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Valthermond redde het net niet
sv Borger en HOC schrijven mooie 
voetbalpagina in clubgeschiedenis

sv Borger en HOC hebben het voor elkaar. Beide teams promoveren via de na-
competitie. sv Borger keert na enkele jaren weer terug in de derde klasse terwijl 
het dappere HOC voor het eerst in de clubgeschiedenis promoveert naar de 
tweede klasse. Beide ploegen hebben hiermee de kroon gezet op een prachtig 
seizoen.
 
Borger begon stroef  aan de competitie maar een ongelofelijke eindsprint, met meer dan 
10 achtereenvolgende overwinningen, zorgde er voor dat de mannen van trainer Joling 
het einddoel hebben behaald. HOC was lange tijd met Musselkanaal in de strijd om het 
kampioenschap maar hebben toch via de achterdeur, die na-competitie heet, het doel 
behaald. Valthermond kon zichzelf  in Beilen na een sterk en prachtig seizoen net niet 
met promotie belonen want in de allesbeslissende finale van hun na-competitie werd de 
droom van promotie naar de eerste klasse drie minuten voor het eind van de verlenging 
aan diggelen geschoten door Rolder Boys. Volgend seizoen gaan de blauwhemden weer 
proberen om hun droom van het spelen in de eerste klasse te realiseren. 
 
Week in Week uit heeft natuurlijk pagina’s beschikbaar gesteld waar wedstrijdverslagen en 
foto’s staan zodat u als lezer van deze krant ook nog even mee kunt genieten van de fraaie 
beelden die door verschillende mensen zijn gemaakt. (Week in Week uit / Harrie Meiringh)

a.s. Zaterdag is de Jaarmarkt in 
Valthermond
Voor de eerste keer na de maatregelen wordt a.s. zaterdag 25 juni de traditionele 
jaarmarkt weer gehouden in Valthermond. De markt wordt gehouden van 9.00 tot 
16.30 uur.

Net als voorgaande edities is er weer een mooie combinatie van braderie en vlomarkt. Mocht 
u nog als standhouder mee willen doen dan kunt u contact opnemen via mail of  telefonisch. 
berends7876@ziggo.nl - five@ziggo.nl of  via 06 29 10 76 35.

Drentse onderneming  
van het jaar: nominatie  
White Goblin Games uit  
2e Exloërmond
De uitgever van bord-, kaart- en dobbelspellen White 
Goblin Games uit 2e Exloërmond is doorgedrongen 
trot de laatste tien genomineerden voor ‘Drentse 
onderneming van het jaar’.

Lees verder op pagina 17.

Alida Margrietha 
Rietbergen-Dubbelboer 
viert 100e verjaardag in 
Odoorn
Alida Margrietha Rietbergen-Dubbelboer vierde zaterdag 
haar 100e verjaardag en dat was reden voor een feestje 
in woonzorgcentrum De Paasbergen in Odoorn waar ze 
sinds drie jaar woont. 

Lees verder op pagina 3.

Borger laat zien wat voor 
dorp het wil zijn
In de Goede Herder Kerk (Het Anker) in Borger 
konden inwoners uit Borger woensdagavond met elkaar 
in gesprek gaan over de woonwensen in het dorp. In 
april is er een bewogen bijeenkomst geweest in de 
Willibrordkerk.

Lees verder op pagina 8.
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% www.borger-odoorn.nl

Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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 

%

Beperk de verspreiding van het coronavirus
Met onderstaande adviezen kunt u besmet-
ting voor uzelf  en anderen zoveel mogelijk 
voorkomen. En kunt u rekening houden met 
mensen die zich nog zorgen maken om hun 

gezondheid. 
Meer informatie: www.borger-odoorn.nl/
coronavirus
% www.borger-odoorn.nl/coronavirus

Lees verder op pagina 4  %

%

Informatiebijeenkomst op 24 juni 

Into Nature zoekt vrijwilligers
Houdt u van kunst, natuur of  allebei? 
Dan bent u van harte welkom als 
vrijwilliger bij Into Nature. 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 en 2023 is het programma van Into 
Nature te zien in Borger-Odoorn. Dit jaar 
vindt een programma met doorlopende 
activiteiten plaats, en van augustus tot en 
met oktober 2023 wordt uitgepakt met 
een internationale kunstroute. Die laat 
bezoekers (bij de vorige editie 25.000) 

wandelend en fi etsend het prachtige 
landschap van Drouwen en Exloo 
ontdekken. 

Wat doen de vrijwilligers?
U maakt deel uit van een enthousiaste 
groep van meestal zo’n 50 vrijwilligers.
Er zijn verschillende vrijwilligersfuncties 
beschikbaar:
- Publieksbegeleider
-  In de organisatie en het beheer van de  
 fi ets- en wandelroutes   
-  Bij de opbouw en het beheer van de  
 kunstwerken
-  Vrijwilligerscoördinator die de 
 vrijwilligers aanstuurt (betaalde functie)

Interesse of meer weten?
Op vrijdag 24 juni om 19.30 uur kunt u 
terecht in het Hunebedcentrum in Borger 
voor meer informatie. Om aan te melden 
of  voor meer informatie gaat u naar 
www.intonature.net of  neemt u contact 
op met Marinus Pranger (06 24 70 71 50, 
marinus@intonature.net).

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

Wegwerkzaamheden
’ 1e Exloermond en Valthermond: 
 rotondes Drentse Mondenweg  | 
 t/m 1 juli  |  afgesloten, omleiding 

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

Afval & oud papier

’ Op vrijdag 24 juni wordt oud papier 
 opgehaald in Valthermond. 

 Op zaterdag 25 juni wordt oud papier 
 opgehaald in Buinerveen, Nieuw-Buinen 
 (Buinerveen tot Mondenweg), Ees, 
 Eesergroen, 1e Exloërmond, 2e Exloërmond 
 en Exloërveen. 

 Op dinsdag 28 juni wordt oud papier 
 opgehaald in Zandberg.  

’ Deze week (20 – 24 juni) wordt 
 het PMD-afval ingezameld. 
 Volgende week (27 juni – 1 juli) wordt 
 de grijze container geleegd.

% www.borger-odoorn.nl/afval

Vergaderingen 
gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 23 juni, 19.00 uur, 
 gemeentehuis Exloo

▶ Oriënterende raadsvergadering 
donderdag 30 juni, 19.00 uur, 

 gemeentehuis Exloo

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

▶ Kijk of luister mee via 
 www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of 
 RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether 
 106.0)

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

’ 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
%

’ 17-06-2022, Aanvraag 
 omgevingsvergunning: Ees, 
 Dorpsstraat 29, het kappen van 
 een Berk
’ 17-06-2022, Buinen
 Hoofdstraat 39, het organiseren 
 van het Buuner Beer Feest 2022

(aanvraag)
’ 15-06-2022, Borger
 Hoofdstraat (plein Borger), het 

 organiseren van de intocht van 
 Sinterklaas (aanvraag)
’ 15-06-2022, Aanvraag 
 omgevingsvergunning: Borger, 
 Buinerstraat 11, het starten van 
 een (sport)massagepraktijk aan 
 huis
’ 15-06-2022, Aanvraag 
 omgevingsvergunning: Exloo, 
 Valtherweg 36 - 256, het 
 realiseren van een berging

’ 15-06-2022, Aanvraag 
 omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Valtherblokken-
 Noord 21, het plaatsen van een 
 propaantank
’ 15-06-2022, Aanvraag 
 omgevingsvergunning: Exloo, 
 Valtherweg 36 - 255, het 
 realiseren van een berging
’ 14-06-2022, Verleende 
 omgevingsvergunning: 

 Nieuw-Buinen, Dwarsdiep 44, 
 het kappen van een Berk
’ 14-06-2022, Verlenging 
 beslistermijn: Borger, Strengen-
 weg 10, het bouwen van een 
 kalverstal
’ 13-06-2022, Adviesrecht en 
 verplichte participatie 
 gemeenteraad Borger-Odoorn  

    $

WEEK 24

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app

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

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

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

% www.borger-odoorn.nl/riolering

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen
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Colofon
Dinsdag 21 juni ‘22
Jaargang 50 nummer 25

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:
Bakkerij van Veenen, Exloër-
weg 8, Valthe. Slagerij Drent, 
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond. 
Hunzebergen,Valtherweg 36, 
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 
50, Exloo. Tourist info, Hoofd-
straat 55a, 7875 AB Exloo. Spar, 
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts 
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9, 
Exloo. Tankstation, Drentse Poort 
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis 
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 
Gieten. Jumbo Abbas, Stations-
straat 37, Gieten. Tourist info, 
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger. 
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH, 
Hoofdstraat 35, Borger, Camping 
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25, 
Ees (bak) (alleen in de periode van 
1 april t/m 15 oktober), Camping 
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Val-
thermond (alleen in de periode van 
15 maart t/m 15 oktober)
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Medewerkers van Tandartspraktijk 
Odoorn zijn geslaagd

Onlangs zijn Roelina en Demi geslaagd voor hun opleiding tot preventieassistente.
 
Nu Roelina terug is van vakantie was het 
moment daar om dat samen even te vieren.
Men is bij de praktijk in Odoorn heel blij 

met de dames en zijn trots op de geleverde 
prestatie.

Project werd mede mogelijk gemaakt door 
Siepel Borger en REGA-houtbouw in Gasselte

Onthulling plattegrond in 
Natuurparkje Alinghoek te 
Drouwen

In Natuurparkje Alinghoek te Drouwen is 
maandagavond 13 juni een mooie en bijzondere 
plattegrond onthuld. Een kunstzinnig geheel dat tot 
stand is gekomen dankzij een unieke samenwerking 
tussen twee in Bronneger woonachtige kunstenaars.
 
Ineke van den Heuvel en Olga Alting van Geusau hebben 
tekst en beeld weten te combineren tot een vrolijk en speels 
geheel. Onder belangstelling van familie en inwoners uit 
Drouwen en omgeving werd het kunstwerk onthuld door 
Jacob Engels. Jacob heeft in 2019 aan de wieg gestaan 
van het nog jonge maar succesvolle natuurparkje. Na de 
onthulling was er ruimte voor een gezellig samenzijn van 
de belangstellenden. Onder het genot van een kop koffie 
werd er al kletsend en babbelend volop genoten. Dit project 
werd mede mogelijk gemaakt door Siepel Borger en REGA-
houtbouw te Gasselte.

Alida Margrietha Rietbergen-Dubbelboer 
viert 100e verjaardag in Odoorn

Alida Margrietha Rietbergen-Dubbelboer vierde zaterdag haar 100e verjaardag en dat 
was reden voor een feestje in woonzorgcentrum De Paasbergen in Odoorn waar ze 
sinds drie jaar woont. Naast de felicitaties in de vorm van bloemen en kaarten waren 
er ook felicitaties van de koning en koningin en van de commissaris van de koning 
in Drenthe Jetta Kleinsma. Burgmeester Jan Seton kwam zelf  langs om mevrouw 
Rietbergen met haar verjaardag te feliciteren.

De in 2e Exloërmond op de boerderij 
geboren jubilaris heeft een groot deel van 
haar leven in Amsterdam gewoond. In 2e 
Exloërmond heeft mevrouw Rietbergen haar 
kinderjaren en jeugd doorgebracht. Op haar 
23e verhuisde ze samen met haar echtgenoot 
Willem Rietbergen naar de hoofdstad. Enkele 
jaren eerder had ze hem leren kennen in 2e 
Exloërmond. Hij was vanwege de oorlog uit 
Amsterdam naar Drenthe vertrokken.

