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Hoveniersbedrijf en Groencentrum 
Mimosa in Valthe bestaat 25 jaar

Een prachtige mijlpaal; Mimosa in Valthe bestaat 25 jaar. Mimosa is vanaf  
2007 een hoveniersbedrijf  maar bestaat tegenwoordig ook uit een prachtig 
groencentrum. ‘We hebben de zaak 25 jaar geleden overgenomen van Jan en 
Catrien Boekholt. Destijds stond het bekend als Bloemen- en plantencentrum. 
Sinds 2007 zijn we een hoveniersbedrijf  en in 2014 hebben we het groencentrum 
weer heropend’, vertelt eigenaar Gertjan Wisman trots.

Elke week nieuwe aanbiedingen
Bij Mimosa werken negen mensen. ‘Het Groencentrum wordt gerund door mijn vrouw 
Alice en haar dochter Marissa Boers. Zij zijn dé gezichten van het groencentrum en ze 
verstaan hun vak. We hebben alles voor een groene tuin; van vaste planten en heesters 
tot bijvoorbeeld eenjarige planten. We zijn geen mega tuincentrum. We houden het liever 
gemoedelijker, maar hebben uiteraard wel een fraai aanbod vaste planten en heesters. Juist 
het advies en de klantvriendelijkheid maken het verschil’, zegt Wisman, die laat weten dat 
het groencentrum vanaf  1 maart weer geopend is. ‘Om het 25-jarige jubileum te vieren, 
hebben we dit voorjaar elke week aanbiedingen. Het gaat dan om goede, nieuwe planten. 
Hiermee bieden we onze klanten elke week echt iets leuks. Mede door onze klanten 
hebben we kunnen groeien als bedrijf  en daar zijn we ze natuurlijk erg dankbaar voor.’

Lees verder op pagina 22.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Boerenrock in Drouwenermond verder 
zonder boegbeeld Bjorn van der Veen
‘Ik ben een emotionele man, de tranen zullen nog wel komen’’

Zeg Boerenrock en je zegt Bjorn van der Veen. Logisch, want ruim vijftien jaar lang 
was hij medeorganisator van het feest, dat tijdens de meest recente editie tussen 
de 47.000 en 48.000 mensen trok. Was, want Van der Veen heeft vorige week laten 
weten te stoppen. Wel zal hij als vrijwilliger verbonden blijven aan het evenement. 
‘Natuurlijk doet dit me wat. Ik moet echter eerlijk naar mezelf  en naar mijn mede-
organisatoren blijven. 

Lees verder op pagina 31.

Lokale apotheek voor 
betere zorg
Steeds vaker zie je promotie voor landelijke apotheken 
die uitsluitend online werken of  via een afhaalautomaat, 
op sociale media of  zelfs op de websites van 
zorgverzekeraars. Hier wordt de indruk gewekt dat dit 
vernieuwend en gemakkelijk is, maar is dat wel zo? De 
apotheken van de Vriendschap in Borger, Emmen, Ter 
Apel en servicepunt Exloo en Nieuw-Weerdinge bieden 
al jaren de mogelijkheid om online te bestellen en voegen 
daar zelfs nog het nodige aan toe: persoonlijke service, 
een goede samenwerking met de eigen huisarts, vaste 
bezorgers en als het nodig is aflevering op de dag van 
bestelling.

Lees verder op pagina 22.

Kantine IJsvereniging 
Schoonmeer in Odoorn 
afgebrand
Als zaterdagmorgen in alle vroegte de telefoon gaat 
bij Henk Wolters, van IJsvereniging Schoonmeer 
in Odoorn, is hij meteen klaarwakker. Niet zo gek, 
want de kantine van Schoonmeer blijkt zo goed als 
volledig te zijn afgebrand. ‘ Een jachtopziener in het 
bos heeft de brandweer gebeld. Hij ontdekte de brand 
kort voor acht uur, zaterdagochtend. Ja, ik heb toen 
wel even wat krachttermen gebruikt. De brandweer is 
meteen uitgerukt, maar ze hebben de slang niet eens 
meer uitgerold. Alles was toen namelijk al zo goed als 
afgebrand, Verschrikkelijk natuurlijk’, zegt Wolters.

Lees verder op pagina 8.

Belastingspreekuren in de 
gemeente Borger-Odoorn
Voor 1 mei moet bijna iedereen belastingaangifte 
doen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Daarom 
helpt de bibliotheek mensen op weg. De bibliotheek 
organiseert belastingspreekuren en daar kunnen mensen 
gebruikmaken van een computer en printer. Iedereen 
is van harte welkom, u hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek.

Lees verder op pagina 26.
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▶ www.borger-odoorn.nl

Contact
▶ Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

▶ Gemeentehuis

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

▶ Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Lees verder op pagina 4  ▶

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering 

donderdag 9 maart, 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

▶

15 maart: verkiezingen Provinciale Staten 
en waterschappen
Op woensdag 15 maart kunt u stemmen 
voor de leden van de Provinciale Staten 
en de waterschappen. De stembureaus 
zijn dan van 07.30 tot 21.00 uur open.

Om te stemmen hebt u een stempas 
nodig
Neem ook uw paspoort, ID-kaart of  
rijbewijs mee als u gaat stemmen. Deze 
mogen op de dag van de verkiezingen 
5 jaar verlopen zijn. De stempas krijgt u 
uiterlijk 1 maart thuisgestuurd.

Hebt u geen stempas gekregen? 
Of bent u uw stempas kwijt?
Vraag dan een vervangende stempas aan. 

U kunt dit tot en met 10 maart doen via 
www.borger-odoorn.nl/stempas. U kunt 
ook een vervangende stempas aanvragen 
bij de balie van het gemeentehuis. Doe dit 
vóór 14 maart om 12.00 uur.

Meer weten?
Kijk op 
www.borger-odoorn.nl/verkiezingen 
voor meer informatie over de 
verkiezingen.

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.

▶

Paasvuren 2023

Onderstaande verenigingen/instellingen 
hebben verzocht om ontheffi ng van het 
verbod afvalstoffen te verbranden 
(t.b.v. het houden van een paasvuur).

- Dorpsbelang Klijndijk en  
 Dorpsbelangen Odoorn op een 
 perceel grond gelegen aan de 
 Middelweg in Odoorn
- Vereniging Dorpsbelangen Ees 
 en Eesergroen op een perceel grond 
 gelegen aan de Eeserstraat/Witkoelen-
 weg in Eesergroen
- Boerschap Westdorp op een perceel 
 grond gelegen aan de Stroetendijk in 
 Westdorp
- Dorpsbelangen Exloo op een perceel 
 grond gelegen aan de Buinerweg naast 
 de oude waterzuiveringsinstallatie in 
 Exloo
- Plaatselijk Belang Buinerveen/
 Nieuw-Buinen West op een perceel 
 grond gelegen aan de Zuidelijke Twee-
 derdeweg in Nieuw-Buinen
- Rooms Katholieke Kerk Zandberg
 op een perceel grond gelegen achter de 

Rooms Katholieke Kerk aan de 
 Kerklaan 23 in Zandberg
- Stichting Boerenrock op een perceel
  grond gelegen aan de Verbindingsweg 
 tussen Drouwenmond en Drouwener-
 veen
- Vereniging Dorpsbelangen Buinen
 op een perceel grond gelegen aan de
 kruising Eilandenweg/Munkakkers 
 (zandweg)
- Plaatselijk Belang Valthe op een
  perceel grond gelegen aan de 
 Langhietsweg (achter het dorpshuis)

Belanghebbenden worden in de 
gelegenheid gesteld om binnen 1 week 
na datum van deze publicatie hun 
zienswijze mondeling of  schriftelijk 
kenbaar te maken bij het college van 
burgemeester en wethouders.

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.

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?
www.borger-odoorn.nl/verhuizen

▶

Vraag een deel van uw energiekosten terug 
via het landelijke Noodfonds Energie
Is uw inkomen laag en zijn uw energie-
kosten hoog? Dan kunt u mogelijk een 
deel van uw energierekening terug-
vragen via het landelijke Noodfonds 
Energie. 

Iedereen met een inkomen tot 200% van 
het sociaal minimum en een hoge ener-
gierekening komt hiervoor in aanmerking. 
Het maakt niet uit bij welke energieleve-
rancier u zit. Op de website van het tijde-
lijke noodfonds kunt u in 5 minuten de 
noodfonds-check doen en ontdekken of  
het voor u verstandig is om een aanvraag 
te doen: www.noodfondsenergie.nl/how

Dit hebt u nodig voor de aanvraag:
- e-mailadres 
- Klantnummer en termijnbedragen van  
 de energieleverancier
- mobiele telefoon met QR-code reader
- DigiD 

Dit moet u weten:
- De hoogte van het gezamenlijke bruto  
 inkomen van uw huishouden in januari  
 2023
- Het maandbedrag van uw energie-
 rekening in oktober 2022 en januari 
 2023

Let op: u vult alleen de bedragen in en 
hoeft geen bewijzen te uploaden bij de 
check. Het systeem haalt uw gegevens op 
bij de belastingdienst en uw energie-
leverancier.

Zo pakt u het aan:
Ga naar www.noodfondsenergie.nl
en volg alle stappen. Het aanvragen 
kost u ongeveer een half  uur. 

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

▶

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

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

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

e-mailservice & app

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

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

WEEK 9
▶ 24-02-2023, Drouwenerveen
 Noorderstraat 22, het kappen van twee essen  

(verleende omgevingsvergunning) 
▶ 24-02-2023, Zandberg
 Kerklaan 36, het kappen van 18 dennen en 
 het rooien van een beukenhaag 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 24-02-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 472, het aanleggen van een 
 uitrit (verleende omgevingsvergunning)
▶ 24-02-2023, Klijndijk
 De Deel 1, het plaatsen van een dakkapel aan 
 de achterzijde van de woning 

(aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 24-02-2023, 2e Exloërmond
 Nijverheidsstraat 8, het kappen van een 
 Hazelaar (verleende omgevingsvergunning)
▶ 24-02-2023, Buinen
 Exloërweg 4, het kappen van vier bomen
 (verleende omgevingsvergunning)

▶ 24-02-2023, Borger
 Torenes 74, het uitbreiden van de woning  
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 24-02-2023, Openbare kennisgeving –  
 Verkiezing Provinciale Staten, Waterschap  
 Vechtstromen, Waterschap Hunze en Aa’s,  
 op woensdag 15 maart 2023 in de gemeente  
 Borger-Odoorn 
▶ 22-02-2023, Exloo
 Valtherzandweg 5, het kappen van diverse  
 Fijnsparren (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 22-02-2023, VTH-uitvoeringsprogramma 2023  
 gemeente Borger-Odoorn 
▶ 22-02-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein),  het organiseren van de  
 mascotte parade door het centrum van Borger  
 op 25 maart 2023, Z2023-002772 

(verleend 14/02) 
▶ 22-02-2023, Valthe
 Langhietsweg , het inrichten en ontbranden  

 van een paasvuur (aanvraag) 
▶ 22-02-2023, Buinen
 Molenstraat 2B, Het vieren van het 75-jarig 
 bestaan van VV Buinen op 8 en 9 april 2023, 
 Z2023-000205 (verleend 20/02) 
▶ 22-02-2023,  Bronneger
 Dorpsstraat, het organiseren van het wieler-
 evenement 'De 6e Omloop BronnegerBult' op 
 7 mei 2023, Z2023-002516 (verleend 20/02) 
▶ 21-02-2023, 2e Exloërmond
 Middenlaan 61 t/m 99 herstructurering  

(Bestemmingsplan ontwerp) 
▶ 20-02-2023, 2e Valthermond
 2e Valthermond 12, het realiseren van twee 
 stallen bij een akkerbouw- en veehouderij-
 bedrijf ten behoeve van het verkrijgen van 
 een beter-leven keurmerk (aanvraag 
 omgevingsvergunning, uitgebreide procedure)
▶ 20-02-2023, Klijndijk
 Hoofdweg 77, het plaatsen van 26 zonne-
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Bruna Borger, Spar Exloo
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Week uit.
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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

Kim Speekhout nieuwe 
gemeentesecretaris Borger-Odoorn
 
Kim Speekhout (55) wordt de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Borger-
Odoorn. Het college van burgemeester en wethouders heeft haar benoemd als 
secretaris-directeur. Kim Speekhout werkt momenteel als programmadirecteur bij 
de GGD Drenthe en gaat per 1 mei aan de slag met leidinggeven aan de ambtelijke 
organisatie en als adviseur van het college. Ze volgt daarmee Dorine Rensen op die 
per 1 maart bij de provincie Drenthe werkt.
 
De in Ruinen woonachtige Kim Speekhout 
heeft recente ervaring als programmadirecteur 
gezondheid & leven en plaatsvervangend 
directeur publieke gezondheid (DPG) 
bij de GGD Drenthe. Daarvoor was ze 
manager jeugdgezondheidszorg bij dezelfde 
organisatie. Speekhout heeft in haar loopbaan 
brede ervaring opgedaan binnen de overheid 
en het bedrijfsleven als lid van management- 
en directieteams. Ook beschikt ze over 
gemeentelijke ervaring. Van 2003 tot 2015 
was ze manager bij de gemeente Hoogeveen. 
Deze ervaring bij de gemeente in combinatie 
met haar leidinggevende kwaliteiten maken 
haar een passende match met de gemeente 
Borger-Odoorn.
 
Burgemeester Jan Seton is blij met de 
unanieme keuze van de selectiecommissie 
voor Kim Speekhout. ,,Dit geeft aan dat 
er breed draagvlak is voor haar komst naar 
Borger-Odoorn. Met Kim halen wij een 
secretaris en een directeur in huis met ruime 
gemeentelijke en managementervaring. 

Ze is leergierig, creatief  en bewaakt de balans 
tussen stabiliteit en verdere ontwikkeling.”

Bestellen kan t/m 7 maart
Tulpenactie voor Voedselkast Borger
Veel mensen maken gebruik van de voedselkast in Borger. Om mensen zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn en om ze nóg beter van dienst te kunnen zijn, 
wordt er een tulpenactie gehouden. De opbrengst van deze actie is uiteraard bestemd 
voor de voedselkast. Je kunt één bos tulpen kopen voor slechts 3,50 euro. Twee bossen 
kosten zes euro en voor 8,50 euro heb je drie bossen tulpen. De tulpen kunnen besteld 
worden door een persoonlijk bericht te sturen op Facebook (voedselkast Borger). 
Mailen kan ook: voedselkastborger@gmail.com. Je kunt tot en met 7 maart bestellen 
en de tulpen vervolgens afhalen op 10 maart tussen 13.00 uur en 18.00 uur aan de 
Sassenbergen 23 in Borger.

Stichting
‘Het gaat heel erg goed met de voedselkast’, 
zegt initiatiefneemster Anita. ‘Zeker door 
de media aandacht is het steeds drukker 
geworden en dat is natuurlijk goed. Al blijft 
het natuurlijk triest dat dit moet. Ondertussen 
heb ik een leuke groep vrijwilligers om mij 
heen verzameld. We zoeken nu nog een pand 
om een kledingbank te beginnen. Wel gaan 

we via Facebook al een begin maken met het 
weggeven van kleding. Verder worden we 
binnenkort een stichting. Overigens hebben 
we vorige week pannenkoeken gegeten in 
de Protestantse Kerk, waarbij de vrije gift 
voor de voedselkast was. In totaal leverde 
dat 523,70 euro op. Echt een geweldig mooi 
bedrag.’  (Week in Week uit/Vincent Muskee)

11 Maart NLdoet bij Speeltuinvereniging 
Borger-West
Op zaterdag 11 maart is de landelijke vrijwilligersdag van NLdoet. Bij de 
speeltuinvereniging Borger-West doen wij ook dit jaar iets leuks. We gaan een 
picknicktafel plaatsen bij het pannaveld Daalkampen Arena. Vanuit de wijk kwam de 
behoefte om bij het pannaveld een zitplaats te creëren zodat toeschouwers ook konden 
zitten.

Om 13.00uur gaan we beginnen bij het 
pannaveld Daalkampen Arena, achter de 
Trechterbeker 55. Uiteraard onder het genot 
van koffie, thee, ranja en wat lekkers. Help 
je mee? Meld je dan aan via de website van 

NLdoet.nl. Dan kunnen zij ook zien hoeveel 
enthousiaste mensen ons willen meehelpen. 
Heb je een schop, schep of  kruiwagen? Neem 
deze dan mee.



Taizé viering in St. Josephkerk te 
Zandberg
Op zondagochtend 5 maart a.s. staat de viering in de traditie van Taizé dat zich 
kenmerkt door eenvoud, stilte, gebed en vele meditatieve liederen.

De gemeenschap van Taizé is een in de 
jaren veertig van de 20 ste eeuw gestichte 
oecumenische broedergemeenschap, 
toegewijd aan gebed en vrede. Zij is 
gevestigd in het Bourgondische plaatsje 
Taizé.  Op jongeren oefent zij een grote 
aantrekkingskracht uit. Taizé liederen zijn 

korte liederen, lange tijd herhaald, geven 
uitdrukking aan het meditatieve karakter. De 
viering wordt verzorgd door diaken Sander 
Hof  en  het koor Sometimes o.l.v. Gert 
Vissering van de locatie St. Joseph, Kerklaan 
23 te Zandberg. Aanvang 9.30 uur. Iedereen 
is van harte welkom: jong en oud.

Ma Musica in Borger bestaat 25 jaar
Lydia weet het nog goed: "Het eerste lied 
dat we bij Ma Musica zongen, was 'Das 
klinget so herrlich', een luchtig en vrolijk 
lied van Mozart en ik was gelijk verkocht; 
bij dát koor wilde ik zingen." Ook Vera, 
Lien, Anneke, Joke en Marita weten 
verhalen te vertellen over de start van het 
koor Ma Musica, 25 jaar geleden. Met 
deze herinneringen begon Ma Musica 
vorige week haar jaarvergadering. Alle 
huidige leden werden verrast met een Ma 
Musica-tas. Anneke, ook iemand van het 
eerste uur, wilde er graag mee op de foto.

In 1998 werd Ma Musica opgericht en het 
vrouwenkoor uit Borger zingt nog stééds. 
Er zijn leden die er vanaf  het begin bij zijn 
én vrouwen die ‘net komen kijken’. Het is 
een bont gezelschap van op dit moment 24 
leden, die elke dinsdagmorgen met erg veel 
plezier onder leiding van Halbe de Jong de 
prachtigste klanken voortbrengen. In januari 
werd het 25-jarig jubileum gevierd met 
een klein feestje met oud-leden. Dinsdag 
jl. werden de vrouwen van het eerste uur 
tijdens de jaarvergadering een klein beetje in 
het zonnetje gezet. Elke week repeteert het 
koor op dinsdagmorgen in Borger, und das 
klinget noch immer herrlich!  Kom gerust 
vrijblijvend een keer kijken en luisteren of  

zelfs meezingen tijdens een repetitie. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom! Kijk voor meer 
informatie op www.mamusica.nl of  mail naar 
info@mamusica.nl

Zwembaden in Borger-Odoorn worden 
gereed gemaakt voor het zwemseizoen

De zwembaden in de gemeente Borger-Odoorn gaan in het voorjaar weer open. Op 
dit moment zijn de baden nog niet klaar voor het seizoen en dus vinden er op dit 
moment heel wat werkzaamheden plaats om alles in gereedheid te brengen. Een deel 
van de medewerkers dragen er zorg voor.

Het is geen kwestie van een paar dagen 
of  een week, maar er zal volgens manager 
van Zwembaden Borger-Odoorn B.V., 
Henk Smit, zeker een week of  vijf  
worden gewerkt. Te denken valt dan aan 
de algehele schoonmaakwerkzaamheden 
zoals het verwijderen van groenaanslag 
en poetswerkzaamheden, maar ook 
worden ramen gelapt, de kleedkamers 
en perrons schoongemaakt en uiteraard 
alle andere ruimtes. Ook worden de 
speeltoestellen schoongemaakt en wordt 

alles keurig netjes gesnoeid. Tevens vinden er 
verfwerkzaamheden plaats, maar ook andere 
voorkomende onderhoudswerkzaamheden. 
Per bad is dat verschillend, al wordt overal 
een laag verf  aangebracht.

Week in Week uit bracht een bezoek aan 
zwembad de Buiner Streng in Nieuw-
Buinen. Net als bij de andere twee baden 
werd hier op maandag 20 februari jl. met de 
werkzaamheden begonnen. (Week in Week uit 
/ Gerry Grave)
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panelen in veldopstelling 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 20-02-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 478, het organiseren van een 
 zomerfair bij atelier De Tuinkamer op 
 27 augustus 2023 (aanvraag) 
▶ 20-02-2023, Drouwen
 Gasselterstraat 7 - 132, het plaatsen van een 
 pagode (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 20-02-2023, 2e Valthermond
 2e Valthermond 16A, het oprichten van een  
 pluimveestal 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 20-02-2023, Bronnegerveen
 Dorpsstraat 5, het organiseren van de Groei  
 en Bloei Fair op 7 mei 2023 (aanvraag)
▶ 20-02-2023, Verkiezing Provinciale Staten, 
 Waterschap Vechtstromen en Waterschap 
 Hunze en Aa’s op woensdag 15 maart 2023 
 in de gemeente Borger-Odoorn.   ◀

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

▶

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

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

▶ 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 
 een van de locatiemanagers.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam van der Heide

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Paul Dalhuisen 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Hilde Timmermans

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam van der Heide/Paul Dalhuisen 

Woning De Brinken Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:
T  14 0591, vraag naar de locatiemanager 
van de opvanglocatie waarover u belt.

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

▶ Spreken met vluchtelingen in hun 
 eigen taal: dit kan met de app SayHi.   
 Deze downloadt u in de Play Store (android)  
 of App Store (iPhone). 

▶ U kiest de microfoon als u uw gesproken  
 boodschap wilt laten vertalen.

▶ U kiest het toetsenbord als u geschreven  
 tekst wilt laten vertalen: druk een paar  
 seconden op de microfoon.

▶ U kiest uw eigen taal (links op het scherm).

▶ U kiest de taal waarin u uw boodschap 
 wilt laten vertalen (rechts op het scherm).

▶ Spreek of type uw boodschap.

Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit 
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond 
op te graven (de locatie hiervan vindt u op 
www.borger-odoorn.nl/riolering). 
Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw 
eigen riool zit of in het deel van de gemeen-
te. Woont u in een huurwoning? Neem dan 
eerst contact op met uw verhuurder. 

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 
www.pgborger.nl, 10.00 uur:
ds. A. Wouda. 08/03 biddag: ds A. 
Wouda.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl

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

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. A. Henkman.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan: 
09.30 uur: Dhr. Dijkstra. 08/03 19.30 
uur: Biddag Dhr. A. v.d. Schoot.
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: ds. 
Verduijn. 08/03 19.00 uur: ds. G. de 
Klein.

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. Wams, Nw Weerdinge. 08/03 
19.30 uur: Biddag ds. van Elten, De 
Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente: Henk de Ruijter.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:  
ds. Wams, Nw Weerdinge. 08/03 
19.30 uur: Biddag ds. van Elten, De 
Hoeksteen.

Gieten
Protestantse gemeente.
R.K. Statie Gieten Zaterdag 25 febru-
ari: Eucharistieviering, aanvang 5 uur.
Locatie: Dorpskerk Gieten. De dienst 
wordt geleid door Pastor H. Garcia.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 5 maart 9.30 uur, 
Woord- en Communieviering, celebr. 
Diaken S.J. Hof. Woensdag 8 maart, 
9.00 uur, Eucharistieviering, celebr. 
Pastoor J.E.B. Deuling.

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk 9.30 u. ds. M.F. van Binnendijk. 
Doopdienst. 19.00 u. ds. J. den Admi-
rant uit Hoogeveen.

