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Wim Stuursma: 25 jaar NVM makelaar

Iets om blij en dankbaar voor te zijn. Dat is het feit dat Wim Stuursma, van Wim 
Stuursma Makelaardij in Borger, zich ondertussen al een kwart eeuw NVM 
makelaar mag noemen. Maandagmorgen kreeg hij uit handen van de voorzitter 
van NVM Drenthe het bekende makelaarsstafje uitgereikt. ‘Ik heb ontzettend 
veel plezier in mijn werk. Bij Wim Stuursma Makelaardij hebben we een heel leuk 
team. Er is sprake van een prima interactie met elkaar en onze opdrachtgevers en 
we hebben alle deskundigheid hier in huis. Op die manier kunnen we de klant op 
de best mogelijke manier ontzorgen’, zegt Stuursma.

Ervaringsvak
Hij weet het nog goed. ‘Een kwart eeuw geleden werd ik door de rechtbank in Groningen 
beëdigd tot makelaar. Dat ging toen nog zo, makelaar was toen nog een beschermde titel. 
Destijds legde je nog een examen af  bij de Kamer van Koophandel,’ herinnert Stuursma 
zich, die als geen ander weet wat belangrijk is in zijn branche. ‘Je moet altijd doen wat 
je zegt. Het werk dat we doen is heel erg persoonlijk. Er zit vaak emotie bij en je komt 
letterlijk en fi guurlijk dicht bij de mensen. Je bouwt een vertrouwensband op en je moet 
altijd nakomen wat je belooft. Een goede makelaar geeft een eerlijk en oprecht advies. 
Zelf  zeg ik wel eens dat wij een ‘wegwijzer’ zijn. Soms krijg je te maken met mensen die 
voor het eerst samen een huis kopen, soms is het verdrietiger en ben je die wegwijzer als 
mensen bijvoorbeeld het huis van hun ouders moeten verkopen. Je moet je als makelaar 
steeds aan kunnen passen aan de situatie. Daarom ben ik ook van mening dat dit echt een 
ervaringsvak is’, vertelt Stuursma. 

Lees verder op pagina 11!

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Foto: Harrie Meiringh

Rederijkerskamer De Heidebloem in Valthe 
mag zich voortaan ‘Koninklijk’ noemen
‘Toneel leeft echt in Valthe; over de toekomst maak ik 
me geen zorgen’
Rederijkerskamer De Heidebloem in Valthe bestaat 125 jaar. Vorige week kreeg 
de toneelvereniging bericht van de provincie dat het zich voortaan Koninklijke 
Rederijkerskamer De Heidebloem mag noemen. Zaterdag zal burgemeester Jan 
Seton van Borger-Odoorn daar voor de voorstelling in het dorpshuis bij stilstaan. 
‘Je wordt niet zomaar Koninklijk. Dat is best een intensief  proces geweest’, zegt 

voorzitter Alice Katuin.
Lees verder op pagina 15.

Schutrups Wandeldag in 
Exloo was meer 
dan wandelen alleen
Met 1500 wandelaars zondag in Exloo kijkt organisator 
Jan Schutrups naamgever van de Schutrups Wandeldag 
tevreden terug op de 24e editie van deze dag. “Het aantal 
wandelaars is uniek na covid. Daar waar we vorig jaar 
in verband met covid nog een aangepaste versie van de 
wandeldag hadden konden we deze nu weer als vanouds 
organiseren” aldus de organisator die terug kijkt op een 
geslaagde wandeldag. 

Lees verder op pagina 19.

Miljoen euro voor Drents 
MKB om energie te 
besparen
Provincie Drenthe stelt subsidie beschikbaar voor 
MKB-ondernemers om aan de slag te gaan met 
energiebesparing. De zogeheten Subsidieregeling 
energiebesparing Drents MKB bevat 1 miljoen euro. 

Lees verder op pagina 24.

Gasselterveld binnenkort 
beter bereikbaar voor 
wandelaars, fietsers en 
auto’s
Om de bereikbaarheid van het Gasselterveld te verbeteren 
wordt het huidige fi etspad langs de Bosweg vervangen 
door een betonnen pad dat geschikt is voor fi etsers 
en wandelaars, worden er veilige oversteekplaatsen 
gerealiseerd voor fi etsers en wandelaars en wordt de 
entree vanaf  de N34 voor auto’s verbeterd. De nieuwe 
inrichting gaat uit van maatregelen die kwamen uit een 
onderzoek naar verkeersstromen in het gebied. De natuur 
en de recreatieve functie van het Gasselterveld worden op 
deze manier veilig en comfortabel ontsloten.

Lees verder op pagina 27.
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Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis *

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

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

Lees verder op pagina 4  %

Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende  raadsvergadering 

donderdag 9 februari, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

% www.mijnafvalwijzer.nl

%

Wethouder Hartsuiker gee�  bio-emmertje aan initiatiefnemer Harm Greven
Gemeente deelt gratis 500 extra bio-emmertjes uit

Wethouder Jeroen Hartsuiker heeft 
een bio-emmertje uitgereikt aan de 
initiatiefnemer van de bio-emmertjes: 
raadslid Harm Greven. Enkele jaren 
geleden kwam hij met het idee om 
gratis bio-emmertjes uit te delen aan 
inwoners van Borger-Odoorn. Nu de 
afvalinzameling in Borger-Odoorn is 
veranderd, besloot de gemeente dit idee 
uit te voeren. En niet zonder succes!
“Ik ben erg blij dat de gemeente mijn idee 
uitvoert. Het bio-emmertje helpt mij goed 
bij het scheiden van mijn afval. Ik spaar 
mijn vlees-, groente- en fruitresten op in het 
bio-emmertje.”

500 extra bio-emmertjes
Eind 2022 haalden 1.000 inwoners een bio-
emmertje op. Omdat er nog steeds vraag is 
naar bio-emmertjes, delen wij er nog eens 
500 uit. Wilt u ook een bio-emmertje? Haal 

deze dan vanaf  woensdag 8 februari gratis 
op! Per adres mag u maximaal één emmertje 
ophalen; op is op. Het bio-emmertje helpt 
u om uw etensresten goed te scheiden. Erg 
handig tijdens het koken of  na het eten van 
uw dagelijkse stukje fruit!

Waar kunt u een bio-emmertje 
ophalen?
-  MFA Valthermond (Vrijheidslaan 11,  
 tijdens openingstijden);
-  Dorpshuis Valthe (Hoofdstraat 54,  
 tijdens openingstijden);
-  Afvalbrengpunt 2e Exloërmond   
 (Zuiderkijl 9, tijdens openingstijden);
-  Gemeentehuis Exloo (Hoofdstraat 50, 
 tijdens openingstijden);
-  MFA Nieuw-Buinen (Noorderdiep 141c, 
 tijdens openingstijden);
-  Sociale Teams Borger (Hoofdstraat 23, 
 tijdens openingstijden).

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

%

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

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

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

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam van der Heide

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper

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

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam van der Heide 

Uw hulp of spullen aanbieden:

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

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

%

Grootonderhoud en afsluiting Dikbroeken 2e Valthermond
Maandag 13 februari a.s. start de WMD 
met het vernieuwen van de waterleiding 
in Dikbroeken in 2e Valthermond. 
Deze werkzaamheden duren ongeveer 
6 weken. De waterleiding wordt 
vervolgens ook vervangen in de 
2e Valthermond en een gedeelte in de 
Valthermussel. 
Aansluitend gaat de gemeente onderhoud
plegen aan de verharding van Dikbroeken. 
Na het herstel van de weg wordt 
Dikbroeken afgesloten voor doorgaand 

verkeer tussen 2e Valthermond en 
Westerstraat met uitzondering van 
landbouwverkeer. De weg wordt afgesloten 
met een landbouwsluis.

Fasering vervangen waterleiding
Zie het overzicht [hieronder/hiernaast van 
de gefaseerde aanpak voor de vervanging 
van de waterleiding.

Bereikbaarheid
De weg wordt voor doorgaand verkeer 

gestremd. De woningen blijven vanaf  één 
zijde bereikbaar. 

Vragen
Hebt u vragen over de uitvoering of  
planning van de werkzaamheden aan de 
waterleiding? 
Neem dan contact op met de WMD 
via T 0592 854 550. Voor vragen aan de 
gemeente kunt u terecht bij projectleider 
Jeroen Bouma via T 14 0591.

%

Onderhoud bruggen 
Dorpsstraat Bronneger 
en De Dri�  in Borger 
In de week van 13 tot en met 17 
februari is de brug Dorpsstraat 
in Bronneger voor al het verkeer 
afgesloten. De fi rma Vegter Water-
bouw uit Veendam vervangt dan de 
dekplanken en leuningen van de 
brug. 

Ook wordt in dezelfde week een aantal 
dekplanken vervangen bij de bruggen 
over het kanaal Buinen-Schoonoord aan 
de Drift in Borger. Telkens wordt een 
brug afgesloten zodat de andere brug 
toegankelijk blijft. Als het werk aan de 
eerste brug klaar is, wordt aansluitend de 
tweede brug afgesloten. De aannemer 
verwacht 2 dagen per brug bezig te zijn. 
Voor vragen: de heer R. van der Laan 
(gemeente Borger-Odoorn), T 14 0591.

Bruggen aan 
de Dri  ̈

Brug Buinerstraat

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

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

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

10 kilo € 5,-
Zuiderdiep 65  |  Drouwenermond

Tel. 06 - 25 38 42 48 

BINGO
Zaterdag 11 februari a.s.

Aanvang 20.00 uur
(Zaal open om 19.30 uur)

Dorpshuis de Viersprong te Buinerveen.
Mooie prijzen te winnen!

Hoofdprijs: Buitenhaard

René Alberts uit Nieuw-Buinen: kwart 
eeuw in vaste dienst bij Feenstra

‘Ik val wel in de prijzen de afgelopen tijd’, lacht René Alberts. En gelijk heeft hij. Want 
nadat hij eerst al in het zonnetje werd gezet vanwege het feit dat hij 25 jaar lid was van 
voetbalvereniging Nieuw Buinen, was hij afgelopen woensdag precies 25 jaar in vaste 
dienst bij Feenstra Verwarming.

Naar de Langeleegte
‘Eigenlijk werk ik ondertussen al dertig jaar 
bij Feenstra overigens, waarvan dus een kwart 
eeuw in vaste dienst’, zegt Alberts. ‘Ik kwam 
uit militaire dienst, voetbalde bij BV Veendam 
en zocht een baan. Ik ben vervolgens bij 
Feenstra aan de slag gegaan. In de eerste 
jaren werkte ik nog tot 14.00 uur. Vervolgens 
ging ik met de auto naar de Langeleegte om 
te trainen. We waren destijds vrijwel allemaal 
semiprof. Nee hoor, ik heb dat nooit als heel 
erg zwaar ervaren. Je went er gewoon aan. Je 
moet de hedendaagse spelers er inderdaad 

niet mee aankomen, haha. Wij wisten echter 
niet beter’, zegt Alberts.

Lekkere gehaktbal
Nog steeds heeft hij het reuze naar zijn zin 
bij Feenstra. ‘Overal is wel eens een keer 
wat natuurlijk. Maar aan Feenstra heb ik een 
prima werkgever. Woensdag hebben we met 
collega’s alvast wat gedronken en hebben we 
samen een lekkere gehaktbal gegeten. Vrijdag 
ben ik op kosten van de baas uit eten geweest. 
Dat was dus al met al dikke prima’, besluit 
Alberts. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Into Nature zoekt vrijwilligers voor 
buitententoonstelling in Drouwen
Voor deze zomer is Into Nature op zoek naar vrijwilligers voor de 
buitententoonstelling Into Nature: Time Horizons rond Drouwen en het LOFAR-
gebied. Into Nature wordt mede gedragen door een uitgebreide groep enthousiaste 
vrijwilligers, die bij hun werkzaamheden genieten van de kunst, de prachtige natuur in 
Borger-Odoorn en de leuke contacten met bezoekers en collega’s.

Houd je van kunst, van natuur, of  van 
allebei? Dan ben je van harte welkom je 
aan te melden als vrijwilliger. Into Nature is 
een organisatie die kunstwerken van (inter)
nationaal vooraanstaande kunstenaars 
verbindt aan de bijzondere kenmerken 
van het Drentse landschap en actuele 
maatschappelijke vraagstukken. In 2022 
was en 2023 is het programma van Into 
Nature te zien in de gemeente Borger-
Odoorn. Dit voorjaar vindt een programma 
met doorlopende activiteiten plaats en van 
augustus tot en met oktober 2023 pakt 
Into Nature weer uit met een internationale 
kunstroute die bezoekers (dit waren er vorige 
editie 25.000) wandelend en fi etsend het 
prachtige landschap van Drouwen en het 
LOFAR-gebied laat ontdekken.

De werkzaamheden van vrijwilligers zijn 
heel divers. Er kan onder meer gekozen 
worden uit het ontvangen en informeren van 
bezoekers, kassawerkzaamheden, technische 

werkzaamheden en publieksbegeleiding bij 
een aantal kunstwerken op de routes. Wie deel 
uit wil maken van deze groep kunstminnende 
doeners en genieters en 
vrijblijvend aansluiting bij 
de groep wil verkennen, 
kan zich aanmelden via 
vrijwilligers@intonature.net. 
De organisatie vraagt een 
ingevuld intakeformulier en 
nodigt gegadigden uit voor 
een gesprek in de eerste 
twee weken van maart. Into 
Nature is daarnaast per direct 
op zoek naar een assistent 
coördinator. 

Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen 
met vrijwilligerscoördinator 
Klaas Jan Cats via 
06-23 27 18 16 of  
vrijwilligers@intonature.net

Tijd voor ’n bakkie! Kom maar eens langs
Koffie-ochtend in Borger op 9 en 23 februari
Ook als het winter is:  de koffi e-ochtenden georganiseerd door de Protestantse 
Gemeente van Borger gaan gewoon door. Gelukkig lopen ze goed. Daar zijn we heel 
blij mee. Iedereen uit Borger en omstreken is daar welkom. Er komen veelal zo’n 15 
tot 25 bezoekers. Ontmoeting en een goed gesprek, wat wil je nog meer!?  Heb je een 
dag vrij van het werk? Of  ben je veel alleen? Je hebt vast wel ‘Tijd voor 'n bakkie’! Zo 
spreek je nog eens iemand! Ook de kerkzaal kan bezichtigd worden. Wie wil kan daar 
in stilte zitten of  een kaarsje aansteken.

De eerstvolgende keren zijn op 9 en 23 
februari en vervolgens op de 2e en 4e 
donderdagmorgen van elke maand. Vrije 
inloop tussen 10.00 en 11.30 uur. De 
ochtenden vinden plaats in 't Anker, achter 

de Goede Herderkerk, ingang zowel aan 
de Brinkstraat als aan de Hoofdstraat. 
Een stoepbord wijst de weg. Ook als 
vakantieganger bent u van harte welkom.
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Wethouder Jeroen Hartsuiker heeft 
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ophalen?
-  MFA Valthermond (Vrijheidslaan 11,  
 tijdens openingstijden);
-  Dorpshuis Valthe (Hoofdstraat 54,  
 tijdens openingstijden);
-  Afvalbrengpunt 2e Exloërmond   
 (Zuiderkijl 9, tijdens openingstijden);
-  Gemeentehuis Exloo (Hoofdstraat 50, 
 tijdens openingstijden);
-  MFA Nieuw-Buinen (Noorderdiep 141c, 
 tijdens openingstijden);
-  Sociale Teams Borger (Hoofdstraat 23, 
 tijdens openingstijden).

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

%

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

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

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

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam van der Heide

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper

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

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Camping Exloo Mirjam van der Heide 

Uw hulp of spullen aanbieden:

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

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

%

Grootonderhoud en afsluiting Dikbroeken 2e Valthermond
Maandag 13 februari a.s. start de WMD 
met het vernieuwen van de waterleiding 
in Dikbroeken in 2e Valthermond. 
Deze werkzaamheden duren ongeveer 
6 weken. De waterleiding wordt 
vervolgens ook vervangen in de 
2e Valthermond en een gedeelte in de 
Valthermussel. 
Aansluitend gaat de gemeente onderhoud
plegen aan de verharding van Dikbroeken. 
Na het herstel van de weg wordt 
Dikbroeken afgesloten voor doorgaand 

verkeer tussen 2e Valthermond en 
Westerstraat met uitzondering van 
landbouwverkeer. De weg wordt afgesloten 
met een landbouwsluis.

Fasering vervangen waterleiding
Zie het overzicht [hieronder/hiernaast van 
de gefaseerde aanpak voor de vervanging 
van de waterleiding.

Bereikbaarheid
De weg wordt voor doorgaand verkeer 

gestremd. De woningen blijven vanaf  één 
zijde bereikbaar. 

Vragen
Hebt u vragen over de uitvoering of  
planning van de werkzaamheden aan de 
waterleiding? 
Neem dan contact op met de WMD 
via T 0592 854 550. Voor vragen aan de 
gemeente kunt u terecht bij projectleider 
Jeroen Bouma via T 14 0591.

%

Onderhoud bruggen 
Dorpsstraat Bronneger 
en De Dri�  in Borger 
In de week van 13 tot en met 17 
februari is de brug Dorpsstraat 
in Bronneger voor al het verkeer 
afgesloten. De fi rma Vegter Water-
bouw uit Veendam vervangt dan de 
dekplanken en leuningen van de 
brug. 

Ook wordt in dezelfde week een aantal 
dekplanken vervangen bij de bruggen 
over het kanaal Buinen-Schoonoord aan 
de Drift in Borger. Telkens wordt een 
brug afgesloten zodat de andere brug 
toegankelijk blijft. Als het werk aan de 
eerste brug klaar is, wordt aansluitend de 
tweede brug afgesloten. De aannemer 
verwacht 2 dagen per brug bezig te zijn. 
Voor vragen: de heer R. van der Laan 
(gemeente Borger-Odoorn), T 14 0591.

Bruggen aan 
de Dri  ̈

Brug Buinerstraat

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

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

WEEK 5
’ 03-02-2023, Borger
 Graanspieker 11, het aanleggen van een uitrit  

(verleend)
’ 03-02-2023, Borger
 Graanspieker 17, het aanleggen van een uitrit 

(verleend)
’ 03-02-2023, Drouwenermond
 gelegen aan Noorderblokken (BGR01 R1012), 
 het realiseren van een mestbassin (verleend)
’ 03-02-2023, Odoorn
 Paasbergen 1, het wijzigen van een 
 brandscheiding t.b.v. het realiseren van een 
 portioneerkeuken (verleend) 
’ 03-02-2023, Borger
 Haardplaats 19, het realiseren van een 
 Bed & Breakfast (aanvraag)
’ 03-02-2023, Drouwenerveen
 Zuideind 21, het plaatsen van een sanitair-
 gebouw en een stacaravan (aanvraag)
’ 03-02-2023, Odoornerveen
 Zuidzijde 29, het bouwen van een woning  

(aanvraag)
’ 03-02-2023, Ees

 Odoornerstraat 4A, het aanleggen van een 
 uitrit nabij de Schaapstreek (aanvraag)
’ 03-02-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 384, het kappen van een beuk 

(aanvraag)
’ 03-02-2023, gemeente Borger-Odoorn
 diverse locaties, het plaatsen van extra 
 verkiezingsborden voor een periode van 
 2 maanden (verleend)
’ 03-02-2023, Nieuw-Buinen
 nabij Dwarsdiep en Dwarskade 
 (kadastrale sectie B 11798) , het kappen van 
 een linde (aanvraag)
’ 03-02-2023, Nieuw-Buinen
 nabij Dwarsdiep en Dwarskade (kadastrale 
 sectie B 11798), het kappen van een linde 

(verleend)
’ 02-02-2023, Borger
 Hoofdstraat 32, het organiseren van de 
 mascotte parade door het centrum van Borger 
 op 25 maart 2023, Z2023-002772 (aanvraag)
’ 02-02-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein), het organiseren van  

 het hardloopevenement Hunebedloop en 
 Oekjeugdloop op 6 mei 2023, Z2023-002654 

(aanvraag)
’ 02-02-2023, Bronneger
 Dorpsstraat, het organiseren van het 
 wielerevenement 'De 6e Omloop Bronneger
 Bult' op 7 mei 2023, Z2023-002516 (aanvraag)
’ 02-02-2023, Odoorn
 Boshof 1, Braderie en Vlooienmarkt te Odoorn 
 - meerdere data 2023, Z2023-001569 

(verleend)
’ 01-02-2023, Gemeente Borger-Odoorn
 Beleidsregels Energietoeslag Gemeente 
 Borger-Odoorn 2023
’ 31-01-2023, Borger
 Hunzedal 47, het kappen van één boom 

(aanvraag)
’ 31-01-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 403B, het kappen van twee 
 naaldbomen (verleend)
’ 31-01-2023, Ees
 Buinerweg 1, het kappen van een eik 

(verleend)       $

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

%

Camping De Bosrand uit Ellertshaar krijgt 100.000 euro subsidie
Op vrijdag 27 januari ontvingen 
Martijn Huisman en Naduah Ber-
voets van recreatiepark De Bos-
rand in Ellertshaar een cheque van 
100.000 euro. De cheque is een sub-
sidie vanuit het REX-programma 
van Vitale Vakantieparken Drenthe 
(VVP). Dit is opgericht om ambiti-
euze ondernemers te stimuleren tot 
de top van de vakantieparken te be-
horen. We stimuleren De Bosrand 
graag omdat zij ook bereid zijn een 
stap extra te zetten.

Dromen waarmaken
Eind 2020 hebben Martijn en Naduah
een voormalig melkveebedrijf  met 
camping overgenomen. Hiermee kwam 
hun droom uit om een recreatiepark te 
creëren waar mensen kunnen verblij-

ven én recreëren met als hoofdthema 
pony’s en allerlei andere dieren. 

