd 
voor de publieksprijzen.

Over de makers
Jorien Kooistra is de illustrator van 
Mollie en het Moddermoeras, een 
(voorlees)boek uit de serie Beestenbos, 
geschreven door haar tweelingzus en 
indie-auteur Anke Kooistra. Liesbeth 
Woest heeft contact gezocht met de 
zussen Kooistra om haar als indie-
auteur te helpen met het realiseren van 
het kinderboek De Droomversnelling. 
Jorien Kooistra heeft ook dit boek 
geïllustreerd en heeft daarmee een 
dubbele nominatie voor The Indie 
Awards te pakken. Zij maakt digitale 
illustraties, waarbij ze zich onderscheidt 
door o.a. het kleurgebruik. Het 
drietal uit Gieten is heel blij met de 
nominaties. ‘Een kinderboek maken 
lijkt op het eerste oog misschien niet 
zo moeilijk, maar we weten inmiddels 

uit eigen ervaring dat er veel bij komt 
kijken. Behalve de vele uren die in het 
manuscript en de illustraties gaan zitten, 
is het zelf  redacteren, vormgeven, 
uitgeven en promoten geen peulenschil. 
We vinden het initiatief  van The Indie 
Awards heel mooi en hopen natuurlijk 
in de prijzen te vallen,’ aldus het drietal.

Over de boeken
Mollie en het Moddermoeras is een 
(voorlees)boek voor kinderen van 
4 tot 8 jaar. Het is het tweede deel 
van de serie Beestenbos en gaat 
over de vrienden Mollie, Fred en 
Goudstinkie. De Droomversnelling is 
een avontuurlijk leesboek voor kinderen 

vanaf  8 jaar. Het boek is uniek vanwege 
zijn vele kleurrijke illustraties, wat het 
voor kinderen extra leuk maakt om te 
lezen.

Stemmen
De hele maand februari kan er op de 
boeken gestemd worden via www.
theindieawards.nl/stem. Tijdens het 
evenement op 15 april worden de 
winnaars bekend gemaakt. 

Meer informatie over Mollie en het 
Moddermoeras is te vinden op  
www.beestenbos.nl. Meer informatie 
over De Droomversnelling is te vinden 
op www.dedroomversnelling.nl.

Van links naar rechts: Anke Kooistra, Jorien Kooistra, Liesbeth Woest

Leuk snerttoernooi bij 
biljartvereniging “de 
Heerdstee” in Borger
Biljartvereniging “de Heerdstee” organiseerde op 
maandag 6 februari j.l haar jaarlijkse snerttoernooi. De 
belangstelling was groot want er deden maar liefst 24 
deelnemers mee.

Er werd over rood gespeeld, wat wil zeggen dat bij elke 
stoot eerst de rode bal moest worden geraakt. Het leverde 

spannende -biljart-partijen 
op. Rond 12.00 uur werd 
er snert met brood en spek 
geserveerd.

Na een spannende wedstrijd 
werden de winnaars bekend 
gemaakt. Bij de dames werd 
M. Hembrecht de kampioen 
en bij de heren was het A. 
Hoogerkamp. Beiden werden 
als snertkoning en koningin 
gehuldigd. Er kan op een 
geslaagd toernooi terug 
gekeken worden.

5 Jubilarissen bij ‘Mondige Vrouwen’ in 2e Exloërmond

Op 8 februari jl. hield de vereniging “Mondige Vrouwen” in het Dorpshuis 
van 2e Exloërmond haar jaarvergadering. De vereniging is sinds de 
afsplitsing van de “Vrouwen van Nu” zeer actief  op allerlei gebied. Tijdens 
de jaarvergadering werd o.a. stilgestaan bij de zeer geslaagde thema-
avonden van het afgelopen jaar.

Een belangrijk onderdeel vormde de 
huldiging van vijf  jubilarissen, voor 

vele jaren lidmaatschap van de nog 
steeds hechte vrouwengroep. De dames 

kregen allen een bloemstuk met een 
bijbehorend gedicht. Daarna was er 
nog een gezellig samenzijn met muziek, 
onder het genot van een proeverij van 
door de leden thuisgemaakte heerlijke 
lekkernijen.

v.l.n.r. Cecile van der Leest(25 jr. lid) Francien Zieltjes (25 jr) Grietje Blaakmeer (40 jr) Rika Ebels (45 jr) en Janny Reintsema (25 jr, lid)
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Clubnieuws
De Treffer ‘16
Zaterdag 18 februari 2023     
09:00  De Treffer ‘16 JO7-1  ST Gieten/Eext  JO7-1JM
09:20  Sellingen JO7-1JM  De Treffer ‘16 JO7-1
09:40  De Treffer ‘16 JO7-1  Wildervank JO7-1
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  HOVC JO10-1
10:45  Drenthina JO9-2JM  De Treffer ‘16 JO9-1JM
10:45  ACV MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)

Zondag 19 februari 2023     
14:00  De Treffer ‘16 1  S.V. Hoogersmilde 1

vv Buinerveen
Zaterdag 18 februari  
Hoogezand JO 17-2 BBC JO 17-1 12.00 uur
BBC JO 13-1 Roswinkel JO 13-1 09.00 uur
BBC JO 11-1 CEC JOI 11-1 09.00 uur
VVS JO 08-1 BBC JO 08-1 09.00 uur
Stadskanaal JOI 07-1 BBC JO 07-1 10.30 uur
  
Zondag 19 Februari 
Protos 1 Buinerveen 1 14.00 uur
Buinerveen 3 Valtermond 4 10.00 uur

vv Gasselternijveen
Zaterdag 18 februari 2023
SJO ZVC ‘14 JO9-2  ST VAKO/Tynaarlo JO9 09:00
SJO ZVC’14 JO17-1  Wildervank JO17-2  11:00
Assen FC JO15-3  SJO ZVC ‘14 JO15-1  11:00
SJO ZVC ‘14 JO9-3  SJS JO9-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-2  BATO JO11-4  09:00
SJO ZVC ‘14 JO7-1  VKW JO7-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO7-1  SJO FC Coevorden JO7-2 09:20
De Treffer ‘16 JO12-1  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  10:00
Siddeburen JO19-1  SJO ZVC ‘14 JO19-1  14:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  LTC JO8-4  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  VKW JO9-1JM  10:00
SJO ZVC ‘14 VR1  ST SVO BDE/Erica’86 V 14:00
SJS JO10-1  SJO ZVC ‘14 JO10-1 09:00
Veendam 1894 JO14-2  SJO ZVC ‘14 JO14-1  10:30
Helpman JO13-3  SJO ZVC ‘14 JO13-1JM  10:15
ST Gieten/Eext JO11-2J  SJO ZVC ‘14 JO11-1  09:00

Zondag 19 februari 2023
Gasselternyveen 1  Nieuw Buinen 1  14:00
HOVC 7  Gasselternyveen 4  10:00
Stadskanaal 5  Gasselternyveen 3  10:00

vv Nieuw-Buinen
18-2-2023
09:30 Nieuw Buinen JO9-1 Mussel JO9-1
10:00 Nieuw B. MO13-1 (9-tal) Veendam 1894 MO13-2
10:45 Nieuw Buinen JO11-1 Onstwedder Boys JO11-1JM
11:15 Nieuw Buinen MO15-1 WVV MO15-1
13:00 Nieuw Buinen MO20-1 Zuidhorn MO20-1
14:30 Nieuw Buinen JO19-1 DZOH JO19-4
09:00 Westerwolde JO8-1JM Nieuw Buinen JO8-1JM
10:00 SPW JO10-1 Nieuw Buinen JO10-1
10:00 Raptim JO15-3 Nieuw Buinen JO15-1
10:00 BNC JO12-1 Nieuw Buinen JO12-2
10:30 Onstwedder B. JO12-1JM Nieuw Buinen JO12-1
10:30 WVV MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
15:00 Nieuw Buinen VR1 Schoonebeek VR1
   
19-2-2023
14:00 Gasselternyveen 1 Nieuw Buinen 1

sv Borger
Zaterdag 18 februari 2023  
08:45 Borger JO8-1 ACV JO8-2
09:00 Borger JO13-1 SJS JO13-1JM
09:00 Borger JO11-2 Mussel JO11-2
09:00 Borger JO8-2 Assen FC JO8-3
10:00 Borger JO15-1 Olde Veste’54 JO15-1JM
11:15 Borger JO13-2 BSVV JO13-1
11:30 Borger JO11-1 Noordster JO11-1
11:30 Borger JO11-4 ST Rolder Boys JO11-2JM
12:00 Borger MO15-1 Veendam 1894 MO15-2
14:30 Borger 3 Helpman 5
08:45 LTC JO11-4 Borger JO11-3JM
09:00 KSC JO9-1JM Borger JO9-1
10:30 Pekelder Boys JO17-1JM Borger JO17-2
12:00 Annen JO17-1 Borger JO17-1
14:30 ST Gieten/Eext JO19-2 Borger JO19-1

vv HOVC
Zaterdag 18 februari  
9.00 HOVC JO8-2 DZOH JO8-2
9.00 DZOH JO11-3 HOVC JO11-1JM
9.00 SJO HH’97 JO15-2 HOVC JO15-2JM
9.30 WKE’16 JO8-1 HOVC JO8-1JM
10.00 De Treffer’16 JO10-1 HOVC JO10-1
10.30 HOVC JO12-1JM Sc Erica JO12-2
10.30 EHS’85 JO12-1JM HOVC JO12-2JM
11.00 Sleen JO15-1 HOVC JO15-1JM
12.30 HOVC JO19-1 Raptim JO19-1
13.00 VKW JO17-1 Drenthina Vr2
14.30 HOVC Vr1 
  
Zondag 19 februari  
10.00 HOVC 3 Sc Erica 3
10.00 HOVC 4 Gieterveen 2
10.00 HOVC 5 Raptim 4
10.30 Zandpol 3 HOVC 6
11.00 HOVC 7 Gasselternijveen 4

vv Gieten
Vrijdag 17 februari
19:00 WMC/ EP De Treffer 2 Gieten 1 Zaal

Zaterdag 18 februari
08:30  LEO JO10-1  Gieten/Eext JO10-1JM  
08:45  Stadskanaal JO11-2  Gieten/Eext JO11-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO11-2JM  ZVC ‘14 JO11-1  
09:00  Gieten JO8-3  Wedde JO8-1  
09:00  Gieten/Eext JO8-1JM  Wildervank JO8-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO8-2JM  SPW JO8-1JM  
09:00  Annen JO9-3  ST Gieten/Eext JO9-2JM  
09:00  De Treffer ‘16 JO7-1  ST Gieten/Eext JO7-1JM  
09:20  Wildervank JO7-1  ST Gieten/Eext JO7-1JM  
09:40  Gieten/Eext JO7-1JM  Sellingen JO7-1JM  
10:00  DKB JO17-1  Gieten/Eext JO17-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO13-2JM  Wildervank JO13-3JM  
10:30  Gieten/Eext JO14-1JM  SGV JO14-1  
10:45  Hoogersmilde JO17-1JM  Gieten/Eext JO17-2  
11:30  Rolder Boys JO9-1  Gieten/Eext JO9-1JM  
12:30  Gieten/Eext JO15-2JM  Achilles 1894 JO15-2  
12:30  Gieten/Eext JO15-1  Asser Boys JO15-1  
12:30  LEO JO13-2  Gieten/Eext JO13-1JM  
14:30  Gieten/Eext JO19-1  HZVV JO19-1  
14:30 Gieten/Eext JO19-2 Borger JO19-1

Zondag 19 februari
10:00  Gieten 5  DWZ 2  
10:00  Gieten 2  Gomos 2  
10:00  Asser Boys 3  Gieten 4  
14:00  Actief  1  vv Gieten

Waarschijnlijk 
verplaatsing 
jeugdwedstrijden in
2e Exloërmond
 
In verband met een turnwedstrijd in de Hunsowhal 
op zaterdag 18 februari a.s. worden de wedstrijden 
van JO10 en JO12 waarschijnlijk bij de tegenstander 
gespeeld.

