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•	 Borger	Zaterdag	belegde	een	zesdaagse	trainingskamp	in	het	Portugese	Albufeira

•	 Dorpsbelangen	Nieuw-Buinen	verwelkomde	het	500e	lid

•	 Speeltuinvereniging	Exloo	en	Spelweek	Borger	organiseerden	een	flessenactie

•	 Jannie	Trip	uit	Gieterveen	won	een	auto	bij	de	C1000	in	Gieten

•	 In	Valthe	werd	weer	de	Spek-	en	Bonen	wandeltocht	gelopen

•	 Het	Kerkje	in	Gieterveen	organiseerde	een	Open	Dag

•	 In	Borger	werd	de	Nieuwjaarsloop	gelopen

•	 In	Klijndijk	werd	voor	de	21e	keer	de	Udikloop	gehouden

•	 Berend	en	Aaltje	Scholtmeijer	uit	Borger	gaven	€2200	aan	KIKA

•	 Dorpsbelangen	Gasselternijveenschemond	organiseerde	een	gezellig	
	 snerttoernooi

•	 Nieuwjaarswandeling	in	Buinen	werd	een	groot	succes

•	 Tineke	Kolthof	nam	afscheid	van	RTV	Borger-Odoorn

•	 Den	Heijer	Optiek	vierde	de	verhuizing	naar	een	nieuw	pand	met	een	Open	Huis

•	 Marinka	van	Dijk	startte	als	nieuwe	huisarts	in	Nieuw-Buinen

•	 De	Nieuwjaarsbijeenkomst	van	Ondernemersvereniging	Borger	werd	goed
	 bezocht

•	 Informatiemarkt	over	nieuwe	MFA	in	Borger	druk	bezocht

•	 Jantje	Ziengs	was	35	jaar	werkzaam	als	peuterjuf	in	Exloo

•	 Aaltje	Ubels	vierde	haar	101e	verjaardag	in	Borger

•	 Toerfietsclub	Gieten	organiseerde	Tegelhuys	MTB	tocht

•	 Kniepertjesactie	OBS	de	Zwing	in	Exloo	werd	een	groot	succes

•	 In	Exloo	werd	voor	de	17e	keer	de	Hippische	week	gehouden

•	 Tineke	Kolthof	werd	erelid	van	RTV	Borger-Odoorn

•	 Familie	Meems	won	familievoetbaltoernooi	in	2e	Exloërmond

•	 Borger-Odoorn	zette	topdarter	Jan	Dekker	uit	Klijndijk	in	het	zonnetje

•	 Echte	Bakker	Poelstra	opende	nieuwe	winkel	in	Borger

•	 Yara	Schoemaker	werd	de	eerste	baby	in	2011	in	Borger-Odoorn

•	 René	Nijgh	maakte	zijn	rentree	in	het	eerste	elftal	van	v.v.	Valthermond

•	 Woning	Stoffeerbedrijf	Harms	opende	winkel	in	Gieten

•	 Theo	Visser	van	Tirolreizen.nl	reikte	een	reischeque	uit	aan	J.	Pruisscher	uit	
	 Exloo

•	 Een	70-jarige	Gieterveener	komt	te	overlijden	na	ernstig	ongeluk	in	Gieterveen

•	 Tijtje	Smalbil	nam	afscheid	van	peuterspeelzaal	’t	Hummeltjesheem	in	
	 2e	Exloërmond

•	 Country	Golf	Ees	organiseerde	een	succesvol	snerttoernooi

•	 Voor	de	13e	keer	werd	de	Schutrups	Wandeldag	in	Exloo	gehouden

•	 Borger-Odoorn	en	Aa	en	Hunze	ondertekenden	voorstel	Zorgexperiment

•	 Jens	Kobesen	uit	Exloo	was	succesvol	op	NJK	Zwemmen

•	 Kinderen	van	School	59	lazen	ouderen	voor	in	Nieuw-Buinen

•	 In	Valthermond	werd	het	nieuwe	hoofdveld	in	gebruik	genomen

•	 Janneke	Santing	kwam	terug	uit	Tanzania

•	 Ellis	Dost	van	Woonservice	werd	uitgeroepen	tot	de	beste	
	 coöperatiedirecteur	van	2010

•	 Jeroen	Weelinck	werd	de	nieuwe	voorzitter	van	Tennisvereniging	Borger

•	 H.K.H.	Prinses	Maxima	gaf	startschot	in	Exloo	van	het	project	“Jongeren	op	
	 Gezond	Gewicht”	

•	 Echtpaar	Nieborg	uit	Exloo	vierde	Briljanten	bruiloft

•	 Gemeente	Aa	en	Hunze	ontving	“Gouden	Bruidsparen”	op	Gemeentehuis	Gieten

•	 Jans	Sikkens	uit	Borger	was	60	jaar	koorlid	bij	Laudate	Vocalis

•	 Echtpaar	Pronk	uit	Borger	was	60	jaar	getrouwd

•	 Wethouders	Jacob	Bruintjes	en	Frits	Alberts	openden	project	“Hoe	Fit	is	
	 Borger-Odoorn?”

•	 Aannemingsbedrijf	Hoornstra	Nieuw-Buinen	won	Cittaslow	prijs

•	 Trijntje	Kuik-Ottens	uit	Borger	werd	100	jaar

•	 Juf	Ria	Bakker	uit	Gieten	nam	na	40	jaar	afscheid	van	het	onderwijs

•	 Valthermonder	kreeg	werkstraf	voor	mishandeling	van	medewerker	op	het	
	 Gemeentehuis	in	Exloo

•	 Bij	Thijs	en	Aafke	in	Klijndijk	werd	een	succesvolle	Recreatie	&	Toerisme	
	 Ondernemersbeurs	georganiseerd

•	 v.v.	Hunso	organiseerde	weer	een	vrijwilligersdag	in	Exloo

•	 Burgemeester	Out	opende	het	20e	Alinghoek	Kegeltoernooi	in	Drouwen

•	 Natuursteen	Holland	uit	Gasselte	gaf	v.v.	GKC	een	nieuw	tenue

•	 In	het	Witte	Kerkje	van	Gasselte	werd	het	eerste	homohuwelijk	voltrokken

•	 Muziekschool	De	Hondrug	in	Gieten	gaf	haar	Voorjaarsconcert	voor	het	goede	
	 doel.	De	opbrengst	ging	naar	Stichting	Sinsoluka,	dat	ondersteund	wordt	door	
	 Week	in	Week	uit

•	 Gemeente	Borger-Odoorn	won	de	4B	Survivalrun

•	 Provincie	Drenthe	stelde	1	miljoen	euro	subsidie	beschikbaar	voor	het	
	 opknappen	van	fietspaden	in	Borger-Odoorn	en	Aa	en	Hunze

•	 Roel	Zwiers	nam	in	Borger	afscheid	als	algemeen	directeur	Openbaar	Primair	
	 Onderwijs

•	 Schooljeugd	van	Klijndijk	plaatsten	nestkastjes	in	het	Zietakkerbos

•	 Frans	en	Johanna	Grooten	uit	Valthermond	waren	60	jaar	getrouwd

•	 NBvP	Vrouwen	van	Nu	in	Odoornerveen	vierden	75-jarig	bestaan

•	 Fenny	van	der	Vlag	uit	Valthermond	werd	gekozen	tot	vrijwilliger	van	het	jaar	
	 2010.	Dit	werd	georganiseerd	door	de	PvdA	Borger-Odoorn

•	 Daltonschool	De	Peppel	was	op	bezoek	bij	Bakker	Timmer	in	Gasselte

•	 S.V.	Borger	ging	van	start	met	damesvoetbal

•	 VVD	Kamerleden	bezochten	Borger-Odoorn

•	 CDA	bezocht	centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	in	MFA	te	Nieuw-Buinen

•	 Dorpsportaal	Gasselternijveen	kreeg	camcorder	van	Woningstichting	de	
	 Volmacht	in	Gieten

•	 Burgmeester	Out	opende	het	Tandtechnisch	Laboratorium	Dental	Borger	op	
	 officiële	wijze	

•	 Albert	en	Simone	Kamps	uit	Borger	vierden	hun	12,5	jarig	huwelijk	in	de	Weme	
	 te	Borger

•	 Het	echtpaar	Vegter-Heikens	uit	Nieuw-Buinen	vierde	diamanten	bruiloft

•	 In	2e	Valthermond	vermoordde	een	man	zijn	broer

•	 1500	mensen	bezochten	de	Bouwbeurs	in	Borger

•	 FNV	Bondgenoten	huldigde	10	jubilarissen	in	Borger

•	 Toneelgroep	Klijndijk	speelde	in	Dorpshuis	in	Valthe

•	 Laudate	Vocalis	zong	in	Duitsland
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•	 Tennisvereniging	Borger	zette	actie	op	voor	KIKA

•	 Lucas	Honswijk	uit	Buinerveen	won	een	jaar	lang	gratis	paardrijden	in	de	
	 manege	in	Gasselte

•	 Stichting	Aukje	Wolf	in	Valthermond	werd	opgeheven

•	 In	Valthermond	werd	een	vogelmarkt	georganiseerd

•	 Sturing	Optiek	heropende	de	vernieuwde	winkel	in	Borger

•	Woon-	en	Zorgcentrum	Borgerhof	in	Borger	organiseerde	een	Open	Dag

•	 Natuurvoedingswinkel	De	Ieme	in	Borger	vierde	het	10-jarig	bestaan	aan	de	
	 Hoofdstraat

•	 Bakker	Joost	uit	Odoorn	gaf	nieuwe	shirts	aan	volleybalmeisjes	van	OSR

•	 Agnes	van	der	Ven	gaf	lezing	in	Gasselte	over	haar	ervaringen	in	het	
	 tv-programma	“Boer	zoekt	vrouw”

•	 Collecte	reumafonds	in	Gasselte	bracht	€985	op

•	 Burgemeester	Out	was	een	van	de	vrijwilligers	die	deelnamen	aan	de	
	 schoonmaakactie	in	2e	Exloërmond

•	 In	Exloo	werd	de	Tuinbeurs	georganiseerd

•	 De	collecte	voor	het	reumafonds	in	de	regio	Borger	bracht	€2254,75	op

•	 v.v.	Nieuw-Buinen	nam	in	maart	per	direct	afscheid	van	hoofdtrainer	Lesmond	
	 Prinsen

•	 Drankencentrum	Borger	organiseerde	een	zeer	geslaagde	whiskyproeverij

•	 In	Gasselternijveen	werd	de	kinderkleding-	en	speelgoedmarkt	met	veel	succes	
	 georganiseerd

•	 Burgemeester	Van	Oosterhout	van	gemeente	Aa	en	Hunze	en	zijn	wethouders	
	 staken	tijdens	de	landelijke	opschoondag	ook	de	handen	uit	de	mouwen

•	 CDS	De	Marke	won	het	scholenvolleybal	in	Gieten

•	 Reproservice	Lemmen	en	Hunzepark	Gasselternijveen	werden	sponsor	van	motor
	 sporttalent	Niels	Remmels

•	 In	Hotel	Bieze	werd	een	borrelavond	voor	ondernemers	uit	Borger	en	omgeving	
	 gehouden

•	 KoelKids	uit	Borger	gaven	een	spetterend	optreden	in	Hotel	Bieze

•	 Onrust	in	Drouwenermond	organiseerde	vier	dagen	lang	de	traditionele	Voor
	 jaarsshow

•	 Burgemeester	Out	was	een	van	de	vrijwilligers	om	te	helpen	bij	een	aantal	
	 klussen	in	het	kader	van	NL	Doet	in	Buinerveen

•	Wim	en	Hetty	Sondagh	uit	Gasselternijveenschemond	en	Albert	Vos	uit	
	 Ellertshaar	brachten	een	werkbezoek	aan	China

•	 Opbrengst	openingsreceptie	Sturing	Optiek	ging	naar	de	Steunstee	in	Borger	en	
	 Stichting	Dark	en	Light

•	 Vrouwen	van	Nu	uit	Exloo	vierden	hun	80e	verjaardag

•	 Het	eerste	elftal	van	Gieten	won	met	14-0	van	Tolbert

•	 Drogiste	Hilberma	Kamps	deed	haar	zaak	over	aan	José	Hoving-Ploeger	vanwege	
	 haar	verhuizing	naar	Friesland

•	 Maud	Bakker	van	OBS	Gieten	werd	winnares	van	de	voorleeswedstrijd	Aa	en	
	 Hunze

•	 Siepel	Borger	organiseerde	weer	de	jaarlijkse	Open	Huis	dagen

•	 Zangvereniging	Tonegido	gaf	haar	jaarlijkse	uitvoering	in	de	Trefkoel	in	Gasselte

•	 De	collecte	van	het	Reumafonds	in	de	regio	Gieten	bracht	€1987,28	op

•	 15	Medewerkers	van	de	Multimate	Bouwmarkten	in	Gieten	en	Rolde	gaven	
	 tuinterrassen	van	Zorgcentrum	Dekelhem	in	Gieten	een	facelift

•	 Tal	van	inwoners	van	Gasselternijveen	deden	mee	aan	vrijwilligersdag	NL	Doet

•	 Bij	Schipper	Houtbouw	in	Nieuw-Buinen	werden	opnames	gemaakt	voor	het	
	 tv-programma	LifestyleXperience

•	 Gerrit	Ruiter	was	40	jaar	in	dienst	bij	Paas	BV	in	Nieuw-Buinen

•	 In	Valthermond	was	de	officiële	sleuteloverhandiging	aan	de	gebruikers	van	
	 ’t	Brughuus

•	 Burgemeester	Out	en	Wethouder	Alberts	brachten	een	bezoek	aan	CBS	de	
	 Wegwijzer	in	2e	Exloërmond

•	 Egbert	Egberts	Rijwielen	in	Borger	organiseerde	weer	de	Electrofiets	Testdagen

•	 CBS	Rehoboth	in	Valthermond	wandelde	voor	Simavi

•	 Een	vrouw	uit	Borger	werd	aangehouden	wegens	winkeldiefstal

•	 Freerk	de	Haan	uit	Odoorn	vierde	zijn	100e	verjaardag

•	 RTV	Drenthe	maakte	bij	S.V.	Borger	opnamen	voor	de	Bartje	Bokaal

•	 Daltonschool	De	Peppel	in	Gasselternijveenschemond	ging	pannenkoeken	bakken

•	 Leerlingen	van	OBS	J.	Emmens	in	Gasselternijveen	bakten	pannenkoeken	voor	
	 ouderen

•	 Nieuw-Buinen	speelde	voor	het	eerst	op	het	nieuwe	sportpark	aan	het	Zuiderdiep.	
	 De	wethouders	Frits	Alberts	en	Jacob	Bruintjes	van	de	gemeente	Borger-Odoorn	
	 hadden	de	eer	om	dit	samen	te	doen	met	de	10-jarige	pupil	van	de	week,	Kevin	
	 Koops	uit	Nieuw-Buinen

•	 In	Nieuw-Buinen	werd	het	jaarlijks	terugkerende	“Open	Banden	Petersen”	
	 tennistoernooi	gehouden

•	 Op	OBS	75	in	Nieuw-Buinen	kwam	wethouder	Jacob	Bruintjes	voorlezen	in	de	
	 streektaal

•	 Burgemeester	Eric	van	Oosterhout	huldigde	samen	met	wethouder	Bert	Wassink	
	 de	sportkampioenen	van	2010	uit	de	gemeente	Aa	en	Hunze

•	 Er	werd	een	Open	Dag	georganiseerd	bij	Schutrups	Schoenen	in	Exloo

•	 Radio	Continu	vierde	haar	10-jarig	bestaan	met	een	jubileumfeest	in	de	
	 Bonte	Wever	te	Assen

•	 Gemeentebelangen	bracht	een	bedrijfsbezoek	aan	de	firma	Remix	in	Ellertshaar

•	 Vrouwen	van	Nu	in	Gasselternijveen	bestonden	80	jaar

•	 In	Buinerveen	was	de	opening	van	de	nieuwe	jeugdsoos

•	 Tennisclub	Gasselternijveen	organiseerde	een	Open	Dag

•	 In	Nieuw-Buinen	werd	voor	de	3e	keer	de	Voorjaarsshow	Nieuw-Buinen	gehouden

•	 In	Gieten	werd	een	Jachthondendag	georganiseerd

•	 Vier	leerlingen	van	de	Daltonschool	Ees	wonnen	op	het	techniektoernooi	Regio	
	 Noord	in	Assen	de	originaliteitsprijs

•	 S.V.	Borger	E1	kreeg	nieuwe	tenues	van	de	Rabobank	Borger-Klenckeland

•	 In	Gieten	werden	het	verkeersplein	en	de	fietsbrug	Molenveen	in	gebruik	
	 genomen

•	 Biljartclub	HSK	vierde	in	Drouwen	met	een	officiële	feestavond	het	20-jarig	
	 bestaan

•	 Kegelclub	KID	uit	Drouwen	belegde	een	trainingskamp	in	België

•	 Kwalitaria	Van	der	Laan	vierde	het	25-jarig	bestaan	in	Borger

•	 Kraanmachinist	Gradus	Zoelman	was	25	jaar	in	dienst	bij	Weco	De	Hondsrug	in	
	 Borger

•	 Aaltje	Hilbrands-Hogenesch	werd	benoemd	tot	lid	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau

•	 In	het	Gemeentehuis	van	Aa	en	Hunze	in	Gieten	vond	onder	grote	belangstelling	
	 de	boekpresentatie	plaats	van	de	weblogs	van	Burgemeester	Eric	van	Oosterhout
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Burgemeester Marco Out: “Inwoners mogen trots zijn”

Door Marja Kiel
Het jaar 2011 is bijna voorbij. Een jaar met hoogte- én dieptepunten voor iedereen. Klein 
en groot leed, successen, goede resultaten… ook in de gemeente Borger-Odoorn. De 
meest zichtbare hoogtepunten in de gemeente zijn de vier grote projecten die dit jaar 
tot stand gekomen zijn: de MFA’s  Noorderbreedte in Nieuw-Buinen en ’t Brughuus in 
Valthermond, het sportpark Buunerdrome in Nieuw-Buinen en de dorpsreconstructie in 
Exloo. Burgemeester Marco Out kijkt terug naar 2011 en vooruit naar 2012.