Mevrouw Rietbergen heeft veertig jaar 
in Amsterdam ,vlakbij het Vondelpark, 
gewoond waar haar echtgenoot een 
schildersbedrijf  had. Drie jaar geleden nam 
ze het besluit om terug te gaan naar haar 
geboortestreek om hier oud te worden. Haar 
beide kinderen wonen in Amsterdam. Dat ze 
100 is geworden gaat volgens haar vanzelf  als 
je maar blijft ademhalen. (Week in Week uit / 
Martin Zaagman)
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Gemeenteraad Borger-Odoorn
▶ Nieuwe raadsleden stellen zich voor
Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn de 21 nieuwe raadsleden van Borger-Odoorn 
geïnstalleerd. De komende weken stellen ze zich op deze plek aan u voor.

www.borger-odoorn.nl/
gemeenteraad

Johan Nijmeijer
Gemeentebelangen Borger-Odoorn

WIE BEN JE?
Johan Nijmeijer woon en werk in Borger, heb een eigen 
taxibedrijf. Ben opnieuw met voorkeurstemmen

in de raad gekomen, ik ga mijn derde periode in. Alle 
stemmers hartelijk dank hiervoor. 

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Al een aantal jaren maak ik mij druk om de 
eikenprocessie rups, heb het idee dat het al een stuk 
beter gaat.
Openbaar groen en wegen zijn wel punten waar ik mij 
sterk voor maak.

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE GEMEENTE?
Als je de gemeente goed bekijkt zijn er heel veel mooie 
plekken elk dorp hee�  een mooie plek.

Blijf bij mijn eigen dorp, de oude en rustgevende 
ruimte in “oud Borger”, de Marslanden. Het weidse, 
de Hondsrug, landerijen, historie. Openluchttheater, 
begraafplaats, blokhut, hunebed enz. 

Franciska Schoenmakers
Gemeentebelangen Borger-Odoorn

WIE BEN JE?
Hallo mijn naam is Franciska. Ik ben getrouwd met 
Hans en moeder van Daan en Rob. In 2013 zijn wij 
vanuit het Zuid-Hollandse eiland Goeree Over� akkee 
verhuisd naar Valthermond. Ik ben een mensenmens, 
een levensgenieter en mijn energieboosters zijn mijn 
gezin, ontmoetingen, humor, zeilen, motorrijden en 
doelstellingen bereiken. Ik werk al bijna 20 jaar bij 

gemeenten. Door de komst van de windturbines ben 
ik mij gaan verdiepen in de politiek. Bewust heb ik 
ervoor gekozen om lid te worden van een lokale en 
ona� ankelijke politieke partij. De drie kernwaarden 
van Gemeentebelangen Borger-Odoorn Betrouwbaar, 
Betrokken en Dichtbij passen mij als een jas.

WAT WIL JE DE KOMENDE 4 JAAR BEREIKEN?
Als volksvertegenwoordiger wil ik vooral zichtbaar zijn 
en met concrete voorstellen komen. Zorg, woningen, 
werkgelegenheid, bestaanszekerheid en onderwijs. 
Hiervoor ga ik mij inzetten. Ik wil en hoop veel inwoners 
te zien, te spreken en te horen f.schoenmakers@
raadborger-odoorn.nl  Verder vind ik 
kansengelijkheid, rechtvaardigheid en 

verantwoordelijkheid heel belangrijk. Vanuit mijn 
controlerende taak zal ik, indien dat aan de orde is, 
misstanden bloot leggen, fouten laten herstellen en 
altijd zoeken naar pragmatische oplossingen. 

WAT IS VOLGENS JOU DE MOOISTE PLEK IN DE GEMEENTE?
Ik ben getrouwd in de raadszaal van ons gemeentehuis. 
En dat is dé plek waar ik knok om zaken voor elkaar te 
krijgen en waar alle beslissingen voor onze inwoners 
worden genomen. 
Dus de raadszaal vind ik de mooiste plek in 
onze gemeente. En met stip op nummer 2; het 
Aukje Wolf Park. Een prachtig natuurparkje recht 
tegenover ons huis. 

Fré Dilling kan het niet begrijpen
Geld uit aardbeien- en aspergeautomaat 
van Mts. Dilling in Drouwenerveen 
gestolen

Sinds jaar en dag staat er een aardbeien en –aspergeautomaat voor het pand van Mts. 
Dilling aan het Zuideind in Drouwenerveen. Het stukje extra in de service van het 
bedrijf  wordt op deze manier aan de klant aangeboden, zodat ze eigenlijk altijd een 
doosje aardbeien of  asperges kunnen kopen. Het ging altijd goed, tot donderdag 16 
juni jl. In de nachtelijke uren werd al het kleingeld uit de automaat gehaald met alle 
schade van dien. Inmiddels is de automaat weer hersteld, maar is Fré Dilling (foto) 
van het bedrijf  verre van blij.

“Ik kan hier echt niet bij. Ze zijn met een 
koevoet bezig geweest en dus had ik wel even 
werk alles weer te herstellen. Het wisselgeld 
hebben ze er allemaal uitgehaald. Ze hadden 
de beschermplaten eraf  gesloopt. Ik heb er 
wel een camera op, maar daar zat natuurlijk 
net een spin voor. Dus niks op te zien”, sprak 
Dilling. Hij geeft echter niet op en heeft de 
automaat er gewoon weer staan. “Binnenkort 
ook weer met heerlijke blauwe bessen”, 
verklapte hij alvast.

Er kon eerst echter alleen via pin worden 
betaald, maar vanaf  afgelopen vrijdag kon 
er gewoon weer geld in de automaat worden 
geworpen. Overgaan tot een muntloos 
systeem weigert Dilling. “Het muntgeld is zó 
handig bij het geld wisselen in onze winkel. 
Ik denk dat ik er nog een camera bij ga 
zetten waar ook een lamp bij aanspringt als 
er iemand staat.” (Week in Week uit / Gerry 
Grave)
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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. 
Tel. 0900-8844. 
Gebied: Odoorn, Valthe, Klijndijk, 
Exloo, 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 
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/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, 10.00 uur: 
24/06 14.30 uur: Borgerhof  dienst 
Pastor H. Hansma. 26/06 10.00 uur: 
ds. M. van ‘t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 26 juni 2022: Samenkomst 
in Kerk van Annerveenschekanaal 
‘Heerencompagnie’ Greveling  
117 - 119, Annerveenschekanaal. 
Inloop met koffie vanaf  10.00 uur 
Aanvang 10.30 uur 

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. H. Knegt-de Boer.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. Ten Have.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 
09.30 uur: ds. v.d. Weide (HA).
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Maandag 6 juni, 14.00 uur Pinkster-
bijeenkomst. Voorganger: Helene 
Westerik. Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Leesdienst (HA).

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, de Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur: 
Timothy Alkema.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. A. van Elten, de Hoeksteen.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. H.J. Dijkstra.
R.K. Statie Gieten, Eucharistieviering 
zaterdag 25 juni, aanvang 19.00 uur
Locatie Dorpskerk Gieten. De dienst 
wordt geleid door Pastor H. Garcia.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 26 juni, 12.00 uur, 
Parochieviering/Eucharistieviering 
in de Marienkirche te Heede (Dld), 
voorg. pastoor J.E.B. Deuling en dia-
ken S.J. Hof. Woensdag 29 juni, 9.00 
uur, Eucharistieviering, voorg. pastoor 
J.E.B. Deuling. Zie ook www.heilig-
kruisparochie.nl/vieringen

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, ds Gert 
Elzen uit Meppel. Handelstraat 8 
Stadskanaal. Te volgen via livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Op zondagmorgen 
26 juni om 9.30 u. ds. H. Bakhuis uit 
Hoogeveen. V.H.A. ( Voorbereiding 
Heilig Avondmaal ) Op zondagavond 
26 juni om 19.00 u. ds. M. F. van 
Binnendijk. Zangdienst m.m.v. Vocal 
Spirit 

Werkzaamheden begraafplaats in 2e Exloërmond
 
Binnenkort gaat de gemeente Borger-Odoorn aan de slag op de 
begraafplaats in 2e Exloërmond. We gaan de graven weghalen die 
sterk in verval zijn of  waarvan de grafrechten zijn verlopen en ruimen 
we enkele graven ondergronds. Ook pakken we het achterstallige 
onderhoud van het groen en de paden aan.  

Het kan zijn dat de begraafplaats 
tijdelijk minder toegankelijk is voor 
publiek. We proberen dit tot een 
minimum te beperken. Wij hopen 
op uw begrip hiervoor. Tijdens 
plechtigheden, zoals een begrafenis 
of  as verstrooiing, worden de 
werkzaamheden altijd stilgelegd en 
zorgen we ervoor dat de begraafplaats 
goed toegankelijk is.  

Het was de bedoeling om in 
september van dit jaar met de 
werkzaamheden te starten. 
Omdat we eerder klaar zijn 
met de werkzaamheden op de 
andere begraafplaatsen starten we 
waarschijnlijk in week 26 op de 
begraafplaats in 2e Exloërmond. 
Tijdens de zomervakantie liggen de 

werkzaamheden stil van week 30 t/m 
33. Verwachting is dat alle ruimings- 
en renovatiewerkzaamheden in het 
voorjaar van 2023 worden afgerond.  

Ruimingsbeleid op de 
begraafplaatsen 
Het ruimen van graven kan niet 
zomaar, afgelopen jaren is er daarom 
uitgebreid onderzoek gedaan. 
De rechthebbenden of  1e graad 
nabestaanden zijn aangeschreven en 
we hebben oproepen geplaatst bij 
graven en in kranten. De lijsten met te 
ruimen graven zijn terug te vinden op 
de website van de gemeente Borger-
Odoorn.  

Historische graven 
Omdat het belangrijk is om de 
bijzondere graven voor het dorp 
te behouden is er een onderzoek 
gedaan naar de aanwezigheid van 
historistische graven. Dit onderzoek 
richt zich op hoe een graf  eruitziet 
en naar de betekenis van de persoon 
die is overleden. Op de begraafplaats 
zijn in totaal 181 historische graven 
aanwezig. Deze graven ruimen 
we niet, ongeacht of  er nog een 
rechthebbende aanwezig is en de 
staat van onderhoud. Herstel of  
onderhoud van de historische graven 
gebeurt in nauwe samenwerking met 
de uitvaartverenigingen, vrijwilligers 
en Landschapsbeheer Drenthe. Wilt u 
hierbij als vrijwilliger meehelpen dan 
kunt u hierover contact opnemen met 
de gemeente.  

Ruimen van graven 
Op de begraafplaats gaan we 403 
graven bovengronds ruimen. 

De aanwezige grafbedekking 
en gedenktekens halen we 
weg. De gedenktekens worden 
geanonimiseerd. Er worden ook 
ongeveer 90 graven ondergronds 
geruimd. Dit is nodig om de komende 
decennia ook voldoende capaciteit te 
behouden voor uitgifte van nieuwe 
graven op de begraafplaats. De 
resten worden herbegraven in een 
verzamelgraf  op de begraafplaats. 
De ruimingswerkzaamheden 
worden uitgevoerd door de firma 
Kreuzen Begraafplaatsbeheer. Dit 
is een gespecialiseerd bedrijf  dat 
werkt volgens de richtlijnen van de 
Branchevereniging Ondernemers 
Begraafplaatsbeheer. 