Dit geldt zeer waarschijnlijk voor JO10 en JO12.

Trainer Hindrik Snijders: nog steeds denk ik dat we derdeklasser kunnen blijven
Nieuw Buinen en Twedo delen de punten 

Nieuw Buinen speelde zaterdagavond op eigen veld tegen Twedo, een van de titelkandidaten in de derde klasse 
D. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel en dat was conform het wedstrijdbeeld. ‘Als we de komende wedstrijden 
tegen ploegen die bij ons in de buurt staan kunnen winnen, dan zijn dit natuurlijk bonuspunten’, zegt trainer 
Hindrik Snijders. 

Strijd en vechtlust
In de eerste helft had Nieuw Buinen de zaakjes goed voor 
elkaar. ‘We hadden de controle en kwamen via Roy Veeninga 
terecht op een 1-0 voorsprong. Vervolgens had Alwin 
Engelkes eigenlijk de 2-0 moeten maken. Hij kwam alleen 
voor de keeper maar miste’, zag Snijders tandenknarsend. 
Na de rust verloor Nieuw Buinen, dat speelde zonder de 
geschorste Erin Alberts, de grip op de wedstrijd. ‘Zij maakten 
op een wat lullige manier uit een corner gelijk’, zag Snijders. 
Vervolgens was het voor de thuisclub een kwestie van 
overleven. ‘Dat hebben de jongens prima gedaan hoor. Met 

de strijd en de vechtlust was helemaal niets mis. Dat we tegen 
ploegen als Raptim en Twedo punten kunnen pakken, geeft 
natuurlijk vertrouwen.

Cruciale wedstrijden
Hoewel ik er niet heel veel druk op wil leggen, wordt de 
wedstrijd tegen Gasselternijveen en de duels er na natuurlijk 
cruciaal. Nog steeds denk ik dat we derdeklasser kunnen 
blijven. Maar dan moeten we nu wel wedstrijden gaan 
winnen.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Weer nederlaag De Treffer’16
‘Misschien moet ik volgende week wel twee dames opstellen’
De Treffer’16 wacht nog steeds op het eerste puntje van het seizoen. In Jipsingboertange verloor de ploeg van trainer 
Ludie Hulshof  met 7-0 van JVV. ‘Ik moest vijf  spelers opstellen die niet getraind hadden. Topscorer Melvin Wiering 
ligt er vanwege een blessure weken uit en de spoeling wordt zo wel heel erg dun. Zondagmorgen heeft ons tweede 
elftal met twee dames gespeeld. Als het zo doorgaat dan moet ik die volgende week misschien ook wel opstellen’, 
zegt trainer Ludie Hulshof.

Heer en meester
De Treffer’16 had zeker in de eerste helft bar weinig in te 
brengen. JVV was heer en meester en stond na drie kwartier 
eenzijdig voetbal al met 5-0 voor. ‘JVV is ook gewoon een 
goede ploeg. Ze hebben er wat jongens van Musselkanaal bij 
gekregen en ik denk dat deze ploeg ook in de vierde klasse 

mee kan doen’, zegt Hulshof. Na de rust wist De Treffer’16 
de schade beperkt te houden. ‘Ook omdat zij nadrukkelijk 
was gas terugnamen. Of  we nog een punt gaan pakken dit 
seizoen? Dat zal nog best lastig worden. Deze week maar 
weer trainen en dan zien we wel weer verder’, zucht Hulshof. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Kleine nederlaag voor Gasselternijveen
Een gehavend Gasselternijveen verloor zondag in en tegen Erica met 2-1. ‘We hebben gezien de omstandigheden 
een prima wedstrijd gespeeld. Met wat meer geluk hadden we gewoon een punt gepakt’, zag trainer Johan Hollen. 
Gasselternijveen moest het onder meer doen zonder Jasper Kuiper (geschorst) terwijl ook Wessel Koomans ontbrak. 
‘Wessel had wellicht kunnen spelen. Met het oog op het cruciale duel tegen Nieuw Buinen hebben we echter geen 
enkel risico genomen.’

Bovenliggende partij
In de eerste helft was SC Erica wel de bovenliggende partij. 
De thuisclub kreeg de betere kansen en kwam uit een counter, 
na een foutieve ingooi van Gasselternijveen, op een 1-0 
voorsprong. De gasten kwamen echter nog in de eerste helft 

op gelijke hoogte. Brandon Meems benutte een strafschop: 
1-1.

Nieuw Buinen
De tweede helft was volledig in evenwicht. Er werden door 
beide ploegen weinig kansen gecreëerd. Tien minuten voor 
tijd ging de zege naar de thuisclub. ‘Een afstandsschot in 
de kruising’, zag Hollen. ‘Hoewel doelman Kevin Koops 
prima keepte, was hij nu echt kansloos’, zag Hollen. In de 
slotminuut kreeg Nieveen door Menas Sihalsale dé kans op 
de gelijkmaker. De rappe aanvaller faalde echter, waardoor 
de drie punten in Erica bleven. ‘We richten ons nu op Nieuw 
Buinen. Ons doel is om twee teams onder ons te houden. 
Om dat te bewerkstelligen, zullen we zondag gewoon 
moeten winnen.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

Adverteren in 
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Arne Joling gaat voor tiende (!) jaar als 
hoofdtrainer van SV Borger
‘Het is toch gewoon prachtig dat dit nog kan’

De voetbalwereld is met de jaren steeds vluchtiger geworden. Pas aangestelde 
trainers horen al na drie maanden bij de club of  ze mogen blijven of  moeten 
vertrekken. Maandenlang is de trainerscarrousel onderwerp van gesprek binnen 
het amateurvoetbal. In dat landschap is SV Borger de oase van rust De grote 
uitzondering. Want ook na negen seizoen is de club nog steeds prima te spreken 
over hoofdtrainer Arne Joling, die dus volgend seizoen voor het tiende seizoen de 
technische baas zal zijn op De Drift. ‘Prachtig toch, dat dit nog kan’, zegt de trainer.

Niet op een record uit
‘Tien jaar hoofdtrainerschap bij dezelfde club 
is voor het noorden uniek. Wat ik weet is 
dat er een trainer in Scheveningen al twaalf  
seizoenen bij een club is en er is zelfs iemand 
die al negentien jaar lang hoofdtrainer bij 
een club is. Ik ben niet op een record uit en 
voor we besluiten te continueren zijn een 
aantal zaken belangrijk voor mij. Zo evalueer 
ik elk kwartaal met de staf  en hebben ook 
de spelers een belangrijke stem. Ik heb – 
met Jong Borger er bij – een selectie van 36 
spelers. Als daar zes liever iemand anders 
willen, dan ben ik weg. Dat is echter niet aan 
de orde. Vergeet ook niet dat er niemand van 
de huidige selectie ook negen jaar geleden al 
in de hoofdmacht speelde. Er komen elk jaar 
toch wel vier of  vijf  nieuwe gezichten bij en 
dat is ook goed’, zegt Joling.

Goede en slechte tijden
‘SV Borger is bovendien meer dan alleen 
Arne Joling. Ik heb het ook altijd over wij, 
over de staf. En die is gewoon prima. Ik heb 
mensen als Mark Wolters, Ronald Bulthuis, 
Mark Meinema en Wiljan Vos om me heen. 
Die geven echt hun mening wel, hoor. 
Bovendien is in al die jaren nog nooit een 
speler vertrokken omdat ik trainer ben’, zegt 
Joling, die ook het bestuur van de club prijst. 
‘We hebben in al die jaren goede maar ook 
slechte tijden gehad We hebben vijfde klasse 
gespeeld, we hebben een keer een reeks aan 
wedstrijden achter elkaar verloren. De rust is 
altijd bewaard gebleven en ik heb altijd het 
vertrouwen gevoeld.’

Energie
Energie is voor Joling belangrijk. ‘Het kost 
me energie om trainer te zijn, maar ik krijg er 
ook energie van. Zo lang dat zo is, ga ik in elk 
geval door. Ik denk dat we samen met heel 
de staf  de zaken gewoon goed voor elkaar 
hebben. Daarbij verliezen we niet uit het oog 
dat voetbal ook gewoon leuk en gezellig moet 
zijn We gaan elk jaar op trainingskamp en 
tijdens het seizoen zijn er altijd verschillende 
activiteiten. Ook dat is bij onze club erg 
belangrijk.’

Jong Borger
SV Borger heeft ondertussen ook de rest van 
de technische staf  ingevuld. Mark Wolters 
blijft assistent-trainer en keeperstrainer en 
Wiljan Vos blijft teammanager. Bij Jong 
Borger staat volgend seizoen wel een nieuw 
gezicht voor de groep: Mark Meinema, die 
overigens al assistent van dit team was. Erik 
Joling zal Meinema bijstaan. 

Ronald Bulthuis, vorig seizoen 
verantwoordelijk voor Jong Borger, wordt 
volgend seizoen trainer van HHCombi. 
‘Ronald wil op eigen benen staan. Natuurlijk 
vinden we dat jammer, maar we begrijpen 
het aan de andere kant ook heel erg goed. 
Met het aanstellen van Erik Joling en het 
doorschuiven van Meinema hebben we snel 
gehandeld. Ik denk dat we ook volgend 
seizoen weer een prima technische staf  
hebben’, besluit Joling. (Week in Week Uit/
Vincent Muskee)

GKC komt uitstekend uit de winterstop
Nadat vorige week al Pekelder Boys aan de zegekar werd gebonden, wist GKC zondag 
de lastige uitwedstrijd tegen Witteveense Boys ook in winst om te zetten: 0-2. De zege 
was op grond van een prima en degelijke eerste helft terecht. Met twee zeges op rij is 
de ploeg van trainer Gert Sterken uitstekend uit de winterstop gekomen en kan het 
weer  naar boven kijken. De afstand met de nummers drie en vier is klein namelijk.