Hoogte- en dieptepunten
“Het afgelopen jaar zijn er grote dingen gerealiseerd in onze gemeente en het valt mij op hoe snel 
men het normaal vindt, hoe snel men deze accepteert. Ze behoren beslist tot dé hoogtepunten van 
2011 en daar mogen we in Borger-Odoorn best trots op zijn”, aldus burgemeester Out. Hij heeft 

het onder andere over de twee multifunctionele accommodaties 
in Nieuw-Buinen en Valthermond, voorzieningen die niet meer 
weg te denken zijn uit de gemeenschap. Een hoogtepunt dat 
zeker genoemd mag worden, was het bezoek van prinses Máxima. 
Zij deed op dinsdag 1 februari 2011 de aftrap van het project 
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en maakte kennis met het 
project Valthermond Gezond! in de nieuwe MFA ’t Brughuus in 
Valthermond. De gemeente besteedt veel aandacht aan een ge-
zonde leefstijl. Het JOGG-project sluit goed aan op de uitgangs-
punten van Cittaslow, een internationaal netwerk waarbij ook 
Borger-Odoorn is aangesloten. Een project dat hij op dat gebied 
eveneens roemt, is de dorpstuin in Valthermond. Dit initiatief  is 
ontstaan vanuit de inwoners zelf  en vindt nu waarschijnlijk tevens 
navolging in Odoorn. 

Toch vergeet de burgemeester niet dat er ook dieptepunten zijn. 
“De dieptepunten van 2011  hebben voor mij toch vooral te 
maken met het overlijden van mensen om je heen. Zeker nu de 
kerstdagen er weer aan komen… voor velen zal dat niet gemak-
kelijk zijn.”

Inzet inwoners onmisbaar
Vooruitkijkend naar de komende jaren staat vast dat de overheid 
steeds vaker een beroep zal doen op de inwoners zelf. In Borger-
Odoorn is dat niet anders. Marco Out licht toe: “Het past wel bij 
dit gebied waar het naoberschap nog altijd geldt. Zo was er bij 
de realisatie van het sportpark in Nieuw-Buinen een grote mate 
aan zelfwerkzaamheid van de vereniging en talloze vrijwilligers. 
Zonder hen was dit nooit gelukt! De eigen inzet van de mensen 
is heel belangrijk en dat zal de bevolking de komende jaren meer 
en meer gaan merken. Als overheid ben je er niet alleen voor 
de burgers, we moeten sámen aan de slag. Burgernet is daar een 
uitstekend voorbeeld van.” Burgernet is een uniek samenwer-

kingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving 
te bevorderen. 

Op naar 2012
In 2012 krijgt de gemeente te maken met de aanbesteding van de MFA Borger. Op sportief  gebied 
heeft Borger-Odoorn een mooi spektakel binnengehaald: het NK wielrennen op de weg voor on-
der andere Nieuwelingen en Junioren in Exloo in juni 2012. En naast de traditionele evenementen 
staat dit jaar het Oostermoerfestival, met als gastdorp Borger, op de agenda. 

Tot slot spreekt burgemeester Out zijn wens voor 2012 uit: “Ik wens iedereen heel veel gezond-
heid toe!”
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•	 Na	28	jaar	was	er	weer	een	kermis	in	Nieuw-Buinen

•	 Borgerhof	in	Borger	kreeg	nieuwe	auto’s	voor	thuiszorgmedewerkers	van	
	 leasemaatschappij	M-Lease

•	 Dames	2	van	Handbalvereniging	Borger	werden	onverslagen	kampioen

•	 In	Gasselternijveenschemond	werd	voor	de	12e	keer	de	voorjaarsfair	“Dorp	in	het	
	 Groen“	georganiseerd

•	 Leerlingen	van	basisschool	De	Bark	uit	Valthe	gingen	pannenkoeken	bakken	voor	
	 de	verpleegafdeling	van	de	zorginstelling	De	Paasbergen

•	 In	de	hele	regio	werden	weer	een	aantal	Paasvuren	aangestoken

•	 De	voetbalvereniging	Buinerveen	vierde	het	65-jarig	bestaan

•	 Bridgeclub	Borger	vierde	haar	60-jarig	bestaan

•	 In	Borger	werd	het	nieuwe	Tourist	Info	kantoor	geopend

•	Wethouder	Frits	Alberts	opende	de	nieuwe	skatebaan	in	Exloo

•	 In	Nieuw-Buinen	werd	MFA	Noorderbreedte	spectaculair	geopend

•	 In	Buinen	werd	herdacht	dat	het	dorp	66	jaar	geleden	werd	bevrijd

•	 In	Borger	werd	€3450	ingezameld	voor	de	Hartstichting

•	 In	Borger	werd	voor	de	8e	keer	de	Ouderendag	Borger-Odoorn	georganiseerd

•	 Er	werd	door	leerlingen	van	CBS	De	Marke	uit	Gieten	een	krans	gelegd	bij	het	
	 Herdenkingsmonument	in	Gieten

•	 v.v.	Valthermond	hield	een	geraniumactie	in	het	dorp

•	 T.E.V.V.	werd	voor	de	2e	opeenvolgende	keer	kampioen	en	promoveerde	naar	de	
	 3e	klasse

•	 Speeltuin	Kindervreugd	in	Nieuw-Buinen	vierde	het	50-jarig	bestaan

•	 In	de	Kluft	in	Borger	werd	een	gezellige	barbecue	gehouden

•	 In	Gieterveen	werd	een	gezellige	voorjaarsmarkt	georganiseerd

•	 Op	Koninginnedag	werd	weer	het	traditionele	dorpsontbijt	gehouden	bij	de	
	 rotonde	in	Borger

•	 Glasatelier	de	Glazenmaker	in	Gasselternijveenschemond	vierde	het	5-jarig	
	 bestaan	met	een	Open	Dag

•	 Megan	Hunze	uit	Valthermond	werd	Nederlands	Kampioen	Kickboksen

•	 Na	58	jaar	was	de	dorpspomp	op	de	Brink	in	Westdorp	weer	terug

•	 Het	damesteam	van	Golfpark	Exloo	werd	kampioen

•	 Het	college	van	Aa	en	Hunze	besloot	dat	het	tenniscomplex	in	Gieterveen	werd	
	 verzelfstandigd

•	 De	Trefkoel	in	Gasselte	organiseerde	een	recreatief	volleybaltoernooi

•	 Tientallen	mensen	uit	Borger-Odoorn	en	Aa	en	Hunze	liepen	de	Klap	tot	Klaploop	
	 in	Stadskanaal

•	 Fitcenter	Borger	gaf	tijdens	het	dorpsontbijt	een	streetdance	demonstratie

•	Week	in	Week	uit	bracht	in	april	een	bedrijfsbezoek	aan	The	New	York	Times	in	
	 New	York

•	 Arjen	de	Ridder	stopte	als	wijkagent	in	Borger

•	 In	Nieuw-Buinen	en	Odoorn	werden	winkeldieven	aangehouden

•	 Zwemtalent	Daniël	van	der	Deen	uit	Borger	werd	op	het	sportgala	Drenthe	
	 uitgeroepen	tot	Sporttalent	van	Drenthe

•	 De	bibliotheek	in	Odoorn	organiseerde	een	handtekeningenactie	voor	behoud	
	 van	de	bibliotheek

•	 Hippisch	Centrum	Exloo	nam	afscheid	van	drie	vrijwilligers.	Dit	waren	Jan	van	
	 Mensvoort,	Stef	van	der	Meulen	en	Lucas	Takens

•	 Feike	van	den	Berg	uit	Nieuw-Buinen	organiseerde	een	succesvolle	promotiedag	
	 voor	het	538	Summer	Dance	Event	in	Exloo

•	 Echtpaar	Tjeerd	en	Neissina	de	Jong	uit	Gieten	vierden	hun	60-jarig	huwelijk

•	 Het	Witte	Kerkje	in	Gasselte	organiseerde	een	grote	boekenmarkt

•	 CDA	Borger-Odoorn	bracht	een	werkbezoek	aan	de	kringloopwinkel	van	Wedeka	
	 in	Stadskanaal

•	 Kwalitaria	Van	der	Laan	in	Borger	werd	goudsponsor	bij	S.V.	Borger

•	 In	Borger	werd	weer	het	Mega	Piraten	Festijn	georganiseerd

•	 In	zowel	Borger-Odoorn	als	Aa	en	Hunze	reikten	burgemeester	Out	en	
	 burgmeester	Van	Oosterhout	een	aantal	Koninklijke	onderscheidingen	uit

•	 Van	den	Berg	Hoortoestellen	organiseerde	in	Borger	de	Grote	Regionale	
	 Hoortestdagen

•	 In	het	centrum	van	Borger	werd	het	muziekfestival	Borger-Odoorn	georganiseerd

•	 De	echtparen	Marissen	en	Moes	waren	respectievelijk	65	en	60	jaar	getrouwd

•	 In	Borger	werden	voor	het	eerst	de	Hunebedgames	georganiseerd

•	 In	Borger-Odoorn	en	Aa	en	Hunze	werd	op	een	waardige	manier	stil	gestaan	bij	
	 de	Nationale	Dodenherdenking

•	 S.V.	Borger	maakte	bekend	dat	het	eerste	elftal	van	de	zondagafdeling	werd	
	 opgeheven

•	Week	in	Week	uit	presenteerde	weer	de	Toeristenkrant	“Vakantie	op	de	
	 Hondsrug”

•	 Borger-Odoorn	zette	voorkomers	bosbrand	in	het	zonnetje

•	 Op	Recreatiepark	Hunzedal	in	Borger	was	er	een	camperbrand.	De	camper	ging	
	 helemaal	verloren

•	 Gemeentebelangen	adopteerde	schapen	in	Exloo

•	 Henk	en	Jantje	Schaap	uit	Nieuw-Buinen	vierden	hun	60-jarig	huwelijk

•	 Sportvereniging	VOMOS	in	Gasselte	vierde	het	75-jarig	jubileum

•	 Snackbar	John	in	Gasselte	vierde	het	10-jarig	bestaan

•	 Borger	Zaterdag	werd	net	geen	kampioen

•	 In	Gieten	werd	voor	de	5e	keer	de	Run	van	Gieten	gehouden

•	 Bridgeclub	Borger	nam	afscheid	van	de	bestuursleden	Roel	Geerts	en	Gert	de	Jong

•	 CGK	de	Lofstem	vierde	het	50-jarig	bestaan	met	een	concert	in	2e	Exloërmond

•	 In	zwembad	De	Zwaoi	in	Valthermond	werd	de	zwemvierdaagse	gezwommen

•	 De	Vrouwen	van	Nu	uit	Buinerveen	organiseerden	in	het	dorpshuis	een	
	 muziekquiz

•	 Koudenburg	in	Odoorn	vierde	het	25-jarig	jubileum

•	 Siert	van	der	Laan	uit	Nieuw-Buinen	werd	benoemd	tot	lid	in	de	Orde	van	
	 Oranje-Nassau

•	 De	collecte	voor	het	Astmafonds	in	Borger,	Ees,	Ellertshaar	en	Westdorp	bracht	
	 €1659,81	op

•	 Banketbakster	Ina	Hulshof	uit	Valthe	werd	50	jaar

•	 Daltonschool	Ees	won	1e	Outdoor	School	Challenge

•	 Vanuit	het	Hunebedcentrum	in	Borger	werd	weer	de	Oldtimer-hunebedtocht	
	 gereden

•	 Het	top	12	Invitatie	Biljarttoernooi	werd	een	groot	succes	in	Valthermond

•	 BleiToe	Kidsware	in	Borger	bestond	1	jaar

•	 Juf	Ineke	en	juf	Tiny	van	OBS	de	Linderakkers	waren	25	jaar	werkzaam	in	het	
	 onderwijs
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‘Mijn grootste hobby is de zaak’

door Jaap Ruiter
Terugkijken op 2011 wordt door Egbert Egberts als volgt samengevat: “Het was een ge-
weldig jaar! De hoogtepunten waren voor mij het 100-jarig bestaan van de zaak met de fan-
tastische jubileumtocht. En dé race- en atb-show van het noorden met als speciale gasten 
Renate Groenewold en haar team en Nederlands kampioene mountainbike Laura Turpijn. 
Verder de vele acties en aanbiedingen die we weer hebben gehad. Alhoewel, gehad? Als 
men nog dit jaar een model uit 2011 koopt profiteert men van honderden euro’s voordeel!” 

Ongekend assortiment 
Binnenlopen bij Egbert Egberts is bin-
nenlopen in een grote en aansprekende 
fietsenzaak met een ongekend assortiment 
aan stadsfietsen, hybrides, racefietsen, atb, 
kinderfietsen, crosshybrides, trekking, elec-
trofietsen, ligfietsen en fitnessapparatuur. 
Daarnaast heeft de toonaangevende fietsen-
zaak uit Borger een breed en diep assorti-
ment aan accessoires. “Als je het hier niet 
vindt, dan vind je het nergens”, zegt Egbert 
Egberts, die er voorts aan toevoegt dat de 
werkplaats onlangs is gemoderniseerd en 
dat de haal- en brengservice nog steeds 
gratis is. “Afstand doet er niet meer toe.” 

Prettige en aangename sfeer 
Binnen valt ook de prettige en aangename 
sfeer op. Dat heeft te maken met het feit 
dat het personeel niet alleen uitstekend is 
opgeleid en ieder zijn specialisme heeft, 
maar ook dat ze zichtbaar plezier hebben 
in het werk. Plezier dat ook Egbert Egberts 
nog steeds heeft. “Mijn grootste hobby is 
en blijft de zaak. Daarom kost het mij ook 
geen moeite om het al meer dan 35 jaar vol 
te houden. Ik ga nog iedere dag fluitend 
naar de zaak. 

Toch wil ik het komende jaar proberen om 
meer te gaan fietsen (racefiets van het Ame-
rikaanse merk ‘Specialized’) nu ik niet meer 
op zondag voetbal. Het risico op blessures 
is te groot. Ik ben nogal balverliefd en de 
vaak jonge tegenstanders weten mij wel te 
vinden als ze door hun coach aangespoord 
worden ‘om die ouwe op het middenveld 
eens aan te pakken!’ Haha. Maar ik train 

nog steeds. Voetbal blijft een prachtige sport.” 

Kerstdagen en veel gezondheid 
De kerstdagen brengt Egbert Egberts thuis bij zijn gezin door: “Lekker bijkomen van het jubi-
leumjaar en opladen voor 2012. Ik wens iedereen veel positiviteit, een goede sfeer en vooral veel 
gezondheid toe. Dat laatste wordt steeds belangrijker naarmate je ouder wordt.” 

door Jaap Ruiter

Ongekend assortiment 
Binnenlopen bij Egbert Egberts is bin-
nenlopen in een grote en aansprekende 
fietsenzaak met een ongekend assortiment 
aan stadsfietsen, hybrides, racefietsen, atb, 
kinderfietsen, crosshybrides, trekking, elec
trofietsen, ligfietsen en fitnessapparatuur. 
Daarnaast heeft de toonaangevende fietsen
zaak uit Borger een breed en diep assorti
ment aan accessoires. “Als je het hier niet 
vindt, dan vind je het nergens”, zegt Egbert 
Egberts, die er voorts aan toevoegt dat de 
werkplaats onlangs is gemoderniseerd en 
dat de haal- en brengservice nog steeds 
gratis is. “Afstand doet er niet meer toe.” 

Prettige en aangename sfeer 
Binnen valt ook de prettige en aangename 
sfeer op. Dat heeft te maken met het feit 
dat het personeel niet alleen uitstekend is 
opgeleid en ieder zijn specialisme heeft, 
maar ook dat ze zichtbaar plezier hebben 
in het werk. Plezier dat ook Egbert Egberts 
nog steeds heeft. “Mijn grootste hobby is 
en blijft de zaak. Daarom kost het mij ook 
geen moeite om het al meer dan 35 jaar vol 
te houden. Ik ga nog iedere dag fluitend 
naar de zaak. 