Opknappen inrichting 
begraafplaats 
De begraafplaats wordt ook 
opgeknapt. Met name de beplanting 
en de paden. Het gaat om de 
volgende werkzaamheden: Het 
schelpenpad naar het lijkenhuisje 
en de geasfalteerde verhardingen 
vervangen we door gebakken 
klinkerverharding. De overige 
klinkerverharding wordt, waar 
nodig, opnieuw bestraat. De 
overige schelpenpaden tussen de 
graven vervangen we door gras. 
Beplantingsvakken die zijn versleten 
vervangen we door gras of  nieuwe 
beplanting. De bomen langs het 
toegangspad worden gesnoeid. We 
plaatsen een gedenkmonument voor 
de (ondergronds) geruimde graven. 
Er is inmiddels een strooiveld dat 
we inzaaiden met een bloemrijk 
grasmengsel. 

Heeft u vragen of  opmerkingen? 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de gemeente. U kunt 
ons bereiken via het telefoonnummer 
14 0591, of  door te mailen naar 
gemeente@borger-odoorn.nl

Jubileumfeest Handbalvereniging Borger werd een 
groot succes
Zaterdag 18 juni 2022 stond bij 
de leden van HV Borger groen 
omcirkeld in de agenda. Op deze 
dag werd het 75-jarig jubileum van 
de vereniging gevierd.

Om 13.00 uur begon de feestdag 
voor de jeugd (t/m c-jeugd) van 
HV Borger. De kinderen kregen bij 
binnenkomst een nieuw trainingsshirt 
met hun naam erop. Er was een 
sportieve middag voor de kinderen 
geregeld. De kinderen konden tegen 
elkaar lasergamen in het donker en 
ze kregen een handbaltraining van 
niemand minder dan Merel Freriks. 
Merel is een oud-speelster van Borger 
en is momenteel speelster van het 
Nederlands team. Ook konden alle 
kinderen op de foto met Merel en 
konden er natuurlijk handtekeningen 
gescoord worden. Ook waren 
deze middag de ereleden en leden 

van verdiensten uitgenodigd. Zij 
konden met elkaar bijpraten over de 
vereniging en hebben onder genot 
van een hapje en een drankje een 
kijkje kunnen nemen bij de training 
van onze jeugd. Na de sportieve 
middag was het tijd voor een heerlijk 
buffetje, geregeld door Klaas-Willem 
van sporthal de Koel.  Natuurlijk 
sloten we af  met gezellige muziek 
waar heerlijk op gedanst kon worden. 
Toen de kinderen naar huis gingen 
kregen zij hun foto met Merel mee 

naar huis, als aandenken aan deze 
super toffe middag. ’s Avonds was 
er een feest in de kantine voor alle 
leden vanaf  de B-jeugd, maar ook 
voor ouders, partners en vrijwilligers 
van de vereniging. De hele avond 
werd er flink gedanst op de muziek 
van dj Robert. Tussendoor kwam 
Arjan Boltjes optreden en dat zorgde 
ervoor dat ook iedereen meezong en 
meedeed in de polonaise. Het was een 
hele gezellig avond, waarbij iedereen 
met een glimlach weer naar huis ging.

Bekijk ook de fotopagina elders in deze Week in Week uit!



6 Dinsdag 21 juni 2022

Ontwerpbesluit op verzoek tot intrekking rijksinpassingsplan en 
omgevingsvergunningen – Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Kennisgeving

Het project
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. 

Initiatiefnemers zijn Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. voor onderdeel De Drentse Monden en Windpark 

Oostermoer Exploitatie B.V. voor onderdeel Oostermoer. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer hee�  een totaalvermogen van 175,5 MW. Naar ver-

achting gaat het windpark hiermee hernieuwbare energie opwekken voor ongeveer 150.000 huishoudens. Om dit project mogelijk te maken moesten 

bestemmingsplannen worden aangepast. De toenmalige ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben hiervoor in september 

2016 een (rijks)inpassingsplan vastgesteld. Het inpassingsplan en de benodigde besluiten zijn inmiddels onherroepelijk. Naar aanleiding van ontwikkelingen 

die nadien hebben plaatsgevonden, is een verzoek ingediend om het rijksinpassingslan en de bijbehorende omgevingsvergunningen in te trekken. In dit 

ontwerpbesluit wordt dit verzoek afgewezen.

Wilt u reageren?
U kunt van 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook 

de documenten met informatie over het ontwerpbesluit bekijken op www.rvo.nl/drentse-monden-oostermoer.

Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het gemeentehuis: 

• gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten

• gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo

• gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal

U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Digitaal: via de website www.rvo.nl/drentse-monden-oostermoer

Post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark DM en OM fase 4, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres 

vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen. 

Telefonisch: op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79. 

Wat is het vervolg? 
De ontvangen zienswijzen worden bekeken bij het nemen van het de¡ nitieve 

besluit. Wanneer u niet reageert op het ontwerpbesluit, kunt u later alleen 

reageren op het de¡ nitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat.

Van vrijdag 24 juni 2022 tot en met donderdag 4 augustus 2022 ligt voor het project “Windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer” het ontwerpbesluit op verzoek tot intrekking rijksinpassingsplan en 
vergunningen ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over dit project en alle bijbehorende documenten vindt 

u op www.rvo.nl/drentse-monden-oostermoer. Hee�  u vragen over de 

procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. 
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Avitec repareerde losliggende roosters 
op de faunapassages Exloërweg in 
Odoorn en Zuideinde in Exloo
 
Avitec heeft afgelopen week reparaties uitgevoerd aan de faunapassages in de 
Exloërweg (parkeerplaats Odoornerdennen) in Odoorn en Zuideinde (zwembad 
Leewal) in Exloo. De losliggende roosters op de faunapassages in de rijbaan zijn 
voorzien van nieuwe bouten en weer vastgezet.
 
Het verkeer had nauwelijks hinder van de werkzaamheden omdat slechts een deel van de 
rijbaan was afgesloten. 

Aanpak van het verkeersplein Gieten is 
niet eerder dan eind 2023 bekend
De voorkeursvariant van een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak 
van het verkeersplein Gieten is niet eerder dan eind 2023 bekend. Dit is een 
jaar later dan voorzien. Redenen van de uitloop zijn dat aanvullend onderzoek 
nodig is in het kader van de milieueffectrapportage (MER) en invoering van de 
Omgevingswet in 2023.

Project N34
De provincie Drenthe wil op de N34 de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming 
verbeteren en de verbinding voor het openbaar vervoer optimaliseren. De N34 is een 
drukke weg waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. Om tot een passende oplossing te 
komen doen we onderzoek naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De 
Punt en de aanpak van verkeersplein Gieten. Meer informatie over het project N34 en de 
MER, zie www.provincie.drenthe.nl/n34

Werkzaamheden aan de weg in onze 
regio
Van 20 juni tot en met 1 juli zijn er wegwerkzaamheden aan de Dideldomweg en 
de rotonde op de Ingenieur W.I.C. van Veelenweg/Drentse Mondenweg (N378/
N379). Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het verkeer.

In dezelfde periode zijn er ook werkzaamheden aan de rotondes aan de Dideldomweg 
N379. De rotonde op de kruising Zuiderdiep in Nieuw-Buinen is dan weer open voor 
verkeer. Omleidingsroutes voor het verkeer worden met borden aangegeven.
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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!

Zingen in de tuin bij 
Harwi in Eeserveen

Op zondag 26 juni 
2022 organiseert 
Harwi in Eeserveen 
het evenement 
“Zingen in de tuin”. 
Marion Maters uit 
Buinen komt mooie 

pop liedjes zingen in het Nederlands en Engels.  

Zij heeft 3 jaar geleden ook al eens bij Harwi een gezellige 
middag verzorgd. Nu het weer kan zijn de eigenaren van 
Harwi en Marion blij dat de samenwerking weer opgepakt 
kan worden. Bij slecht weer gaat het gewoon overdekt door. 
De entree is gratis. Reserveren kan telefonisch 0599-287269 
of  via email: info@harwikeramiek.nl   
                                     
Harwi vindt u aan de Kanaalstraat 9, 7858 TE Eeserveen.

Borger laat zien wat voor dorp het wil zijn

In de Goede Herder Kerk (Het Anker) in Borger konden inwoners uit 
Borger woensdagavond met elkaar in gesprek gaan over de woonwensen 
in het dorp. In april is er een bewogen bijeenkomst geweest in de 
Willibrordkerk. De inwoners van Borger hebben hier laten weten dat zij 
gehoord wilden worden en inspraak willen in de bouwplannen van de 
gemeente. In de gemeente moeten de komende jaren vierhonderd woningen 
worden gebouwd. Naar aanleiding van die bijeenkomst is een groep 
betrokken inwoners opgestaan en samen met de gemeente, ondernemers en 
Dorpsbelangen hebben zij de handen in één geslagen en is de Werkgroep 
Woonwensen Borger gestart.

Florien Wiersma van de werkgroep 
laat weten dat tijdens verschillende 
vergaderingen vragen en thema’s 
bedacht zijn die relevant zijn om de 
woonwensen van inwoners in kaart 
te brengen. “Inwoners werden tijdens 
de avond verdeeld in vier groepen en 
na het welkomstwoord kregen zij de 
gelegenheid hun mening te uiten en de 
onderwerpen te bespreken. Vrijwillige 
gespreksleiders die zich ontfermden 
over de groepen hebben aantekeningen 
gemaakt. Deze worden de komende tijd 
verwerkt in een verslag. De uitkomst 
wordt samen met de resultaten van de 
enquête (die vanaf  deze week online 
en op papier ingevuld kan worden) 
en eerder verstuurde berichten van 
inwoners over drie weken aangeboden 
aan de gemeente. Eind september zal er 
een nieuwe bijeenkomst georganiseerd 
worden waarin de gemeente met een 
reactie op de opgehaalde informatie zal 
komen”.

De avond is volgens Florien Wiersma 
goed bezocht. “Als werkgroep hoopten 
wij op zoveel mogelijk reacties vanuit 
het dorp. Jong en oud, oud-Borger, 
Borger-west en het buitengebied want 
alleen op deze manier kunnen we als 
dorp aan de gemeente vertellen wat 
voor dorp we willen zijn”. De reacties 
van mensen was van één van een 
‘Ongedwongen sfeer.’, ‘Coöperatief, 
open discussies.’ 

‘Iedereen heeft kunnen zeggen wat hij 
of  zij wilde’ en ‘Complimenten en hulde 
aan de organisatie en gespreksleiders’. 
Eén van de aanwezigen was Metse 
Byma (24) uit Odoorn hij heeft altijd 
in Borger gewoond maar wil graag 
terug naar zijn geboortedorp maar een 
betaalbare starterswoning is er niet 
voor hem. Daarom heeft hij samen 
met twee families het idee ingebracht 
voor het bouwen van een aantal 
Tiny Houses. Een Tiny House is een 
nieuwe woonvorm, het zijn kleine 
volwaardige vrijstaande woningen. 
Dit is volgens Byma voor starters de 
enige mogelijkheid voor een betaalbare 
woning.

De werkgroep wil alle aanwezige 
inwoners, vrijwilligers van ’t Anker en 
de gespreksleiders dan ook ontzettend 
bedanken voor hun deelname en inzet!

De enquête wordt verstuurd aan ieder 
adres in Borger. Online is deze in te 
vullen door iedereen die zich betrokken 
voelt bij de toekomst van Borger (ook 
wanneer u niet in Borger woont). De 
papieren enquêtes kunt u inleveren bij 
de Bruna, Boni en Albert Heijn. De link 

naar de enquête online wordt gedeeld 
via Facebook, gemaild aan alle bekende 
mailadressen en via de gemeentelijke 
website.

