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                                                    ‘t Mandielig Neis 
verschijnt onder auspiciën van: 

Ver. Dorpsbelangen Ees-Eesergroen 

 

+ 

 

Bestuur Dorpsbelangen Ees-Eesergroen 

Voorzitter:       Harry Koning 
Secretaris:       Martin Abrahams                           

  Penningmeester:     Anja Kok   
      Bestuursleden:     Frank Brouwer 
                                      Kees Mereboer 

               Peter Metten  
               Lydia Smegen-Popken   
      Ed Nieuwerf 
               Karin Bolhuis  

 
Lidmaatschap  € 20,- per jaar over te maken op rekeningnummer: 

      IBAN: NL38RABO 0311.1039.79  t.n.v. 
                                    Vereniging Dorpsbelangen Ees-Eesergroen 

o.v.v uw naam en adres 
 

Penningmeester Anja Kok ( 0599-234102) 
 

Redactie 't Mandielig Neis 

Willie Nieuwerf ( 0599-638975)  

                                         Ed Nieuwerf      ( 0612946172)  

                                                Website: www.mandieligneis.nl 

What’s App Buurtpreventie: Ees en  Eesergroen:  0653752538  

 

Uw kopij sturen naar:  

redactie@mandieligneis.nl 

 
  VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 

http://www.mandieligneis.nl/


_______________________________________________________ 
’t Mandielig Neis  Oktober-November 2022 
                                                                                                                           

  3 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Beste lezers, 
 
Ten tijde van het ter perse gaan van ’t Mandielig neis is het bijna  eind 
september, de 1ste nachtvorst hebben we al mogen ontvangen en zingen we in 
koor  “Tis weer voorbij die mooie zomer”, maar bijna niets is zo veranderlijk dan 
het weer en gaan we de herfst in vertrouwen, positief en met optimisme ten 
opzichte van alle ‘crisissen’ rondom ons heen tegemoet. De Gemeente heeft een 
coach aangesteld die ervoor gaat zorgen dat u tijdens wandelingen van mooie 
herfstpracht kunt genieten, de wandelingen zijn al gestart maar u kunt gewoon 
elke week gaan aansluiten. Zoals u verderop (en in de flyer) kunt lezen is dat de 
toneelvereniging al gestart is met de uitgifte van de gratis toegangskaarten, 
hopelijk bent u  in staat geweest om kaarten te bemachtigen. 
In september was er weer een begin gemaakt van activiteiten voor oud en jong. 
Helaas heeft het Bestuur de jeugdmiddag van 4 september j.l. door geen 
aanmeldingen moeten annuleren. Kom op jeugd van Ees en Eesergroen, laat je 
horen….. heb je leuke ideeën voor een dagje uit of ergens iets doen. Het Bestuur 
staat ook open voor jullie inbreng, net zoals de inbreng van de overige inwoners 
van Ees en Eesergroen, reacties naar de redactie@mandieligneis.nl wij zorgen 
ervoor dat het bij de desbetreffende persoon terechtkomt. 
De kunstroute gaat ook weer van start, bij Mineke Schrijvers in Ees zijn er 
prachtige schilderijen te bewonderen. Grietje die ook altijd tijdens de kunstroute 
haar deur openzet, laat dit jaar voorbij gaan, evenals de kunstenaars uit 
Eesergroen. 
De nieuwe wijkagent Kobie Eefting komt in deze editie aan het woord en gaat 
het kaartseizoen eindelijk weer van start, om de 2 weken een gezellige vrijdagse 
kaartavond voor mannen en vrouwen in de voetbalkantine, u kunt meedoen 
met klaverjassen en/of jokeren in competitieverband. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij Hendrik Ijlenhave. 
Activiteiten: 1 oktober het Oogstfeest op de 
achterplaats bij de familie Smegen (ingang 
Schoolstraat).3, 5, 24 en 26 oktober de AED cursussen 
(heeft u zich al aangemeld) en 13 november de 
bowlingmiddag voor het hele gezin in het Hunzedal  
Borger, hiervoor dient u zich ook aan te melden. De 
jeugdmiddag staat nog in de planning. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier en zien uw 
berichten met belangstelling tegemoet. 

    Van de Redactie                                                                   
 

mailto:redactie@mandieligneis.nl
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Toen in 2012 met het idee kwam om het beekdal tussen Ees en Borger 
herkenbaar te maken,  zijn er plannen ontwikkeld hoe hieraan vorm gegeven 
kon worden.  Dit was een initiatief vanuit inwoners van Borger en Ees. Een 
burgerinitiatief met een werkgroep. In het kader van de Hunzeproject was de 
gebiedscommissie Voorste Diep actief, daarna voortgezet in Hunzecommissie, 
gebiedscommissie Borger-Odoorn. Er waren plannen om de Hunze in het gebied 
tussen Veenkoloniën en Hondsrug te meanderen en weer zoveel mogelijk terug 
te brengen in de oude staat. 
 