Toch wil ik het komende jaar proberen om 
meer te gaan fietsen (racefiets van het Ame
rikaanse merk ‘Specialized’) nu ik niet meer 
op zondag voetbal. Het risico op blessures 
is te groot. Ik ben nogal balverliefd en de 
vaak jonge tegenstanders weten mij wel te 
vinden als ze door hun coach aangespoord 
worden ‘om die ouwe op het middenveld 
eens aan te pakken!’ Haha. Maar ik train 
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•	 De	voetbaldames	van	Oring	promoveerden	naar	de	4e	klasse

•	 BV	Veendam	organiseerde	een	jeugdclinic	bij	de	v.v.	Nieuw-Buinen

•	 De	wielerploeg	van	de	gemeente	Borger-Odoorn	feliciteerde	Egbert	Egberts	
	 Rijwielen	en	medewerkers	met	het	100-jarig	bestaan

•	 Melkboer	Bert	Schutrups	uit	Valthermond	vierde	het	eerste	lustrum

•	 In	de	Staatsbossen	van	Odoorn	werd	weer	Music	in	the	Woods	gehouden	

•	 Jan	en	Jobcien	Everts	uit	Borger	waren	60	jaar	getrouwd

•	 Oud-burgemeester	Grolleman	van	Borger	overleed	op	91-jarige	leeftijd

•	 Attractiepark	Drouwenerzand	verbond	zich	voor	3	jaar	als	sponsor	aan	het	SIVO	
	 festival	in	Odoorn

•	 S.V.	Borger	F2	werd	kampioen

•	 Dinercafé	Bussemaker	werd	sponsor	van	Hunso

•	 Nieuw-Buinen	verloor	met	6-0	van	BV	Veendam

•	 De	gemeente	Borger-Odoorn	zette	vrijwilligers	in	het	zonnetje	met	een	ontbijt	op	
	 het	grasveld	bij	Poolshoogte	in	de	Staatsbossen	bij	Odoorn

•	 Burgemeester	Van	Oosterhout	opende	clubgebouw	PKN-kerk	in	Gasselternijveen

•	 Sportvereniging	DEKO	in	Valthermond	vierde	haar	65-jarig	jubileum

•	 De	collecte	voor	de	epilepsiebestrijding	bracht	€1032,50	op	in	Borger

•	 In	Gasselte	werd	voor	de	3e	keer	het	dorpsontbijt	georganiseerd

•	 In	de	Staatsbossen	van	Odoorn	werd	bij	Poolshoogte	weer	het	Boet’n	Deure	
	 Festival	gehouden

•	 In	Nieuw-Buinen	werd	weer	het	Pinksterjeugdtoernooi	met	bijbehorende	feesten	
	 gehouden

•	 Op	de	sportvelden	in	Gasselternijveen	werd	voor	de	50e	keer	het	Handbal	
	 Hunzetoernooi	gehouden

•	 In	Borger	werd	de	sportzaak	Top4Sport	geopend

•	 Stichting	Zomeractiviteiten	Gieten	organiseerde	de	avondvierdaagse	voor	Gieten	
	 en	omstreken

•	 TFC	De	Elsegge	organiseerde	voor	de	34e	keer	de	Elseggetocht

•	 Tijdens	de	jaarlijkse	show	van	het	tractor-	en	werktuigenmuseum	in	Valthermond	
	 werden	Jan	en	Jo	Drenthe	benoemd	tot	lid	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau.	
	 Burgmeester	Out	spelde	hun	de	lintjes	op

•	 In	Borger	werd	de	realisatieoverkomst	getekend	voor	het	MFA	in	Borger

•	 Bob	en	Atie	Takx	uit	Gasselte	vierden	hun	60-jarig	huwelijk

•	 Bij	de	Weme	in	Borger	vonden	tv-opnames	plaats	voor	het	SBS6-programma	
	 “Citytrends”

•	 De	5e	editie	van	de	Truckrun	2e	Exloërmond	werd	een	zeer	groot	succes

•	 In	Nieuw-Buinen	opende	Dirk	Smink	zijn	nieuwe	bedrijf:	Bandenpunt	Smink	is	een	
	 feit

•	 Burgemeester	Van	Oosterhout	reikte	namens	de	gemeente	Aa	en	Hunze	een	
	 erepenning	uit	aan	Harry	Muskee

•	 Fleur	Bominaar	maakte	een	nieuw	logo	voor	speel-o-theek	Kiekeboe	in	
	 Nieuw-Buinen

•	 Gieten	D1	werd	kampioen

•	 Topscheidsrechter	Roelof	Luinge	floot	de	finales	op	Pinksterjeugdtoernooi	in	
	 Nieuw-Buinen

•	 Valtherboys	kroop	door	het	oog	van	de	naald	en	bleef	in	de	4e	klasse

•	 Het	Stratenmakersfestival	in	2e	Exloërmond	organiseerde	een	flessenactie

•	 Het	politiebureau	in	Borger	werd	gesloten,	men	verhuisde	naar	Exloo

•	 Autoservice	Doorten	in	Gasselte	bestond	op	1	juni	op	de	kop	af	25	jaar

•	 In	Exloo	werd	weer	de	Therme	Kasseienomloop	gereden

•	 OBS	De	Buyne	in	Buinen	vierde	het	125-jarig	bestaan

•	 Duizenden	mensen	bezochten	het	Schaapscheerdersfeest	in	Exloo

•	 Gijs	Lokhorst	werd	de	nieuwe	teamchef	van	de	politie	in	Borger-Odoorn

•	 In	Week	in	Week	uit	verscheen	een	groot	interview	met	handbalster	
	 Jenny	Leutscher	uit	Borger	die	speelt	voor	Eerste	Divisionist	DOS	uit	
	 Emmer-Compascuum

•	Wethouder	Jacob	Bruintjes	onthulde	de	naam	van	het	nieuwe	appartementen-
	 complex	in	Valthe:	Valtherschans	is	een	feit

•	 In	Gieten	werd	de	Boerentrekkertrek	gehouden

•	 Optie#1	Telecom	opende	vestiging	in	Borger

•	Wethouder	Bruintjes	opende	Galerie	Atelier	41	in	Buinerveen

•	 De	historische	vereniging	Carspel	Odering	verwelkomde	haar	500e	lid

•	 Staatsbosbeheer	plaatste	nieuwe	terreinborden	in	boswachterij	Gieten-Borger

•	 De	Oostermoerse	Agrarische	vrouwen	organiseerden	wederom	een	
	 Boerinnenmarkt

•	 In	Gieten	werd	weer	gespeeld	om	de	Heros-cup

•	Wethouder	Alberts	huldigde	Bernd	Kobussen	en	Megan	Hunze	als	jonge	
	 sportkampioenen	van	Borger-Odoorn

•	 Alie	Goeree	uit	Borger	begon	een	bedrijf	in	grafische	vormgeving	en	webdesign

•	 Burgemeester	en	wethouders	van	Borger-Odoorn	toonden	waardering	voor	
	 opgeknapt	parkje	in	Nieuw-Buinen

•	 Harm	Tinus	Deuring,	Willem	Deuring	en	Harry	Louissen	werden	benoemd	tot	lid	
	 in	de	Orde	van	Oranje-Nassau.	Burgemeester	Van	Oosterhout	reikte	de	Koninklijke	
	 onderscheidingen	uit

•	 Martin	Koerts	uit	Ees	werd	Koninklijk	onderscheiden	door	burgemeester	
	 Marco	Out

•	 De	donateursactie	van	de	Stichting	Oringer	Kerk	en	Cultuur	werd	een	groot	
	 succes

•	 Door	het	slechte	weer	werd	de	Boeren,	Burgers	en	Buitenfair	“In	’t	Gras”	te	Valthe	
	 helaas	afgelast

•	 De	sportdag	voor	alle	scholen	in	Valthermond	werd	een	succesvolle	dag

•	 Ian	Hartman	uit	Borger	won	een	iPad	van	de	Rabobank	

•	 In	Annen	waren	circa	3000	bezoekers	op	het	literaire	festival	Zomerzinnen

•	 Gieten	F1	en	Gieten	E3	werden	kampioen

•	 In	het	Pieter	van	den	Hoogenband	stadion	in	Eindhoven	werd	Bernd	Kobussen	uit	
	 Exloo	Nederlands	kampioen	bij	de	jeugd	op	de	50	meter	vrije	slag

•	 Kegelclub	Alinghoek	werd	voor	de	3e	keer	kampioen	van	Drouwen

•	 Ton	Sluiter	uit	Klijndijk	werd	Nederlands	kampioen	BMX-cruiser

•	 Op	het	Land	van	Bartje	in	Ees	werden	nieuwe	attracties	geopend

•	 Met	ruim	80	deelnemers	werd	het	jaarlijkse	tennistoernooi	in	Gasselternijveen	
	 een	groot	succes	

•	 Duizenden	mensen	bezochten	weer	de	grote	jaarmarkt	in	Valthermond

•	 In	Odoorn	werd	de	rolstoelvierdaagse	gehouden

•	 Bed	en	Breakfast	Hunebedstee	in	Borger	kreeg	het	eerste	Slaopen&Stoet	bordje	
	 overhandigd
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(Nog) beter zien begint bij Den Heijer Optiek

door Jaap Ruiter
Met de verhuizing van ‘Den Heijer Optiek’ naar de Torenlaan 4 kreeg Borger er een 
‘stadse zaak’ bij. Niet alleen wat betreft het fraaie, moderne en rustgevende interieur, maar 
ook wat betreft de toonaangevende collectie brillen, de allernieuwste (laser)techniek van 
oogmeting en de sensationele i.Scription-glazen waardoor het zicht nog helderder en con-
trastrijker wordt en de kleuren als mooier dan ooit worden ervaren. 

Spectaculair 
Eigenaar Marcel den Heijer is onder de indruk van de i.Scription-glazen. “Vooral bij schemering 
en nacht is het resultaat spectaculair. Het zicht is scherper en meer ontspannen. De contrasten en 

kleuren worden veel beter waargenomen en vervelende 
reflecties en halo’s verminderen aanzienlijk. Vooral bij 
het autorijden, resulteert dit in een verhoogde veilig-
heid. Ja, van mijn klanten hoor ik alleen maar positieve 
verhalen. Als je eenmaal i.Scription-glazen gewend bent 
wil je echt niets anders meer.” 

Op een honderdste nauwkeurig 
De i.Scription-glazen mogen dan sensationeel worden 
genoemd, maar de nieuwe oogmeetapparatuur van het 
gerenommeerde merk ‘Zeiss’ is al even sensationeel. 
Uw verslaggever neemt de proef  op de som. Hij neemt 
plaats achter het compacte en fraaie designapparaat en 
amper een minuut later zijn zijn ogen volautomatisch en 
op een honderdste nauwkeurig gemeten. De resultaten 
worden direct zichtbaar op een groot en overzichtelijk 
beeldscherm zodat de klant direct mee kan kijken. 

i.Profiler 
“Deze nieuwe techniek, i.Profiler genaamd, is de meest 
nauwkeurige oogmeting die er momenteel is”, legt 
Marcel den Heijer uit. “Bovendien worden de ogen 
opgemeten bij verschillende groottes van de pupilope-
ningen waardoor nu ook de individuele interne oogfou-
ten duidelijk worden. En dat zijn nou net die foutjes die 
verantwoordelijk zijn voor een onscherp zicht in zowel 
de schemering als de nacht. Door alle metingen te com-
bineren wordt een zeer gedetailleerd beeld van het oog 
verkregen en worden de i.Scription-glazen zodanig ge-
slepen dat deze ‘interne foutjes’ gecorrigeerd worden.” 

Tot rust komen 
Daarnaast is ‘Den Heijer Optiek’ het adres voor een 
prachtige collectie horloges van het merk ‘Bering’ 
en fraaie zweerknopjes, die de komende feestdagen 

gedragen kunnen worden. De kerstdagen staan voor Marcel den Heijer in het teken van gezellig-
heid, die hij doorbrengt met zijn echtgenote en twee kinderen. “Normaal gesproken word je een 
beetje geleefd, maar tijdens de kerstdagen kom ik helemaal tot rust”, zegt Marcel den Heijer, die 
in januari 2012 de collectie brillen gaat uitbreiden met het toonaangevende merk ‘Coppe&Sid’ en 
daarnaast meer innovatieve producten wil gaan verkopen. “Tot slot wens ik iedereen een goed en 
gezond 2012 toe.” 

‘Den Heijer Optiek’ is gevestigd aan de Torenlaan 4 in Borger. Telefoon: 0599-235284. Voor meer 
informatie kunt u een kijkje nemen op www.denheijeroptiek.nl en www.iscription.nu.

door Jaap Ruiter

kleuren worden veel beter waargenomen en vervelende 
reflecties en halo’s verminderen aanzienlijk. Vooral bij 
het autorijden, resulteert dit in een verhoogde veilig-
heid. Ja, van mijn klanten hoor ik alleen maar positieve 
verhalen. Als je eenmaal i.Scription-glazen gewend bent 
wil je echt niets anders meer.” 

Op een honderdste nauwkeurig 
De i.Scription-glazen mogen dan sensationeel worden 
genoemd, maar de nieuwe oogmeetapparatuur van het 
gerenommeerde merk ‘Zeiss’ is al even sensationeel. 
Uw verslaggever neemt de proef  op de som. Hij neemt 
plaats achter het compacte en fraaie designapparaat en 
amper een minuut later zijn zijn ogen volautomatisch en 
op een honderdste nauwkeurig gemeten. De resultaten 
worden direct zichtbaar op een groot en overzichtelijk 
beeldscherm zodat de klant direct mee kan kijken. 

i.Profiler 
“Deze nieuwe techniek, i.Profiler genaamd, is de meest 
nauwkeurige oogmeting die er momenteel is”, legt 
Marcel den Heijer uit. “Bovendien worden de ogen 
opgemeten bij verschillende groottes van de pupilope-
ningen waardoor nu ook de individuele interne oogfou-
ten duidelijk worden. En dat zijn nou net die foutjes die 
verantwoordelijk zijn voor een onscherp zicht in zowel 
de schemering als de nacht. Door alle metingen te com-
bineren wordt een zeer gedetailleerd beeld van het oog 
verkregen en worden de i.Scription-glazen zodanig ge-
slepen dat deze ‘interne foutjes’ gecorrigeerd worden.” 

Tot rust komen 
Daarnaast is ‘Den Heijer Optiek’ het adres voor een 
prachtige collectie horloges van het merk ‘Bering’ 
en fraaie zweerknopjes, die de komende feestdagen 



Juni 2011 Hoogte- en Dieptepunten uit de Regio! Midden in de Samenleving

•	 Autobedrijf	Rijnberg	in	Gasselternijveen	was	50	jaar	lid	van	de	BOVAG

•	 Er	kwamen	800	belangstellenden	af	op	de	relatiedagen	van	de	proefboerderij	in	
	 Valthermond

•	 Michel	Koster	uit	2e	Exloërmond	reed	mee	op	de	TT	in	Assen

•	 De	duo-fietsloop	voor	de	Herik	in	Borger	werd	een	groot	succes

•	 Muziekschool	De	Hondsrug	in	Gieten	gaf	een	succesvol	zomerconcert

•	 Rabobank	Borger-Klenckeland	reikte	iPad	2	uit	aan	winnaar	prijsvraag	
	 Ondernemersplein	Borger-Odoorn	2011

•	 In	Drouwenermond	werd	het	nieuwe	buffetrestaurant	De	Gulle	Boergondiër	
	 geopend

•	 De	collecte	in	Nieuw-Buinen	voor	handicap.nl	bracht	€791,80	op

•	 De	juffen	Cobie	Wolters	en	Hetty	Timmer	vierden	hun	25-jarig	onderwijzersschap	
	 op	OBS	De	Buyne	in	Buinen

•	 De	sponsorloop	van	OBS	J.	Emmens	in	Gasselternijveen	bracht	€1356	op

•	 De	Ondernemersvereniging	Borger	organiseerde	weer	haar	jaarlijkse	uitje

•	 Borstbeeld	Hans	Heiting	aan	de	rotonde	in	Borger	kreeg	een	opknapbeurt

•	 In	Gieterveen	werd	de	jaarmarkt	georganiseerd

•	 Stichting	speelvoorziening	Prins	Bernardlaan	in	Nieuw-Buinen	organiseerde	een	
	 braderie

•	 In	Exloo	werd	het	vernieuwde	centrum	op	feestelijke	wijze	geopend

•	 Vanwege	100	jaar	Christelijk	onderwijs	in	2e	Exloërmond	organiseerde	
	 CBS	Wegwijzer	een	reünie	waar	ruim	400	oud-leerlingen	en	oud-leerkrachten	
	 bijeen	kwamen

•	 Jan	en	Wemeltien	Teunissen	uit	Borger	waren	60	jaar	getrouwd

•	 Het	Wielerspektakel	en	de	Nacht	van	Borger	werden	ook	dit	jaar	weer	een	groot	
	 succes

•	 “	Oebel	Ubelslaantje”		werd	onthuld	op	Harm	Kuipersportpark	in	Odoorn

•	 Het	populaire	zomerprogramma	de	Trektocht	van	RTV	Drenthe	was	in	Borger

•	 OBS	De	Linderakkers	in	Valthe	nam	afscheid	van	juf	Martje

•	 Op	5	juli	was	het	precies	10	jaar	geleden	dat	GroenLinks	Borger-Odoorn	werd	
	 opgericht

•	 Sassenbergen	in	Borger	werd	uitgeroepen	tot	meest	actieve	straat	van	
	 jouwstraat.nl

•	 De	praktijk	van	Helen	Norp	uit	Gieterveen	bestond	12,5	jaar

•	 Voetbalvereniging	E.E.C.	uit	Ees	maakte	bekend	in	Week	in	Week	uit	dat	het	
	 nieuwe	seizoen	werd	gestart	met	3	voetbalteams

•	 Stal	Haikens	organiseerde	een	Open	Dag	in	Papenvoort

•	 Daltonschool	de	Peppel	uit	Gasselternijveenschemond	liep	de	avondvierdaagse

•	 Zwemclub	ZC-Flipper	vierde	45-jarig	jubileum	met	schoolzwemwedstrijden	en	
	 zwemvierdaagse	in	zwembad	De	Leewal	in	Exloo

•	 De	10e	Amnesty	boekenmarkt	in	Borger	werd	met	een	recordopbrengst	van	rond		
	 de	€2700	een	groot	succes