Wilt u de enquête ontvangen en op de 
hoogte gehouden worden van de laatste 
ontwikkelingen? Laat dan uw mailadres 
achter via: woonwensenborger@gmail.
com (Week in Week uit/Martin Zaagman)

Florien Wiersma (r) als gesprekleidster bij één van de vier groepen

Metse Byma (l) zal graag zien dat er in Borger betaalbare woningen voor 
jongeren worden gebouwd

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

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar 

redactie@weekinweekuit.com
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Werd georganiseerd bij Restaurant De Gaffel
Haringparty Emmen in Valthe goed voor twaalfduizend euro

Met de veiling van het eerste tonnetje Hollandse Nieuwe is het 
haringseizoen vorige week officieel begonnen. Ook in Valthe bij Restaurant 
De Gaffel werd tijdens de Haringparty Emmen vrijdagavond een vaatje 
met de Hollandse nieuwe geveild. Het waren Vastgoed Ontwikkelaar Peter 
van Dijk uit Emmen en het Hello festival die samen het vaatje kochten 
voor drieduizend euro.

Tijdens de veiling welke werd geleid 
door de burgemeester van Emmen Eric 
van Oosterhout werden er tien items 
onder de hamer gebracht waaronder 
het vaatje met haringen. De gehele 
opbrengst van de veiling is volgens 
Harm Brüning van HB Systems die 
samen met Martijn Muller van de 
Emmer Vishandel, Roderik Seubers 
van Restaurant De Gaffel en met 
ondersteuning van Leonie Pluyter 
van Beau Business Events de party 
organiseerden, twaalfduizend euro en 
komt in zijn geheel ten goede aan Villa 
Joep.

Villa Joep is hét fonds op het gebied 
van neuroblastoom kinderkanker. 
Jaarlijks krijgen 25 tot 30 jonge 
kinderen in Nederland de diagnose 
neuroblastoom. Hun genezingskans 
is schrikbarend laag. Daarmee is 
neuroblastoom één van de meest 
agressieve vormen van kinderkanker. 
Dat blijkt ook uit de cijfers: 60% tot 
70% van de kinderen met de zwaarste 
vorm van neuroblastoom overlijdt. 
Daar wil Villa Joep verandering in 
brengen.

Martijn Muller van de Emmer 
Vishandel is enthousiast over de nieuwe 
haring die volgens hem de laatste vijftig 
jaar niet zo goed is geweest. “Het 
vetpercentage van de haring is dit jaar 
zeer hoog waardoor deze heel romig 
smaakt”. (Week in Week uit/Martin 
Zaagman)

v.l.n.r. Richard de Groot en Wim Beekman van het Hello festival, 
Emmer Vishandel Martijn Muller en projectontwikkelaar Peter van Dijk

‘Buurtgenoten hebben behoefte aan verbinding  
na 2 jaar van maatregelen’
Aanmelding Burendag 2022 van start
De inschrijving voor Burendag 2022 is weer gestart. Iedereen die zijn 
buren beter wil leren kennen kan een activiteit aanmelden op Burendag.nl. 
Organisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts zien dat er veel behoefte is 
aan verbinding tussen buurtgenoten na twee jaar van afstand houden. Met 
de 17e editie van Burendag willen ze die verbinding weer op duizenden 
plekken in het land faciliteren.

Meedoen in de samenleving begint in 
je eigen buurt. Burendag is dan ook 
ontstaan vanuit de gedachte dat buurten 
gezelliger, socialer en veiliger worden 
als buren elkaar kennen. Door op 
Burendag een activiteit te organiseren 
kunnen buren op een laagdrempelige 
manier met elkaar in contact komen. 
Het maakt het gemakkelijker om 
buurtgenoten te leren kennen die je 
normaal niet zo snel spreekt. Zo kan 
een burenbingo of  een spelletjesmiddag 
veel meer betekenis hebben voor de 

buurt dan men misschien in eerste 
instantie zou denken.
 
Buren kunnen via Burendag.
nl een aanvraag bij het Oranje 
Fonds indienen voor een financiële 
bijdrage van maximaal 350 euro voor 
hun Burendagactiviteiten en een 
Burendagpakket. Om hiervoor in 
aanmerking te komen moet de activiteit 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Deze zijn te vinden op Burendag.nl.
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PRIJS

€
 31.900,- 

BMW 1-serie - 118i Automaat 
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 33.297 km
Nieuwprijs: €43.220,-

OPEL KARL 1.0 Automaat ecoFLEX Edition 
Airco
Mei 2018 - Zilver metallic - Stof
Benzine - Automaat - 42.290 km 
Nieuwprijs: €15.820,-

PRIJS

€
 12.399,-

WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 10.500,- 

KIA PICANTO 1.0 CVVT Comfort-
PlusLine Navigator/14”LM
Juni 2018 - Beige metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld
34.487 km - Nieuwprijs: €15.550,-

PRIJS

€
 10.899,- 

FIAT 500 0.9 TwinAir Turbo 
Popstar Airco /15”LM/Audio 
/15”LM/Audio
September 2017 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
40.891 km - Nieuwprijs: €18.880,-

PRIJS

€
 12.400,- 

FIAT 500 Cabrio 1.2 Popstar 
airco/15”LM /cruise /cruise
51kW (70PK) - Januari 2017
Grijs - Stof - Benzine - Handgescha-
keld - 34.693 km
Nieuwprijs: €20.780,-

PRIJS

€
 17.399,- 

AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI
Adrenalin S-Line navi/airco
Juli 2017 - Blauw/Zwart - Stof 
Benzine - Handgeschaked
37.309 km - Nieuwprijs: €25.340,-

PRIJS

€
 12.700,- 

OPEL CORSA 1.4 Favourite navi/
airco/16”LM
Januari 2018 - Wit metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
66.655 km - Nieuwprijs: €19.880,-

PRIJS

€
 33.999,- 

VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TSI 
4Motion aut Sport navi/clima/pano
Juni 2018 - Wit/Zwart - Half leder 
Benzine - Automaat - 22.125 km 
Nieuwprijs: €43.440,-

PRIJS

€
 15.250,- 

OPEL CORSA 1.4 AUTOMAAT On-
line Ed. navi/airco /16”LM/cruise/
pdc /16”LM/cruise/pdc - 
66kW (90PK) - Januari 2018 - Grijs 
metallic - Stof - Benzine - Automaat 
21.875 km - Nieuwprijs: €21.120,-

PRIJS

€
 17.700,- 

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc - Juni 
2020 - Grijs metallic - Stof - Benzine  
Handgeschakeld - 34.490 km 
Nieuwprijs: €24.440,-

PRIJS

€
 20.900,- 

OPEL CORSA 1.2 Automaat GS 
Line navi/airco/16”LM
Augustus 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat
24.603 km - Nieuwprijs: €27.640,-

PRIJS

€
 31.799,- 

BMW 1-serie - 118i Automaat 
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 35.515 km
Nieuwprijs: €43.220,-

PRIJS

€
 18.899,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/17”LM
Juni 2018 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handge-
schaked - 43.972 km - Nieuwprijs: 
€29.770,-

PRIJS

€
 18.899,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/16”LM
Juni 2018 - Blauw metallic
Half leder - Benzine - Handge-
schaked - 54.337 km - Nieuwprijs: 
€29.440,-

PRIJS

€
 27.900,- 

OPEL GRANDLAND X1.2 T Inno-
vation navi/clima/18”LM /camera/
cruise - Augustus 2020 - Grijs 
metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 37.261 km
Nieuwprijs: €40.220,-

PRIJS

€
 42.900,- 

BMW 5 SERIE 520i High Execu-
tive navi/leder/clima /17”LM
November 2019 - Zilver metallic 
Leder - Benzine - Automaat 
18.948 km - Nieuwprijs: €70.440,-

PRIJS

€
 21.999,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2T 
130PK Elegance 17”LM/Clima/
Navi - Juni 2020 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked - 
27.360 km - Nieuwprijs: €31.770,-

PRIJS

€
 20.900,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.2 
Edition Plus navi/clima/cruise 
/16”LM
Mei 2020 - Grijs metallic - Stof 
Benzine - Handgeschakeld 
27.375 km - Nieuwprijs: €29.520,-
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

Dagelijks verse

ASPERGES
Lemenweg 4a

Drouwen
tel. 0599-564563

Hulp bij moeilijke en 
stressvolle situaties

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

Relatiecounseling wordt vaak 
gezien als een zwaar en laatste 

redmiddel voor een relatie, maar elke relatie kan wel eens een 
APK gebruiken zonder dat er direct sprake hoeft te zijn van 
een relatiecrisis. Relatiecounseling is niets meer of  minder dan 
het voorhouden van een spiegel en met behulp van een tolk 
weer met elkaar (leren) communiceren.

Cliënten aan het woord: Wij hadden/hebben een Counselor 
nodig voor onze relatie. Na een heel lang huwelijk was de 
sleur zo groot dat ik overwoog een punt achter ons huwelijk 
te zetten. Mijn man wilde nog een kans middels therapie en 
dat hebben we gedaan bij Counselors Onderweg. Dit was het 
beste wat we hadden kunnen doen. Saskia van Toorn stapte 
bij ons binnen en er was gelijk een klik. Ze is heel hartelijk, 
bezit flink wat humor en weet hierdoor wat lucht te brengen 
in de soms zeer moeilijke gesprekken. Saskia weet binnen 
de kortste keren de vinger op de zere plek te leggen, zelfs 
dingen te benoemen waar je zelf  niet aan had gedacht, je kan 
tegen haar alles vertellen. Wij zijn nu een stuk verder, het 
gaat stukken beter dankzij Saskia, maar gelukkig komt ze nog 
steeds onze kant op en kunnen we haar bellen als dat nodig is, 
iets wat we zeer waarderen!

IJzertijdstraat 27 mobiel:  06-22550152
9531RA  Borger website: www.counselorsonderweg.com
 e-mail: info@counselorsonderweg.com

Overdagvrouwenpopkoor Corral in Nieuw-Buinen 
bestaat 5 jaar
Het is inmiddels al weer vijf  jaar 
geleden dat een paar vrouwen 
in Nieuw-Buinen Jan Smale, 
koordirigent, vroegen om een 
overdagkoor te starten in Nieuw-
Buinen. Na aanvankelijke aarzeling 
door Jan en enig aandringen door de 
initiatiefnemers is Corral van start 
gegaan. Met een dertiental vrouwen 
zingen ze nu elke donderdagmorgen 
van 9:30-11:30 in het Dorpshuis 
(MFA) te Nieuw-Buinen. Twee- en 
driestemmige popnummers van de 
jaren 60-70 tot aan nu worden met 
veel enthousiasme gezongen.

Corral heeft inmiddels een aantal 
keren opgetreden op de kerstmarkt 
in het Dorpshuis en bij het event 
“Buunermond Broest”. Binnenkort 
gaan ze weer meedoen met de 
Korencarrousel van dirigent Jan en met 
het Korenfestival Borger. Er zijn nu 
zelfs geruchten dat ze mee gaan doen 
de musical van het 200-jarig bestaan van 
Nieuw-Buinen! Het is een hele gezellige 

club. De lat ligt niet heel hoog, ze 
zingen gewoon graag!

Wil je ook eens proberen of  zingen in 
een koor iets voor je is en ga je liever 
overdag daarvoor op pad?  