Eerste vrouwelijke gids sinds januari actief
Eko-Tours in Exloo uitgebreid met nieuwe gids
Onlangs is het team van gidsen 
bij Eko-Tours in Exloo weer 
uitgebreid. Inmiddels zijn er 
7 gidsen actief  om de vele 
honderden excursies met de 
elektrische terreinauto’s jaarlijks 
te mogen verzorgen.  De nieuwste 
gids heet Janet Jongeling-
Speelman en ze is de eerste 
vrouwelijk gids bij Eko-Tours.

We vroegen Janet wat haar bewoog 
om gids te worden bij Eko-Tours: 
‘Na een superleuke fotografie-
excursie met de terreinauto’s was ik al 
enthousiast en toen de gids vroeg of  
dat ook iets voor mij was, hoefde ik 
niet lang na te denken; lekker buiten 
zijn, Eko-groen, duurzaam en daarbij 
de deelnemers de mooie plekken op 
de Hondsrug laten zien, spraken mij 
zeker aan.  Na een fijne inwerkperiode 
als GIO (gids in opleiding) ben ik 
opgenomen in het leuke team van 
Eko-Tours. Ik heb me verder verdiept 
in de geschiedenis van het Geopark 
de Hondsrug en ik kan je verzekeren 
dat het heel interessant is.

Tijdens de excursie vertel ik onder 
andere over die geschiedenis, ik 

neem de deelnemers als het ware 
mee terug in de tijd. Maar ik 
vertel ook over de natuur, cultuur, 
ontstaan van het gebied, vele 
andere wetenswaardigheden en 
bezienswaardigheden. Ook de weg in 
het bos leren kennen was een vereiste, 
door goed op te letten en af  en toe 
gewoon verkeerd te rijden ken ik de 

weg inmiddels al aardig goed in het 
gebied rond Exloo. Als je een excursie 
boekt, zou het zomaar kunnen dat 
je mij als gids krijgt en we samen 
het pad door de bossen en over de 
heidevelden verkennen. Graag tot 
ziens bij Eko-Tours.’

Raad Borger-Odoorn spreekt over windpark
In de afgelopen raadsvergadering van Borger-Odoorn werd op verzoek 
van GB nogmaals gesproken over het windpark in deze gemeente. 
Aanleiding was een actuele vraag van deze partij en een motie vreemd 
aan de orde van de dag. Het grote nieuws van deze vergadering was 
dat er een nieuwe gemeentesecretaris is gevonden. Vanaf  1 mei gaat 
Kim Spreekhout aan de slag. Spreekhout is nu nog werkzaam bij GGD 
Drenthe.

Door: Ineke Arends

De actuele vraag van GB ging vooral 
over klachtenafhandeling en de rol 
van de RUD hierin. De RUD handelt 
de klachten af  voor de gemeente 
maar inwoners kunnen gewoon 
klagen bij het windloket. Dit is nog 
steeds open en zal dat voorlopig ook 
blijven.

Discussie werd er gevoerd over 
een motie van GB waarin ze om 
veel vervolgstappen vroegen. Zelf  
noemden ze het een omvangrijke 
motie en voor de andere partijen 
was hij te omvangrijk maar vooral 
te vroeg. Er is in het gebied rond 
het windpark een geluidsonderzoek 
geweest en afgesproken is om 

de uitkomst van dit onderzoek 
gezamenlijk met Aa en Hunze onder 
aandacht van het rijk te brengen. Er 
is nu aangetoond dat er geluidshinder 
is, de volgende stap is wat de 
buurgemeenten betreft dat het rijk 
hier actie op onderneemt. Het is 
immers het rijk dat ervoor gezorgd 
heeft dat het windpark kon worden 
aangelegd. Ook willen beide raden dat 
er een vervolgonderzoek komt.

Nu vroeg GB om heel veel 
actiepunten variërend van een extra 
voorlichtingsavond voor de inwoners 
tot het brengen van een werkbezoek, 
van de handhaving door de RUD tot 
het verhalen van kosten. De overige 
partijen deelden het sentiment van 
GB maar riepen hen op om zich 

toch vooral aan te sluiten bij de 
gezamenlijk afgesproken route. Eerst 
een brief  naar het rijk en de colleges 
de kans geven met een plan te komen. 
Ook een extra voorlichtingsavond 
werd sympathiek gevonden maar 
wat hebben we inwoners daarbij te 
bieden? Deze vraag werd vooral door 
GroenLinks en de VVD benadrukt. 
“We zijn niet bevoegd om turbines 
stil te zetten,” reageerde GroenLinks 
voorman Pieter de Groot op een 
opmerking van GB “Maak inwoners 
niet blij met een dode mus” was zijn 
betoog.

De conclusie van de avond was dat 
alle partijen hetzelfde willen, namelijk 
zo min mogelijk overlast voor de 
omwonenden. Dit zal alleen een 
lang traject worden waarbij de beide 
gemeenteraden beter gezamenlijk 
kunnen optrekken, samen sta je 
sterker. Raad en college zullen samen 
naar het gebied gaan en spreken met 
inwoners die hinder ondervinden. GB 
trok daarop hun motie in en bracht 
deze niet in stemming.
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panelen in veldopstelling 
 (verleende omgevingsvergunning)
▶ 20-02-2023, Valthermond
 Zuiderdiep 478, het organiseren van een 
 zomerfair bij atelier De Tuinkamer op 
 27 augustus 2023 (aanvraag) 
▶ 20-02-2023, Drouwen
 Gasselterstraat 7 - 132, het plaatsen van een 
 pagode (aanvraag omgevingsvergunning)
▶ 20-02-2023, 2e Valthermond
 2e Valthermond 16A, het oprichten van een  
 pluimveestal 

(verleende omgevingsvergunning)
▶ 20-02-2023, Bronnegerveen
 Dorpsstraat 5, het organiseren van de Groei  
 en Bloei Fair op 7 mei 2023 (aanvraag)
▶ 20-02-2023, Verkiezing Provinciale Staten, 
 Waterschap Vechtstromen en Waterschap 
 Hunze en Aa’s op woensdag 15 maart 2023 
 in de gemeente Borger-Odoorn.   ◀

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

▶

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

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

▶ 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 
 een van de locatiemanagers.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam van der Heide

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Paul Dalhuisen 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Hilde Timmermans

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper / Hilde Timmermans

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper / Mirjam van der Heide

Appartementen De Brinken Hilde Timmermans

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam van der Heide/Paul Dalhuisen 

Woning De Brinken Paul Dalhuisen

Uw hulp of spullen aanbieden:

Contact en informatie:
T  14 0591, vraag naar de locatiemanager 
van de opvanglocatie waarover u belt.

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

▶ Spreken met vluchtelingen in hun 
 eigen taal: dit kan met de app SayHi.   
 Deze downloadt u in de Play Store (android)  
 of App Store (iPhone). 

▶ U kiest de microfoon als u uw gesproken  
 boodschap wilt laten vertalen.

▶ U kiest het toetsenbord als u geschreven  
 tekst wilt laten vertalen: druk een paar  
 seconden op de microfoon.

▶ U kiest uw eigen taal (links op het scherm).

▶ U kiest de taal waarin u uw boodschap 
 wilt laten vertalen (rechts op het scherm).

▶ Spreek of type uw boodschap.

Riolering verstopt?
Check dan eerst waar de verstopping zit. Dit 
doet u door het ontstoppingsstuk in de grond 
op te graven (de locatie hiervan vindt u op 
www.borger-odoorn.nl/riolering). 
Daaraan kunt u zien of de verstopping in uw 
eigen riool zit of in het deel van de gemeen-
te. Woont u in een huurwoning? Neem dan 
eerst contact op met uw verhuurder. 

▶ www.borger-odoorn.nl/riolering
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Potgrondactie Spelweek Borger
 
Het is weer zover. Het wordt lente dus we komen bij u aan de deur om potgrond 
te verkopen.

U kunt ons verwachten op zaterdag 11 maart vanaf  10.00 uur. Zet de potten maar vast 
klaar. De opbrengst wordt natuurlijk gebruikt om de kinderen een geweldige week te 
bezorgen.

“Samen lekker eten!” in 
Gasselternijveen feestelijk afgesloten
Woensdag 22 februari jl. is in MFC de Spil in Gasselternijveen (voorlopig) voor 
de laatste keer  “Samen lekker eten !” georganiseerd. Om het beëindigen van de 
wekelijkse warme maaltijd enigszins goed te maken, was er deze laatste keer een 
geweldig warm buffet klaar gemaakt voor de bijna 50 aanwezigen (deelnemers en 
vrijwilligers) en werden er na afloop nog aantal partijtjes bingo gespeeld, waarbij 
mooie prijzen  (o.a. winkelbonnen bij de lokale middenstand) te winnen waren.

Het initiatief  om gedurende de wintermaanden (november, december, januari en februari)  
de inwoners wekelijks een warme maaltijd tegen een kleine vergoeding aan te bieden,

is een succes gebleken. Hoewel de actie oorspronkelijk ontstaan was van uit de gedachte 
dat menig inwoner wel eens  ‘krap bij kas’ zou kunnen komen te zitten, bleek gaandeweg
dat ook verschillende inwoners (alleenstaanden en echtparen) de maaltijd gingen 
beschouwen als een leuke gelegenheid  om eens gezellig samen te eten en elkaar beter 
te leren kennen. Het initiatief  “Samen lekker eten !” betrof  een gezamenlijke actie 
van dorpscoöperatie de Brug,  de Prot. Gemeente GNV, de Voedselbank en de St. 
Maaltijdvoorziening.

Potgrondactie O.T.C. Voevke in Exloo
Ieder jaar komen leden van tennisvereniging O.T.C. Voevke langs in Exloo 
voor de verkoop van potgrond. Dit jaar zal dit zijn op vrijdagvond 24 en 
zaterdagochtend 25 maart. De opbrengst komt ten goede aan de jeugdleden.
 
Wil je er zeker van zijn dat we potgrond afleveren, geef  dan het aantal zakken met adres 
door aan Niels: penningmeester@voevke.nl of  stuur een berichtje naar 
06 51 61 27 36. Let op: het zijn grote 45 liter zakken. Prijs per zak is 5 euro, 3 zakken 
voor 13 euro. Betalen kan contant of  via QR code.

Samenwerking tussen RTV Drenthe en het 
Huus van de Taol
Ben jij de slimste van Drenthe? Geef je 
op voor kennisquiz LOOS
Wie wordt de ‘meest loze Drent’ van 2023? Dat wordt dit jaar weer duidelijk in LOOS, 
de kennisquiz over Drenthe waarin onderwerpen als de Drentse streektaol, topografie, 
geschiedenis en actualiteit aan bod komen. Hou je van puzzels en spelletjes? Meld je dan 
nu aan en wie weet ben jij een jaar lang de ‘meest loze Drent’.

De quiz LOOS bestaat uit meerdere rondes. In iedere aflevering strijden drie deelnemers 
tegen elkaar en uiteindelijk staan er drie winnaars in de finale. De winnaar krijgt niet 
alleen de titel ‘Looste’ Drent, maar wint ook een mooie prijs.

De opnames vinden plaats op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 maart. Je hoeft 
niet op alle avonden aanwezig te zijn. Speel je mee? Geef  je dan voor vrijdag 3 maart op 
via het aanmeldingsformulier op rtvdrenthe.nl/loos.

LOOS is een samenwerking tussen RTV Drenthe en het Huus van de Taol. Vanaf  
donderdag 18 mei wordt de kennisquiz elke werkdag uitgezonden op TV Drenthe. De 
presentatie is in handen van Aaldert Oosterhuis.
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Wollig Landleven in Exloo een doorslaand succes
En of  het druk was bij de fair Wollig 
Landleven in Hippisch Centrum 
Exloo afgelopen zondag! Daar 
presenteerden ongeveer honderd 
specialisten op het gebied van 
wol, lifestyle, streekproducten 
zich en kon het publiek terecht bij 
foodtrucks. Voorts was er muziek 
en kon deelgenomen worden aan 
interessante workshops. ‘Onze 
evenementen staan voor sfeer en 
gezelligheid’, liet organisator Koos 
Visser na afloop weten. ‘Het was erg 
druk en ik heb eigenlijk alleen maar 
positieve reacties gehoord.’

Wol, lifestyle en streekproducten
‘We organiseren fairs voor mensen 
die een gezamenlijke passie hebben 
voor wol, lifestyle en streekproducten. 
Het is in de loop der tijd ook een 
ontmoetingsplaats voor deze mensen 
geworden. Telkens vormen drie thema’s 
de hoofdmoot bij onze fairs en dat zijn 
wol, lifestyle en streekproducten. In 
Exloo was een zeer gevarieerd aanbod 
met echt voor elk wat wils. Bovendien 
was het erg gezellig en gemoedelijk. We 
kijken dan ook zeer tevreden terug. Het 
was gewoon zeer geslaagd.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Kantine IJsvereniging Schoonmeer in Odoorn afgebrand
‘De brandweer heeft de slang niet eens meer uitgerold’
Als zaterdagmorgen in alle vroegte de telefoon gaat bij Henk Wolters, van 
IJsvereniging Schoonmeer in Odoorn, is hij meteen klaarwakker. Niet zo 
gek, want de kantine van Schoonmeer blijkt zo goed als volledig te zijn 
afgebrand. ‘ Een jachtopziener in het bos heeft de brandweer gebeld. Hij 
ontdekte de brand kort voor acht uur, zaterdagochtend. Ja, ik heb toen wel 
even wat krachttermen gebruikt. De brandweer is meteen uitgerukt, maar 
ze hebben de slang niet eens meer uitgerold. Alles was toen namelijk al zo 
goed als afgebrand, Verschrikkelijk natuurlijk’, zegt Wolters.

Overeenkomsten met brand in Exloo
Natuurlijk werd door vriend en vijand 
meteen de link gelegd met de brand die 
IJsvereniging De Rol in Exloo al eerder 
trof. ‘Weet je, ik ben natuurlijk geen 
expert. Overeenkomsten zijn er echter 
wel. Zo is ook bij onze kantine graffiti 
aangetroffen, zoals dat ook in Exloo 
het geval was. Verder is ook die brand 
van vrijdag op zaterdag ontstaan. Er zijn 
overeenkomsten en we hebben in elk 
geval wel aangifte gedaan bij de politie. 
Die hebben zaterdagmiddag onderzoek 
gedaan en we wachten de resultaten 

eerst maar eens af. Verder hebben we 
de verzekering ook direct ingelicht;, zegt 
Wolters.

Niet de eerste keer
Ook opvallend; beide ijsbanen liggen 
in het bos en daardoor lijkt het alsof  
eventuele brandstichters er ongestoord 
en ongezien hun gang kunnen gaan. 
‘Het is niet de eerste keer dat ons dit 
overkomt. Ook in 20005 is onze kantine 
en later het pomphok afgebrand, net 
als heel veel andere gebouwtjes in het 
bos. Voor het veroorzaken van al die 

branden is destijds iemand opgepakt. 
Vervolgens kregen we te maken met 
asbestsanering en hebben we het liefst 
acht jaar met een noodvoorziening 
moeten  doen. Ik hoop dat het nu wat 
sneller gaat allemaal.’

Realistisch
Wolters is aangeslagen, maar toch ook 
realistisch. ‘Er zijn natuurlijk altijd 
ergere dingen in de wereld. Toch  komt 
dit wel even aan hoor. We zijn wel 
verzekerd, maar of  dat genoeg is, is 
maar de vraag. Zeker in de wetenschap 
dat bouwmateriaal steeds duurder 
wordt. Nu al ervaren we steun. Er was al 
iemand die meteen wilde beginnen met 
opruimen en herbouwen bijvoorbeeld. 
Dat kan natuurlijk nog niet, maar het 
zegt wel dat wij er als ijsvereniging 
gelukkig niet alleen voor staan.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Hunebedcity in Borger zoekt vrijwillgers voor NLdoet
Het Oranjefonds organiseert op zaterdag 11 maart 2023 weer NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. Hunebedcity in Borger heeft zich 
aangemeld met een leuke activiteit: zorgen dat het pand er de komende tijd 
fris en aantrekkelijk uitziet.

Rondom het pand van Hunebedcity, 
naast de kerk in Borger, is het groen van 
het onkruid. Het lukt de cliënten van 
Hunebedcity niet om dit goed onder 
controle te houden. Veelal hebben 

de cliënten naast een verstandelijke 
beperking ook fysieke beperkingen. 
Daarom worden er vrijwilligers gezocht 
die op zaterdag 11 maart een paar 
uurtjes willen helpen, van 12.00 tot 

15.00 uur. Na afloop trakteren de 
cliënten de vrijwilligers op een gezellige 
huisgemaakte high tea. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden door een mail 
te sturen naar info@hunebedcity.nl. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Wilma Hoedeman, 06-22 
40 69 11 of  Email info@hunebedcity.nl
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Weidevogelvrijwilligers gezocht in 
Drenthe
In Drenthe zijn er veel werkgroepen actief  bezig met het beschermen en 
monitoren van weide- en akkervogels. Deze vrijwilligers zijn georganiseerd 
in groepen die gezellig samen in het veld op zoek gaan naar nesten. Om 
de kuikens een goede start te geven, proberen de vrijwilligers de gevonden 
nesten te beschermen tegen onder andere predatie en bewerkingen in het 
veld. Dit alles in samenwerking met de boeren die er zoveel mogelijk aan 
doen om de weidevogels op hun percelen te behouden, zolang dat passend 
is binnen hun bedrijfsvoering.

De samenwerking tussen vrijwilligers, 
boeren en loonwerkers is essentieel 
in het beschermingswerk. Samen 
willen we de weidevogels die er nog 
zijn, behouden in de omgeving. 
Met elkaar het veld in, observeren, 
markeren en invoeren van nesten is een 
belangrijke taak die wordt uitgevoerd 
door vrijwilligers. Landschapsbeheer 
Drenthe is regelmatig op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die in het veld deze 
prachtige vogels willen beschermen. 

Enthousiast om de weidevogels te gaan 
beschermen in de omgeving van de 
Veenkoloniën/ het LOFAR-gebied? 
Neem dan contact op met de vrijwillige 
weidevogelcoördinator ter plaatse, Ineke 
de Bruijn (inekedebr@gmail.com). Zij 
en andere weidevogelvrijwilligers in de 
omgeving zullen u de fijne kneepjes 
van het ‘vak’ bijbrengen. Voor vragen 
kunt u altijd contact opnemen met 
Landschapsbeheer Drenthe:  
a.loof@lbdrenthe.nl.

Gemeente Aa en Hunze zet sportkampioenen in de 
spotlights

In het Markehuis in Grolloo zette de gemeente Aa en Hunze vorige week de 
sportkampioenen van 2022 in het zonnetje. Behalve dat had de organisatie 
een leuke randprogramma verzorgd. Ook uit het verspreidingsgebied van 
Week in Week uit werden verschillende kampioenen door de presentatoren 
Marije Joling en Gerard Booij in het zonnetje gezet. Uiteraard was ook 
wethouder Bas Luinge van de gemeente Aa en Hunze in Grolloo aanwezig.

Eva Heuten, Lizzy Boontjes, 
Annabel Paul, Sophie Kramer
Zo werd Annabel Paul uit Gasselte op 

het podium geroepen. Zij werd in 2022 
derde op de 100 meter sprint tijdens 
het NK atletiek onder de twintig jaar. 

Ook beachhandbalster Eva Heuten uit 
Gasselternijveen werd gehuldigd. Zij 
won in 2022 zilver met het Nederlands 
team op het WK beachhandbal onder 
de achttien jaar. Danspaar Frans 
Hollman en Petra Ritzerfeld uit Gieten 
werd vorig jaar Nederlands kampioen 
in de NADB klasse en promoveerde 
naar de Hoofdklasse. Sophie Kramer 
uit Gieten, als we het hebben over 
paardensport, werd in Grolloo ook 
al in het zonnetje gezet. Zij werd 
namelijk Drents kampioen springen. 
In de categorie twirlen was er aandacht 
voor Lizzy Boontjes uit Gasselte en 
voor zowel het jeugdensemble en het 
seniorenteam. Daardoor lijkt Gasselte 
zich als heus twirldorp te ontpoppen. 
Tenslotte werden ook de voetballers van 
Gasselternijveen gehuldigd vanwege het 
behalen van het kampioenschap in de 
vierde klasse. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

OPEL CORSA 1.2 100PK Automaat Elegance 
navi/airco
Mei 2022 - Rood metallic - Stof - Benzine
Automaat - 14.724 km - Nieuwprijs: €31.220,-

PRIJS

€ 23.899,-

PRIJS

€ 21.799,- 

PEUGEOT 208 1.2 PureTech Active Pack 
navi/airco/16”LM
Augustus 2022 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
8.570 km - Nieuwprijs: €25.720,-

PRIJS

€ 16.999,- 

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

PRIJS

€ 24.799,- 

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

€ 13.999,- 

OPEL CORSA1.4 120 Jaar Ed. navi/
clima/16”LM
Maart 2019 - Black metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld - 65.739 km
Nieuwprijs: €23.460,-

PRIJS

€ 17.399,- 

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

PRIJS

€ 17.799,- 

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

PRIJS

€ 18.899,- 

VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI Comfort-
line Airco/15”LM/PDC
Juni 2021 - Blauw metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
46.741 km - Nieuwprijs: €24.330,-

PRIJS

€ 18.899,- 

CITROËN C3 1.2 PureTech C-Series 
clima/cruise/16”LM
Maart 2022 - Zilver/Zwart - Stof
Benzine - Handgeschakeld
11.931 km - Nieuwprijs: €24.220,-

PRIJS

€ 20.699,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 TURBO AUTO-
MAATOnline Ed. airco/cruise/16”LM
Februari 2019 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Automaat 
44.729 km - Nieuwprijs: €28.990,-

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

€ 28.899,- 

CITROËN C3 AIRCROSS 1.2 130PK Auto-
maat Shine navi/clima/cruise
Mei 2022 - Zwart metallic 
Stof - Benzine - Automaat 
19.829 km - Nieuwprijs: €36.220,-

PRIJS

€ 18.999,- 

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

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

€ 15.777,- 

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

PRIJS

€ 22.999,- 

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

PRIJS

€ 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,-

WORDT

VERWACHT
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Gezondheidsmarkt in Exloo
Teek the Day en Lyme style uit Exloo organiseren op zondag 
23 april a.s. deze markt voor chronisch zieken en iedereen die 
geïnteresseerd is in gezondheid. Op deze gevarieerde markt zullen 
diverse standhouders uitleggen waarom hun product of  bedrijf  
een bijdrage kan leveren aan een stukje herstel van een chronische 
ziekte. Er is een extra plein voor mensen met de ziekte van Lyme. 
Iedereen is van 13.00-17.00 van harte welkom op de Polweg 3A in 
Exloo gratis toegang en parkeren.

Zondag 23 april 2023 willen wij 
onze tweede gezondheidsmarkt 
houden. Vorig jaar hebben wij 
met succes de eerste ‘lyme-markt’ 
georganiseerd met standhouders, 
die aansluiten op ons bedrijf  Teek 
the Day / Lyme Style, waar onze 
eigen expertise ligt.

De tweede editie van de markt 
willen wij, ook wegens de gehoorde 
vraag, breder toegankelijk maken 
door een focus te leggen op mensen 
met een chronische ziekte, hun 
mantelzorger(s) en alle andere 
belangstellenden voor gezondheid. 

Het is niet gericht op commercie, 
maar op informatie verstrekking. 
We proberen vanuit een holistische 
kijk de standhouders uit te kiezen. 
Alles vindt plaats in onze eigen 

gezellige sfeertuin, tussen de dieren 
en de plantenborders. Ook aan een 
hapje en een drankje wordt gedacht!