Een eeuw terug 
Zo’n 100 jaar geleden was het beekdal in zekere zin nog authentiek. Het beekje 
kronkelde nog door het landschap. Er lag een houten bruggetje over de beek in 
de verbindingsweg met bomen tussen Ees en Borger.  Het kanaal Buinen-
Schoonoord was nog niet gegraven en de 
N34 was nog niet aangelegd. In Borger 
was nog geen nieuwbouw evenals in Ees. 
Het eslandschap met kleine kaveltjes was 
kenmerkend voor dit gebied op De 
Hondsrug met zijn unieke doorbraak 
tussen Ees en Borger.  
Maar er is in de loop van de jaren wel het 
nodige veranderd. Het kanaal werd 
gegraven in de jaren 30. Er kwam sluis 
met een hefbrug over het kanaal  De verbindingsweg tussen Ees naar Borger 
werd ter hoogte van de beek verlegd. De beek werd recht getrokken. De N34 
werd aangelegd en er kwam nieuwbouw in Borger. De vele kleine kaveltjes 
werden samengevoegd tot grotere kavels.  Het bos tussen Ees en Exloo werd 
aangelegd. De staatsbossen. Uit onderzoek eind vorige eeuw werd het gebied 
tussen Ees en Borger ervaren als een enge plek. Er was dichte begroeiing en 
geen verlichting.  
Herkenbaar maken 
Door gemeente Borger-Odoorn, Provincie Drenthe, Drents Landschap en 
Waterschap Hunze en Aa’s werd begonnen met een meerjarig project. 
Natuurgebied Mandelanden werd aangelegd en Voorste Diep gemeanderd. Er 
kwam nieuwe natuur. Ook in de Flessehals werd het Voorste Diep gemeanderd. 
De eerder genoemde werkgroep heeft samen met Dorpsbelangen Ees en 
Eesergroen en Dorpsbelangen Borger vorm kunnen geven aan de initiatieven 
van de werkgroep om het beekdal meer herkenbaar te maken.   

Is het beekdal tussen Ees en Borger weer herkenbaar geworden?  
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Wij denken inderdaad hiermee het beekdal meer herkenbaar te hebben 
gemaakt en ook gemarkeerd door fysieke landschapselementen, zoals bruggetje, 
uitkijktoren, gedenkplek, opstappek, zitplek onder gebint, ooievaarsnest en 
wegmarkering.  Wij willen inwoners en toeristen attenderen op het unieke 
karakter van het beekdal tussen Ees en Borger. Het is een markante plek. 
De bedoeling is de opgerichte Stichting Markering Beekdal Eeser Voorste Diep 
deze landschapselementen gaat beheren en onderhouden. 
Wil jij daar ook aan meewerken? 
Wij zoeken  

- Vrijwilligers die zitting willen nemen 

in het bestuur van de stichting 

SMBEVD 

- Vrijwilligers die uitvoerende 

onderhoudswerkzaamheden willen 

doen. Snoeien, schoffelen en 

technische taken.   

Informatie en opgeven bij  

Jan Top 0599-234830  email 

j.top@hetnet.nl  

Zie ook www.beekdaleeservoorstediep.jouwweb.nl 
 
                                     ****************** 
 

Oplossing 
  Pagina 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.top@hetnet.nl
http://www.beekdaleeservoorstediep.jouwweb.nl/
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Op maandag 29 augustus kwamen de kinderen weer naar school en wat fijn om 
ze weer te zien. We begonnen de dag sportief met estafette. Allemaal letters 
waar de kinderen zinnen van konden maken, zoals “veel nieuwe dingen leren” 
Daarna gingen de kinderen verschillende activiteiten doen o.a. volleyballen, 
stoepranden en pingpongen. Ook werd er levend stratego gespeeld. Een tikspel 
dat strategisch gespeeld moet worden. Er werd veel gerend, getikt en plezier 
gemaakt. 
 
Nu zijn we alweer een aantal weken op weg en de kinderen vinden het weer 
heerlijk om naar school te gaan. Er wordt weer veel geleerd, gewerkt en 
gespeeld. 
 
De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn met een mooie thema bezig over appels. 
Er is een appelkraam gemaakt en de kinderen hebben nagedacht over producten 
met appels, want de kraam moest wel gevuld worden natuurlijk. 
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We hebben al heerlijke appelmoes en appeltaart gemaakt. En dat smaakte erg 
lekker. 
Ook wordt er gerekend en gelezen met een appelboom als hulpmiddel. 
 
Groep 4 t/m 8 zijn druk bezig met TopOntdekkers. De thema's gaan over natuur 
en seizoenen. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere 
aardbevingen en temperaturen in Nederland. Het mooie van dit project is dat 
alle kinderen van deze groepen samenwerken.  
 
Gezonde weken 
Wij doen mee aan de gezonde weken! De kinderen hebben een agenda voor 2 
weken mee naar huis gekregen om bij te houden hoe gezond ze bezig zijn. De 
voorkant is voor de kinderen zelf en de achterkant is voor de ouders. Hoe leuk is 
het om het bij te houden en te beseffen hoe gezond de kinderen (èn ouders) 
bezig zijn? Om het nóg leuker te maken, kunnen wij als school €250,- èn de 
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beweegpot winnen! De beweegpot is een pot met allemaal bewegende 
activiteiten/spelletjes! 
 