•	 In	Exloo	werd	het	politiebureau	officieel	geopend

•	 Het	RegioTeam	van	Week	in	Week	uit	verloor	met	slechts	0-4	van	FC	Emmen

•	 In	Exloo	werd	de	Lofardag	gehouden

•	 In	Exloo	werd	het	Folklorefeest	op	de	Kloeten	gehouden

•	 Duizenden	mensen	genoten	van	de	muziekfeesten	die	door	Week	in	Week	uit	in	
	 Exloo	werden	georganiseerd

•	 De	15-jarige	Tessa	den	Heijer	uit	Valthermond	behaalde	een	zilveren	medaille	op	
	 het	NK	Atletiek

•	 Juf	Annelies	nam	afscheid	van	OBS	75	in	Nieuw-Buinen

•	 Restaurant	de	Gaffel	in	Valthe	maakte	een	nieuwe	service	bekend:	haal-en	
	 brengservice	per	limousine

•	 In	Valthermond	werd	het	Valthermoesje	feestelijk	geopend

•	 Jacob	en	Hennie	de	Vrieze	uit	Nieuw-Buinen	waren	60	jaar	getrouwd

•	 2e	en	3e	Elftal	van	Buinerveen	kregen	nieuwe	kleding	van	sponsoren	Bouwbedrijf	
	 Wubbels	en	Onrust	Drouwenermond

•	 v.v.	Gieten	verlengde	contract	met	de	hoofdsponsors	Style	Hairprofessionals	en	
	 de	Ponybar	uit	Gieten

•	 Boter	Reclamemakers	uit	Gieten	gaf	nieuw	tenue	aan	Gieten	A1

•	 In	Buinerveen	werd	een	gezellig	volleybaltoernooi	georganiseerd	door	
	 gymnastiekvereniging	NOAD

•	 Herder	Tienus	Kapsers	was	25	jaar	schaapsherder	van	de	schaapskudde	in	Exloo

•	 Daan	en	Geesje	Muskee	uit	Borger	waren	60	jaar	getrouwd

•	 Sponsorloop	OBS	De	Linderakkers	in	Valthe	zeer	geslaagd	en	daardoor	kon	men	
	 een	digitaal	schoolbord	aanschaffen

•	 In	Borger	werd	bij	Notaris	Veldkamp	en	Prins	de	akte	voor	de	Stichting	
	 Avondvierdaagse	Borger	en	omstreken	getekend	door	het	dagelijks	bestuur

•	 Drie	leerlingen	banketbakkers,	werkzaam	bij	Echte	Bakker	Timmer	in	Gasselte,	
	 waren	geslaagd	voor	hun	examens

•	 Arjan	Wiegers	van	v.v.	Nieuw-Buinen	werd	met	het	Nederlands	TNT	elftal	
	 Europees	Kampioen	in	Portugal

•	 OBS	de	Linderakkers	in	Valthe	nam	afscheid	van	juf	Maria

•	 In	Gieten	speelden	SC	Veendam	en	FC	Emmen	een	vriendschappelijke	wedstrijd

•	 v.v.	Nieuw-Buinen	maakte	bekend	dat	TimeOut	Stadskanaal	voor	3	jaar	de	nieuwe	
	 kledingsponsor	en	leverancier	is	geworden

•	 OBS	J.	Emmens	in	Gassselternijveen	kreeg	het	veiligheidslabel	uitgereikt	van	
	 wethouder	Dijkstra	van	de	Gemeente	Aa	en	Hunze

•	 De	contactpunten	mantelzorg	Borger-odoorn	en	Aa	en	Hunze	hielden	een	
	 Amerikaanse	picknick	in	het	bos	van	Exloo

Juli 2011 Hoogte- en Dieptepunten uit de Regio! Midden in de Samenleving

•	 Peter	Boers	werd	de	nieuwe	opbouwwerker	voor	Nieuw-Buinen	en	omgeving.	
	 Hij	volgde	Gerrit	van	Arragon	op

•	 In	Odoorn	werd	voor	de	27e	keer	het	SIVO	dansfestival	gehouden

•	 Buurtvereniging	Torenes	in	Borger	organiseerde	een	zomeravondpicknick

•	 In	Drouwenermond	werd	weer	het	Boerenrock	festival	gehouden

•	 In	Drouwenerveen	werd	voor	de	4e	keer	de	Boerinnenmarkt	gehouden

•	 Vanuit	Valthe	startte	de	2e	Hondsrug	monstertoertocht	Valthe-Groningen-Valthe

•	 Christiaan	Varenhorst	uit	Nieuw-Buinen	werd	9e	op	EK	Beachvolleybal	in	
	 Noorwegen

•	 Janneke	Ensing	uit	Gieten	won	vrouwenkoers	Gouden	Pijl	in	Emmen

•	 In	Gieten	organiseerde	de	familie	Lokhorst	voor	de	28e	keer	de	fuchsiashow

•	 In	Borger	werd	voor	de	11e	keer	de	Kunstmarkt	gehouden

•	 PvdA	Kamerlid	Lutz	Jacobi	bezocht	de	schaapskudde	van	Exloo

•	 Circa	10.000	bezoekers	kwamen	af	op	de	Drentse	Bluesopera	in	Gieten

Augustus 2011 Hoogte- en Dieptepunten uit de Regio! Midden in de Samenleving



‘Ik heb mijn stem laten horen bij The Voice’

Door Eline Lohman
2e Exloërmond – Hij haalde het net niet tot de eerste liveshow van tv-programma The 
Voice of  Holland, maar dat mag volgens Jan Hendrik Niemeijer (23) uit Tweede Exloër-
mond niet echt baten. Hij heeft namelijk veel geleerd van het de talentenjacht en hij heeft 
nog altijd contact met zijn coach Marco Borsato.

‘Een uit de hand gelopen grap’. Zo noemt Jan Hendrik zijn deelname aan The Voice. “Ik heb me 
in januari van dit jaar opgegeven, omdat veel mensen geregeld tegen me zeiden dat ik eens aan een 
talentenjacht mee moest doen. Dat wilde ik eerder niet, want als je kijkt naar programma’s als Idols 
en X-Factor, dan vind ik dat de manier van behandelen me daarbij niet aanspreekt. Daarna dacht 
ik: weet je wat? Voor de grap geef  ik me op.”

Dat gebeurde. Niet verwonderlijk, want Jan 
Hendrik komt uit een heel muzikaal gezin. 
“Vanaf  mijn vijfde heb ik pianoles gehad en ik 
ben altijd met muziek bezig. Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan!” Voor The Voice mocht 
de 23-jarige eerst auditie doen. Hij kwam door 
deze selectieronde heen  en vertelde dat al aan 
zijn ouders voordat hij wist dat hij door was.

En toen was het zover: de Blind Auditions 
braken aan, waarbij de vier coaches van het 
programma enkel op hun gehoor moesten 
kiezen of  een deelnemer door was of  niet. Jan 
Hendrik – in het dagelijks leven muziekdocent 
in Tweede Exloërmond, waar hij zang-, piano- 
en tromboneles geeft - koos voor het nummer 
Piano Man van Billy Joel om de coaches mee 
omver te blazen. “Ik was helemaal niet zo 
zenuwachtig, dat ben ik eigenlijk nooit. Ik sta al 
vanaf  mijn dertiende op het podium, ik ben er 
nu wel aan gewend. Mijn auditie ging hartstikke 
goed. Ik dacht: er zal één iemand drukken. En 
dat was ook zo, want Marco Borsato koos mij.”

Tot op de dag van vandaag is Jan Hendrik blij 
dat Borsato voor hem drukte. “Hij heeft zoveel 
ervaring en ik heb dan ook erg veel van hem 
geleerd. We hebben nog steeds contact. Het 
mooie van The Voice is dat je coach gewoon je 
coach blijft, ook als je niet meer deelneemt aan 
het programma. Ik kan bij Marco terecht met 
al mijn vragen. Hij heeft alles meegemaakt; ups 
en downs.”

De volgende ronde was The Battle, waarbij Jan Hendrik het op moest nemen tegen deelneemster 
Sharon Doorson. Het mocht niet baten, want de coach koos voor haar. “Bij The Battle is het fout 
gegaan. Maar deelnemen aan The Voice is een geweldige kans geweest. Ik heb met kunnen profile-
ren als muzikant én predikant. Het is wel jammer dat ik eruit lag, want ik wilde heel graag tenmin-
ste één liveshow mee willen maken. Maar ik heb mijn stem laten horen en dat is wat ik wilde.”

Momenteel werkt Jan Hendrik tot en met januari voor Talpa, als stand-in op zanggebied, voor 
tv-programma’s. “Daarna is het mijn droom om de gospelscène in te gaan. Dat gaat denk ik wel 
lukken, want ik word nu al gebeld door allerlei mensen uit die wereld.”
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Augustus 2011 Hoogte- en Dieptepunten uit de Regio! Midden in de Samenleving

•	 In	een	oefenwedstrijd	won	EEC	van	Valtherboys

•	 In	Borger	werd	weer	het	jaarlijkse	Open	Jeugdtennistoernooi	gehouden

•	 In	Borger	startte	voor	de	34e	keer	de	zwemvierdaagse

•	 Motorrijders	De	Hondsrug	steunden	Hospice	met	open	tourrit		

•	 Jan	Wever	uit	Borger	kreeg	Koninklijke	Onderscheiding

•	 Bij	S.V.	Borger	werd	een	professioneel	voetbalkamp	georganiseerd

•	 Iris	van	der	Vlag	uit	1e	Exloërmond	werd	Drents	Dressuurkampioen

•	WMD	startte	met	het	vervangen	van	de	waterleiding	in	Valthermond

•	 Duizenden	mensen	bezochten	het	feestweekeinde	in	Valthe

•	 Koesteeg	in	Borger	was	weer	bomvol	tijdens	de	“	Avond	van	het	Nederlandse	
	 lied”	

•	 Tennisvereniging	Borger	rondde	KIKA	actie	af

•	 Molenstraat	Buinen	won	Buunerbeer	bokaal	2011	

•	 In	Gasselte	werd	de	Pannakooi	geopend

•	 Voor	de	5e	keer	werd	het	Dorpsfeest	in	Gasselte	georganiseerd

•	 De	manege	in	Gasselte	hield	een	Open	Dag

•	 Er	werd	een	geslaagde	spelweek	georganiseerd	in	1e	Exloërmond	

•	 Op	de	tennisbanen	van	Borger	werd	de	Comparsa	Open	gespeeld

•	 Erna	Läken	opende	podotherapiepraktijk	in	Valthermond

•	Week	in	Week	uit	organiseerde	een	concert	van	Erwin	de	Vries	in	voormalig	
	 theater	Rotonde	te	Borger	

•	Woonservice,	Lefier	en	Gemeente	Borger-Odoorn	ondertekenden	een	
	 prestatiecontract	2011-2015

•	 Stratenmakersfestival	in	2e	Exloërmond	was	weer	uitermate	succesvol

•	 Burgemeester	Marco	Out	behaalde	de	bronzen	medaille	op	het	NK	wielrennen	
	 voor	burgemeesters	in	Exloo

•	 In	Klijndijk	werd	de	sfeervolle	kunstmarkt	gehouden

•	 Meer	dan	4000	mensen	bezochten	het	Glasblazersfestival	in	Nieuw-Buinen

•	 In	Gasselternijveen	waren	Harm	en	Geertje	Hooiveld	60	jaar	getrouwd

•	 Brandweerkorps	Borger-Odoorn	behaalde	de	1e	en	2e	plaats	bij	
	 brandweerzeskamp	Eelde-Paterswolde

•	 Voor	de	inwoners	van	Drouwen,	Bronneger	en	Bronnegerveen	werd	een	
	 dorpsontbijt	aangeboden	in	Drouwen

•	 Tientallen	mensen	uit	Borger-Odoorn	protesteerden	in	Groningen	tegen	de	komst	
	 van	windmolens	in	hun	regio

•	 Lisa	van	Mensvoort	van	RV	Exloo	werd	Nederlands	Kampioen	Dressuur

•	 Het	damesvoetbal	ging	van	start	in	Borger

•	 In	de	omgeving	van	Exloo	werd	de	traditionele	ATBeetje	vals	plat	verreden

•	 In	de	bibliotheek	van	Valthermond	werd	het	mogelijk	om	draadloos	te	
	 internetten	via	Wi-Fi

•	 In	Odoorn	werd	de	36e	Oringer	Markt	gehouden

•	 Voetbalverenigingen	Gasselternijveen	en	Gieterveen	gingen	samenwerken	wat	
	 betreft	de	B-junioren

•	 Spelweek	Basisschool	jeugd	uit	Gasselternijveen	en	Gasselternijveenschemond	
	 werd	een	groot	succes

•	 Voetbalvereniging	Hunso	uit	Exloo	bestond	65	jaar

•	 Country	Golf	Ees	organiseerde	een	Golfmarathon	en	Herfstfair	om	geld	te	
	 genereren	voor	de	Stichting	Personal	Service	Dogs

•	 Aan	de	Bronnegerstraat	in	Borger	werd	een	hondensurvival	georganiseerd

•	 In	Nieuw-Buinen	werd	een	inloopavond	georganiseerd	over	vergevorderde	
	 plannen	voor	een	nieuw	winkelcentrum	in	Nieuw-Buinen

•	 In	Odoorn	werd	Woonvoorziening	Tellinghof	officieel	geopend

•	 In	Borger	werden	energieneutrale	ecocredo	woningen	geopend

•	 Jaarmarkt	Borger	was	weer	een	ware	publiekstrekker

•	 In	Gieten	vierde	het	echtpaar	Abbas	hun	Briljanten	Bruiloft

•	 Honderd	golfers	deden	mee	aan	de	Schutrups	Open	op	Golfpark	Exloo

•	 In	het	Witte	Kerkje	van	Gasselte	werd	een	historische	kledingshow	gehouden

•	 Vier	Gouden	Jubilarissen	bij	v.v.	Gieten	kregen	een	oorkonde	en	werden	benoemd	
	 tot	Lid	van	Verdienste.	Dit	waren:	Jantienus	Warmers,	Thimo	Meertens,	Jakob	
	 Speelman	en	Job	Martens

•	 Ambachtsbakker	Kuiper	in	Valthe	gaf	nieuwe	tenues	aan	Valtherboys	2

•	 In	Valthermond	bracht	de	totale	collecte	voor	KWF	Kankerbestrijding	€2620,56	
	 op

•	 In	2e	Exloërmond	werd	in	het	kader	van	Burendag	een	talentendag	georganiseerd

•	 De	collecte	voor	KWF	Kankerbestrijding	in	Borger	en	de	omliggende	dorpen	heeft	
	 €4356,02	opgebracht

•	 Inwoners	Gasselternijveen	genoten	weer	volop	van	het	dorpsfeest

•	 De	Poppen-	en	Berendokter	in	2e	Exloërmond	vierde	haar	25-jarig	jubileum

•	 Daltonschool	De	Peppel	in	Gasselternijveenschemond	organiseerde	een	
	 rommelmarkt

•	 Paul	Abrahams	uit	Gieten	liep	woestijnmarathon	in	Jordanië	

•	 Volleybalvereniging	VEB’98	vierde	met	een	gezellige	avond	in	café	Happinezz	
	 haar	12,5	jarig	bestaan

•	 In	Gieten	werd	op	de	parkeerplaats	van	C1000	Abbas	het	Gieterbierfeest	
	 georganiseerd

•	Woning	Stoffeerbedrijf	Harms	uit	Gieten	hielp	dartclub	De	Gorens	de	helpende	
	 hand	

•	 Inwoners	van	Nieuw-Buinen	en	Buinerveen	gaven	€2779,87	aan	KWF	
	 Kankerbestrijding

•	 Okko-Harm	en	Martje	ten	Hof	uit	Gieten	vierden	hun	60-jarige	bruiloft

•	 Burgemeester	Grolleman	en	Montessorischool	in	Borger	hadden	weer	de	
	 jaarlijkse	sportdag	op	de	sportvelden	van	S.V.	Borger

•	 Kay	Koops	uit	Klijndijk	werd	Europees	Kampioen	modelwagenrace

•	 Vis	en	Snacks	Van	der	Laan	uit	Valthermond	werd	nieuwe	tassensponsor	van	
	 T.E.V.V.	3

•	 Het	eerste	elftal	van	Gasselternijveen	werd	door	hun	hoofdsponsor	Op=Op	
	 voorzien	van	een	nieuw	wedstrijdtenue

•	 O.a.	burgmeester	Marco	Out	van	de	gemeente	Borger-Odoorn	ondertekende	de	
	 intentieverklaring	rond	het	nieuwe	bluswaterproject

•	 De	collecte	voor	het	Prinses	Beatrix	Fonds	in	Borger	bracht	€208,87	op

•	 In	Gasselternijveen	werden	door	de	aanwonenden	van	Hoofdstraat	Noord	10.000	
	 krokussen	geplant

September 2011 Hoogte- en Dieptepunten uit de Regio! Midden in de Samenleving





Oktober 2011 Hoogte- en Dieptepunten uit de Regio! Midden in de Samenleving

•	 Kinderdagverblijf	More	Than	Kidz	in	Nieuw-Buinen	combineerde	een	Open	Dag	
	 met	een	Fancy	Fair

•	 De	58-jarige	Fokko	Fial	uit	Gasselte	werd	benoemd	tot	lid	in	de	Orde	van	
	 Oranje-Nassau

•	 Veel	inwoners	uit	Gasselternijveenschemond	kwamen	naar	het	Dorpshuis	om	
	 Thijs	Bakker	te	feliciteren	met	35	jaar	“Nieuws		uit	eigen	Dorp”	