REX maakt plaats voor Uitblinkers
Vanaf  1 januari 2023 is de focus van 
Vitale Vakantieparken Drenthe veran-
derd. Ze richten zich niet meer alleen 
op topparken die nog zich nog verder 
willen ontwikkelen, maar gaan nu ook 
het middensegment helpen zich kwali-
tatief  te verbeteren. REX maakt plaats 
voor Uitblinkers.

Oproep
Herkent u zichzelf  als recreatiepark 
in het middensegment? 
Neem dan een kijkje op: 
www.vitalevakantieparkendrenthe.nl 
of  neem contact op met Dirkjan Haan 
via T 14 0591. 

%

Nieuwe provinciale subsidieregeling ingesteld voor het MKB
Ondernemers in Drenthe kunnen 
vanaf  28 februari maximaal 30.000 
euro subsidie aanvragen voor 
energiebesparende maatregelen in 
hun bedrijf. De provincie Drenthe 
stelt daarvoor de Subsidieregeling 
Energiebesparing Drents MKB in. 
De subsidie is aan te vragen via het 
Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (www.snn.nl).

Bedrijven zonder wettelijke energie-
besparingsplicht komen in aanmerking 
voor de regeling. Daarnaast is de regeling 
beschikbaar voor investeringen in 
energiebesparing bij kantoren met een 
energielabel A, B of  C. 

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen 
voor isolatie van de gebouwschil en de 
aanschaf  van energiezuinige verlichting, 
energiezuinige pompen, elektromotoren, 

ventilatie en verwarming. Elke ondernemer 
kan hiervoor 40% van de totale kosten 
terugvragen, tot een bedrag van maximaal 
30.000 euro. Zonnestroominstallaties en 
windmolens vallen buiten de regeling. 

Meer informatie 
bedrijvencontactfunctionaris Dirkjan Haan: 
T 06-13889319, d.haan@borger-odoorn.nl 
of  vraag de lokale ondernemersbrief  aan: 
ondernemen@borger-odoorn.nl. 

Februari: aandacht voor CO-vergi� iging

In de maand februari wordt landelijk en dus óók in Drenthe veel aandacht 
besteed aan Koolmonoxidevergi� iging. Check de website www.co-wijzer.nl 
voor tips om de kans op CO-vergi� iging verkleinen. 

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

Gaat u verhuizen 
binnen de gemeente?

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

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

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Dhr. H.J. Dijkstra.

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

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

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds. 
G. de Klein.

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. H. Thon, De Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente: Henri Mulder.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. H. Thon, De Hoeksteen.

Gieten
Protestantse gemeente.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 12 februari is er 
geen viering in de Sint Josephkerk van 
Zandberg. Woensdag 15 februari, 9.00 
uur, Eucharistieviering, celebr. Pastoor 
J.E.B. Deuling.

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur, 
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk 9.30 u. ds. H.J.C.C.J. Wilschut uit 
Assen. 19.00 u. ds. C.G. op ’t Hof  uit 
Siddeburen.

Toerfietsen met De Hondsrug-
fietsers vanuit Borger
Al weer enkele jaren zijn ‘De Hondsrugfietsers’ in de gemeente Borger-
Odoorn als een groep toerfietsers actief. Zij gaan wekelijks in de 
zomermaanden hun kilometers in onze mooie provincie en ver daar 
buiten wegtrappen. Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit senioren, die 
niet meer zo nodig met de neus op het stuur hoeven te fietsen, maar 
toch op een verantwoordelijke manier nog veel plezier willen beleven 
aan hun passie.

Vanaf  april worden er wekelijks 
op zondag en woensdag in 
groepsverband diverse afstanden 
gefietst met halverwege een 
koffiestop. Het tempo is dusdanig 
zodat iedereen met een beetje 
basisconditie zonder problemen mee 
kan.  Is dit misschien iets waar ook 
jij je wel in kan vinden, dan ben je 
op woensdag 15  februari a.s. van 

harte uitgenodigd bij onze algemene 
ledenvergadering in Het Hunzehuys 
aan de Molenstraat 3 te Borger, 
aanvang 20.00 uur.

Voor meer informatie kunt u zich 
melden bij de secretaris H Bijl
(hans.elsbijl@hotmail.com ) 
Tel. 06 - 53 84 70 93.

Vrouwen van Nu zet jubilarissen in het zonnetje
Betty Stegink 90 jaar uit Borger al 
70 jaar lid

De Vrouwen van Nu afdeling Borger hielden vorige week woensdag 
hun jaarvergadering. Ze deden dit in het Anker in Borger. Tijdens de 
jaarvergadering die door vijftig leden werd bezorgd is er uitgebreid stil 
gestaan bij de jubilarissen. De afdeling Borger kende er hiervan dit 
jaar maar liefst zeven waarvan Betty Stegink met haar negentig jaar al 
zeventig jaar lid is.

Het is volgens voorzitter Lucie 
Jalving, voorzitter van de Vrouwen 
van Nu afdeling Borger haast niet 
voor te stellen maar er is binnen onze 
vereniging een lid die al 70 jaar lid 
is van eerst de plattelandsvrouwen 
en nu van de Vrouwen van Nu. 
“Het jaar waarin ik ben geboren, is 
Betty Stegink lid geworden van deze 
vereniging en nog steeds is ze een 

“Vrouw van Nu”. Het is bijzonder 
jammer dat het lopen wat moeilijker 
gaat en ze daardoor de avonden 
niet meer zo vaak kan bezoeken als 
eerder. Ze is altijd actief  binnen de 
vereniging geweest als bestuurslid en 
bij de leesclub. Onlangs is ze gestopt 
bij de tuinclub. Als er weer eens 
kar gemaakt moest worden voor de 
Oostermoer dan gebeurde dat ook 

bij de familie Stegink in de schuur. 
Ondanks alles woont ze nog steeds 
zelfstandig op de boerderij met af  en 
toe een beetje hulp”.

Harmina van Rossum is 55 jaar lid 
van de vereniging Vrouwen van Nu. 
Ze is nog altijd contactpersoon in 
haar buurt en altijd bereid te helpen 
indien nodig.

Jannie van Rossum is 50 jaar lid van 
de vereniging. Zij kon helaas niet 
aanwezig zijn. Jantje Seubers is ook 
50 jaar lid van de vereniging. Jantje 
is lid van de tuinclub. Ook heeft ze 
de financiën van de vereniging al 
eens beheert als penningmeester. 
Rika Weitering is ook 50 jaar lid. 
Ze is al eens voorzitter en ook 
penningmeester geweest.  Nog steeds 
is ze actief. Ze heeft al een paar keer, 
samen met Lukas, de wandelingen 
uitgezet die vanuit Borger zijn 
georganiseerd. Ook is ze betrokken 
bij de museumclub.

Geesje Middeljans en Louise 
Hoven zijn beide 25 jaar lid van 
de vereniging. Geesje is al  jaren 
bestuurslid in Buinerveen en omdat 
ze nu woont in Borger bezoekt ze 
ook regelmatig de activiteiten in 
Borger. Louise Hoven was eerst lid in 
Noordbroek maar is overgeschreven 
naar Borger omdat ze is verhuisd 
naar Borger. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)

De jubilarissen met in het midden zittend Betty Stegink en rechts Lucie Jalving, voorzitter 
van de Vrouwen van Nu

Laudate Vocalis zingt in Borgerhof
Maandagavond 13 februari a.s. om 19.00 uur zingt Laudate Vocalis Borger onder leiding van dirigent 
Thysia Betting voor de bewoners van Borgerhof.

Er is een gevarieerd muzikaal programma opgesteld. 
Het past in het beleid van het koor om koorzang ten 

gehore te brengen in het verzorgingshuis voor ouderen. 
Kijk voor meer informatie op www.laudatevocalis.nl
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’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch 
 gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/
 overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%
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WEEK 5
’ 03-02-2023, Borger
 Graanspieker 11, het aanleggen van een uitrit  

(verleend)
’ 03-02-2023, Borger
 Graanspieker 17, het aanleggen van een uitrit 

(verleend)
’ 03-02-2023, Drouwenermond
 gelegen aan Noorderblokken (BGR01 R1012), 
 het realiseren van een mestbassin (verleend)
’ 03-02-2023, Odoorn
 Paasbergen 1, het wijzigen van een 
 brandscheiding t.b.v. het realiseren van een 
 portioneerkeuken (verleend) 
’ 03-02-2023, Borger
 Haardplaats 19, het realiseren van een 
 Bed & Breakfast (aanvraag)
’ 03-02-2023, Drouwenerveen
 Zuideind 21, het plaatsen van een sanitair-
 gebouw en een stacaravan (aanvraag)
’ 03-02-2023, Odoornerveen
 Zuidzijde 29, het bouwen van een woning  

(aanvraag)
’ 03-02-2023, Ees

 Odoornerstraat 4A, het aanleggen van een 
 uitrit nabij de Schaapstreek (aanvraag)
’ 03-02-2023, Nieuw-Buinen
 Noorderdiep 384, het kappen van een beuk 

(aanvraag)
’ 03-02-2023, gemeente Borger-Odoorn
 diverse locaties, het plaatsen van extra 
 verkiezingsborden voor een periode van 
 2 maanden (verleend)
’ 03-02-2023, Nieuw-Buinen
 nabij Dwarsdiep en Dwarskade 
 (kadastrale sectie B 11798) , het kappen van 
 een linde (aanvraag)
’ 03-02-2023, Nieuw-Buinen
 nabij Dwarsdiep en Dwarskade (kadastrale 
 sectie B 11798), het kappen van een linde 

(verleend)
’ 02-02-2023, Borger
 Hoofdstraat 32, het organiseren van de 
 mascotte parade door het centrum van Borger 
 op 25 maart 2023, Z2023-002772 (aanvraag)
’ 02-02-2023, Borger
 Hoofdstraat (plein), het organiseren van  

 het hardloopevenement Hunebedloop en 
 Oekjeugdloop op 6 mei 2023, Z2023-002654 

(aanvraag)
’ 02-02-2023, Bronneger
 Dorpsstraat, het organiseren van het 
 wielerevenement 'De 6e Omloop Bronneger
 Bult' op 7 mei 2023, Z2023-002516 (aanvraag)
’ 02-02-2023, Odoorn
 Boshof 1, Braderie en Vlooienmarkt te Odoorn 
 - meerdere data 2023, Z2023-001569 

(verleend)
’ 01-02-2023, Gemeente Borger-Odoorn
 Beleidsregels Energietoeslag Gemeente 
 Borger-Odoorn 2023
’ 31-01-2023, Borger
 Hunzedal 47, het kappen van één boom 

(aanvraag)
’ 31-01-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 403B, het kappen van twee 
 naaldbomen (verleend)
’ 31-01-2023, Ees
 Buinerweg 1, het kappen van een eik 

(verleend)       $

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

%

Camping De Bosrand uit Ellertshaar krijgt 100.000 euro subsidie
Op vrijdag 27 januari ontvingen 
Martijn Huisman en Naduah Ber-
voets van recreatiepark De Bos-
rand in Ellertshaar een cheque van 
100.000 euro. De cheque is een sub-
sidie vanuit het REX-programma 
van Vitale Vakantieparken Drenthe 
(VVP). Dit is opgericht om ambiti-
euze ondernemers te stimuleren tot 
de top van de vakantieparken te be-
horen. We stimuleren De Bosrand 
graag omdat zij ook bereid zijn een 
stap extra te zetten.

Dromen waarmaken
Eind 2020 hebben Martijn en Naduah
een voormalig melkveebedrijf  met 
camping overgenomen. Hiermee kwam 
hun droom uit om een recreatiepark te 
creëren waar mensen kunnen verblij-

ven én recreëren met als hoofdthema 
pony’s en allerlei andere dieren. 

REX maakt plaats voor Uitblinkers
Vanaf  1 januari 2023 is de focus van 
Vitale Vakantieparken Drenthe veran-
derd. Ze richten zich niet meer alleen 
op topparken die nog zich nog verder 
willen ontwikkelen, maar gaan nu ook 
het middensegment helpen zich kwali-
tatief  te verbeteren. REX maakt plaats 
voor Uitblinkers.

Oproep
Herkent u zichzelf  als recreatiepark 
in het middensegment? 
Neem dan een kijkje op: 
www.vitalevakantieparkendrenthe.nl 
of  neem contact op met Dirkjan Haan 
via T 14 0591. 

%

Nieuwe provinciale subsidieregeling ingesteld voor het MKB
Ondernemers in Drenthe kunnen 
vanaf  28 februari maximaal 30.000 
euro subsidie aanvragen voor 
energiebesparende maatregelen in 
hun bedrijf. De provincie Drenthe 
stelt daarvoor de Subsidieregeling 
Energiebesparing Drents MKB in. 
De subsidie is aan te vragen via het 
Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (www.snn.nl).

Bedrijven zonder wettelijke energie-
besparingsplicht komen in aanmerking 
voor de regeling. Daarnaast is de regeling 
beschikbaar voor investeringen in 
energiebesparing bij kantoren met een 
energielabel A, B of  C. 

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen 
voor isolatie van de gebouwschil en de 
aanschaf  van energiezuinige verlichting, 
energiezuinige pompen, elektromotoren, 

ventilatie en verwarming. Elke ondernemer 
kan hiervoor 40% van de totale kosten 
terugvragen, tot een bedrag van maximaal 
30.000 euro. Zonnestroominstallaties en 
windmolens vallen buiten de regeling. 

Meer informatie 
bedrijvencontactfunctionaris Dirkjan Haan: 
T 06-13889319, d.haan@borger-odoorn.nl 
of  vraag de lokale ondernemersbrief  aan: 
ondernemen@borger-odoorn.nl. 

Februari: aandacht voor CO-vergi� iging

In de maand februari wordt landelijk en dus óók in Drenthe veel aandacht 
besteed aan Koolmonoxidevergi� iging. Check de website www.co-wijzer.nl 
voor tips om de kans op CO-vergi� iging verkleinen. 

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

Gaat u verhuizen 
binnen de gemeente?

Kijk op www.borger-odoorn.nl/
verhuizen
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Toeslag tot 1 april 2023 aanvragen via
emmen.nl/energietoeslag
Inwoners Borger-Odoorn kunnen 
energietoeslag aanvragen
Inwoners van Borger-Odoorn met een inkomen tot maximaal 
130% van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente 
Borger-Odoorn, ontvangen vóór 1 maart 2023 automatisch een 
voorschot van 500 euro energietoeslag op hun rekening. Inwoners 
met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij 
de gemeente, kunnen de energietoeslag aanvragen via emmen.nl/
energietoeslag

Door een wetswijziging van het 
Rijk wordt pas rond de zomer 
het precieze bedrag van de 
energietoeslag voor 2023 bekend. 
Gemeenten mogen dan na de 
invoering van de wetwijziging de 
energietoeslag uitbetalen. Wel is 
het mogelijk om nu alvast een 
voorschot van 500 euro uit te keren. 
Van deze mogelijkheid maakt de 
gemeente Borger-Odoorn gebruik.

Inwoners met een 
minimuminkomen die bekend zijn 
bij de gemeente ontvangen het 
voorschot van de energietoeslag 
dus automatisch. Dit zijn inwoners 
die algemene bijstand, IOAW of  
bijzondere bijstand ontvangen van 
de gemeente en geen kostendelers 
zijn. Ook gaat het om inwoners die 
gebruikmaken van de gemeentelijke 
minimaregelingen of  aanvulling 
ontvangen van de Sociale 
Verzekeringsbank op hun AOW.

Inwoners met een laag inkomen 
waarvan de gegevens niet 
bekend zijn bij de gemeente, 
kunnen de energietoeslag vanaf  

1 februari aanvragen via emmen.
nl/energietoeslag. Het gaat om 
inwoners die in januari, februari 
of  maart 2023 een inkomen 
hebben tot maximaal 130% van 
het sociaal minimum. Als inwoners 
de energietoeslag vóór 1 mei 
aanvragen en de toeslag wordt 
toegekend, krijgen zij het voorschot 
van 500 euro vóór 1 juli op hun 
rekening.

Energietoeslag 2022
In 2022 was er ook energietoeslag 
beschikbaar voor mensen met een 
laag inkomen. Zij kunnen de toeslag 
nog tot 1 april 2023 aanvragen 
via emmen.nl/energietoeslag. 
Wethouder Bernard Jansen: “Er 
zijn inwoners die recht hebben op 
die toeslag, maar die het nog niet 
hebben aangevraagd. Ik kan me 
voorstellen dat mensen twijfelen of  
ze ervoor in aanmerking komen. 
Maar neem dan contact op met het 
sociaal team. Deze toeslag kan net 
het verschil maken voor iedereen 
met een laag inkomen.”

Ook door o.a. Gasselte, Borger en vele andere dorpen
Derde etappe van Olympia’s Tour start
in Gieten
De derde etappe in Olympia’s Tour start in Gieten. Op vrijdag 24 
maart staat de internationale wielertop aan het vertrek voor de derde 
rit van Olympia’s Tour. Het belooft een wedstrijd te worden met 
daarbij de grootste talenten ter wereld. Wellicht staat de nieuwe Tom 
Dumoulin, Fabio Jakobsen en Mathieu van der Poel ook aan de start 
in Gieten. Niet alleen internationale toppers, maar ook renners uit 
de regio doen mee aan deze meerdaagse wedstrijd.

Na twee dagen in Assen start de 
derde rit van Olympia’s Tour op de 
Brink in Gieten. Na 170 kilometer 
is de finish in het Achterhoekse 
Ruurlo. Na de start rijden de 
renners richting het zuiden Gieten 
uit. Om dan via Gasselte, Borger 
en vele andere Drentse dorpen 
richting Elim te rijden. Daar rijdt 
het peloton de provincie uit om via 
Hardenberg, Nijverdal en Holten 
uiteindelijk te finishen in Ruurlo. 

Publiek is natuurlijk van harte 
welkom om de renners op de 
Brink in Gieten aan te moedigen. 
Olympia’s Tour is een wedstrijd met 
een rijke geschiedenis. Het is de 
opleidingswedstrijd voor talenten 
uit binnen en buitenland. Grote 
kans dat de winnaar in Assen over 
een aantal jaar in de Tour de France 
te zien is. Alleen al de winnaars van 
de afgelopen dertien edities hebben 
ondertussen een profcontract.

Olympia’s Tour start op woensdag 
22 maart met een proloog op het 
TT-circuit in Assen, een dag later 
staat een rit over de Drentse keien 
en door de bekende brinkdorpen 
op het programma, die eveneens 
start en finisht in de Drentse 
provinciehoofdstad. Een dag later 
rijdt het peloton van Gieten naar 
Ruurlo in de Achterhoek. De vijfde 
rit start ook in de Achterhoek, 
in Neede. Die rit eindigt bij het 
kantoor van de hoofdsponsor 
Metec in Tiel. Op de slotdag 
zondag 26 maart staat een selectieve 
etappe door Zuid-Limburg op de 
rol. Olympia’s Tour duurt vijf  dagen 
en is van 22 t/m 26 maart. De 
wedstrijd is ‘s avonds ook terug te 
kijken op Eurosport.

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

De bandleden werden geïnspireerd 
door de muziek van de Shadows 
en met name door de gitarist Hank 
B Marvin, die het geluid van de 
Shadows bepaalde. Mooie muziek 
uit de zestiger jaren. Gerard Rolink 
is de solo gitarist van de groep, 
die ook in de Human Orchestra 
speelde. Hij staat bekend door zijn 

prachtige gitaarspel. Frans Többen 
is de bassist die ook in de B.J. 
Hegen Bluesband speelt en in de 
Marvins        ( in jaren 60). Door 
zijn strakke spel komt dat de muziek 
echt tot zijn recht. Harry Kieft 
speelt ook in de groep Retro met 
o.a. Roel Luchies van de Scandals 
en Jan Stuivenberg speelt ook nog 

steeds in Roots ‘66. GRAAG TOT 
ZATERDAG 18 februari 2023. 
Aanvang 20.00 uur in de kerk van 
Odoorn. Kerk open om 19.30 uur. 
Entree: € 10,00 p.p. Voorverkoop 
tickets bij Sima in Odoorn.
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Meer focus in onderzoek N34
De provincie Drenthe heeft het voornemen om op de N34 de verkeersveiligheid 
en de doorstroming te verbeteren. Hiermee wordt ook de verbinding voor het 
openbaar vervoer geoptimaliseerd. In 2017 is daarvoor onderzoek gestart naar 
een gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt, met prioriteit voor 
de aanpak van het verkeersplein Gieten. Tijdens de voorverkenning van de 
milieueffectrapportage is gebleken dat het taakstellend budget van 90 miljoen 
euro niet langer toereikend is voor de uitvoering van alle alternatieven die tot nu 
toe in beeld waren. Dit als gevolg van de sterk toegenomen inflatie.

Er komt focus in het onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op de 
N34 en de doorstroming van verkeersplein Gieten. Het vervolgonderzoek spitst zich 
daarom toe op de aanpak van verkeersplein Gieten en een mogelijke verdubbeling van 
de N34 nabij verkeersplein Gieten. Gedeputeerde Vedelaar: ‘Deze focus is nodig om toe 
te werken naar een realistische uitvoering en alle betrokkenen helderheid te geven over 
het te onderzoeken gebied’. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd of  er wensen en 
bedenkingen zijn op deze focus.

Zoekgebied en omgeving
Het onderzoeksgebied komt te liggen tussen de aansluiting Annen en Gasselte (voorheen 
Emmen – De Punt). De exacte ligging van de eventuele verdubbeling wordt bepaald 
na inbreng van belanghebbenden in de omgeving, die o.a. zijn vertegenwoordigd in de 
focusgroep.

Uitvoeringsalternatieven
De uitvoeringsalternatieven die worden onderzocht in een milieueffectrapportage zijn:

•    Fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
•    Fly-over verkeersplein Gieten gecombineerd met één traject N34 verdubbelen
•    Verschoven fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
•    Verschoven fly-over verkeersplein Gieten met één traject N34 verdubbelen.