Verkeersvoorstelling de verkeersplaneet 
Er was een leuke interactie tussen de mensen van de voorstelling en de 
kinderen. 
Het ging over verkeersborden en regels. De kinderen vonden het superleuk. 
Deze voorstelling werd ons aangeboden omdat wij het Drents 
Verkeersveiligheidslabel hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________ 
’t Mandielig Neis  Oktober-November 2022 
                                                                                                                           

  12 

 
 
 
Beste bewoners, 
 
Ik ben Kobie Eefting en ik wil mij graag voorstellen als de nieuwe wijkagent van 
Borger en gebied Hondsrug waaronder de dorpen, Bronneger, Drouwen, Buinen, 
Ees, Westdorp, Eesergroen, Eeserveen en Ellertshaar. 
 
Ik werk sinds 2014 bij het basisteam Zuid-Oost Drenthe in het cluster Borger-
Odoorn.  
Van 2014 tot aug 2021 waren mijn werkzaamheden vooral in de Noodhulp. 
Vanaf aug 2021 is mijn nieuwe functie wijkagent in combinatie met de 
noodhulp. 
 
In mijn functie als wijkagent probeer ik zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te 
zijn. 
Ik zou graag samen met U als bewoners aan de leefbaarheid en de veiligheid in 
uw buurt willen gaan werken. 
 
Het is voor mij belangrijk dat de signalen uit uw buurt doorkomen bij de politie.  
Vaak wordt gedacht dat de politie op de hoogte is, maar als er niets wordt 
gemeld dan weten we het natuurlijk niet. 
Ik wil u dan ook vragen om met mij uit te kijken naar verdachte situaties en dit 
vooral te melden. 
Ik kijk uit naar de samenwerking en u kunt mij bereiken via telefoonnummer: 
0900-8844 of via mail  
kobie.eefting@politie.nl. 
 

Ook ben ik bereikbaar en te volgen via 
Instagram: wijkagent_borger_e.o via Instagram 
probeer ik de volgers mee te nemen in mijn 
werkzaamheden in de wijk en in de noodhulp. 
Via Instagram worden ook oproepen gedaan 
voor getuigen en of aandacht gevraagd voor 
bepaalde onderwerpen. 
Nieuwsgierig geworden?, neem eens een kijkje 
op mijn account. 

 

 

Wijkagent 
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De hunestien 

 

Miend haand glidt over roege stien 

En uur en tied zuukt iegen wegen 

De giesten die het graf oet stegen 

Loat mij de witte weiven zien …. 

 

En in de scha van d’ ekkelboom 

Goat kinder, oet de oertied, daansen 

Um dikke stienen die as kraansen 

Ligt um de rustplaos van de doorn 

 

Men vund hier under stof en zaand 

De resten nog van potten, scharven 

Aal wat men met kreeg bij het starven 

Op reize noar de overkant 

 

In ’t schemerduuster van de gang 

Lig ieuwenlang ’t geheim gebörgen 

Heur ik, op de dag van mörgen 

Bij d’ hunnestien de hunnenzang     

                                                                                  -Janny Alberts-Hofman (1929)- 
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Kleurplaat voor de kleintjes
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Cursus Reanimatie en AED 
 
 

Voor diegene die toch nog willen opgeven , LAATSTE KANS! 
 
In de maand oktober 2022 organiseert Dorpsbelangen Ees Eesergroen de Basis-  en 
Herhalingscursussen voor de reanimatie en AED.  
Sommige deelnemers hebben de cursus gevolgd via hun werkgever. 
De situatie kan veranderd zijn. Het is mogelijk om de herhalingscursus  
via Dorpsbelangen te volgen. 
 
Ben je lid van Dorpsbelangen Ees- Eesergroen,  dan wordt de cursus aangeboden 
door Dorpsbelangen. 
 
Data: Maandag 3 oktober en maandag 24 oktober 
           Woensdag 5 oktober en woensdag 26 oktober 
Locatie: Eeserhof.  
Aanvang:  19.00 uur  
Belangstellenden kunnen zich opgeven  via de mail : ackok21@gmail.com 
 
Als je de basiscursus hebt gevolgd, is het belangrijk om de herhalingscursus bij te wonen. 
Het is goed om de praktijklessen te volgen, zodat je  op de hoogte blijft, ook van de nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Karin Bolhuis en Anja Kok 

                                      ************** 

Violet klassieke homeopathie 

 
 
      

                Al 30 jaar vertrouwd en dichtbij. 
 
               Dick van den Brink en Grietje de Haan 
               Exloërweg 5, 9536 PJ  Ees. T: 0599-  236088. 
     Website: www.violet-homeopathie.nl  
 
 
Praktijk voor homeopathie, iriscopie, 

kruidengeneeskunde, Bach-bloesemtherapie en voedingsadviezen: een 
efficiënte aanpak van uw problemen met medicijnen zonder bijwerkingen. 
Behandeling op afspraak.Bent u aanvullend verzekerd? Dan vergoeden vrijwel 
alle zorgverzekeraars onze behandelingen geheel of gedeeltelijk, uw (verplicht) 
eigen risico wordt niet aangesproken. 
     