We zullen onze markt verdelen 
onder vijf  pijlers:  Voeding, 
Medicatie - supplementen, Balans 
tussen rust - inspanning, Mindset 
- acceptatie en  Mantelzorg. Deze 
pijlers leveren een belangrijke 
bijdrage  aan een stuk herstel en / 
of  stabiliteit. Dit komt mensen met 
een chronische ziekte ten goede 
m.b.t. hun gezondheid en welzijn. 
Iedere standhouder heeft een relatie 
tot minstens één van onze pijlers en 
kan de bezoeker informeren over 
wat  hun product kan betekenen 
voor de doelgroep.

Ter informatie: Van de ziekte 
van Lyme heeft iedereen wel 

eens gehoord. Helaas worden 
zo'n miljoen mensen per jaar 
in Nederland gebeten door een 
teek. Waarvan rond de 27.000 
mensen de ziekte van Lyme 
krijgen. Het werkelijke aantal is 
echter veel hoger. Deze cijfers 
zijn de geregistreerde gevallen. 
Het vermoeden is dat 1 op de 
5 Nederlanders nu Lyme heeft, 
maar mogelijk zelfs 1 op de 3 
mensen, dus mogelijk al 3,5 miljoen 
mensen. Het ziektebeeld kan enorm 
verschillen. 

Helaas is er nog veel onbekend over 
de ziekte en bestaan er vele fabels, 
die zelfs door medisch deskundigen 
nog volop worden verkondigd. 
Hierdoor stagneren vele 
lymepatiënten in hun herstelproces. 
Daarnaast is er een bijna even 
grote groep mensen, die voor deze 
lymepatiënten mantelzorger is 
geworden. Een (fulltime) baan die 
je eigenlijk ongevraagd per direct 
aangaat. Ook zij kunnen steun en 
ideeën gebruiken om deze zware 
taak te kunnen volhouden. Onze 
eigen expertise ligt op dit gebied en 
daarom zal er een Lyme plein zijn.

Werken in de natuur tijdens 
NL-DOET in Schoonloo
Wil je op zaterdag 11 maart ook de handen uit de mouwen steken? 
Wil je lekker bezig zijn in de natuur?  Kom dan naar Schoonloo. 
Op het terrein van Paridjeza, ruimte voor levenskracht, wordt meer 
levensruimte gecreëerd voor onder ander insecten, paddenstoelen, 
padden en kleine zoogdieren. De vrijwillige helpers kunnen kiezen 
of  ze willen bouwen aan een lange takkenril of  een houtopslag 
willen vullen met diverse natuurlijke materialen zoals bijv. hout, 
klei, stenen, stro en dennenappels. Deze nieuwe levensmuur biedt 
voeding, schuilplek en bescherming voor allerlei soorten planten en 
dieren.

´Stichting Bewust Leven` is de 
organisatie achter deze natuurdag 
in Schoonloo. De stichting beoogt 
een bijdrage te leveren aan de 
biodiversiteit en wil mensen 
uitnodigen bewust en duurzaam in 
verbinding met de natuur bezig te 
zijn.

Heb jij zin een dag lekker buiten in 
de weer zijn? Jouw inzet doet ertoe!  
De koffie staat vanaf  9.30 uur klaar, 
voor lunch en gereedschap wordt 
gezorgd.

Voor meer info bel Jeroen 
Gigengack 06-18 09 22 70.

Counselors Onderweg Borger: 
hulp bij het verbeteren van de 
communicatie en relaties binnen 
gezinnen en partners

‘Het kan iedereen gebeuren 
dat door de drukte van alledag, 
de kinderen, het werk en de 
sociale verplichtingen je jezelf  
voorbijloopt en geen oog meer 
voor elkaar hebt. Voor je het 
weet zijn jij en je partner enkel 
nog agenda’s op elkaar aan het 
afstemmen in plaats van leuke 
gesprekken te voeren en tijd voor 
elkaar te maken.

Saskia van Toorn is relatie- en 
gezinstherapeut. Dit betekent dat 
zij zich richt op het verbeteren 
van de communicatie en relaties 
binnen gezinnen en partners. 

Dit kan onder andere inhouden het ondersteunen/bemiddelen bij 
conflicten, het versterken van de verbinding, het aanleren van gezonde 
communicatievaardigheden en het aanpakken van problemen zoals 
ongezonde gedragspatronen.

Hierbij komen haar vaardigheden als mediator goed van pas. Dit betekent 
dat zij als onafhankelijke en neutrale derde partij tussen twee of  meer 
partijen kan staan. Doormiddel van de methodiek van de geweldloze 
communicatie ondersteunt zij de partijen om zelf  tot een oplossing te 
komen voor hun conflict. Bemiddeling is een snellere en kostenefficiëntere 
manier om conflicten op te lossen dan rechtszaken en kan bijdragen tot 
het behouden van een veilige relatie tussen de partijen.’

IJzertijdstraat 27 mobiel:  06 - 22 55 01 52
9531RA  Borger website: www.counselorsonderweg.com
 e-mail: info@counselorsonderweg.com

Plaats voor nieuwe peuters in de peuteropvang 

De christelijke kindcentra De Wegwijzer in 2e Exloërmond, 
Rehoboth in Valthermond en School59 en De Klister in Nieuw-
Buinen hebben weer plek voor nieuwe peuters op de peutergroepen! 
Wij bieden peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze 
opvang biedt kinderen de kans om samen te spelen, te ontdekken 
en van elkaar te leren in een veilige en vertrouwde omgeving. Het 
grote voordeel van de peuteropvang binnen onze kindcentra is dat 
voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke 
weg zal zijn. Het gaat immers om dezelfde vertrouwde gezichten en 
hetzelfde pedagogisch klimaat bij opvang en onderwijs. 
 
Ieder kind is uniek en heeft 
z’n eigen ritme nodig om zich 
plezierig te voelen en om zich 

te ontwikkelen. We werken met 
vaste dagprogramma’s en rituelen, 
die voor herkenning en veiligheid 

zorgen. Peuters zijn nieuwsgierig 
om de wereld om zich heen 
te ontdekken en leren op deze 
leeftijd om samen te spelen. We 
organiseren voor peuters dagelijks 
‘Peuterpret’, met activiteiten 
op het gebied van natuur, spel, 
muziek, gym, creatief, koken en 
meer. Daarnaast is er een aparte 
buitenruimte voor de kinderen. Elke 
dag spelen we buiten. Aan het einde 
van de ochtend eten de kinderen 
een broodje met de pedagogisch 
medewerker.  

De peuteropvang is afhankelijk van 
de locatie drie tot vijf  ochtenden in 
de week open, van 8.30 tot 12.30 
uur. Daarnaast bieden we op alle 
locaties ook buitenschoolse opvang 
aan, plus kinderdagopvang op 
De Wegwijzer, De Klister en de 
Rehoboth. 

Wilt u meer informatie of  direct 
uw peuter aanmelden? Dat kan! 
Ga voor meer informatie naar 
www.ckcdrenthe.nl of  neem contact 
op met de locatie van uw keuze. 
U kunt samen met uw peuter 
altijd vrijblijvend een kijkje komen 
nemen.

(Advertorial)

Mooie opbrengst voor Voedselkast Borger op 
Pannenkoekendag
Ieder jaar, op vastenavond, de laatste avond voor het vasten volgens 
de Rooms Katholieke traditie, houdt de Protestantse gemeente in 
Borger een pannenkoekendag/Pancakeday. Iedereen is hier van 
harte welkom. Dit jaar viel deze dag op 21 februari.

Twee vaste baksters hadden meer 
dan 200 pannenkoeken gebakken. 
Een record! Ruim 60 mensen, jong 
en oud, kwamen naar deze gezellige 
avond in 't Anker achter de Goede 
Herderkerk in Borger.

De opbrengst (vrije gift) gaat altijd 
naar een goed doel. Dit jaar was 

gekozen voor de Voedselkast in 
Borger. Een prachtig initiatief  van 
Anita Kuipers en Anniek Beekman. 
De kast is er voor iedereen die 
moeite heeft om rond te komen 
en men kan er eten/drinken 
ophalen. Zie ook het artikel van de 
Voedselkast elders in dit blad. Er 
kon een cheque overhandigt worden 

met het mooie bedrag van € 523,70. 
Alle gevers en geefsters hartelijk 
dank!

CAMPING ZOEKT TOURCARAVANS TE KOOP
Bel 06 - 21 81 98 21
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang bij ons mochten houden, delen wij u mee 
dat in alle rust is overleden onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Jannie de Jonge - Jager
 * Termunten, 3 juli 1926  † Emmen, 20 februari 2023

Sinds 28 augustus 2009 weduwe van Luppo de Jonge

                                               Tineke van Wijk - de Jonge en Albert van Wijk
                                                        Bram en Gonnie
                                                        Janniek en Bauke
                                                        Joachim en Patricia
                                               Margriet de Jonge en Bart van den Bos
                                                        Lisette en Georg
                                                        Tom
                                               Bert de Jonge en Rinku Bhatt
                                                        Wessel
                                                        Hidde
                                               en achterkleinkinderen

De afscheidsbijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden op maandag 27 februari. 

Correspondentieadres: Melkweg 31, 7871 PG Klijndijk

Geloof, hoop en liefde

Verlangend naar het einde hebben wij hier 
op aarde, in liefde, afscheid genomen van 

onze moeder, oma, omi en schoonzus.

Lucie van der Klaauw - Vos

Weduwe van Cornelis van der Klaauw † 2015

24 april 1931,   22 februari 2023, 
’s-Gravenhage Odoorn

Don †
Arthur en Irene
Inge en Roland
   Martine en Gert
       Aria, Lily, Jana
   Jori

Coby Kalf
en verdere familie

Wij namen afscheid van haar op maandag 
27 februari 2023.

 A. van der Klaauw
Hoevevreugdplaats 11, 2034 KC  Haarlem

Woensdag 8 maart om 19.00 uur
Inwonersbijeenkomst Stichting 
Dorpsraad Exloo
Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo nodigt de inwoners van Exloo uit voor 
een inwonersbijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 
maart a.s. om 19.00 uur in het Dorpshuis van 
Exloo. Op de agenda staan o.a. de volgende 
onderwerpen; De laatste ontwikkelingen 
m.b.t. het Hallenhoes, het Plein, het Hofje, 
verkeer, dorpsbudget, ontwikkelingen opvang 
vluchtelingen. M.b.t. (overige) gemeentezaken 
is Mw. Petra Hurkmans aanwezig. Zij gaat 
ons iets vertellen over de herinventarisatie, 
onderhoud, vervanging van bankjes en 

afvalbakken in Exloo en het vervolg hierop. 
Indien u zelf  onderwerpen aan de orde 
wilt stellen dan kunt u deze laten toekomen 
aan: Dorpsraadexloo@outlook.com. M.b.t. 
de voortgang van bepaalde zaken die u als 
inwoner aangaan kunt u vinden op onze 
website:  www.exloo.info/dorpsraad

U bent van harte welkom op 8 maart a.s. in 
het Dorpshuis om 19.00 uur.
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Dames 2 van VC Action kregen nieuwe 
wedstrijdshirts van Keur Isolatie

Onlangs werd dames 2 van Volleybalclub Action in Nieuw-Buinen voorzien van 
nieuwe wedstrijdshirts.
 
Keur Isolatie uit Nieuw Buinen heeft deze 
shirts gesponsord. De dames van VC Action 

zijn Harald Keur van Keur isolatie hier zeer 
dankbaar voor.

Hilarisch blijspel Toneelvereniging DOVO 
in Borger

Toneelvereniging DOVO bracht de afgelopen twee zaterdagen het blijspel ‘n Hond 
met Veren in Het Anker in Borger. Twee keer was de publieke belangstelling meer 
dan goed te noemen.

Dat had alles te maken met de kwaliteit van 
de spelers van DOVO, maar zeker ook met 
het blijspel zelf. Het stuk ging over  onder 
meer een wethouder met de nodige stress, 
een medewerker van de gemeente die liever 
lui dan moe is en een wat vreemde mevrouw 

met een schoothondje. Ook ene Roefie 
speelde nog een hoofdrol in het hilarische 
blijspel. Het feit dat de acteurs na afloop een 
staande ovatie kregen, vertelde verder het 
verhaal. Op naar volgend jaar! (Week in Week 
Uit/Vincent Muskee)

Toneelgroep Maranatha schittert in 
Gieterveen

Het is de tijd van de toneelgroepen om hun kunsten te vertonen. Zo was Toneelgroep 
Maranatha afgelopen vrijdag en zaterdag te gast bij AMOI in Gieterveen.

Twee keer trok de toneelgroep een prima 
gevulde zaal met een vermakelijk blijspel in 
vier bedrijven met als titel ‘Vrouw Holle en 
de Zoutmikser’. Het blijspel, geschreven door 
Thea Akkerman, viel bij de toeschouwers 
bijzonder goed in de smaak. De lachsalvo’s 
verklaarden dat het publiek het bijzonder 
goed naar de zin had. Het blijspel ging 
vooral over een bejaardenpension. Om 

meer geld te verdienen wil de eigenaar dat 
de oudere mensen vertrekken en naar het 
bejaardentehuis gaan. De bewoners willen dat 
echter niet en wringen zich in allerlei bochten 
om maar te kunnen blijven. De absolute 
hoofdrol was echter toch voor Vrouw Holle, 
die zich voorbereidde op deelname aan een 
voor haar zeer belangrijke playbackshow. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Einde aan tijdperk: Keurslager  
Hilbert Boxem in Gieten stopt

Het was een zeer speciale dag, afgelopen 
zaterdag, voor Hilbert en Janny Boxem 
van Keurslager Boxem in Gieten. Het was 
toen namelijk de laatste werkdag voor 
het echtpaar. De slagerij blijft overigens 
wel behouden voor Gieten, al is het onder 
een andere naam en een nieuwe eigenaar: 
John Pul.

Bijzondere dag
‘Het is wel een bijzondere dag’, zei Janny 
afgelopen zaterdag eerlijk. ‘Ik kan het moeilijk 
omschrijven. Het was zaterdag gezellig druk 
met klanten en mensen die speciaal nog 
één keer langskwamen. Dat was natuurlijk 
prachtig. We hebben de zaak 28 jaar gehad 
en sluiten zo een mooi tijdperk af ’, zegt 
Janny. Toch zat het werkzame leven er nog 
niet helemaal op, zaterdagmiddag om 17.00 

uur. Er moest namelijk ook nog gewoon 
schoongemaakt worden. ‘Dat hoort er 
gewoon bij, ook op de laatste dag’, zegt Janny.  
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Jan Ottens uit Borger is vijftig jaar lid van 
TFC De Elsegge/Wielervereniging Borger

Jan Ottens uit Borger fietst al zijn hele leven en werd in 1973 lid van TFC 
(Toerfietsclub) De Elsegge in Borger. Toen die vereniging in 2018 overging in het 
huidige Wielervereniging Borger besloot Ottens ook die overstap te maken. Hij is 
inmiddels 87 en fietst nog altijd.

Voorzitter Bé Haak van de Borgerder 
wielervereniging feliciteerde Ottens met de 
mijlpaal. Hij ontving een bos bloemen en 
prachtige woorden van het bestuur. Ottens 
is en blijft nuchter en heeft de mooiste 
verhalen. Hij beleefde immers van alles en 
kan er veel over vertellen. “Kijk, ik heb hier 
nog wat foto’s van vroeger en plakboeken 
vol met van alles. Ik weet nog wel dat ik een 
paar jaar geleden helemaal in de buurt van 
Meppel zat, maar ik was verdwaald. Het zou 
dus wat later worden dat ik thuis zou komen 
en overal belde ik mijn vrouw even. Dan wist 
ze dat het nog even duurde. Ja, ik had iets van 
honderdzestig kilometer gereden die dag”, 
sprak Ottens.

Het was eerder regelmaat dan uitzondering 
voor Ottens die niet meer in groepsverband 

fietst, maar alleen. Zo reed hij van Borger 
naar het Duitse Tecklenburg en terug, een 
tocht over driehonderd kilometer en veel 
andere grote toertochten. Ook was en 
is hij nog altijd bij de organisatie van de 
veldtoertochten in Borger betrokken. “Ik 
weet nog wel hoe dat begon. Ooit was ik met 
een man uit Emmen in gesprek en hij zei dat 
zoiets in Borger ook wel kan. Een prachtige 
omgeving immers.” Van het een kwam 
het ander en sinds jaar en dag vinden de 
veldtoertochten in de bossen rondom Borger 
plaats. Jan Ottens is er nog altijd bij en kan 
ook hier veel mooie verhalen over vertellen. 
Dan waren er weer linten verdwenen en nog 
heel veel meer. En lid blijven doet Ottens nog 
wel even. Daarvoor vindt hij het allemaal veel 
te mooi.” (Week in Week uit / Gerry Grave)



De energiecoach: laagdrempelig, 
ona� ankelijk en op maat

Het is een prachtige oude woonboerderij 
in het centrum van Exloo. Gebouwd 
in 1912. Zo midden in januari is het er 
koud, op enkele kamers na waar de 
twee bewoners het meest leven. Daar 
brandt af en toe de pelletkachel om de 
boel een beetje warm te krijgen waarna 
de elektrische kachel de kamers op 
temperatuur houdt. Energiecoach Geert 
Deekens zet direct na binnenkomst 
een CO2 metertje op tafel. Tijdens het 
verdere gesprek blij�  de meter continu 
in de veilige zones staan. Op dat vlak is 
er dus geen probleem. Het huis wordt 
voldoende geventileerd maar een 
belangrijke oorzaak daarvan blijkt vooral 
het gebrek aan isolatie, zo blijkt uit een 
rondgang door en om het huis.

Energiecoach Geert Deekens is vrijwilliger 
en compleet ona	 ankelijk in zijn werk. 
“De energiecoaches helpen inwoners van 
Borger-Odoorn met het verduurzamen van 
hun woning. Ik loop met de bewoners 
een checklist langs. We bespreken het 
huidige energieverbruik en kijken naar 
verduurzamingsmogelijkheden. Hoe 
is het met de verlichting, hoe is het 
verwarmingssysteem opgebouwd en 
voldoet dat? Is er recent nog wat gebeurd 
op het gebied van isolatie? We maken 
een rondje door de woning en daarna 
nog eens buitenom en bespreken de 
aandachtspunten. De bewoners krijgen van 
mij een rapportje thuisgestuurd waarin ik 
de resultaten van mijn bezoek op een rijtje 
zet.”

‘Dikke winterjas’
Het eerste waar Geert naar kijkt is de ‘dikke 
winterjas’ die een woning moet hebben; 
goede vloer-, muur en dakisolatie. Deze, 
ruim 110 jaar oude woonboerderij hee�  
geen vloerisolatie en het dak bestaat 
uit kippengaas, dakleer en pannen. De 
muren zijn enkelsteens op een klein deel 
van de muur na. Deekens meet daar een 
spouwruimte van vier centimeter en dat 
zet qua isolatie geen zoden aan de dijk. 
“Daarvoor moeten spouwmuren een ruimte 
van vijfentwintig tot dertig centimeter 
hebben.” De ramen dan. “Is dat overal 
dubbel glas?” De bewoners knikken. “Op 
de benedenverdieping wel.” Zo’n dertig 
jaar geleden is dat glas gezet en dat 
leidt tot een ontnuchterende vaststelling 
van Deekens. “Als dubbel glas zo oud 
is, is de isolatiewaarde vrijwel hetzelfde 
als van enkel glas: nul. Het isolerende 
argongas dat tussen de twee glasplaten 
zit, is in die jaren wel zo ongeveer 
weggelekt.” De bewoners hebben een 
o� erte gevraagd voor dakisolatie. “Maar 
die o� erte is inmiddels door stijgende 
prijzen verdubbeld”, zegt de bewoonster. 

“Ik weet niet of ons dat het geld nog 
waard is. Gezien onze lee� ijd, weet ik 
ook niet hoe lang we hier nog blijven 
wonen.” Deekens loopt met het echtpaar 
de hele woning door, adviseert over 
isolatie van de waterleidingen en richt zijn 
temperatuurscanner op de vloer. “Twaalf 
graden, met isolatie valt daar een hoop 
te winnen.” Hij kijkt vervolgens onder de 
vloer: “De kruipruimte is heel beperkt, 
daar mag geen professioneel bedrijf onder. 
Wil je daar isoleren, dan moet je het zelf 
doen, of de hele vloer eruit breken.” Bij 
het rondje om het huis vallen de vochtige, 
soms rottende houten kozijnen op. “Da’s 
einde oefening”, zegt Deekens. “HR++”glas 
kun je hier niet eens inzetten. Die vallen er 
zo weer uit. Dan moet je dus ook nieuwe 
kozijnen plaatsen.”

Klushuis
Het verrassende van het bezoek zit ‘m 
in de energiekosten die de bewoners nu 
betalen: los van de kosten van pellets 
voor de kachel, is dat 81 euro per maand. 
“We zijn maar met zijn tweeën en kiezen 
bewust voor het warmhouden van een 
beperkt deel van de woning.” De zestien 
zonnepanelen werken natuurlijk mee. De 
opbrengst is prima en dat gee�  ruimte in 
het energieverbruik. Ook het gasverbruik is 
laag. “Maar als hier een gezin moet wonen, 
wordt dat heel anders. Ik kijk graag naar 
wat nog kan, maar het moet ook realistisch 
zijn”, zegt de bewoonster. “Wij zijn beide 
in de zeventig. Wat voor investeringen 
zijn dan wijs om het huis op termijn nog 
goed te kunnen verkopen? Mensen kijken 
eerst naar het energielabel. Dat hebben 
we niet maar dat zou nu ook geen gunstig 
label zijn. We willen graag voorlichting 
en informatie over mogelijkheden, kosten 
en baten.” Deekens: “Het belangrijkste 
is die ‘goede winterjas’, dus een goede 
gevel-, dak- en vloerisolatie maar dat 
zie ik hier niet gebeuren. Om het echt op 
niveau te krijgen met het idee dat je hier 
nog jaren met comfort kunt wonen, dan 
moet je heel wat verspijkeren en dat kost 
veel geld. Ik proef hier een beetje dat dat 
niet reëel is, nu. Stel dat je hier voor een 
ton aan verspijkert, dat krijg je niet terug 
met een energielabel C. Een hoger label 
zul je niet krijgen op dit huis. Investeren 
in isolatie moet je voor jezelf doen. Dan is 
het belangrijk om je af te vragen waar je 
naartoe wilt met de woning. Hoe lang blijf 
je er nog wonen en is het dan zo’n grote 
investering waard? Het moet nog wel een 
betaalbaar pand blijven. Dit is een huis 
waar mensen makkelijk verliefd op worden 
maar de kopers weten ook dat ze een 
klushuis kopen. Nieuwe bewoners hebben 
vaak andere plannen met inrichting, 
willen de ruimte anders gebruiken en 

gaan de boel vertimmeren. Dan kun je het 
huis beter voor die ton minder verkopen 
zodat bewoners die klusruimte houden en 
zelf kunnen kiezen wat en hoe ze willen 
isoleren.”  

Alle beetjes helpen
Met wat kleine investeringen voor het 
comfort voor de huidige bewoners blij�  
het huis ook nog prima verkoopbaar, is de 
conclusie. “We weten net te weinig van dit 
soort dingen en dan is zo’n gesprek met 
de energiecoach heel helder en dus heel 
nuttig om alles even scherp te hebben. Dit 
gesprek gee�  rust”, zeggen de bewoners. 
“We kunnen best zelf nog wel wat kleinere 
dingen aanpakken. Bijvoorbeeld het 
isoleren van de waterleidingen, het gebruik 
van ledlampen in plaats van halogeen… 
We denken er ook  aan om een zonneboiler 
neer te zetten.” Deekens knikt begrijpend. 
“In plaats van een 30 watt halogeenlamp 
is een 3 watt-ledlamp voldoende. Alle 
beetjes helpen! Een zonneboiler is een 
overweging. Voor het gebruik van tapwater 
of om even te douchen werkt dat prima 
en je kunt er eventueel zelfs je CV op laten 
draaien. Je kunt ook denken aan het 
plaatsen van infraroodpanelen. Die zijn 
betaalbaar, zuinig en geven een heerlijke 
warmte. En wees ervan bewust dat op 
alle verduurzamingsingrepen subsidies 
mogelijk zijn. Bij het uitvoeren van twee 
isolatiemaatregelen krijg je 30 procent 
subsidie. Bij één maatregel krijg je 15% 
subsidie. Dat kun je aanvragen tot 24 
maanden nadat het werk is uitgevoerd. Dat 
soort bijdragen houdt het betaalbaar.”