Planning
In de komende maanden worden allereerst gesprekken gevoerd met de focusgroep, 
omwonenden en andere belanghebbenden. De verwachting is dat rond de zomer 2023 
het  tracé rondom Gieten bepaald kan worden. Waarop vervolgens de (schets)ontwerpen 
voor de alternatieven gemaakt  worden en het milieueffectrapport opgesteld. Het 
voorkeursalternatief  wordt in 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Kwestie Hanebijtershoek Gieten komt 
tot oplossing
In het centrum van Gieten heeft zich jarenlang een conflict afgespeeld tussen 
twee ondernemers en de gemeente Aa en Hunze. Dit conflict ging over de 
realisatie en de openbaarheid van de ontsluitingsweg van de woningen aan de 
Hanebijtershoek. Complicerende factor hierbij was dat de gronden waarover deze 
weg loopt in het bezit zijn van de twee ondernemers.   

Gronden overgenomen
Met behulp van mediation (bemiddeling door een onafhankelijke, derde partij) is het 
conflict nu opgelost: de gronden onder de ontsluitingsweg worden door de gemeente 
overgenomen. Hierdoor blijft een goede bereikbaarheid van de woningen aan de 
Hanebijtershoek gegarandeerd. Na overname is de gemeente verantwoordelijk voor het 
onderhoud van deze weg. Inmiddels is door de gemeente en de betrokken ondernemers 
een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Hierin staan de gemaakte afspraken over de 
overname van de weg.

Meer begrip
Tijdens het mediatontraject hebben de partijen ieder hun kant van het verhaal uitgebreid 
toegelicht. Hierdoor is er over en weer meer begrip ontstaan. Partijen treffen geen 
enkele blaam. Door het komen tot bovengenoemde oplossing is de ontsluiting van de 
Hanebijtershoek gewaarborgd. De betrokkenen kunnen een punt zetten achter deze 
slepende kwestie.

Toneelvereniging DES speelt 3 
eenakters in Gasselte
Eindelijk is het weer zover. Toneelvereniging DES uit Kostvlies staat weer op de 
planken en wel op zaterdagavond 18 maart 20.00 uur en zondagmiddag 26 maart 
14.00 uur in Dorpshuis de Trefkoel in Gasselte.

De inmiddels 78 jarige vereniging heeft dit jaar een paar nieuwe jonge spelers mogen 
verwelkomen en met veel enthousiasme is men momenteel aan het repeteren met 3 
komische eenakters. Namelijk: De Erfenis geschreven door C. van Broekhoven, (Geen) 
Poolse Bruid geschreven door R. Boudestein en Pizza & Telefoonterreur geschreven 
door A. van der Spek.

Wilt u zien hoe 5 broers en zussen vechten om een theelepel, wat Bingo met de Poolse 
Bruid te maken heeft of  wat een telefoon in de saus voor de Pizza doet, reserveer dan 
kaarten à € 5,00 p.p. door een mail te sturen naar toneelvereniging.des@gmail.com of  bel 
met Ben Raterink 06 - 54 90 11 71.

Kruisstraat 2a, 9531 JE  Borger   |   T. 0599 - 23 66 66   |   www.wimstuursma.nl
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Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957

E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Woensdag 15 februari a.s.
Bingo in MFA Brughuus 
Valthermond
Stichting de Afdraai organiseert op woensdag 15 februari 
a.s. om 19.30 uur weer een bingo in MFA Brughuus aan 
de Vrijheidslaan 11 te Valthermond. Elke 3e woensdag 
van de maand wordt hier weer een bingo georganiseerd.

De kosten zijn € 15,- voor 13 
rondes en 2 superrondes en 
de eerste kop koffie is gratis. 
Tevens krijgt elke speler een 
stempelkaart waar tijdens 
de laatste bingo voor een 

verrassing wordt gespeeld. 
Verder wordt er gespeeld 
voor leuke geldprijzen. 

Wij hopen u te zien!

Hamerlandenroute 3.0 feestelijk geopend in 
Gasselternijveen en Gasselte
De wandelroute de 
Hamerlandenroute bestaat al 
enkele jaren, maar is inmiddels 
geüpdatet en weet zich nu een heuse 
beleefroute. De Hamerlandenroute 
is een initiatief  van Vereniging de 
Hamerlanden en in het kader van 
de update is er samenwerking met 
De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark, Vrienden van het landgoed 
Semslanden en het Hunebedcentrum 
in Borger. De instanties leverden 
enkele afgevaardigden die bij de 
opening aanwezig waren.

In brasserie ’t Semshuis in 
Gasselternijveen werd de dag onder 
het genot van koffie met iets lekkers 
geopend. Daarna toog het gezelschap 
inclusief  een deel van het college van 
b&w van de gemeente Aa en Hunze 
naar de oude spoorbrug bij het Ravijn in 
Gasselte waar een rijke geschiedenis ligt. 
De instanties willen de mensen die de 
route lopen een duidelijker beeld geven 
van hoe het er vroeger uitzag, hoe het 
bodemprofiel eruitziet en men kan ook 
zwerfkeien zien. Via informatiedragers 

en een app kan men tijdens de zeven 
kilometer lange route van alles over het 
gebied en de historie te weten komen.

Hans Haerkens van vereniging De 
Hamerlanden (rechts op de foto) zorgde 
samen met wethouder Bas Luinge van 
de gemeente Aa en Hunze (links op 
de foto) voor de onthulling van de 
informatiedrager bij de oude spoorbrug. 
Het bodemprofiel en uitleg over drie 
ijstijden is erop te zien. In deze periode 

ontstond de Hondsrug en dus ook het 
gebied dat de Hamerlandenroute 3.0 
aandoet.

Op de opening kwamen veel mensen 
af  en op de oude spoorbrug stond het 
Gasselter Blaoskapel te spelen. Het 
was een gezellige sfeer en onder het 
genot van een glaasje prosecco werd 
het een geslaagde onthulling van de 
informatiedrager in Het Ravijn. (Week in 
Week uit / Gerry Grave)

Geslaagde bingo in de kantine van vv Buinen

In samenwerking met de “Jubileumcommissie 75 jaar vv Buinen” heeft de 
“Activiteitencommissie stichting DIO” voor (mannelijke en vrouwelijke) 
leden, donateurs, vrijwilligers, supporters en andere belangstellenden die 
de VV Buinen een warm hart toedragen, de YELLOW & BLACK BINGO 
georganiseerd. De kantineopbrengst kwam die avond geheel ten goede aan 
het jubileum feestweekend op zaterdag 8 en zondag 9 april 2023.

De kantine van VV Buinen was 
aangekleed in het geel zwart en onder 
leiding van presentator Jans Spiegelaar 
verliep de avond vol gezelligheid, 
entertainment en hilarische momenten. 
Na afloop werd het nog een gezellig 

feestje met zanger Wesley Wolters. 
Zoals men inmiddels van Stichting DIO 
gewend is waren er weer mooie originele 
prijzen te winnen en hierbij wil Stichting 
DIO de sponsoren: Landwinkel Exloo, 
Actifood Oosterwolde, Bouwbedrijf  

Vedder Buinen, Outfit Stadskanaal, 
Landbouwbedrijf  Huizing, Lekker 
Anderz Stadskanaal, Tuin & Hof  
Buinen, Snackbar de Brombeer, 
Hunebedcity Borger en El Zorro 
Buinen bedanken voor hun bijdrage.

Al met al kunnen Stichting DIO en de 
Jubileumcommissie VV Buinen terug 
kijken op een zeer geslaagde gezellige 
avond.

Open Podium Protestantse Gemeente Borger werd een 
groot succes
In de Goede Herderkerk in Borger werd op 27 januari een Open Podium 
gehouden. Een zeer gezellige en veelzijdige avond. Wat een (verborgen) 
talenten beklommen het podium!

Maar liefst 17 diverse acts op het 
gebied van o.a. zang, muziek, quilten, 

vingervlugheid en gedichten passeerden 
de revue. Zowel jong als oud(er) deed 

mee. Natuurlijk hoorde er een hapje en 
een drankje bij.

Lees de Week in Week uit ook online
op www.weekinweekuit.com
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Wippie Hulshof uit Borger al 60 jaar lid van het 
Protestants Kerkkoor
Op 30 januari jl. hield het Protestants kerkkoor haar jaarlijkse 
ledenvergadering in één van de zalen van Het Anker te Borger. 
Na eerst een koorrepetitie van anderhalf  uur bleven de leden van 
het koor nog bij elkaar voor de vergadering met koffie en thee en 
een hapje en drankje.

In die vergadering kreeg Wippie 
Hulshof  de volle aandacht voor haar 
6o jarig jubileum. Ze kreeg daarbij een 
prachtige orchidee overhandigd. Wippie 
vertelde hoe ze 60 jaar geleden werd 
gevraagd door een kennis om mee te 
gaan zingen bij het kerkkoor. Ach, dat 
leek haar wel wat en dat beviel zo goed, 
ze is tot nu toe altijd lid gebleven.

Destijds toog ze met 
breipennen naar de 
koorrepetitie, want als jouw 
partij even niet aan de beurt 
was met het zingen dan ging 
je even zitten breien. Ja zo 
was dat toen. Wippie hoopt 
nog lang haar partij mee te 
zingen.

Bijeenkomst in Gieten over 
fondsenwerving
Op maandagavond 27 februari organiseert het VIP! Aa en Hunze een 
bijeenkomst over fondswerving.

Succesvol fondsen werven is voor 
veel organisaties lastig. Naast het 
voldoen aan allerlei voorwaarden is de 
inhoudelijke en financiële onderbouwing 
essentieel om succesvol te zijn. Frits 
Colenbrander, netwerker/cultuurcoach 
bij de gemeente Tynaarlo, vertelt op een 
interactieve en inspirerende manier over 
fondsenwerving. Hij gaat dieper in op 
wat er allemaal komt kijken als je aan 
de slag gaat met een idee. Organisaties 
krijgen tijdens deze avond antwoord 
op veel gestelde vragen zoals hoe ziet 
een goede, degelijke inhoudelijke en 

financiële onderbouwing er dan uit? 
En welke eisen worden er gesteld aan 
de uitvoerende organisatie? Of, sluit 
mijn aanvraag wel in voldoende mate 
aan op de doelstellingen van het fonds? 
Kortom: een avond bomvol praktische 
informatie voor non-profit organisaties. 
De bijeenkomst is op maandag 27 
februari tussen 19.30 (welkom vanaf  
19.00 uur) en 21.30 uur. Deelname is 
gratis en de bijeenkomst is bij Impuls, 
Brink 10 in Gieten. U kunt zich opgeven 
via vip@impulsaaenhunze.nl of  bellen 
met 0592 245924.

Geslaagde 3 meren cross rond de bosmeren in Gieten
Met nog 1 te cross hierna te gaan 
stond er afgelopen zaterdag alweer 
de 5e cross op het programma en 
niet zomaar 1. De dagen ervoor had 
het wel geregend echter was het 
zaterdag een prachtige dag om te 
crossen. Niet te koud, weinig wind 
en af  en toe een heerlijk zonnetje 
maakte het wederom een mooie 
dag om te crossen. Een uitdagende 
cross rond de bosmeren in Gieten, 
een cross met twee afstanden, de 
5 km en de 9 km. Vanaf  de start 
gingen de 250 deelnemers over de 
spoordijk richting het bos. Van 
daaruit werd het kronkelende 
mountainbikeparcours genomen 
met de nodige uitdagende paden, 
heuvel op en af  bij de verschillende 
bosmeren. Er werd, zeker in het begin, veel gevraagd van de lopers.

Deze cross was nummer vijf  van de 
zes, wij kijken uit naar de laatste cross 
in Grolloo, de kleine moere cross op 
zaterdag 4 maart 2023. Hier voegen 

wij nog iets speciaals toe aan de dag 
en dat is een cross van 2 kilometer 
voor de doelgroep groep 7 & 8 van de 
basisscholen. 

Op deze manier willen wij graag ook 
deze jeugdcategorie enthousiast maken 
voor het o zo leuke crossen. Aanmelden 
kan binnenkort via onze website.
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

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

PRIJS

€
 22.999,-

PRIJS

€
 18.999,- 

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

PRIJS

€
 12.499,- 

OPEL ASTRA 1.0 Business+ navi/
clima/cruise
Maart 2016 - Grijs metallic
Benzine - Stof - Handgeschakeld
58.203 km - Nieuwprijs: €24.450,-

PRIJS

€
 15.799,- 

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

PRIJS

€
 16.499,- 

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

PRIJS

€
 18.999,- 

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

PRIJS

€
 17.799,- 

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

PRIJS

€
 14.699,- 

OPEL ASTRA 1.4T 150PK Online 
Ed. navi/clima
April 2017 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
66.573 km - Nieuwprijs: €28.220,-

PRIJS

€
 14.799,- 

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

PRIJS

€
 19.899,- 

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

PRIJS

€
 15.777,- 

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

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€
 18.999,- 

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

PRIJS

€
 19.899,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2 T 
Edition navi/clima/16”LM
November 2020 - Zilver metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
27.546 km - Nieuwprijs: €29.330,-

PRIJS

€
 20.899,- 

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

PRIJS

€
 13.999,- 

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

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€
 24.799,- 

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

WORDT

VERWACHT
PRIJS

€
 13.699,- 

NISSAN MICRA 0.9 IG-T N-Con-
necta navi/clima/16”LM
Mei 2018 - Wit metallic
Benzine - Handgeschakeld
41.406 km - Nieuwprijs: €20.880,-
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Wim Stuursma: 25 jaar NVM makelaar

Iets om blij en dankbaar voor te zijn. Dat is het feit dat Wim Stuursma, van Wim 
Stuursma Makelaardij in Borger, zich ondertussen al een kwart eeuw NVM makelaar 
mag noemen. Maandagmorgen kreeg hij uit handen van de voorzitter van NVM 
Drenthe het bekende makelaarsstafje uitgereikt. ‘Ik heb ontzettend veel plezier 
in mijn werk. Bij Wim Stuursma Makelaardij hebben we een heel leuk team. Er is 
sprake van een prima interactie met elkaar en onze opdrachtgevers en we hebben alle 
deskundigheid hier in huis. Op die manier kunnen we de klant op de best mogelijke 
manier ontzorgen’, zegt Stuursma.

Open dag 18 februari a.s. bij HOB 
Plaagdierexperts in Gieten
Op 1 januari jl. bestond HOB Plaagdierexperts in Gieten alweer 20 jaar! En dit laten 
wij uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan.

Sinds augustus 2020 zitten wij in ons nieuwe 
bedrijfspand, door de Covid19 jaren hebben 
wij nooit een open dag kunnen houden om 
jullie een inkijkje te geven bij ons op het 
bedrijf. Daarom willen wij u uitnodigen op 
zaterdag 18 februari tussen 11.00 - 15.00uur 

voor een open huis/feestje met een hapje en 
een drankje. U vindt HOB Plaagdierexperts 
aan de Rondkamp 11 in Gieten. Tel. 0592 - 
26 21 85 of  kijk op www.hobgieten.nl.

Graag tot ziens op 18 februari!

Ingezonden brief
Onderzoek naar verbreding Slenerweg is overbodig omdat, zowel de provincie 
Drenthe als het bestuur van Borger-Odoorn al vóór het realiseren van de nieuwe 
aansluiting bij Klijndijk wisten dat de Slenerweg en ook het viaduct over de N34 
niet zouden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Er is niet zozeer sprake van domheid maar vooral van arrogantie. Dezelfde arrogantie 
die speelt bij de situatie N34 bij Gieten door niet te voldoen aan de gestelde eisen van 
Rijkswaterstaat bij de overname van de N34 in 2006. Star vasthouden aan de aansluiting 
bij Klijndijk in plaats van te kiezen voor een veilige en goedkopere oplossing met 
een betere infrastructuur bij Emmen Noord, zoals de gemeente Emmen, gemeente 
Coevorden en de inwoners Klijndijk wensten.

Ook de Gasunie heeft destijds contact opgenomen met de provincie en niet andersom, 
dit nadat ze op de hoogte waren gebracht door het destijds actieve actiecomité Klijndijk. 
Het is nu zeer waarschijnlijk dat de bomen aan de Noorzijde van de Slenerweg zullen 
moeten wijken. En daarmee, na de verbreding, een verlenging van de racebaan door 
Klijndijk zal ontstaan.

Wellicht dat de huidige besturen meer wijze besluiten zullen nemen maar het blijft triest.

Relly Blokzijl
Klijndijk

Ervaringsvak
Hij weet het nog goed. ‘Een kwart eeuw 
geleden werd ik door de rechtbank in 
Groningen beëdigd tot makelaar. Dat ging 
toen nog zo, makelaar was toen nog een 
beschermde titel. Destijds legde je nog een 
examen af  bij de Kamer van Koophandel,’ 
herinnert Stuursma zich, die als geen ander 
weet wat belangrijk is in zijn branche. ‘Je 
moet altijd doen wat je zegt. Het werk 
dat we doen is heel erg persoonlijk. Er 
zit vaak emotie bij en je komt letterlijk en 
figuurlijk dicht bij de mensen. Je bouwt 
een vertrouwensband op en je moet altijd 
nakomen wat je belooft. Een goede makelaar 
geeft een eerlijk en oprecht advies. Zelf  
zeg ik wel eens dat wij een ‘wegwijzer’ zijn. 
Soms krijg je te maken met mensen die voor 
het eerst samen een huis kopen, soms is 
het verdrietiger en ben je die wegwijzer als 
mensen bijvoorbeeld het huis van hun ouders 
moeten verkopen. Je moet je als makelaar 
steeds aan kunnen passen aan de situatie. 
Daarom ben ik ook van mening dat dit echt
een ervaringsvak is’, vertelt Stuursma.

Andere tijden
Toen Stuursma makelaar werd, was er van 
internet en social media nog geen sprake. ‘Ik
zie mezelf  nog elke dag foto’s laten 
ontwikkelen. Wél had je destijds al het NVM
uitwisselingssysteem, zeg maar de voorloper 
van wat nu Funda is. Vroeger stuurde je een
fax naar het Kadaster, nu heb je alle 
informatie bij wijze van spreken binnen twee

muisklikken al in je bezit. Het waren heel 
andere tijden in elk geval en ik ben blij dat ik 
ook die tijd meegemaakt heb.’

Prima naam
Wim Stuursma Makelaardij is een begrip. Er 
werken normaliter drie mensen in de
binnendienst en drie mensen in de 
buitendienst. ‘We werken zo ongeveer binnen 
een straal van twintig kilometer rond Borger, 
al zijn we ook in de Kanaalstreek bijzonder 
actief. We hebben de afgelopen jaren een 
prima naam weten op te bouwen en daar zijn 
we blij en dankbaar voor. Mensen helpen en 
ontzorgen is iets dat we hier graag doen, Het 
persoonlijke contact is iets dat mij bijzonder 
aanspreekt. Makelaar zijn is echt mensenwerk. 
Je probeert altijd weer met een oplossing 
te komen, en in de meeste gevallen lukt dat 
ook. Door de jaren heen heb ik een zeer 
breed netwerk opgebouwd en mede daardoor 
kunnen we mensen perfect ontzorgen.’ 

Woordvoerder NVM Drenthe
Wim Stuursma houdt van zijn vak. Niet voor 
niets is hij ook nog eens woordvoerder van de
NVM Drenthe. Zijn er marktontwikkelingen, 
dan weten journalisten hem te vinden. ‘Je
wordt daar voor gevraagd en ik doe het graag. 
Vanuit die rol heb ik ook veelvoudig contact
met andere collega’s in het land. Ik voel me 
betrokken en zie dit als een prachtige
bijbaan’, besluit Stuursma. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Foto’s: Harrie Meiringh
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In het Hunzehuys in Borger
Het Tekencafé
Iedere donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur komen de deelnemers bij elkaar in 
de open ruimte van het Hunzehuys om leuke tekeningen te maken. 

Dit alles onder begeleiding van Edith Spa. 
Zij begeleidt de deelnemers met deskundige 
hulp en tips om er iets moois van te maken. 
Bovendien is het altijd gezellig met een kopje 
koffie of  thee, lachen en kletsen. 

Het bezoek aan de tekengroep zelf  is gratis, u 
betaalt alleen de consumpties zelf  (€ 1,50 per 
consumptie). 

Bent u nieuwsgierig geworden wat er zo leuk 
is aan tekenen en kleuren? Kom dan een keer 
langs. Neem wat tekenmateriaal mee en doe 
ook gezellig mee aan het tekencafé!

U bent van harte welkom in het Hunzehuys 
aan de Molenstraat 3f  te Borger. Kijk ook 
eens op www.hethunzehuys.nl

Gemaakt en overhandigd door Marga van Vliet 
uit 2e Exloërmond
Overhandiging speciale WK klompen aan 
Patrick Roest in Heerenveen

Na een periode van 2,5 jaar, omdat huldigingen en jaarfeesten niet door konden 
gaan, was het eind januari 2023 eindelijk zover. Patrick Roest, de viervoudig 
Wereldkampioen Allround en Afstanden kreeg in Thialf  Heerenveen de beloofde, 
speciaal voor hem beschilderde klompen.

De landskleuren van Noorwegen en 
Nederland uit 2020 prijken, samen met 
de wedstrijd-tijden van Hamar, op zijn 
klompen. Hij kreeg het paar uit naam 
van Schaatsvereniging De Lekstreek en 
Klompenmakerij Marius van Zwienen uit 
Lekkerkerk, zijn voormalige woonplaats. De 
beschildering en overhandiging gebeurde 

door Marga van Vliet, beeldend kunstenaar 
uit 2e Exloërmond van Atelier La Paletta.

Patrick vond het een origineel idee, omdat 
hij op de boerderij van zijn ouders, ook op 
klompen loopt. Alleen krijgen deze veen 
speciale plek.

Nieuw-Buiner dorpsvlaggen te koop bij 
Lambert Folkers in Nieuw-Buinen

Dit jaar bestaat het dorp Nieuw-Buinen tweehonderd jaar. Het zal eind mei en begin 
juni groots worden gevierd. Elke dag staan er leuke activiteiten op het programma en 
het dorp zal dan prachtig versierd zijn. Om het allemaal nog mooier te maken zijn er 
ook dorpsvlaggen te koop.