AED                                                                                           Anja Kok                                                                

a.kok  

mailto:ackok21@gmail.com
http://www.violet-homeopathie.nl/
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100 JARIG BESTAAN 

 
REDERIJKERSKAMER EES 

De aanloop naar het honderd jarig bestaan van onze vereniging ging moeizaam. 
Nadat trieste omstandigheden de opvoeringen in 2019 in de wegstonden kwam 
vervolgens de Corona, met als gevolg nog eens twee jaar geen toneel. 
Nu in 2022 bestaat onze vereniging 100 jaar. De precieze datum is, doordat een 
deel van het archief verloren is gegaan, niet bekend. 
Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De tijd om dit jaar nog 
een stuk in te studeren is helaas te kort daarom hebben we besloten tot iets 
totaal anders. De vereniging biedt u, gratis, een avond vertier aan. U kunt kiezen 
uit 3 avonden, nl. vrijdag 14, zaterdag 15 en vrijdag 21 oktober. Voor u treden op 
het duo TWEE VOUDT een cabaret-achtig gezelschap met leuke sketches en 
liedjes. 
Op zaterdag 22 oktober is er een receptie voor oud leden, zusterverenigingen en 
ander genodigden. 
Toegangskaartjes, alleen af te halen, bij  Piet Doek Borgerderstraat 4, in Ees. 
Vanaf zaterdag 24 september a.s. (geen telefonische reservering) 
We hopen u hiermee een gezellige avond aan te bieden 

REDERIJKERSKAMER EES 
100 JARIG BESTAAN 
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Gaat het golfen nog door ? klinkt er op zondagochtend vanuit de keuken. Het 
water komt namelijk die ochtend met bakken uit de lucht en s’middags is het 
stratengolf toernooi. 
Maar nadat ik de website van weeronline had bekeken kon ik met een gerust 
hart doorgeven, jazeker na 13.00 blijft het 
droog. 
 
Alle straten uit Ees en een samengesteld 
team uit Eesergroen waren 
vertegenwoordigt in het gezellige 
clubgebouw van de Country Golf club, uit 
de Odoornerstraat waren er zelfs 3 teams 
aanwezig. 
In groepjes van 4 zwermden de massa zich uit over het golfterrein, waar we  alle 
18 holes moesten spelen in de texas scramble variant. 
Van de 4 spelers werd steeds de beste bal vooruit geslagen, met wat geluk kon 
je dan met weinig slagen op de green komen (de beste slag werd geteld) had je 
nog meer geluk dan was er wel iemand die de bal er in 1x in het gaatje kon 
slaan. Aan de uitslagenlijst was wel te zien dat niet iedereen dat geluk had en er 
op de green er meerdere slagen voor nodig waren. 
Helaas het bleef niet droog….. een korte flinke regenbui met wind kwam over, 
dat veroorzaakte een hilarisch moment, een golfkar was het niet gewend dat die 
tijdens het spelen nat kon worden en  besloot er met hoge snelheid er vandoor 
te gaan. (Zie de website voor het filmpje). 
 
Aandachtig werd er na afloop door de ruim 
44 aanwezigen in spanning geluisterd naar 
de uitslag. Wie- o- wie waren de winnaars? 
Dit jaar team Dorpsstraat/Boerweg Mieke 
Brunt en partner, Aaltje Ijlenhave en 
Hendrik Ijlenhave met het minst aantal 
slagen. 
Super gedaan, van harte gefeliciteerd en tot 
volgend jaar. 
Wij hebben er weer met veel plezier aan meegedaan. 
 
Bovenstaand evenement gemist? dan is er nog op  
1 oktober het oogstfeest, een gezellige avond op de achterplaats (ingang 
Schoolstraat) van de familie Smegen. U wordt graag gezien. 