Borger-Odoorn verwelkomt 
extra energiecoaches
De gemeente Borger-Odoorn verwelkomt de energiecoaches (v.l.n.r.) 
Harm Haandrikman, Henk Kleve, Jana Kalenda, Gerhard Fleurke, 
Mike Henderson, Henk Meijering, Dick Spanjaard, Frans ten Cate en 
Pieter Dekker. Zij rondden onlangs hun opleiding via het 
Drents Energieloket met goed gevolg af. De inzet van energiecoaches is 
belangrijk voor de gemeente Borger Odoorn in het kader van duurzaamheid 
en bestrijding van energiearmoede. De coaches voeren op vrijwillige basis 
energiescans uit voor inwoners en geven praktische informatie en tips over 
energiebesparing en duurzaamheid. 

Meer informatie: www.borger-odoorn.nl/energiecoach

Wethouder Bernard Jansen:

“Ons doel is dat mensen warmer 
zitten en minder betalen.”
Het terugdringen van de energielasten onder de inwoners is een 
speerpunt geworden in het beleid van de gemeente Borger-Odoorn. 
Vooral in het veengebied staan slecht geïsoleerde huizen, zogenaamde 
‘doorwaaiwoningen’, zegt wethouder Bernard Jansen. “De stookkosten 
zijn dan relatief hoog en het gemiddeld inkomen is lager dan elders. 
Zo’n 25% van de huishoudens daar hee�  last van energiearmoede. Je 
hoort steeds meer verhalen van mensen die de CV niet meer durven 
te gebruiken omdat de gasprijs te hoog is. Maar als mensen in de kou 
zitten, werkt dat negatief door in hun gezondheid.” 

De gemeente werkt samen met de woningcorporaties hard aan vermindering 
van de energielasten van inwoners. “Veel corporaties werken aan verduur-
zaming van de woningen maar er staat ook een groot aantal oudere 
woningen waarbij het niet rendabel is om te investeren in verduurzaming. 
We kijken ook waar we quick wins kunnen behalen, bijvoorbeeld door het 
inzetten van energiecoaches en ‘« x-busjes’ om inwoners snel aan wat 
simpele isolatiemaatregelen te kunnen helpen. Ons doel is dat mensen 
warmer zitten en minder betalen dus we investeren zoveel mogelijk in 
energiebesparende maatregelen om het energieverbruik te verminderen. 
Het liefst heb ik dat zoveel mogelijk mensen zonnepanelen op hun dak 
krijgen, ze zelf energie opwekken en proberen van het aardgas af te komen. 
Die stappen maken we de komende jaren, daar ben ik van overtuigd.”

Moeite om rond te komen?
Welzijnsorganisatie Andes en de Sociale Teams Borger 
Odoorn werken samen om inwoners met vragen over 
geld te helpen. Ze ondersteunen op diverse manieren:

•  Inwoners kunnen elke werkdag tussen 09.00 en 12.00
  uur in de Buurtkamer in Nieuw-Buinen terecht voor
  hulp, zoals het invullen van formulieren, de aanvraag 
 van de energietoeslag en andere energiebesparende 
 maatregelen. In de Buurtkamer werken Welzijns-  
 organisatie Andes, Sociale Teams Borger-Odoorn, Le« er,
  Woonservice en de gemeente Borger-Odoorn samen. 
 Iedere organisatie levert een aandeel in de bemensing 
 van de ochtenden.
 Natuurlijk kan men ook naar de inloopspreekuren van 
 de verschillende sociale teams. Deze vind je op onze 
 contactpagina (https://socialeteamsborgerodoorn.nl/
 contact/). 
•  Er wordt gewerkt met hulp van de voorzieningenwijzer.
•  Het huishoudboekje wordt inzichtelijk gemaakt.
•  Voorlichting aan diverse groepen.

Houd onze facebookpagina’s hiervoor in de gaten. Zijn 
de schulden behoorlijk opgelopen en lukt het niet meer 
om hier zelf uit te komen? Vraag hulp! Het « nancieel 
team werkt samen met u om de situatie overzichtelijk te 
maken en we pakken daarna de schulden aan. Als het 
nodig is, werkt het « nancieel team samen met de GKB. 
Wacht niet te lang, voorkomen is beter dan genezen.

Extra steun voor mensen in � nanciële nood
Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die in ernstige � nanciële problemen
zitten, kunnen een beroep doen op extra ondersteuning. De gemeente 
ondertekende daartoe een convenant met de Stichting Urgente Noden (SUN) 
Groningen en Drenthe.

De gemeente Borger-Odoorn ondersteunt al op diverse manieren mensen die « nancieel 
krap zitten om zo de energiearmoede te verminderen. Stichting Urgente Noden kan 
« nanciële noodhulp bieden op aanvraag van een hulpverlener. Over de voorwaarden 
zijn afspraken gemaakt met de instellingen, die aanvragen kunnen indienen. 
De « nanciële noodhulp is een eenmalige bijdrage. Belangrijk is dat er geen beroep 
gedaan kan worden op een andere regeling. Hebt u « nanciële problemen? 
Of hebt u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de Sociale Teams.

Binnenkort ‘� xteams’ in Borger-Odoorn
Binnenkort rijden er mobiele klusteams 
in wijken en dorpen in Borger-Odoorn 
om mensen met een laag inkomen te 
helpen met energiebesparing. Deze ‘� x-
teams’ voeren kleine isolatiemaatrege-
len uit bij mensen die dit niet zelf kun-
nen aanbrengen of betalen. 

Het gaat dan om bijvoorbeeld het aan-
brengen van tochtstrippen en radiatorfolie 

of het dichten van kieren en naden. Het 
zijn eenvoudige maatregelen die direct re-
sultaat opleveren.

Het project is een samenwerking tussen de 
Provincie Drenthe, het Drents Energieloket 
en de Drentse gemeenten. De teams gaan 
op pad aan de hand van lokale wijk- en 
buurtacties. Bewoners kunnen zich te zij-
ner tijd aanmelden voor een bezoek. 

Webwinkel Meedoen: extra eenmalig 
energiebudget voor minima
De gemeente Borger-Odoorn breidt de webwinkel Meedoen binnenkort 
uit met een eenmalige regeling voor producten die helpen om de 
energierekening omlaag te krijgen.

De regeling houdt in dat huishoudens met een laag inkomen en weinig 
vermogen eenmalig een extra budget van 500 euro mogen besteden aan 
producten die helpen om de energierekening te verlagen. De regeling blij�  
bestaan tot het eind van 2023. 
De webwinkel Meedoen wordt vanwege deze extra maatregel tijdelijk 
omgedoopt tot ‘Webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn’.

Meer informatie: 
https://meedoen.borger-odoorn.nl/ 
of neem contact op met de Sociale Teams.

Overzicht � nancieringsmogelijkheden 
voor verduurzaming / energiearmoede
Voor inwoners/particulieren

▶ Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens vanuit de Rijksoverheid
 Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun 
 een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023.  
 www.noodfondsenergie.nl

▶ Drentse Isolatiesubsidie
 Woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen een 
 spouwmuur of vloerisolatiemaatregel aanvragen bij de provincie. Er is geen eigen 
 bijdrage nodig. De kosten voor de maatregel van maximaal €2.500 worden rechtstreeks 
 uitbetaald aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie

▶ Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE
Bedoeld voor particuliere woningeigenaren die investeren in een warmtepomp,   

 zonneboiler, 5 typen isolatiemaatregelen of een aansluiting op een warmtenet. 
 Voor zakelijke gebruikers is er ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige 
 windturbines en zonnepanelen. www.rvo.nl/isde

▶ Energiebespaarlening Warmtefonds
 Het Nationaal Warmtefonds biedt leningen voor de verduurzaming van huizen 
 en gebouwen tegen aantrekkelijke voorwaarden voor particuliere woningeigenaren, 
 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en scholen. 

www.energiebespaarlening.nl/drenthe

▶ Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Verenigingen van Eigenaren
www.rvo.nl/onderwerpen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-seeh-voor-vve

Voor organisaties, instellingen en ondernemers: 

▶ Noodfonds verenigingen Borger-Odoorn
 Maatschappelijk/culturele instellingen en sportverenigingen kunnen binnenkort 
 een beroep doen op het noodfonds als ze door de hoge energielasten ernstig 
 bedreigd worden in hun voortbestaan. Zij kunnen een bijdrage aan de    
 energierekening krijgen of een bijdrage voor specifieke verduurzaming aanvragen.

www.borger-odoorn.nl

▶ Energie Lening Drenthe, Energie Lening Plus en Maatwerk � nanciering 
 Energiefonds Drenthe (voorheen Drentse Energie Organisatie, DEO) ondersteunt bedrijven 
 en instellingen bij investeringen in energiebesparing, duurzame opwekking en circulaire  
 economie. www.drentseenergieorganisatie.nl/energiefonds-drenthe

▶ Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Subsidieregeling Coöperatieve  
 Energieopwekking (SCE), Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie  
 (SDE++), Energie-investeringsa� rek (EIA) en andere regelingen 
 www.rvo.nl/subsidie-en-� nancieringswijzer 

▶ Vouchers Ik Ben Drents Ondernemer
https://ikbendrentsondernemer.nl/vouchers/



De energiecoach: laagdrempelig, 
ona� ankelijk en op maat

Het is een prachtige oude woonboerderij 
in het centrum van Exloo. Gebouwd 
in 1912. Zo midden in januari is het er 
koud, op enkele kamers na waar de 
twee bewoners het meest leven. Daar 
brandt af en toe de pelletkachel om de 
boel een beetje warm te krijgen waarna 
de elektrische kachel de kamers op 
temperatuur houdt. Energiecoach Geert 
Deekens zet direct na binnenkomst 
een CO2 metertje op tafel. Tijdens het 
verdere gesprek blij�  de meter continu 
in de veilige zones staan. Op dat vlak is 
er dus geen probleem. Het huis wordt 
voldoende geventileerd maar een 
belangrijke oorzaak daarvan blijkt vooral 
het gebrek aan isolatie, zo blijkt uit een 
rondgang door en om het huis.

Energiecoach Geert Deekens is vrijwilliger 
en compleet ona	 ankelijk in zijn werk. 
“De energiecoaches helpen inwoners van 
Borger-Odoorn met het verduurzamen van 
hun woning. Ik loop met de bewoners 
een checklist langs. We bespreken het 
huidige energieverbruik en kijken naar 
verduurzamingsmogelijkheden. Hoe 
is het met de verlichting, hoe is het 
verwarmingssysteem opgebouwd en 
voldoet dat? Is er recent nog wat gebeurd 
op het gebied van isolatie? We maken 
een rondje door de woning en daarna 
nog eens buitenom en bespreken de 
aandachtspunten. De bewoners krijgen van 
mij een rapportje thuisgestuurd waarin ik 
de resultaten van mijn bezoek op een rijtje 
zet.”

‘Dikke winterjas’
Het eerste waar Geert naar kijkt is de ‘dikke 
winterjas’ die een woning moet hebben; 
goede vloer-, muur en dakisolatie. Deze, 
ruim 110 jaar oude woonboerderij hee�  
geen vloerisolatie en het dak bestaat 
uit kippengaas, dakleer en pannen. De 
muren zijn enkelsteens op een klein deel 
van de muur na. Deekens meet daar een 
spouwruimte van vier centimeter en dat 
zet qua isolatie geen zoden aan de dijk. 
“Daarvoor moeten spouwmuren een ruimte 
van vijfentwintig tot dertig centimeter 
hebben.” De ramen dan. “Is dat overal 
dubbel glas?” De bewoners knikken. “Op 
de benedenverdieping wel.” Zo’n dertig 
jaar geleden is dat glas gezet en dat 
leidt tot een ontnuchterende vaststelling 
van Deekens. “Als dubbel glas zo oud 
is, is de isolatiewaarde vrijwel hetzelfde 
als van enkel glas: nul. Het isolerende 
argongas dat tussen de twee glasplaten 
zit, is in die jaren wel zo ongeveer 
weggelekt.” De bewoners hebben een 
o� erte gevraagd voor dakisolatie. “Maar 
die o� erte is inmiddels door stijgende 
prijzen verdubbeld”, zegt de bewoonster. 

“Ik weet niet of ons dat het geld nog 
waard is. Gezien onze lee� ijd, weet ik 
ook niet hoe lang we hier nog blijven 
wonen.” Deekens loopt met het echtpaar 
de hele woning door, adviseert over 
isolatie van de waterleidingen en richt zijn 
temperatuurscanner op de vloer. “Twaalf 
graden, met isolatie valt daar een hoop 
te winnen.” Hij kijkt vervolgens onder de 
vloer: “De kruipruimte is heel beperkt, 
daar mag geen professioneel bedrijf onder. 
Wil je daar isoleren, dan moet je het zelf 
doen, of de hele vloer eruit breken.” Bij 
het rondje om het huis vallen de vochtige, 
soms rottende houten kozijnen op. “Da’s 
einde oefening”, zegt Deekens. “HR++”glas 
kun je hier niet eens inzetten. Die vallen er 
zo weer uit. Dan moet je dus ook nieuwe 
kozijnen plaatsen.”

Klushuis
Het verrassende van het bezoek zit ‘m 
in de energiekosten die de bewoners nu 
betalen: los van de kosten van pellets 
voor de kachel, is dat 81 euro per maand. 
“We zijn maar met zijn tweeën en kiezen 
bewust voor het warmhouden van een 
beperkt deel van de woning.” De zestien 
zonnepanelen werken natuurlijk mee. De 
opbrengst is prima en dat gee�  ruimte in 
het energieverbruik. Ook het gasverbruik is 
laag. “Maar als hier een gezin moet wonen, 
wordt dat heel anders. Ik kijk graag naar 
wat nog kan, maar het moet ook realistisch 
zijn”, zegt de bewoonster. “Wij zijn beide 
in de zeventig. Wat voor investeringen 
zijn dan wijs om het huis op termijn nog 
goed te kunnen verkopen? Mensen kijken 
eerst naar het energielabel. Dat hebben 
we niet maar dat zou nu ook geen gunstig 
label zijn. We willen graag voorlichting 
en informatie over mogelijkheden, kosten 
en baten.” Deekens: “Het belangrijkste 
is die ‘goede winterjas’, dus een goede 
gevel-, dak- en vloerisolatie maar dat 
zie ik hier niet gebeuren. Om het echt op 
niveau te krijgen met het idee dat je hier 
nog jaren met comfort kunt wonen, dan 
moet je heel wat verspijkeren en dat kost 
veel geld. Ik proef hier een beetje dat dat 
niet reëel is, nu. Stel dat je hier voor een 
ton aan verspijkert, dat krijg je niet terug 
met een energielabel C. Een hoger label 
zul je niet krijgen op dit huis. Investeren 
in isolatie moet je voor jezelf doen. Dan is 
het belangrijk om je af te vragen waar je 
naartoe wilt met de woning. Hoe lang blijf 
je er nog wonen en is het dan zo’n grote 
investering waard? Het moet nog wel een 
betaalbaar pand blijven. Dit is een huis 
waar mensen makkelijk verliefd op worden 
maar de kopers weten ook dat ze een 
klushuis kopen. Nieuwe bewoners hebben 
vaak andere plannen met inrichting, 
willen de ruimte anders gebruiken en 

gaan de boel vertimmeren. Dan kun je het 
huis beter voor die ton minder verkopen 
zodat bewoners die klusruimte houden en 
zelf kunnen kiezen wat en hoe ze willen 
isoleren.”  

Alle beetjes helpen
Met wat kleine investeringen voor het 
comfort voor de huidige bewoners blij�  
het huis ook nog prima verkoopbaar, is de 
conclusie. “We weten net te weinig van dit 
soort dingen en dan is zo’n gesprek met 
de energiecoach heel helder en dus heel 
nuttig om alles even scherp te hebben. Dit 
gesprek gee�  rust”, zeggen de bewoners. 
“We kunnen best zelf nog wel wat kleinere 
dingen aanpakken. Bijvoorbeeld het 
isoleren van de waterleidingen, het gebruik 
van ledlampen in plaats van halogeen… 
We denken er ook  aan om een zonneboiler 
neer te zetten.” Deekens knikt begrijpend. 
“In plaats van een 30 watt halogeenlamp 
is een 3 watt-ledlamp voldoende. Alle 
beetjes helpen! Een zonneboiler is een 
overweging. Voor het gebruik van tapwater 
of om even te douchen werkt dat prima 
en je kunt er eventueel zelfs je CV op laten 
draaien. Je kunt ook denken aan het 
plaatsen van infraroodpanelen. Die zijn 
betaalbaar, zuinig en geven een heerlijke 
warmte. En wees ervan bewust dat op 
alle verduurzamingsingrepen subsidies 
mogelijk zijn. Bij het uitvoeren van twee 
isolatiemaatregelen krijg je 30 procent 
subsidie. Bij één maatregel krijg je 15% 
subsidie. Dat kun je aanvragen tot 24 
maanden nadat het werk is uitgevoerd. Dat 
soort bijdragen houdt het betaalbaar.”

Borger-Odoorn verwelkomt 
extra energiecoaches
De gemeente Borger-Odoorn verwelkomt de energiecoaches (v.l.n.r.) 
Harm Haandrikman, Henk Kleve, Jana Kalenda, Gerhard Fleurke, 
Mike Henderson, Henk Meijering, Dick Spanjaard, Frans ten Cate en 
Pieter Dekker. Zij rondden onlangs hun opleiding via het 
Drents Energieloket met goed gevolg af. De inzet van energiecoaches is 
belangrijk voor de gemeente Borger Odoorn in het kader van duurzaamheid 
en bestrijding van energiearmoede. De coaches voeren op vrijwillige basis 
energiescans uit voor inwoners en geven praktische informatie en tips over 
energiebesparing en duurzaamheid. 

Meer informatie: www.borger-odoorn.nl/energiecoach

Wethouder Bernard Jansen:

“Ons doel is dat mensen warmer 
zitten en minder betalen.”
Het terugdringen van de energielasten onder de inwoners is een 
speerpunt geworden in het beleid van de gemeente Borger-Odoorn. 
Vooral in het veengebied staan slecht geïsoleerde huizen, zogenaamde 
‘doorwaaiwoningen’, zegt wethouder Bernard Jansen. “De stookkosten 
zijn dan relatief hoog en het gemiddeld inkomen is lager dan elders. 
Zo’n 25% van de huishoudens daar hee�  last van energiearmoede. Je 
hoort steeds meer verhalen van mensen die de CV niet meer durven 
te gebruiken omdat de gasprijs te hoog is. Maar als mensen in de kou 
zitten, werkt dat negatief door in hun gezondheid.” 

De gemeente werkt samen met de woningcorporaties hard aan vermindering 
van de energielasten van inwoners. “Veel corporaties werken aan verduur-
zaming van de woningen maar er staat ook een groot aantal oudere 
woningen waarbij het niet rendabel is om te investeren in verduurzaming. 
We kijken ook waar we quick wins kunnen behalen, bijvoorbeeld door het 
inzetten van energiecoaches en ‘« x-busjes’ om inwoners snel aan wat 
simpele isolatiemaatregelen te kunnen helpen. Ons doel is dat mensen 
warmer zitten en minder betalen dus we investeren zoveel mogelijk in 
energiebesparende maatregelen om het energieverbruik te verminderen. 
Het liefst heb ik dat zoveel mogelijk mensen zonnepanelen op hun dak 
krijgen, ze zelf energie opwekken en proberen van het aardgas af te komen. 
Die stappen maken we de komende jaren, daar ben ik van overtuigd.”

Moeite om rond te komen?
Welzijnsorganisatie Andes en de Sociale Teams Borger 
Odoorn werken samen om inwoners met vragen over 
geld te helpen. Ze ondersteunen op diverse manieren:

•  Inwoners kunnen elke werkdag tussen 09.00 en 12.00
  uur in de Buurtkamer in Nieuw-Buinen terecht voor
  hulp, zoals het invullen van formulieren, de aanvraag 
 van de energietoeslag en andere energiebesparende 
 maatregelen. In de Buurtkamer werken Welzijns-  
 organisatie Andes, Sociale Teams Borger-Odoorn, Le« er,
  Woonservice en de gemeente Borger-Odoorn samen. 
 Iedere organisatie levert een aandeel in de bemensing 
 van de ochtenden.
 Natuurlijk kan men ook naar de inloopspreekuren van 
 de verschillende sociale teams. Deze vind je op onze 
 contactpagina (https://socialeteamsborgerodoorn.nl/
 contact/). 
•  Er wordt gewerkt met hulp van de voorzieningenwijzer.
•  Het huishoudboekje wordt inzichtelijk gemaakt.
•  Voorlichting aan diverse groepen.

Houd onze facebookpagina’s hiervoor in de gaten. Zijn 
de schulden behoorlijk opgelopen en lukt het niet meer 
om hier zelf uit te komen? Vraag hulp! Het « nancieel 
team werkt samen met u om de situatie overzichtelijk te 
maken en we pakken daarna de schulden aan. Als het 
nodig is, werkt het « nancieel team samen met de GKB. 
Wacht niet te lang, voorkomen is beter dan genezen.

Extra steun voor mensen in � nanciële nood
Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die in ernstige � nanciële problemen
zitten, kunnen een beroep doen op extra ondersteuning. De gemeente 
ondertekende daartoe een convenant met de Stichting Urgente Noden (SUN) 
Groningen en Drenthe.

De gemeente Borger-Odoorn ondersteunt al op diverse manieren mensen die « nancieel 
krap zitten om zo de energiearmoede te verminderen. Stichting Urgente Noden kan 
« nanciële noodhulp bieden op aanvraag van een hulpverlener. Over de voorwaarden 
zijn afspraken gemaakt met de instellingen, die aanvragen kunnen indienen. 
De « nanciële noodhulp is een eenmalige bijdrage. Belangrijk is dat er geen beroep 
gedaan kan worden op een andere regeling. Hebt u « nanciële problemen? 
Of hebt u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de Sociale Teams.

Binnenkort ‘� xteams’ in Borger-Odoorn
Binnenkort rijden er mobiele klusteams 
in wijken en dorpen in Borger-Odoorn 
om mensen met een laag inkomen te 
helpen met energiebesparing. Deze ‘� x-
teams’ voeren kleine isolatiemaatrege-
len uit bij mensen die dit niet zelf kun-
nen aanbrengen of betalen. 

Het gaat dan om bijvoorbeeld het aan-
brengen van tochtstrippen en radiatorfolie 

of het dichten van kieren en naden. Het 
zijn eenvoudige maatregelen die direct re-
sultaat opleveren.

Het project is een samenwerking tussen de 
Provincie Drenthe, het Drents Energieloket 
en de Drentse gemeenten. De teams gaan 
op pad aan de hand van lokale wijk- en 
buurtacties. Bewoners kunnen zich te zij-
ner tijd aanmelden voor een bezoek. 

Webwinkel Meedoen: extra eenmalig 
energiebudget voor minima
De gemeente Borger-Odoorn breidt de webwinkel Meedoen binnenkort 
uit met een eenmalige regeling voor producten die helpen om de 
energierekening omlaag te krijgen.

De regeling houdt in dat huishoudens met een laag inkomen en weinig 
vermogen eenmalig een extra budget van 500 euro mogen besteden aan 
producten die helpen om de energierekening te verlagen. De regeling blij�  
bestaan tot het eind van 2023. 
De webwinkel Meedoen wordt vanwege deze extra maatregel tijdelijk 
omgedoopt tot ‘Webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn’.