Vanaf  afgelopen vrijdag zijn ze bij Lambert 
Folkers (foto), penningmeester van de 
Stichting 200 jaar Nieuw-Buinen aan de 
Ratelaar 7 in Nieuw-Buinen te koop. Het 
kan niet missen, want een exemplaar van de 
vlag is aan zijn woning bevestigd. Folkers 
verkocht meteen al een groot aantal en is daar 
natuurlijk blij mee. “We doen het voor het 
dorp en het tweehonderdjarig bestaan. Via de 
website https://200jaarnieuw-buinen.nl kan 
men de vlaggen en meer leuke aandenkens 
zoals een borrelplank, onderzetters, een 
skyline van hout en onder meer mokken 
bestellen. Ze vonden al gretig aftrek en we 
hebben genoeg hoor.” Op de website is 
trouwens nog meer informatie te vinden, 
namelijk ook over het programma.

Op de vlag staat het jaar waarin Nieuw-
Buinen ontstond (1823) met de dorpskleuren 
oranje en blauw en een veenarbeider. Nieuw-
Buinen is en blijft immers een veenkolonie 
waar vele mensen zwaar werk hebben 
geleverd. De inwoners zijn er trots op, maar 
dat geldt ook voor de glasfabrieken die de 
grootste van ons land waren. Leerlingen van 
de basisscholen in het dorp mochten bepalen 
hoe de vlag eruit zou komen te zien en dus 
is er ook inbreng van de jeugdigen van het 
lintdorp. “Dat is heel mooi, want Nieuw-
Buinen is er voor iedereen. Goed dat het zo 
is gegaan, want het is een heel levendig dorp 
ook dat volop in bloei is. Nieuw-Buinen kan 
nog eeuwen vooruit, haha.” (Week in Week uit 
/ Gerry Grave)

Raadpraat, napraten over de 
raadsvergadering in Borger-Odoorn
De VVD in Borger-Odoorn is begonnen 
met een maandelijkse podcast waarin de 
gemeenteraadsvergadering besproken 
wordt. Op deze manier willen ze de lokale 
politiek dichter bij de inwoners brengen.

Aan de keukentafel
Initiatiefneemster is Ineke Arends. Zij 
ontvangt maandelijks een raadslid aan 
haar keukentafel en praat na over de 
raadsvergadering. Ineke: “In het begin 
zal ik vooral met Janny Hofsteenge 
(fractievoorzitter VVD) napraten maar in 
de toekomst zal er misschien ook wel eens 
iemand van een andere partij aansluiten. 
Ik schrijf  nu na elke vergadering al een 
stuk in de Week in Week uit en twitter live 
mee met elke vergadering maar ik merk 
dat veel mensen niet goed weten wat een 
gemeenteraad wel of  niet doet. Dit is 
een nieuwe manier om onze inwoners te 
informeren over het werk van de raadsleden 
en wat hun overwegingen zijn.”

Niet alleen voor VVD kiezers
Dit nieuwe VVD initiatief  wil niet zeggen dat 
dit alleen voor VVD kiezers interessant is. 
Janny Hofsteenge hierover: “Natuurlijk zijn 
wij beiden liberalen in hart en nieren maar in 
de podcast zullen we ook proberen andere 
standpunten naar voren te brengen. Daar zet 
ik dan als VVD raadslid onze argumenten 
tegenover. Maar deze podcast is niet direct 
bedoeld om onze standpunten naar voren te 
brengen, we willen vooral laten zien wat er 
gebeurt in de lokale politiek. Daarmee is het 
voor al onze inwoners interessant om naar te 
luisteren.”

Valse start?
De eerste podcast staat nu online op de 
website van de VVD Borger-Odoorn al is het 
moment misschien wat ongelukkig gekozen. 
Hofsteenge: “Ineke en ik oefenen al sinds de 
verkiezingen en hebben een aantal opnames 
eerst op onze leden uitgeprobeerd. In het 
begin probeerden we dit met beeld te doen 

maar dit was technisch erg ingewikkeld en 
we vonden het beeld van twee pratende 
gezichten ook niet veel meerwaarde hebben. 
Het gaat om het gesprek en de inhoud. In het 
begin oefenden we ook na elke vergadering 
maar vorige maand besloten we alleen na te 
praten na een besluitvormende vergadering 
en nu voor het egje te gaan. De eerste de 
beste vergadering bleek meteen de kortste 
vergadering ooit te zijn. Er stonden alleen 
hamerstukken op de agenda. Maar dat gaf  
wel de ruimte om eens wat dieper in te gaan 
op participatie en waar je als raadslid op let 
bij zienswijzen.” Lachend vult Arends aan: 
“En de verbouwing van mijn badkamer liep 
zo erg uit dat we maar zijn gaan opnemen 
terwijl er nog gewerkt werd. Je zult dus op de 
achtergrond nog wat geluid horen.”

Geen gelikte uitzending.
Dit vinden beide dames overigens geen 
probleem. Arends: “We zijn en blijven 
amateurs. Bij ons zul je geen gelikte 
uitzending horen met allerlei jingles of  
geluidsfragmenten tussendoor. Hier hebben 
we domweg de capaciteit niet voor. We 
hebben wel geïnvesteerd in een paar goede 
microfoons maar het gaat ons vooral om de 
inhoud. Onze inwoners laten weten wat de 
gemeenteraad doet, daar gaat het om. Dat het 
dan geen gelikte uitzending is vinden we geen 
probleem.”



14 Dinsdag 7 februari 2023



15 Dinsdag 7 februari 2023

Rederijkerskamer De Heidebloem in Valthe mag zich 
voortaan ‘Koninklijk’ noemen
‘Toneel leeft echt in Valthe; over de toekomst maak ik me geen zorgen’

Rederijkerskamer De Heidebloem in Valthe bestaat 125 jaar. Vorige week 
kreeg de toneelvereniging bericht van de provincie dat het zich voortaan 
Koninklijke Rederijkerskamer De Heidebloem mag noemen. Zaterdag zal 
burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn daar voor de voorstelling in het 
dorpshuis bij stilstaan. ‘Je wordt niet zomaar Koninklijk. Dat is best een 
intensief  proces geweest’, zegt voorzitter Alice Katuin.

Werk van gemaakt
‘We werden getipt door iemand van 
de gemeente dat we vanwege onze 
leeftijd in aanmerking zouden kunnen 
komen voor het predicaat Koninklijk. 
Daar hebben we vervolgens werk van 
gemaakt.  Je moest van alles aanleveren; 
hoe de vereniging ontstaan is, hoeveel 
leden we hebben en wat de rol van De 
Heidebloem in het dorp is bijvoorbeeld. 
Ik heb dat in zowel het Nederlands als 
Drents gedaan, zeker omdat we het 
merendeel van onze stukken altijd in 
het dialect spelen. Verder moesten we 
de notulen van de vergaderingen van de 
laatste vijf  jaar aanleveren en moesten 
we ook inzicht geven in de financiën. Ik 
vind het geweldig dat we ons voortaan 
Koninklijk mogen noemen. Ik ken zo 
geen vereniging die dat ook mag’, zegt 
de enthousiaste voorzitter.

Levendige vereniging
‘Ook na 125 jaar zijn we nog steeds een 
zeer levendige vereniging. We hebben 
twaalf  spelende leden, hebben een 
grimeuse en twee regisseurs. We hebben 
ooit wel eens veertien leden gehad, maar 
niet heel veel meer. Meestal brengen we 
stukken voor tussen de acht en de tien 

spelers.  Het was traditie dat we altijd 
de laatste twee weekenden van januari 
onze jaarlijkse voorstelling brachten. 
We hebben nu echter gekozen voor de 
eerste twee weekenden van februari. De 
belangstelling is altijd groot. Gemiddeld 
zitten er ruim honderd mensen in de 
zaal en dat is natuurlijk prachtig’, zegt 
Katuin.

Raakvlakken met vereniging en dorp
Speciaal vanwege het 125 jarige 
bestaan, op 11 februari, werd niemand 
minder dan Hans Herder uit Emmer 
Compascuum ingeschakeld om een 
stuk te schrijven voor De Heidebloem. 
‘Hij heeft een prachtig stuk voor ons 
geschreven. Een stuk dat gaat over een 
toneelvereniging en vooral een stuk 
dat veel raakvlakken heeft met onze 
verenging en het dorp Valthe. Zo dreigt 
in het stuk het dorpscafé te sluiten . 
De toneelvereniging doet er vervolgens 
alles aan om het café open te houden. 
De kroeg wordt uiteindelijk verkocht en 
allerlei rare typetjes spelen vervolgens 
een hoofdrol. Ik doe zelf  ook mee, ik 
ben in de voorstelling ‘Vrumd volk in 
Vaalth’ een regisseur. Herder heeft in 
tegenstelling tot wat we gewend waren 

gekozen voor korte dialogen. Dat was 
wel even schakelen, want we waren wat 
langere dialogen gewend’, lacht Katuin.

Geen zorgen om de toekomst
Katuin kijkt met vertrouwen vooruit 
richting de toekomst. ‘Nee, ik maak me 
geen zorgen om de toekomst. Toneel 
leeft wel degelijk in Valthe. Ook jonge 
mensen komen kijken en iedereen heeft 
in het dorp op de één of  andere manier 
wel iets met de vereniging. We nemen na 
zaterdag overigens wel afscheid van twee 
van onze meest bekende leden: Gerhard 
Schoo en Roelie Deijen. Gerhard’s 
opa heeft De Heidebloem opgericht. 
Hij was 38 jaar lid. Ook Roelie gaan 
we zeker missen. Zij was al vijftig jaar 
lid. De opvolgers? Die hebben we nog 
niet, maar daar maak ik me nu nog 
geen zorgen over. Misschien zitten ze 
vrijdag of  zaterdag wel in het publiek. 
We kunnen in elk geval een man en een 
vrouw gebruiken’, zegt Katuin.

Wie nog één keer wil genieten van de 
toneelkunsten van Schoo en Deijen 
– vrijdag en zaterdag vanaf  20.00 uur 
in het dorpshuis, zaterdag met live 
muziek na afloop - moet een beetje 
geluk hebben en er snel bij zijn. ‘Ik weet 
dat er al heel erg veel kaarten verkocht 
zijn. Maar misschien dat er vrijdag of  
zaterdag nog wel kaartjes aan de kassa te 
koop zijn’, besluit Katuin. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Bridge-uitslagen DES 1 in 
Odoorn
Donderdag 2 februari 2023 werden Didi van Aacken & 
Pieter Bokhoven voorjaarskampioen van de bridgeclub 
DES 1 met een gemiddelde van 57,07%. Goede tweede 
werden Ruud van Beusekom & Alle Trip met 54,95%  en 
3e werden Leny Blaauw & Henny Nijland met 54,68%. 
De bridgeclub DES houdt zijn clubavonden in hotel 
Oringermarke te Odoorn.

De uitslagen van de vijfde zitting zijn als volgt:
1e Didi van Aacken & Pieter Bokhoven 65,36%
2e Ruud van Beusekom & Alle Trip   62,89%
3e Rieky & Tinus Zinger    61,79%
4e Alice Folkerts & Ruud v.d. Berg   57,94%
5e Leny Blaauw & Henny Nijland   53,85%

Uitslag bridgen ‘t Aailaand 
in Nieuw-Buinen
Er werd gespeeld op dinsdag 31 maart jl.

1 Susan van der Aa & Grietje Hofsteenge 65,07%
2 Alie Lubbers & Gera Meijer 65,00%
3 Ankie Janssens & Dina Trip 60,63%
4 Sietska Zwinderman & Lummie Zwinderman 55,00%
5 Harry Hulzebos & Manny Lutjes 45,25%

Bridgeclub Welzijn 
Ouderen Borger
De Uitslag van 3 Febr 2023 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1 Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 56,93%                                                                                                          
2 Grietje Lokman & Willy Vasse 56,52%
3 Jan Dubbelboer & Egbert v d Scheer 55,21%

B Lijn:                                                                                                                                               
1 Lammy Kinds & Ina Prins 60,94%
2 Ria Bosma & Henk Bosma 58,33%
3 Greetje Lunshof  & An Peters 57,29%

Wilt U ook gezellig een 
middag Bridgen? U bent 
welkom! We spelen in 
2 Lijnen A en B. Iedere 
vrijdagmiddag van 13.00 tot 
16.30 uur in het Hunzehuys 
te Borger. Onze contributie is 
€18 per jaar. Meer informatie, 
of  wilt u zich aanmelden? 
Neem dan contact op met 
een van  het bestuur: Jantje 
Boelema Tel 0599-21 25 25, 
Henk Tewis Tel 0599-23 64 
08 of  Rieky Zinger Tel 06 83 
57 49 15 of  0599-23 80 30.

TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

info@boxinvest.nl
www.boxinvest.nl 
Tel.: 0251-218026
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Bestuurswisseling MFC de Spil in 
Gasselternijveen
M.i.v. 1 februari 2023  is er een 
bestuurswisseling doorgevoerd in het 
stichtingsbestuur van MFC de Spil in 
Gasselternijveen. Annet Lammersen, 
Stephanie Rutgers en Martin Ottevanger 
zijn gestopt als bestuursleden.

Vanuit het dorp (en omstreken) zijn 
Johan Orsel (nieuwe voorzitter) en Piet 
Wolters (nieuwe secretaris) toegetreden 
tot het bestuur. Zij vormen samen met de 
aanblijvende bestuursleden leden, Anneke 
Smit (Skidkinderopvang), Marike Vast 
(CKC ‘t Kompas) en Henk Norbart (O.B.S. 
J.Emmens) het nieuwe voltallige bestuur. Het 
nieuwe bestuur hoopt op korte termijn ook 
nog een nieuwe penningmeester te kunnen 
verwelkomen.

Samen met de nieuwe beheerders Channe 
Rozema en Hans Toutenhoofd wil het 
bestuur graag, net als voorheen,  alle 
gebruikersgroepen en inwoners weer een 
warm welkom bieden in het multifunctionele 
centrum.

Op het onlangs gehouden gebruikersoverleg 
lichtte het bestuur de nieuwe speerpunten 
van het toekomstige beleid verder toe. Zo 

zal er o.a. meer dan voorheen een beroep 
gedaan worden op de zelfredzaamheid van de  
gebruikers en daarnaast meldde het bestuur 
dat er vanwege economische omstandigheden 
aanpassingen van de verhuurtarieven en 
de consumptieprijzen van de consumpties 
zullen moeten plaatsvinden. De vertrekkende 
bestuursleden kregen van de aanwezigen  veel 
lof  toebedeeld en werden door het nieuwe 
bestuur op een welgemeend dankwoord en 
een bos bloem getrakteerd.

Pieter Derks komt met ‘Uit het niets’ naar 
het ATLAS Theater

Daar is hij weer! In zijn vorige voorstelling wist Pieter het publiek met zijn 
persoonlijke rode draad te ontroeren, maar ook met scherp engagement bij de les te 
houden. Niet voor niets werd deze voorstelling genomineerd voor de Poelifinario.

In zijn nieuwe voorstelling Uit het niets 
stelt hij opnieuw verrassend simpele vragen. 
Omdat je in ingewikkelde tijden de dingen 
niet moeilijker moet maken dan ze zijn. Pieter 
heeft zin om weer los te gaan, met verhalen, 
grappen, muziek - en wie weet wat er allemaal 

nog meer tevoorschijn komt. Pieter Derks 
staat met zijn voorstelling ‘Uit het niets’ op 
zaterdag 4 maart om 20.00 uur in het ATLAS 
Theater. Zie voor meer informatie en tickets: 
www.atlastheater.nl

Jubilarissen bij de Vrouwen van Nu
in Exloo

Met de jaarvergadering van afgelopen donderdag 26 januari zijn we het nieuwe jaar 
gestart. Niet alleen de officiële stukken kwamen aan de orde, ook onze jubilarissen 
werden in het zonnetje gezet.

Jannie Kamping, Fokje van der Wit en 
Lammie Oldenziel waren 25 jaar lid, Dina 
Kamps was 50 jaar lid, Ginie Oosting en Sieni 
Roelfsema waren 60 jaar lid. Bij elk lid werd 
stilgestaan bij hun belevenissen gedurende de 
jaren dat ze lid waren en ze werden hartelijk 
bedankt met een mooie bos bloemen en een 
speldje.

Wij zijn met een aantal leden gestart met 
taalhulp aan de vluchtelingen uit het dorp. 
Het gaat er heel ontspannen aan toe en zo 
te merken wordt de hulp ook gewaardeerd. 

Vrouwen van Nu Exloo verwelkomt 
graag vrouwen die mee willen helpen 
onze (landelijke) missie te verwezenlijken, 
namelijk om met de kracht van vrouwen de 
leefomgeving te versterken en de stem van 
vrouwen in de samenleving te laten horen. 
Wij zien daarom ook graag jonge vrouwen uit 
Exloo onze vereniging versterken.

Voor informatie kunt u bellen met onze 
secretaris Marga Heeger, tel.nr. 06 19 81 89 
68.

Toneelvereniging DOVO speelt in 
‘Het Anker’ in Borger

Op zaterdag 18 februari en zaterdag 25 februari a.s. speelt toneelvereniging DOVO 
in “het Anker”, in Borger het blijspel “n’ Hond met Veren.” Het stuk gaat over een 
gestreste wethouder, een gemeentebode die liever lui dan moe is, en een over het 
paard getilde kakmadam met haar schoothondje “mimi.” Bovendien hebben we 
Roefie nog die op hilarische wijze op zoek is naar een man.

De voorstellingen  beginnen  om 20.00 uur.  
De kaarten zijn  te bestellen bij Henk Blaauw 
tel. 06-54 25 47 11, Lammy Spiekman  

06-27 52 81 80  of  aan de zaal. Kaarten 
kosten kosten € 7

Toneelgroep Maranatha speelt in 
Gieterveen: ‘Vrouw Holle en de 
Zoutmikser’
Bij AMOI, Eten & Drinken, in 
Gieterveen treedt op vrijdag 24  
februari (20.00 uur) en zaterdag 25 
februari (14.00) uur Toneelgroep 
Maranatha op. Zij brengen dan een 
blijspel in vier bedrijven: ‘Vrouw Holle 
en de Zoutmikser’. Het blijspel is 
geschreven door Theo Akkermans. 
Kaarten zijn aan de deur te koop en 
kosten vijf  euro.

Het blijspel draait om Trees en Jacob. 
Zij runnen een bejaardenpension dat 
bestaat uit zes huisjes. Om meer huisjes 
aan vakantiegangers te kunnen verhuren, 
moeten de ouderen eigenlijk naar het 
bejaardentehuis. Dat willen ze liever niet 
en dat proberen ze dan ook op allerlei 
manieren te voorkomen En dan is daar 

ook nog eens Vrouw Holle, die het heel 
erg druk heeft met het repeteren voor een 
playbackshow. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

a.s. Zaterdag is er een Natuurwerkdag in 
Gasselternijveenschemond
Op initiatief  van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond en de lokale Groene 
Vrijwilligers wordt zaterdag 11 februari een natuurwerkdag georganiseerd. 
Ondersteuning hierbij wordt geboden door Landschapsbeheer Drenthe  in de vorm 
van praktische tips en het uitlenen van de benodigde gereedschappen.

De gezamenlijke start vindt plaats om 9.00 
uur in het dorpshuis met koffie, ranja en 
koek. Vervolgens gaan we in groepen aan de 
slag met de volgende activiteiten:

Tegenover het dorpshuis wordt een 
bermstrook afgeplagd. Deze strook 
wordt ingezaaid met een combinatie van 
akkerbloemenmengsel en graslandmengsel. 
Doel hiervan is het vergroten van de 
biodiversiteit in combinatie met het 
opfleuren van de berm. In de boomgaard 
aan de Noordzijde in het dorp worden 
de fruitbomen gesnoeid en twee nieuwe 
appelbomen geplant. De firma Lokken 
ondersteunt bij het snoeien en de firma 
Corporaal levert de fruitbomen. Ook worden 
alle door ons geplaatste nestkastjes in en 

om het dorp schoongemaakt en eventueel 
hersteld. De bankjes op de spoorbaan 
krijgen een schoonmaakbeurt  en waar nodig  
vrijgemaakt van bramen en andere struiken. 
Op de spoorbaan zal de door brand vernielde 
bank verwijderd worden. Deze zal te zijner 
tijd met hulp van de gemeente vervangen 
worden door een nieuw exemplaar.

Als laatste willen we proberen de bermen 
in het dorp en de spoorbaan op te schonen 
en we doen dit samen met de kinderen. De 
afsluiting is gepland om ongeveer 13.00 uur 
in het dorpshuis met pannenkoeken en snert.

Uiteraard hopen we op een prettige en 
verbindende dag en wie weet zal dit leiden tot 
een nieuwe traditie.



18 Dinsdag 7 februari 2023



19 Dinsdag 7 februari 2023

Schutrups Wandeldag in Exloo was meer 
dan wandelen alleen

Met 1500 wandelaars zondag in 
Exloo kijkt organisator Jan Schutrups 
naamgever van de Schutrups Wandeldag 
tevreden terug op de 24e editie van deze 
dag. “Het aantal wandelaars is uniek na 
covid. Daar waar we vorig jaar in verband 
met covid nog een aangepaste versie van 
de wandeldag hadden konden we deze 
nu weer als vanouds organiseren” aldus 
de organisator die terug kijkt op een 
geslaagde wandeldag. “Dit was er eentje 
uit het boekje met mooie wandelweer, 
mooie routes en tevreden wandelaars. 
Naast mensen die al vaker hebben 
deelgenomen aan de wandeldag waren 
er ook veel die dit voor het eerst deden”. 

Wandelliefhebbers konden deze dag 
kiezen uit verschillende wandelroutes 
die dwars door het mooie natuurgebied 
bij Exloo lopen. De wandeldag is de 
perfecte combinatie van wandelen, 
sfeer en gezelligheid. Alle routes gingen 
in Exloo bij de winkel van start, waar 
tevens de finish van alle routes was. 
Hier stond een grote tent met muziek 
en kreeg iedere deelnemer snert met 
roggebrood van Bussemaker uit Exloo.