Prima eerste helft van GKC
GKC speelde een prima eerste helft. In 
tegenstelling tot andere wedstrijden werden er 
weinig kansen weggegeven en wist de ploeg 
uit Gasselte zelf  wel een aantal mooie kansen 
te creëren. Dit resulteerde al na acht minuten 
in de openingstreffer. Grieto Korthuis was 
de maker: 0-1. Ook daarna bleven de gasten 
de betere ploeg. Tien minuten voor de rust 
werd de score dan ook volkomen terecht 

verdubbeld. Nu stond Bart Weishaupt aan 
het kanon: 0-2. Na de rust was het duel wel 
wat meer in evenwicht. GKC gaf  echter 
weinig weg en kon de 2-0 voorsprong relatief  
gemakkelijk over de streep trekken.  In de 
counter kreeg de ploeg uit Gasselte nog wel 
wat mogelijkheden op meer. Maar onder 
meer Korthuis had toen het vizier niet meer 
op scherp staan. (Week in Week uit/Vincent  
Muskee)

‘Succes en excuses gaan niet samen’
Valthermond verliest van Stadskanaal: 0-1 

Er zit wat zand in de motor van Valthermond. Nadat vorige week gelijk werd gespeeld 
tegen Sellingen (1-1) werd nu op eigen veld verloren van buurman SC Stadskanaal: 
0-1. ‘Het was niet eens onverdiend, al had een gelijkspel denk ik de verhoudingen ook 
goed weergegeven’, zegt trainer Kenny Koning. ‘Om uit de impasse te komen moeten 
we gewoon hard blijven trainen en moeten we vooral naar ons zelf  kijken. Succes en 
excuses gaan niet samen namelijk.’
Stormram Tom Meijers
Zeker in de eerste helft speelde Valthermond 
niet onaardig. Net als de gasten kregen 
ze wel wat kansen. Uit een counter kwam 
SC Stadskanaal vlak voor rust op 0-1. ‘We 
maakten een verkeerde keuze, waardoor 
Stadskanaal gemakkelijk kon counteren’, zag 
Koning. Leon Bos bepaalde de ruststand op 
0-1. Na de rust meende Valthermond recht 
te hebben op een strafschop. ‘Op vijf  meter 
van de goal kon Erik Jan Veerbeek schieten. 
Hij werd echter omver getrokken. Jammer dat 
de scheidsrechter dit niet zag.’ In de slotfase 
kwamen er nog wel degelijk kansen op de 
gelijkmaker. Stormram Tom Meijers maakte 

gelijk, maar deed dat uit buitenspelpositie. 
Ook Milan Draijer kreeg nog een kans. In 
plaats van te schieten legde hij de bal echter 
breed. ‘Het viel net niet goed vandaag. Ik 
moet zeggen dat we goed getraind hebben 
vorige week en er was duidelijk verbetering 
ten opzichte van de wedstrijd tegen Sellingen.’

Als Valthermond de komende twee 
inhaalwedstrijden – tegen Peize en ASVB - 
weet te winnen, dan is het koploper. ‘Dan 
staan we nog één punt voor op WKE’16. De 
marge die we voor de winterstop opgebouwd 
hadden, is inderdaad verdwenen.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Sterk HOVC verliest van WKE’16
HOVC liet zich zondag van de beste kant zien, maar stond aan het einde van de 
wedstrijd tegen WKE’16 wel met lege handen: 1-3. ‘Zeker het eerst uur hebben we 
uitstekend gespeeld. Nadat zij na een uur op een 2-1 voorsprong kwamen, was het 
over. Maar ondanks de nederlaag heb ik toch een goed gevoel aan deze wedstrijd 
overgehouden’, zegt trainer Erik de Jong.
Doelpunt Mark van Bergen

HOVC startte sterk aan de wedstrijd. Er 
werden kansen gecreëerd en WKE’16 werd 
prima onder druk gezet. ‘In die fase hadden 
we moeten scoren. We kregen namelijk 
voldoende kansen en halve kansen’, zegt De 
Jong. 

WKE’16 benutte wel de eerste de beste kans: 
0-1. Via een doelpunt van Mark van Bergen 
kwam HOVC echter volkomen verdiend weer 
langszij:1-1. ‘Ook het eerste kwartier na de 
rust speelden we nog goed. Toen zij echter 
een 2-1 voorsprong namen, was het wel een 
beetje over. We liepen uit de positie en de 
koppies gingen naar beneden. We hadden na 
de 1-2 wat langer rustig moeten blijven.’ 

Mede daardoor kon WKE’16, nu een echte 
titelkandidaat, is in de slotfase nog verder 
uitlopen. Henk Bakker bepaalde de eindstand 

namelijk op 1-3. ‘Het zijn clichés, maar ik heb 
genoeg goede dingen gezien om tóch met 
vertrouwen naar het restant van de competitie 
te kijken’, besluit De Jong. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Foto: Rianne van der Laan
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Zwartemeerse Boys veel te sterk voor 
Buinerveen

Buinerveen wil zich dit seizoen handhaven. Op basis van het vertoonde spel 
zondag in de thuiswedstrijd tegen Zwartemeerse Boys zal dat echter nog een 
lastig karwei worden. Aan de andere kant hoeven de punten ook niet tegen deze 
ploeg, Zwartemeerse Boys strijd immers om promotie, gepakt te worden. Het 
klassenverschil was zondag wel erg groot. Bij rust keek de nog steeds gehavende 
ploeg van trainer Willy Kral namelijk al tegen een 4-1 achterstand aan.

Rentree David Karabed
Via een treffer van  van Max Drent kwam 
Zwartemeerse Boys al snel op een 1-0 
voorsprong. In die fase echter, kon de ploeg 
van trainer Willy Kral nog weerstand bieden 
en kwam het via good-old Patrick Koster 
zomaar op 1-1. Toen de bezoekers vervolgens 
echt gas gingen geven, brak het verzet van de 
thuisclub al snel. Hidde Walda kreeg het op 
de heupen en maakte de 1-2 en de 1-3 en nog 
voor de rust werd het 1-4 door een treffer 

van Damy te Velde. Daarmee was het verschil 
wel gemaakt. Na de thee namen de bezoekers 
wat gas terug en bleef  het bij treffers van 
Nick Berens, die zowel de 1-5 als de 1-6 liet 
aantekenen. Lichtpuntje bij Buinerveen was 
de rentree van David Karabed. Hij lag er 
lang uit met een schouderblessure, maar was 
zondag – weliswaar niet als basisspeler - wel 
weer bij en had een rol als invaller. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Tactisch strijdplan deed Borger een uur lang hopen op een stunt

Borger in tweede helft onderuit tegen 
koploper ZZVV

Starten met een vijfmans defensie. SV Borger deed het in het verleden al vaker. 
Het zorgde destijds vooral voor veel twijfels bij de spelers. Er wordt ineens iets 
heel anders van je gevraagd en dat bleek niet altijd gemakkelijk. Toch probeerde 
hoofdtrainer Arne Joling van de groenwitten het afgelopen zaterdag opnieuw in de 
uitwedstrijd tegen ZZVV. Dat ging verbazingwekkend goed. Deze keer pakten de 
spelers het tactisch plan wél goed op. Met name de eerste helft stond het verdedigend 
als een huis bij de mannen uit de Hunebedhoofdstad. Via scherpe uitbraken waren 
de gasten voorin zelfs een stuk gevaarlijker dan de thuisploeg. De 1-2 voorsprong 
waarmee men aan de thee ging was gewoon terecht. Het geeft aan dat de selectie 
de afgelopen seizoenen een flinke groei heeft doorgemaakt. Tot een stunt leidde het 
uiteindelijk niet. In het tweede bedrijf  kwam het surplus aan kwaliteit bij de koploper 
toch bovendrijven. De 4-2 nederlaag was absoluut geen schande. Het strijdplan 
én de uitvoering daarvan geeft de trainer weer een extra optie, met name tegen de 
kwalitatief  sterkste teams in de competitie.  

Door: Erwin Beukema

Balbezit ZZVV, kansen en goals voor 
Borger
Na een indrukwekkende minuut stilte 
vanwege de verschrikkelijke ramp in Turkije, 
werd al snel duidelijk wat voor wedstrijd de 
toeschouwers te zien zouden krijgen. De 
thuisploeg mocht het balbezit hebben van 
de ver inzakkende gasten. Laatstgenoemden 
loerden ondertussen op de momentjes om 
via de rappe handenbinders Hendrik Gustin, 
Gijs Roda en Floris Hiddink tot uitbraken te 
komen. Geduld was daarbij het sleutelwoord. 
Het werkte voor de groenwitten, voor wie 
de eerste mogelijkheden genoteerd mochten 
worden. De thuisploeg kwam niet door 
de ijzeren defensie van Borger heen. Toch 
kwamen zij op voorsprong. Een halve kans 
was hiervoor genoeg. Nick Vredenborg 
krulde van buiten de 16 prachtig binnen. 
Het bracht de gasten niet van de wijs. De 
mannen van Arne Joling bleven volharden 
in de gekozen speelwijze. Met succes! Nadat 
Gijs Roda in de 32e minuut nog gestuit werd 
door doelman Van der Weide, was het twee 
minuten later wel raak. Een schitterende 
combinatie tussen Roda, Hiddink en Gustin 
werd door laatstgenoemde beheerst afgerond. 
Vijf  minuten later werd het zelfs nog mooier 
voor de uitploeg toen Tim Edens raak knikte 
uit een hoekschop. De 1-2 bleek ook de 
ruststand van een eerste helft waar ZZVV 
misschien wel meer dan 80 procent balbezit 
had, maar de kansen en de goals voor Borger 
waren.

Dodelijk efficiënt
In de tweede helft deed de koploper er 
nog een schepje bovenop. De druk op de 
Borgerder afweer werd gaandeweg steeds 
groter. Na twaalf  minuten lag de gelijkmaker 
achter doelman Edwin Haandrikman. Na 
matig uitverdedigen van Matthijs Brink werd 
Wouter Marinus in stelling gebracht. De 

oud-prof  van FC Emmen en PEC Zwolle 
schoot gedecideerd binnen. ZZVV bleef  
na deze opsteker georganiseerd beuken 
op de defensie van Borger. Het zorgde er 
sporadisch voor dat er nu wel wat openingen 
ontstonden. Op die momenten bleek de 
ploeg uit Zuidwolde een dodelijk efficiënte 
machine te zijn. In de 65e minuut gleed Dave 
Padding dan ook de 3-2 binnen. De gasten 
kwamen eigenlijk helemaal niet meer aan 
counters toe. Men hield wel dapper stand en 
tot de 88ste minuut mochten de heren uit de 
Hunebedhoofdstad dan ook blijven hopen op 
toch nog één momentje om gelijk te maken. 
Het mocht niet zo zijn, het slotakkoord was 
immers voor ZZVV-er Tom Buijtendorp, 
die oog in oog met Haandrikman koel 
binnenschoot. Eindstand 4-2.

Weekje vrij en dan weer een titelkandidaat 
voor Borger
Zoals eerder gememoreerd hoefden de 
Borgernaren zich absoluut niet te schamen. 
De manier waarop het de koploper bestreed 
verdiende weliswaar niet de schoonheidsprijs, 
toch was het misschien wel de enige 
manier waarop men enigszins gelijke tred 
kon houden met de kwalitatief  beduidend 
sterkere koploper. ZZVV gaat nu verder in 
de titelstrijd. Misschien dat Borger hen over 
twee weken een handje kan helpen. Dan 
ontvangen de groenwitten immers de andere 
titelkandidaat Klazienaveen. Dikke kans dat 
Joling de blauwdruk van het tactisch plan al 
in handen heeft. Maar a.s. weekend genieten 
de groenhemden eerst van een welverdiende 
vrije zaterdag.