Meer informatie: 
https://meedoen.borger-odoorn.nl/ 
of neem contact op met de Sociale Teams.

Overzicht � nancieringsmogelijkheden 
voor verduurzaming / energiearmoede
Voor inwoners/particulieren

▶ Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens vanuit de Rijksoverheid
 Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun 
 een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023.  
 www.noodfondsenergie.nl

▶ Drentse Isolatiesubsidie
 Woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen een 
 spouwmuur of vloerisolatiemaatregel aanvragen bij de provincie. Er is geen eigen 
 bijdrage nodig. De kosten voor de maatregel van maximaal €2.500 worden rechtstreeks 
 uitbetaald aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie

▶ Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE
Bedoeld voor particuliere woningeigenaren die investeren in een warmtepomp,   

 zonneboiler, 5 typen isolatiemaatregelen of een aansluiting op een warmtenet. 
 Voor zakelijke gebruikers is er ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige 
 windturbines en zonnepanelen. www.rvo.nl/isde

▶ Energiebespaarlening Warmtefonds
 Het Nationaal Warmtefonds biedt leningen voor de verduurzaming van huizen 
 en gebouwen tegen aantrekkelijke voorwaarden voor particuliere woningeigenaren, 
 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en scholen. 

www.energiebespaarlening.nl/drenthe

▶ Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor Verenigingen van Eigenaren
www.rvo.nl/onderwerpen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-seeh-voor-vve

Voor organisaties, instellingen en ondernemers: 

▶ Noodfonds verenigingen Borger-Odoorn
 Maatschappelijk/culturele instellingen en sportverenigingen kunnen binnenkort 
 een beroep doen op het noodfonds als ze door de hoge energielasten ernstig 
 bedreigd worden in hun voortbestaan. Zij kunnen een bijdrage aan de    
 energierekening krijgen of een bijdrage voor specifieke verduurzaming aanvragen.

www.borger-odoorn.nl

▶ Energie Lening Drenthe, Energie Lening Plus en Maatwerk � nanciering 
 Energiefonds Drenthe (voorheen Drentse Energie Organisatie, DEO) ondersteunt bedrijven 
 en instellingen bij investeringen in energiebesparing, duurzame opwekking en circulaire  
 economie. www.drentseenergieorganisatie.nl/energiefonds-drenthe

▶ Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Subsidieregeling Coöperatieve  
 Energieopwekking (SCE), Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie  
 (SDE++), Energie-investeringsa� rek (EIA) en andere regelingen 
 www.rvo.nl/subsidie-en-� nancieringswijzer 

▶ Vouchers Ik Ben Drents Ondernemer
https://ikbendrentsondernemer.nl/vouchers/
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Succesvolle natuurfilm 
‘Wildernis in Drenthe’ 
te zien in Borger
De succesvolle natuurfilm ‘Wildernis in Drenthe’ van 
het bekende Drentse natuurfilmersechtpaar Henk 
en Janetta Bos is vrijdagavond 10 maart te zien in het 
Hunebedcentrum in Borger. Aanvang: 20.00 uur. Zaal 
open om: 19.30 uur. Daarbij zijn de filmmakers zelf  ook 
aanwezig.

Megasucces
Al bijna 20 jaar trekken Henk en Janetta  door de Drentse 
natuur en weten op fascinerende wijze hun belevenissen 
op film vast te leggen. Dat heeft geresulteerd in een situatie 
waarbij ze zich bij elke film kunnen verzekeren van een zeer 
groot publiek. Voor Wildernis … trok het duo bijna drie jaar 
lang door meest ruige gebieden van het Hart van Drenthe en 
het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het eindresultaat is 
een spannende, avontuurlijke natuurfilm waarbij de prachtige 
Drentse natuur zich bloot geeft als nooit tevoren.

Wildernis in Drenthe was de eerste grote bioscoopfilm 
van het tweetal en bleek onmiddellijk een megasucces en 
een enorme kaskraker! De film brak in de bioscoop van 
De Nieuwe Kolk in Assen bezoekersrecords. Meer dan 
10.000 bezoekers wisten daar de weg naar de film te vinden. 
Uiteindelijk was deze landelijk in meer dan 40 (!) bioscopen 
te bewonderen en haalde zelfs de voorronden van de L’Or 
Gouden Kalf, de hoogste filmonderscheiding van Nederland. 
SBS 6 Hart van Nederland besteedde destijds aandacht aan 
het succes van de film. Zelf  waren de filmmakers in diverse 
televisieprogramma’s te gast, o.a. Drie op reis en Mijn vlakke 
land.

Belangstellenden kunnen plaatsen reserveren via 
natuurfilms@henkbos.net of  Telefonisch: 06-11 46 55 91 Een 
ticket kost € 10.

Ouderen genoten van toneelstuk in Borger
 
Zaterdagavond 18 februari genoot 
een groep ouderen, wonend in 
de Herik en de Boerderij van de 
toneelvereniging D.O.V.O. door 
en voor ouderen. “Een Hond met 
veren”. Een mooie tied toch zo 
veur de herindeling, mooie kleine 
gemeentes ok. As t'r problemen 
waren trök ie gewoon de wetholder 
an de jas. Relus, de wetholder, met 
kantoor an huus, is zo'n wetholder 
van de olde stempel. De goeie man 
wordt zachtjes an stapelgek van een 
importdame in 't dorp, die geregeld 
kump klagen over geluudsoverlast.

Een geweldig komisch blijspel waar de 
bewoners van hebben kunnen genieten.  
Vooraf  mochten de bewoners samen 
met de vrijwilligers en begeleiders 
plaatsnemen aan speciaal voor hen 
gereserveerde tafels om van een drankje 
te genieten.
Ook tijdens de pauzes genoten de 
bewoners van een drankje en praatten 
na over hilarische momenten, die 
voorkwamen in het toneelspel. Alle 
bewoners zijn tot het eind gebleven, 

ondanks dat enkele moe waren, wilden 
ze zo’n speciaal moment voor geen 
goud missen. Een prachtig toneelstuk 
en het sociale aspect zorgde voor een 
onvergetelijk avondje uit.

Na afloop werden de bewoners van de 
Boerderij lopend of  met de rolstoel 
door de vrijwilligers en een begeleider 
naar huis gebracht. De bewoners 
van de Herik werden met de Icare 
bus naar huis gebracht. Wij willen de 

toneelvereniging D.O.V.O. hartelijk 
bedanken voor de fijne samenwerking 
en Zwaantje Kruit en Odeke Nijs voor 
de organisatie namens Icare.

Daarnaast willen wij Ria Buining en de 
vrijwilligers Ingrid Johannes, Tjakkie 
Sureveen, Ben Kruit, Egbert Hoving, 
Meina Hoving, Liane Berghuis, Roelie 
Roossien bedanken voor hun inzet en 
het mogelijk maken dat de bewoners 
een onbezorgd avondje uit hebben 
gehad.

Provincie Drenthe stelt €660.000 beschikbaar
Nieuwe dans-, muziek- en theatervoorstellingen 
mogelijk voor een levendig cultureel aanbod in 
Drenthe
Het publiek kan de komende twee jaar weer extra genieten van kunst 
en cultuur in Drenthe. De cultuursector krijgt eenmalige provinciale 
ondersteuning bij het maken en uitvoeren van nieuwe producties. Met het 
programma ‘ Herstel en versterken Drentse cultuursector’ versterkt de 
provincie de positie van zzp’ers in deze branche. Ook hoopt de provincie 
met dit programma op een vernieuwend cultureel aanbod in Drenthe voor 
jong en oud en wil zij vrijwilligers in de cultuursector ondersteunen. Het 
gaat om in eerste instantie om vijf  projecten. Binnenkort worden nog een 
aantal projecten voorgedragen voor ondersteuning. De eerste vijf  projecten 
zijn:

Roestvrij Theater: ‘Het Schitterende 
Bos’ en ‘Achter de Schermen’;
Roestvrij Theater maakt een theatrale 
wandeling ‘Het Schitterende Bos’ van 
circa twee uur. Een bijzondere route 
waarin met geluid-en lichtinstallaties, 
projecties en video-mapping het verhaal 
wordt verteld van de niet zichtbare 
processen in het bos. Ook maken zij de 
podcast ‘Achter de schermen’ waarin 
podcastmakers op een speelse manier 
een beeld geven van het leven in een 
Drentse schouwburg en het theatervak.

Garage TDI: ‘Drentse 
Liederencyclus’
Garage TDI maakt samen met Go 
Classic, Kamerorkest Somer en Annette 
Timmer een theatrale en muzikale 
wandeltocht in de Drentse natuur, 

geïnspireerd op liederen van Schubert, 
vormgegeven door jongeren van de 
Theater-vooropleiding van Garage TDI.

Kunst & Cultuur: ‘Het Nieuwe 
Goed’
Kunst & Cultuur organiseert  
broedplaatsen in de Drentse 
schouwburgen (op de dagen dat 
deze niet gebruikt worden), waar 
jonge talentvolle cultuurmakers 
onder begeleiding van professionele 
coaches kunnen experimenteren 
met verschillende kunstvormen en 
-disciplines. Elke broedplaats resulteert 
in een voorstelling of  eindpresentatie.

Podium Zuidhaege: ‘Studio Z’
Onder de noemer Studio Z - 
productiehuis creëert Podium 

Zuidhaege minimaal zes artist-in-
residence plekken in eigen huis 
voor professionele kunstenaars. De 
kunstenaars werken voor korte of  
langere tijd bij Podium Zuidhaege 
aan een artistiek onderzoeksproject, 
geïnspireerd op de omgeving. Het 
resultaat bestaat uit zes presentaties in 
de vorm van concerten, voorstellingen 
of  exposities.

Culturele Impuls Drenthe
In december maakte de provincie 
Drenthe bekend extra steun te verlenen 
aan de Drentse cultuur sector. Samen 
met culturele partners wil de provincie 
de komende twee jaar inzetten 
op het verstevigen van de positie 
van zelfstandigen in deze branche, 
het bieden van een vernieuwend 
cultuuraanbod en zorgen voor hogere 
bezoekersaantallen in de schouwburgen. 

De afgelopen maanden heeft de 
provincie gesprekken gevoerd met 
cultuurpartners en daar zijn deze eerste 
concrete projecten uit voort gekomen. 
In totaal is er 660.000 euro beschikbaar 
vanuit de provincie Drenthe voor de 
periode van twee jaar.

Lezing in Dorpshuis Valthe: Drenthe toen en nu
Maandag 13 maart houdt Bernhard Hanskamp uit Nijlande, oud-
planoloog van de provincie, een lezing over de (voorspoedige) naoorlogse 
ontwikkeling van ons gebied. Hoe kwamen ingrijpende veranderingen 
tot stand op de Hondsrug, het aangrenzende veenkoloniale gebied en bij 
de Hunze? Wat als andere bestuurders in Drenthe de touwtjes in handen 
hadden gehad? Als natuurorganisaties zich niet hard hadden gemaakt voor 
de belangen van Drenthe? Als de burgers onverschillig waren geweest over 
de plannen voor nieuwe woonwijken? Wat als alle plannen, die er ooit lagen, 
waren doorgegaan? Aanvang 20.00 uur in Ons Dorpshuis in Valthe.

Wonder van Drenthe
Vooraf  gaat hij in op de goede 
ontwikkeling van Drenthe. Van de 
structurele achterstandsprovincie 
naar sociaal economisch een gewone 
provincie. Maar wel een provincie 
met blijvende aandacht voor natuur 
en cultuur, het Drentse landschap.Op 
deze avond gaat hij in de planologische 
ontwikkeling van deze streek, zoals de 
ontwikkelingen als ruilverkavelen, wel 
of  niet uitbreiden van dorpen, vestiging 
van recreatie, natuur, aanpak Hunze, 

ontginnen of  nieuwe natuur, wel of  
geen bedrijventerreinen wel of  gen 
nieuwe snelweg.

Welke ontwikkelingen in gemeente 
Odoorn en waarom?
Hanskamp doet dit met aantal 
unieke voorbeelden: de locatiekeuze 
van Hunzebergen, maar ook gaat 
hij in op de Exloo als voorbeeld 
dorpsuitbreiding, waarom LOFAR 
hier? Hij gaat in op vragen als 
waarom het nieuwe dorp Oosterveld 

niet is gebouwd. Waarom drie 
ruilverkavelingen rond Odoorn? 
Waarom is de ontwikkeling van Valthe 
anders dan die bij Weerdinge? Hoe was 
het advies over het Schapenpark 50 jaar 
geleden. Aan het eind is er gelegenheid 
voor vragen en discussie, waarbij hij 
ook op actuele ontwikkelingen kan 
worden ingegaan. Voor informatie 
zoek alvast op uw computer gewogen 
ruimte en bewogen ruimte en op 
Bernhard Hanskamp Zijn laatste boek 
Gewogen Ruimte (300 pagina ‘s, 300 
afbeeldingen) is alleen die avond met 
korting te koop, voor totaal 30 euro 
contant. Leden en gezinsleden van de 
leden van de vereniging hebben gratis 
toegang en niet-leden kunnen de lezing 
bijwonen tegen een entree van € 5,00 
per persoon.

Meer informatie via Roelof  Hoving: 
Tel. 0591-54 92 68 of  06-29 56 09 94.

Persbericht voor
Week in Week uit?

Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Borger heel dicht bij de overwinning tegen 
Klazienaveen
Late gelijkmaker zorgt voor gemengde 
gevoelens op vesting de Drift

FC Klazienaveen kon afgelopen zaterdag de koppositie overnemen in de 3e Klasse D 
van het noordelijke amateurvoetbal. Daarvoor moest de inhaalwedstrijd in en tegen 
Borger wel gewonnen worden. Op basis van de ranglijst een prima te klaren klusje 
voor de mannen van trainer Marc Hegeman. Toch waren de oranjehemden beducht 
voor de thuisploeg. Ze wisten dat de Borgernaren in thuiswedstrijden erg moeilijk 
te kloppen zijn. Slechts ZZVV slaagde er dit seizoen in om de muur op Sportpark 
de Drift te breken. Alle andere tegenstanders keerden met een drup aan de neus 
huiswaarts.
 
Door: Erwin Beukema
 
Enorme zeperd
Borger begon de wedstrijd net als twee 
weken geleden op bezoek bij ZZVV met 
een vijfmansdefensie. Opnieuw was het 
de bedoeling om de tegenstander op eigen 
helft op te vangen en van daaruit via de 
snelle aanvallers te loeren op de uitbraak. 
Een bezoekje aan Union Berlin tegen Ajax 
in de week voorafgaand aan het duel zal 
hoofdtrainer Arne Joling, wellicht met pijn in 
het wit-rood-witte hart, nogmaals bevestigd 
hebben dat er met deze tactiek veel te winnen 
valt.

Toch leek het zaterdag in de beginfase een 
moeilijk verhaal te gaan worden voor de 
formatie uit de Hunebedhoofdstad. De druk 
op de thuisploeg was direct immens en zelf  
kwamen de groenhemden er voetballend 
totaal niet uit. In de eerste tien minuten 
waren de gasten zo al drie keer heel dicht 
bij de openingstreffer. Bij de eerste de beste 
uitbraak aan de andere kant was het ineens 
wel raak. Hendrik Gustin dook als een 
duveltje uit een doosje op voor de vijandelijke 
doelman. De inzet van de Borgerder 
topscorer was belabberd, maar werd door 
een enorme zeperd van de keeper wel 
gepromoveerd tot doelpunt. 

Wat volgde was een periode waarin 
Klazienaveen duidelijk even moest bijkomen 
van deze domper. Dat duurde een minuut 
of  tien, waarna de druk weer flink werd 
opgevoerd. Het leverde de bezoekers 
tijdens het restant van de eerste helft enkele 
mogelijkheden en heel veel levensgevaarlijke 
corners op. Borger hing achterover, bleef  
loeren, maar moest zich noodgedwongen 
vooral beperken tot tegenhouden. De 
mannen van Joling slaagden hier wel in en 
mochten zo met een 1-0 voorsprong aan de 
thee.
 
Armoedig en opportunistisch spel
Waar de thuisploeg er in de eerste helft 
bijna niet uitkwam, was dit in het begin 
van het tweede bedrijf  wel anders. Binnen 
vijf  minuten kregen de groenhemden twee 

enorme kansen om de wedstrijd te beslissen. 
De doelman deed nu echter wel goed zijn 
werk. De bezoekers grepen vervolgens weer 
het optische initiatief, maar tot grote kansen 
kwamen ze niet. Waar ZZVV er twee weken 
geleden in slaagde om de muur voetballend 
aan gort te spelen, kwam Klazienaveen vooral 
tot veel opportunisme met lange ballen. Van 
een kampioenskandidaat mag je wel iets meer 
verwachten. Borger hield tamelijk eenvoudig 
stand en kon gaandeweg ook steeds vaker 
profiteren van de ruimtes die ontstonden. 
Zo waren de beste kansen voor de mannen 
uit de Hunebedhoofdstad, die tot hun 
spijt verzuimden de wedstrijd definitief  te 
beslissen. 

Na vier minuten blessuretijd kregen ze 
hiervoor alsnog het deksel op de neus. Yorin 
Habing schoot de gelijkmaker binnen. Dat 
hier een hoekschop aan voorafging was geen 
verrassing. De dode spelmomenten waren de 
gehele wedstrijd al het grootste wapen van de 
voetballend gezien teleurstellende runner-up 
in de 3e Klasse D.
 
Gemengde gevoelens
Het laatste fluitsignaal leverde bij de 
Borgernaren gemengde gevoelens op. 
Moest je nu blij zijn met een punt tegen 
een titelkandidaat? Of  had je twee punten 
verloren door de late gelijkmaker? Uiteindelijk 
is beide waar. Feit is dat Borger met dit 
resultaat verder kan. Het gaat als nummer 
zes op de ranglijst een fase in waarin de 
beslissingen gaan vallen. Een uitstekende 
uitgangspositie, die nu verzilverd moet 
gaan worden. Aankomende zaterdag wacht 
de uitwedstrijd tegen Veenhuizen. In het 
gevangenisdorp gaan de groenwitten op jacht 
naar de bevrijdende eerste uitoverwinning. 
Als die drempel is genomen, dan kan men vol 
vertrouwen richting een goede afloop!
 
Opstelling Borger: Edwin Haandrikman, 
Melvin Ottens, Bas Kaspers, Tim Edens, 
Matthijs Brink, Robert-Jan Oving, Sam van 
Dijk (76. Bob Westerdijk), Tim Speelman, 
Levi van der Span, Hendrik Gustin (76. 
Ruben de Valk) en Gijs Roda (61. Luuk 
Kenter).

Foto: Alle Oldenbeuving

Wortelboer Bedden in Emmen
Een prachtig familiebedrijf met 
een rijke historie

Een prachtig familiebedrijf  met een rijke historie. Dat is wat Wortelboer Bedden 
in Emmen (en Coevorden) is. Al vanaf  1959 kun je bij Wortelboer terecht voor de 
beste bedden. ‘Mijn vader is zijn zaak in 1959 in Coevorden gestart. Mijn broer 
runt nog steeds die zaak in Coevorden. In 1986 hebben we ook een vestiging in 
Emmen geopend en sinds 1998 zitten we hier aan de Nijbracht in Emmen. We zijn 
buitengewoon trots op ons familiebedrijf ’, zegt Ruud Wortelboer. 

Vaste waarde
Wortelboer Bedden is één van de oudste 
zelfstandige familiebedrijven. ‘We hebben 
vanaf  1959 ontzettend veel meegemaakt. We 
hebben ups en downs gekend. Wat zeker is, 
is dat we een vaste waarde zijn voor alles op 
het gebied van de slaapkamer. We hebben 
een heel mooi bedrijf, waar je prima terecht 
kunt voor een boxspring, een waterbed of  
een passende linnenkast. En dan noem ik 
nog slechts het topje van de ijsberg. Ons 
aanbod is heel breed en bij ons vind je 
altijd producten van A-kwaliteit’, vertelt 
Wortelboer.

Kwaliteit
Bij Wortelboer Bedden weet je één ding 
zeker: je krijgt altijd te maken met producten 
van de beste kwaliteit. ‘Hier word je 
bovendien nooit voor de gek gehouden 
en krijg je een uitstekende service. We zijn 
trots op hoe we het doen. We merken steeds 
meer dat klanten kiezen voor de lokale 
ondernemer. Dat hebben we zeker ook 
tijdens de corona pandemie gemerkt. Mensen 
zochten toen massaal hun heil op internet, 
maar vergaten ons zeker niet. Uiteindelijk 
hebben we tijdens de corona pandemie goede 
zaken gedaan. Het grote voordeel van zaken 
met ons doen is dat je bij ons als zelfstandig 
familiebedrijf  altijd direct geholpen wordt.’

Zeer goede naam
Wortelboer Bedden hebben heeft een zeer 
goede naam opgebouwd en kan rekenen 

op een grote groep, loyale klanten. ‘Wat we 
zien is dat we ook veel jonge lui in de winkel 
krijgen. Wij noemen dat de tweede en derde 
generatie. Ouders adviseren hun kinderen 
dan ze maar eens bij ons moeten gaan kijken. 
Een groter compliment kunnen we eigenlijk 
niet krijgen’, weet Wortelboer. Succes is 
niet iets wat je als ondernemer aan komt 
waaien. Integendeel zelfs. ‘Je moet ook in je 
zaak blijven investeren en dat doen we dan 
ook nadrukkelijk. Vorig jaar hebben we een 
nieuwe Auping-shop gerealiseerd en dit jaar 
komt en een Pullman-shop. We hebben vorig 
jaar ook nieuwe vloerbedekking in de winkel 
laten leggen en zo doen we er echt alles aan 
om de winkel hip te houden. En zonder 
onbescheiden te willen zijn, dat lukt ons heel 
erg goed.’

Goed slapen
Bij Wortelboer Bedden vind je bedden van 
de beste merken. ‘Goed slapen is ontzettend 
belangrijk. Vergeet niet dat je een derde deel 
van het leven op je bed doorbrengt. Een bed 
moet gewoon goed zijn. Als je goed slaapt, 
functioneer je beter en ben je ook gewoon 
beter gehumeurd. Onderken  jij dat belang? 
Kom dan eens langs. Wij kunnen je altijd aan 
een perfect bed helpen’, besluit Wortelboer.