Kom dan eens een keer kijken (en 
meedoen). Aanmelden hoeft niet. Meer 
info op www.zingenmetjan.nl/corral of  
bel 06 – 51 49 17 13.

Altijd een gezellige boel bij Corral. (Foto: Purisa)

ViaTrox in Gieten werd officieel geopend

Afgelopen vrijdag was de officiële opening van ViaTrox in Gieten. Bij de 
opening waren zo’n 220 mensen aanwezig. Michel Trox, eigenaar van de 
systeemtherapiepraktijk, is erg blij met zoveel interesse in zijn bedrijf. Tot 
vier jaar geleden werkte hij nog bij een grote zorginstelling in Groningen.

‘Ik werkte tot vier jaar geleden bij Lentis 
in Groningen. Daar werkte ik met 
jongvolwassenen en gezinnen. Maar 
wat ik wilde en deed, paste niet binnen 
een grote organisatie.’ Trox vond het 
belangrijk dat je de mensen meer waren 
dan een patiënt. Hij wilde weten wie 
de mensen waren en wat zij belangrijk 
vonden. ‘Dat lukte niet binnen een 
uurtje’, vertelt Trox.

Toen de regels aangescherpt werden 
binnen de zorg is Trox voor zichzelf  
begonnen. ‘Ik heb in Gasselterboerveen 
een ruimte gehuurd. Daarnaast heb 
ik twee collega’s met veel ervaring 
gevraagd om op ZZP basis bij mij te 
komen werken.’ Dat werd een groot 
succes, want in april 2021 is de eerste 
mederwerker in dienst gekomen en 
op dit moment werken er negen 
medewerkers en zijn er nog negen 
ZZP’ers bijgekomen.

‘Mijn visie op zorg is om kwalitatief  
goede zorg te bieden, laagdrempelig 
en samen op te pakken met mensen 
met veel ervaring en dezelfde visie. We 
nemen het hele gezin mee, want een 
probleem staat nooit op zichzelf.’ Trox 
zegt dat alles invloed op elkaar heeft. 
Daarom nemen ze niet alleen de ouders 
mee, maar ook het hele gezin, de school 
en andere belangrijke personen binnen 
het gezin, bijvoorbeeld de opa’s en 
oma’s.

Inmiddels behandelt ViaTrox zo’n 140 
gezinnen en dat doen ze op een unieke 
manier. ‘Als je als gezin binnenkomt 
moet je je gelijk welkom voelen. We 
hebben een paludarium (een aquarium 
en terrarium in één) en er loopt een 
hondje rond. Door iedereen iets te 
bieden waar ze naar kunnen kijken, 
vertraag je het gedrag om op de 
telefoon te zitten, zodat je tot rust en 
tot ontspanning komt.

De opening ging volgens Michel Trox 
niet om zijn welkomstpraatje die hij had, 
maar om een gezellige middag. ‘Het is 
niet iets van mij, maar van de gezinnen. 
Wij faciliteren voor mensen waarbij 
het gezin uit balans is. We hebben een 
moestuin en een keuken waarin gewerkt 
kan worden. We vinden het belangrijk 
dat de mensen meer uit hun hoofd 
komen en meer in hun lijf  terrecht 
komen’, sluit Trox af. (Week in Week uit 
/ Rutger Breider)

Avitec uit Nieuw-Buinen deed mee aan Dag van de 
Bouw in Stadskanaal
Afgelopen zaterdag was het in heel Nederland Dag van de Bouw. Die 
dag is speciaal in het leven geroepen om mensen te laten zien hoe het 
er in de bouw- en infrawereld aan toegaat en wat onder meer bouw- en 
infrabedrijven doen. Avitec uit Nieuw-Buinen deed ook aan de dag mee 
en kon in het kader daarvan laten zien hoe het bedrijf  actief  is met de 
realisatie van het project Centrumvernieuwing Stadskanaal.

Maar liefst vier jaar lang is Avitec al met 
de vernieuwing van het winkelcentrum 
bezig. Het resultaat mag er zijn: 
een compacter winkelcentrum met 
ook de realisatie van een zevental 
appartementen aan de Navolaan 
in het nieuwe Stadspaviljoen. Nog 
voor de bouwvak moet alles gereed 
zijn en kunnen de eerste bewoners 
hun nieuwe woning gaan betrekken. 
Geïnteresseerden konden een kijkje in 
de aanstaande appartementen komen 

nemen en er was ook gelegenheid 
tot het stellen van vragen die door 
medewerkers van Avitec werden 
beantwoord.

Ook het Europaplein is vernieuwd 
door de realisatie van een groene 
oase: feitelijk een ‘stadstuin’ waar men 
heerlijk kan genieten van het groen en 
de activiteiten die er in de komende 
jaren zullen plaatsvinden. Tevens was er 
voor de kinderen een speurtocht door 

het centrum verzorgd en was er een 
rondleiding. “We wilden door deze dag 
de mensen ook enthousiast maken voor 
het vak van bouw en infra en dan vooral 
de jongeren, want op dit vakgebied is 
heel veel werk. Ook bij Avitec”, sprak 
Albert Kamps van Avitec. (Week in Week 
uit / Gerry Grave)
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur

bij de Bruna in Borger.

De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.

  Dag lieve
  Dag lieve man
  Dag lieve man en vader
  Dag lieve man, vader en opa
  Dag lieve Piet

Intens bedroefd om zijn afscheid, maar oprecht 
dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven voor 
ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat 
na een kortdurende ziekte is overleden

Piet Hospers

* 4 februari 1938                          † 16 juni 2022

  Tinie

  Bert en Louisa
  
  Alette en Sylvester
            Cas

 
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

De Linden 28, 7872 RT  Valthe.

Casper Mentink uit 
Gasselternijveen vertelde 
hoe hij boert in 
Gasselternijveen

Afgelopen week keek de stuurgroep van ‘Boer Burger 
Natuur Drenthe’ bij een mooi voorbeeld van 
natuurinclusief  boeren: bij Casper Mentink in 
Gasselternijveen. 
 
Casper vertelde over hoe hij met zijn Black Angus runderen 
en de paarden boert aan de Hunze, passend bij het landschap.

25 juni Open tuin Poppy’s 
garden
Zaterdag 25 juni  bent u weer van harte welkom in 
de tuin van Eefje en Jaap Lensen. Er is weer veel te 
beleven in deze gevarieerde tuin. Van mooie borders tot 
wilde bloemen. Er zijn veel verschillende hoekjes met 
geheel eigen sferen. Het is een tuin van bijna 5000 m2, 
waar ecologisch getuinierd wordt. Er zijn veel bomen, 
struiken en bloemen waar vogels, insecten en andere 
dieren baat bij hebben. Ondanks de flinke stormschade 
van februari jl. is het de moeite waard om te zien hoe 
de natuur zich herstelt (met een beetje hulp van de 
eigenaren).

Geniet van natuur in 
de tuin, gezondheid 
in kruiden en buiten 
zijn, creativiteit 
is te zien aan de 
schilderijen van 
Eefje en beeldjes 
van Jaap. Er is een 
pottenbakster, 
Renske aanwezig die 
een demonstratie geeft op de draaischijf. Kruiden zijn er om 
te bewonderen, te ruiken en te zien wat je er mee kunt doen.

U kunt plantjes kopen en misschien wel meer. En natuurlijk 
zijn er drankjes en hapjes. Van harte welkom tussen 11.00 en 
17 uur. Hornsedijk 4 in Buinen.

Jaap en Eefje Lensen

Nieuwe datum voor 
“Meuk is leuk!” markt in 
Gasselternijveen
I.v.m. tragische omstandigheden is de Meuk is leuk! 
– markt,  die aanvankelijk op 18 juni jl. gehouden zou 
worden verplaatst naar zaterdag 2 juli a.s. Er hadden 
zich 75 woonadressen aangemeld voor het aanbieden 
van hun spullen.

De organisatie verwacht dat ongeveer hetzelfde aantal 
ook op de nieuwe datum mee zal doen. Eventuele nieuwe 
aanmeldingen kunnen nog t/m  28 juni a.s. bij het Dorpsloket 
ingediend worden. 

info@dorpscoopdebrug.nl / 06 – 28 35 98 41

“Knooien in ’t duuster” 
van Andries Middelbos
Boekpresentatie in 
Gasselternijveen
Vrijdagmiddag 1 juli a.s. zal Andries Middelbos zijn 
verhalenbundel “Knooien in ’t duuster” presenteren in 
zijn woonplaats Gasselternijveen in de Protestantse Kerk 
aan de Vaart 5.

De presentatie is van 14.30 uur tot ca. 16.00 uur. De inloop 
is vanaf  14.00 uur. Naast de presentatie zal Andries verhalen 
voorlezen uit de bundel, liedjes ten gehore brengen en andere 
verhalen vertellen. Na afloop bestaat demogelijkheid een 
gesigneerd exemplaar te kopen.

De entree bedraagt € 5,00 en daarvoor ontvangt u twee 
kopjes koffie/thee met iets lekkers. Opgave is mogelijk t/m 
zaterdag 24 juni a.s. via het Dorpsloket: 
info@dorpscoopdebrug.nl / 06-28359841.

God is liefde.
Die in de liefde blijft, 

blijft in God 
en God blijft in Hem

1 Joh.4:16 

Veilig in Jezus’ armen dicht bij Hem nu en voortaan
geborgen in Zijn erbarmen, gezegend in Zijn naam

is in liefde heengegaan mijn lieve man 

Johan Gerhard 
Schulte

Jo
 9 augustus 1943                                            † 12 juni 2022

 56 jaar

Willy Schulte-Zuidema

Kinderen en kleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar het team Buurtzorg 
voor de liefdevolle verzorging.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Rooilaan 150, 7876 GW Valthermond
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Veldrit Gieten na 33 edities geen 
contractverlenging Superprestige
De internationale veldrit in Gieten is door Flanders Classics na 33 jaar niet meer 
opgenomen in het Superprestigeklassement, een contractverlenging bleek niet tot de 
mogelijkheden te behoren. Vanaf  januari 2022 zinspeelde Flanders al op een mogelijk 
afscheid, maar telkens werd de lijn weer opengehouden omdat er problemen waren 
met andere organisaties. Het gevoel leeft dan ook dat Gieten hierdoor als speelbal kon 
worden gebruikt.

Vanaf  januari werden telkens beloften 
gedaan dat er op korte termijn een definitieve 
beslissing zou volgen. In februari was de kans 
75% dat Gieten moest afvallen, dan weer 
90%, vervolgens half  mei weer 50%.  Kansen 
leken te keren. Chris Mannaerts c.s.  (namens 
Flanders) bleven maar toezeggingen doen, 
maar kwamen deze nimmer na. Het initiatief  
moest herhaaldelijk vanuit Gieten komen om 
weer in contact te komen. Steeds weer werd 
de organisatie van Gieten geconfronteerd met 
de mededeling dat er nog geen duidelijkheid 
was. “We zijn er nog niet uit”. Uiteindelijk 
heeft de Gieter organisatie half  mei een 
deadline gesteld van 4 juni om duidelijkheid 
te krijgen. Vrijdagmiddag 3 juni kwam er, na 
een reminder,  via een tussenpersoon een 
telefoontje dat het wel haast zeker was dat 
Gieten buiten de boot zou vallen. Maar dat er 
nog steeds geen 100% zekerheid kon worden 
gegeven. Dus wederom werd Gieten aan het 
lijntje gehouden. Hierop heeft de organisatie 
aangegeven dat zij niet langer als speelbal 
wil worden gebruikt, en dat de tijd om te 
organiseren op 2 oktober wel heel kort werd.