Opstelling Borger: Edwin Haandrikman, Sam 
van Dijk (71. Bob Westerdijk), Bas Kaspers, 
Tim Edens, Matthijs Brink, Christiaan Vos, 
Tim Speelman (86. Benjamin Mazeau), Levi 
v/d Span, Hendrik Gustin, Floris Hiddink 
(71. Dylan Berghuis), Gijs Roda (80. Luuk 
Kenter).

2x Jorrick Dokter en Florian van der Heide
Gieten wint ruim van ZNC: 5-0

Jantje lacht, Jantje huilt. Of  andersom. Het is in elk geval wel van toepassing op de 
prestaties van Gieten dit seizoen, Zo werd vorige week een ruime nederlaag geleden 
tegen Muntendam. Daar baalde trainer Bas Nibbelke zo van, dat hij zelfs de derde 
helft oversloeg. Hoe anders was het zondag, toen zijn ploeg gehakt maakte van ZNC: 
5-0. En waar Gieten vorige week de wedstrijd in een tijdsbestek van twee minuten 
uit handen gaf, daar won de ploeg van Nibbelke nu de partij in feite binnen luttele 
minuten.

Twee snelle goals
Gieten begon namelijk uitstekend aan de 
wedstrijd. De felle start resulteerde al na vier 
minuten in de openingstreffer van Jorrick 
Dokter: 1-0. ZNC was vervolgens amper 
bekomen van de schrik of  de 2-0 lag er al in. 
Nu haalde Florian van der Heide de trekker 
over: 2-0. Gieten bleef  na de pikstart de 
betere ploeg en wist vijf  minuten voor de rust 
de score nog verder uit te bouwen. Dokter 
tekende toen namelijk voor de 3-0 ruststand.

Martens en Van der Heide
Zoals dat zo vaak gaat bij een ruime 
voorsprong, zakte het spelpeil na de rust wel 
iets. Toch beef  de thuisclub gewoon de betere 
ploeg. De toeschouwers zagen dat Van der 
Heide tien minuten na de rust de score verder 
uitbouwde: 4-0. Nu was het verzet van de 
bezoekers uit Zuidbroek helemaal gebroken. 
Gieten kon het duel vervolgens soepel 
uitspelen. Twee minuten voor tijd veerde het 
trouwe thuispubliek nog één keer op. Jacco 
Martens bepaalde toen de eindstand namelijk 
op 5-0. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

Foto: Harrie Meiringh
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Bridge-uitslagen DES 2 Exloo
De uitslagen van de 1e zitting van de 3e ronde van DES 2 van 9 
februari zijn:

1e dms  Liesbeth Baard & Trijnie Feringa 63,54%
2e Henny Nijland & Gezinus de Leeuw 61,84%
3e Ella Smeets & Ruud v.d. Berg 57,50%
4e dms  Coos de Bildt & Mina Schiphuis 55,14%
5e Didi van Aacken & Pieter Bokhoven 52,95%

We spelen elke donderdagavond in hotel Oringer Marke te Odoorn.
Wie interesse heeft om te gaan bridgen, óók beginnende bridgers, kan 
voor inlichtingen terecht bij Pieter Bokhoven. Tel. 0591 - 34 64 54 of  
bcdes.secr@gmail.com

Lezing in Borger door Geert de Vries over zijn 
zwerftochten door Noordoost Polen
Op donderdag 23 februari a.s. organiseert IVN Borger-Odoorn 
in het auditorium van het Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27 in 
Borger een lezing door natuurkenner en fotograaf  Geert de Vries. 
Aanvang lezing om 19.30 uur, inloop vanaf  19.00 uur. Entree € 5. 
Graag contant en gepast betalen bij binnenkomst van de zaal.

Poolse toestanden natuurlijk is een 
lezing voor natuurliefhebbers over 
natuur die we ruim een halve eeuw 
geleden ook in Drenthe nog volop 
tegenkwamen. Het is een nieuwe 
presentatie van natuurfotograaf  
en natuurkenner Geert de Vries, 
waarvoor onze IVN afdeling 
de primeur heeft. Geert heeft 
in het verleden al diverse keren 
een lezing gehouden voor IVN 
Borger-Odoorn. Boeiende lezingen 
over Drentse vogels, vlinders en 
paddenstoelen omlijst met fraaie 
zelfgemaakte foto's. De presentatie 
over Polen bestaat uit een drieluik: 
een reisverslag, de natuur in het 
Nationaal park Biebrza en wat 
er komt kijken bij maken van de 
prachtige natuurfoto's.

Het reisverslag is een zeer 
persoonlijke impressie van zijn 

zwerftochten. Wat bezielt iemand 
om in zijn eentje wild te kamperen 
in de omgeving van de uitgestrekte 
moerassen van één van de best 
bewaarde beekdallandschappen van 
Europa? In het reisverslag wordt 
duidelijk waarom Geert liever in 
wild kampeert in de stromende 
regen dan dat hij verblijft in een 
hotelkamer met stromend water.

Het grootste deel van de presentatie 
gaat over de natuur in het Nationaal 
Park Biebrza en wat wij van die 
natuurlijke beekdalen kunnen leren 
bij de inrichting van nieuwe natuur 
in bijvoorbeeld het Hunzedal. Het 
klimaat in Polen lijkt een beetje op 
ons klimaat en het gebied herbergt 
veel planten en diersoorten, die 
vroeger ook bij ons algemeen 
waren, maar nu zeldzaam zijn 
geworden.

Na uitleg over de ontwikkeling 
van moeras naar hooiland wordt 
ingezoomd op enkele planten en 
diergroepen, die een plek hebben 
gevonden in die natte wereld, 
zoals de eland en diverse soorten 
moerasvogels. Veel soorten vlinders 
die daar nog rondfladderen kwamen 
vroeger ook in Drenthe voor.

Het boerenland lijkt nog een beetje 
op het ouderwetse boerenland 
van voor de grote ontginningen in 
ons land. Geert kon daar nog een 
glimp opvangen van zijn geliefd 
boerenland uit zijn jeugd. In Polen 
zijn nog veel bloemrijke akkers te 
bewonderen vol met roggelelies en 
korenbloemen.

Het laatste deel van het drieluik 
bestaat uit verhalen over wat 
er allemaal komt kijken om de 
getoonde foto’s te maken. Niet wat 
de camera kan, maar maar wat de 
fotograaf  doet staat hier centraal.

14 en 15 april a.s. in Het Vertier in Drouwenerveen
Toneelvereniging “VOLHOUDEN” in 
Drouwenerveen speelt “Belgische Roulette”
De toneelvereniging die in 2020 met de voorbereiding van haar 
60 jarig jubileum bezig was moest dit door de corona pandemie 
stoppen. Echter “ Volhouden “ doet haar naam eer aan. Er zijn 
enkele nieuwe leden bij de vereniging gekomen en allen zijn 
enthousiast bezig met de repetities voor de uitvoeringen dit jaar. 
Gepland was om eind maart te spelen.

Echter door persoonlijke 
omstandigheden kan dit niet 
gehaald worden.  De uitvoeringen 
zijn nu op vrijdag 14 april en 

zaterdag 15 april a.s. in dorpshuis 
Het Vertier in Drouwenerveen. 
Beide avonden beginnen om 19.30 
uur. Noteer deze datum alvast in 

Uw agenda. Gespeeld zal worden 
een komische thriller in vier 
bedrijven getiteld “BELGISCHE 
ROULETTE”. Het is geschreven 
door MARY BAKKER-SCHOON. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden peppinga@ziggo.nl, T. 
0599 51 26 54 of  Mob. 06 12 30 
79 27.

Technisch Kader van de groenwitten voor
 2023-2024 weer compleet
Mark Meinema volgt Ronald Bulthuis op als 
hoofdtrainer Jong Borger
Nadat eerder bekend werd dat Arne Joling aan blijft als hoofdtrainer 
van SV Borger en daarmee volgend seizoen aan zijn tiende seizoen 
als hoofdverantwoordelijke voor de eerste selectie begint, heeft de 
club meer nieuws te melden over de invulling van de technische staf  
voor het seizoen 2023-2024.

Door: Erwin Beukema

Ronald Bulthuis vertrekt
Ronald Bulthuis vertrekt als 
hoofdtrainer van Jong Borger. 
Hij begint volgend seizoen bij 5e 
Klasser HHCombi aan zijn eerste 
klus als hoofdtrainer. Een mooie 
uitdaging voor de man die bij SV 
Borger de hele jeugdopleiding 
doorliep, vervolgens meer dan 
honderd keer scoorde voor Borger 
1, dit kunstje in no-time herhaalde 
in de Kelderklasse bij zondag 2 en 
ondertussen zijn trainerscarrière 
begon bij achtereenvolgens de 
JO17-1 en Jong Borger. Een kind 
van de club dus, voor wie het 
moment is aangebroken om écht op 
eigen benen te gaan staan. 

SV Borger is trots dat opnieuw 
een hoofdtrainer wordt afgeleverd 
binnen het seniorenvoetbal en heeft 
er het volste vertrouwen in dat het 
een succes gaat worden. De club 
feliciteert Ronald en zijn nieuwe 

club uit Hijken/Hooghalen dan ook 
van harte en wensen hen een hele 
fijne samenwerking!
Mark Meinema schuift door
Waar de één gaat ontstaat ruimte 
voor een ander. Mark Meinema 
zal het gat gaan vullen dat door 
Bulthuis wordt achtergelaten. Een 
logische stap, omdat de voormalig 
eerste elftalspeler momenteel als 
assistent-trainer al een duo vormt 
met zijn voorganger. 

Voor Meinema een mooie 
uitdaging om komend seizoen 
als eindverantwoordelijke van dit 
team aan de slag te gaan. Hij kent 
de spelers en weet vanuit zijn rol 
als Hoofd Jeugdopleiding ook 
nog eens als geen ander wat er de 
komende jaren aan groeibriljanten 
bij gaat komen. Meinema blijft 
overigens die functie binnen onze 
jeugdopleiding gewoon vervullen. 
Dat valt gelukkig nog steeds goed te 
combineren. Ook Mark is er klaar 
voor. SV Borger gaat uit van een 

succesvolle samenwerking en wenst 
hem ook veel succes.  
Erik Joling wordt assistent bij 
Jong Borger
Erik Joling, nog zo’n kind van de 
club, zal Meinema gaan assisteren. 
Hij wordt daarmee toegevoegd 
aan het Technisch Kader van de 
gedeelde selectie van Borger 1 en 
Jong Borger. De club is blij dat 
ook deze ‘cultuurbewaker’ zijn 
steentje bij gaat dragen aan de 
ontwikkeling van haar jeugdige 
seniorenvoetballers en wenst 
‘Derkie’ daarnaast veel plezier in 
zijn nieuwe rol.

Staf  compleet
Ook de assistent-trainer van het 
eerste elftal, Mark Wolters, gaat 
door. Hij begint daarmee komend 
seizoen aan zijn tiende jaar als steun 
en toeverlaat van de hoofdtrainer. 
Verder hebben elftalleiders Wiljan 
Vos en Lambert Dries bij het eerste 
en Gert Vogelzang bij Jong Borger 
toegezegd er opnieuw een jaartje 
bij aan te plakken. Met Ko Huizing 
als verzorger erbij hebben de 
groenwitten de invulling van de staf  
voor het komende seizoen alweer 
compleet. Een geruststellende 
constatering!