•	 De	Exloose	Ruiterdagen	waren	weer	erg	succesvol

•	 Thijs	en	Aafke	in	Klijndijk	kreeg	een	speciale	oorkonde	omdat	ze	een	speciale	
	 menukaart	hebben	voor	de	gasten	die	vanwege	gezondheidsredenen	op	dieet	zijn

•	 In	Gasselte	werden	de	jeugdclubkampioenschappen	tennis	gehouden	bij	GKTC

•	 Lubbelinkhof	in	Odoorn	organiseerde	samen	met	het	Wereld	Natuurfonds	een
	 	culinaire	wandeling

•	 Kevin	van	Hoovels	won	de	15e	Hondsrug	Classic	in	Gieten

•	 Er	was	veel	belangstelling	voor	de	Open	Dag	bij	Chiropractie	Borger

•	 Hillichien	Venema	versterkte	directieteam	Venema	Accountancy	en	Belasting-
	 adviseurs	in	2e	Exloërmond

•	 Hotel	en	Restaurant	Lubbelinkhof	in	Odoorn	bestond	10	jaar

•	 Er	werd	een	reanimatiecursus	gegeven	voor	de	bewoners	van	Sassenbergen	in	
	 Borger

•	 De	dirigent	van	Odo		uit	Odoorn,	Arno	Beerts,	kwam	plotseling	te	overlijden	op	
	 56-jarige	leeftijd

•	 Steunstee	in	2e	Exloërmond	organiseerde	een	Open	Huis

•	 Hunzebergen	in	Exloo	hield	een	Open	Trouwlocatie	Dag

•	 De	Open	Dagen	van	Kunstkollectief	Borger-Odoorn	waren	succesvol

•	 In	’t	Hunebed	in	Borger	was	een	taxatiemiddag	van	oude	boeken	en	
	 ansichtkaarten

•	 Tourfietsclub	Gieten	heette	het	250e	lid	welkom

•	 Van	den	Berg	Hoortoestellen	in	Borger	organiseerde	een	Open	Dag

•	 BSO	Karabas	organiseerde	een	Fancy	Fair	en	de	opbrengst	van	300	euro	werd	
	 geschonken	aan	de	Dierenbescherming

•	 v.v.	Nieuw-Buinen	nam	het	multifunctioneel	kunstgras	sportveld	in	gebruik

•	 Ep	en	Mientje	Pomp	uit	Gasselternijveen	waren	60	jaar	getrouwd

•	 In	Dorpshuis	’t	Roem	in	Gasselternijveen	werd	de	speelgoed-	en	kledingmarkt	op	
	 Struun	met	succes	weer	georganiseerd

•	 In	Drouwenermond	werd	een	hennepkwekerij	aangetroffen

•	 Tourist	Info	Punt	in	Exloo	werd	feestelijk	geopend

•	 Burgernet	in	Borger-Odoorn	ging	van	start

•	 Jan	Hendrik	Niemeijer	deed	mee	aan	The	Voice	of	Holland	

•	 Vrouwen	van	Nu	van	de	afdeling	Borger	hadden	jaarlijkse	bridgedag

•	 Jan	en	Marchien	Eggens	uit	Odoorn	waren	50	jaar	getrouwd

•	 Ratering	Isolaties	voorzag	voetbaldames	van	Buinerveen	van	nieuwe	kleding

•	 Uitvaartvereniging	Gieterveen-Nieuwediep	had	een	open	huis

•	 In	de	Staatsbossen	van	Borger	en	Gieten	werd	de	ATB-ronde	Nije	Hemelriek	
	 gereden

•	 In	Exloo	werd	de	Schutrupsrun	weer	georganiseerd

•	 Motorcoureur	Niels	Remmelts	uit	Gasselternijveen	werd	clubkampioen

•	Week	in	Week	uit	organiseerde	voor	de	eerste	keer	De	Grote	RegioBeurs.	
	 107	standhouders	en	meer	dan	6000	bezoekers	maakten	De	Grote	RegioBeurs	tot	
	 een	groot	succes

•	 De	collecte	voor	de	Nierstichting	in	Borger	bracht	€2521,65	op

•	 Gemeentebelangen	Borger-Odoorn	bracht	een	bedrijfsbezoek	aan	Autoschade	
	 Koops	in	Borger

•	 Camping	Op	’t	Kalkamp	in	Gieten	werd	gekozen	tot	beste	VeKaBo	camping	van	
	 het	jaar	2011	van	Nederland

•	 KWF	Afdeling	Valthe	huldigde	enige	dames	die	al	jaren	werkzaam	zijn	voor	het	
	 KWF	

•	 De	KWF	collecte	in	Valthe	bracht	€860,77	op

•	 De	jeugd	van	v.v.	Gieten	bracht	een	bezoek	aan	Newcastle	United

•	 De	brugbeurs	in	Valthermond	werd	een	groot	succes

•	 De	Hondsrug	Schoenmode	breidde	het	assortiment	herenschoenen	flink	uit

•	 Alons	BV	schonk	een	nieuw	scorebord	aan	T.E.V.V.

•	 In	Odoorn	werden	energiezuinige	woningen	voorzien	van	eerste	isolatieplaten

•	 Geert	en	Geertje	Schuiling	in	Borger	waren	65	jaar	getrouwd

•	 Jacob	en	Martje	Dragtstra	uit	Valthermond	waren	65	jaar	getrouwd

•	 Er	waren	een	recordaantal	kinderen	op	het	sportfeest	in	Borger

•	 OBS	De	Aanloop	in	Valthermond	kreeg	de	beschikking	over	een	nieuwe	
	 veegmachine

•	 Tweede	Kamerlid	voor	de	PvdA	Diederik	Samson	sprak	in	Gieten	over	
	 windmolens

•	 Tegelzetbedrijf	Geert	Middeljans	en	TGV	Drenthe	Logistics	schonken	nieuwe	
	 presentatiejassen	aan	Valtherboys	1

•	 Juf	Wies	de	Roo	was	40	jaar	werkzaam	in	het	onderwijs	en	dat	werd	uitbundig	
	 gevierd	op	de	Grolleman-	en	Montesorieschool	in	Borger

•	 N34	was	een	week	dicht	door	werkzaamheden

•	 De	jeugd	van	de	plaatselijke	PKN-kerk	in	Gasselternijveen	verkocht	droge
	 worsten	om	hun	eigen	activiteiten	te	financieren

•	 De	baptistenkerk	in	2e	Exloërmond	organiseerde	een	rommelmarkt

•	 Vogelvereniging	Gieten	organiseerde	vogeltentoonstelling

•	 In	de	maand	november	werden	afgeschreven	boeken	verkocht	in	de	bibliotheek	
	 van	Gasselternijveen

•	 Zwemclub	Borger	organiseerde	de	jaarlijkse	mandarijnenactie

•	 Rabobank	Borger-Klenckeland	organiseerde	een	ledenbijeenkomst	met	als	gasten	
	 de	wielrenners	Henk	Lubberding	en	Johan	van	der	Velde	en	ook	was	voetbal-
	 commentator	Evert	Ten	Napel

•	 Ruim	4000	vrouwen	bezochten	de	Ladies	Night	in	Exloo	die	door	Week	in	Week	
	 uit	werd	georganiseerd

•	 Stichting	Harm	Tiesing	in	Borger	vierde	het	25-jarig	jubileum

•	 Het	Grote	U2	muziekfeest	in	Exloo	werd	door	ruim	5000	mensen	bezocht

•	 Albertus	Liewes	uit	Borger	werd	koninklijk	onderscheiden	en	werd	benoemd	tot
	 lid	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau

•	 Mantelzorgers	uit	Borger-Odoorn	en	Aa	en	Hunze	maakten	samen	bij	‘t	Nije	
	 Hemelriek	een	herfstwandeling

•	Wethouder	Wil	Luchjenbroers	van	de	gemeente	Borger-Odoorn	nam	tijdens	de	
	 natuurwerkdag	het	FSC	certificaat	in	ontvangst	omdat	Borger-Odoorn	geslaagd	
	 was	voor	goed	bosbeheer

•	 Ruim	€1800	was	de	opbrengst	van	het	benefietconcert,	welke	Week	in	Week	uit	
	 organiseerde	voor	de	Stichting	Sinsoluka	in	de	kerk	van	Odoorn

•	 Schoonheidssalon	Comfort4You	in	Gieten	vierde	het	5-jarig	jubileum	met	een	
	 aantal	Open	Dagen
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Henk Eising uit Valthe: ‘SC Veendam degradeert niet!’

door Jaap Ruiter 
1 januari 2010 stopte Henk Eising bij Emmen nadat hij de Drentse eerste divisieclub in 
zijn eerste jaren als directeur voor een faillissement had behoed. Een half  jaar later stapte 
hij in de volgende bijna failliete boedel, genaamd BV Veendam. En ook aan de Langeleeg-
te verrichte de in Valthe woonachtige zakenman op volledig onbezoldigde basis wederom 
een huzarenstukje door op het eind van het vorige seizoen zelfs 80.000 euro in de plus te 
eindigen. 

Je maakt naam als ‘clubdokter’. Heb je al aanbiedingen van andere clubs?
“Jazeker! Behalve een paar eerste divisieclubs ook clubs uit de eredivisie, waaronder een hele grote. 
Nee, ik noem geen namen. Er was zelfs een buitenlandse club uit Rusland die heeft gebeld. Ja, 
onvoorstelbaar. Maar ik heb alle aanbiedingen naast mij neer gelegd. Als ik ergens binnenkom wil 
ik het op mijn manier doen. Ik moet kunnen ‘rennen en rausen’. Dat heb ik bij Emmen gedaan, en 
dat doe ik nu weer bij Veendam. Maar die vrijheid krijg ik niet bij andere clubs.” 
 
Wie heeft je benaderd voor SC Veendam? Ik dacht dat je het na Emmen wel had gehad? 
“Ik ben gevraagd door Wim Entzinger, destijds als curator belast met de afwikkeling van het faillis-
sement van BV Veendam. Entzinger weet als voormalig voorzitter van FC Groningen hoe moeilijk 
het is om een profclub te runnen. Hij gaf  aan dat ik zijn laatste hoop was om Veendam in leven 
te houden en dat ik volledig de vrije hand zou krijgen. Nou ja, ik ben wel een jongen die leeft van 
uitdagingen. Ik pak vooral dingen aan die een ander niet lukt of  totaal niet ziet zitten.”    

En wat trof  je aan bij SC Veendam? 
“Op mijn eerste werkdag werd ik geconfronteerd met een boete van 10.000 euro, opgelegd door 
de KNVB omdat er een onvolledig plan van aanpak lag. Nou ja, zeg! De club was failliet verklaard, 
hoe kan de KNVB dan een volledig plan van aanpak verlangen? Op de tweede dag kreeg ik weer 
bericht van de KNVB, dat Veendam vier punten in mindering kreeg! Dan denk je dat je alles hebt 
gehad, maar op mijn derde werkdag meldde de Belastingdienst dat ze 342.000 euro aan BTW vor-
derden van Veendam! Ja, dat was een lekker begin!” 

En vervolgens…
“Aan het werk! Maar eerlijk gezegd zag het er niet goed uit aan het begin van het vorige seizoen. 
We begonnen met vier punten in mindering, er dreigde een verlies van 3 ton, we hadden een slecht 
imago en sponsors fronsten de wenkbrauwen als je om geld kwam vragen. Wat te doen? Samen 
met marketingbureau ‘La Compagnie’ uit Groningen hebben we iedereen die bij de club betrok-
ken is bij elkaar geroepen voor een positioneringsavond: supporters, spelers, oud-spelers, vrijwil-
ligers, medewerkers, media en gemeente. Op die avond in het Veenkoloniaal Museum hebben we 
gezamenlijk gebrainstormd waar Veendam voor staat, wat het DNA van deze club is en wat de 
club zou moeten uitdragen. Daar werd heel enthousiast op gereageerd. Vervolgens hebben we 
een sponsorbijeenkomst gehad met 260 sponsors met als gasten Hans Nijland, Jan Mulder, Rooie 
Rinus & Pé Daalemmer. Daaruit is het Kolonistenplan voortgekomen en vervolgens een nieuwe 
naam en een nieuw logo.” 

En het werd een onvergetelijk seizoen! 
“Het was geweldig! We begonnen zoals gezegd met vier punten in de min, een verlies van 3 ton 
en een slecht imago. Maar aan het eind van het seizoen stonden we vierde, speelden nacompetitie, 
behaalden hoge toeschouwersaantallen en waren op 1 wedstrijd na thuis ongeslagen. Bovendien 
was het imago 400 procent gekanteld en maakten we zelfs 80.000 euro winst!” 

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? 
“Door als een wilde te bezuinigen en als een wilde commercieel aan de slag te gaan. En daarbij 
veel reuring te maken en transparant zijn. Ook de spelers werden vorig seizoen niet ontzien. Niks 
geen dure hotels of  restaurants meer. Bij uitwedstrijden namen de spelers zelf  eten mee en werd 
er onderweg gepauzeerd aan picknicktafels op parkeerplaatsen. We waren een soort campingelf-
tal. Toen het te koud werd hebben we alleen in de allergoedkoopste restaurants gegeten. Maar we 
hadden nog steeds een liquiditeitsprobleem omdat het geld elders was geparkeerd. Pas in juni van 
dit jaar is alles opgelost, mede door de verkoop van Michael de Leeuw, particuliere bijdragen en het 
Kolonistenplan.  

Je zou tot 30 juni van dit jaar blijven, maar je zit er nog steeds! 
“Klopt. Ik had met Wim Entzinger afgesproken dat ik mij voor een jaar zou committeren aan 

Veendam. Maar het is heel anders gegaan. Ik zou in eerste instantie alleen de boel opjagen, op-
schudden en reorganiseren, maar ik ben in het begin alleen maar bezig geweest branden te blussen. 
Iedereen die bij SC Veendam is betrokken wil dat ik door ga. ‘Als je nu stopt, zakt de boel weer 
in elkaar en is alles voor niets geweest’, kreeg ik te horen. Men heeft mij gevraagd om reuring te 
blijven maken omdat we nu een positief  imago hebben, financieel gezond zijn en binnenkort door 
de KNVB weer worden ingedeeld in categorie-2. Categorie 1 is de IC en lig je als club aan het 
infuus. Categorie 2 is Medium Care en categorie 3 is gezond. Maar er zijn maar een paar clubs die 
in categorie 3 zitten.” 

Je blijft? 
“In januari 2012 stop ik als algemeen directeur en is Hans van der Zalm mijn beoogd opvolger. Hij 
is voormalig directeur van Go Ahead Eagles en loopt al sinds april mee. Het is de bedoeling dat ik 
in de nieuwe bestuursstructuur op de één of  andere manier aan de club blijf  verbonden en door 
ga met plannen maken, voor reuring te zorgen en betrokken blijf  bij commerciële zaken, met dat 
verschil dat ik de club niet meer op mijn schouders draag maar mee ga helpen stapjes voorwaarts 
te maken. De club zit in mijn hart en ik voel me nauw verbonden met SC Veendam nadat ik ander-
half  jaar alle ballen in de lucht heb gehouden.” 

Heb je nog andere bezigheden naast SC Veendam? 
Jazeker! Ik heb op franchisebasis de SNS-vestigingen van Emmen, Coevorden en Klazienaveen 
onder mijn hoede. Daarnaast ben ik mede-eigenaar van een makelaarskantoor, een uitzendbureau 
en een aantal fietsenzaken. Verder heb ik hier en daar nog wat belangen en ben ook nog eens, lach 
niet, mede-eigenaar van een busonderneming in Burkino Faso. Voormalig Emmen-speler Rahim 
Ouédraogo runt deze busonderneming.” 

Waar haal je die energie weg? Heb je een vorm van ADHD? 
“Zoiets. Bij Emmen noemden ze me altijd Algemeen Directeur Henkie Druk. Ha ha. Ik heb 
waarschijnlijk Duracell-batterijen op mijn rug waardoor ik 25 uur per etmaal en 8 dagen in de week 
onafgebroken door kan gaan. Als ik thuis ben ga ik aan de oplader!” 