Twee andere organisaties die wel een contract 
aangeboden hebben gekregen (Boom en 
Heusden Zolder), hebben nog geen datum 
op de UCI-kalender en zijn tevens een 
samenwerking aangegaan met Golazo. Dit 
moet wel tegen het zere been van Flanders 
Classics zijn. Immers met Niel nu 3 Golazo 
wedstrijden binnen Superprestige, en de 
gesprekken met deze organisaties lopen nog 
steeds. Het is wel steeds duidelijker geworden 
dat Flanders Classics van Gieten af  wil, 
maar zolang het afscheid nog niet formeel 
was, kon dit als stok achter de deur worden 
gebruikt ten opzichte van de genoemde twee 
organisaties. 

De Veldrit van Gieten heeft wel een datum 
op de internationale UCI-kalender en wel op 
zondag 2 oktober 2022. De organisatie zal 
voor deze datum blijven opteren en zal nu 
haar eigen plan gaan trekken.

Voor de meest succesvolle veldritorganisatie 
in Europa (46x een internationale 
veldrit waarvan 33 x Superprestige, 
1x een wereldkampioenschap, 6x een 
nationaal kampioenschap en in 2021  het 
gehele technische gebeuren van het EK 
Veldrijden), is dus geen plaats meer binnen 
de Superprestige. Dit ondanks de altijd 
vlekkeloos verlopen edities, die door de 
juryleden jaarlijks met hoge cijfers werden 
beoordeeld en door de UCI jaarlijks weer met 
de status Categorie 1 werden beloond. Ook 
vanuit renners was de belangstelling voor de 
veldrit in Gieten groot.  

Ook in “coronatijd” is Gieten 
de enige organisatie binnen het 
Superprestigeklassement die 2x georganiseerd 
heeft . Dit onder moeilijke omstandigheden. 
Immers zonder publiek en zonder vips, maar 
wel alles in het belang van het veldrijden.

Al deze zaken lijken niet te tellen en er 
is ogenschijnlijk maar één belang: het 
commerciële belang van Flanders Classics. 
Op zich is dit natuurlijk niet nieuw in de 
sport, maar het minste wat je als organisatie 
(die 33 jaar deel heeft uitgemaakt van 
Superprestige) mag verwachten is dat er 
evaluaties worden gehouden en  overleg 
plaats vindt om te kijken of  er mogelijkheden 
zijn voor contractverlenging en wat Gieten 
daar aan bij kan/moet dragen. Deze 
mogelijkheden zijn de Gieter organisatie niet 
geboden en dat steekt nog het meeste.

Als reden wordt steeds weer aangedragen 
dat Gieten een dure organisatie is, vanwege 
de verplaatsingen uit België en dat Belgische 
sponsoren niet op Gieten zitten te wachten 
vanwege de afstand. Vreemd is dat diezelfde 
sponsoren en toeleveranciers ogenschijnlijk 
zonder bezwaar wel meegaan naar 
wereldbekerwedstrijden in Amerika, Italië, 
Spanje en Tsjechië, dit ook voor Flanders 
Classics.

Drie jaar geleden noemde de directeur van 
Flanders Classics, Wouter Vandenhaute 
Gieten een mooie, sterke organisatie met 
een uniek parkoers. Flanders wilde juist 
unieke parkoersen aanbieden en vroeg toen 
ook of  Gieten niet toe wilde treden tot de 
Wereldbekercyclus. Er is toen vanuit Gieten 
een bidbook gemaakt, maar tot op heden 
is er nooit een formele afwijzing geweest. 
Wel werd Gieten toen contractueel weer 
opgenomen in het Superprestigeklassement.

Het is helaas pijnlijk duidelijk geworden dat 
de veldrit in Gieten de status Superprestige 
niet meer mag voeren en dat Superprestige 
enkel meer is voorbehouden aan Belgische 
organisatoren. De wijze waarop Flanders 
Classics met een organisatie als Gieten 
omgaat, verdient echter zeker niet de 
schoonheidsprijs. Hopelijk blijft de mooie 
veldritsport de komende jaren behouden.

Wat blijft bij de Gieter organisatie, is de trots 
dat ze 33 jaar de status Superprestige mocht 
voeren en de dierbare, warme en familiaire 
contacten met medeorganisatoren in Asper-
Gavere, Diegem, Middelkerke, Merksplas 
en Zonhoven. En zo ook met enige 
toeleveranciers die altijd graag naar Drenthe 
kwamen en de plezierige samenwerking met 
de Gieter organisatie roemden.

Huurdersvereniging De Deelmacht: 
met de vuist op tafel voor de huurder in 
Aa en Hunze
Het bestuur van huurdersvereniging De Deelmacht verveelt zich geen moment. 
Er speelt altijd wel iets in of  rondom de 1500 huurwoningen van De Volmacht in 
de gemeente Aa en Hunze. Kleine en grote zaken waarbij het van belang is dat de 
huurder wordt gehoord, waarin bemiddeling nodig is of  waarbij duidelijk wordt 
gemaakt dat het geld de huurder niet op de rug groeit.

Voorzitter Willemien Hoving en 
penningmeester Adriaan de Ruiter doen dat 
allemaal met verve, namens de groep van 
1500 huurders waartoe ze zelf  behoren. 
Hoewel: niet alle 1500, maar formeel 800. 
Want er zijn ook 700 huurders die er geen 
45 cent per maand voor over hebben dat een 
paar mensen opkomen voor hun (financiële) 
belangen.

Energierekening
En die belangen zijn groot; steeds groter: 
'Een onderwerp waar we nu volop mee 
bezig zijn is de energietransitie; het isoleren 
en verduurzamen van huizen. De overheid 
wil dat graag en de huurders die hun 
energierekening flink zien stijgen willen dat 
nog veel liever. Maar De Volmacht moet 
het uitvoeren. En op een manier waarin de 
huurders zich kunnen vinden. Dat is aan ons 
om dat uit te leggen, desnoods met de vuist 
op tafel', aldus een strijdvaardige Hoving.

Scheldende buurvrouw
Naast grote financiële kwesties, renovaties 
en projecten, gaat het ook om 'kleine' zaken. 
'We zijn vaak het eerste aanspreekpunt als er 
sprake is van overlast of  conflicten. Je ziet de 
gekste dingen voorbij komen. Zo meldde zich 
iemand die zich stoorde aan de buurvrouw 
die steeds tegen een kat stond te schelden. 
Uiteindelijk zaten we met beide partijen 
en vijf  instanties om de tafel om dit op te 
lossen.'

Verpaupering
De Deelmacht vormt de ogen en oren van 
de buurt: 'We krijgen veel signalen over 
onderhoud en dreigende verpaupering, niet 
alleen van de huizen zelf  maar ook van de 
woonomgeving. Ik was afgelopen jaar met 
een opzichter van de Volmacht op pad, en 
kon alle plekken aanwijzen die ons ter ore zijn 
gekomen. Wij horen het vaak als eerste als 
er ergens iets mis is. En gaan er mee aan de 
slag', verzekert De Ruiter.

Drukke vergadering
Op woensdag 22 juni (19:30 uur in Hotel-
Restaurant Zwanemeer) is er de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van De 
Deelmacht, waarin de huurders hun zegje 
kunnen doen. Naar verwachting zal het een 
drukte van belang worden; wat eind vorig 
jaar ook al het geval was toen bleek dat de 
energierekening fors omhoog zou gaan. 
'Dat raakt de mensen in hun portemonnee. 
Dan zie je dat ze graag met z'n allen een 
vuist willen maken om iets te doen aan die 
torenhoge kosten. Dat zal nu niet anders 
zijn. En dat kunnen we ook samen, als De 
Deelmacht. We hopen dat we daarin flink 
worden gesteund. Dat betekent ook dat we 
helpende handen in het bestuur goed kunnen 
gebruiken', benadrukt Hoving. 'En het is 
in de bestuursvergaderingen nog gezellig 
ook', voegt De Ruiter daar niet geheel ten 
overvloede aan toe.

Info: www.dedeelmacht.nl

Burgemeester Jan Seton en Kinder-
burgemeester Sterre de Jonge openden 
De Huiskamer van Odoorn

In Odoorn is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het realiseren van De 
Huiskamer. De Huiskamer van Odoorn moet volgens Lammie van der Tuuk de 
ontmoetingsplek voor de inwoners uit het dorp worden. “Iedereen hoort erbij en is 
hier welkom om bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten of  een kopje koffie te 
drinken aan de leestafel”.

De officiële opening van De Huiskamer 
was zaterdag. Burgemeester Jan Seton en 
kinder-burgemeester Sterre de Jonge waren 
hiervoor uitgenodigd om samen de officiële 
openingshandeling te verrichten. Ze waren 
eerst op de oude locatie van de bibliotheek 
aan de Langhieten in Odoorn geweest. Hier 
werd samen met alle medewerkers de deur 
van de oude bibliotheek voor de laatste keer 
op slot gedraaid waarna het gezelschap in 

een bolderkar naar de nieuwe locatie werd 
gereden. Ze werden hier meegenomen in de 
ontwikkeling van de Huiskamer van Odoorn 
waarna aansluitend de opening volgde en 
iedereen onder het genot van een hapje 
drankje het gebouw kon bewonderen. (Week 
in Week uit/Martin Zaagman)

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

Gasselter fietsavonden gaan weer 
van start
Dinsdag 28 juni a.s. gaan de Gasselter fietsavonden weer van start. Vier 
dinsdagavonden kan er weer gefietst worden op de mooiste routes die zijn 
uitgestippeld door Jan Willem Braams. Plekjes waar je haast nog nooit bent langs 
gefietst.

De routes worden via pijlen aangegeven, 
maar u kunt ook ter plekke een qr code 
scannen waar de route op staat. Om ook de 
campinggasten in de omgeving mee te laten 
doen kan er al vanaf  14.00 uur worden gestart 
vanaf  Dorpshuis De Trefkoel in Gasselte. 
U kunt tot 19.00 uur starten. Iedere dinsdag 
kunt u kiezen tussen 2 verschillende routes: 
40 of  20 km. De 20 km is zeer geschikt voor 

ouders met kinderen. Onderweg is er een 
pauzeplaats ingericht waar u een kop koffie/
thee of  ranja en een lekkere versnapering 
van Echte Bakker Timmer krijgt. Deelname 
is slechts 5 euro p.p. en kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis meedoen. U kunt zich bij de 
start aanmelden, maar u mag zich ook al van 
tevoren aanmelden via  
www.gasselter-fietsavonden.nl
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Een wandeling door boswachterij Gieten - Borger
Seizoenswandeling bij Buitencentrum Boomkroonpad 
vanuit Drouwen
Op zondag 26 juni kunt u met het hele gezin mee met een gids van 
Staatsbosbeheer voor een educatieve seizoenswandeling. De gids van 
Staatsbosbeheer neemt u graag mee voor een wandeling door boswachterij 
Gieten – Borger. Tijdens de wandeltocht vertelt de gids u graag over 
het ontstaan van Boswachterij Gieten – Borger, over het gevarieerde bos 
en de vele soorten dieren die hier leven. Elk seizoen heeft zijn eigen 
aandachtspunten. In mei merk je dat het voorjaar begonnen is. Het bos 
in nu weer groen als van oudst. Weet u welke boom er in het voorjaar het 
eerste begint met groen worden? De vogels zijn druk met het voeren van 
hun jongen. Voor we het weten vliegen ze alweer uit.