Wortelboer Bedden in Emmen is gevestigd 
aan de Nijbracht 78. De zaak is telefonisch te 
bereiken via 0591 – 65 87 11. Zie ook www.
wortelboerbedden.nl. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Clubnieuws

vv Gasselternijveen
Zaterdag 4 maart 2023
SJO ZVC ‘14 VR1  ST SVO BDE/Erica’86  14:00
LEO (Loon) JO15-2  SJO ZVC ‘14 JO15-1  13:00
SJO NWWC JO14-1JM  SJO ZVC ‘14 JO14-1  10:00

Zondag 5 maart 2023
HODO 2  Gasselternyveen 2  12:00

Vrijdag 10 maart 2023
SVZ 18+1  Gasselternyveen 18+1  19:30
Gasselternyveen 18+1  Siddeburen 18+2  20:00
Zuidlaarderveen 18+1  Gasselternyveen 18+1  20:30
Gasselternyveen 18+1  FC Zuidlaren 18+1  21:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Musselkanaal VR18+1  19:30
SETA VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  20:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Stadskanaal VR18+1  20:30
JVV VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  21:30
Gasselternyveen 45+1  S.V. Hoogersmilde 45+1 19:30
LEO (Loon) 45+1  Gasselternyveen 45+1  20:30
Gasselternyveen 45+1  Borger 45+1  21:00
Fit Boys 45+1  Gasselternyveen 45+1  21:30

sv Borger
Zaterdag 4 maart 2023  
11:00 Borger JO15-2 SJO SWB JO15-1JM
14:30 Borger 2 Hollandscheveld 2
09:00 Wildervank JO11-3JM Borger JO11-4
11:00 ONR MO15-1 (9-tal) Borger MO15-1
14:30 Veenhuizen 1 Borger 1
15:00 Achilles 1894 3 Borger 3

Zondag 5 maart 2023  
10:00 Musselkanaal 3 Borger 2 zo.

vv HOVC
Zaterdag 4 maart  
11.00 SJO SWB JO13-1JM HOVC JO13-1
  
Zondag 5 maart 
10.00 HOVC 2 St. Annaparochie 2
10.00 HOVC 3 SVV’04 3
10.00 HOVC 5 Zwartemeerse Boys 3
10.00 HOVC 7 Valthermond 4
12.00 HOVC 4 Buinen 2
14.00 Annen 1 HOVC 1

vv Gieten
Vrijdag 3 maart 
19:00  Gieten 3 Zaal  V & Z Veendam 1  
20:00 Gieten 1 Zaal Gruno 1

Zaterdag 4 maart
10:30 Noordpool JO14-1 Gieten/Eext JO14-1JM

Zondag 5 maart 
10:00  Gieten 4  Annen 6  
10:00  Gieten 3  VKW 5  
10:00  Gieten 5  Annen 5

vv Buinerveen
Zaterdag 4 Maart   
BBC JO 17-1 Stadskanaal JO17-1 10.30 uur
BBC JO 13-1 Drenthina JO 13-1 11.00 uur
  
Zondag 5 Maart    
DVC’59 1 Buinerveen 1 14.00 uur
Buinerveen 3 Bareveld 3 10.00 uur

Strafschop wordt Buinen fataal bij Zwartemeerse Boys
Buinen verloor zondag met 1-0 van 
Zwartemeerse Boys. De thuisclub 
kreeg tien minuten na rust een 
discutabele strafschop die door 
Hidde Walda benut werd: 1-0. ‘ Voor 
de rust hadden we de wedstrijd 
moeten beslissen’, zag debuterend 
trainer Johan Sikkes. Buinen mocht 
overigens als excuus aanvoeren dat 
de steunpilaren als topscorer Bram 
Komduur, Marcel Vedder en Albert 
Stevens niet van de partij waren.

Kansen Haandrikman en Leeuw
In de eerste helft was Buinen de betere 
ploeg. Marc Haandrikman en Thorsten 
Leeuw hadden in die fase eigenlijk 
moeten scoren. ‘Na de rust werd het 
steeds meer ‘hotseknots’ voetbal. 
Het veld was slecht en dat maakte 
goed voetbal in feite onmogelijk. De 
strafschop die Zwartemeerse Boys kreeg 
was gemakkelijk gegeven. Dat moment 
is ons helaas fataal geworden’, aldus 
Sikkes.

Oefenduel tegen WKE’16
Toch had Buinen in de slotfase alsnog 
de gelijkmaker aan kunnen tekenen. 
Milan Beijering raakte toen echter de lat. 
‘Het was een beetje een zure nederlaag. 
Het is voor ons nu een kwestie van 

ritme opdoen. In dat kader oefenen we 
zondag tegen WKE’16. We zullen onze 
huid dan zo duur mogelijk proberen te 

verkopen en proberen zo lang mogelijk 
in de wedstrijd te blijven.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Valthermond na zege op ASVB weer koploper

Valthermond is weer koploper. Zondag werd de inhaalwedstrijd tegen ASVB 
met 4-1 gewonnen. Eigenlijk kwam Valthermond door eigen slordigheid 
alleen in het eerste kwartier na de pauze wat in  de problemen. ‘Voor de rest 
hadden we alles onder controle. De zege was dik verdiend en had eigenlijk 
nog wel wat hoger uit kunnen vallen’, zei trainer Kenny Koning.

Doelpunten Bakker en Meijers
Vanaf  het begin van de wedstrijd was 
Valthermond de betere ploeg. Het 
overwicht leverde al na veertien minuten 
de openingstreffer op. Thom Bakker 
was de maker van de 1-0. 

Kort voor de rust en nadat de thuisclub 
al heel veel kansen had laten liggen 
werd het 2-0. Verdediger Tom Meijers 
scoorde nu. ‘Voor de rust werden we al 
wat slordiger en dat zette zich, ondanks 
dat ik er in de rust nog op gehamerd ha, 
na de rust eerst nog voort. Daardoor 
kwamen zij op 2-1 en kopten ze 
vervolgens nog een bal tegen de lat’, zag 
Koning.

Uit naar Forward
Valthermond nam echter gaandeweg het 
heft weer in handen en bouwde de score 
verder uit Een kwartier voor tijd besliste 
Jorn Draijer de wedstrijd door de 3-1 te 
maken. In de slotminuut maakte Lars 
Baas vanaf  de strafschopstip ook nog de 
4-1. ‘We staan weer bovenaan en dat is 
natuurlijk mooi. Volgende week spelen 
we uit bij Forward. Dat is op voorhand 
inderdaad een lastige pot’, aldus de 
winnende trainer. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

‘We zijn druk bezig’
Nog geen nieuwe trainer voor De Treffer’16 in 
2e Exloërmond
Zoals bekend moet De Treffer’16 op zoek naar een nieuwe trainer. Ludy 
Hulshof  verlaat de club aan het einde van het seizoen en maakt de overstap 
naar SPW.  ‘We wisten van Ludy dat hij zich aan het oriënteren was en dat 
hij in gesprek was met een andere club. Het nieuws dat hij ons gaat verlaten 
kwam dus niet als een verrassing’, zegt voorzitter Dennis Bergmann.

Piepjong en blessures
Meteen nadat Hulshof  aangaf  te 
gaan vertrekken, plaatste de club een 
vacature. ‘Ik moet zeggen dat de reacties 
me niet tegenvielen. Niet wat betreft 
het aantal en zeker ook niet inhoudelijk. 
We zijn in gesprek en de trainers die we 

spreken hebben ook begrip voor onze 
situatie. Ons eerste elftal is piepjong en 
bovendien hebben we ook nog eens te 
maken met veel blessures. Kandidaat 
trainers kunnen daar wel doorheen 
kijken’, zegt de voorzitter.

Nog geen witte rook
Ondertussen worden gesprekken 
gevoerd. ‘Witte rook is er nog niet. Ik 
kan ook niet zeggen wanneer we een 
nieuwe trainer kunnen presenteren’, zegt 
Bergmann. ‘En voor het overige gaat 
het gewoon prima met onze club. De 
prestaties zorgen in elk geval niet voor 
een slechte sfeer. Het is hier gewoon 
nog steeds erg gezellig.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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10 jaar Tina’s Haarmode in Valthermond
4 maart 2013 begon Tina Pruim met haar 
eigen salon, Tina’s Haarmode, na bijna 
20 jaar in loondienst te hebben gewerkt. 

Tina begon 10 jaar geleden in Musselkanaal, 
in de bijkeuken aan haar woning en als 
ambulante kapster. Na dik 5,5 jaar besloot 
Tina te verhuizen naar Valthermond en 
opende daar haar salon in een mooie, grotere 
ruimte achter de woning. 

In verband met het 10-jarig bestaan houdt 
Tina een open huis voor familie en klanten 
op zaterdag 4 maart tussen 11.00 en 15.00 
uur met een hapje en een drankje. 
Ook heeft Tina deze maand een actie: zij 
geeft de gehele maand maart 10% korting op 
uw behandeling!

U bent van harte welkom aan het 
Noorderdiep 530 te Valthermond. 
U kunt een afspraak maken door te 
bellen met 06 – 52 30 23 19.

Lokale apotheek voor betere zorg
Steeds vaker zie je promotie voor landelijke apotheken die uitsluitend online 
werken of  via een afhaalautomaat, op sociale media of  zelfs op de websites van 
zorgverzekeraars. Hier wordt de indruk gewekt dat dit vernieuwend en gemakkelijk is, 
maar is dat wel zo? De apotheken van de Vriendschap in Borger, Emmen, Ter Apel en 
servicepunt Exloo en Nieuw-Weerdinge bieden al jaren de mogelijkheid om online te 
bestellen en voegen daar zelfs nog het nodige aan toe: persoonlijke service, een goede 
samenwerking met de eigen huisarts, vaste bezorgers en als het nodig is aflevering op 
de dag van bestelling.

Automatische herhaalservice
Gemak dient de mens, een voorbeeld daarvan 
is de automatische herhaalservice, waarbij 
de apotheek elke drie maanden zorgt dat er 
nieuwe medicijnen klaar staan. De apotheek 
vraagt de recepten aan bij de huisarts, bestelt 
de medicatie en zet het klaar. De patiënt 
ontvangt een afhaalbericht via mail.

Zelf  de regie houden over het bestellen van 
herhaalmedicatie kan natuurlijk ook. De 
apotheken van de Vriendschap bieden de 
mogelijkheid herhaalrecepten via eigen online 
gezondheidsportaal en app of  telefonisch 
te bestellen. Afhalen kan aan de balie in de 
apotheek in de buurt, maar bezorgen kan 
natuurlijk ook. De apotheken hebben ruime 
openingstijden (ook op zaterdag) en een 
uitgebreid (zelfzorg)assortiment.

Medicijnbewaking
Persoonlijke service én medicijnbewaking 
zijn minstens zo belangrijk als online gemak. 
In Apotheek de Vriendschap geven de 
assistenten en apothekers informatie en 
advies over medicijnen, zelfzorgproducten 
en meer. Voor een langere vraag, het 
samen doornemen van de medicatie of  een 
vertrouwelijk gesprek zijn spreekkamers en 

apothekers beschikbaar.

De apotheek controleert altijd of  de 
medicatie bij de patiënt past door een 
check te doen met het medicatiedossier. 
Kan het veilig en effectief  samen met de 
andere medicijnen? Is er een allergie of  is de 
dosering nog passend? Bij een vraag over een 
voorgeschreven geneesmiddel is er bovendien 
rechtstreeks overleg met de eigen arts of  
specialist. Zo houden de lokale apotheken de 
medicijnbewaking op orde, in het belang van 
de gezondheid van de patiënt.

Thuisbezorgd
Thuisbezorgen van geneesmiddelen gaat altijd 
via de vaste bezorgers. Zij weten bij wie zij 
aan de deur komen, wanneer het langer duurt 
om de deur open te doen of  dat het wordt 
gewaardeerd als de geneesmiddelen binnen 
worden gebracht. Is er niemand thuis, dan 
komt de bezorger in overleg gewoon nog een 
keer. Zo mogelijk op dezelfde dag, indien 
nodig.

Alle voordelen van online dus, plus de 
voordelen van de eigen vertrouwde 
lokale apotheek. Meer informatie op 
apotheekdevriendschap.nl

Potgrondactie Harmonie Gasselte
Het is weer tijd voor de jaarlijkse potgrondactie van Harmonie Gasselte. Bestellen 
kan via onze website harmoniegasselte.nl of  door een mail te sturen naar 
actieharmoniegasselte@gmailcom. We gaan de uitdaging weer aan met zakken 
van 40 kilo (1 zak voor € 6,00, 3 zakken voor € 16,50 en 5 zakken voor € 25,00 of  een 
veelvoud hiervan). Bestellen kan tot en met 4 maart. Na bestelling ontvangt u een 
betaalverzoek.

De leden van de Harmonie komen de 
potgrond op 11 maart in Gasselte aan huis 
bezorgen. Woont u buiten Gasselte en wilt u 
toch bestellen? Dat kan.U kunt uw bestelling 
dan zelf  afhalen op 11 maart.

De opbrengst gebruiken we voor aanschaf  
van nieuwe instrumenten en onze 
jeugdopleiding. We hopen dat u ons dit jaar 
ook weer volop steunt!

Hoveniersbedrijf en Groencentrum 
Mimosa in Valthe bestaat 25 jaar

Een prachtige mijlpaal; Mimosa in Valthe bestaat 25 jaar. Mimosa is vanaf  2007 een 
hoveniersbedrijf  maar bestaat tegenwoordig ook uit een prachtig groencentrum. 
‘We hebben de zaak 25 jaar geleden overgenomen van Jan en Catrien Boekholt. 
Destijds stond het bekend als Bloemen- en plantencentrum. Sinds 2007 zijn we een 
hoveniersbedrijf  en in 2014 hebben we het groencentrum weer heropend’, vertelt 
eigenaar Gertjan Wisman trots.

Elke week nieuwe aanbiedingen
Bij Mimosa werken negen mensen. ‘Het 
Groencentrum wordt gerund door mijn 
vrouw Alice en haar dochter Marissa Boers. 
Zij zijn dé gezichten van het groencentrum 
en ze verstaan hun vak. We hebben alles voor 
een groene tuin; van vaste planten en heesters 
tot bijvoorbeeld eenjarige planten. We zijn 
geen mega tuincentrum. We houden het liever 
gemoedelijker, maar hebben uiteraard wel 
een fraai aanbod vaste planten en heesters. 
Juist het advies en de klantvriendelijkheid 
maken het verschil’, zegt Wisman, die laat 
weten dat het groencentrum vanaf  1 maart 
weer geopend is. ‘Om het 25-jarige jubileum 
te vieren, hebben we dit voorjaar elke week 
aanbiedingen. Het gaat dan om goede, nieuwe 
planten. Hiermee bieden we onze klanten 
elke week echt iets leuks. Mede door onze 
klanten hebben we kunnen groeien als bedrijf  
en daar zijn we ze natuurlijk erg dankbaar 
voor.’

Specialist in groenonderhoud
Wat betreft de hovenierswerkzaamheden 
geldt Mimosa als specialist in 
groenonderhoud. ‘We doen veel maai-en 
snoeiwerkzaamheden bijvoorbeeld, waardoor 
we heel het jaar door werk hebben. We zijn 
met name door mond-tot-mondreclame 
steeds aan onze opdrachten gekomen. Dat 
beschouwen we uiteraard als een groot 
compliment’, zegt Wisman tevreden. 
Gertjan is blij met zijn hoveniersbedrijf, het 
groencentrum én met de inzet van zijn vrouw 
Alice. ‘Zij is in 2007 begonnen en kwam uit 
een heel andere branche. Ze heeft zich echter 
verdiept in ‘groen’ en dat heeft geweldig goed 
uitgepakt. Zij en Marissa vormen zo een heel 
sterk duo.’

Hoveniersbedrijf  en Groencentrum Mimosa 
is gevestigd aan de Vlintweg 25A in Valthe. 
Telefoon: 0591-585050. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

a.s. vrijdag
Gezellige bingo in het MFA-gebouw de 
Noorderbreedte in Nieuw-Buinen
Op vrijdag 3 maart a.s. 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, Bon voor Wereldrestaurant 
Goud, enz.

Aanmelden gewenst maar niet verplicht voor 
vragen kun je altijd bellen of  mailen naar 
info@luckyjoe.nl   Tel: 0599-61 67 01/ 
0597 – 42 15 51. Wij hopen u a.s. vrijdag 3 
maart te mogen begroeten op de bingo.

Cursus Valpreventie in Exloo succesvol 
afgesloten
In het dorpshuis van Exloo werd op 3 ochtenden in februari een cursus valpreventie 
gegeven.16 ouderen van 60+ hebben hier aan deelgenomen. In de cursus leerde 
men wat men allemaal kan doen om een valongeluk te voorkomen en hoe je het 
beste op kunt staan als je toch onverhoopt komt te vallen. Daarnaast werden er 
spier verstevigende oefeningen gedaan en kreeg men oefeningen om de balans te 
verbeteren. Sterke beenspieren zijn belangrijk om vallen te voorkomen.

De cursus zorgt voor een stuk bewustzijn en 
geeft zelfvertrouwen. De deelnemers gaven 
aan het einde van de laatste bijeenkomst aan 
blij te zijn dat ze deelgenomen hadden. ‘We 
hebben veel geleerd maar ook veel gelachen’ 
En dat laatste is natuurlijk altijd goed. 
Omdat de cursussen valpreventie aan een 
behoefte voldoen organiseert de combicoach 

seniorensport van de gemeente Borger-
Odoorn in maart een nieuwe cursus. Deze 
gaat plaatsvinden in het Hunzehuys in Borger 
op 13, 20 en 27 maart. Voor info hierover 
kunt u terecht bij Petra van den Bosch. 
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl of  
bel 06 – 11 39 43 01.

Prachtige OEK knuffel verkrijgbaar bij 
ondernemers in Borger
OEK is natuurlijk niet meer weg te denken uit Borger. Het zoontje van de 
hunebedbouwer uit de oertijd is dé mascotte van het dorp geworden. Reden voor de 
OVB om te beginnen met OEK merchandise. 

Zo kregen OEK zelf  en zijn geestelijk vader, 
Hein Klompmaker, vorig week de eerste 
OEK knuffels aangeboden. De prachtige, 
zachte knuffel is verkrijgbaar bij verschillende 
ondernemers in Borger. Zo vind je een 

display met OEK knuffels bij Oud Hollands 
Snoepwinkeltje het Wijsneusje, Top1Toys/
Blokker, Tourist Info Point Borger, Bruna, 
De Kaasbank, Joli Kidsware, Albert Heijn en 
Boni. 
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O&Ki en vv Gieten sluiten 
samenwerkingsovereenkomst

Onlangs hebben O&Ki en de Voetbalvereniging Gieten een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. O&Ki is een kindercentrum in Gieten. 
O&Ki staat voor Ouder en Kind, voor zowel kinderen als de ouders wil O&Ki de best 
mogelijke opvang bieden.

O&Ki verzorgt kinderopvang, peuter-
speelzaalwerk en buitenschoolse opvang 
in een sfeervolle, huiselijke en uitdagende 
omgeving. Naast de veilige en gezellige 
huiskamers (groepsruimten) kunnen de 
kinderen ook volop spelen en ontdekken in 
de ruime speelhal of  muziek maken in de 
muziekgang. 

Ook heeft O&Ki een heerlijke uitdagende 
tuin met altijd buiten-speel-garantie. O&ki 
hecht veel waarde aan de stimulering, 
ontwikkeling en educatie van kinderen, 
natuurlijk passend bij leeftijd van de kinderen.

De combinatie werken en een gezin vraagt 
om een flexibele, veilige en vertrouwde 
kinderopvang met net dat beetje meer. O&Ki 
heeft ruime openingstijden, ontbijt- en 
maaltijdservice, de kinderkapper, een sport 
BSO en boodschappenservice. Daarnaast 
is O&Ki goed bereikbaar door de centrale 
ligging in Gieten.

De samenwerking met de Voetbalvereniging 
Gieten stelt O&Ki in staat om de kinderen 
te laten kennismaken met de prachtige 
voetbalsport, de kinderen zijn actief  bezig en 
uiteraard doet de Voetbalvereniging Gieten 
haar uiterste best om de O&Ki kinderen lid 
te laten worden van de vereniging.

v.l.n.r.: Harm-Jan Martens (sponsorcommissie vv Gieten), Stefan Reitsema (voorzitter vv Gieten), Daphne de 
Vrieze en Sascha Meertens (beiden O&Ki) en Hendrik Hilbolling (bestuurslid vv Gieten)

Scheidsrechtershorloge voor nieuwe 
scheidsrechters vv Gieten

Onlangs werden Marc Boogert, Harm Groen en Chiel de Jonge door voorzitter 
Stefan Reitsema van Voetbalvereniging Gieten in het zonnetje gezet in verband met 
het behalen van het diploma Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal. De geslaagden 
kregen allen een scheidsrechtershorloge door de voorzitter uitgereikt, zodat ze goed 
bij de tijd zijn in de door hun te leiden wedstrijden.

Naast de genoemde cursisten waren ook 
Arent Okken en de pas 14-jarige Rick Storm 
van de partij. Helaas kon Arent de cursus niet 
voltooien door een blessure en voor Rick 
kwam de cursus nog te vroeg.

De Verenigingsscheidsrechter mag alle 
wedstrijden fluiten waarvoor geen KNVB-
scheidsrechter is aangesteld. Dit zijn 
voornamelijk wedstrijden in de B-categorie.

v.l.n.r. voorzitter Stefan Reitsema, Marc Boogert, Harm Groen en Chiel de Jonge

Open ochtend bij tennisclub O.T.C. Voevke 
in Exloo voor geïnteresseerden
Op zaterdag 15 april organiseren we een gezellige open ochtend voor iedereen die 
graag wil komen kijken en/ of  meedoen op onze mooie gravelbanen. Jong of  oud, 
beginner of  ervaren speler, ons aanbod is voor iedereen die van tennis houdt of  graag 
kennis wil maken met tennis.

Tijdens de open ochtend is er van alles te 
beleven. Je kunt vrijblijvend een balletje slaan 
of  meedoen met verschillende activiteiten. 
Ook kun je verschillende slagen oefenen met 
een echt ballenkanon.

Van 9 tot 12 zijn we aanwezig om onze 
mooie club te laten zien. Kom je ook? Je kunt 
ons vinden in het bos, Boslaan 15. Opgave is 
niet nodig.
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Uitslagen Bridgeclub Borger
 
20 februari
1 Lydia Wind & Evert Wind 61,90%
2 Cobi van Liere & Marianne Emmerink 57,01%
3 Heleen Caspers & Janny Offeringa 56,77%
4 Trijnie Feringa & Leo Hake 55,65%
5 Alma Winkel & Joost Winkel 54,27%

21 februari A-lijn
1 Roelie Roossien & Neeltje Tack 65,00%
2 Ed Oldeman & Mary Oldeman 61,25%
3 Edith van Bruggen & Els Mikkers 59,17%
  
B-lijn
1 Jeanet Dijkhuis & Gerben Kramer 63,45%
2 Bonne Timmer & Gerrit Jan Lahuis 55,58%
3 Rob Bouman & Rieks Paas 54,76%
  
C-lijn
1 Peter Hoedeman & Wilma Hoedeman 64,77%
2 Greetje Bruins & Marry Everts 64,74%
3 Geert Everts & Jan Bruins 58,85%
  
23-februari A-lijn 
1 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 60,42%
2 Fenny Brouwer & Han Brouwer 59,38%
3 Anneke Gersen & Marian Molenaar-Groeneveld 57,81%
  
B-lijn 
1 Herman Akkerman & Else Bos 66,09%
2 Alie ten Hoope & Aukje Eefting 62,95%
3 Willie Spijkerman & Jacqueline Oudegeest 57,86%

Uitslagen Bridgeclub ‘t Aailaand 
in Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op 21 februari jl. 
 
1e plaats:  Ria Westen & Elt-Jan Danes.          62,08%
2e plaats:  Gera Meijer & Teun ter Haar. 59,74%
3e plaats:  Grietje Hofsteenge & Dina Trip. 59,09%
4e plaats:  Geke Koster & Jan ter Mors. 58,97%
5e plaats:  Sietska & Lummie Zwinderman. 52,86%

Subsidieregeling Energiebesparing Drents MKB is 
geopend
Drentse ondernemers kunnen sinds 28 februari subsidie aanvragen 
om hun energielasten te verlagen. Ben jij een Drentse mkb-
ondernemer? En wil je aan de slag met het besparen van energie 
in jouw bedrijf ? Dan kun je vanaf  nu gebruikmaken van de 
Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB van de provincie 
Drenthe. Bereid u alvast voor en dien op 28 februari een aanvraag in 
bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Isolatie en energiezuinige 
oplossingen 
De subsidieregeling ondersteunt 
Drentse ondernemers in het 
verlagen van hun energiekosten. 
Dit kan bijvoorbeeld door het 
(beter) isoleren van wanden, 
gevels of  daken, de aanschaf  van 
energiezuinige verlichting, ventilatie 
en verwarming of  het toepassen 
van slimme en energiezuinige 
toepassingen om onnodig 
energieverbruik te voorkomen. 
Een compleet overzicht van de 
maatregelen die in aanmerking 
komen voor de subsidie staat op 
de website van SNN. Drentse 
ondernemers kunnen voor 
maximaal 40% van de kosten een 
subsidie aanvragen. De aanvrager 
kan maximaal € 30.000,- ontvangen. 
 