 Het stratengolftoernooi van 18 september j.l.                  WN                 
WN 
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Vanochtend was het weer zover: het periodieke rondje in mijn directe 
woonomgeving, gewapend met afvalzak en grijpstok. Eens in de zoveel tijd – 
enigszins afhankelijk van de hoeveelheid zwerfafval die ik tijdens andere 
wandelingen waarneem – loop ik, als een lokale Zwerfinator, langs de diverse 
paden in de buurt van het Bodenpad, omgeving Ees, om de bermen zoveel als 
mogelijk te ontdoen van zaken die daar niet horen maar die mensen 
klaarblijkelijk teveel moeite vinden om mee te nemen en thuis, of elders, in een 
afvalbak te deponeren. Dit keer was de aanleiding voor mijn rondje enkele 
lappen muskietengaas, zoals die in een tent kunnen zijn bevestigd, die in de 
berm langs het Bodenpad (het keiendeel) waren achter gelaten. Verbazend: dan 
neem je dus de moeite om je kapotte gaas naar het bos te brengen en daar 
tussen de planten te gooien. Met evenveel moeite, lijkt mij, kan je je troep in 
een daarvoor bestemde afvalbak stoppen! 
Enfin, los van dit plastic afval was de rest van wat ik langs diverse paden aantrof 
weer de moeite waard: een veelheid aan bier- en frisdrankblikken, 
sigarettendoosjes, Antaflu-papiertjes (waarom zou je die niet even in je zak 
stoppen en thuis weggooien?) en het vertrouwde aantal zakflesjes Hooghoudt-
jenever dat door de anonieme – en ongetwijfeld stiekeme – gebruiker 
simpelweg uit het autoraam wordt gesmeten (deze liggen strijk en zet langs het 
autogedeelte van het Bodenpad). Stelt u zich voor: dan rij je dus per auto van 
Ees naar Exloo of vice versa, koop je bij de slijter een klein flesje jenever en drink 
je dat (grotendeels) leeg tijdens je autorit om, zo stel ik mij dat voor, thuis (of op 
je werk!) te komen en net te doen alsof je niet gedronken hebt. Als je ‘legaal’ 
dronk zou je niet zo’n onvoordelig klein flesje kopen, toch? 
Ook de gebruikers van het prachtige fietspad tussen Ees en Exloo kunnen er wat 
van: het aantal lege bierblikken dat ik daar aantrof, mocht enige naam hebben. 
Heerlijk fietsend genieten van de omgeving, ja, daar hoort uiteraard een biertje 
bij (sarcasme)! Maar ja, wat moet je met dat lege blik? Ach, natuurlijk, ‘gewoon’ 
in het bos, zo ver mogelijk weggegooid! 
 
Mensen, zowel degenen die regelmatig door de bossen rijden (woon-
werkverkeer) als de toeristen die zo welkom zijn in onze omgeving, denk 
alsjeblieft na en vervuil die prachtige natuur niet met zooi die met evenveel 
gemak in een afvalbak terecht kan komen. En u, verhuurders van fietsen, 
elektrische terreinwagens en -choppers, beheerders van vakantieparken en 
campings, verkopers van fris- en andere dranken, dring er alsjeblieft bij uw 
huurders, gasten en klanten op aan dat ze hun lege verpakkingen even bij zich 
houden tot ze (weer) bij een afvalbak zijn. Dat geeft een heel ander beeld van 

Zwerfafval! Een ingezonden brief in Week In, Week Uit van 10 augustus jl. 
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onze prachtige Hondsrug dan wanneer we met z’n allen tegen afval aan moeten 
kijken! 
 
Peter Marseille 
Ees 
petermarseille15@gmail.com 
 
Naschrift: onder de vele reacties die ik op de brief ontving was ook die van een 
journalist van RTV Drenthe die over dit onderwerp een item wil gaan maken.  
 
Noot redactie: de t.v. reportage is al geweest. 
 
 

Puzzel 

mailto:petermarseille15@gmail.com
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Gemeente Borger Odoorn haalt € 9288,49 op voor KWF 

Kankerbestrijding 

Mooi resultaat in eerste volledig digitale collecte   
  
Tijdens de KWF-collecteweek is in de gemeente  Borger Odoorn door 
vrijwilligers maar liefst € 9288,49 euro opgehaald. Dankzij deze giften kan KWF 
niet alleen levensreddend onderzoek financieren, maar zich ook inzetten voor 
een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. Extra bijzonder: alle 
donaties aan de deur zijn via een QR-code op het collectebord gegeven. 
Daarnaast werd er dit jaar ook via WhatsApp gecollecteerd.    
  
Gemotiveerde vrijwilligers  
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of 
iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Onderzoek en zorg blijven 
hard nodig. “Dat motiveert onze vrijwilligers elk jaar weer om langs de deuren te 
gaan, en we zijn iedereen in Borger Odoorn heel dankbaar voor hun gift”, zegt 
Hennie Koenders, voorzitter van Borger Odoorn. 
  
Doneren via de QR-code 
Nieuw dit jaar was dat alle collectanten in heel Nederland een collectebord met 
QR-code bij zich hadden, in plaats van een collectebus. “Dat is natuurlijk even 
wennen, en soms moest je wat extra uitleg geven aan de deur. Leuk was wel dat 
we elke dag online konden zien hoeveel er al was opgehaald.”  
 
Voor Ees/Eesergroen  is met de QR-code € 381,54 en Online € 130,50 opgehaald. 
  