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

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

Informatie
De seizoenswandeling vindt plaats 
op zondag 26 juni a.s., start om 13:30 
uur en duurt ongeveer anderhalf  tot 
twee uur. Het is handig om stevige 
wandelschoenen aan te trekken. De 
kosten zijn € 6,- voor volwassenen 
en € 4,- voor kinderen van  4 t/m 
12 jaar. Vooraf  aanmelden: www.
staatsbosbeheer.nl/activiteiten. Plaats: 
Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN in 
Drouwen. Voor meer informatie 
en overige activiteiten kun je 
kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad

De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!
Het 2e nummer van 2022 over de historie van de voormalige  

gemeente Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.
Vijf  Stolpersteine in Valthermond (Jan Ottens), Veenkoning en wa-

ternimf  (Jacob Westendorp), Twee aan elkaar verwante families Tewis 
in Exloo (Geert van Rossum Hzn.†), Bareld Komduur vermoord in 

1923. (Geert Komduur), Voorplaat: Familie Haandrikman Exloo 1913, 
Oderen verandert: Warenhuis Geerts in Exloo (Roelof  Hoving), Rond-
blik: Wolven (Jan Wierenga), Herkent u het nog?: Klijndijk groepsfoto 
met Bertus Kienecker en reisvereniging Fabrieksstraat, Middenplaat: 

Camping ’t Vlintholt in jaren zestig, Uit de krant: ‘Jammer dat zo weinig 
mensen naar de kerk gaan.’ over Jan Woering. 

Bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek in Valthermond en Odoorn, 
het Vervenershuus in Valthermond en boekhandel Read Shop Boelens 

(Emmermeer).

TE KOOP
Nieuwe aardappelen

Zuiderdiep 65  |  Drouwenermond
Tel. 06 - 25 38 42 48 

Voorzitter Roelof Wanders van EEC geeft niet op:
EEC moet en zal blijven bestaan
EEC staat nog altijd op de kaart 
en dat al vele jaren lang. De 
voetbalvereniging moet dan ook 
blijven bestaan, vindt voorzitter 
Roelof  Wanders (foto). Hij doet er 
alles aan en ook al is het enige elftal 
dat de club nog rijk is een team dat 
niet in de standaardklassen speelt, 
het is hem om het even. Sterker nog: 
dat is al heel wat en als dat zo blijft 
dan is dat de redding van EEC.

Bij de club vertrokken de laatste jaren 
veel spelers: of  naar Buinen, of  naar 
Borger of  naar een andere club. Spelers 
van clubs uit de buurt meldden zich 
niet aan, jeugd is er niet en dus wordt 
het alsmaar lastiger te kunnen blijven 
bestaan. 

Tóch is de club erin geslaagd een aantal 
spelers voor het komend seizoen vast 
te leggen. Wanders: “Er komen steeds 
wel een paar bij en dat moet ook. Tóch 
weet je nooit of  die nieuwe spelers er 
ook altijd zullen zijn en dus al dan niet 
kunnen spelen.”

Daarom heeft Wanders samen met 
andere clubmensen een soort van 
zekerheidje ingebouwd en wel de 
‘garantie’ van het altijd aanwezig zullen 
zijn van vijftien huidige spelers. “Daar 
moet nog wél wat bij hoor. Het liefst 
vijf, maar ons doel is minimaal achttien 
spelers te hebben zodat we kunnen 

blijven voetballen. Er hoeft maar dit 
te gebeuren en er zijn niet genoeg 
spelers.” 

De voorzitter hoopt dan ook – net als 
in een eerder, recent artikel in deze 
krant – dat nieuwe leden zich zullen 
aanmelden. “Het is een leuke, kleine en 
gezellige club. We spelen in de reserve 
zondag vijfde klasse. We trainen op de 
woensdagavond en natuurlijk zal niet 
iedereen er dan altijd zijn, maar lekker 

even nazitten is ook belangrijk. Het 
is een sociaal gebeuren en het is goed 
voor de onderlinge band.”

Spelers voelen zich hier dan ook snel 
thuis.” Wanders kan het weten; hij is 
een ras-EEC’er en is er al vanaf  zijn 
jeugdjaren te vinden. Wanders’ EEC 
moet het zijn gegund een waardig 
bestaan te kunnen geven. (Week in Week 
uit / Gerry Grave)

Drentse onderneming  
van het jaar: nominatie  
White Goblin Games uit  
2e Exloërmond
De uitgever van bord-, kaart- en dobbelspellen White 
Goblin Games uit 2e Exloërmond is doorgedrongen trot 
de laatste tien genomineerden voor ‘Drentse onderneming 
van het jaar’. White Goblin Games is als hobby ontstaan en 
is in korte tijd uitgegroeid tot een wereldspeler in de bord- 
kaart- en dobbelspellen.

De spellen van White Goblin Games zijn wereldwijd 
verkrijgbaar bij grote ketens, boekhandels en 
spellenspeciaalzaken. Het bedrijf  won al prijzen zoals 
‘Speelgoed van het Jaar’, de ‘Nederlandse Spellenprijs’ en de 
‘Gouden Ludo’. Wethouder Jeroen Hartsuiker is blij met de 
nominatie: “Borger-Odoorn telt met zo’n 2.000 bedrijven 
slechts 5% van alle Drentse ondernemingen. Toch leverden 
we al een paar keer de winnaar van deze prijs. Avitec uit 
Nieuw-Buinen won in 2019, maar daarvoor wonnen ook 
Royal Goedewaagen uit Nieuw- Buinen, Schutrups uit 
Exloo en Queens Grass uit Borger. Allemaal innovatieve en 
creatieve ondernemingen waarop we, net als op vele andere 
overigens, trots zijn: ze leveren een grote bijdrage aan onze 
lokale economie, samenleving en bekendheid.” De tien 
genomineerde ondernemingen presenteren zich nader op de 
nominatiebijeenkomst van 5 juli in het Gevangenismuseum te 
Veenhuizen. Die avond worden drie bedrijven verkozen om 
door te stromen naar de feestelijke finale op 6 oktober in het 
Atlas theater in Emmen.

3x is geen scheepsrecht voor SIVO-festival dat Borger 
opnieuw laat wachten
Vorige week werd bekend dat het SIVO-festival voor de derde keer 
niet door kan gaan. Waar we afgelopen weken in de regio veel festivals 
en activiteiten weer door zagen gaan na een ‘coronapauze’, vond de 
organisatie van het SIVO-festival het nog niet verantwoord om dit jaar 
dansend de zomer door te komen.

‘Toen we vorige week onze partners 
vertelden dat het evenement niet door 
kon gaan, vonden de meeste mensen 
het erg jammer dat het niet door kon 
gaan’, vertelt Sjoerd Looijenga. ‘Nadat 
er afgelopen week de journaalbulletins 
weer met nieuws over het oplopende 
aantal coronabesmettingen kwamen, 
kregen we al snel berichten dat onze 
partners het een goede keuze vonden.’

Het probleem van het dansfestival is 
dat het geen standaard zomerfestival 
is. Bij een zomerfestival kan je prima 
afstand houden. Bij dansen moet 
je elkaar aanraken en is de afstand 
minimaal. Het was volgens Looijenga 
al langer de vraag of  het überhaupt 
door kon gaan. ‘We kunnen niet voor 
iedereen de structuur van het festival 

omgooien. We zijn geen olympische 
spelen. Zij kunnen met een miljoen 
euro extra ruimte creëren voor een 
bubbel.’

Ook is het vinden van gastgezinnen 
al jaren een probleem. ‘Mensen 
zijn huiverig om vreemden in huis 
te nemen. Nu al helemaal, na de 
coronatijd. Daarnaast mag je ook niet 
vragen of  de mensen ingeënt zijn, want 
dat is een privékwestie.’ Afgelopen jaar 
heeft de organisatie al eens gekeken 
naar een groot evenementcomplex 
waar ze de dansers bij elkaar kon 
zetten, maar dat kost extra geld. ‘We 
kunnen zo dan een bubbel creëren 
voor het festival, maar dat kost wel 
twintigduizend euro extra en dan wordt 
het festival ook duurder.’

Ook de dansers hadden verschillende 
eisen om mee te doen aan het 
dansfestijn. Zo wilde Mexico niet 
meedoen aan het openingsdefilé, want 
ze kwamen zo te dicht bij alle mensen. 
Andere landen wilden wel komen, maar 
dan moest iedereen een mondkapje op, 
zelfs het publiek. ‘Daar kunnen we niet 
aan beginnen, want in Nederland is dat 
helemaal afgeschaft.’

De gemeente Borger-Odoorn betreurt 
de afgelasting, maar begrijpt het festival 
wel. ‘De gemeente vindt het jammer 
dat Borger voor de derde keer op rij 
moet wachten totdat het SIVO-festival 
daar kan plaatsvinden. De gemeente 
maakt zich zorgen om de toeristische 
trekpleisters in Borger. Naast ons 
festival en het hunebedcentrum heb 
je bijna geen grote activiteiten in de 
hunebedhoofdstad.’ (Week in Week uit / 
Rutger Breider)
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en het vinden van een woning

info@woonservice.nl

0593 56 46 00

www.woonservice.nl

Wist u dat... voor problemen met uw brandmelder kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week 

rechtstreeks contact opnemen met de Energiewacht, via het telefoonnummer 088 555 3000.

De prijs voor energie is flink gestegen. En van de kassabon voor boodschappen 
worden we ook niet vrolijk. De prijzen rijzen de pan uit en dat voelen we in 
onze portemonnee. Wist u dat er allerlei regelingen en toeslagen zijn waar u 
misschien wel recht op heeft? De VoorzieningenWijzer helpt u daarbij. 

Check het zelf of vraag een 
gratis adviesgesprek aan op
DATGELDTVOOR MIJ.NL

De VoorzieningenWijzer?  
Woonservice biedt samen met een aantal 
gemeenten De VoorzieningenWijzer aan. Met  
De VoorzieningenWijzer weet u welke toeslagen 
en/of regelingen voor u gelden en bijvoorbeeld 
of u wel de best passende zorgverzekering heeft. 
Met De VoorzieningenWijzer heeft u al gauw  
€ 500,- meer te besteden per jaar. Dat is toch 
echt de moeite waard!

Gratis en vertrouwelijk 
Als uw gemeente is aangesloten bij  
De Voor zieningenWijzer, kunt u zelf checken 
via www.watgeldtvoorjou.nl wat voor u geldt via 
de online ondersteuning. 

Wilt u liever een persoonlijk adviesgesprek? 
Vraag dan via de website een gratis 
adviesgesprek aan. Liever telefonisch 
aanmelden? Neem dan contact met ons op via 
0593 56 46 00.

WAT GELDT VOOR U? 

Bespaar gemiddeld € 500,-
met toeslagen, regelingen en verzekeringen.

DAT GELDT
VOOR MIJ

BASISSCHOOLLEERLINGEN OP PAD 
MET WOONSERVICE

Zij gingen u voor:

Goed idee 
voor uw 
buurt? 

Woonservice 
Buurtfonds  

betaalt mee!

€2000,- €275,-€4000,-
12 nieuwe bankjes
Stichting Dierenweide 
‘t Stroomdal Beilen

Opknappen speeltuin 
Buurtvereniging 
Oosterveld in Odoorn

Nieuw servies 
Bewonerscommissie 
seniorencomplex 
Maarshorst in 
Stadskanaal

Het Woonservice Buurtfonds is er voor ideeën en initiatieven van 
bewoners in wijken/straten waar Woonservice woningen verhuurt.