Johan Sikkes maakt seizoen af 
als hoofdtrainer van Buinen
Johan Sikkes is in elk geval tot het einde van het seizoen 
hoofdtrainer van vierdeklasser Buinen. Die club werd vorige week 
plotseling geconfronteerd met het opstappen van trainer Gert 
Bijker. De oefenmeester liet telefonisch weten vanwege privé 
omstandigheden met onmiddellijke ingang te stoppen. Hij voegde 
meteen daad bij het woord. Hij leverde zijn spullen in, liet weten 
verder geen contact meer met de club te willen en liet club, selectie 
en staf  toch wel beduusd achter.

Rauw op het dak
‘Het vertrek van Gert viel ons 
inderdaad rauw op het dak’, zegt 
voorzitter Richard Lageman. ‘Ik 
had graag een gesprek met Gert 
gevoerd, maar dat zat er niet 
in. Als club moet je vervolgens 
snel schakelen. Toevallig genoeg  
kwam ik enige tijd geleden tijdens 
werkzaamheden Johan Sikkes tegen. 
Hij leek me meteen een geschikte 
vent en via Facebook heb ik contact 
met hem gelegd. Het is vervolgens 
snel gegaan. We hebben een gesprek 
gehad en waren er eigenlijk heel snel 
uit. Johan zal in elk geval tot het 
einde van het seizoen hoofdtrainer 
zijn. We gaan de komende periode 

kijken of  er eventueel een langer 
verblijf  in zit. We moeten elkaar 
eerst maar eens goed leren kennen. 
Wat de toekomst brengt, zien we 
wel.

HOC en Hollandscheveld
Sikkes was onder meer trainer 
van HOC en werd eerder dit 
seizoen voortijdig weggestuurd bij 
Hollandscheveld. ‘De komende 
twee weken hebben we geen 
competitieprogramma. Dat komt 
ons nu natuurlijk wel goed uit. Zo 
kan Johan eerst twee weken trainen 
en de groep goed leren kennen’, 
zegt Lageman. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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HappyZorg nu ook actief in Borger-Odoorn
HappyZorg: specialist in palliatieve zorg
In 2019 begon Petra van Uem namens 
thuiszorgorganisatie HappyZorg met het 
aanbieden van thuiszorg in Emmen en 
omgeving. Ze begon alleen, maar werkt 
ondertussen met een hecht team van 
dertig mensen. Het gaat dan ook prima 
met de specialist in thuiszorg. Om die 
reden is het werkgebied verder verbreed 
en kunnen nu ook inwoners van Borger-
Odoorn een beroep doen op de diensten 
van HappyZorg.

Van ‘routezorg’ tot palliatieve zorg
‘In principe kunnen we alle diensten 
aanbieden’, vertelt Petra. ‘We bieden dus 
reguliere ‘routezorg’. Daarnaast mogen we 
ons zelf  ondertussen ook wel specialist 
in palliatieve zorg noemen. Dit is heel 
specialistisch werk. We zijn dan 24 uur 
per dag bij iemand thuis. Tot aan de dood. 
Palliatieve zorg aanbieden is iets heel 
bijzonders. Het is bovendien zeer dankbaar 
werk.’

Korte lijnen
De grote kracht van HappyZorg zijn zeker de 
korte lijnen. ‘Naarmate mijn team is gegroeid, 
heb ik wel meer en meer een managersfunctie 
gekregen. Aa de andere kant draai ik zelf  ook 
gewoon diensten mee. Zo houd ik feeling 
met de werkvloer. Bovendien is het een groot 
voordeel als manager dat je weet wat er speelt 
en hoe het in de praktijk werkt’, zegt Petra 
terecht. ‘Je weet zo al heel snel wat er aan de 
hand is en hoe je moet handelen om de klant 
zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.’

24/7 bereikbaar voor mensen in Borger-
Odoorn!
Het is goed te weten dat als je thuiszorg 
wenst, je eigen baas bent. ‘Mensen mogen 
zelf  beslissen met wie ze in zee gaan. Weten 
mensen zelf  niet waar ze terecht kunnen, 

dan beslist de huisarts. In de regio Emmen 
weten mensen ons ondertussen al bijzonder 
goed te vinden, zeker ook via de huisartsen 
met wie we op goede voet staan. We krijgen 
elke week zeker zeven aanmeldingen. Voor 
ons is het nu zaak om bekendheid te krijgen 
in de gemeente Borger-Odoorn. Incidenteel 
waren we daar overigens al actief. In ons werk 

is het vooral zaak om kwalitatief  goed werk 
te bieden. Doe je dat, dan komen de mensen 
vanzelf. Mond-tot-mondreclame is voor ons 
namelijk nog steeds de beste reclame. Wat 
ook goed is om te weten is dat we 24 uur per 
dag en zeven dagen per week bereikbaar zijn. 
In de zorg is het gewoon hard werken. Dat 
doen we echter graag. Voor het aanbieden 

van zorg moet je echt in de wieg gelegd zijn’, 
zegt Van Uem.

Wil jij contact met HappyZorg? Bel dan met 
085 - 07 069 17, en kies vervolgens optie 3 in 
het keuzemenu. Zie ook de website  
www.happyzorg.nl. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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Start 2 Gym in Borger bij 
Gymnastiekvereniging Volhouden
Gymnastiek is de basis voor alle andere sporten. Door de veelzijdigheid van gym 
wordt de motoriek breed ontwikkeld. Ook voor lenigheid, balans, coördinatie en 
kracht is gymnastiek een goede sport om bij jonge kinderen een basis te leggen. Je 
leert bewegingsvaardigheden die je ook kunt gebruiken in het dagelijkse leven, zoals 
rennen, in een boom klimmen en fietsen.

Om meer kinderen te laten ervaren hoe leuk 
gymnastiek is start gymnastiekvereniging 
Volhouden samen met de combicoaches de 
actie “start 2 gym” in Borger.

We geven 3 gratis gymlessen voor 2 
leeftijdscategorieën. Basisschool: groep 1 en 2 
( 15:00 tot 15:45 uur) en groep 3 en 4 (15:45-
16:20 uur). De lessen worden gegeven op 
20 februari, 6 maart en 13 maart in de Koel. 
Opgave kan via: “www.actiefborgerodoorn.
nl” -> “Start 2 gym”. Meld je aan, neem 
je sportkleding mee en doe mee om de 
veelzijdigheid van gymnastiek te ontdekken.

Trio Trabant treed op in Gieterveen
 
Trio Trabant brengt a.s. zaterdag 18 februari muziek uit Zuid-West Zigeunië in Het 
Kleine kerkje in Gieterveen.

Zuid-West Zigeunië is een land waar vele 
grenzen vervagen. De Trabant rijdt er nog 
steeds rond en Trio Trabant vond hier veel 
mooie muziek. In dit land zijn er afgelegen 
dorpen, waar de tradities van eeuwen her 
nog bestaan. In de hoofdstad Trabantia 
ontstaat een mix van muziek en dans uit de 
verschillende etnische groepen. Hier dansen 
ook vrouwen de mannendansen en speelt en 
danst iedereen met elkaar.

In Zuid-West Zigeunië spelen de muzikanten 
voor álle gelegenheden, voor álle lagen uit 
de bevolking, voor stad en platteland: dans-, 
luister-, treur- en feestmuziek.Trio Trabant 
leerde deze muziek uit de eerste hand van 
leermeesters uit diverse regio’s van Zuid-
West Zigeunië. De kenner hoort invloeden 
uit onder andere Hongarije, Transsylvanië en 
Roemenië. De passie van Trio Trabant is deze 
muziek: hartstochtelijke melodieën, strakke 
ritmes en prachtige klanken. Dit vertolken 
zij op de instrumenten van dáár. Beurtelings 

klinken viool, zang, klarinet, taragot, 
accordeon en trompetviool begeleid door 
contrabas, kontra, kanna of  gardon (slagcello) 
in een aantrekkelijke afwisseling van stijlen en 
bezettingen.

Het begint zaterdag om 20.00 uur en een 
kaartje kost €12,-

U2two: beste U2 coverband van Nederland komt naar Onstwedde
‘Ik vind het echt een eer om in Onstwedde te staan’
Iedereen kent ondertussen U2two en 
zeker zanger Sam Kramer. Hij haalde 
met zijn band de finale van het SBS6 
programma ‘The Tribute – Battle of  
the Bands’ en staat met U2two op 21, 22 
en 23 april daarom in een uitverkocht 
Ziggo Dome. Daarvoor is U2two echter 
nog te zien in Onstwedde. Op 11 maart 
om precies te zijn, opnieuw in de 
MuziekArena aan de Wessinghuizerweg. 
‘Geloof  me, ik ben er bijzonder trots 
op dat ik in Onstwedde mag staan. 
Al die mensen komen speciaal voor 
ons. Dat doet me eigenlijk nog meer 
dan de optredens in een uitverkocht 
Ziggo Dome. Wat daar komen mensen 
natuurlijk ook voor de andere bands’, zegt 
Kramer. 

Luisterboek van Bono
Kramer lijkt op Bono en zingt als Bono. ‘Die 
stem heb ik gewoon. Waar ik wel altijd mee 
bezig ben, is de articulatie. Daar zitten uren 
en uren van oefenen in. Ik heb bijvoorbeeld 
veel gehad aan het luisterboek van Bono, 
dat hij zelf  in heeft gesproken. Ik luister dan 
hoe hij woorden uitspreekt en daardoor ben 
ik nóg beter in staat  om een goede Bono 
imitatie te brengen’, zegt Kramer, vader van 
negen kinderen en woonachtig in België. 

40.000 mensen op de Vismarkt
Kramer genoot met volle teugen van ‘Te 
Tribute – Battle of  the Bands’. ‘We werden 
door Talpa gevraagd om auditie te doen. 
Toen was al snel duidelijk dat we deel 
mochten nemen. Ik moet eerlijk zeggen dat 
ik wel baalde toen ik hoorde dat ook Bouke 
mee zou doen. Die man is zó goed. Dat is 
gewoon niet normaal, haha. Dat we nu drie 
keer op mogen treden voor 17.000 mensen 
is natuurlijk geweldig. Ik heb zelf  overigens 
al een keer voor 40.000 mensen op mogen 
treden. In Groningen, tijdens Koningsdag. 
Tussen Wolter Kroes en zo, haha. Ik zie 
overigens wel als een berg op tegen de drie 
optredens. We zijn natuurlijk geen U2, maar 
ik heb altijd het gevoel dat je wel zo gezien en 
ook beoordeeld wordt.’