Kerstdagen… 
“De feestdagen breng ik door met mijn gezin en familie. Ik heb een plezierig leven en ben een 
gelukkig man, zowel privé, zakelijk als op voetbalgebied. Bovendien woon ik in één van de mooiste 
gemeentes (Borger-Odoorn) van de provincie. Dat geeft mij nog meer energie! Vooruit blikkend 
naar 2012 zeg ik alvast dat SC Veendam niet gaat degraderen! Daar zijn we te goed voor. Tot slot 
wens ik alle mensen in mijn omgeving een plezierig en gezond 2012.” 
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•	 In	Ees	werd	de	onderdoorgang	N34	geopend

•	 Van	Seijen	Bloemen	en	Planten	werd	sponsor	van	Gieten	D2

•	 Sportvereniging	VOMOS	organiseerde	EHBO	cursus	in	Gasselte

•	 Het	2e	Elftal	van	EEC	werd	door	Jan	Sanders	Klussenbedrijf	uit	Ees	en	Beerman	
	 Hoveniersbedrijf	uit	Drouwen	voorzien	van	een	nieuw	tenue

•	 De	totaal	vernieuwde	Albert	Heijn	in	Borger	ging	weer	open	voor	het	publiek

•	 Appartementencomplex	“	Meenthoek”		in	Valthermond	werd	geopend	door	
	 wethouder	Bruintjes

•	Woon-	en	zorgcentrum	de	Wanne	in	Nieuw-Buinen	organiseerde	een	wintermarkt

•	 Installatiebureau	Arhabé	en	Casa	Grande	bleven	hoofdsponsoren	van	
	 v.v.	Gieterveen

•	 Landbouwbedrijven	in	de	Gemeente	Borger-Odoorn	kregen	reflecterende	
	 huisnummers

•	 Op	veel	plaatsen	in	de	Gemeente	Borger-Odoorn	en	Aa	en	Hunze	kwam	
	 Sinterklaas	binnen

•	 Theatergroep	Helmers	speelde	komedie	in	Gieten	

•	 In	Valthermond	werd	het	Open	Libre	Biljarttoernooi	gehouden

•	 Bouwservice	Kuipers	uit	Exloo	werd	sponsor	van	meisjes	C1	OSR

•	 De	Vrouwen	van	Nu	in	Odoorn	verkochten	zelfgemaakte	artikelen	waarvan	de	
	 opbrengst	ging	naar	het	Huis	van	Heden	in	Emmen.	Ze	verkochten	dit	bij	
	 supermarkt	Coop	Schippers	in	Odoorn

•	Week	in	Week	uit	maakte	bekend	dat	de	Golden	Earring	op	zaterdag	12	mei	2012	
	 gaat	optreden	in	Stadskanaal

•	 Onrust	Bestratingen	uit	Nieuw-Buinen	werd	genomineerd	voor	de	Gouden	
	 Straatsteen	2011	

•	 Lotte	Muskee	en	Niels	Ensing	uit	Borger	traden	live	op	tijdens	RTV	Drenthe’s	
	 Hemmeltied	die	te	gast	waren	bij	de	Country	Golf	in	Ees

•	 Erik	Veen	werd	beëdigd	als	fractieassistent	voor	gemeentebelangen	
	 Borger-Odoorn

•	 In	Gasselternijveen	werden	plannen	gepresenteerd	voor	het	realiseren	van	een	
	 jeugdstadion

•	 In	Valthermond	en	2e	Exloërmond	waren	huiszoekingen	wegens	illegaal	
	 vuurwerk

•	 Bouwonderneming	Bolk	uit	2e	Exloërmond	schonk	de	F	pupillen	van	T.E.V.V.	
	 nieuwe	trainingspakken	en	tassen

•	 Niels	Goeree		uit	Borger,	Cor	van	Leeuwen	uit	Borger	en	Janneke	Ensing	uit	Gieten	
	 werden	genomineerd	voor	Drents	Wielrenner	van	het	jaar

•	 Nieuw-Buinen	verlengde	het	contact	met	hoofdtrainer	Jan	Korte

•	 Radio	Continu	gaf	nieuwe	inloopshirts	en	nieuwe	sporttassen	aan	de	hoofdmacht	
	 van	T.E.V.V.

•	 Judovereniging	Borger	organiseerde	weer	de	clubkampioenschappen

•	 In	Gieten	werd	weer	het	Superprestige	weekend	gehouden

•	 Juf	Mini	Vogelzang	uit	Borger	nam	afscheid	van	de	obs.75	in	Nieuw-Buinen

•	 Sven	Nijs	en	Marianne	Vos	wonnen	de	Superprestige	veldritten	in	Gieten

•	 Hondsrug	monstertoertocht	Valthe	verdeelde	9000	euro	onder	drie	goede	doelen,	
	 waaronder	gehandicapten	Sportclub	Emmen,	KWF	Kankerbestrijding	afdeling	
	 Valthe	en	de	stichting	Mont	Vertoux

•	 Bianca	van	den	Heuvel	uit	Valthermond	werd	met	haar	9-jarige	teckel	Nederlands	
	 kampioen	behendigheid

•	 Jan	Venhuizen	won	de	Superprestige	Veldloop	in	Gieten

•	 Groepsverblijf	de	Kwartjesberg	in	Drouwen	werd	officieel	gecertificeerd	als	
	 duurzame	ondernemen	met	het	Gouden	Green	Key	certificaat

•	 Toneelstuk	van	de	Rederijkerskamer	in	Borger	werd	weer	een	groot	succes

•	 Gastouderbureau	Alles	Kidz	gaf	de	voetballers	van	Borger	E4	een	compleet	
	 nieuw	tenue

•	 Top4Sport	en	Optie#1	werden	sponsor	van	het	damesteam	van	S.V.	Borger

•	 Minister	Marja	van	Bijsterveldt	bezocht	CDA	Afdelingen	Borger-Odoorn,	Emmen	
	 en	Coevorden

•	 Nieuw-Buinen	F1	werd	kampioen

•	 Egbert	Egberts	onthulde	samen	met	Burgemeester	Out	een	beeld	voor	de	
	 rijwielspeciaalzaak	in	Borger.	Het	beeld	werd	aangeboden	door	het	personeel	in	
	 verband	met	het	100-jarig	jubileum	van	Egbert	Egberts	Rijwielen	in	Borger

•	 In	Gasselternijveen	werd	buurtvereniging	Hoofdstraat	Noord	opgericht

•	 Buurtvereniging	“Helpt	Elkander”		organiseerde	de	jaarlijkse	Kerstbingo	in	
	 2e	Exloërmond

•	 Het	Vrouwenkoor	Gieten	vierde	hun	75-jarig	bestaan	met	een	jubileumconcert	in	
	 de	dorpskerk	van	Gieten

•	 Er	werden	sfeervolle	kerstmarkten	georganiseerd	in	Odoorn,	Exloo,	Borger	en	
	 Gasselternijveen

•	 Gieten	E3	werd	kampioen

•	 Selecties	Valthermond	1	en	2	kregen	een	nieuw	tenue	van	Többen	Wonen	uit	
	 Valthermond	en	Greven	Administratiekantoor	uit	2e	Exloërmond

•	 CDA	Borger-Odoorn	bracht	een	werkbezoek	aan	Attractiepark	Drouwenerzand

•	 Bestuursleden	Lucia	van	der	Laan	en	Rensinus	Smid	namen	afscheid	als	
	 bestuursleden	van	de	stichting	Stratenmakersfestival	in	2e	Exloërmond

•	 Jeugdspelers	van	v.v.	GKC	uit	Gasselte	kregen	nieuwe	trainingspakken	van	de	
	 Rabobank

•	 Ook	Borger	E1	vierde	het	kampioenschap

•	 ’t	Brughuus	in	Valthermond	werd	feestelijk	geopend

•	 Buurtvereniging	Hoofdstraat	Noord	in	Gasselternijveen	werd	genomineerd	door	
	 het	Oranje	Fonds	voor	een	“Appeltje	van	Oranje”

•	 De	Kerstshow	in	manege	De	Rietweg	in	Bronneger	werd	een	groot	succes

•	 Bij	Egbert	Egberts	Rijwielen	in	Borger	werd	weer	de	traditionele	Race	en	
	 ATB	Show	gehouden

•	 Stroopwafelspecialist	Henk	Sijpkes	gaf	deel	van	de	opbrengst	op	de	Kerstmarkt	in	
	 Borger	aan	Stichting	Sinsoluka

•	 In	Gieterveen	werd	een	sfeervolle	kerstmarkt	en	kerstconcert	gehouden

•	 Jubileum	Volkszang	Afdeling	Buinerveen	vierde	het	65-jarig	bestaan	met	een	
	 zangavond	in	Buinerveen

•	 T.E.V.V.	E1	werd	najaarskampioen

•	 In	Gieten	ging	het	Univé	Kerstzaalvoetbaltoernooi	weer	van	start
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	 1e	en	2e	Exloërmond	een	gratis	Kerstdiner
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•	 Borger	E2	werd	door	AB	Oost	Asbestsanering	in	het	nieuw	gestoken
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•	 In	Gieten	werd	de	warme	wintermarkt	georganiseerd	door	de	Stichting	
	 Zomeractiviteiten	Gieten

•	 Toneelvereniging	DES	huldigde	Henk	Klaassens	en	Geertje	Spijkstra	voor	hun	35	
	 en	40	jarig	lidmaatschap

•	 v.v.	Nieuw-Buinen	organiseerde	een	netwerkborrel	met	medewerking	van	oud	
	 wielrenner	Gert	Jacobs	en	de	oud	voetballers	van	FC	Groningen	en	BV	Veendam	
	 Henk	de	Haan	en	Martin	Drenth

•	 De	winterfair	in	de	Hunso-hal	werd	door	500	mensen	bezocht
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Wolf Camperservice gaat per 1 januari verder als 
       Wolf Camper- en Caravanservice

Door Marja Kiel
Wolf  Camperservice van Bert Wolf  krijgt binnenkort te maken met een aantal veranderin-
gen. Zo worden de diensten uitgebreid met onderhoud van caravans. Daarom wijzigt de 
bedrijfsnaam in Wolf  Camper- en Caravanservice. Verder verhuist de camperverkoop van 
compagnon Vorst Campers naar een nieuw pand ernaast. 

Uw partner in onderhoud
De reden van de verhuizing van Vorst Campers is simpel: “We groeien uit ons jasje. De nieuwe 
campers staan zelfs in de werkplaats. In het nieuwe pand heeft Frans Vorst weer alle ruimte en bo-
vendien beschikken wij eveneens weer over voldoende ruimte. De samenwerking tussen beide be-
drijven blijft gewoon bestaan”, legt Bert uit. Wolf  Camper- en Caravanservice richt zich voortaan 
vooral op onderhoud, montage, reparatie, schadeherstel, aircoservice, APK keuringen en verkoop 

van accessoires voor campers en caravans. Bert Wolf  is Fiat specialist en 
weet precies op welke punten hij moet letten bij (motorisch) onderhoud, 
maar draait zijn hand ook niet om voor de talloze andere merken. “Alles 
op het gebied van onderhoud en reparatie, van het motorische deel tot de 
inrichting, kunnen wij doen. Onze werkplaats is voorzien van de nieuw-
ste apparatuur, zoals een apparaat voor roetmeting, een aircomachine en 
een remmentestbank. En wij maken uitsluitend gebruik van de originele 
materialen.”

Onderhoudscontracten
Klanten kunnen bij Wolf  Camper- en Caravanservice een BOVAG 
Onderhoudsbeurt aan de camper of  caravan laten uitvoeren, waarbij het 
voertuig op meer dan vijftig punten gecontroleerd wordt. Na het onder-
houd ontvangt u een onderhoudsformulier en achterop het voertuig komt 
een sticker, zodat zichtbaar is dat de camper of  caravan door een specialist 
is onderhouden. Ook kunt u bij het bedrijf  een onderhoudscontract af-
sluiten. Er zijn drie soorten contracten, maar het betekent in elk geval dat 
u gedurende de looptijd van de overeenkomst niet geconfronteerd wordt 
met onverwachte kosten. U heeft al een onderhoudscontract vanaf  25 euro 
per maand, met een maximale looptijd van vier jaar. Voor eventuele andere 
looptijden is dit bespreekbaar. Kijk voor uitgebreide informatie over de 
onderhoudscontracten en de voorwaarden op www.wolfcamperservice.nl

Mobiele servicedienst
Heeft u trouwens een vaste seizoensplek, dan heeft Wolf  Camper- en Ca-
ravanservice een unieke oplossing: de mobiele servicedienst. Staat u op een 
plek in een straal van 50 km rond Stadskanaal, dan komt het bedrijf  ter 
plekke – op de camping maar ook bij u thuis – voor reparatie of  het ver-
helpen van storingen. Komend jaar wordt deze service (ook) aangeboden 
via de Nationale Caravanpas. “Het is een pechhulp garantieplan, waarbij de 
caravan of  camper gegarandeerd binnen 24-uur ter plekke wordt gerepa-

reerd door een BOVAG-bedrijf. Ben je in het bezit van de pas en heb je pech of  is er een storing 
of  defect, dan krijg je hulp van het meest nabij gelegen aangesloten bedrijf. Je vakantie kan dan dus 
gewoon doorgaan.”

www.camperonderdelen.nl
En gaat u zelf  aan de slag, dan is er www.camperonderdelen.nl, waarop u meer dan 3.000 artikelen 
kunt vinden voor camper en caravan. Toiletvloeistof, vloermatten, kooktoestellen, meubilair, LED-
verlichting… nagenoeg alles is verkrijgbaar in de webshop. 

Wolf  Camper- en Caravanservice, Leerlooier 7E in Stadskanaal. Telefoon: 0599-650697; mobiel: 
06-50280576; Internet: www.wolfcamperservice.nl en www.camperonderdelen.nl.
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‘Steenge Tentenverhuur’ is een uniek familiebedrijf

door Jaap Ruiter
‘Steenge Tentenverhuur’ uit Odoorn kun je met recht een familiebedrijf  noemen. Eigenaar 
Willy Steenge is al de derde generatie en als alles volgens plan verloopt neemt zoon Bart 
het volgend jaar over. “Dan word ik 65”, zegt Willy Steenge. “Mijn vader was ook 65 toen 
ik de onderneming officieel overnam.” 

Particulier en zakelijk 
‘Steenge Tentenverhuur’ verhuurt zowel aan de particuliere als de zakelijke markt. Daarbij maakt 
het niet uit of  het gaat om een accommodatie van een groot evenement, een overkapping bij een 

verbouwing, een overdekt podium voor een mu-
ziekfestival of  slechts een bescheiden partytent. Het 
bedrijf  van Willy Steenge is tot veel in staat en heeft 
daartoe een ruim assortiment aan tenten en toebe-
horen, opgeslagen in een bedrijfshal van ruim 10.000 
vierkante meter. 

Gespecialiseerd 
Daarnaast is ‘Steenge Tentenverhuur’ gespecialiseerd 
in ingewikkelde klussen waar meestal geen standaard-
oplossingen voor zijn. “Denk in dat verband bij-
voorbeeld aan een grote overkapping bij een bouw-
constructie van bijvoorbeeld drie etages hoog zodat 
bouwvakkers droog blijven en door kunnen werken”, 
noemt Willy Steenge als voorbeeld. “Wij hebben 
de deskundigheid in huis om daar zelf  een veilige 
constructie voor te bedenken die bestand is tegen alle 
weersinvloeden. Dat zijn ingewikkelde klussen omdat 
aannemer en gemeente toezien of  aan alle eisen 
wordt voldaan. Deze kennis en kundigheid maakt ons 
bedrijf  uniek.”  

Geschiedenis 
‘Steenge Tentenverhuur’ wordt in 1920 een officieel 
bedrijf. “Maar het bedrijf  kent een langere geschie-
denis”, vertelt Willy Steenge. “Die begon toen mijn 
grootvader een café op de locatie van het huidige ho-
tel ‘De Stee’ had en voor het jaarlijkse concours hippi-
que een tent opzette en aan de organisatie verhuurde. 
Daarna nam mijn vader het over. Hij kocht tijdens de 
oorlogsjaren zijn eerste echte tent. In 1945 begon het 
goed te lopen omdat het na de bevrijding één groot 
feest was. Ik was 25 jaar toen ik in het bedrijf  kwam. 
In 1982 ging mijn vader met pensioen en werd ik of-
ficieel eigenaar. Inmiddels werken we met zijn tienen.” 

Kerstdagen 
Net als ieder jaar gaat Willy Steenge met de Kerst op vakantie. “Het is de enige vakantie die ik 
heb omdat we in de zomermaanden door werken. Samen met mijn echtgenote ga ik dit jaar naar 
Wenen. Voor de rest heb ik niet zoveel met de Kerstdagen. Maar ik wens iedereen het allerbeste en 
een heel gezond jaar toe.” 

‘Steenge Tentenverhuur’ is gevestigd aan de Exloërweg 8 in Odoorn. Telefoon: 0591-512216. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.steenge.nl.
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Unicef: hulp voor kinderen

Door Eline Lohman
REGIO – Kinderfonds Unicef  is momenteel druk bezig met de campagne ‘Kinderarbeid. 
Dat pikken we niet!’ Ook de regionale afdeling Unicef  Zuid Oost Drenthe ziet het belang 
van deze campagne en steunt deze dan ook van harte.

Unicef  is opgericht na de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie was het een noodfonds voor 
kinderen, een organisatie van de Verenigde Naties. Het hoofdkantoor van het kinderfonds zit in 
New York en voor Nederland staat dat in Den Haag. Unicef  heeft verschillende afdelingen in 
het hele land, Regionale Comités , die zich bezighouden met acties, kaartverkoop, voorlichting en 
educatie.

Ook in Drenthe zijn vrijwilligers actief  voor Unicef, dat staat 
voor United Nations Children’s Fund. Het Regionaal Comité 
Zuid Oost Drenthe is zojuist voorzien van een nieuwe voorzit-
ter, Marieke Akkerman. Na twintig jaar actief  te zijn geweest in 
het westen van het land, zet zij zich samen met de andere vrij-
willigers in Drenthe in voor Unicef. Unicef  Zuid Oost Drenthe 
doet onder meer promotiewerk voor het neutraal opererende 
Unicef, dat nog altijd onderdeel is van de Verenigde Naties.

Alle kinderen, waar dan ook ter wereld, worden door Unicef  
geholpen als dat nodig is. Akkerman: “Problemen worden 
structureel aangepakt, waardoor veel kan worden bereikt. Uni-
cef  richt zich nu steeds meer op kinderrechten. Onze organisa-
tie komt op voor de bescherming van kinderen , een kind moet 
kind kunnen zijn en daarom vinden we als regionale afdeling de 
campagne van nu zo belangrijk.”