Collectant gemist?  
Wilt u volgend jaar meecollecteren voor KWF? Dan kunt u zich aanmelden via  
Hennie Koenders (0628227881) of facebookpagina KWF-afdeling Borger-
Odoorn. Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat 
kan door online te doneren via kwf.nl/collecte  
  
  

 
 
Vriendelijke groet, 

Ineke Ottens 
KWF Borger/Odoorn  
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Oogstfeest 

    Zaterdag 1 oktober 

      Aanvang: 20.30 
 
 

Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseert 
Vereniging Dorpsbelangen Ees-Eesergroen 

OOGSTFEEST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Locatie:  Fam. Smegen 

Dorpsstraat 16 
Ees 
 

Consumpties, braadworst & hamburgers  € 1.50 
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De prijzen voor elektriciteit en gas stijgen enorm. De rijksoverheid biedt daarom 
de energietoeslag aan voor iedereen met een laag inkomen. Het maakt hierbij 
niet uit of u een uitkering ontvangt of gewoon werkt en of u een huur- of een 
koopwoning hebt. Ook de hoogte van uw spaarrekening telt niet mee. Hebt u 
nog geen energietoeslag aangevraagd of gekregen? Controleer dan of u hiervoor 
in aanmerking komt in onderstaande tabel: 
 

Leefvorm Netto maandinkomen zonder 
vakantietoeslag 

Netto maandinkomen met 
vakantietoeslag 

Alleenstaand of alleenstaande 
ouder 

€ 1.244,54 € 1.310,05 

Gehuwden & samenwonenden  € 1.777,92 € 1.871,50 

Alleenstaanden vanaf 
pensioenleeftijd 

€ 1.382,89 € 1.455,67 

Gehuwd & samenwonenden 
vanaf pensioenleeftijd 

€ 1.872,49 € 1.971,05 

 
U kunt de energietoeslag aanvragen via: gemeente.emmen.nl/energietoeslag. 
De gemeente Emmen voert het uitbalen van de toeslag uit voor de gemeente 
Borger-Odoorn. Heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met 
Sietie Rinkema, budgetcoach van Andes. Zij is te bereiken via 06 – 835 591 01. 
Krijgt u geen gehoor, bel dan met Welzijnsorganisatie Andes via 0591 – 58 55 54. 
U hebt tot 31 oktober om de toeslag aan te vragen. 
                                        

************************ 
 

 
De herfst 

 
laat ons met kleuren zien 

 
dat het soms beter is 

 
misschien, om alles eventjes 

 
te laten gaan, zodat je 

 
later sterker op kunt staan 

 
                               M.G. 

******************************** 
 

Energietoeslag, ook voor U?                                    Gemeente 
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Helaas is deze sportieve activiteit, uit naam van de Gemeente Borger-Odoorn al 
begonnen, maar er kan elke week meegelopen worden.  

Ik ben blij dat ik jullie kan meedelen dat het toch gaat lukken om het Gezond 
Natuur Wandelen in onze gemeente te beginnen. 

De start is in de Nationale Sportweek en wel op vrijdag 23 september j.l..  

Vanaf die datum wordt er elke week op de vrijdagmorgen een uur gewandeld 
vanaf het Hunzehuys in Borger. Dit onder begeleiding van een nieuwe 
uitvoerende collega ( Abel Tolner ) en een vrijwilliger. En ook zal er af en toe 
iemand van een huisartsenpraktijk uit Borger meelopen. 

Tijdstip waarop er gelopen gaat worden is van 11.00 tot 12.00 uur. Er wordt in 
een rustig tempo gelopen waarbij er tijdens de wandeling 2 of 3 keer kort 
gestopt wordt en er informatie verstrekt wordt over de omgeving en/of de 
natuur. 

Deelname aan de wandeling is altijd gratis en men hoeft zich niet van tevoren 
aan te melden.  

We hopen dat de groep voorafgaand aan de wandeling een kopje koffie met 
elkaar gaat drinken in het Hunzehuys maar we gaan eerst gewoon wandelen.  

Juist omdat deze activiteit laagdrempelig en kosteloos is, hopen we dat het voor 
mensen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is en voor mensen die graag 
meer contacten willen deze activiteit voldoet aan een behoefte.  

Met sportieve groet, 

Petra van den Bosch, Combicoach Seniorensport en Sociaal domein 

Uitvoerend beleidsmedewerker gezondheid. Tel.nr: 06 – 11 39 43 01 Mailadres: 
p.vandenbosch@borger-odoorn.nl 

 

Gezond Natuur Wandelen                                         Gemeente 

 

mailto:p.vandenbosch@borger-odoorn.nl
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Bowlen 

Zondag 13 november 

Lokatie:     Hunzedal Borger                      
Aanvang:  14.00 

 
Na de grote opkomst van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer bowlen.  
Wederom zijn alle bowlingbanen voor ons gereserveerd bij Hunzedal in Borger 
en wel van 14.00 – 16.00.  
 
Een leuke activiteit voor het hele gezin, en voor jong en oud. Noteer daarom 
deze datum alvast in uw agenda, dan hoeft u dit niet te missen! 
 
Deelname is gratis voor leden van Vereniging Dorpsbelangen Ees-Eesergroen, 
incl. 2 consumpties. 
  