‘Alsof  het ons eerste optreden is’
Fans van U2two gooien elk jaar opnieuw 
een DVD van U2two in de brievenbus van 
Bono in Dublin. ‘Helaas heb ik nooit iets van 
hem gehoord. Maar wie weet. Het mooiste 
zou natuurlijk zijn dat hij straks ergens in het 
Ziggo Dome tussen het publiek staat. Bono 
ontmoeten zou een droom zijn. Samen met 
hem zingen zou nóg veel mooier zijn’, zegt 
Kramer, die wars is van roem en een lichtend 
voorbeeld is van artiesten die zo lekker 
zichzelf  gebleven zijn. ‘Roem? Dat streef  

ik niet na. Ik vind het vooral leuk voor mijn 
kinderen als ik een keer op straat herkend 
wordt. Ik wil gewoon goede muziek maken 
en mensen een leuke avond bezorgen. Ook in 
Onstwedde zetten we ons beste beentje voor. 
Ik heb in het kader van het U2 Muziekfeest 
al eens opgetreden in Exloo en Steenwijk. 
Het zijn altijd geweldige avonden. Daarom 
verheug ik me ook weer op ons optreden 
in Onstwedde. Mensen mogen vuurwerk 
verwachten, want we benaderen elk optreden 
alsof  het ons eerste optreden is.’

The Clarks , Q-Music en Evert Baptist
Muziekliefhebbers kunnen zaterdag 11 maart 
(20.00 uur, zaal open vanaf  19.30 uur) dus 
genieten van U2two in Onstwedde. In het 
voorprogramma staat The Clarks. Zij brengen 
een Golden Earring tribute. Ook nu is het U2 
Muziekfeest gratis te bezoeken. Tickets kun 
je downloaden via www.muziekfeest.nl. Ook 
een dag eerder wordt het ongetwijfeld al erg 
gezellig in de MuziekArena in Onstwedde. 
Dan is Q-Music The Party te gast. Ook nu 
liegt het voorprogramma er niet om. Want 

niemand minder dan Evert Baptist zal dan 
een uur lang de grootste en meest foute 
piratenhits draaien. Ook gratis tickets voor 
vrijdag 10 maart kun je aanvragen via 
www.muziekfeest.nl. 

Let op; de belangstelling voor beide avonden 
zal ongetwijfeld goot zijn. Wacht dus niet te 
lang met het aanvragen van gratis kaartjes. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Lees de Week in Week uit ook online op www.weekinweekuit.com
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Jokazon is verhuisd van Ter Apel naar Emmen
‘In Emmen kunnen we de volgende stap zetten’
Jokazon en Ter Apel zullen altijd 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
blijven. ‘Logisch, want we zijn ongeveer 
vijftig jaar in Ter Apel gevestigd geweest’, 
zegt eigenaar Roy Kamst. ‘Laat ik het 
zo zeggen; we zijn nu ‘vanwege succes’ 
verhuisd naar Emmen.’

Uitstekend alternatief
Het liefst was Jokazon gewoon in Ter Apel 
gebleven. ‘Die mogelijkheden waren er 
echter niet. Emmen bleek vervolgens een 
meer dan uitstekend alternatief. We wilden 
graag uitbreiden en die mogelijkheid was 
er in Ter Apel gewoon niet. In Emmen 
hebben we meer ruimte voor de voorraad 
en voor de productie. Momenteel werken 
we hard aan een prachtige showroom. Als 
alles volgens plan verloopt, kunnen we eind 
februari de deuren in Emmen openen.’

‘We bedienen heel Noord Nederland’
De verhuizing van Ter Apel naar Emmen 
betekent niet dat het werkgebied van 
Jokazon verandert. ‘We blijven hét adres 
voor onder meer rolluiken, zipscreens, 
markiezen en terrasschermen voor heel het 
noorden. Ons werkgebied is enorm groot. 
De ene dag zit ik in Uithuizermeeden, de 
volgende dag in Hardenberg. Het geheim 
van ons succes? Dat is denk ik dat we 
het totaalpakket aanbieden. Je krijgt bij 
ons altijd het beste advies, wij zorgen 
de montage en bieden bovendien een 
uitstekende service. Omdat we de afgelopen
halve eeuw heel het noorden doorkruist 
hebben, kent iedereen ons. Dat zal ook 

gewoon zo blijven, of we nou in Ter Apel of 
in Emmen zitten’, zegt Roy, een ondernemer 
pur sang.

Solar rolluiken op zonne-energie
Kamst was de afgelopen jaren druk met 
veranda screens, een concept dat hij zelf
bedacht. ‘Daar hebben we het nog steeds 
heel erg druk mee, net als overigens met de
solar rolluiken op zonne-energie. Het 
systeem werkt met een paneeltje en een 
accu en is geheel draadloos. Je hebt niet 
te maken met snoeren en het werkt dus 
allemaal zonder stopcontact. Zeker in 

deze tijd is dit voor iedereen een zeer 
interessante optie. We stunten met onze 
solar rolluiken. Bij Jokazon kunnen mensen 
dit systeem tegen een zeer aantrekkelijke 
prijs aanbieden.’

Volgende stap in Emmen
Ondernemen zit Roy Kamst in het bloed. 
Zijn vader Joop richtte het bedrijf op, en
ondertussen is ook Roy’s zoon actief bij 
Jokazon. Met een schitterend nieuwe pand 
in Emmen is Jokazon dan ook helemaal 
klaar voor de toekomst. ‘Bovendien zijn we
innovatief. We bedenken elke keer wel weer 

iets nieuws, ook al omdat de vraag van de
consument de laatste jaren veranderd is. Als 
ondernemer moet je daar in mee. We
hebben het nu al erg druk en ik denk dat 
we in Emmen een volgende stap kunnen 
maken’, besluit Kamst.

Jokazon is gevestigd aan de Jacob le 
Mairestraat 44-48 in Emmen Je kunt met 
Jokazon bellen via 0599-582286 (Ter Apel) 
en 0591-792001 (Emmen). Zie
ook de website www.jokazon.nl. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)
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Schippers Woonwereld: een complete 
woonwinkelbeleving!
De woonwerelden van Schippers Woonwereld: Henders&Hazel, Schippers Meubelen, 
Modern&Design, Xooon, Inhome, Budget Home Store, Pand47 outlet, VT Wonen en 
Landelijk wonen bieden een uitgebreid assortiment meubelen voor elke woonstijl 
en ieder budget. Of je nu kiest voor design, romantisch, robuust, klassiek, landelijk, 
industrieel, trendy, functioneel of gewoon voordelig.

Ontstaansgeschiedenis
In 1939 begon Herman Schippers een 
timmerwerkplaats en meubelfabriek. 
In 1950 vestigt Schippers zich met een 
meubelzaak aan de Wilhelminastraat in 
Emmen. Twintig jaar later verrijst een pand 
van 5.000 m2 onder de naam Schippers 
Wooncentrum in Winkelcentrum de Weiert, 
onder leiding van zoon Willem Schippers.

In 1991 wordt op de Meubelboulevard 
Emmen Woondorado Schippers Meubelen 
geopend. Gevolgd door Flier Interieur 
met designmeubelen. Door de volgende 
generatie dochters Meta, Tineke en haar 
echtgenoot Eelco de Graaf worden nieuwe 
meubelformules aangetrokken: Budget 
Home Store, Henders&Hazel en Xooon. Ook 
is er een afdeling apart voor accessoires: 
Inhome.

In 2017 worden de panden met elkaar 
verbonden, zodat er een compleet 
nieuwe woonwinkelbeleving ontstaat: 
Schippers Woonwereld. In 2020 komen 
er 3 nieuwe afdelingen bij: NL Slaapt een 
beddenafdeling, Landelijk Wonen met de 
merken Urban Sofa en binnenkort Simone 
Albania en Henders&Hazel Luxury en City.

In 2022 een nieuwe afdeling Interliving 
en Interliving Slapen. In september 2022 
is er een nieuwe afdeling VT Wonen 
gerealiseerd. Nu, 84 jaar later, anno 2023 
Schippers Woonwereld: meubelen voor elke 
woonstijl en ieder budget.

Interieuradvies
Voor interieuradvies kom je naar onze 
woonwinkel in Emmen, Drenthe. Hier word 
je verder geholpen door de experts van 
het bedrijf. Onze interieurstylisten van 
Schippers Woonwereld staan voor je klaar! 
We bespreken dit graag met je bij een 
interieuradvies in onze winkel. Zo krijg je 
persoonlijk advies over jouw woonruimte. 

Samen met jou zoeken we naar de 
antwoorden op je woonvragen. Op 
onze website kun je veel meubelen zelf 
samenstellen en personaliseren. Met onze 
3D-ontwerptool gaan we nog een stap 
verder. Samen met onze gespecialiseerde 
adviseur brengen we jouw woning en 
interieurwensen in kaart. Het eindresultaat 
is een levensecht 3D-interieurontwerp 
dat volledig is afgestemd op jouw 
persoonlijkheid, levensstijl, woon- en 
comfortwensen. Ben je nieuwsgierig 
geworden naar ons interieuradvies? Maak 
dan een afspraak voor advies in onze 

meubelwinkel in Emmen voor de nieuwe 
inrichting van jouw interieur. Dit kan ook op 
een budget, want we hebben namelijk ook 
een meubeloutlet.

Op onze afdelingen vind je doorlopend 
fraaie aanbiedingen en nieuwe items.
Kortom, een bezoek aan Schippers 

Woonwereld is altijd de moeite waard!
Je bent van harte welkom!

Schippers Woonwereld
Cornelis Houtmanstraat 43-47, EMMEN
Tel. 0591 – 63 40 40
Zie ook onze website:  
www.schipperswoonwereld.nl

Onze interieurstylistes: Mimi, Cynthia en Linde
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ECOtherm Vloerverwarming:
Specialist in het infrezen van vloerverwarming

Ben jij als ondernemer of als particulier op zoek naar vloerverwarming? Dan is het zeer verstandig om zaken te gaan 
doen met ECOtherm Vloerverwarming. ECOtherm geldt namelijk als specialist op het gebied van het infrezen van 
vloerverwarming, en dat in elke ondergrond. Dat steeds meer mensen kiezen voor ECOtherm Vloerverwarming mag 
ondertussen geen verrassing meer zijn. Door te kiezen voor deze specialist uit Vlagtwedde namelijk, dan kun je be-
hoorlijk energie besparen en kies je nadrukkelijk voor duurzaamheid. 

Meerdere montageteams in 
Noord-Nederland
Vanzelfsprekend werkt ECOtherm met alleen de beste 
producten en kunnen de drie montageteams ondertussen 
beslist als specialisten omschreven worden. Deze specia-
listen, actief in Groningen, Friesland en Drenthe, kunnen 
vloerverwarming aanleggen in cement en betonvloeren, 
maar kunnen ook vloerverwarming aanleggen op een 
houten vloer. ‘Natuurlijk is er flink wat concurrentie op 
de markt. Er zijn echter een groot aantal redenen waarom 
je juist voor ons zou moeten kiezen’, zegt Wim Eelsing. 
‘Kies je voor ECOtherm, dan kies je voor een optimale 
warmteverdeling en maak je gebruik van energiezuinige 
lage-temperatuurverwarming. Onze werkwijze is geschikt 
voor zowel cementen, betonnen en houten vloeren en als 
wij de vloerverwarming aanleggen, dan ligt de verwarming 
direct onder de afwerkvloer. Dat maakt de reactietijd al 
meteen een stuk korter waardoor het sneller warm wordt 
dan wanneer je vloerverwarming op traditionele wijze aan 
laat leggen’, zegt Eelsing. 