Wandelen is volgens Jan Schutrups 
natuurlijk de hoofdmoot, maar 
veel wandelaars kwamen ook voor 
de gezelligheid, de sfeer en alle 
randactiviteiten. De wandelaars hadden 
de keuze vier verschillende routes: 
vijf, tien, vijftien en 25 kilometer. De 
fanatieke wandelaars konden al om half  
negen uur beginnen aan hun tocht, de 
laatste mogelijkheid was om één uur te 
starten. De routes, gingen alle vier langs 
de pauzeplek in het bos waar livemuziek 
was en hapjes en drankjes waren te 
verkrijgen en broodjes konden worden 
gebakken. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)

Grote winter opruiming bij 
Selekt Wonen Ter Veen
Dinsdag 3 januari startte de jaarlijkse winteropruiming 
bij Selekt Wonen Ter Veen in Borger. Nu de winkel weer 
geopend is haalt de meubelzaak de bezem flink door de 
showroom. Daarom mogen uiteenlopende unieke (show)
modellen de hele met korting tot 60 procent de deur uit.  

Hoge korting
Diverse unieke (show)
modellen zitgroepen, 
fauteuils, eetkamertafels,
wandmeubelen, slaapkamers, 
boxsprings, linnenkasten 
en meer van bekende en 
minder bekende merken 
moeten uit de showroom. De 
nieuwe voorjaars-collectie 
is onderweg. Er is te weinig 
ruimte in de showroom om 
alle meubelen te plaatsen. 
Een goed moment snel 
nieuwe meubelen met een 
hoge korting in huis te halen.

Selekt Wonen Ter Veen
Selekt Wonen Ter Veen 
is al meer dan 35 jaar het 
adres voor wooninspiratie 
en interieurbeleving in 

Borger en omgeving. Met 
een hoogwaardige en actuele 
collectie meubelen is er voor 
elke bezoeker een ruime keus 
op het gebied van wonen, 
zitten en slapen. We vragen 
geen aanbetalingen, bezorgen 
gratis door heel Nederland 
en slaan late leveringen 
indien nodig op. Middels 
onze vakmanschap en service 
weten wij de verwachtingen 
van klanten telkens weer te 
overtreffen.

Selekt Wonen Ter Veen is 
gevestigd aan Bloemdijk 1a in 
Borger (aan de weg Borger-
Stadskanaal). Uiteraard zijn 
we ook online te vinden: 
www.ter-veen.nl
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Clubnieuws

De Treffer ‘16
Zaterdag 11 februari 2023     
09:00 SJO NWVV/Titan JO10-1JM De Treffer ‘16 JO10-1 
09:00 De Treffer ‘16 JO9-1JM HOVC JO9-1 J/M 
09:00 Stadskanaal JO7-1 De Treffer ‘16 JO7-1 
09:20 Westerwolde JO7-2 De Treffer ‘16 JO7-1 
09:40 De Treffer ‘16 JO7-1 Onstwedder Boys JO7-1 
10:00 SJO NWVV/Titan JO12-1 De Treffer ‘16 JO12-1 
13:00 WKE ‘16 JO15-1 De Treffer ‘16 JO15-1 
14:00 de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) HZVV MO17-1 

Zondag 12 februari 2023
10:00 De Treffer ‘16 2 SPW 3
14:00 JVV 1 De Treffer ‘16 1

vv Buinerveen
Zaterdag 11 Februari  
BBC JO 17-1 Stadskanaal JO 17-1 10.30 uur
BBC JO 13-1 Drenthina JO 13-2 09.00 uur
Roswinkel JO 11-1 BBC JO 11-1 10.00 uur
BBC JO 10-1 Stadskanaal JO 10-2 09.00 uur
BBC JO 08-1 Gieten/Eext JO 08-2 09.00 uur
Wildervank JO 07-1 BBC JO 07-1 09.45 uur
  
Zondag 12 Februari
Buinerveen 1 Zwartemeerse Boys 1 14.00 uur
Alteveer 3 Buinerveen 3 10.00 uur

vv Gasselternijveen
Zaterdag 11 februari 2023
Actief  JO9-5 SJO ZVC ‘14 JO9-2 11:30
Alteveer JO11-1 SJO ZVC ‘14 JO11-2 10:00
Westerwolde JO17-1 SJO ZVC’14 JO17-1 09:00
ST Gieten/Eext JO9-1JM SJO ZVC ‘14 JO9-1JM 09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-1 Asser Boys JO11-2 09:00
Assen FC JO8-2 SJO ZVC ‘14 JO8-2 09:00
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM SJS JO13-2 09:00
SJO ZVC ‘14 JO15-1 ST Gieten/Eext JO15-2J 11:00
SJO ZVC ‘14 JO19-1 Stadskanaal JO19-2 14:00
SJO ZVC ‘14 JO7-1 SVV’04 JO7-1 09:00
SJO FC Coevorden JO7-2 SJO ZVC ‘14 JO7-1 09:20
SJO ZVC ‘14 JO7-1 VKW JO7-2 09:40
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM Ter Apel ‘96 FC JO12-2 10:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1 Musselkanaal JO10-1JM 11:00
SJO ZVC ‘14 VR1 Nieuw Buinen VR1 14:00
SJO NWWC JO14-1JM SJO ZVC ‘14 JO14-1 10:00

Zondag 12 februari 2023
Gasselternyveen 3 Gieten 3 10:00
Erica SC 1 Gasselternyveen 1 14:00
HODO 2 Gasselternyveen 2 12:00
Veelerveen 4 Gasselternyveen 4 10:00

vv Nieuw-Buinen
11-2-2023
09:30 Nieuw Buinen JO8-1JM Pekelder Boys JO8-1JM
09:30 Nieuw Buinen JO10-1 SJO Pekela 2000 JO10-1JM
10:00 Nieuw Buinen MO17-1 ST FC Burgum/
  Noordbergum MO17-1
11:00 Nieuw Buinen JO12-1 SVV’04 JO12-1JM
12:00 Nieuw Buinen JO12-2 Veendam 1894 JO12-2
12:00 Nieuw Buinen JO15-1 SJS JO15-1JM
14:00 Nieuw Buinen JO17-1 BATO JO17-1JM
14:00 Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal)
  ST Pesse/Wijster MO17-1
19:30 Nieuw Buinen 1 Twedo 1
08:45 SVO BDE MO13-1 Nieuw B. MO13-1 (9-tal)
09:30 ZNC JO11-1JM Nieuw Buinen JO11-1
09:45 Sellingen JO9-2 Nieuw Buinen JO9-1
10:30 HS’88 MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
13:00 ACV MO20-1 Nieuw Buinen MO20-1
14:00 SJO ZVC ‘14 VR1 Nieuw Buinen VR1
14:30 Raptim JO19-2 Nieuw Buinen JO19-1
  
12-2-2023
11:00 WVV 2 Nieuw Buinen 2

sv Borger
Zaterdag 11 februari 2023  
08:45 Borger JO9-1 Drenthina JO9-1
09:00 Borger JO15-1 SJO Triville JO15-1d
09:00 Borger JO11-3JM ST Gieten/Eext  JO11-2JM
11:00 Borger JO15-2 FC Klazienaveen JO15-3
11:30 Borger JO17-1 LEO (Loon) JO17-1
11:30 Borger JO17-2 Noordster JO17-1
08:45 Stadskanaal JO11-1JM Borger JO11-1
09:00 EHS’85 JO13-1JM Borger JO13-2
09:00 ST Rolder Boys JO8-1 Borger JO8-1
09:00 Annen JO8-3 Borger JO8-2
10:30 ST Gieten/Eext  JO11-1JM Borger JO11-2
10:35 SJS JO19-2 Borger JO19-1
10:45 BATO JO11-4 Borger JO11-4
11:10 ACV MO15-1 Borger MO15-1
12:30 Stadskanaal JO13-2 Borger JO13-1
13:00 M.S.C. 2 Borger 2
15:00 ZZVV 1 Borger 1
15:15 Be Quick 1887 3 Borger 3

Zondag 12 februari 2023  
10:00 Eext 2 Borger 2 zo.

vv HOVC
Zaterdag 11 februari
9.00 HOVC JO10-1 DZOH JO10-3
9.00 HOVC JO8-1JM Bargeres JO8-1JM
9.00 HOVC JO13-1 Bargeres JO13-1
9.00 De Treffer’16 JO9-1JM HOVC JO9-1JM
9.30 HOVC JO11-1JM SJO Coevorden JO11-2JM
9.30 KSC JO8-1JM HOVC JO8-2
10.30 HOVC JO12-2JM SJS JO12-1
10.30 HOVC JO17-1 Elim JO17-1
10.30 Drenthina JO19-1 HOVC JO19-1
11.00 HOVC JO15-2JM Fit Boys JO15-2
12.00 Drenthina JO12-4JM HOVC JO12-1JM
12.45 HOVC JO15-1JM Fc Assen JO15-4
14.30 DVC’59 Vr1 HOVC Vr1
  
Zondag 5 februari
10.00 SVV’04 3 HOVC 3
10.00 Buinen 2 HOVC 4
10.00 HOVC 6 EHS’85 3
10.30 HSC 2 HOVC 7
11.00 DOS’63 1 HOVC 5
12.00 GSAVV Forward 3 HOVC 2
14.00 HOVC 1 WKE’16 1

vv Gieten
Vrijdag 10 februari 
20:00 Gieten 1 Zaal Tunas 1 
21:00 Gieten 3 Zaal Zuidlaren 3

Zaterdag 11 februari
09:00 Gieten/Eext JO10-1JM VAKO/Tynaarlo JO10-1 
09:00 Gieten/Eext JO9-2JM Zuidlaren JO9-2 
09:00 Gieten/Eext JO9-1JM ZVC ‘14 JO9-1JM 
09:00 Borger JO11-3JM Gieten/Eext JO11-2JM 
09:00 BBC JO8-1JM Gieten/Eext JO8-2JM 
09:00 HSC JO8-1JM Gieten/Eext JO8-1JM 
09:30 Noordp.-U.F.C. JO14-1 Gieten/Eext JO14-1JM 
09:45 Sellingen JO7-1JM Gieten/Eext JO7-1JM 
10:05 Gieten/Eext JO7-1JM Wildervank JO7-1 
10:15 LTC JO13-4 Gieten/Eext JO13-2JM 
10:25 BBC JO7-1 Gieten/Eext JO7-1JM 
10:30 Gieten/Eext JO11-1JM Borger JO11-2 
10:30 Gieten/Eext JO13-1JM Asser Boys JO13-1 
10:30 Meeden JO8-1 Gieten JO8-3 
10:45 Fit Boys JO15-1 Gieten/Eext JO15-1 
11:00 ZVC ‘14 JO15-1 Gieten/Eext JO15-2JM 
12:30 Gieten/Eext JO17-2 Annen JO17-2 
12:30 Gieten/Eext JO17-1JM SWB JO17-1 
14:00 LEO JO19-1 Gieten/Eext JO19-2 
14:30 Annen JO19-1 Gieten/Eext JO19-1

Zondag 12 februari
10:00 Gieten 4 Asser Boys 4 
10:00 Gasselternijveen 3 Gieten 3 
10:30 Gorredijk 2 Gieten 2 
11:00 Actief  5 Gieten 5 
14:00 VV Gieten ZNC 1

Afgetekende overwinning Borger op HSC
De Drift blijkt opnieuw een onneembare vesting
Na de smadelijke nederlaag een week eerder bij SJS 
(4-1) kon Borger afgelopen zaterdag op zoek gaan 
naar eerherstel. Dit moest op eigen veld gebeuren 
tegen HSC. Op voorhand geen gemakkelijke opgave. 
De Sappemeerders doen het goed dit seizoen en 
vonden zichzelf  terug op de vijfde plek. Op slechts 
drie verliespuntjes van de top 3. Borger stond twee 
plaatsen lager. Wat echter voor Borger sprak waren 
de thuisstatistieken. Slechts koploper ZZVV wist te 
winnen in de Hunebedhoofdstad. Voor alle anderen 
bleek De Drift tot nog toe een onneembare vesting. Een 
hersenkraker dus voor de TOTO-spelers.

Door: Erwin Beukema

Minuut stilte
Borger speelde deze dag met rouwbanden en voor de aftrap 
werd een minuut stilte gehouden. Dit ter nagedachtenis aan 
de eerder in de week onverwachts overleden Kasper Smit. De 
oud-hoofdsponsor van de zondagtak en huidige jeugdsponsor 
is erg belangrijk geweest voor de vereniging.

Tegen de verhouding in
In het eerste kwartier pakten de gasten duidelijk het initiatief. 
De thuisploeg werd ver teruggedrongen op eigen helft 
en kwamen er voetballend gezien eigenlijk helemaal niet 
aan te pas. Het was aan Bas Kaspers te danken dat de 0-1 
niet viel. Hij snoepte net op tijd de bal van voeten van een 
tegenstander, die op dat moment al oog in oog met doelman 
Edwin Haandrikman stond. Vanuit het niets kwam Borger in 
de 17e minuut op 1-0. Een typische Hendrik Gustin goal! De 
flankenflitser werd in de diepte gelanceerd, kapte op snelheid 
een tegenstander uit en rondde bekwaam in de korte hoek af. 
Een dikke minuut later lag de bal na een overtreding op Gijs 
Roda op de stip. Gustin mocht het buitenkansje verzilveren en 
maakte geen fout. Behoorlijk tegen de verhouding in, maar de 
comfortabele voorsprong was voor de groenhemden wel een 
feit.  Het zorgde voor de nodige frustratie bij enkele HSC-
spelers, die daarmee zichzelf  en het eigen team tekort deden. 
Van het toch zeker niet slechte Sappemeerse spel uit het 
eerste kwartier was niets meer over. Er ontstond een status 
quo, waarin Borger het eigenlijk wel goed vond. Vijf  minuten 
voor rust was het toch nog een keer raak. De kopsterke Tim 

Edens bracht de bal uit een corner met het hoofd weer voor 
de goal, waar het voor de voeten van Gijs Roda belandde. 
Laatstgenoemde wist er wel raad mee. Hard en secuur deed 
hij het net bollen. Ruststand: 3-0.

HSC geknakt
De thuisploeg kwam het beste uit de kleedkamer. Met name 
Levi v/d Span floreerde in de beginfase met prachtige 
steekballen. Floris Hiddink had in vijf  minuten tijd drie keer 
kunnen scoren, hij slaagde er niet in. Ook Luuk Kenter mocht 
een keer alleen op het vijandelijke doel afgaan. Ook zijn inzet 
rolde net langs de verkeerde kant van de paal. HSC overkwam 
tussendoor aan de andere kant nog een keer hetzelfde. Als 
de anderen het niet doen, dan staat Gustin zoals zo vaak dit 
seizoen op. De Borgerder topscorer wurmde zich langs een 
tegenstander en schoot vervolgens zijn derde van de middag 
binnen. Hij maakte hiermee de rest van de wedstrijd definitief  
een formaliteit. HSC was geknakt en Borger hoefde niet meer. 
Er konden nog wel een paar kansjes genoteerd worden, maar 
deze brachten geen verandering meer in de 4-0 eindstand.

Tiende seizoen
Opnieuw een mooie thuisoverwinning voor de mannen van 
hoofdtrainer Arne Joling, die een dag eerder overigens via 
Facebook bekendmaakte dat hij volgend seizoen zijn tiende 
(!) seizoen als hoofdtrainer van zijn club ingaat. De eerste 
helft verliep het scoreverloop bijzonder gunstig, waardoor 
de angel er bij HSC wel uit werd gehaald. De tweede helft 
was Borger heer en meester. De defensie heerste in de 
duels. Enig puntje van kritiek: voorin had er nog wel eentje 
meer in gemogen. Joling zal om dit laatste niet gemaald 
hebben. Komende zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen 
koploper ZZVV. Een mooie gelegenheid om ook eens een 
uitoverwinning binnen te slepen?

Opstelling Borger: Edwin Haandrikman, Sam van Dijk, 
Matthijs Brink, Tim Edens, Bas Kaspers (81. Robert-Jan 
Oving), Tim Speelman (81. Ronald Venema), Levi v/d Span, 
Floris Hiddink (59. Dylan Berghuis), Hendrik Gustin (70. 
Ruben de Valk), Gijs Roda (70. Bob Westerdijk) en Luuk 
Kenter.
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Op dinsdagmorgen 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april
Computercursus Klik & Tik op herhaling 
in Odoorn
Wilt u ook nu eens eindelijk die computer onder de knie krijgen? Dat kan met hulp 
van de Bibliotheek. Hebt u ook al eens de computercursus Klik & Tik gevolgd, maar 
lukt het vervolgens nog niet echt om het in de praktijk te brengen? Kom dan op 
herhaling.

De cursus bestaat uit 5 lessen voor mensen 
die nauwelijks of  nog nooit (zelfstandig) met 
een computer hebben gewerkt. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het 
aanzetten van de computer, typen, teksten 
aanpassen en e-mail versturen.

Klik & Tik is een oefenprogramma dat 
de cursist in de Bibliotheek kan doen. De 
filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna 
kan de deelnemer zelf  gaan oefenen. De 
cursus kan onder begeleiding van een docent 

gevolgd worden en laptops zijn aanwezig. U 
hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Deze 
gratis cursus wordt gegeven op vijf  dagdelen.
Bibliotheek Odoorn: Dinsdagmorgen 7, 14, 
21 en 28 maart en 4 april

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met of  langsgaan bij één van de bibliotheken 
in de gemeente of  met Gea Uil tel. 088-
012 82 35. Kunt u niet naar één van deze 
bibliotheken en hebt u wel belangstelling voor 
de cursus, laat het ons dan ook weten.

Waarom blijft het christendom in ons 
land zo verborgen?
‘Inzichten die God mij gaf tijdens onze 
“crusade” vorige week in Oeganda’
Voorganger Martin Nanninga van Christengemeente Connect is net thuisgekomen 
van een 7 dagen durend bezoek, aan de binnenlanden van Oeganda, die hij samen 
met zijn vrouw Cobie heeft bezocht. Door de Christenen in zijn netwerk en op 
facebook werd er enthousiast gereageerd op de plannen voor dit bezoek. ‘Wat fijn 
dat je bereid bent het evangelie van Jezus daar te verkondigen. We hopen dat velen 
tot geloof  mogen komen’. Maar wat Martin en Cobie daar aantroffen overtrof  alle 
verwachtingen. Ruim 80% van Oeganda is christen. Op iedere hoek van de straat, op 
bijna elke taxi of  vrachtwagen staan Bijbelteksten gedrukt. De samenkomsten waar 
Martin gedurende deze dagen sprak, werden massaal bezocht. Naar aanleiding van 
een preek over de Verloren Zoon, een gelijkenis van Jezus over een zoon, die alles 
had gedaan wat God verboden heeft en vol blijdschap door zijn vader weer in de 
armen wordt gesloten als hij vol berouw thuis komt, werden een dag later 35 mensen 
gedoopt! Op het terras van het hotel werd de hele dag worship muziek afgespeeld. 
Worship en praise muziek schalt door alle boxen op de luchthaven van Kampala. 

Deze indrukken hebben Martin doen 
beseffen dat wij vanuit ons land vaak denken 
dat wij als christenen het zo goed voor elkaar 
hebben in Nederland. ‘God heeft me laten 
inzien dat wij er belabberd voorstaan in ons 
land. De christenen zijn en blijven in ons land 
onzichtbaar’ geeft Martin aan. ‘In Oeganda 
heb je met vrijwel iedereen heel snel een 
gesprek over de rol van God in ons leven. 
Dat is in ons land eerder de uitzondering dan 
de regel’. Al deze indrukken hebben geleid 
tot een nieuwe aanpak die op korte termijn 
in omgeving Stadskanaal en Borger gaat 
beginnen. ‘God heeft me laten inzien dat wat 
we daar hebben mogen ervaren ook mogelijk 
is in Nederland. Ons land leeft onder 
een juk dat verbroken moet worden. Veel 
kerken zitten op zondag vol, maar groei in 
Nederland staat praktisch stil. Veel christenen 
wachten op een opwekking (grootschalige 
ommekeer naar Jezus, red.) maar deze zal 
niet komen als de christenen zo onzichtbaar 
blijven als nu het geval is’.

Wat zou er dan concreet moeten veranderen 
is de vraag, het antwoord hierop als volgt: 
‘We gaan het allemaal anders doen. Het 
gaat er nu niet om dat je op zondag naar 
de kerk en geniet en daarna  alles weer 

is zoals het was. We mogen aan iedereen 
laten zien wat ons drijft, ja we ‘moeten’ 
dat ook doen. Niet omdat het moet, maar 
omdat het mag. Er komt op korte termijn 
een grote tent in onze tuin en vanuit deze 
tent zullen we samenkomsten houden en 
iedereen aanmoedigen echt te laten zien wie 
je bent en dat je Jezus Christus liefhebt. Het 
zal herkenbaar worden op straat. We zijn 
voornemens spoedig te regelen dat we op 
zaterdag in het centrum van dorpen oproepen 
gaan doen naar de werkelijke opstanding 
van de christenen. Zichtbaar worden, erover 
praten, laten zien wat Jezus in jou doet. Als 
het ware reclame maken voor de liefde van 
Jezus en de verandering in je leven. Niet als 
een groep fanaten, zoals mensen die dat nu 
doen worden weggezet, maar om te laten zien 
dat je enorm gelukkig bent en dat je bereid 
bent dat te delen met je woonomgeving’. Op 
zeer korte termijn gaat dit allemaal zijn beslag 
krijgen en iedereen wordt uitgenodigd hierin 
mee te gaan. Het gaat er niet om dat enkel 
‘onze’ gemeente groeit, maar dat iedereen 
ook vanuit zijn eigen kerk, durft te laten zien 
wat hem of  haar drijft. ‘Binnen enkele weken 
gaan we communiceren wanneer dit gaat 
beginnen’, beëindigt deze gepassioneerde 
voorganger. 