Akkerman bedoelt de campagne ‘Kinderarbeid. Dat pikken we 
niet!’. Wereldwijd werken ongeveer 150 miljoen kinderen tussen 
de 5 en 14 jaar onder gevaarlijke omstandigheden. Unicef  vindt 
dit onacceptabel en voert daarom vanaf  november 2011 actie. 
“Het gaat hierbij niet alleen om kinderen in arme landen, maar 
ook om kinderen in Europa en zelfs in Nederland.” Unicef  
Zuid Oost Drenthe draagt bij aan deze actie door onder meer 
kaarten te verkopen. Voor 10 euro 50 koopt u al een doos kaar-
ten. “Met deze 10 euro 50 kunnen kinderen naar crèches toe en 
hoeven ze niet meer met hun moeder mee naar de mijn.”

Unicef  Zuid Oost Drenthe is op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
die het team van dertig enthousiaste vrijwilligers willen verster-
ken. “Zij hoeven niet meteen fulltime aan de slag, maar kunnen 
bijvoorbeeld helpen bij de kaartverkoop op (kerst)markten, 
fairs, Albert Heijn en in het ziekenhuis. Het is ook mogelijk dat 

nieuwe vrijwilligers helpen met voorlichting geven op scholen, want dat doen we ook.”

Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt altijd contact opnemen met Unicef  Zuid Oost Drenthe, 
via Marieke Akkerman, 06-200234560 of  m.akkermaneggink@planet.nl. Of  ga naar www.unicef.
nl om te kijken wat de organisatie precies doet en waarmee u kunt helpen. Kinderen kunnen altijd 
contact opnemen met Unicef  Zuid Oost Drenthe voor het aanvragen informatie en promotie-
materialen. Zij kunnen ook kijken op http://www.unicefenjij.nu/. Dat is een nieuwe website met 
allerlei informatie voor kinderen. In juni volgend jaar kunt u bovendien de nationale dag tegen kin-
derarbeid in de gaten houden. Met de actie ‘Heitje voor karweitje’ wordt Unicef  gesteund. Mensen 
uit deze regio kunnen daar ook aan bijdragen!
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Bij Gastouderbureau Alles Kidz gaat het echt om de kinderen!

Door Marja Kiel
Alles Kidz is een geregistreerd gastouderbureau met als uitvalsbasis Borger. Het bureau 
werkt conform de Wet Kinderopvang 2011. Bij Alles Kidz kunt u als ouders rekenen op 
uitstekende opvang van uw kind(eren) door gekwalificeerde gastouders en als gastouders 
op een uitstekende begeleiding en bemiddeling.

Familieopvang en gastouderschap
De organisatie is zes jaar geleden ontstaan uit een idee van Christine Roersma en Agnes Huizing, 
toen collega’s bij een kinderopvangorganisatie. Agnes vertelt: “We zijn zeker een half  jaar bezig 
geweest met plannen maken en het regelen van alle zaken, zoals het pedagogisch beleidsplan, de 
eisen van de GGD, verzekeringen, enzovoorts. Maar langzaamaan ging het lopen. We hielden 
informatieavonden en wierven (én werven) gastouders onder meer via de Week in Week uit.” 

Niet veel later begon Alles Kidz met de zogenaamde familie-
opvang: betaalde opvang door familie, bijvoorbeeld een oma, 
of  bekenden, zoals een buurvrouw. Inmiddels is de wet- en 
regelgeving rond de familieopvang en gastouderopvang 
behoorlijk aangescherpt. Zo moet men nu beschikken over 
een erkend diploma. Alles Kidz biedt de gastouders daarom 
de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Familieopvang 
bestaat nog wel steeds: “De helft van de mensen voor wie wij 
bemiddelen biedt familieopvang, de andere helft is gastouder. 
Een aantal van hen is professioneel zelfstandige met een 
soort van ‘minikinderopvang’. Een gastouder mag namelijk 
maximaal zes kinderen opvangen.”

Kinderopvang hoeft niet duur te zijn!
Voortdurend horen en lezen we dat kinderopvang zo duur 
is geworden. Maar dat hoeft niet als u in zee gaat met Alles 
Kidz. “Het wettelijk vergoedbare bruto uurtarief  is € 5,09 en 
bij ons betaal je niet meer dan het uurtarief  dat de Belasting-
dienst vergoedt. De kinderopvangtoeslag die je maandelijks 
vooraf  ontvangt is inkomensafhankelijk. Heb je een bruto 
jaarinkomen van 30.000 euro dan betaal je zelf  voor de 
opvang van je kind ongeveer 1 euro per uur. Voor een even-
tueel tweede kind en volgende kinderen is dat bedrag dan 50 
eurocent per uur. De vergoeding kan oplopen tot wel 96%”, 
legt Christine uit. Kinderopvang wordt dan wel duurder, 
maar beslist niet bij Alles Kidz. Het gastouderbureau blijft 
op het bestaande scherpe uurtarief  en berekent daarnaast 
geen bemiddelingskosten.

Hulpinformatiepunt
Het regelen van kinderopvang en van de vergoedingen kan 
lastig zijn. Alles Kidz is ook hulpinformatiepunt: “Voor alle 
vragen over de kinderopvangtoeslag kan men bij ons terecht. 
Wij beschikken over goede contacten met de belastingdienst 

en kunnen de ouders zo bijstaan in de aanvraag of  voor de ouders de toeslag regelen. Wij vinden 
dat deze service er gewoon bij hoort.” Maar waar het bij Alles Kidz allemaal om gaat, zijn na-
tuurlijk de kinderen! Voor hen moet álles voor elkaar zijn, met als doel het bieden van een hoge 
kwaliteit opvang.

Lijkt het u wat om gastouder te worden? Alles Kidz zoekt voortdurend nieuwe enthousiaste gast-
ouders met liefde voor het vak. Het gastouderbureau informeert u graag over de mogelijkheden en 
voorwaarden.

Alles Kidz, Aan de Strengen 4 Borger. Telefoon: 0599-236224. Meer informatie vindt u op: 
www.alles-kidz.nl
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Vijftien jaar Tegelhuys Gieten, specialist in warme vloeren

Door Marja Kiel
Tegelhuys Gieten is dit jaar al vijftien jaar dé specialist van Noord-Nederland in vloerte-
gels, natuursteen en vloerverwarming. Saskia en Jacco Langebeeke startten het bedrijf  in 
1996 met zijn tweeën. Ze beschikten toen over een kleine showroom van nog geen 60 vier-
kante meter. Dat is nu wel even anders. Aan de Vlaskamp in Gieten beschikt Tegelhuys 
Gieten over 1.500 vierkante meter. 

Showroom met volop sfeerhoekjes
De showroom van Tegelhuys Gieten beslaat een enorme oppervlakte. Toch oogt het er warm en 
sfeervol door de vele sfeerhoekjes. Saskia Langebeeke legt uit wat de klant in de winkel kan ver-
wachten: “Wij hebben heel veel modelvloeren op de vloer liggen. Alle sfeerhoeken zijn ingericht 
met bijvoorbeeld een bankje en een open haard … en zowel strak als rustiek. Zo kun je een uitste-

kende indruk krijgen hoe de vloertegels passen in de keuken, 
de woonkamer of  de badkamer.” Het is een unieke manier van 
presenteren die veel waardering oogst.

Trends in keramische en natuurstenen vloertegels
U kunt bij Tegelhuys Gieten kiezen voor keramische en na-
tuurstenen vloertegels. “We hebben verschillende soorten na-
tuursteen: leisteen, marmer, graniet en hardsteen. En uiteraard 
in alle kleuren en maten.” De vloerenspecialist bespeurt een 
aantal trends op het gebied van vloertegels. Heel populair zijn 
de antracietkleurige vloeren en tegels met een natuursteen- of  
houtlook.

Daarnaast merkt het bedrijf  dat er een verschuiving is in de 
grootte van de tegels. Van de ‘kleinere’ 45 bij 90 cm tegels gaat 
het zelfs naar tegels van 60 bij 120 cm. Deze enorme tegels 
vereisen wel een grote mate van deskundigheid bij het leggen: 
“Wij hebben volop ervaring met de verwerking hiervan. Een 
van onze sterke kanten is dat wij zeer ervaren tegelzetters heb-
ben die de perfecte vloer leggen”, licht Saskia toe.

Vloerverwarming
De vloerenspeciaalzaak combineert vloertegels en natuursteen 
met vloerverwarming. Het bedrijf  heeft zich hierin helemaal 
gespecialiseerd en voert de werkzaamheden daarvoor ook zelf  
uit. De vloerverwarming kan op meerdere manieren toegepast 
worden, bijvoorbeeld door aansluiting op de cv of  via aard-
warmte. Tegelhuys Gieten legt niet alleen vloerverwarming aan 
in nieuwbouw maar ook in verbouwprojecten. “Voor verbouw 
beschikken we over een speciale bouwplaat voor vloeren die 
onvoldoende geïsoleerd zijn en die niet veel omhoog gebracht 
kunnen worden. In de plaat frezen wij de vloerverwarming in 
en dan kan meteen de tegel erop verlijmd worden. Je hebt zo 
een minimale verhoging en toch isolatie.” 

Of  u nu alleen voor vloertegels komt of  een combinatie met vloerverwarming zoekt, Tegelhuys 
Gieten geeft u graag advies over de mogelijkheden. “Wij vinden het belangrijk dat onze klant zich 
hier thuis voelt. Wij luisteren naar wat men zoekt en gaan bij de zoektocht net iets verder. Zo ko-
men we op locatie de situatie bekijken, bijvoorbeeld om de boel op te meten en om te kijken hoe 
de vloerverwarming gelegd gaat worden. Wij staan voor een goed advies, uitstekende service en 
een scherpe prijs”, besluit Saskia.

Tegelhuys Gieten, Vlaskamp 7 Gieten. Telefoon: 0592-264091; Internet: www.tegelhuys.nl.
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‘Mijn belevenissen bij Veendam zouden een geweldige 
soapserie opleveren’

door Jaap Ruiter
Trainer Jan Korte is bij Nieuw Buinen de opvolger van Lesmond Prinsen, die vorig seizoen 
al in maart afscheid nam. Het bevalt de ervaren trainer uit Veendam uitstekend om terug 
te zijn op de velden van het schitterende sportcomplex van Nieuw Buinen. 

Geweldig sportpark 
“Het begon vorig seizoen al te kriebelen toen ik Martin Drenth assisteerde bij Gronitas”, vertelt 
Jan Korte. “Martin had niet de benodigde diploma’s en vroeg of  ik hem wilde helpen. Daar heb 
ik in toegestemd, maar wel met de eis dat ik naast hem op veld wilde staan. Als ballenjongen, 
assistent-trainer, of  weet ik wat. Dat maakte mij niets uit, maar ik wilde in ieder geval niet alleen 
maar stroman zijn. Ik wilde daadwerkelijk iets betekenen voor de club. Toen we met Gronitas 
tegen Nieuw Buinen moesten spelen werd ik benaderd door een delegatie van Nieuw Buinen met 
de vraag of  ik volgend seizoen hoofdtrainer wilde worden. Ik twijfelde, maar toen ik de contouren 
en de tekeningen zag van het nieuwe sportcomplex was ik verloren. Wat een geweldig sportpark 
met fantastische faciliteiten is het geworden. En dat bijna allemaal met vrijwilligers. Alle respect 
daarvoor!” 

‘Herbstmeister’ 
Jan Korte geeft aan dat hij geen hoofdtrainer was geworden op het oude sportpark. “Ik wil opti-
maal kunnen trainen en goede faciliteiten tot mijn beschikking hebben. Daar doe ik geen conces-
sies aan.” Nadat de aanstelling van Jan Korte wereldkundig werd gemaakt kwamen spelers, die 
eerder Nieuw Buinen hadden verlaten, weer terug. Daarnaast kwamen er ook andere spelers op de 
naam Jan Korte af. Dat resulteerde in een zeer uitgebreide selectie. “We zitten vol”, concludeert 

Jan Korte, die als 
‘Herbstmeister’ de 
winterstop in gaat en 
zijn eenjarig contract 
inmiddels met een jaar 
heeft verlengd. 

Oog voor talent 
Behalve hoofdtrainer 
van Nieuw Buinen 
is Jan Korte op nog 
meer vlakken betrok-
ken bij de voetballerij. 

“Ik heb al heel lang een voetbalschool in Veendam en kort geleden heb ik ook een voetbalschool 
geopend bij de VV Gieten. Ook bij Nieuw Buinen gaan we met een voetbalschool beginnen. Ik 
wil niet alleen hoofdtrainer zijn van een eerste elftal, maar wil binnen de gehele club mijn kennis 
doorgeven. En de jeugd heeft altijd mijn speciale aandacht gehad. Zo ben ik ook coördinator van 
de scouting bij Cambuur. Ik heb oog voor talent. Ik kan redelijk goed inschatten wat de mogelijk-
heden zijn van een jeugdige voetballer en wat voor speler hij zal zijn op volwassen leeftijd. Als je 
mij vraagt wat ik het liefste zou doen, dan zou ik de hele dag met scouting bezig willen zijn.” 

Wajong-uitkering 
Ook in zijn dagelijkse leven is Jan Korte betrokken bij de voetballerij. Als mobiliteitscoach van het 
re-integratiebedrijf  USG Restart begeleidt hij via het voetbal jongeren met een Wajong-uitkering 
naar regulier werk. “USG Restart heeft een convenant met het UWV en de stichting ‘Live Goals’ 
van de KNVB”, legt Jan Korte uit. “Met ‘Live Goals’ en de slogans ‘meer dan voetbal’ en ‘meer 
dan twee doelen’ toont de KNVB zijn maatschappelijke betrokkenheid. Het convenant heeft als 
doel jongeren met een Wajong-uitkering binnen twee en half  jaar aan werk te helpen. Dat probe-
ren we via het voetballen te doen. Zo hebben steeds meer profclubs teams van jongeren met een 
Wajong-uitkering geadopteerd. Deze teams voetballen in toernooiverband twee keer per jaar tegen 
elkaar om de Dutch Career Cup. Er zijn al twee toernooien geweest, bij Sparta en bij NAC. Bij 
Veendam train ik ook een elftal met jongeren met een Wajong-uitkering en ga daarnaast de boer op 
naar mogelijke werkgevers. Als er nu jongeren met een Wajong-uitkering zijn die zich aangespro-
ken voelen om mee te doen met het voetbalproject, dan mogen ze mij bellen. Mijn telefoonnum-
mer kunnen ze krijgen via SC Veendam. Ik bel of  kom persoonlijk langs.” 

Gjaltema 
De periode bij SC Veendam is nog niet ter sprake gebracht tijdens het interview. Maar Jan Korte 
heeft daar ook niet zo’n behoefte aan. “Laat ik het zo zeggen: Als ik John de Mol zou vertellen wat 
ik vanaf  mijn vijftiende allemaal heb meegemaakt bij Veendam, dan wordt het een zeer langlo-
pende en geweldige soapserie! Daar ben ik van overtuigd.” Het had trouwens niet veel gescheeld 
of  Veendam was inderdaad onderdeel geweest van een soapserie. Dat was in de tijd toen Johan 
Derksen algemeen directeur zou worden. Eén van zijn plannen was om op RTL5 een soapserie 
over een eerstedivisieclub te maken. Veendam in dat geval. “Derksen zei toen tegen mij dat ik er 
rekening mee moest houden dat er overal in en buiten het stadion camera’s zouden komen te han-
gen”, aldus Jan Korte, die destijds hoofdtrainer van Veendam was. “Zelfs bij de wedstrijdbespre-
king en in de kleedkamers. Nee, ik weet de exacte reden niet waarom het niet door is gegaan met 
Johan Derksen. Maar ik denk dat hij zich later bedacht dat hij als algemeen directeur niet meer alles 
zou kunnen zeggen op televisie. Ik heb mijn twijfels of  het ontbreken van een pensioenvoorzie-

ning de daadwerkelijke 
reden is geweest om af  
te haken.” 

Gjaltema en kerst-
dagen 
Waar Jan Korte nog 
steeds trots op is, is het 
binnenhalen van huidig 
stadionsponsor Gjal-
tema. “Daar heb ik per-
soonlijk voor gezorgd. 
Zonder Gjaltema had 
SC Veendam niet meer 
bestaan.” Tot slot, wat 
betreft de kerstdagen, 
die brengt Jan Korte 
door in familieverband. 
De kerstdagen worden 
in ieder geval niet ge-
bruikt om te reflecte-
ren. “Want dat doe ik 
iedere dag.”
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13-14-15 April  -  Stadskanaal
De Grote Lentebeurs 
PageCentrum Stadskanaal
www.DeLenteBeurs.nl
 

9 en 10 mei  -  Stadskanaal
De Grote Ladies Night
LadiesArena Sportpark Noord
www.ladiesNightStadskanaal.nl
 

Vrijdag 11 mei  -  Stadskanaal
Het Grote Mega Dance Event  
DanceArena Sportpark Noord
Speciale Gast DJ:  Dennis van der Geest
www.DanceEvent.nu

Zaterdag 12 mei  -  Stadskanaal
The Golden Earring  
Live in Concert

MuziekArena Sportpark Noord
Stadskanaal (nabij het Refaja Ziekenhuis)
alle info en kaarten www.EarringLive.nl

Vrijdag 26 - Zaterdag 27 - Zondag 28 oktober  
De Grote RegioBeurs
Locatie wordt later bekend gemaakt
www.DeRegioBeurs.nl
 

31 oktober en 1 november  -  Exloo
De Grote Ladies Night
LadiesArena op terrein Hippisch Centrum
www.LadiesNightExloo.nl

Vrijdag 2 november  -  Exloo
Het Noordelijk 
Muziekfeest 2012
Radio Continu MuziekArena op terrein 
Hippisch Centrum
met Lucas & Gea - Dries Roelvink - Burdy  
Henk Harders - René Becker - Stef  Ekkel Peter 
Beense - De Dikdakkers
Helemaal Hollands - Jannes. 
Presentatie: Radio Continu DJ Wim Drent 
www.HNMF.nl
 

Zaterdag 3 november  -  Exloo
Het Grote U2 Muziekfeest 2012
MuziekArena op terrein Hippisch Centrum
U2NL live in Concert met in het 
voorprogramma: Alides Hidding met 
zijn band: The Time Bandits...
www.U2Muziekfeest.nl



Bundeling van krachten in de MFA ’t Brughuus in Valthermond

Door Marja Kiel
Op 1 mei 2011 werd de Multifunctionele Accommodatie ’t Brughuus opgeleverd. Een 
opvallend gebouw waar de gebruikers maar wat trots op zijn. In de MFA zijn het dorps-
huis, de bibliotheek, een sportzaal, een logopediepraktijk, Icare, Andes, Steunstee en alle 
activiteiten van Stichting De Afdraai ondergebracht.