Opgave:   bij de contactpersoon van je straat: 
 

Borgerderstraat+ Dorpstraat      :   Marja Doek              0599-235775 
Odoornerstraat +  Schaapstreek:   Harry Koning            0599-236616 
Exloërweg:                                     :   Kees Ypma                0599-236353 
Boerweg :                                       :   Martin Abrahams    0599-235693  
Dorpsstraat +  Schoolstraat:       :   Lydia Smegen           06-10035102 
Buinerweg   + Oosterkampen     :   Frank Brouwer         0627045569 
Eesergroen:                                    :  Kees Meereboer      0653992298                                
of                                                      :  Peter Metten           06-14552247 
 
 
Wij verwelkomen u graag om 13.50 bij Hunzedal in Borger 
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In het vorige MN heeft u kunnen lezen dat tijdens het dorpsfeest de opbrengst 
van de verkoop van de happy stones bestemd is voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne , die in Eesergroen bij Lucy’s Inn verblijven. 
Donderdagmiddag 11 augustus hebben we met een afvaardiging van de 
Boerweg, bestaande uit Martje en Martin Abrahams , Lidia Postma (spreekt een 
aardig mondje Russisch) en Heleen Caspers Lucy’s Inn bezocht, waar de 
vluchtelingen groep verblijft. Momenteel zijn er 25 bewoners, waaronder ook 
een aantal uit Marioepol. Binnenkort voegt zich daar nog 1 gezin bestaande uit 
vader, moeder en een tweeling bij.   
 
De coördinator van de gemeente , Jaap Kuiper had ervoor gezorgd dat we een 
perfect door een vrijwilliger uit Nieuw-Buinen gerepareerde fiets, konden 
aanbieden. Deze werd direct  uitgeprobeerd door een enthousiaste jongedame. 
Ook de zwerfkei , beschilderd met de kleuren van de vlag van Oekraïne en een 
happy stone met symbolen, geloof, hoop en liefde hebben we overhandigd. 
 
Door de rondleiding van  Jaap  kregen we een beeld van een goed geregelde 
opvang op een mooie locatie. Er komt wel heel  wat bij kijken , om alles te 
regelen zoals school, geld, stempel in paspoort om te mogen werken etc.   
 
Heeft u ook nog een overtollige fiets staan? De stuurgroep kan nog steeds  
fietsen gebruiken en voor de komende winter is warme kleding zeer welkom. 
Een belletje of mailtje naar Jaap Kuiper  
Tel. 06-27621777 
E-mail: j.kuiper@borger-odoorn.nl 

 

Fietsen voor Oekrainiers                                                       HC 

mailto:j.kuiper@borger-odoorn.nl
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 Wij gaan de kaartavonden weer opstarten. 

Als er voldoende mensen komen dan gaan we de volgende vrijdag 

avonden weer kaarten. 

  

4   November         27  Januari 

18  November         10  Februari 

2   December         17  Februari 

16  December         3   Maart 

30  December         17  Maart 

13  Januari               31  Maart 

  

We beginnen alle avonden om 19.30 uur in de voetbal kantine. 

We gaan klaverjassen en jokeren. 

Tot ziens op 4 november. 

  

H. IJlenhave  Tel:0599-235104 

 

 

Kaart avonden EEC                                   
                                         

                                                                       
 

tel:0599-235104
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Elke laatste donderdagavond van de maand worden er in de Eeserhof in Ees 
tafels en stoelen samen gezet zodat de vrouwelijke inwoners van beide dorpen 
onderling in een gezellige sfeer met elkaar een praatje kunnen maken onder het 
genot van koffie/thee/drankje (eigenkosten). Bij mooi weer zitten we lekker 
buiten. 
Zet de volgende data maar gelijk op de kalender: 
 
Donderdagavond:  29 september 
                                  27 Oktober 
                                  24 November 
                                  29 December 
 
In navolging van de vrouwenavond hebben de mannen nu ook hun eigen avond, 
elke 1ste  vrijdag van de maand zijn zij gezamenlijk welkom in de Eeserhof. 
 
                                      
                                      **************************** 
 
 
                                                VAM: Van Afval Mest 
 
 
 
Afval uit de grote steden verwerken tot compost. 
Het was een slim idee.  
De stad Groningen bracht al eeuwen haar stadsdrek naar de veenkoloniën.  
In 1929 begon de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) met de aanvoer van huisvuil 
als meststof.  
Sindsdien reden treinen vol afval naar de verwerkingsinstallaties bij Wijster.  
Ook ontginningsmaatschappij Het Lantschap Drenthe maakte gebruik van de 
compost voor bodemverbetering en ontginning.  
De VAM heet inmiddels Attero.  
De stortplaats is met 61 meter het hoogste punt van Drenthe.  
Elk jaar maakt de berg o.a.  deel uit van het parcours van de Ronde van Drenthe 
 
 
 
 