Zwaar gehavend HOVC verliest van 
Stadspark

HOVC verloor zondag in Groningen met 3-0 van Stadspark. Als excuus mocht de 
ploeg van trainer Erik de Jong de absentie van de gebroeders Fokke en Gertjan Spijker 
opvoeren. ‘Verder moest ik Jelle Siekman wel opstellen, hoewel hij gewoon ziek was en 
zich heel slap voelde. Als wij dergelijke sterkhouders missen, dan wordt het gewoon 
moeilijk. Dat kunnen we gewoon niet opvangen.’

Grote kans voor Sander Kor
Gezien het spelbeeld had HOVC niet 
eens hoeven te verliezen. Zo was de eerste 
grote kans voor de bezoekers. Sander Kor 
schoot echter wild over. De eerste de beste 
mogelijkheid voor de thuisclub leverde wel 
meteen een treffer op. Michel Boonstra 
schoot een vrije trap prima raak: 1-0. HOVC 
was vervolgens weer de betere ploeg, maar 
moest lijdzaam toezien hoe de gastheren in 

de slotseconde van de eerste helft ook de 
2-0 maakten. Na de rust probeerde HOVC 
het wel. De beste kansen waren echter 
voor Stadspark. Pas in de slotminuut wist 
de thuisclub de score verder uit te bouwen: 
3-0. ‘We spelen zondag tegen WKE’16. De 
gebroeders Fokke en ook Spijker zijn er dan 
weer bij. We gaan vol gas geven, want na die 
wedstrijd zijn we twee weken vrij’, zegt De 
Jong. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Rianne van der Laan

Als het samen niet meer werkt en je gaat 
scheiden
Scheiden is niet wat waar je aan denkt als je een relatie krijgt. Toch werkt het soms 
niet meer tussen partners en is scheiden de oplossing. Samen hebben jullie dan veel te 
regelen, helemaal als er kinderen zijn.  Want ook al ben je straks geen partners meer, 
jullie blijven altijd samen ouders.

Scheiden is naast een praktische-, ook een 
emotionele gebeurtenis waarbij het hele 
gezin is betrokken. Zo kan er sprake zijn 
van verdriet, een gevoel van onmacht en/
of  ben je boos.  Er moeten daarnaast vaak 
veel praktische zaken worden geregeld. Ook 
moeten er afspraken worden gemaakt over 
de zorg voor en opvoeding van de kinderen. 
Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn kan 
jullie helpen door met jullie samen om tafel 
te gaan. 

Ouders willen het beste voor hun 
kinderen
Ook voor kinderen kan een scheiding 
moeilijk zijn. Al gaan jullie niet samen verder, 
je kinderen hebben wel beide ouders nodig. 
Geef  in deze periode je kind wat extra 
aandacht en blijf  luisteren naar zijn of  haar 
verhalen. Ook als dit enthousiaste verhalen 
zijn over wat ze hebben meegemaakt bij de 
andere ouder. Want ook al heb je geen directe 
ruzie, kinderen voelen jullie spanning.

Hoe maak je de beste afspraken?
Bij een scheiding is het belangrijk om goede 
afspraken te maken, helemaal als er kinderen 

zijn. Hierbij enkele tips: 
• Blijf  respectvol met en over elkaar praten
• Ga samen in gesprek en geef  je kinderen 

hierbij de hoofdrol. Dit kan door tijdens 
het gesprek foto’s van hen op tafel te 
leggen.

• Laat mensen meedenken die wat verder 
van de situatie afstaan en het beste voor 
de kinderen willen. Dit kan een opa, oma 
of  ander familielid zijn.

• Leg de afspraken vast in een 
ouderschapsplan

Hulp nodig of  vragen?
Neem contact op met de sociale teams als 
je eens wilt praten over jouw situatie. Zij 
kunnen je wegwijs maken en ondersteunen.
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Hoofdtrainer Ludie Hulshof van 
De Treffer’16 naar SPW
‘Maar ik laat de jongens zeker niet zitten’
De Treffer’16 in 2e Exloërmond moet op zoek naar een nieuwe 
trainer. Ludie Hulshof  is volgend seizoen namelijk trainer van 
vierdeklasser SPW in Stadskanaal, die club die hij twaalf  jaar 
geleden ook al diende. ‘De Treffer’16 is een heel leuke club. Op een 
gegeven moment kijk je echter ook naar jezelf. Wat kan ik nog? 
Vandaar mijn keuze’, zegt Hulshof.

Uit de brand
De Treffer’16 is nog steeds 
puntloos. Desondanks rijdt de 
trainer elke week met veel plezier 
naar 2e Exloërmond. ‘Ik heb 
een geweldige groep. We trainen 
goed en de sfeer blijft ondanks de 
tegenvallende resultaten gewoon 
goed. Ik heb ook gezegd dat ik ze 
zeker niet laat zitten. Stel dat ze 
er niet in slagen om een nieuwe 
trainer te vinden, dan help ik ze uit 
de brand. Dan moeten ze alleen op 
zondag een coach zien te vinden. 
Ik ga er echter wel vanuit dat er een 
nieuwe trainer komt’, zegt Hulshof.

Meer perspectief  bij SPW
Meer perspectief. Dat is de 
voornaamste reden dat Hulshof  

de knoop doorhakte en voor SPW 
koos. ‘De jongens vinden het 
jammer. En dat is best opmerkelijk, 
zeker omdat we nog puntloos zijn. 
SPW is gewoon net wat groter. 
Ze hebben nog een tweede en een 
derde elftal en zelfs een team op 
zaterdag. Bij De Treffer’16 is de 
spoeling gewoon heel erg dun. Om 
echt stappen te kunnen maken 
moeten er eigenlijk zes of  zeven 
spelers bij’, zegt Hulshof. Overigens 
heeft Hulshof  niet gesproken met 
Nieuw Buinen. ‘Nee, en als ze me 
wel benaderd zouden hebben, dan 
hadden ze zich min of  meer al 
neergelegd bij degradatie naar de 
vierde klasse. Ik mag namelijk geen 
derdeklasser trainen.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

GKC wint van lastig Pekelder Boys
Trainer Gert Sterken van GKC wist het al voor het duel tegen 
Pekelder Boys. ‘Zij spelen lange ballen en zijn fysiek sterk’, zei de 
trainer. Sterken had het bij het rechte eind. Want met pijn en moeite 
bleven de drie punten uiteindelijk in Gasselte: 3-2.

Doelpunten Niemeijer, Kolp en 
Korthuis
Eigenlijk maakte GKC het zichzelf  
moeilijk zondagmiddag. Qua 
voetbal was de thuisclub de betere 
ploeg. Zoals al zo vaak dit seizoen 
echter, gaf  het de doelpunten weer 

gemakkelijk weg. Daardoor kwamen 
de bezoekers na een klein half  uur 
zomaar en tegen de verhouding in 
aan de leiding via Lars Roelfsema: 
0-1. Ook in het tweede bedrijf  bleef  
GKC de betere ploeg. Verschil met 
de eerste helft was dat de kansen 

nu wel afgemaakt werden. Sander 
Niemeijer maakte de terechte 
gelijkmaker, waarna wie anders 
dan Danny Kolp een kwartier voor 
tijd GKC op een 2-1 voorsprong 
zette. Een andere routinier, Grieto 
Korthuis, maakte er na negentig 
minuten voetbal ook nog 3-1 van.  
Dat opnieuw Roelfsema in de 
slotfase de eindstand bepaalde op 
3-2, had slechts statistische waarde. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Heel zure nederlaag voor Gieterveen
Gieterveen trad zondag aan tegen THOS, de nummer twee van 
de vierde klasse C. Hoewel een gelijkspel de verhoudingen veel 
beter had weergegeven, bleven de mannen van trainer Jos Kuiper 
uiteindelijk met lege handen achter: 2-1.

Zure nederlaag
‘Dit was wel een heel zure 
nederlaag’, zag ook aanvoerder 
Stefan van der Veen. ‘Waar wij 
heel erg veel pech hadden in 
de afronding, viel bij hun in de 
blessuretijd een van richting 
veranderd schot zomaar binnen.’ 
THOS en Gieterveen waren qua 
veldspel prima aan elkaar gewaagd. 
Het was niet te zien dat de nummer 

twee tegen de nummer zes van 
de ranglijst speelde. Hoewel de 
bezoekers ook in de eerste helft 
al voldoende kansen kregen, 
leek de thuisclub met een 1-0 
voorsprong aan de thee te gaan. 
Yarnick Lourens maakte namelijk 
de 1-0. In de extra tijd van de eerste 
helft kwamen de prima spelende 
bezoekers echter langszij. 

Doelpuntenmaker was Ramcharan: 
1-1.

Van richting veranderd schot
Na de thee waren de beste kansen 
voor Gieterveen. Het leverde echter 
geen doelpunt op. En net toen 
iedereen zich leek te verzoenen met 
een remise, sloeg opnieuw Lourens 
toe. Zijn van richting veranderde 
schot viel zomaar binnen: 2-1. 
Daardoor bleven de drie punten 
in Beerta en daarmee kreeg de 
thuisclub echt te veel. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Valthermond speelt gelijk tegen Sellingen
‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’
Valthermond kwam in de uitwedstrijd tegen Sellingen niet 
verder dan een 1-1 gelijkspel. Hoewel trainer Kenny Koning de 
hand zeker ook in eigen boezem stak, had hij geen goed woord 
over voor de tegenstander en de scheidsrechter. ‘Ik heb dit nog 
nooit meegemaakt. Sellingen trapte op alles wat bewoog en de 
scheidsrechter vond het prima’, zegt Koning, die bovendien moet 
vrezen voor een langere absentie van Erik Jan Veerbeek. Hij viel kort 
voor tijd geblesseerd uit.

Doelpunt Erik Jan Veerbeek
‘We moeten deze week echt 
om tafel. We hadden namelijk 
afgesproken dat we de bal zouden 
laten gaan. In werkelijkheid hebben 
we echter alleen maar de lange bal 
gespeeld. Ook vorige week was 
het al niet best, dat moet dus echt 
anders de komende weken’, zegt 
Koning. 

Valthermond nam na vijfentwintig 
minuten nog wel een 1-0 
voorsprong. Wie anders dan Erik 
Jan Veerbeek opende de score. Hij 
schoot hard en via de onderkant 
van de lat raak: 0-1. Nog voor de 
rust kwamen de gastheren op gelijke 
hoogte. Met niemand in de buurt 
maakte Thom Bakker ongelukkig 
hands en kreeg Sellingen

een strafschop. Buining scoorde 
vervolgens de 1-1.

Hechtingen en een lichte 
hersenschudding
Zeven minuten voor tijd viel 
topscorer en aanvoerder Erik Jan 
Veerbeek uit. Hij werd ten val 
gebracht en knalde ongelukkig met 
zijn hoofd tegen de knie van de 
Sellingen doelman. ‘Erik Jan was 
buiten westen. De ambulance is 
geweest en hij is naar het ziekenhuis 
gegaan. Wat ik nu weet is dat hij 
zes hechtingen in zijn hoofd heeft 
en dat sprake is van een lichte 
hersenschudding.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Ook HH Combi is te sterk voor De Treffer’16
De Treffer16 verloor zondag op eigen veld in 2e Exloërmond met 
5-1 van HH Combi. Alleen in de eerste helft - met de wind in de 
rug - wist de ploeg uit 2e Exloërmond er een echte wedstrijd van 
te maken. Na de rust kwam de ploeg van scheidend trainer Ludie 
Hulshof  er simpelweg niet meer aan te pas.

Vader en zoon aan de aftrap
De Treffer’16 moest zondag 
noodgedwongen een beroep doen 
op Kas Wiering (50). Hij speelde 
overigens slechts twintig minuten. 

‘Hij raakte geblesseerd en moest al 
snel weer vervangen worden. In de 
periode dat hij speelde had hij wel 
zijn zoon Melvin zien scoren. Toen 
Kas er uit ging, stonden we nog met 

1-0 voor’, zegt trainer Hulshof. ‘In 
de eerste helft hadden we de wind 
mee. Zo ontstond het doelpunt van 
Melvin Wiering ook. Hij wilde een 
voorzet geven en gedragen door de 
wind viel de bal zomaar binnen. Na 
de rust met de wind tegen kwamen 
we de middellijn niet meer over. 
Toen bleek HH Combi gewoon een 
maatje te groot’. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Nieuw Buinen in blessuretijd naast Raptim
Nieuw Buinen pakte bij de herstart van de competitie verdiend een 
punt tegen Raptim. In Coevorden werd het 1-1. Grote man werd 
Dennis Kunst. Hij maakte in de zevende minuut van de blessuretijd 
de verdiende gelijkmaker. ‘We hebben redelijk gespeeld. Raptim is 
een prima ploeg en we konden gewoon goed meekomen. Dit punt 
geeft de burger moed’, zei trainer Hindrik Snijders na afloop.

Late treffer Dennis Kunst
Hoewel Nieuw Buinen zeker ook 
in de eerste helft de evenknie was 
van de gastheren, kreeg de ploeg 
uit Coevorden wel de beste kansen. 
Nieuw Buinen kwam dan ook voor 

de rust op een 1-0 achterstand. ‘We 
geven de goals nog wel te simpel 
weg. Nu was het een strafschop, die 
overigens volkomen terecht gegeven 
werd’, zegt Snijders. Na de rust 
was sprake van een gelijkwaardige 

wedstrijd. De ontlading na de late 
gelijkmaker was groot ‘Dit voelt 
toch beter dan wanneer je na een 
goede wedstrijd met lege handen 
staat. Het is ook een beloning voor 
de groep. Nog steeds vind ik dat we 
zo’n tien punten te weinig hebben. 
Ik ben er van overtuigd dat wij 
moeten kunnen winnen van ploegen 
als Gasselternijveen, Weerdinge en 
Sleen. Aan ons om dat nu ook écht 
te laten zien.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Gasselternijveen verliest 
‘cruciaal duel’
Gasselternijveen is niet goed aan de tweede seizoenshelft begonnen. 
Op eigen veld werd een 3-2 nederlaag geleden tegen Weerdinge. Het 
duel kende een merkwaardig verloop. ‘Het zat weer niet echt mee’, 
somberde Gasselternijveen trainer Johan Hollen. ‘Ik kan mijn ploeg 
echter niet zo veel verwijten. We hebben hard gewerkt en hadden 
met een man minder zelfs uitzicht op de zege.’

Rode kaart Jasper Kuiper
Weerdinge nam na een kwartier 
de leiding. Een vrije trap kon 
ongehinderd binnen worden gekopt: 
0-1. Voor de vrije trap had Nieveen 
echter een strafschop moeten 
hebben. Brandon Meems wilde 
uithalen, maar werd opzichtig in 
de rug genoemd. In de tegenaanval 
ontstond de vrije trap die de 
`1-0 voor Weerdinge opleverde. 
Gasselternijveen kreeg vervolgens 
een rode kaart. ‘Het was een harde 
charge van Jasper Kuiper en de 
scheidsrechter kon ‘m geven’, zag 
Hollen. Met tien tegen elf  rechtte 

Gasselternijveen de rug. Via Wessel 
Koomans werd het 1-1 en Joep 
Meertens zette de thuisclub zelfs 
op een 2-1 voorsprong. Nieveen 
rook de zege. Een foute van invaller 
doelman Luis betekende echter de 
2-2 en in de slotfase maakte Nick 
Kroeze tot overmaat van ramp ook 
nog de 3-2 voor de bezoekers. ‘Het 
gat met een nacompetitie plaats is 
nu vier punten. Het duel met Nieuw 
Buinen over twee weken wordt 
echt cruciaal. Dat duel moeten we 
gewoon winnen.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Ruime nederlaag voor Gieten
Gieten leed zondag een ruime nederlaag in en tegen Muntendam: 
4-0. ‘Dat klinkt alsof  we kansloos waren, maar zo was het zeker 
niet’, zegt trainer Bas Nibbelke. Gieten domineerde grote delen van 
de wedstrijd, de thuisclub bleek echter veel effectiever.

Niet doortastend genoeg
Nibbelke baalde als de bekende 
stekker. ‘Ik ben hier goed ziek 
van inderdaad. We spelen niet 
slecht, we creëren ook kansen 
maar zijn gewoon niet doortastend 
genoeg. En bovendien geven we 
de goals wel heel erg simpel weg.’ 
Muntendam scoorde ook precies op 
de goede momenten. ‘In de eerste 
helft was er niets aan de hand. In 

de laatste vijf  minuten voor de rust 
scoorden zij echter zomaar twee 
keer. En dan loop je vervolgens 
achter de feiten aan’, zegt Nibbelke. 
‘Verder wordt het zaak dat we 
weer compleet raken. Ik mis om 
allerlei redenen gewoon te veel 
spelers. Ook dat heeft ons vandaag 
opgebroken.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Uitslag Klaverjassen Valthe
Per twee weken is er op woensdagavond in een gezellige ambiance 
klaverjassen in Ons Dorpshuis te Valthe. Een ieder is welkom. We 
zitten in een ruim opgezette zaal aan grote tafels. Inleg is slechts 
3,00 euro en er zijn mooie vleesprijzen te winnen. Uitslag woensdag 
1 februari:
1e prijs   Alie Katuin  5445
2e prijs   Roelof  Middeljans  5398
3e prijs   Eric Beaart  5312
4e prijs   Ben Tibbe  5064         
Poedel   Bert Vos                    3231

Volgende kaartavond: woensdag 15 februari, aanvang 19.30 uur.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Miljoen euro voor Drents MKB om 
energie te besparen
Provincie Drenthe stelt subsidie beschikbaar voor MKB-ondernemers om aan de 
slag te gaan met energiebesparing. De zogeheten Subsidieregeling energiebesparing 
Drents MKB bevat 1 miljoen euro. Bedrijven die aan de slag willen met 
energiebesparing in hun onderneming kunnen vanaf  28 februari maximaal 30.000 
euro aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

“Provincie Drenthe wil het Drentse 
MKB ondersteunen bij het verlagen 
van de energiekosten, door bij te dragen 
aan de investering in energiebesparende 
maatregelen,” zegt gedeputeerde Henk Brink. 

“Hiermee willen we voor ondernemers 
de negatieve effecten van de energiecrisis 
waar mogelijk dempen en tegelijkertijd 
bijdragen aan het realiseren van CO2-
reductiedoelstellingen.”

Maximaal 30.000 euro vanaf  28 februari
De regeling gaat op 28 februari 2023 open. 
MKB’ers kunnen vanaf  die datum maximaal 
30.000 euro subsidie aanvragen en dit mag 
maximaal 40% van de totale kosten zijn. Deze 
subsidieregeling is een van de uitwerkingen 
van het noodfonds dat op 9 november in de 
Provinciale Staten is vastgesteld. 

Gedeputeerde Staten hebben in totaal 2 
miljoen beschikbaar gesteld voor het MKB 
vanuit het noodfonds. De regeling wordt 
opengesteld met een subsidieplafond van 
1 miljoen euro. Bij het bereiken van het 
plafond, wordt de regeling geëvalueerd. Het 
subsidieplafond kan daarna eventueel worden 
opgehoogd.

Isolatie en energiezuinige apparaten
De regeling richt zich op isolatie van 
de gebouwschil en de aanschaf  van 
energiezuinige verlichting, ventilatie 
en verwarming. Energiezuinige 
pompen en elektromotoren komen 

eveneens in aanmerking voor een 
subsidie. Zonnestroominstallaties en 
windmolens vallen buiten de regeling. Alle 
energiebesparende maatregelen staan in de 
maatregelenlijst bij de betreffende subsidie 
in het subsidieloket zodra de subsidie 
beschikbaar is.

Wie komen in aanmerking?
Bedrijven zonder wettelijke 
energiebesparingsplicht (artikel 2.15 
Activiteitenbesluit Wet milieubeheer) komen 
in aanmerking voor de regeling. Daarnaast is 
de regeling beschikbaar voor investeringen 
in energiebesparing bij kantoren met een 
energielabel A, B of  C. Kantoren met een 
slechter energielabel moeten per 1 januari 
2023 al voldoen aan de label-C-verplichting 
en zijn daarmee uitgesloten van deze regeling.

Andere regelingen voor MKB-
ondernemers
MKB-ondernemers kunnen naast deze 
regeling ook gratis energieadvies krijgen via 
de MKB-energiescan. Tevens kunnen ze 
een MKB Advies Voucher aanvragen bij de 
provincie Drenthe om een kennismakelaar in 
te huren. 

Daarnaast biedt de provincie voor grotere 
bedrijven (die jaarlijks een energierekening 
van 200.000 euro tot 1.000.000 euro 
hebben) een bijdrage van 50 procent voor 
een uitgebreid energieadvies vanuit de 
subsidieregeling ‘Energiestudies industriële 
bedrijven'.

Harrie Meiringh bracht Oekraïens meisje 
een viool

Afgelopen vrijdag reed uitgever Harrie 
Meiringh naar Hellevoetsluis om een voor 
de oorlog gevlucht meisje een viool te 
overhandigen.

‘Een oproep op een facebookpagina greep 
me aan en heb me toen meteen in deze 
situatie verdiept’. Het meisje van inmiddels 16 
jaar was samen met haar broertje en ouders 
gevlucht vanuit Charkov en haar viool was 

niet meegekomen. Voor de oorlog had ze al 
10 jaar vioolles in haar land.

‘Via via kwam ik in contact met Peter Brandt 
in Assen die violen bouwt, verkoopt en 
onderhoud. Hij adviseerde en bezorgde 
mij de juiste viool en daarna is de afspraak 
gemaakt om deze afgelopen vrijdag te 
overhandigen in Hellevoetsluis.’