Gecertificeerd en op zoek naar goed personeel
Kies je voor ECOtherm, dan kies je nadrukkelijk voor 
kwaliteit. ‘De storingskans is minimaal en het verwarmings-
water zal uitstekend doorstromen. Met onze zelfontwik-
kelde freesmachine is de radius van elke bocht die wij 
frezen identiek. Hierdoor is de doorstroming bij elke groep 
vloerverwarming gelijk en geeft hierdoor een gelijkma-
tige opwarming.  Kies je voor onze diensten, dan krijg 
je bovendien te maken met een vaste prijs. Je krijgt dus 
achteraf niet te maken met meerwerk kosten’, zegt Eelsing, 
die overigens op zoek is naar nieuwe medewerkers. ‘Ik 
wil met mijn bedrijf graag opschalen. Ik zoek dus mensen 
die bij ons willen werken. Ik ben daarbij niet op zoek naar 
handjes, maar naar goede handjes’, zegt Eelsing, die met 
zijn product zowel een certificering heeft vanuit het HLK in 
Stuttgart als ook is getoetst door het IBF in Troisdorf. Ook 
daardoor onderscheidt de onderneming zich nadrukkelijk 
van collega’s in deze branche.

Tien jaar garantie
‘Wat ons verder ook bijzonder maakt, is dat we zelfvoorzie-
nend aan de slag gaan. We gebruiken dus geen stroom van 
de mensen thuis. Onze goed geoutilleerde auto’s beschik-
ken over een eigen aggregaat waardoor wij niet afhankelijk 
zijn van een goede netstroom aansluiting van de klant. 
Zelfs met onze auto’s onderscheiden we ons dus nadrukke-
lijk van de andere bedrijven. Dat is bij ons wel anders’, zegt 
Eelsing, die verder laat weten dat er standaard tien jaar 
garantie geldt op de aanleg van vloerverwarming. 

ECOtherm Vloerverwarming is gevestigd aan de Prins 
Bernhardlaan 28 in Vlagtwedde. Het bedrijf is telefonisch 
bereikbaar via 050 - 23 400 44. Zie ook de website  
www.ecothermvloerverwarming.nl.
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Drukkerij Zwinderman in Gieten 
Ook hét adres voor fotobehang en fotocirkels
Meer dan een drukkerij. Zo kun je Drukkerij 
Zwinderman in Gieten wel omschrijven. 
Onder het motto regeren is vooruitzien kan 
de drukkerij in Gieten steeds gemakkelijk 
inspelen op de ontwikkelingen in de 
markt. Mooi voorbeeld is wel dat je in 
Gieten ook terecht kunt voor fotobehang 
en fotocirkels. ‘Kies zelf een foto en het 
formaat, wij maken vervolgens alles in 
orde. Ook fotocirkels worden steeds meer 
populair. Die kun je gemakkelijk op elke 
muur plakken’, legt Edwin Zwinderman uit. 

Fotobehang en fotocirkels
‘Kies je voor fotobehang, dan is bij ons in 
principe alles mogelijk. Je ziet dat steeds 
meer mensen kiezen voor bijvoorbeeld 
een collage. Je hoeft dus niet te kiezen 
voor één (eigen) foto op de muur. Ook 
kun je de achtergrond hele mooi maken 
met fotobehang. En fotobehang is relatief 
goedkoop. Bij ons heb je het namelijk al 
vanaf 25 euro per vierkante meter’, zegt 
Zwinderman.  Mooi: fotobehang werd al snel 
‘ontdekt’ door Drukkerij Zwinderman. ‘We 
bezoeken zeer regelmatig beurzen en zo 
kwam fotobehang al snel op ons pad. We 
zagen er meteen al iets in en daar plukken 
we nu de zoete vruchten van.’

Akoestische panelen
Ook voor akoestische panelen is Drukkerij 
Zwinderman het best denkbare adres. ‘We 
leveren en bedrukken de panelen. Daarbij 
kunnen klanten kiezen voor Budget of Pro. 
Ook in akoestische panelen hebben we 
ons nadrukkelijk verdiept. Je plaatst ze ook 

niet zomaar even. We hebben een cursus 
gevolgd  en weten dus precies waar een 
panelen geplaatst moet worden en welk 
formaat geschikt is’, zegt Zwinderman.

Onderscheid maken
‘De wereld is voortdurend in beweging en 
in de grafische wereld gaat dat allemaal 
nog sneller. Wij proberen met de tijd 
mee te gaan. We beschikken over de 
meest geavanceerde apparatuur en zijn 
bereid om daar in te investeren. Op die 
manier proberen we het onderscheid te 
maken en dat lukt tot nu toe heel aardig. 

Binnenkort gaan we weer naar een beurs. 
Op dit moment is UV inkt op waterbasis 
bijvoorbeeld weer iets nieuws. Ook daar 
gaan we ons zeker in verdiepen. We willen 
bij de tijd blijven namelijk om zo de klant 
steeds goed van dienst te kunnen zijn.’  

Vlak
Dat wat Drukkerij Zwinderman altijd al 
deed, doet het uiteraard nog steeds. ‘Ik 
zeg vaak: als het maar vlak is, dan kunnen 
wij het drukken. We doen nog steeds 
druk- en kopieerwerk, we zijn het adres 
voor textieldrukken en je kunt bij ons 

ook al aankloppen voor het design van 
bijvoorbeeld stickers en reclame. Natuurlijk 
zijn we ook nog steeds het vertrouwde 
adres voor textieldruk. Voordeel is dat 
je hier ook gewoon één shirt kunt laten 
bedrukken, bijvoorbeeld ter ere van een 
bijzonder gebeurtenis of mijlpaal.’

Drukkerij Zwinderman is gevestigd aan de 
Bloemakkers 21 in Gieten. Het bedrijf is 
telefonisch bereikbaar via 0592 - 26 29 83. 
Zie ook de website zwinderman.nl. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee. 
Foto: Auniek K.E. Klijnstra)
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Schildersbedrijf N. Huiting in Nieuw-Buinen
Voor relatief weinig geld een ‘nieuwe’ keuken
Dat Schildersbedrijf N. Huiting in Nieuw Buinen de 
specialist is op het gebied van schilderwerk en dat 
het ook een vertrouwd adres is voor de bestrijding 
van houtrot en het plaatsen van glas, is ondertussen 
genoegzaam bekend. Dat het bedrijf ook over een eigen 
spuiterij beschikt, is wellicht een beter bewaard geheim. 
Niek Huiting vertelt er graag over.

Grootste spuiterij van Noord Nederland
‘De spuiterij hebben we al acht jaar. Sinds een jaar of drie 
krijgen we het echter drukker en drukker met het spuiten 
van vooral keukens. Wil jij een ‘nieuwe’ keuken, dan halen 
wij de losse delen uit huis en spuiten we die in onze eigen 
spuiterij. Onze schilders schilderen ondertussen de vaste 
delen van de keuken thuis. Vervolgens krijg je een prachtig 
gespoten ‘nieuwe’ keuken, en dat voor veel minder geld 
dan wanneer je een nieuwe keuken koopt. De vraag naar 
deze dienst wordt steeds groter. Natuurlijk kunnen we 
bijvoorbeeld ook radiatoren hier prima spuiten’, zegt Niek. 
‘We doen alles zelf. We halen dus zelf de losse delen uit 
de keuken en na het spuiten plaatsen we die gewoon weer 
terug. Deze formule werkt echt perfect. Dit omdat we dus 
heel het traject zelf kunnen uitvoeren. Ondertussen zijn 
we dop dit vlak wellicht al de grootste spuiterij van Noord 
Nederland, waarbij we alle drie de Noordelijke provincies 
bedienen’, zegt Niek.

Rijke historie
Ondertussen werken er tien mensen bij Schildersbedrijf N. 
Huiting. ‘Twee daarvan werken in de spuiterij’, zegt Niek. 
‘En als we een grotere klus hebben, dan kan ik gemakkelijk 
extra gekwalificeerd personeel inhuren. Zo kunnen we 
nagenoeg alle klussen prima zelf aan.’ Schildersbedrijf N. 
Huiting in Nieuw Buinen is een echt familiebedrijf. ‘Onze 
historie gaat in elk geval terug tot het jaar 1860. Verder 
terugzoeken lukte niet. Ik heb het vak van mijn vader 
geleerd. Na een studie van vier jaar in Zwolle ben ik eerst 

bij hem in dienst gekomen. Vervolgens heb ik de zaak 
overgenomen’, zegt Niek. 

Met de tijd mee
De rijke historie houdt echter niet in dat alles nog net zoals 
vroeger gaat bij Schildersbedrijf N. Huiting. ‘De spuiterij is 
daar wel een mooi voorbeeld van. Onze dienstverlening is 
ook echt breder geworden. Gaan we bijvoorbeeld met de 
keuken aan de slag en moet er een nieuwe plint geplaatst 

worden, dan doen we dat ook. We kunnen de klant wat dat 
betreft dus van A tot Z ontzorgen. We zijn dan weliswaar al 
een oud bedrijf, maar gaan dus zeer nadrukkelijk met de 
tijd mee.’

Schildersbedrijf N. Huiting is gevestigd aan de Industrieweg 
2C in Nieuw Buinen. Telefoon: 0599-651975. Zie ook  
www.schildersbedrijfhuiting.nl. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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De Graaf Waterontharders: Voor maatwerk op het 
gebied van waterontharders!
Steeds meer mensen ontdekken dat je met behulp van een waterontharder heel 
goed kunt verduurzamen. Dat geldt zeker als je kiest voor de diensten van De Graaf 
Waterontharders en speciaal voor de waterontharders van Waterluxe. Wouter de 
Graaf en zijn team kunnen je echt alles vertellen over de voordelen van het gebruik 
van een waterontharder. Ze hebben verschillende waterontharders op voorraad 
en ze beschikken ook nog eens over een eigen montageteam voor het plaatsen en 
onderhouden van de waterontharders. Wie wil verduurzamen, die doet er dus zeer 
verstandig aan om te kiezen voor de producten en diensten De Graaf Waterontharders. 
‘We hebben waterontharders voor een studentenhuis tot aan een koeienschuur voor 
800 koeien. En als de juiste maat er niet is, dan bouwen we die gewoon zelf’, zegt 
Wouter de Graaf.

Duurzame oplossing voor hard water
De waterontharder heeft voor Wouter en 
zijn team al lang geen geheimen meer. 
Behalve dat je door het gebruik van een 
waterontharder van Waterluxe nooit meer 
kalkaanslag in de keuken en badkamer krijgt 
en dat jouw apparaten veel langer meegaan, 
hoef je ook veel minder vaak schoon te
maken. ‘Boven alles echter, is een 
waterontharder een duurzame oplossing 
tegen hard water’, weet Wouter, die verder 
vertelt dat ook het energieverbruik door 
het laten plaatsen van een waterontharder 
aanzienlijk terugloopt. En dat zal zeker in 
deze tijd iedereen als muziek in de oren
klinken.

Op voorraad
Zaken doen met De Graaf Waterontharders 
is bijzonder prettig. Behalve de ervaring en 
de kennis waarover het team beschikt, zijn 
het stuk voor stuk specialisten. ‘Bovendien 
bieden we waterontharders van Waterluxe. 
Dit zijn gewoon een van de betere 

waterontharders die er zijn. Wij
kunnen iedereen bedienen. Voordeel 
van zaken met ons doen is behalve het 
feit dat je bij ons kiest voor kwaliteit, we 
de verschillende waterontharders hier 
ook gewoon op voorraad hebben. We 
kunnen dus snel handelen’, vertelt Wouter 
enthousiast.