De totstandkoming van MFA ’t Brughuus
De Afdraai is van oudsher een buurthuis dat zich bezighoudt met sociaal-cultuur werk voor jong 
en oud in Valthermond. Stichting De Afdraai is verantwoordelijk voor het beheer van ’t Brug-
huus dat eigendom is van woningbouwvereniging Woonservice. De voorzitter van Stichting De 
Afdraai, Jan Mulder, was vanaf  het eerste uur betrokken bij de plannen voor de MFA. Hij vertelt: 
“Rond 2003-2004 heeft de gemeente Borger-Odoorn een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren 

naar ‘t Brughuus. Wat wij graag wilden was dat er iets vanuit 
de vrijwillige sector opgezet zou worden en dat het gerund 
zou worden door vrijwilligers. Dat idee heeft de gemeente 
overgenomen. Het dorpshuis liep als een trein, maar al na 
een jaar moesten we noodgedwongen gedeeltelijk sluiten.” 
Door hevige sneeuwval bleek er instortingsgevaar te zijn, maar 
feitelijk voldeed het gebouw functioneel en bouwkundig niet 
meer. De opties waren verbouw of  nieuwbouw. Uiteindelijk 
werd besloten voor een nieuw dorpshuis, een multifunctioneel 
gebouw: de MFA ’t Brughuus.

Bundeling van krachten
MFA ’t Brughuus is veel compacter dan het oude pand. Het 
gebouw contrasteert sterk met de omgeving, toch zijn de 
bezoekers telkens aangenaam verrast als ze binnenkomen. Het 
oogt ruim en biedt volop ruimte aan alle mogelijke activitei-
ten. Vanuit een centrale entreehal is alles toegankelijk. Op de 
begane grond bevinden zich de sporthal en de kleedkamers. 
Boven zijn een grote zaal annex sportcafé en de bibliotheek 
gesitueerd. Ook Icare, Steunstee, Andes en een logopedie-
praktijk hebben er onderdak gevonden. Die bundeling van 
krachten is de ruggengraat van ’t Brughuus.

Ook voor kleinere en grote bijeenkomsten
“Voor het dorpshuis heeft de grote zaal een groot voor-
deel. Normaal gesproken kunnen er zo’n 80 tot 100 mensen 
terecht, maar door de flexibele scheidingswand open te doen 
verdubbelt de capaciteit. De schappen van de bibliotheek zijn 
om wielen gemaakt, zodat we ze eenvoudig kunnen verschui-
ven. Daardoor zijn hier ook grote feesten mogelijk”, aldus Jan 
Mulder. De zaal is bijvoorbeeld af  te huren door particulieren 
en verenigingen, maar ook de activiteiten van Stichting De 
Afdraai – bloemschikken, biljarten, tekenen en schilderen – 
vinden er plaats en elke laatste vrijdag van de maand is er voor 

de jeugd van de basisschool een druk bezochte disco-avond

Het gekke is dat ’t Brughuus nooit een officiële opening heeft gehad. Het Open Huis van afgelo-
pen 9 december maakte veel goed: Directeur Elles Dost van Woonservice en wethouder Alberts 
van de gemeente Borger-Odoorn verzorgden de opening van het Open Huis, schoolkinderen 
lieten ballonnen op en de groepen 7 en 8 creëerden een kunstwerk dat een plek heeft gevonden in 
het trappenhuis. Precies zoals ’t Brughuus zijn plek heeft gevonden in Valthermond. Het stich-
tingsbestuur heeft het volste vertrouwen in de toekomst van de MFA.

MFA ’t Brughuus, Vrijheidslaan 11 Valthermond. Telefoon: 0599-661322.
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www.kantoormeubelhal.nl: Goed meubilair voor weinig geld

door Jaap Ruiter
‘HAWI voor Kantoor’ in Nieuw Buinen staat bekend als een flexibel en meedenkend be-
drijf  in kantoorartikelen tegen concurrerende prijzen. Het bedrijf  van Hans Cantrijn gaat 
de prijzen echter nog scherper stellen met de nieuwe webshop www.kantoormeubelhal.
nl. “Gewoon goed meubilair voor weinig geld”, vat Hans het assortiment van de nieuwe 
webshop samen. “Zowel voor zakelijk als particulier.” 

Europese normen 
Wat doet u meestal als dochter- of  zoonlief  een bureautje nodig heeft? Juist, u gaat naar Ikea, want 
waar zou u anders heen moeten? “Naar www.kantoormeubelhal.nl”, biedt Hans een andere optie. 

“Wij hebben al bureautjes vanaf  110 euro. En ook nog 
eens van professionele kwaliteit omdat we hetzelfde 
assortiment aan de zakelijke markt leveren. En dat be-
tekent dat kantoormeubilair van kantoormeubelhal.nl 
aan alle Europese normen op het gebied van veiligheid, 
duurzaamheid en milieu voldoet! Als extra service bie-
den wij ook nog eens maatwerk als de standaardmaten 
onverhoopt niet zouden voldoen. Verder zijn onderde-
len en accessoires los verkrijgbaar.” 

Assortiment met eigen ogen bekijken 
De nieuwe webshop www.kantoormeubelhal.nl heeft 
voorts het grote voordeel dat u vrijwel het gehele as-
sortiment ook met eigen ogen kunt bekijken bij ‘HAWI 
voor Kantoor’ aan de Drentse Poort 12C in Nieuw 
Buinen, tevens het afhaaladres. “Ik heb geen vaste 
openingstijden, maar als men voor die tijd een telefoni-
sche afspraak maakt zorg ik dat de koffie klaar staat en 
kan er in alle rust rondgekeken worden”, voegt Hans 
er aan toe. “Veel mensen zijn soms nog wat huiverig 
om via het internet te bestellen en te betalen, alhoewel 
kantoormeubelhal.nl wat betreft betaling bij het veilige 
“IDEAL” is aangesloten.” 

Zeer scherp geprijsd 
‘HAWI voor Kantoor’ en kantoormeubelhal.nl is nog 
steeds een eenmansbedrijf  waardoor de prijzen zeer 
scherp geprijsd kunnen blijven. “En met de nieuwe 
webshop kantoormeubelhal.nl zelfs nog scherper!”, 
benadrukt Hans. “Uitgaande van dezelfde kwaliteit kan 
het niet goedkoper dan op kantoormeubelhal.nl. Dat 
is mogelijk omdat de overheadkosten extreem laag zijn 
vanwege de efficiënte bedrijfsvoering, de korte lijnen 
en het feit dat ik geen personeelskosten heb.” 

Kerstdagen 
De kerstdagen zijn voor Hans Cantrijn de tijd om tot rust te komen. “Het zijn de enige dagen dat 
alles dicht is. Samen met de bouwvak beschouw ik de kerstdagen als vakantie. De kerstdagen zie ik 
echter wel als feestdagen die ik gezellig samen met het gezin en familie wil doorbrengen. Ik wens 
iedereen een fijn en gezond 2012 toe.” 

‘HAWI voor Kantoor’ is gevestigd aan de Drentse Poort 12C in Nieuw Buinen. Telefoon: 0599-
655354. U kunt ook een kijkje nemen op www.kantoormeubelhal.nl. 
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Welkom in Dharamsala India!
Lisette Beerman reist sinds juni 
door Azië om... tsja, waarom 
eigenlijk?? Geen plan leek het 
beste plan...en zodoende bracht 
mijn enkeltje Bangkok me 
door noord en zuid Thailand 
(zon, zee strand en de jungle 
in op een olifant) naar China ( 
Chinese muur, Verboden Stad, 
Parijs van het oosten; Shanghai) 
daarna oost en west Thailand, 
en tenslotte Cambodja (Wereld-
wonder Ankor Wat, de Killing 
Fields en ‘hassle hassle’ stranden 
die om onduidelijke redenen 
Serendipity heten) om uiteindelijk het enigste land ter wereld te bereizen wat op mijn ‘Alvorens ik in Pierenland 
beland Lijst stond; Incredible India! 

Daar ben je dan. Van het vliegtuig in de taxi, riksja en tenslotte de bus aangekomen in de 
eindbestemming; Dharamsala McLeod Ganj gelegen in de bergen op 1770 meter hoogte in 
Himachal Pradesh India. Sinds 1959 de woonplaats van de veertiende Dalai Lama, Tenzin 
Gyatso; geestelijk en politiek leider van Tibet en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 
in 1989. De bedoeling was om in Dharamsala even aan te wippen, gewoon rond te kijken 
om te zien met eigen ogen. Maar Dharamsala heeft ‘iets’, en dat ‘iets’ zorgt ervoor dat ik 
hier nu al een maand rondstruun, het stadsleven probeer te doorgronden en in het Tibet-
aans Boeddhisme ben gedoken. 

In Mcleod Ganj, vernoemd naar de Britse gouveneur David McLeod en tot 1905 een Brits garni-
zoen, viel tot de komst van de Dalai Lama niet veel te beleven. Sindsdien is het plaatsje uitgegroeid 
tot een centrum van Boeddhistische studie, yoga en meditatie. De plaats lijkt dan ook meer op een 
Tibetaanse nederzetting terwijl ‘lower Dharamsala’ volledig Indiaas is. Door de aanwezigheid van 
de Dalai Lama is McLeod Ganj dus verworden tot een Indiaas / Tibetaans hart voor zoekende 
toeristen naar onder meer ‘Happiness’, ‘Calming the Mind’ en de beoefening van ‘Compassion’. De 
doorsnee reiziger in McLeod is maar weinig conventioneel en dit levert vaak bijzondere ontmoe-
tingen op. 

Maar ook de Tibetanen en de Indiase bevolking hebben zo hun eigen manieren van doen die 
stof  tot nadenken geven. Wie bijvoorbeeld denkt dat het in McLeod Ganj een uitermate zedig en 
vredig oord is omdat de Dalai Lama er woont, heeft het mis. Mannen, zowel Indiaas als Tibetaans, 
zijn bijvoorbeeld erg goed in het zogenaamde rollenbollen over straat. En dan heb ik het niet over 
rollenbollen uit compassie. Heel vreemd vond ik dit. De eerste keer dat ik met stoelen gegooid 
zag worden was ik verbaasd. De tweede keer was ik nog meer verbaasd en onder invloed van mijn 
eigen biertje riep ik de menigte boze mannen naiefjes toe; “ What are you doing man! Dalai Lama 
lives here!’ 

Ook kom ik door het Tibetaans Boeddhisme en het Boeddhistische klimaat voortdurend in aanra-
king met mijzelf. Zo was ik mijzelf  er bijvoorbeeld nooit van bewust dat ik misschien wat weinig 
geduld heb om mij cultureel aan te passen. Zo volg ik Boeddhistische Filosofielessen en het is 
gebruikelijk om te buigen bij de binnenkomst en het vertrekken van de lama. In het begin deed ik 
dat braafjes. Maar nu ik mij meer thuisvoel bij de lama in de klas vergeet ik dit volkomen en ben al 
druk bezig met mijn pen en schriftje in te pakken terwijl hij nog van zijn zetel klautert. Ook betrap 
ik mijzelf  erop dat ik regelmatig zit te gapen tijdens het zingen van mantra’s. Kennelijk is het aan-
passen aan een volkomen andere wereld moeilijker dan het lijkt. Des te meer ik me thuisvoel, des 
te meer ik mijn oude (in dit geval middelbare school) gewoonten oppak in plaats van dat ik me de 
nieuwe eigen maak.  

Zo ziet u maar weer. Zowel jezelf  als je omgeving is niet per se wat je denkt. Maar hopelijk kan 
ik u een beetje inzicht geven of  op zijn minst vermaken met hoe mijn leven hier zich afspeelt. En 
mochten de mensenlijke verhalen u geen plezier meer opleveren, dan beloof  ik over te stappen 
op de belevenissen van de koeien hier. Want geloof  het of  niet. Een koe heeft het maar druk in 
Dharamsala. 

Tashi Delek! ( Oftewel “veel geluk!”, de Tibetaanse begroeting)
Wilt u reageren? Stuur uw reactie naar lisettebeer@gmail.com.
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Bij ‘Mulder Opleidingen’ heerst het hele jaar de kerstgedachte

door Jaap Ruiter
‘Mulder Opleidingen’ uit Stadskanaal, met filialen in Winschoten, Veendam en Groningen, 
heeft al jaren een hoger slagingspercentage dan gemiddeld. Volgens eigenaar Rik Mul-
der berust dat niet op toeval. “We bieden een geoptimaliseerde onderwijsvorm waar een 
hechte en enthousiaste groep docenten, een strakke regie en efficiënte bedrijfsvoering de 
pijlers van het succes vormen.” 

Bedrijfs- & Beroepsopleidingen, ICT en Talen
‘Mulder Opleidingen’ heeft een breed scala aan opleidingen, die onderverdeeld zijn in Bedrijfs- & 
Beroepsopleidingen, ICT Opleidingen en Talen. De cursisten hebben allemaal een verschillende 
achtergrond. “Sommigen komen vanuit het bedrijfsleven om bijgeschoold te worden, anderen ko-
men op individuele basis om zich te laten omscholen of  om een vakopleiding te volgen”, legt Rik 
Mulder uit. “Maar we krijgen ook cursisten vanuit een re-integratieproject. Wat betreft bedrijfsop-
leidingen geven we vaak cursus op locatie. Op deze manier hoeft het personeel niet te reizen.” 

Gemotiveerde volwassenen 
Het was vader Jan die in 1975 begon met het bekende ‘MAS’ 
(Mulders Avond School). “Mijn vader was in die tijd docent op 
het MBO en bood daarnaast de mogelijkheid tot het behalen van 
het niet meer verplichte middenstandsdiploma”, zegt Rik Mulder, 
die na zijn ICT-gerelateerde opleiding jarenlang werkzaam was in 
het volwassen onderwijs totdat hij in 1998 het bedrijf  van zijn va-
der overnam en het aanbod van opleidingen fors werd uitgebreid. 
“Nee, het reguliere onderwijs heeft mij nooit getrokken. Ik wil 
geen politieagent spelen als ik aan het lesgeven ben. De docenten 
die bij ons lesgeven komen voor het merendeel uit het reguliere 
onderwijs en vinden het een verademing om bij ‘Mulder Opleidin-
gen’ les te geven aan gemotiveerde volwassenen.” 

Gereedschap voor de toekomst 
Bij ‘Mulder Opleidingen’ wordt niet alleen naar het examen toege-
werkt, maar cursisten krijgen tevens prachtige en nuttige voor-
beelden uit de praktijk. “Met alleen het diploma op zak kom je er 
niet”, weet ook Rik Mulder. “Omdat we veel docenten hebben die 
nog dagelijks in de praktijk werkzaam zijn krijgen cursisten iets 
extra’s mee waar ze hun voordeel mee kunnen doen.” Volwas-
senonderwijs biedt volgens Rik Mulder de mogelijkheid in relatief  
korte tijd de carrièrekansen te vergroten. “Een opleiding geeft je 
meer en beter gereedschap voor de toekomst. Daardoor sta je ook 
sterker als het economisch minder goed gaat. Daarnaast kan een 
opleiding voor een andere wending in je leven zorgen. Maar een 
opleiding is hoe dan ook altijd een verrijking van je leven. Ja, wat 
dat betreft heerst bij ‘Mulder Opleidingen’ het hele jaar door de 
kerstgedachte!”  

Kerstdagen 
Voor Rik Mulder zijn de kerstdagen een tijd om gezellig met zijn 

gezin en familie bijeen te zijn, tot rust te komen, contacten aan te halen en lekker eten. “En om de 
kerstnacht te bezoeken. Mijn kinderen zijn alle drie betrokken bij de kerk. Ze spelen klarinet, cello 
en viool en nemen deel aan andere kerstactiviteiten.” Terugkijkend op 2011 is Rik Mulder zeer te-
vreden. “Extra leuk is dat mijn 16-jarige dochter momenteel al wat hand- en spandiensten verleent 
voor ons dochterbedrijf  ‘Type Centre Plus’, een type- en ICT-cursus voor scholieren in de leeftijd 
van 9-15 jaar.” Vooruitblikkend zijn er plannen om met ‘Mulder Opleidingen’ uit te gaan breiden. 
“Mits het beheersbaar blijft en de korte lijnen gewaarborgd blijven”, voegt Rik Mulder er aan toe. 
“Verder hoop ik dat ‘O’bella! - Stadskanaal’ , de kap- en schoonheidssalon van mijn vrouw Bea 
naar volle tevredenheid blijft draaien. En voor de rest wens ik iedereen een gezond 2012 toe.” 

‘Mulder Opleidingen’ is gevestigd aan de Aziëlaan 22 in Stadskanaal. Telefoon: 0599-622037. Voor 
meer informatie kunt u kijken op www.mulderopleidingen.nl.

door Jaap Ruiter
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