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Uitslagen Bridgeclub Borger
  
30 januari
1 Ellen Roeper & Johannes Sijbom 59,58%
2 Marij van den Heuvel & Bert Kattenberg 58,41%
3 Alma Winkel & Herman Scheltinga 56,25%
4 Alice Folkerts & Janny Offeringa 55,72%
5 Norma Maquelin & René Maquelin 55,23%

31 januari A-lijn
1 Neeltje Tack & Henny Schmidt 65,97%
2 Gerard Lasonder & Tjasso Roossien 56,94%
3 Ans de Jong & Sicco de Jong 56,25%

B-lijn
1 Anita Scheper & Henk Scheper 58,75%
2 Marry Everts & Geert Everts 56,77%
3 Joke Zwanenburg & Jelle Zwanenburg 54,17%
  
C-lijn
1 Fenny Bruins & Greetje Lunshof 66,26%
2 Bonne Timmer & Gerrit Jan Lahuis 58,09%
3 Anneke den Arend & Dina van der Molen 57,48%
  
2 februari
1 Cor Houtenbos & Henk Riemeijer 63,04%
2 Janny Offeringa & Jan Rosing 60,83%
3 Martin Abrahams & Martje Abrahams 59,43%
4 Anneke Gersen & Grietje Tamboer 59,22%
5 Janny Jans & Willy Vasse 58,67%

Niks “Winterdip” of “Winterslaap” 
maar Winterfestijn!
Winterfestijn in Tussendiep
Nieuw-Buinen
Op zondag 19 februari is er in Tussendiep in Nieuw-Buinen een interessante middag 
met een scala aan activiteiten.  Het wordt een middag van ontmoeting, binnen en 
buiten de kerk. 

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

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

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

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

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

Beste inwoners van Exloo
We wonen in een mooi dorp. De omgeving is prachtig en er zijn veel goede 
voorzieningen. Bovendien hebben we gelukkig nog steeds de schaapskooi in het 
centrum van het dorp. Nieuwe ondernemingen, m.n. langs de Valtherweg vergroten 
de aantrekkelijkheid voor toeristen en dat merken we. Vooral in het zomerseizoen is 
het heel druk in de dorpskern. Zo druk zelfs dat dit regelmatig leidt tot opstoppingen 
in de Hoofdstraat. Hoe zit het eigenlijk met het verkeersbeleid van de gemeente?

In 2019 heeft de gemeente een nieuw 
GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoersplan) vastgesteld. Dit plan kent 3 
pijlers, vooral van belang voor hen die aan 
de doorgaande wegen van de gemeente 
wonen: bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid. Hoe kun je recht doen aan deze 
3 voorwaarden? Gaat het ene niet vaak ten 
koste van het andere? Als er keuzes gemaakt 
moeten worden, welke dan? Hoe kun je 
zwaar doorgaand verkeer door de dorpskern 
ontmoedigen, maar landbouwverkeer niet 
belemmeren? Toch zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden.

Net als de meeste dorpen binnen onze 
gemeente kent ook Exloo al een aantal jaren 
een verkeerswerkgroep, wij dus. We werken 
nauw samen met de andere werkgroepen in 
de Verkeerswerkgroep Zuidelijke Dorpen. 
Logisch is, dat we, als we met de gemeente 
gaan overleggen, kunnen zeggen namens 
Exloo te spreken. Daarom hebben we een 

enquête opgesteld die we binnenkort via 
een link en een QR-code in de Week in 
Week uit open zullen stellen. De link kunt u 
overnemen, dan wel aanklikken in de digitale 
versie van Week in Week uit. De QR code 
kunt u scannen.

Doel van de enquête is te inventariseren wat 
uw visie op de verkeerssituatie in Exloo is. 
De begrippen bereikbaarheid, veiligheid, 
leefbaarheid zullen centraal staan. Om 
maatwerk te leveren willen we bovendien 
boven tafel krijgen, of  de plek waar iemand 
woont (aan een doorgaande weg, of  in een 
woonwijk) een duidelijk verschil maakt. 
Natuurlijk is de enquête anoniem. Als u een 
emailadres wil doorgeven, stellen we dat 
wel op prijs. Het is helemaal mooi als u ons 
advies zou willen geven. of  met ons mee wilt 
denken.

Verkeerswerkgroep Exloo

Subsidieregeling voor sociaal-culturele 
projecten in Aa en Hunze
Op 1 februari is de subsidieregeling cultuur – sociaal domein in werking getreden. 
Met deze regeling ondersteunt de gemeente Aa en Hunze projecten waarbij cultuur 
ingezet wordt om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke opgave. Deze 
nieuwe subsidieregeling loopt door tot 31 december 2025.

Waarom deze regeling?
Eén van de actiepunten uit de cultuurnota 
‘Cultuur verbindt 2022-2025’ is 
experimenteren met culturele projecten die 
gericht zijn op maatschappelijke thema’s 
en/of  die als doel hebben om via deze weg 
nieuwe (kwetsbare) doelgroepen te bereiken. 
Met de subsidieregeling Cultuur – Sociaal 
Domein Aa en Hunze ondersteunt de 
gemeente sociaal – culturele projecten:

· die aandacht vragen voor een 
maatschappelijk thema (bijvoorbeeld 
eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid, 
werkloosheid);

· die actieve cultuurparticipatie stimuleren, 
ook op plekken waar dit niet 
vanzelfsprekend is;

· die sociale cohesie en inclusie binnen een 
dorp, wijk of  buurt bevorderen.

Cultuur wordt hiermee ingezet als instrument 
in het omgaan met / de bewustwording van 
specifieke thema’s als eenzaamheid, armoede, 
laaggeletterdheid of  werkloosheid of  als 
bijdrage aan inclusie (iedereen doet mee).

Voor wie?
Cultuurmakers/culturele instellingen, 
culturele verenigingen én sociaal/
maatschappelijke instellingen kunnen een 
aanvraag indienen voor deze regeling. 
Het is belangrijk dat er bij het project een 
samenwerking is tussen de culturele en 
maatschappelijke instelling.

Subsidie aanvragen
Jaarlijks is er voor deze regeling een budget 
beschikbaar van € 12.500,-. Aanvragen 
kunnen worden ingediend met het 
aanvraagformulier dat te vinden is op de 
website van de gemeente Aa en Hunze. 

Gasselterveld binnenkort beter 
bereikbaar voor wandelaars, fietsers en 
auto’s
Om de bereikbaarheid van het Gasselterveld te verbeteren wordt het huidige 
fietspad langs de Bosweg vervangen door een betonnen pad dat geschikt is voor 
fietsers en wandelaars, worden er veilige oversteekplaatsen gerealiseerd voor 
fietsers en wandelaars en wordt de entree vanaf  de N34 voor auto’s verbeterd. 
De nieuwe inrichting gaat uit van maatregelen die kwamen uit een onderzoek 
naar verkeersstromen in het gebied. De natuur en de recreatieve functie van het 
Gasselterveld worden op deze manier veilig en comfortabel ontsloten.

De aanpak van de basisinfrastructuur 
is het laatste onderdeel van het project 
‘Versnelling Gasselterveld’. Dit project heeft 
als doel om de toeristische en recreatieve 
functie van de zwemplas te versterken. 
Inmiddels is de parkeerproblematiek op 
piekmomenten aangepakt door de invoer 
van betaald parkeren en parkeertoezicht in 
het hoogseizoen. Ook is er gewerkt aan de 
recreatieve exploitatie van de plas met een 
pop-up kiosk en een tijdelijk toiletgebouw. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat (nieuwe) 
ondernemers een belangrijke rol gaan spelen 
in het gastvrije onthaal van bezoekers aan het 
gebied. 

Henk Brink: “Het Gasselterveld is hét 
gebied voor recreatie in Drenthe. Daar moet 
iedereen op een veilige en comfortabele 
manier kunnen komen. De (basis)ontsluiting 
en infrastructuur zijn hierbij natuurlijk erg 
belangrijk. Met deze stap zijn we klaar voor 
de zomerse dagen van 2023!”

Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van 
€ 270.000,-- beschikbaar voor het op orde 

brengen van de basisinfrastructuur van het 
Gasselterveld. Een groot deel van het bedrag 
wordt bijgedragen vanuit het programma 
Vitale Vakantieparken Drenthe, in het 
gebied bevinden zich namelijk een aantal 
vakantieparken.

Ontwikkelingsvisie Gasselterveld
De ontwikkelingen in het Gasselterveld 
vinden hun basis in de door gemeente, 
Provincie en Staatsbosbeheer gezamenlijk 
opgestelde Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. 
Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en 
provincie Drenthe hebben de ambitie om de 
recreatieve exploitatie van de zwemplas te 
versterken en de basisontsluiting voor zowel 
verblijfs- als dagrecreatie en de hulpdiensten 
te verbeteren. Vooral de ontsluiting van 
het gebied is een belangrijk punt. Hiervoor 
zijn de betrokken partijen in overleg met 
ondernemers. Om de recreatieve exploitatie 
te versterken willen de drie partijen meer 
ruimte bieden voor (nieuwe) exploitanten. 
Informatie over de voortgang is te vinden op 
www.aaenhunze.nl/gasselterveld

Hunebedcity in 
Borger weer open 
voor publiek
De toppers van Hunebedcity 
zijn klaar met balansen en 
voorjaarsschoonmaak. Tijd voor wat 
leukers. Een appeltaart wedstrijd. 
Een week lang zijn er iedere dag 
appeltaarten gebakken waarvan niet 
1 recept gelijk was. De bedoeling 
was dat de lekkerste taart op de 
kaart zou komen dit jaar. Een 
deskundige jury heeft zonder te 
weten van wie de taarten waren, 
cijfers uitgedeeld.

Het oude recept van oma heeft 
gewonnen. Benieuwd hoe die 
smaakt? Ga maar lekker proeven bij 
Hunebedcity in Borger.





Jos Kuipers ook volgend seizoen trainer van Gieterveen
‘We waren er eigenlijk binnen tien minuten uit’
Gieterveen presteert dit seizoen naar behoren. ‘Ik denk dat we op een positie staan 
waar we horen te staan. Van de ploegen die onder ons staan, hebben we ook de meeste 
punten gepakt’, zegt trainer Jos Kuipers. De oefenmeester is momenteel bezig aan zijn 
tweede seizoen in Gieterveen en verlengde onlangs zijn contract. ‘We waren er binnen 
tien minuten al uit. Dat zegt vooral dat ik het prima naar mijn zin heb bij de club.’

Bij de eerste vier
Gieterveen begon slecht aan het seizoen 
met een ruime nederlaag tegen THOS. 
Vervolgens werd echter een fraaie serie 
neergezet en stond de ploeg van Kuipers 
ineens bovenaan. ‘Vorig jaar hebben we 
aardig meegedaan om de nacompetitie. Ik 
denk dat we ons dit jaar moeten richten op 
een plek bij de eerste vier. De kans is dan 
reëel dat je aan de nacompetitie mee mag 
doen. Dat zou prima zijn. We hebben geen 
ploeg om kampioen te worden. Daar zijn 
we te wisselvallig voor. Het gebeurt ons te 
vaak dat we in periodes van wedstrijden 
zomaar een aantal tegentreffers moeten 
incasseren. Aan de andere kant kunnen we 
dat vaak ook weer herstellen. Er zit dus ze-
ker wel karakter in de ploeg’, zegt Kuipers. 

Tien clubs
De oefenmeester baalt wel van het feit dat 
er slecht tien ploegen in de Vierde Klasse 
C actief zijn. ‘De KNVB zit in een over-
gangsfase en ze willen een andere struc-
tuur neerzetten. Met slechts tien ploegen 
in één klasse ben je veel te vaak vrij. Je 
speelt eigenlijk nooit een reeks wedstrij-
den. Dan moet je weer twee keer aan de 
bak, dan ben je zomaar weer drie weken 
vrij.’ Kuipers roemt de club. ‘Het is hier zeer 
gemoedelijk. Niets moet en er kan veel. Er 
is een jong bestuur en het is prachtig om te 
zien hoe alle geledingen binnen de club sa-
menwerken om er het beste van te maken. 
Iedereen wil zich inzetten voor de club, de 
saamhorigheid is erg groot.’

Voldoende uitdagingen
Kuipers wil na de winterstop op de inge-
slagen weg voort.  ‘Op zich gaat het goed, 
al liggen er voor mij als trainer zeker nog 
voldoende uitdagingen. Daar gaan we sa-
men hard aan werken en dan hopen we dat 
we bij de eerste vier eindigen. En mochten 

we uiteindelijk vijfde worden, dan is er hier 
zeker ook geen man overboord. Dat is ook 
Gieterveen, al proberen we er natuurlijk 
wel alles uit te halen dit seizoen’, besluit 
de oefenmeester uit Onstwedde. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Gert Sterken ook volgend seizoen trainer van GKC
‘We krijgen de doelpunten te gemakkelijk tegen’
GKC startte uitstekend aan het seizoen, maar moet halverwege toch genoegen nemen 
met een positie in de middenmoot. Trainer Gert Sterker heeft daar wel een verklaring 
voor. ‘Het heeft deels te maken met blessures en met het feit dat we te gemakkelijk 
tegengoals incasseren. Bovendien scoorden we naarmate het seizoen vorderde ook 
steeds minder gemakkelijk.’

Gericht trainen
Sterken, 28 jaar oud pas, heeft het goed 
naar zijn zin bij Gasselte. Niet voor niets 
verlengde hij onlangs zijn verbintenis met 
één seizoen. ‘Ik wil hier graag iets neerzet-
ten en dat kan niet in één seizoen.  GKC 
is mijn eerste job als hoofdtrainer en 
dat bevalt prima. Ik heb elke dinsdag en 
donderdag in elk geval veertien mensen 
op de training. Dan kun je ook echt gericht 

trainen’, zegt Sterken.

Beter voetballen
GKC is een kleine club en dus zijn blessu-
res moeilijk op te vangen. ‘Dat is gewoon 
zo. Al moet ik zeggen dat de jongens uit 
het tweede elftal het gewoon goed gedaan 
hebben hoor. Overigens vind ik dat er 
weinig verschil zit tussen het trainen van 
oudere jeugd en senioren. Ik heb vooraf ge-

zegd dat ik toe wil naar een duidelijke ma-
nier van spelen. De spelers snappen mijn 
visie ondertussen steeds beter. Natuurlijk 
kost dat tijd en geduld. Elk team in onze 
klasse speelt weer anders. Ik wil naar een 
situatie toe dat mijn spelers zelf situaties 
op kunnen lossen en dat gaat ook steeds 
beter. Wat betreft de doelstelling kijk ik 
verder dan alleen naar dit jaar. Dit jaar wil-
len we vooral gewoon beter gaan voetbal-
len. Misschien kunnen we dan volgend jaar 
oogsten’, zegt de trainer.

Top drie
GKC heeft nog steeds drie seniorenteams. 

Op zich is dat natuurlijk prima voor een 
kleine club. ‘Het niveauverschil met het 
tweede team is groot. Ik heb er nu een 
aantal jonge jongens bijgehaald om ze te 
laten wennen aan het niveau. Daar zullen 
we het uiteindelijk van moeten hebben. 
Van eigen jongens dus, en daar is natuurlijk 
niets mis mee. Natuurlijk kunnen we als we 
een reeks neerzetten zomaar aanschurken 
tegen de top drie. Het is echter geen doel 
op zich, al zou het natuurlijk wel heel leuk 
zijn als we het seizoen met een toetje af 
zouden kunnen sluiten.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)





Thorsten Leeuw, spits van Buinen
‘We doen het gewoon geweldig met elkaar’
Buinen speelt dit seizoen voor het eerst in de vierde 
klasse. En in die klasse doet de ploeg van trainer Gert 
Bijker prima mee. ‘EHS’85 steekt er met kopen en schou-
ders bovenuit. Zo eerlijk moeten we zijn. Wij gaan ons 
richten op de tweede plaats en dus op deelname aan de 
nacompetitie’, zegt aanvaller Thorsten Leeuw. ‘Nu al doen 
we het geweldig met elkaar. Buinen is een dorpje met 
800 mensen. Vrijwel iedereen van de ploeg komt ook uit 
Buinen. We zijn een zeer hecht collectief en eigenlijk kun 
je wel spreken van een vriendenteam’, zegt Leeuw.

Veel assists, minder goals
‘Vorig jaar hebben we veel blessures gehad. En als kleine 
club kun je dat gewoon minder goed opvangen, zeker als 
het gaat om zes of zeven spelers die je mist. We spelen tot 
nu toe een prima seizoen. Over mijn eigen bijdrage ben ik 
voetballend wel tevreden. 

Wat wel een beetje knaagt is dat ik nog maar één keer het 
doel heb getroffen. We spelen op een wat andere manier 
en ik kom gewoon wat minder vaak in scoringspositie. Aan 
de andere kant kan ik wel tevreden zijn over het aantal 
assists dat ik achter mijn naam heb’, zegt Leeuw. ‘Vorig jaar 
had ik ook een wat vrije rol. Dat is nu anders. Misschien dat 
ik daarom ook wat minder scoor.’

Tactisch sterk
EHS’85 zal ongetwijfeld kampioen worden van de Vierde 
Klasse D. Buinen gaat dus voor de tweede plek. ‘Daarbij 
moeten we denk ik wel terdege rekening houden met 
ploegen als Zwartemeerse Boys en Wijster. Ik heb er 
echter vertrouwen in dat we ons kunnen plaatsen voor de 
nacompetitie. Ja, trainer Gert Bijker bevalt prima. Hij is een 
jonge trainer die tactisch goed is. We voetballen wat meer 
en gelukkig hebben we dit seizoen amper te maken met 
langdurige blessures. Ook dat maakt dit seizoen echt het 
verschil.’

Bram Komduur
Leeuw roemt de sfeer bij de club. ‘Ik denk dat de club het 
gewoon heel erg goed doet. We hebben de zaken goed 
voor elkaar en kijk ik naar de selectie dan is sprake van een 
hecht collectief. En we hebben natuurlijk Bram Komduur. 
Hij is heel erg belangrijk voor ons. Hij maakt niet alleen 
veel goals, maar werkt ook gewoon hard en heeft een 

enorm loopvermogen. Tekenend is wel dat er elk jaar wel 
weer andere clubs komen die hem graag willen hebben. 
Hij blijft echter gewoon bij Buinen en dat zegt heel veel, 
zo niet alles. Mijn persoonlijke del na de winter? Belangrijk 
blijven bij assists en natuurlijk wat vaker scoren’, besluit 
Leeuw. (Week in Week uit/Vincent Muskee)



Valthermond met assistent-trainer John Draijer op weg 
naar eerste klasse
‘We staan natuurlijk niet voor niets bovenaan’
Valthermond lijkt dé titelkandidaat in de tweede klasse. 
‘We staan natuurlijk niet voor niets bovenaan’, zegt assis-
tent-trainer John Draijer.  Draijer is bezig aan zijn eerste 
seizoen als assistent van hoofdtrainer Kenny Koning, een 
rol die hem uitstekend past. ‘Ik heb altijd al trainer willen 
worden, maar door werkzaamheden is dat er eigenlijk 
nooit van gekomen. De wisselwerking met Kenny loopt 
gesmeerd en ik kan echt mijn ei kwijt.’

Drie seizoenen BV Veendam
John Draijer. Wie kent hem niet. Hij leek het begrip goal-
tjesdief uitgevonden te hebben. Stond altijd op de juiste 
plaats, of dat nou bij Westerwolde, BV Veendam (drie 
seizoenen), Veendam 1894, Valthermond of Musselkanaal 
was. ‘De doorbraak bij BV Veendam zat er niet in destijds. 
Veendam haalde Jan Redmeijer en toen lag mijn droom 
aan diggelen. Samen met Siep Mellema was ik wel kan-
didaat om door te stromen naar het eerste elftal. ‘Lange 
Jan’ gooide echter roet in het eten’. In het amateurvoetbal 
maakte Draijer wél naam.

‘Ten ik verkering kreeg met Anita, haar vader in het bestuur 
van Valthermond zat en haar broer al in het eerste elftal 
speelde (Theo van der A, red), was de overstap naar Val-
thermond natuurlijk snel gemaakt. Ik ben er nog een sei-
zoen tussenuit geweest naar Musselkanaal. Precies in dat 
jaar streden we met Valthermond om de titel. Wij hebben 
het uiteindelijk zelf weggegeven door een 4-0 voorsprong 
tegen Beilen weg te geven, waardoor Valthermond kampi-
oen werd’, weet Draijer nog goed.

Jorn en Milan
Bij Valthermond heeft Draijer ook zijn twee zoons onder 
zijn hoede, Jorn en Milan. ‘Voor ik aan de klus begon, heb 
ik natuurlijk eerst met de jongens overlegd. Die vonden het 
alleen maar leuk en dat is het ook gewoon. Ik heb er geen 

enkele moeite mee om ze aan te spreken. Integendeel. Ze 
weten dat ik fanatiek ben en dat ik dat ook van de spelers 
wil zien’, zegt Draijer.

‘Nog lange weg te gaan’
Valthermond staat er prima voor. ‘We hebben echter nog 
een lange weg te gaan. Nog steeds verwacht ik stevige 

concurrentie van met name WKE’16 en Annen. We zijn er 
nog niet, maar staan niet voor niets bovenaan. En moch-
ten we naar de eerste klasse promoveren, dan ben ik daar 
helemaal niet bang voor. Ik denk dat we ook in die klasse 
prima mee kunnen komen.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)



Melvin Wiering van De Treffer’16
‘Natuurlijk is het de bedoeling dat we na de
winter van de hatelijke nul afkomen’
De Treffer’16 kent – en dat mag je best een understate-
ment noemen - een tot nu toe slecht seizoen. Een verras-
sing is dat voor alles en iedereen die de club uit 2e Exloër-
mond een warm hart toedraagt overigens niet. Er is sprake 
van een piepjonge selectie namelijk en dat wreekt zich. 
Lichtpuntje in de duisternis is aanvaller Melvin Wiering 
(20). Hij wist namelijk al zeven keer te scoren. ‘Natuurlijk 
is het onze doelstelling om na de winterstop van de nul af 
te komen Daar gaan we samen alles aan doen’, zegt hij.