Vrouwenavond in de Eeserhof in Ees                           Anja Kok 
Kok                         
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Hoewel Hemelvaart en de Drentse Wandel 4-daagse voor ons gevoel nog maar 
net achter de rug zijn, is het overgebleven bestuur al weer bezig met 
vooruitkijken naar de vierdaagse in 2023. U leest het goed: overgebleven.  
Helaas zijn 4 van de 7 bestuursleden gestopt. Er is dus een groot aantal 
vacatures binnen het bestuur. Deze moeten dringend opgevuld worden, anders 
wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk,  volgend jaar een Drentse Wandel 4-
daagse te houden in Odoorn. Dat zou toch eeuwig zonde zijn na 35 jaar! 
Ook als u geen bestuursfunctie ambieert zou u ons enorm helpen als u ons als 
vrijwilliger met allerlei werkzaamheden zou willen helpen. Dit kan zijn in de 
voorbereiding als ook tijdens het evenement. Te denken valt aan 
werkzaamheden als het schrijven van berichten voor de media, het verzorgen 
van ons drukwerk,  het maken van foto’s, het inrichten van het 
vierdaagseterrein, het stempelen van startkaarten, het regelen van muziek 
tijdens de vierdaagse etc. Er is vast iets waar u goed in bent en waarmee u ons 
kunt helpen.  
Drenthe is een wandelprovincie bij uitstek. Dat willen wij toch laten zien en 
ervaren aan honderden wandelaars uit de regio, de overige provincies en zelfs 
uit het buitenland? Het is voor ons 5 voor 12: zonder nieuwe vrijwilligers/ 
bestuursleden op korte termijn kan het evenement niet meer doorgaan. 
Meer informatie over de Drentse Wandel 4-daagse staat op onze website: 
www.dw4d.nl. U kunt ons bereiken via info@dw4d.nl,  06-20991146 (Corry 
Verschoor) en 06-21641264 (Jan Eggens) 
 
 

 
 
 
 
 
 

  DW4D 2023          drentse wandel vierdaagse 
 

http://www.dw4d.nl/
mailto:info@dw4d.nl
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Zoals u weet halen we iedere 4e zaterdag van de maand oud papier op.  
We beginnen weer om 13.00 uur vanaf De Eeserhof. 
De volgende vrijwilligers gaan de komende maanden mee. 
 
22   Oktober        Cor Blom          en  Ferdy Ottens. 
26  November     F Brouwer        en Martin Abrahams 
24  December     Rinus Bezema  en Stefan Ottens 
28  Januari           A brandsma     en Jan Kok. 
 
Zet het alstublieft weer goed ingepakt bij de weg dan kunnen de vrijwilligers 
weer met plezier hun werk doen. 
Ik zoek nog een aantal vrijwilligers. 
Hebt u interesse bel mij gerust op.  
Het is best leuk werk. 
Veel handen maken nog altijd licht werk. 
H. IJlenhave 0599-235104 
 
                                          ----------------------------------------- 
 
 

 

 Oud Papier                                                                       H..IJlenhave                     
                                                                       

Oplossingen puzzels                                                                  
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      Activiteitenkalender  
 

 
 
                                                                                   
    
Activiteiten 2022/2023  Dorpsbelangen         
Allen onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels. 
 
1            Oktober      Oogstfeest 
13          November   Bowling 
7            Januari                  Nieuwjaarsbijeenkomst 
9            April 2023             Paasvuur 
17          April 2023             Jaarvergadering 
27          April 2023             Fietstocht 
 
****************************************************************   
 
 

                     
Heb jij een goed idee,  

 
             een lekker recept,  

 
                   een mooi verhaal, 

 
                                    een gedicht,  

 
                   interessante  wetenswaardigheden, 

  
of iets ander dat je graag met je dorpsbewoners wilt delen…..? 
                 

Stuur het naar de redactie van ’t Mandielig Neis!!! 
 
 
 
 
   

 
Uiterste inzenddatum kopij voor volgende uitgave:   22  november  2022 

                                      editie: December – Januari  2022/2023 
 
 

 

 

redactie@mandieligneis.nl 

 VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 

VERENIGING  
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Verenigingen  

in Ees-Eesergroen 

 

 

Boerschap Ees/Eesergroen 
R.H. Roosjen, Brammerschoopstraat 2, 7858 TB Eeserveen,   
tel. 0599-287275 

Toneelvereniging Rederijkerskamer Ees 

P. Doek, Borgerderstraat 4, 9536 PA Ees, tel. 0599-235775 

Daltonschool Ees 
 Schoolstraat 4, 9536 PN Ees, tel. 0599-235850 
www.daltonschoolees.nl 
 
Voetbalvereniging EEC, Veld- en zaalvoetbal 
Voorzitter: R. Wanders, Turfdijk 3, 9537TD, Eesergroen, tel. 0599-287280 

Vereniging Dorpsbelangen Ees/Eesergroen 

Secretaris M. Abrahams, Boerweg 3, 9536 PH Ees, tel. 0599-235693 

secretariaat@mandieligneis.nl 

website: www.mandieligneis.nl 

kopij insturen: redactie@mandieligneis.nl 

Golfvereniging Country Golf Ees 

Oosterweg 1, 9536 PR Ees, tel. 0599-236328 

vereniging@countrygolfees.nl 

 

Zangkoor Popoeties 

Secr. Herma Winters  tel. 0591-522542 

hermawinters@ziggo.nl 

http://www.daltonschoolees.nl/
mailto:secretariaat@mandieligneis.nl
http://www.mandieligneis.nl/
mailto:vereniging@countrygolfees.nl