Wie komen in aanmerking? 
MKB bedrijven, met een vestiging 
in Drenthe, zonder wettelijke 

energiebesparingsplicht komen 
in aanmerking voor de regeling. 
De regeling is beschikbaar voor 
kantoren met een energielabel A, 
B of  C. Kantoren met een slechter 
energielabel zijn uitgesloten van 
deze regeling.

Bereid u goed voor!
Het subsidieloket opent op 28 
februari om 09.00 uur. Aanvragen 
worden beoordeeld op volgorde 
van binnenkomst. Indien het 
subsidieplafond wordt bereikt, 
sluit de regeling en is het niet meer 
mogelijk om een aanvraag te doen. 
Op de website van SNN is te zien 
hoeveel subsidie er nog beschikbaar 
is. Belangrijk om te weten: voor 
het aanvragen van de subsidie heb 
je onder andere een getekende 
offerte nodig, met een beschrijving 
van de te nemen maatregelen. Een 
overzicht van de benodigde

documenten is te vinden op de 
website van het SNN.

Andere mogelijkheden
MKB-ondernemers kunnen 
naast deze regeling ook gratis 
energieadvies krijgen via de MKB-
energiescan. Tevens kunnen ze een 
MKB Advies Voucher aanvragen 
bij de provincie Drenthe om 
een kennismakelaar in te huren. 
Daarnaast biedt de provincie voor 
grotere bedrijven (die jaarlijks 
een energierekening van 200.000 
euro tot 1.000.000 euro hebben) 
een bijdrage van 50 procent voor 
een uitgebreid energieadvies 
vanuit de subsidieregeling 
‘Energiestudies industriële 
bedrijven'. Tot slot kunnen 
ondernemers bij het Energiefonds 
Drenthe terecht voor gunstige 
financieringsmogelijkheden.

Meer informatie
Meer informatie is op dit moment 
al te vinden op de website van het 
Samenwerkingsverband Noord 
Nederland. Vanaf  de openstelling 
van de regeling kun je contact 
opnemen met het subsidieloket van 
SNN voor vragen en ondersteuning 
bij het aanvragen van de subsidie.

Uitslagen bridgeclub DES Exloo
Uitslagen van de 2e zitting , 3e ronde van DES 2, gespeeld op 23 
februari  j.l zijn:

1e Leny Blaauw & Fiena Wolf  60,76%  
2e Joukje van Os & Egbert van der Scheer 59,46%
3e Wendy & Ruud van Beusekom 59,41%
4e Coos de Bildt & Frans Schouten 54,11%
5e Anneke Super & Henk Bosma 53,67%

We spelen elke donderdagavond in 
Hotel De Oringer Markte Odoorn. 
Wie interesse heeft om te gaan 
bridgen, óók beginnende bridgers, 

kunnen voor inlichtingen terecht bij  
Pieter Bokhoven. Tel. 0591-34 64 
54 of  bcdes.secr@gmail.com

Uitslagen Bridgeclub Welzijn 
Ouderen Borger
De uitslag van 24 februari jl. in het Hunzehuys te Borger. 

A Lijn:
1e plaats:         Ria Bosma & Henk Bosma 64,06%
2e plaats          Geert Boekholt & Tinus Zinger 59,90%
3e plaats:         Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 53,65%

B Lijn:           
1e plaats:         Hennie Douma & Henk Tewis 59,90%                                                                                                                                           
2e plaats:         Trijntje Gerrits & Gezinus de Leeuw 58,85
2e plaats          Wia Schuiling & Jan Dijk 58,85                         

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.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar

redactie@weekinweekuit.com
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Start 2 Freerun bij Gymnastiekvereniging 
Volhouden in Borger
Freerunning is een enorm populaire en groeiende sport. Bij freerunning beweeg 
je je door middel van gymnastische technieken, zoals bijvoorbeeld flips (salto’s) en 
vaults, over obstakels. Als freerunner ontwikkel je het ultieme gevoel van vrijheid, 
lichaamscontrole en kracht. Bij Freerunning draait het om de 5-F’s: Fun, Freedom, 
Fitness, Friendship en Fulfilment.

Vanaf  volgende week vrijdag start gymnastiek 
vereniging Volhouden samen met de 
combicoaches “ Start 2 freerun” om meer 
jeugd te laten ervaren hoe leuk freerun is. 
De nadruk ligt tijdens de trainingen op het 
ontwikkelen van jezelf  op fysiek, mentaal en 
sociaal vlak. Tijdens de trainingen word je 
begeleid door gediplomeerde trainers en ga je 
stap voor stap kennismaken met alle facetten 
van freerunning

We geven 3 gratis freerunlessen voor 3 
leeftijdscategorieën. Basisschool: groep 4 
en 5 ( 16:15 tot 17:15 uur), groep 6, 7 en 8 
(17:15-18:15 uur) en voortgezet onderwijs en 
ouder (18:15-19:45 uur). De lessen worden 
gegeven op vrijdagmiddag 10, 17 en 24 
maart in de Koel. Opgave kan via: “www.
actiefborgerodoorn.nl” -> “Start 2 freerun”. 
Meld je aan, neem je sportkleding en een 
bidon mee.

Zingen is gezond
Gratis introductieavonden in Buinen bij 
het Bühnerpopkoor
Na de coronaperiode zijn veel mensen op zoek gegaan naar gezonde activiteiten. Dat 
kan zijn yoga, bezoek aan de sportschool en wandelen of  fietsen.

Wat weinigen weten is dat zingen zo’n 
positief  effect op de gezondheid heeft. Het 
is goed voor hoofd en hart. Uit onderzoek 
is gebleken dat zingen leidt tot een rustiger 
hartslag en minder stress. Ook wordt het 
gelukshormoon aangemaakt. Meerstemmig 
zingen leidt tot het gevoel van controle en 
saamhorigheid. Kortom, ga zingen voor 
gezondheid en geluk. Het Bühnerpopkoor 

biedt nu de mogelijkheid tijdens drie gratis 
introductieavonden. Deze zijn op dinsdag 
7, 14 en 21 maart in restaurant El Zorro in 
Buinen. Het Bühnerpopkoor is een gemengd 
koor. Er wordt meerstemmig gezongen. Er 
is plaats voor elke stemsoort. Liefde voor 
muziek is voldoende om met ons mee te 
doen. Kijk voor meer informatie op de site 
van het koor. www.buhnerpopkoor.nl

Ondernemers uit Borger bezochten 
‘spannendste bedrijf van Nederland’
Een grote groep ondernemers uit Borger bracht vorige week- met de spelersbus 
van FC Emmen en uitgezwaaid door OEK -  een bezoek aan EDC/Easy Toys in 
Veendam, ongetwijfeld het snelst groeiende en zeker meest spannende bedrijf  van ons 
land.

Onderweg vertelde Ben Haverkort, 
commercieel directeur van FC Emmen, over 
de samenwerking tussen zijn club en dit 
bedrijf. In Veendam kregen de ondernemers 
vervolgens een rondleiding van Henriette 
Idema langs onder meer kantoren en het 
zeer gestructureerde magazijn. Ook werd 
een quiz gehouden waarbij de kennis van de 

ondernemers getest werd over de producten 
van Easy Toys. De quiz werd overigens 
gewonnen door Bas Vogelzang. De zeer 
geslaagde avond werd afgesloten met een 
drankje. Namens Easy Toys kregen de 
ondernemers uit Borger allemaal een goed 
gevulde goodiebag mee naar huis.

‘Hannes en Hannie in de winter’
Vrouwen uit Borger en Bronneger 
maakten Kinderboek 
Het nieuwe boek van Greet Beerman uit Borger en met illustraties van Olga Alting 
van Geusau uit Bronneger is op vrijdag 24 februari jl. verschenen. Dit kinderboek 
wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. 

Dit boek gaat over Hannes de haan en 
Hannie de kip in de winter. Ze beleven allerlei 
leuke en spannende avonturen. Af  en toe zijn 
ze stout, ze lopen dan weg uit de tuin van de 
boer. Hij heeft een mooi kippenhok voor hen 
getimmerd. Spinnie de spin, Rupsie de rups 
en de vijftig musjes doen ook mee. Zij mogen 
van Hannes en Hannie bij hen in het kippen 
hok wonen. De vijftig musjes wonen in de 
kastanjeboom.
 
Over de auteur
Greet Beerman woont in Borger. Vanaf  haar 
veertiende herschreef  ze al verhalen in haar 
eigen stijl over series die ze op tv had gezien. 
Ze knipte de foto’s uit de tv-gids en plakte die 
erbij. Ze heeft drie volwassen kinderen, twee 

jongens en een meid. Als de kinderen vroeger 
naar bed gingen, werd er altijd voorgelezen. 
Dat doet ze nu nog met haar kleinkinderen.

Olga Alting van Geusau woont in Bronneger, 
een klein dorp onder de rook van Borger. 
Ze heeft vier kinderen, vijf  kleinkinderen en 
één bonuskleinkind. Tekenen is van jongs af  
aan haar ding, de natuur haar grote inspirator 
en de Franse impressionisten zijn favoriet. 
Ze studeerde aan Academie Minerva in 
Groningen en gaf  jarenlang les in de creatieve 
vakken. Illustreren, beeldend vertellen, is een 
uitdaging waar zij enorm veel plezier in heeft. 
Vooral voor een inspirerend kinderboek als 
dit.

Opfriscursus Verkeer inclusief praktijkles
Een lange rijervaring is waardevol, maar toch kunnen bij het ouder worden fysieke 
vaardigheden ongemerkt achteruitgaan. Ook worden wegen steeds drukker, 
verkeersregels veranderen en er komen nieuwe vervoersmiddelen bij. Hierdoor kun 
je erg tegen autorijden op gaan zien. Veilig Verkeer Nederland biedt speciaal voor 
senioren een leuke en leerzame cursus aan, waarbij de verkeerskennis wordt opgefrist. 
Zo krijg je meer vertrouwen en blijf  je een bewuste verkeersdeelnemer. 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Zuidoost 
Drenthe organiseert deze cursus speciaal 
voor 50 plussers in samenwerking met 
opleidingscentrum DIBO in Emmen op 
maandag 13 maart en woensdag 15 maart 
van 9 tot 12 uur. Op maandagochtend is er 
uitleg over o.a. de nieuwe verkeersborden/ 
regels en belijning. Daarna volgt een 
rijvaardigheidstraining op de baan in eigen 
auto. Ook berm rijden is mogelijk in een 
auto van DIBO. Op woensdagmorgen staat 

een rit in eigen auto met een gediplomeerde 
rijinstructeur gepland. Daarnaast is er een 
ogen- en reactietest. Ook is er dan een 
verkeersquiz. Door financiële ondersteuning 
van Veilig Bereikbaar Drenthe kan aan een 
opfriscursus worden deelgenomen tegen een 
gereduceerd tarief. Inlichtingen en opgave 
kan middels een mail naar veiligverkeer.
emmen@gmail.com of  bel naar DIBO 0591 
- 61 29 42.

Belastingaangifte: de bibliotheek helpt je op weg
Belastingspreekuren in de gemeente 
Borger-Odoorn
Voor 1 mei moet bijna iedereen belastingaangifte doen. Dit is niet voor iedereen 
gemakkelijk. Daarom helpt de bibliotheek mensen op weg. De bibliotheek organiseert 
belastingspreekuren en daar kunnen mensen gebruikmaken van een computer en 
printer. Iedereen is van harte welkom, u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

Belastingspreekuren
De data waarop Belastingspreekuren staan 
gepland zijn: 4 en 5 april van 18.00 – 20.30 
in Bibliotheek Borger en 13 april van 14.00 
– 20.00 in Bibliotheek Nieuw Buinen en 11 
april van 18.00 – 20.30 uur in Bibliotheek 
Odoorn. Dit gaat uitsluitend op afspraak en 
aanmelden hiervoor kan via de Bibliotheek, 
Gea Uil g.uil@biblionetdrenthe.nl  of  
telefonisch 088-012 8000.

Gratis cursussen
De belastingaangifte gebeurt tegenwoordig 
digitaal. De bibliotheek biedt gratis cursussen 

voor wie dit lastig vindt.

Wie nog (bijna) nooit met een computer 
gewerkt heeft, kan dit leren bij de basiscursus 
Klik&Tik. En voor wie graag wil leren hoe je 
met DigiD werkt, is er de cursus Aan de slag 
met je DigiD. Voor vragen over het werken 
met een tablet, e-reader of  smartphone 
kunnen klanten terecht bij het Digitaal 
Spreekuur. Voor informatie over de cursussen 
kunt u contact opnemen met Gea Uil 
g.uil@biblionetdrenthe.nl  of  telefonisch 
088 - 01 28 000. 

Nieuwe muzikale talenten in Podium34
in Borger
Groot talent Katie Koss samen met 
aanstormend nieuw Drents talent uit 
Meppel, Anique in Podium34 te Borger.

Katie Koss
Voor de van origine Oekraïense Katie 
Koss (Katja Poltavets) draait het allemaal 
om zelfontwikkeling en -reflectie. Met haar 
zwoele en soulful indie-pop neemt ze je mee 
in haar zelfstudie. Ze onderzoekt zichzelf, 
verwondert zich over haar perspectief  en 
reflecteert over onderwerpen als vrijheid, 
female empowerment, zelfbeschikking en 
multiculturaliteit.
 
Voor haar moderne en verhalende stijl, met 
signature gitaarspel en melodieuze bas als 
rode draad (denk North Sea Jazz meets 
Lowlands), wordt ze geïnspireerd door 
Lianne la Havas, Arlo Parks en Leon Bridges. 
Hierin geeft ze zichzelf  bloot om zichzelf  te 
ontwikkelen, grenzen te verleggen en nieuwe 
perspectieven te introduceren. Voor anderen, 
maar vooral voor zichzelf.
 
Nederland maakte begin 2022 kennis met 
Katie Koss toen ze met MEAU een duet 
zong in de Giro555 tv-uitzending voor de 
slachtoffers in Oekraïne. Niet lang daarna 
maakte ze indruk bij Humberto, tourde ze als 
OOR-talent mee met de Popronde en was ze 
tour-support van Sabrina Starke.
 
In het najaar van 2022 bracht ze haar debuut 
EP ‘I'm changing my mind’ uit, waarmee ze 
zichzelf  én anderen uitdaagt om los te komen 
van vastgeroeste overtuigingen. Komend jaar 
is Katie vastberaden om mensen in beweging 
te brengen, o.a. stond ze al op Noorderslag 
2023.
Anique
Anique is een 16-jarig, muzikaal multitalent 
uit Meppel, die luisteraars weet te raken met 

haar heldere, eigen stemgeluid. In 2021 is ze 
via Instagram opgemerkt door Ilse DeLange 
en tekende ze een contract bij Universal 
Music Publishing/Firefly Music Publishing 
voor het schrijven van songs. Ze heeft al heel 
wat songs geschreven, zowel in Nederland 
als in Stockholm. Begin 2022 tekende ze 
een platencontract bij Spark Records, het 
platenlabel van Ilse DeLange. Op 1 juli 
kwam Anique haar debuutsingle “There 
With You” uit, die ze live heeft mogen spelen 
bij RENZE op RTL4 en bij verschillende 
landelijke en regionale radiostations. 

Deur open: 20.30 uur. Aanvang: 21.00 uur. 
Tickets vv: €8,50 incl servicekosten. Kassa: 
€10,00. Gratis entree tot en met 17 jaar, maar 
vol is vol. www.podium34.nl.

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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Aanstaande zondag is er een wandeltocht 
in Gieterveen
 
Op zondag 5 maart a.s. wordt er een wandeltocht georganiseerd in Gieterveen. De 
start is vanuit het dorpshuis Ous Hoes te Gieterveen.

Er zijn verschillende afstanden en starttijden: 
De wandelaars voor de 20 en 25 km kunnen 
starten vanaf  9.00 uur. De wandelaars voor 
de 10 en 15 km kunnen starten vanaf  10.00 
uur. De wandelaars voor de 5 km kunnen 
starten vanaf  11.00 uur. De uiterlijke 
vertrektijd is 13.30 uur en de sluiting is om 

15.30 uur. Onderweg wordt er koffie, water 
en een versnapering aangeboden. De kosten 
zijn 7,50 euro voor volwassenen en 4,00 euro 
voor kinderen tot 12 jaar. De routes zijn 
bepijld en gaan soms over onverharde ( wel 
goed begaanbare paden).

Start bij Alinghoek in Drouwen
Naar Bronneger en terug
Nationaal Park Drentsche Aa houdt op zaterdag 4 maart a.s. van 10:00 uur tot 14:00 
uur een wandeling op het Drouwenerzand. Het Drouwenerzand is een natuurgebied 
van Het Drentse Landschap dat de status Natura 2000 en Aardkundig Monument 
heeft. Bijzonder is de nog steeds actieve zandverstuiving, waarmee we kennismaken. 
We verlaten het Drouwenerzand al snel en zoeken een weg naar het dorp Bronneger. 
Start: Parkeerplaats Café -Restaurant Alinghoek, Alinghoek 16A in Drouwen.

Onderweg maken we o.a. kennis met de 
Bloemendellen, ook wel Beuving’s zaandtie 
genoemd. Het geaccidenteerde heideveld is 
eveneens in bezit van Het Drentse Landschap 
en laat zien hoe het landschap er voor de 
ontginningen heeft uitgezien. Verderop 
tijdens de wandeling bezoeken  we de vijf  
hunebedden bij Bronneger en zien we enkele 
grafheuvels.

De wandeling duurt 4 uur en is ca 8 km. 
Voor onderweg zelf  een lunchpakket en 
wat te drinken meenemen. Na afloop van 
de excursie wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche 
Aa. Waterdichte schoenen en een verrekijker 
worden aanbevolen. Honden worden niet 
toegelaten tijdens deze wandeling.

Seizoenswandeling bij Buitencentrum 
Boomkroonpad in Drouwen
5, 12 en 26 maart kunt u met het hele gezin mee met een gids van Staatsbosbeheer 
voor een educatieve seizoenswandeling. De gids van Staatsbosbeheer neemt u graag 
mee voor een wandeling door boswachterij Gieten – Borger.

Tijdens de wandeltocht vertelt de gids u 
graag over het ontstaan van Boswachterij 
Gieten – Borger, over het gevarieerde bos 
en de vele soorten dieren die hier leven. Elk 
seizoen heeft zijn eigen aandachtspunten. In 
februari merk je dat de winter naar het einde 
gaat en het voorjaar aanstaande is. Met het 
zachte weer beginnen vogels te zoeken naar 
nestelmaterialen. Ook beginnen al voorzichtig 
vroege bloeiers hun kleuren te laten zien.

Met een beetje geluk kunt u de bloei van de 
hazelaar zien; deze heeft hele kleine bloemen 
die normaal gesproken niet zomaar opvallen.

Na de wandeling is er nog de mogelijkheid 
om het Boomkroonpad te bezoeken. Ga 
naar de toppen van de bomen op 22.5 meter 
hoogte. Ook is het mogelijk om de kinderen 

te laten spelen op de speelweide of  in het 
Lorkenspeelbos. Nog even neuzen in het 
buitencentrum waarin een leuke winkel is 
gevestigd en een presentatie over het bos is te 
zien. Of  geniet nog even na bij Bospaviljoen 
de Woudstee van uw heerlijke wandeling.

Informatie
De seizoenswandeling vindt plaats op 
zondag 5, 12 en 26 maart a.s. en start om 
13:30 uur.  De wandeling duurt ongeveer 
anderhalf  tot twee uur. Het is handig om 
stevige wandelschoenen aan te trekken. 
De kosten zijn € 6,- voor volwassenen en 
€ 4,- voor kinderen van  4 t/m 12 jaar. 
Vooraf  aanmelden:www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten/hondsrug/seizoenswandeling-
hondsrug

‘zo’n groot feest is voor herhaling vatbaar’
Knolpowerweekend in Drouwenerzand 
Attractiepark
Online tickets via www.drouwenerzand.nl
Nederlands bekendste YouTuber, Enzo Knol, zet Drouwenerzand Attractiepark  nog 
een keer op z’n kop! Tijdens het zogeheten ‘Knolpowerweekend’, op 15 en 16 april, is 
het Attractiepark wederom volledig in Knolpowersfeer. Omdat Drouwenerzand graag 
elk jaar iets nieuws wil laten zien zal ook dit Knolpowerweekend een andere invulling 
hebben dan vorig jaar.

‘Gedurende het hele seizoen ontvingen we 
nog heel veel reacties van onze gasten over 
het Knolpowerweekend’, aldus directeur/ 
eigenaar Bert van der Linde, ‘iedereen was 
laaiend enthousiast of  teleurgesteld dat ze er 
niet bij konden zijn. Sommigen waren te laat 
met het kopen van de tickets, beide dagen 
waren stijf  uitverkocht, anderen kwamen 
er te laat achter dat Enzo in april bij ons 
was geweest’. Van der Linde stelt kinderen 
niet graag teleur dus werd er gepolst of  
Enzo ‘bereid was’ om nog een keer zijn 
medewerking hieraan te verlenen. ‘Net als wij 
had hij de samenwerking vorig jaar positief  
ervaren, dus er werd al snel een weekend 
geprikt’.

Uiteraard is Enzo beide dagen aanwezig en 
zal hij vanaf  het podium vragen van zijn fans 
beantwoorden, middels een ‘kansspel’ maken 
fans kans op een prijs die ze op het podium 
uitgereikt krijgen door Enzo. Een aantal 

gelukkigen maken zelfs kans op een ritje met 
Enzo in een attractie. 

Ook tijdens de ‘Knolpowerdagen’ hanteert 
Drouwenerzand Attractiepark hun 
welbekende all-in formule. Daarnaast staan er 
tijdens dit weekend ook een aantal foodtrucks 
waar gasten (extra) gratis food kunnen halen.  

Toegang voor het Knolpowerweekend is 
alleen mogelijk met online ‘Knolpowertickets’ 
(beschikbaar op de website Drouwenerzand) 
Na aankoop van de ticket(s) kan men zich 
aanmelden voor een heuse ‘meet & greet’ met 
Enzo, hierna vindt er een loting plaats wie 
hiervoor in aanmerking komen.

Directeur Bert van der Linde is blij dat Enzo 
net zo enthousiast is als hij en zijn team; ‘deze 
tweede editie wordt nóg gaver dan de vorige, 
we hebben er zin in!’

Filmavond in Bibliotheek Odoorn met 
La vérité
Op donderdagavond 9 maart draaien we weer een mooie film in de bibliotheek, dit 
keer de film La vérité met o.a. Catherine Deneuve. Een beroemde Franse actrice 
(Catherine Deneuve) publiceert haar memoires, getiteld ‘La vérité’. Haar dochter 
(Juliette Bincoe) en Amerikaanse man komen naar Parijs en ontdekken dat het boek 
vol leugens staat.

Joost Broeren-Huitinga (Filmkrant 25-2-
’20): ‘prachtig intiem familiedrama met 
een hoofdrol voor herinneringen'. VPRO 
Cinema: ‘De eerste internationale film van 
de Japanse grootmeester (…) is een zowel 
grappig als bijtend portret van een gebroken 
gezin, waarin iedereen (…) een rol speelt’ (4 
sterren). Ab Zagt (AD 4-6-’20): ‘meer dan een 
confrontatie tussen een moeder en dochter 
(...) geeft ook inzicht in de psyche van een 
ster die denkt alles en iedereen naar haar hand 

te kunnen zetten. Deneuve leeft zich helemaal 
uit in deze vertolking' (4 sterren).