Zeer hecht en sterk team
De Graaf Waterontharders heeft het 
meer dan goed voor elkaar. ‘Kies je voor 
onze waterontharders, dan ben je in 
tegenstelling tot ontharders van andere 
merken altijd verzekerd van onthard en 
dus zacht water. Onze apparaten hebben 
een volumeregeling. Zo ben je altijd zelf 
de baas over het toestel, zeker als het gaat 
om het moment dat er met zout gespoeld 
en gereinigd moet worden. Je kunt er 
bijvoorbeeld voor kiezen om dit ’s nachts 
te doen. Zo weet je altijd zeker dat je 
overdag altijd over zacht water beschikt 
en dat het spoelen bijvoorbeeld niet ten 

koste gaat van de waterdruk als je gaat 
douchen.’ Geen moeite is het team van 
De Graaf Waterontharders teveel. ‘Ons 
team is opgeleid om de ontharder van 
Waterluxe te plaatsen. Bovendien plegen 
wij ook onderhoud. Koop je bij ons een 
waterontharder, dan krijg je standaard vijf 
jaar garantie. Laat je de waterontharder 
bovendien om de twee jaar door ons 
onderhouden, dan verlengen we de 
garantieperiode met nog eens vijf jaar.’

Wagenpark vernieuwd
Het gaat crescendo met De Graaf 
Waterontharders. ‘Onze agenda is mooi vol 
en we werken hier vooral aan een gestage 

groei. Onlangs hebben we het wagenpark 
vernieuwd en hebben we een prachtige 
trailer gekocht om ons te presenteren op 
markten en beurzen. Onze werkwijze is zo 
dat we er over tien jaar nog zijn. Bovendien 
zijn onze waterontharders in vergelijking 
met andere aanbieders gewoon erg 
voordelig.’

De Graaf Waterontharders is gevestigd aan 
de Loodzetter 5 in Stadskanaal. Het bedrijf 
is telefonisch te bereiken via 0599 - 72 41 
50 en info@ikwilgeenkalkmeer.nl . Zie ook 
de website ikwilgeenkalkmeer.nl. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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Zipscreens en rolluiken op zonne-energie bij 
Woninginrichting Giezen
Stel je voor: het is een warme zomerdag 
en je wilt de zon buitensluiten zonder de 
airconditioning aan te zetten. Of misschien 
wil je juist wat zonlicht binnenlaten 
op een koude winterdag zonder dat de 
warmte verdwijnt. Hoe zou het zijn als je 
deze regie hebt over het licht en comfort 
in je huis?

Met zipscreens en rolluiken met zonne-
energie is dit mogelijk. En met het Somfy 
Solar pakket krijg je de beste kwaliteit en 
prestaties. Hier zijn enkele redenen waarom 
zipscreens en rolluiken met zonne-energie 
en het Somfy Solar pakket de perfecte 
keuze zijn voor elke woning.

Energiebesparing
Het Somfy Solar pakket werkt op zonne-
energie, waardoor je niet hoeft te betalen 
voor elektriciteit. Dit bespaart niet alleen 
geld, maar is ook beter voor het milieu.

Gemakkelijk te bedienen
Met een afstandsbediening of een app op je 
smartphone kun je gemakkelijk de screens 
en rolluiken bedienen, zonder dat je op 
hoeft te staan. Ze werken samen met de 
Tahoma Switch, waardoor je de product ook 
kunt bedienen als u niet thuis bent.
Veiligheid: Zipscreens en rolluiken bieden 
extra veiligheid voor je huis, omdat ze 
moeilijker te forceren zijn dan gewone 
ramen of deuren.

Verbetert het uiterlijk van je huis
Zipscreens en rolluiken zijn verkrijgbaar in 
verschillende stijlen en kleuren, waardoor 
ze een mooie toevoeging zijn aan elk huis.
Flexibiliteit: Het Somfy Solar pakket biedt 
de flexibiliteit om aan te passen aan de 

veranderende weersomstandigheden en 
lichtomstandigheden, waardoor je altijd het 
comfort hebt dat je nodig hebt.

Investeer in comfort, stijl en kwaliteit voor je 
huis met zipscreens en rolluiken met zonne-

energie en het Somfy Solar pakket. Neem 
contact op met Woninginrichting Giezen op 
0591 - 61 2 191 voor meer informatie. U 
kunt achter ons bedrijf kosteloos parkeren 
aan de Weerdingerstraat 14 in Emmen.

LeTec Nederland gaat verhuizen naar Stadskanaal!
Als mensen om wat voor reden dan ook schade hebben aan oppervlakken van leer, 
hout, kunststof of aluminium, dan zijn ze vaak ten einde raad. Dat dit helemaal niet 
nodig is, bewijst wel LeTec Schadeherstel, het bedrijf van ondernemer Jan van Oosten. 
Als geen ander kan hij dergelijke oppervlakken prima herstellen. ‘We doen ons werk 
voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Bovendien werken we veel voor 
verzekeringsmaatschappijen. Onze eigen focus ligt daarbij nadrukkelijk op leer’, 
zegt Van Oosten, die samen met zijn zoon Youri en externe partijen steeds maar weer 
kwaliteit kan leveren en voor verbluffende resultaten kan zorgen.

Upgrade van de webshop
LeTec is volop in beweging. Zo wordt vanaf 
1 maart een pand aan de Tinnegieter in 
Stadskanaal betrokken. ‘Daar hebben we 
straks meer ruimte en van daaruit kunnen 
we straks alles doen’, zegt Jan, die zich de 
komende periode ook meer wil richten op 
de webshop. ‘We bieden daar de beste 
onderhoudsproducten voor met name leer. 
Met onze producten en met de uitleg die 
bijgeleverd wordt, kunnen mensen zelf aan 
de slag. Het gaat dan om het onderhouden 
en bijkleuren van bijvoorbeeld bankstellen, 
autobekleding, bureaus, maar zeker ook 
voor schoenen, die je met onze producten 
prima kunt reinigen en beschermen. Je kunt 
ook op de webshop terecht voor de beste 
reinigingsmiddelen voor stof. Binnenkort 
zullen we al onze producten online 
aanbieden.’

Klanttevredenheid
LeTec heeft de beschikking over simpelweg 
de beste meubel onderhoudsproducten. 
‘Heb jij een bankstel van leer en is die 
beschadigd geraakt, dan hoef je beslist niet 
meteen een nieuwe bank te kopen. Het is 
veel verstandiger om eerst advies bij ons in 
te winnen. In heel veel gevallen kunnen wij 
ervoor zorgen dat de leren bank er weer als 

nieuw uitziet. Klanttevredenheid is voor ons 
het allerbelangrijkste’, vertelt Van Oosten. 
‘En als mensen ons inschakelen voor een 
reparatie aan de bank, dan kunnen we 
meteen heel de ban weer als nieuw maken. 
Het zou natuurlijk zonde zijn dat de bank er 
straks weer als nieuw uitziet, maar de vering 
bijvoorbeeld versleten is’, weet Van Oosten.

Juiste kleur
Heb jij een beschadiging aan de leren bank? 
‘Wij hebben een perfecte onderhoudslijn en 
kunnen de bank bijvoorbeeld weer prima 
op kleur krijgen. We hebben standaard 
46 kleuren in ons pakket en als die kleur 
er toevallig niet tussen zit, dan raden we 
mensen aan om een stukje leer uit de 
binnenkant van de bank te knippen. Stuur 
die naar ons op en wij kunnen je alsnog 
de juiste kleur bieden om zo de schade te 
herstellen’, zegt Van Oosten. Ondertussen 
doet ook de autobranche niet zelden een 
beroep op LeTec Nederland. ‘Dan moet je 
zeker ook denken aan oldtimers. Ook als 
er schade is aan de lederen delen van een 
dergelijke auto kunnen wij die vrijwel altijd 
oplossen.’ 

LeTec, hét adres voor herstel en advies 
bij inboedel- en opstalschade, is nu 

nog gevestigd aan de Burgemeester 
van Royenstraat 12 in Gasselternijveen. 
Het bedrijf is telefonisch bereikbaar 
via 0599-215448. Zie ook de website 

letecschadeherstel.nl en letec-nederland.
nl. (Week in Week uit/Vincent Muskee. Foto: 
Auniek K.E. Klijnstra)
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Tuin & Hof in Borger: ‘We proberen het de klant hier 
zo gemakkelijk mogelijk te maken’
Dat Tuin & Hof in Borger dé specialist 
is op het gebied van lifestyle en groen, 
advies en ontwerp is ondertussen bij 
iedereen bekend. Tuin & Hof heeft echter 
nog veel meer te bieden, in de vorm van 
bijvoorbeeld een meer dan uitstekende 
service. ‘We proberen het de klant echt zo 
gemakkelijk mogelijk te maken’, vertelt 
Pascal Doorn.

De klant is koning
Heb je even geen inspiratie? Dan moet 
je vooral eens binnenwandelen bij Tuin 
& Hof in Borger. Dan komt de inspiratie 
je spreekwoordelijk tegemoet. De shop 
is buitengewoon sfeervol ingericht en de 
klantvriendelijkheid doet de rest. ‘Het zijn 
de kleine dingen die het vaak doen’, weet 
Pascal uit ervaring. ‘Kopen mensen hier 
iets, dan brengen wij die spullen naar de 
auto. We zijn erg service- en klantgericht. 
Hebben mensen thuis al spullen en willen 
ze er iets leuks mee doen, dan nodigen 
we ze uit om die spullen mee te nemen 
naar de winkel. We hebben een bloemist 
die bijzonder creatief is en die overal iets 
leuks en bijzonders van kan maken. Heb 
je problemen met de kleuren? Dan komen 
we bij je thuis langs om je te helpen bij het 
creëren van een gezellige sfeer. De klant is 
hier nog echt koning’, zegt Pascal.

Het totale plaatje
Tuin & Hof bestaat al ruim vijftien jaar 
in de vorm van het hoveniersbedrijf, de 
winkel opende zes jaar geleden de deuren. 

‘Daardoor kunnen we het totale plaatje 
bieden. Zo kunnen wij als geen ander 
binnen met buiten verbinden. We gaan hier 
ook nadrukkelijk met de tijd mee. Zo bieden 
we bijvoorbeeld steeds meer zijdebloemen, 
iets waarvoor steeds meer mensen kiezen. 
En zo moet je steeds meebewegen met de 
vraag vanuit de markt.’

Bingo bij Tuin & Hof
Om alvast in de agenda te noteren is zeker 
ook de bingo die bij Tuin & Hof in Borger 
gehouden wordt op 3 maart (inloop vanaf 
19.30 uur). ‘We gaan weer een geweldige 
bingo organiseren met prachtige prijzen uit 
de winkel en natuurlijk een hapje en een 
drankje. Nu al hebben zich veertig mensen 

opgegeven en we hopen dat we uiteindelijk 
150 mensen mogen begroeten.’

Tuin & Hof is gevestigd aan De Baander 2 
in Borger en is telefonisch bereikbaar via 
0599 - 72 48 08. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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