Tweede seizoen
Melvin Wiering is bezig aan zijn tweede seizoen in 2e 
Exloërmond. Eerder speelde hij in de jeugd van Musselka-
naal en voor SPW. ‘We hebben inderdaad een heel jonge 
ploeg. We missen ervaring en slimmigheid. Daardoor vallen 
de resultaten tegen en zijn we zelfs binnen wedstrijden erg 
wisselvallig’, vertelt de aanvalsleider. ‘Omdat we vaak de 
onderliggende partij zijn, krijgen we ook niet veel kansen. 
Elke kans moet in feite een goal zijn. Dat ik zal zeven keer 
gescoord heb is leuk, maar ik had liever gehad dat we pun-
ten hadden gehad en ikzelf wat minder vaak gescoord had.’

Gezelligheid
De zwakke resultaten hebben vooralsnog geen invloed op 
de sfeer binnen de selectie. ‘We hebben een super gezellig 
team. In de vakantie hebben we in het kader van teambuil-
ding ook van alles met elkaar gedaan. Met de sfeer zit het 
wel goed. Het ligt ook niet aan trainer Ludie Hulshof. Ook 
hij weet de sfeer en de gezelligheid in de ploeg te houden, 
ondanks de resultaten.’

Niet mee bezig
Iemand die al zeven keer scoorde in een zwak draaiend 
team, die valt op. ‘Of ik hogerop wil? Daar ben ik helemaal 
niet mee bezig. Mocht er een keer een club komen, en kan 

ik een paar klassen hoger spelen, dan zou ik er misschien 
over nadenken. Maar nogmaals; ik ben daar helemaal niet 
mee bezig en voel me gewoon prima bij De Treffer’16’. 
Wiering haalt nog de wedstrijd tegen GKC – toch één van 
de hoogvliegers - aan. ‘We stonden na een uur voetbal met 

3-0 voor. We kunnen het dus wél. Vervolgens raken we 
echter in paniek en geven we zomaar twee strafschoppen 
weg en verliezen we uiteindelijk nog met 3-5. Dat zegt 
alles over het seizoen tot nu toe.’ (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)





Trainer Erik de Jong heeft het naar zijn zin bij HOVC
‘Deze club leeft echt op alle fronten’
Trainer Erik de Jong heeft het prima naar zijn zin bij twee-
deklasser HOVC. Niet voor niets verlengde de ervaren oe-
fenmeester onlangs zijn contract bij de club. Wat betreft 
de prestaties geldt dit seizoen maar één ding; handhaven 
in de tweede klasse. ‘Dat wordt nog een pittig karwei. Ik 
heb echter vertrouwen in mijn ploeg’, zegt De Jong, voor-
malig trainer van onder meer Beilen, SVV’04 en DZOH.

Gezellige club
‘Ik heb het inderdaad prima naar mijn zin bij de club. Deze 
club leeft echt op alle fronten. Kijk alleen maar naar het 
publiek. Als we thuis spelen dan leven de mensen echt 
mee en als we een uitwedstrijd spelen dan zie ik tot mijn 
grote genoegen altijd wel honderd mensen van onze club 
langs de lijn. HOVC is ook een buitengewoon gezellige 
club. Het is altijd goed toeven in de kantine na de trainin-
gen en op zondag. En dat is natuurlijk ook belangrijk’, zegt 
De Jong.

Voldoende rek in de selectie
De Jong is ook content met de staf en het bestuur van de 
club. ‘Er is een harde kern die ontzettend veel voor de club 
doet. Ik werk verder prima samen met bijvoorbeeld Jans 
Spiegelaar van het tweede elftal en in dat kader wil ik ook 
graag Goos Drent noemen. Zij doen hele veel voor de club. 
Voor ons is het qua prestaties nu even op de tanden bijten. 
We zijn nieuw in de tweede klasse en over de eerste sei-
zoenshelft kan ik redelijk tevreden zijn. Ik heb een prima 
selectie tot mijn beschikking en bovendien zit er mijns 
inziens ook nog meer dan voldoende rek in. In de selectie 
zitten slechts twee dertigers. Jongens als de gebroeders 
Fokke bijvoorbeeld, zijn ook nog twintigers. Met deze se-
lectie kunnen we dus zeker nog een tijdje vooruit. Om die 
reden heb ik mijn contract ook met een seizoen verlengd.’

Kroonprins
De Jong was ooit de kroonprins onder de amateurtrainers. 
‘Ik heb heel lang de ambitie gehad om op een zo hoog 

mogelijk niveau te trainen. Op een bepaald moment heb ik 
mijn maatschappelijke carrière echter de voorkeur gege-
ven. Ik ben een trainer die beter wil worden en wil winnen. 
Ongeacht het niveau waarop je actief bent.  Voetbal is 

voor mij een hobby. Ik hoef niet zo nodig meer naar een 
club waar je drie keer per week traint en heel de zaterdag 
of zondag onderweg bent. Ik vind het prima zo en heb het 
gewoon prima naar mijn zin bij deze mooie club.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)



Buinerveen trainer Willy Kral
‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we ons weten te 
handhaven’
Promovendus Buinerveen heeft het bepaald niet gemakkelijk gehad in de eerste sei-
zoenshelft. ‘Er mogen inderdaad wel wat punten bij’, zegt trainer Willy Kral, momen-
teel bezig aan zijn derde seizoen als oefenmeester van Buinerveen. Kral, oud speler van 
onder meer Nieuw Buinen en Musselkanaal, heeft een doorlopend contract, en zal dus 
ook volgend seizoen de technische baas zijn bij de blauwhemden.

Plausibele verklaring
Kral heeft een plausibele verklaring voor 
de tot nu toe wat tegenvallende resultaten. 
‘Ik heb in de eerste seizoenshelft steeds 
vier of vijf man geblesseerd gehad. En als 
je dan beseft dat ik een selectie heb van 
zestien spelers, dan weet je gewoon dat 

het lastig wordt. Dat is voor een kleine club 
als Buinerveen gewoon niet op te vangen. 
Op dit moment is iedereen gelukkig op de 
weg terug. David Karabed zal er over een 
paar weken ook weer bij zijn. Hij herstelt 
momenteel van een schouderblessure. 
Verder is Roy Feiken in de eerste seizoens-

helft gestopt. Het was dus steeds passen en 
meten en dat verklaart voor een groot deel 
de resultaten’, zegt Kral.

Teambuilding
Buinerveen heeft net een zeer geslaagd 
weekend Winterberg achter de rug. ‘Dat 
was vooral voor de teambuilding. We heb-
ben samen afgesproken te gaan knallen 
in de tweede seizoenshelft.  Er zijn nog 
genoeg punten te verdelen en handhaving 
moet gewoon mogelijk zijn. We hebben 
samen heel hard gewerkt om vierdeklasser 
te worden en nu moeten we ook samen 
zorgen dat we in deze klasse blijven. Dat 
zijn we aan ons zelf en de club verplicht’, 
zegt Kral, die zijn trainersloopbaan overi-
gens begon bij SETA in Musselkanaal.

Ambitieus
Kral is ambitieus. ‘Ik ben zeker van plan 
om het TC2 diploma te gaan halen. Ik vind 
het trainerschap heel erg interessant. Ik 
merk wel – en dat is echt overal zo - dat de 
mentaliteit tegenwoordig heel anders is. 
Daar moet je als trainer wel mee om kun-
nen gaan. 

Ik was ooit eens op stage in Duitsland bij 
een club. Daar hoeft een trainer maar te 
roepen en de spelers komen meteen aan-
gerend. Ze doen daar gewoon precies wat 
de trainer wil. Dat is hier wel eens anders, 
haha. Ik haal echter nog steeds voldoende 
plezier uit het trainerschap, al zou ik dus 
best eens hogerop willen.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)



Nieuw Buinen met Eron Alberts ‘op 10’ op jacht naar handhaving
‘Het moet nu wel gebeuren, er zijn nu geen
excuses meer’
Nieuw Buinen heeft na de winterstop maar één doel: handhaving. Daar moet alles voor 
wijken. ‘Het is denk ik heel simpel. Als we straks de eerste vier wedstrijd verliezen, dan 
is het over. Dan degradeer je’ zegt Eron Alberts, die na de winterstop een andere rol 
gaat spelen. ‘In de voorbereiding heb ik eindelijk op nummer tien gespeeld. Dat is ook 
de plek waar ik altijd gespeeld heb’, zegt Alberts.

Veel meer aan de bal
‘Eindelijk’, zegt Alberts als hem gevraagd 
wordt naar zijn nieuwe rol. ‘Vanaf het 
moment dat ik op een groot veld speel, heb 
ik altijd op die positie gespeeld. De trainer 
zette me aanvankelijk aan de zijkant.  Op 
mijn nieuwe positie kom ik veel meer aan 
de bal. Ik kan zo beter het spel verdelen en 

kan weer zelf steekpasses geven. Voor de 
winter was ik zelf vooral afhankelijk van de 
aanvoer en dat ging niet altijd goed. Ik voel 
me op 10 heel goed. Ik heb meer plezier en 
ik denk dat we met Patrick Bults en Pascal 
Felix een prima middenveld hebben nu’, 
zegt het talent.

Goede voorbereiding
In de voorbereiding op de tweede sei-
zoenshelft ging het dan ook beter. ‘We 
hebben gewonnen van SPW, gelijk ge-
speeld tegen Wildervank en verloren van 
FC Lewenborg. Het spel was beter en de 
nederlaag tegen FC Lewenborg was on-
nodig. Wat verder prettig is, is dat vrijwel 
iedereen weer fit is. Ook onze keeper, 
Marcel Waarsing, traint inmiddels weer. Ik 
denk dat hij over een paar weken en mis-
schien wel tegen Gasselternijveen weer 
kan keepen. Ik heb zelf ook te maken gehad 
met blessureleed. Al voor de winter raakte 
ik geblesseerd aan de enkel en tijdens 
Protos Weering ben ik opnieuw door die 
enkel gegaan. Gelukkig voel ik me nu weer 
fit’, zegt Alberts.

Vertrouwen
Het feit dat trainer Hindrik Snijders al voor 
de winterstop zijn afscheid bekend maakte, 
heeft geen invloed op de selectie. ‘Ik heb 
daar in elk geval niets van gemerkt. De 
sfeer is nog steeds prima en we trainen 
goed. Natuurlijk is er nu wel druk. We 
moeten gewoon in de derde klasse blijven. 
Het zal vooral belangrijk zijn om meteen 
punten te pakken. 

We hebben voor de winter ook niet heel 
veel geluk gehad. Het zat vaak ook wat 
tegen. Met wat meer geluk moeten we ons 
gewoon kunnen handhaven. Ja, daar heb 
ik nog steeds alle vertrouwen in.’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Wessel Koomans van Gasselternijveen:
‘We zijn met een goed gevoel de winterstop
ingegaan’
Het is toch wel even wennen voor de voetballers van Gasselternijveen. Na een aantal ja-
ren van promoties staan de roodhemden nu op een degradatieplaats in de derde klasse. 
Met de versterkte degradatieregeling zal de ploeg van aanvoerder Wessel Koomans 
alle zeilen bij moeten zetten om derdeklasser te blijven. ‘In eerste instantie moeten 
we rechtstreekse degradatie zien te voorkomen’, zegt Koomans. ‘Vervolgens moeten 
we maar zien hoe het loopt. De club bestaat honderd jaar, en in dat jubileumjaar wil je 
natuurlijk niet degraderen.’

Goed gevoel
Wessel Koomans is, zonder anderen tekort 
te willen doen, dé man bij Gasselternijveen. 
Zeker in het begin van het seizoen was hij 
in bloedvorm en tekende hij voor de eerste 

vijf goals van Nieveen van het seizoen. 
‘Maar daarna is het wel minder geworden’, 
geeft Koomans toe. ‘We hebben in de 
eerste seizoenshelft teveel goals tegen ge-
kregen. We zijn vervolgens wat anders gaan 

spelen, maar daardoor scoren we weer wat 
minder gemakkelijk. Ook de factor pech 
heeft zeker een rol gespeeld in de resulta-
ten tot nu toe. Onze doelman Kevin Koops 
heeft ons de laatste jaren vaak genoeg ge-
red. Tot nu toe heeft ook hij erg veel pech. 
Toch zijn we door de laatste twee wedstrij-
den voor de winterstop en ondanks twee 
nipte nederlagen met een goed gevoel de 
winterstop ingegaan. En als ik de andere 
ploegen zie, dan hoeven we ook beslist niet 
te degraderen’, zegt Koomans.

Goede kijk op voetbal
Koomans speelde vier jaar in de jeugd van 
FC Groningen. Hij keerde vervolgens terug 
naar Gasselternijveen en speelde tussen-
door nog drie seizoen voor toen nog eer-
steklasser Nieuw Buinen. ‘Ik ben van plan 
om de rest van mijn carrière hier te spelen. 

Clubs hoeven me niet meer te bellen. Ik 
heb het prima naar de zin hier namelijk. 
Ook de nieuwe trainer Johan Hollen bevalt 
me goed. Hij is wel een ander type trainer 
dan Robert Oosting. Robert stond wat meer 
in de groep, iets dat zeker ook met zijn 
leeftijd te maken had. Johan staat er wat 
meer boven. Hij is een geschikte vent met 
een goede kijk op voetbal.’ 

Vertrouwen
Koomans heeft er dus zeker nog ver-
trouwen in dat in elk geval rechtstreekse 
degradatie afgewend kan worden. ‘Ik heb 
daar zeker wel vertrouwen in. Als we fit blij-
ven en wat minder pech hebben als in de 
eerste seizoenshelft, dan moet handhaving 
gewoon mogelijk zijn.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)



Jesper Beerman, trainer van EEC 2:
‘Het is vooral zaak om iedereen tevreden te houden’
EEC heeft zoals bekend al enige tijd geen standaardteam 
meer. EEC 2 kan dus gezien worden als het vlaggenschip 
van de kleine vereniging uit Ees, dat behalve het tweede 
elftal ook nog een 35 Plus team heeft. ‘Ik verwacht ei-
genlijk niet dat EEC op korte termijn nog weer een eerste 
elftal krijg, of er moet al een bus vol nieuwe spelers 
komen’, zegt Jesper Beerman, speler en trainer van EEC 2. 
‘Als trainer ben je vooral een peoples manager. Je moet 
proberen iedereen tevreden te houden’, zegt hij.

Leuker dan voetballen
Beerman (22) piekert er niet over om elders in een eerste 
elftal te spelen. ‘Mijn vader en mijn opa hebben voor deze 
club gespeeld en al mijn vrienden spelen in dit team. Bo-
vendien vind ik het mooi dat ik nu trainer kan zijn. Ik vind 
het trainerschap zelfs leuker dan zelf voetballen. We trai-
nen elke week één keer en hebben ook in de winterstop 
gewoon door getraind. Ik heb altijd tenminste tien mensen 
op de training. Dat is prima, want zo kun je goed trainen.’

Fitter en beter
EEC 2 zou je kunnen omschrijven als een gemêleerd gezel-
schap. ‘Onze jongste speler is negentien, de oudste 52. 
We hebben dus verschillende generaties en dat is heel erg 
leuk. De één heeft voor het eerst een vriendin, een ander 
wordt bij wijze van spreken opa. Dat gaat heel goed samen. 
De selectie bestaat uit twintig spelers en we spelen in de 
reserve vijfde klasse. We staan nu ergens in de midden-
moot en ik verwacht dat we het na de winter wel wat beter 
gaan doen. Je moet niet vergeten dat we aan het begin van 
het seizoen spelers hadden die al jaren niet gevoetbald 
hadden. Die hebben we echt op moeten trainen en je ziet 
dat ze nu al weer veel fitter en beter geworden zijn’, zegt 
Beerman.

Prestatie niet altijd op de eerste plaats
Trainer zijn van EEC 2 is soms best lastig. ‘Je hebt te maken 
met spelers die echt beter willen worden, anderen willen 

vooral voor de lol een balletje trappen. Er stapt tijdens de 
training wel eens iemand uit als het te gek wordt. Dat is 
ook geen probleem.  We hebben voor het seizoen wel dui-
delijke afspraken gemaakt.  Bij ons staat de prestatie niet 

altijd op de eerste plaats. Wel krijgen spelers die trainen 
natuurlijk voorrang. Aan mij vooral de taak om iedereen 
tevreden te houden. En volgens mij gaat dat best goed.’ 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)



Spits Luuk Kenter van SV Borger:
‘We hebben een selectie met veel verschillende 
kwaliteiten’
Het gaat eigenlijk uitstekend met de voetballers van SV 
Borger. Als promovendus staat het op een veilige plaats 
in een sterke derde klasse, en handhaven was voor het 
seizoen dan ook de doelstelling. ‘We moeten echter 
niet vergeten dat we amper op de helft van het aantal 
wedstrijden zitten. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat 
we ons inderdaad weten te handhaven. We hebben een 
selectie met veel verschillende kwaliteiten. Punt van aan-
dacht zijn wel de uitwedstrijden. Tot nu toe hebben we op 
vreemde bodem namelijk slechts één punt gepakt’, zegt 
aanvaller Luuk Kenter (29).

Uitstapje naar Valthermond
Kenter speelde met uitzondering van één seizoen altijd 
voor Borger. ‘Ik ben er één jaar tussenuit geweest naar 
Valthermond. Dat beviel op zich uitstekend. De club, de 
spelers en de trainer; eigenlijk was alles prima. Ik speelde 
alleen te weinig en als ik speelde stond ik vaak rechter-
spits. Daarom besloot ik na één seizoen terug te keren 
naar Borger’, legt Kenter uit. Hoewel Kenter tot zijn grote 
tevredenheid ziet dat het prima gaat met zijn ploeg, is hij 
zelfkritisch. ‘Ik heb tot nu toe slechts twee goals gemaakt. 
Dat heeft ook wel wat te maken met mijn nieuwe rol. In het 
verleden was ik vooral een diepgaande aanvaller, tegen-
woordig ben ik meer aanspeelpunt en moet ik andere spe-
lers in stelling brengen. Wat me verder enigszins zorgen 
baart is dat we nog maar één punt hebben gepakt in een 
uitwedstrijd. Dat was uit bij ZFC Zuidlaren. Hoe dat kan? 
Dat is een goede vraag. Wat ik wel zie is dat we de thuis-
wedstrijden met extra vertrouwen tegemoet treden.’

Teambuilding
Kenter geniet in de derde klasse. ‘We spelen eigenlijk elke 
week een interessante wedstrijd. De tijd van ‘makkies’ is 
wel geweest. We moeten elke week vol aan de bak en daar 

kan ik persoonlijk echt van genieten’, vertelt Kenter, die 
ook nu weer genoot van het trainingskamp in Albufeira. 
‘Het is een perfecte combinatie van trainen, voetballen en 
teambuilding. En het heeft effect, want ik ben er van over-
tuigd dat je door de saamhorigheid die je kweekt op een 

trainingskamp elke zaterdag voor elkaar door het vuur wilt 
gaan. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat we ons handha-
ven. En wie weet kunnen we zelfs heel stiekem zelfs wel 
een beetje naar boven kijken’. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)



Handhaving eerste prioriteit voor Gieten
‘We moeten aanvallend en verdedigend
doortastender worden’
Het seizoen van de voetballers van Gieten kan tot nu toe best wisselvallig genoemd 
worden. Het voetbal is over het algemeen best in orde, de ploeg van trainer Bas Nib-
belke krijgt de goals echter veel te gemakkelijk tegen en verliest daardoor wedstrijden 
waarin het de overhand heeft. ‘In eerste instantie is het dit seizoen een kwestie van 
handhaven’, zegt Nibbelke, die onlangs zijn contract met één seizoen verlengde.

Geen gespreid bedje
Nibbelke kwam niet bepaald in een ge-
spreid bedje. Er waren veel spelers naar 
elders vertrokken en bovendien leek de 
eenheid binnen de club enigszins verloren. 
‘Zeker in het begin van de competitie was 
het in alle opzichten echt zoeken. Dat is 

ook niet altijd gemakkelijk geweest. We 
hebben voetballend gezien de boel onder-
tussen aardig op de rails. Omdat we echter 
te wisselvallig zijn, levert dat nog te weinig 
punten op. Daarom vind ik dat we dit sei-
zoen voor handhaving moeten gaan.’

Kwestie van overleven
Mede ook door het vertrek van een groot 
aantal spelers, is de spoeling dun bij de 
hoofdmacht van Gieten. ‘We moeten weer 
aantallen krijgen. Dit seizoen hebben we 
toch te maken met flink wat blessures. Dat 
kunnen we niet altijd goed en gemakkelijk 
oplossen. Zoals het er nu uitziet komen er 
volgend seizoen wel weer een aantal spe-
lers terug. Dat zou een goede zaak zijn. Ik 
denk dat er zeker vier spelers volgend jaar 
weer lid zijn van Gieten. Dan wordt het ook 
allemaal wat gemakkelijker. Ik zie het zo; dit 
seizoen is het een kwestie van overleven. 

De spelers kunnen wennen aan mijn werk-
wijze en mijn visie op voetbal. Misschien 
kunnen we dan volgend seizoen oogsten 
en een echte rol van betekenis spelen’, 
zegt de oefenmeester uit Emmen.

Doortastend
Ondanks de wisselvallige resultaten en 
het feit dat de blik in eerste instantie naar 
beneden is gericht, is de sfeer binnen de 
club zeker verbeterd. De saamhorigheid 
binnen de vereniging lijkt terug te keren, 
en ook dat was een doel dat vooraf gesteld 
was. ‘We zijn in principe ook niet veel min-
der dan de ploegen in de (sub)top van de 
ranglijst. Neem het duel tegen Muntendam. 
Die verlies je met 4-0, terwijl je grote delen 
van de wedstrijd domineert. Vaak zijn we 
niet doortastend genoeg, en dat in zowel 
verdedigend als in aanvallend opzicht. Dat 
moet er uit. En als de geblesseerde spelers 
beetje bij beetje weer terugkeren, dan zie 
ik de tweede seizoenshelft toch wel met 
veel vertrouwen tegemoet.’ (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)
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