De avond begint om 19.30 uur en na afloop 
is er mogelijkheid tot napraten. Entree  
€ 10,00 voor niet bibliotheekleden en € 8,00 
voor bibliotheekleden. Dat alles inclusief  
koffie/thee. De bibliotheek is gevestigd aan 
de Hoofdstraat 24 in de Oringer Stee. 
www.bibliotheekodoorn.nl

Ingezonden brief | Landbouw
 
Kent u de uitdrukking ‘ Geen profeet wordt in eigen land geeerd of  kan er iets 
goed komen uit Nazareth. Het zijn kernachtige bijbelse uitdrukkingen. De 
betekenis hiervan is dat wat van eigen land , gebied of  persoon is nooit wordt 
gewaardeerd.

Welnu dit is precies van toepassing op de landbouw. In het buitenland is enorme 
waardering voor de prestaties in onze landbouwsector. Men heeft bewondering voor onze 
boeren die voor voedselzekerheid en een prima kwaliteit van ons voedsel zorgen en dat 
met naar verhouding beperkte sproeimiddelen en meststoffen. China wilde bijv. alleen 
maar melk- poeder importeren uit Nederland omdat die gegarandeerd veilig was. Dit naar 
aanleiding van melk uit China zelf  die bedorven was.

Hoe anders is de houding t.o.v. de landbouw in eigen Land. Het is er om misselijk van 
te worden. Alleen maar kritiek op de boeren. Het zijn dierenbeulen, gifspuiters die ook 
nog de natuur verpesten en bovendien hangen ze aan de subsidietrog. Ik heb geen zin 
hier allemaal op in te gaan. Het is alleen pertinent niet waar. Veehouders zorgen in het 
algemeen goed voor hun vee, anders zouden de koeien niet zoveel melk kunnen geven! 
Bedenk dat als de veehouderij uit Nederland verdwijnt, wat de Dierenparij zo graag wil, 
de veehouderij wordt verplaatst naar landen waar het met het welzijn van het vee veel 
slechter is gesteld. En dan nog: wat is het je waard de voedselzekerheid die in ons land zo 
vanzelfsprekend is. 

In de afgelopen zomer die extreem droog en heet was in Europa , had ons land nog 
bijvoorbeeld prima tarwe en gerst opbrengsten in tegenstelling tot de rest van Europa 
dankzij het nog altid relatief  gezien gematigd klimaat, vruchtbaar landbouwgrond en 
uitstekend vakmanschap van onze boeren. Inmiddels is het een trieste constatering dat 
hier een aanzienlijk deel van de boeren van de overheid moet stoppen, terwijl boeren In 
Zuid-Europa wel mogen blijven, terwijl daar de de boel in brand staat en de gewassen 
verdrogen!  

G. Herweijer,
Buinerweg 19 te Ees.

Fotoclub Borger-Odoorn presenteert
‘Foto van de maand februari’

Bruggen waren deze maand het thema. Er werden foto’s ingeleverd van vele soorten 
en modellen; o.a. moderne, oude romeinse, grote (Rotterdam) en kleine bruggen.

Maar de foto, van een bruggetje over een 
zijtak van het kanaal Buinen-Schoonoord 
richting Westdorp, kreeg verreweg de meeste 
punten van de clubleden. Deze zeer sfeervolle 
foto is gemaakt in het zgn. "gouden uurtje” in 
de vroege ochtend, door Gea Bartels. Op de 

tweede plaats, een foto van de onderkant van 
een brug, is gemaakt door Leentje Roelofs. 
Jannet de Roode eindigde op de derde plaats 
met haar foto van Venetiaanse bruggen. Zie 
ook www.fcbo.nl
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‘Dit voorziet nadrukkelijk in een behoefte’
Eerste Buurtkamer Borger-Odoorn 
officieel geopend

Hoewel de Buurtkamer in Nieuw Buinen al vanaf  half  januari in gebruik is, werd 
‘de woonkamer van en voor Nieuw Buinen’ woensdag officieel geopend. Wethouder 
Bernard Jansen van de gemeente Borger-Odoorn nam die opening voor zijn 
rekening. ‘Met deze en straks andere te realiseren Buurtkamers willen we vooral de 
zichtbaarheid en de bereikbaarheid van voorzieningen voor inwoners vergroten’, liet 
Jansen bij de opening weten. ‘Het is ons doel om in de nabije toekomst meerdere 
Buurtkamers in onze gemeente te realiseren’, beloofde hij bovendien.

Elke ochtend geopend
De eerste Buurtkamer van de gemeente 
huisvest in het MFA in Nieuw-Buinen. 
Inwoners van Nieuw-Buinen kunnen er elke 
ochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur terecht 
als ze vragen hebben over wonen, welzijn 
en zorg. Elke donderdagochtend kunnen 
ze bovendien terecht voor vragen over taal, 
rekenen en het gebruik van de computer. 
Ook voor hulp bij solliciteren kun je er op 
donderdagochtend terecht.

Samenwerking
In de Buurtkamer in Nieuw-Buinen werken 
Andes, de sociale teams van de gemeente, 
Lefier, Woonservice en de gemeente 
Borger-Odoorn nadrukkelijk samen. Deze 
organisaties zorgen samen voor mensen die 
inwoners van Nieuw-Buinen verder kunnen 
helpen. ‘De Buurtkamer in Nieuw-Buinen 
voorziet ondertussen al in een behoefte. Veel 
mensen maken er namelijk al gebruik van’, 
liet de wethouder nog weten. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Foto: Auniek K.E. Klijnstra

Vier jubilarissen onderscheiden bij
EHBO-vereniging Borger

Tijdens de jaarvergadering van EHBO-vereniging Borger op 21 februari jl. werden 
vier leden onderscheiden door voorzitter Bert Viel vanwege vele jaren EHBO-
lidmaatschap.

Het “Bronzen draaginsigne met de gouden 
Tilanus” werd uitgereikt aan Evelien 
Leutscher voor 50 jaar lidmaatschap en aan 
Anita ter Horst voor 40 jaar. Tevens was 
Anita van 1982 tot 2011 ook voorzitter. 
Gerda Haandrikman en Mandy van Beek 
- respectievelijk 25 en 20 jaar lidmaatschap 
- werden beiden onderscheiden met het 
“Bronzen draaginsigne met de zilveren 
Tilanus”. Naast de insignes ontvingen de 
jubilarissen een bijbehorende oorkonde van 
EHBO Nederland en van de eigen vereniging 
felicitaties en bloemen. Mandy was tijdens de 

uitreiking verhinderd en krijgt deze op een 
later tijdstip overhandigd.

De EHBO-vereniging Borger kan nog 
enthousiaste leden gebruiken. Bent u 
geïnteresseerd maar hebt u geen diploma 
dan kunt u via de vereniging een EHBO-
opleiding volgen. Voor vragen kunt u contact 
op nemen met het secretariaat (Wilma 
Nieuwenhuis) te bereiken onder 06-50 54 31 
13 of  email: secretariaat.ehboborger@gmail.
com.

v.l.n.r. Bert Viel (voorzitter EHBO-vereniging Borger), Gerda Haandrikman, Evelien Leutscher en 
Anita ter Horst
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Terugblik kennisavond Into Nature i.s.m. 
ASTRON in Drouwen 
 
Op donderdag 16 februari was alweer de derde kennisavond van Into Nature in 
het Dorpshuis in Drouwen. Hilde de Bruijn, artistiek leider van Into Nature, 
heette het publiek van bijna 50 geïnteresseerden welkom bij de bijeenkomst die 
in samenwerking met ASTRON werd georganiseerd. Wat opviel: de enthousiaste 
reacties van het betrokken en nieuwsgierige publiek. Zoals Hilde na afloop zei: 
“Ontzettend leuk om te zien dat informatie over de eigen omgeving in samenhang 
met kunst op veel belangstelling kan rekenen. Tijdens zo’n avond komen de vragen 
die een kunstenaar over het gebied stelt extra kennis vanuit de betrokken organisatie 
en de cultuurhistorie van het landschap samen!”
 
Gastspreker Peter Bennema vertelde over de 
ontstaansgeschiedenis van het natuurgebied 
waarin LOFAR ligt ingebed en liet ook 
foto’s zien van een aantal bijzondere planten 
en dieren die rond de telescoop leven. 
Aansluitend gaf  kunstenares Ilke Gers een 
toelichting op haar artistieke praktijk. In 2023 
realiseert zij een kunstwerk op de 12 doeken 
die de antenne-units van de superterp van 
LOFAR bedekken. 

Als laatste was Marco de Vos, managing 
director bij ASTRON, aan het woord. Hij 
nam de aanwezigen mee in wat die telescoop 
nu eigenlijk doet en wat de belangrijkste 
ontdekkingen zijn die de wetenschappers tot 
nu toe met de telescoop gedaan hebben.
 

Volgende kennisavond: donderdag 9 
maart
Heb je deze kennisavond gemist of  smaakt 
het naar meer? De volgende kennisavond 
is op donderdagavond 9 maart! Het Deens-
Engelse duo Baum & Leahy is gefascineerd 
door de oudste levende organismen op onze 
planeet: microben. We gaan met hen en met 
een tweetal wetenschappers in gesprek over 
het belang van bodemmicroben voor een 
duurzame toekomst over de bodem van het 
Drouwenerzand en natuurlijk ook over kunst 
met microben.
 
Locatie: Dorpshuis Drouwen, Schoolstraat 
10-A 9533 PL. Tijdstip: 9 maart inloop met 
koffie en thee om 19.15 uur, start avond 
19.30 uur.

4 Vrouwen in Gieten werden gehuldigd
 
Op dinsdag 21 februari jl. zijn tijdens 
de jaarvergadering van de Vrouwen van 
Nu in Gieten een viertal jubilarissen 
in het zonnetje gezet. Willy Bos (40 
jaar lid) ontving het zilveren vignet, 
Ina Oosterhuis (50 jaar lid) ontving 
een tissuedoos, Mina Hoving (60 jaar 
lid) en Jennie Mulder (ook 60 jaar lid) 
ontvingen een theedoos. Uiteraard ging 
dit vergezeld met een bloemetje.
 
Na afloop van het officiële gedeelte kreeg 
Hans Hoekstra van ‘Hoekstra Ongedierte 
Bestrijding’ in Gieten het woord om 
ons het één en ander te vertellen over 
ongediertebestrijding. De volgende 
bijeenkomst is op dinsdag 21 maart 2023 

bij Jimm's in Gieten. Johanna Hoekstra 
maakt ons dan wegwijs in de manier om te 
"ontspullen".

Cuby Museum Grolloo weer open voor 
publiek
Na een periode van drie maanden gesloten te zijn geweest vanwege de hoge 
energielasten, gaat het Cuby Museum vrijdag 3 maart weer open voor het publiek. 
Bezoekers zijn vanaf  die dag weer welkom tussen 11.00 en 17.00 uur in het museum 
aan de Voorstreek in Grolloo.

Nog tot half  april is de expositie “80 Jaar 
Muskee, Harry Spreekt, Stap in de wereld van 
Muskee” te bewonderen. Daarna wordt in het 
museum het een en ander veranderd en zal 
een nieuwe expositie worden ingericht.

De huidige expositie, over het leven van 
Harry Muskee, heeft een record aantal 
bezoekers getrokken. In 2021, het eerste jaar 
dat de tentoonstelling te zien was, kwamen 
er 4503 bezoekers op af. Verleden jaar, 
toen dezelfde expositie liep werd dat aantal 
overtroffen en kwam er een record aantal 
bezoekers op de teller: meer dan 4600. Zoveel 
gasten heeft het museum in één jaar nog niet 
eerder gehad.

Vanaf  vrijdag 3 maart staan vrijwilligers 
van het Cuby Museum weer klaar om een 
nieuw seizoen in te gaan. Vast staat dat een 
aantal zaken in het museum bij het openen 
van de nieuwe tentoonstelling, eind april, zal 
veranderen, maar ook veel vertrouwde zaken, 
zoals het populaire podcastsysteem, blijven.

Een week na de heropening op 3 maart, 
zondag 12 maart, houdt het Cuby Museum 

haar speciale middag voor vrienden, 
vrijwilligers en sponsors. Special voor die 
middag verzorgen Big Bo Brocken en Marc 
Stakenburg een optreden met een klein deel 
van hun theaterprogramma: “Wie is Robert 
Johnson, niet?”. 

Het is die middag een voorroefje van de 
volledige voorstelling die ze zaterdagavond 
15 april op initiatief  van het Cuby Museum 
geven in zaal Hofsteenge in Grolloo. Kaarten 
daarvoor zijn inmiddels bij Hofsteenge in de 
voorverkoop verkrijgbaar. De voorstelling 
“Wie is Robert Johnson, niet?” gaat over de 
fantastische verhalen die de ronde doen over 
blues muzikant Robert Johnson.

Met de heropening gaat het Cuby Museum 
op 3 maart haar twaalfjarig bestaan in en 
het museum heeft als doel de herinnering 
aan Harry Muskee en Cuby & The Blizzards 
levendig te houden. Voor bezoekers van 
het museum is het aan te raden vooraf  te 
reserveren, via de website van het museum, 
www.cubymuseumgrolloo.nl bij “bezoek” in 
de menubalk.

Accountantskantoor Ten Cate Open 2023 
in Gasselte
Na 3 jaar afwezigheid organiseert GKTC uit Gasselte weer haar open tennistoernooi, 
het Accountantskantoor Ten Cate Open 2023. Vanaf  maandag 27 maart t/m 2 april 
wordt dit toernooi in Gasselte gehouden.

Hij of  zij die dit jaar minstens 17 jaar is, 
nodigen we uit om zich op te geven voor 
één van de eerste toernooien van het 
tennisseizoen. Kun je vast warmlopen voor 
de voorjaarscompetitie.

Voor de speelsterkte 6, 7, 8 en 9, in de 
categorieënheren dubbel(HD), damesdubbel 
(DD), of  gemengd dubbel(GD), komt 
iedereen in de gelegenheid zich op te geven 
voor ons toernooi. Het toernooi wordt 

gespeeld onder toezicht van de KNLTB. 
Van maandag 27 maart t/m vrijdag 31 maart 
wordt er in de avond gespeeld vanaf  18.00 
uur. Zaterdag 1 april en zondag 2 april wordt 
er de hele dag gespeeld, op zondag worden de 
finales gespeeld.

Inschrijven kan t/m 16 maart via www.
toernooi.nl. Hier is ook het reglement van het 
toernooi te vinden. Voor verdere informatie 
en vragen een e-mail naar tc@gktc.nl.

Journalist Koos Dijksterhuis lijstduwer 
Water Natuurlijk
Journalist Koos Dijksterhuis staat als lijstduwer op de lijst van Water Natuurlijk voor 
waterschap Hunze en Aa's op plek 16. De waterschapsverkiezingen zijn 15 maart. 
Hij schrijft onder de titel 'Natuurdagboek' een column in dagblad Trouw. In januari 
schreef  hij een column over dat de terugkeer van zeegras niet vanzelf  gaat. Dat speelt 
in de Waddenzee, die grenst aan het gebied van Hunze en Aa’s.

Koos Dijksterhuis (1962) is een Nederlandse 
schrijver, journalist en dichter. Dijksterhuis 
groeide op in Amersfoort, waarna hij biologie 
en sociologie studeerde in Groningen. Drie 
keer per week schrijft hij in het dagblad 
Trouw het Natuurdagboek, een column over 
natuur. Hij heeft ook vrij veel geschreven 
in NRC Handelsblad. Dijksterhuis schrijft 
boeken, columns, recensies en reportages, 
over van alles, maar vooral over de natuur.

In 2022 verscheen Dijksterhuis' met veel 
foto's geïllustreerde boek over schelpen 
en andere weekdieren: Noordkrompen, 
zee-engelen en koffieboontjes. Eerder 
schreef  hij een boek over de natuur van 
Schiermonnikoog en vijf  vogelmonografieën, 
zoals De kiekendieven van het Oldambt over 
de grauwe kiekendief, en Een Groenlander 
in Afrika, over de drieteenstrandloper. In de 
Vogelreeks van Atlas Contact schreef  hij De 
spreeuw en De zwarte specht. Dijksterhuis' 
natuurboeken zijn een mix van ecologie voor 
leken en (menselijke) verhalen.

Dijksterhuis schrijft ook vormvaste gedichten 
op rijm. Op de website plezierverzen.nl 
kan men zich aanmelden voor het gratis 

pleziervers van de week. Hij werkte drie 
jaar in Pakistan als voorlichter en redacteur, 
en was enkele jaren uitgever van het 
milieutijdschrift De Kleine Aarde. Sinds 2020 
is samen met Rob Buiter hij hoofdredacteur 
van tijdschrift De Levende Natuur. Koos 
Dijksterhuis woont in Groningen. Hij heeft 
twee kinderen.  Zie voor meer informatie o.a. 
dijksterhuis.net

Deelname van Judovereniging Borger aan 
Zechstein toernooi
Judovereniging Borger nam zaterdag 
met acht judoka’s deel aan het Zechstein 
toernooi te Oude Pekela. Dit toernooi 
op twee wedstrijdmatten in de dojo van 
Zempo voor beginnende judoka’s is een 
mooie opstart naar grotere toernooien.

Voor een gevulde tribune probeerden de 
deelnemers de nodige punten te pakken. 

Bij Borger resulteerde dat in de volgende 
podiumplaatsen: een eerste voor Milan van 
Zwol en Floris Keizer, een tweede voor Jens 
Horring, plaats drie voor Thomas Bloem, 
Hugo Kaspers en Ronaldo Peters en een 
vierde voor Maxx Wubs en Dèstan van 
Dommelen.

Milan van Zwol op de 1ste en Thomas Bloem op de 
3de plaats

Cursus Valpreventie in Borger
Merkt u dat u af  en toe wat minder vast op de benen staat of  dat u vaker struikelt 
of  valt? Geeft u zich dan op voor de cursus valpreventie. In deze cursus van 3 
bijeenkomsten leert u hoe u vallen kunt voorkomen en hoe u op moet staan als u 
onverhoopt toch gevallen bent. Informatie wordt afgewisseld met bewegen.

Balans, coördinatie en sterke spieren zijn 
belangrijk om vallen te voorkomen. U 
krijgt hier oefeningen voor. De cursus is 
afwisselend en leerzaam. NB: In deze cursus 
zit niet het oefenen van valtechnieken.

Data: Maandagen 13, 20 en 27 maart. 
Tijd: 09.30 – 11.30 uur. Locatie: MFA ‘Het 

Hunzehuys’ in Borger (Molenstraat 3F). 
Kosten: € 15,00 voor de gehele cursus 
incl. cursusboek en 2x koffie/thee per 
bijeenkomst. Docent: Petra van den Bosch, 
combicoach seniorensport. 

Opgave: Vóór 9 maart bij Petra   
06 – 11 39 43 01 
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl



30 Dinsdag 28 februari 2023



31 Dinsdag 28 februari 2023

In de buurt van Gasselte
Kennismakingsochtend 
In Het Wilde Weg
Om een indruk te krijgen van de opleidingen en activiteiten die In 
Het Wilde Weg organiseert op het gebied van eetbare wilde planten, 
én  elkaar te leren kennen, is er op zondag 5 maart een vrijblijvende 
kennismakingsochtend in de buurt van Gasselte. Tim en Leah 
van ‘In Het Wilde Weg’ vertellen wat je allemaal kunt verwachten 
tijdens de jaaropleiding en geven je een indruk van de activiteiten 
en kanotochten die zij organiseren. Verder is er tijd om elkaar te 
ontmoeten en bij een kampvuurtje te genieten van een hapje en een 
drankje met eetbare wilde planten.

Datum: zondag 5 maart 10.30 tot 
circa 12.30 uur. Vooraf  opgeven 
bij Leah Groeneweg, info@
inhetwildeweg.nl of  tel.nr.  
06 - 14 13 67 34, exacte locatie 

ontvang je na aanmelding. De 
kennismakingsochtend is gratis, 
voor kosten van opleidingen en 
activiteiten kijk op
www.inhetwildeweg.nl

Boerenrock in Drouwenermond verder 
zonder boegbeeld Bjorn van der Veen
‘Ik ben een emotionele man, de tranen zullen 
nog wel komen’’
Zeg Boerenrock en je zegt Bjorn van der Veen. Logisch, want ruim vijftien jaar lang was hij 
medeorganisator van het feest, dat tijdens de meest recente editie tussen de 47.000 en 48.000 mensen 
trok. Was, want Van der Veen heeft vorige week laten weten te stoppen. Wel zal hij als vrijwilliger 
verbonden blijven aan het evenement. ‘Natuurlijk doet dit me wat. Ik moet echter eerlijk naar mezelf  en 
naar mijn mede-organisatoren blijven. Het evenement wordt steeds groter, professioneler en beter. Dat 
vraagt steeds meer van ons. Er komt steeds meer bij kijken. Ik kan er niet langer mijn ziel en zaligheid 
er in gooien. Daarvoor heb ik gewoon te weinig tijd. Het zou gewoon niet fair zijn om dan toch door te 
gaan.’

Geen sprake van ruzie
Van der Veen vertelt het allemaal op een rustige toon. 
Op haast analyserende wijze. Maar uiteraard doet zijn 
vrijwillige vertrek hem veel. ‘Ik ben een emotionele 
man, de tranen komen nog wel. Het is toch ook mijn 
kindje. Straks tijdens het Paasfeest en de bijeenkomst 
van de vrijwilligers houd ik het ongetwijfeld niet 
droog’, zegt Van der Veen, die benadrukt dat er van 
ruzie binnen de organisatie geen enkele sprake is.

Niet uit de lucht vallen
‘Deze beslissing komt natuurlijk niet zomaar uit de 
lucht vallen. We hebben er samen al verschillende keren 
uitvoerig over gesproken. En weet je, zo belangrijk vind 
ik het ook allemaal niet. Het verbaast me wel hoeveel 
reacties ik ondertussen al gekregen heb. Dat doet me 
natuurlijk wel wat.’ Van der Veen kijkt ondertussen 
stiekem al een beetje terug op vijftien jaar Boerenrock. 
‘Er was elk jaar wel wat bijzonders. Wat mij ontzettend 
goed heeft gedaan, was vooral de laatste editie. Tijdens 
corona hebben we twee jaar geen festival mogen 
organiseren. In die twee jaar hebben we echter bepaald 
niet stilgezeten. We hebben het evenement verder 
geprofessionaliseerd en tot in de details uitgewerkt. 
Dat zag je nadrukkelijk terug in de laatste editie. 
Klopt, het was op de camping wél wat rumoerig. Er 
werden vuurtjes gestookt. Wij hebben als organisatie 
de groene hesjes aangetrokken en zijn iedereen bij 
langs geweest. ‘Jullie zetten ons festival op het spel’ 
was onze boodschap. Gelukkig was het vervolgens snel 

gebeurd met de onrust. Weet je, ook dat is Boerenrock. 
Voorts bleek dat er gelukkig nog zoiets bestaat als 
sociale controle. We hebben voor ons optreden ook de 
complimenten gekregen van de politie’, zegt Van der 
Veen.

Natuurlijke manier
De groei van het evenement is volgens Van der Veen 
geleidelijk en op een natuurlijke manier gegaan. ‘De 
groei had zeker wel gevolgen voor de organisatie. 
Het vraagt steeds meer. Ga maar na; we leven in een 
nare wereld. Bij een evenement als dat van ons komt 
bijvoorbeeld ook het stikstof  probleem om de hoek 
kijken. Daar bemoeide ik me ook nadrukkelijk mee. 
Op een bepaald moment zijn dat zaken die je er niet 
‘gewoon even bij doet’. Die tijd is geweest. Dat kon 
nog wel toen het festival begon, met 300 mensen in een 
café.’

Streekgebonden en gezellig
Van der Veen ziet Boerenrock als een festival van 
elkaar en voor elkaar. ‘Boerenrock gaat ook zonder 
mij gewoon verder. Wel hoop ik dat het altijd een 
streekgebonden en gezellig feest zal blijven. Aan mij 
zal het in elk geval niet liggen. Ik zal me op mijn 
manier in blijven zetten. Misschien achter de bar of  als 
presentator van trekkertrek, want dat was toch wel echt 
mijn ding’, besluit Van der Veen. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)