Is deze cheque  
voor uw buurt, 
dorp, stichting 
of vereniging?

Kijk op www.woonservice.nl/buurtfonds voor meer informatie!

Op woensdag 8 juni gingen de basisschoolleerlingen van groep 5 
& 6 van stichting Kits Primair een dag op pad met onze collega’s. 

Werkvoorbereider Jos nam ze mee naar de bouwplaats van de nieuwbouw in 
Exloo. Collega’s Hendrik en Anita vertelden hen alles over energie besparen 
en welke hulpmiddelen er voor ouderen zijn om langer thuis te wonen. En bij 
opzichter Robert mochten ze de handen uit de mouwen steken, want er moest 
een hoop gerepareerd worden.

Collega’s van de toekomst 
Deze dag is onderdeel van het talentenstimuleringsprogramma: de Techniek 
Bedrijventoer. Twee keer per jaar gaan de leerlingen langs bij bedrijven die 
werken in de techniek. Hendrik Timmer: ”Het is een mooie kans om kinderen de 
wereld van techniek te laten ontdekken. En daar werken wij natuurlijk graag aan 
mee.”

  "Ik heb nu een 
betere zorgverzekering"  "Ik heb nu een 
betere zorgverzekering"
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MBO-praktijkverklaring voor 
statushouders uit  
Borger-Odoorn en Stadskanaal

Een groep van 17 statushouders uit de gemeenten Borger-Odoorn en Stadskanaal 
heeft op 15 juni een MBO-praktijkverklaring ontvangen. Daarmee kunnen ze 
aantonen dat ze over voldoende vakvaardigheden beschikken als assistent installatie- 
en constructietechniek of  assistent bouwen, wonen en onderhoud. In deze sectoren 
is momenteel veel vraag naar personeel. Door een goede samenwerking tussen de 
gemeente Stadskanaal, Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn, Noorderpoort, Alfa-
college en de GAP Academy in Stadskanaal konden deze statushouders zich in korte 
tijd scholen in nieuwe vaardigheden.

Met een MBO-praktijkverklaring kunnen 
mensen laten zien wat ze in de praktijk 
kunnen. De praktijkverklaring is een eerste 
opstap naar werk of  een vervolgopleiding. 
Voor het behalen van de MBO-
praktijkverklaring hebben de statushouders 
op de werkleerafdelingen van GAP Academy 
laten zien dat ze het vak als assistent in 
de praktijk beheersen en hiermee verdere 
stappen kunnen maken naar betaald werk. Ze 
kunnen ook kiezen voor een combinatie van 
werken en vervolgopleiding.

Knappe prestatie
Coördinator Hilde Grooten van GAP 
Academy: ‘Het is voor het eerst dat zo’n 
grote groep statushouders een leertraject 
heeft afgerond met een erkende MBO-
verklaring. En het is een knappe prestatie 
dat een groot deel van deze kandidaten naast 
het praktijkleren ook hun inburgeringstraject 
volgen of  hebben gevolgd. Tijdens het 
praktijkleren bij de GAP Academy hebben 
we veel tijd en aandacht besteed aan de 
beheersing van vaktechnisch Nederlands.’ 
De GAP Academy is een opleidingsinstituut 

dat als doel heeft om de kloof  (gap) tussen 
de vraag van werkgevers en het aanbod van 
werknemers te overbruggen. Deze opleiding 
is gefinancierd door de gemeente Stadskanaal 
en de Stichting Sociale Teams Borger-
Odoorn, die daarvoor een subsidie ontving 
van de Arbeidsmarktregio Drenthe.

Werken aan toekomst
Op 15 juni werd de groep statushouders in 
het zonnetje gezet op de opleidingslocatie 
van GAP Academy in Stadskanaal. Samen 
met familie, vertegenwoordigers van de 
gemeenten en de betrokken opleidingen 
namen de deelnemers hun MBO-
praktijkverklaringen in ontvangst. Bilal al 
Samman, een van deelnemers is enthousiast. 
’In Syrië was ik pizzabakker, nu bereid ik me 
voor op een baan in de elektrotechniek. Deze 
opleiding is heel belangrijk voor mij. Ik wil 
een diploma halen en een baan vinden. Mijn 
Nederlands is echt verbeterd en de sfeer in de 
groep is goed. Het is een mooie kans om iets 
nieuws te leren. In februari begin ik met de 
opleiding MBO voor het diploma elektro- en 
constructietechniek niveau 1’.

De ontvangers van de MBO-praktijkverklaring met medewerkers van de GAP Academy

Ook in Borger, Gieten en Grolloo
Proef elektrische deelauto’s in provincie 
Drenthe en Groningen na de zomer van 
start
Regio Groningen-Assen, provincie Drenthe en Century slaan de handen ineen en 
starten met een proef  met deelauto’s op 13 locaties in Groningen en Drenthe. De 
elektrische deelauto’s komen na de zomer te staan bij verschillende hubs langs de 
A28/N34 (zoals P+R Haren, Annen en Borger) en in dorpskernen zoals Grolloo, 
Zuidlaren en Eelde. Op iedere locatie komt in eerste instantie één deelauto. Het doel 
van de pilot is het toewerken naar een meer duurzaam en bereikbaar landelijk gebied, 
en in de praktijk te ondervinden hoe deelmobiliteit hier een rol in kan spelen.

Volgens de partijen zijn de deelauto’s een 
toevoeging op het mobiliteitsaanbod in 
het landelijk gebied van beide provincies. 
Gedeputeerde Nelleke Vedelaar is blij met 
de pilot: "In Drenthe zijn de afstanden tot 
voorzieningen langer dan in de grote steden. 
Het is niet voor iedereen haalbaar om een 
(tweede) auto aan te schaffen en velen 
zijn daarmee afhankelijk van het openbaar 
vervoer of  de fiets. Dit is echter niet voor alle 
verbindingen een goed een alternatief. In die 
gevallen biedt de deelauto uitkomst”. "Binnen 
Regio Groningen-Assen werken we aan een 
goede bereikbaarheid van de hele regio, niet 
alleen van en naar de steden maar ook tussen 
de dorpen onderling. De elektrische deelauto 
past goed in dit streven. Ook voor toeristen 
die onze regio bezoeken is de deelauto een 
prima alternatief," aldus Betty de Boer, 
directeur RGA.

“Als Century zijn wij een totale 
mobiliteitsaanbieder en is onze missie 
mobiliteit slimmer en duurzamer maken. 
Dat bevat vele deelgebieden zoals verkoop, 
verhuur, leasen en ook deelmobiliteit. 
Daarin willen we blijven innoveren en zijn 
we echt van het “doen”. Ik ben trots om 

als Noorderling aan dit fantastische, unieke 
project mee te doen en ik kijk er naar uit om 
samen met onze noordelijke partners hiervan 
te leren.” aldus Erik Meems, directeur/
eigenaar Century Autogroep.

Reserveren via de smartphone app
Century Autogroep levert de deelauto’s. In 
september staat de eerste deelauto klaar bij 
de HUB in Gieten. Daarna volgen de overige 
locaties. Via de MaaS-app (Glimble) of  de 
app Century Deelmobiliteit kan men straks 
een deelauto reserveren, openen, afsluiten en 
betalen. De deelauto kan overal mee naartoe 
genomen worden, maar moet uiteindelijk 
weer geparkeerd worden op de plaats waar hij 
vandaan komt. Kijk voor meer informatie en 
de voorwaarden op: century.nl/deelmobiliteit.

Vervolg
Het betreft een pilot voor de duur van twee 
jaar. De Rijksuniversiteit Groningen voert 
een evaluatie uit van de pilot. Op basis van de 
uitkomsten willen de partijen kijken wat het 
gebruik is van de deelauto’s en wat de opties 
voor de langere termijn zijn. Bij succes van 
deze pilot kan worden uitgebreid naar andere 
locaties in de regio.

Echtpaar Reiling uit Borger 60 jaar getrouwd

Geesje en Piet Reiling uit Borger vierden op woensdag 8 juni dat ze elkaar 60 jaar 
geleden in het gemeentehuis van Borger het ja-woord hebben gegeven. Alle reden 
voor burgmeester Jan Seton om het echtpaar persoonlijk namens het gemeentebestuur 
te komen feliciteren met deze mijlpaal.

Piet Reiling is geboren in Odoornerveen en 
zijn echtgenote in Borger. Ze zagen elkaar 
voor het eerst tijdens een dansavond bij Bieze 
in Borger, waarna ze acht jaar later besloten 
om te trouwden. Ze vonden een woning 
in Stadskanaal waar Piet als projectleider 
werkte bij de Heidemij. Na vier jaar liep 
dit project hier ten einde en verhuisden 
ze naar Winschoten en weer vier jaar later 
naar Assen. Het was volgens Piet in deze 
periode zo dat waar je voor de Heidemij 
werkte, ook ging wonen. Uiteindelijk kozen 
ze ervoor om in Leek te gaan wonen waar 
Piet bedrijfsleider buitenobjecten werd bij 
de sociale werkvoorziening tot hij met de 

pre-vut ging. Geesje Reiling stond voor 
haar huwelijk als onderwijzeres voor de klas 
aan de huishoudschool in Beerta. Nadat ze 
waren getrouwd deed ze het huishouden en 
de opvoeding van de beide kinderen. Piet 
en Geesje wonen intussen alweer 27 jaar in 
Borger op dezelfde plek als waar Geesje werd 
geboren. In Leek was Piet bestuurslid bij de 
bijenvereniging en de zwemclub. Voor deze 
jarenlange vrijwillige inzet bij is hij benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Het houden van bijen is nog altijd een hobby 
van hem. Daarnaast zijn beide druk in de tuin 
en genieten ze van de kleinkinderen.  
(Week in Week uit/Martin Zaagman)
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Ter herinnering aan de promotiewedstrijd HOC vs Akkrum - 19 juni 2022 in Oosterwolde

HOC schrijft historie door naar de tweede klasse te promoveren
In Oosterwolde in de provincie Friesland schreef  voetbalvereniging HOC afgelopen 
zondag historie. De ploeg die een paar jaar geleden nog in de vijfde klasse speelde is 
met ingang van komend seizoen tweedeklasser: een prestatie van formaat om zó snel 
naar een aanzienlijk niveau te promoveren. In de gemeente Ooststellingwerf  werden 
de degens met Akkrum gekruist. De Friese ploeg werd met maar liefst 3-0 verslagen.

Het was een seizoen waarin het allemaal 
klopte en het voor trainer Bas Nibbelke dus 
geweldig is geëindigd. Met eigen jeugd en 
teruggekeerde spelers die vanuit de jeugd naar 
clubs die op hoger niveau speelden is een 
hecht team gesmeed dat achter Musselkanaal 
als tweede eindigde. Heel gemakkelijk ging 

het aanvankelijk niet, want iets meer dan 
een uur lang stond het nog 0-0. De stugge 
Friezen hielden stand, kregen ook wat kansjes 
en HOC moest vooral geduld blijven houden.

Gertjan Spijker brak de ban. Dat deed hij 
in de 62ste minuut door raak te schieten. 

Daarna moest Akkrum iets meer risico 
nemen, want het laatste kwartier ging bijna in. 
Het gevolg ervan was dat de snelle Richard 
Wiggers de voorsprong verdubbelde. Daarna 
maakte Wiggers er nog een, zodat de winst 
veilig leek. Vijf  minuten immers nog en dus 
zat het wel goed. Het kon niet op, want met 
de geweldige steun van het meegereisde 
publiek was het een sfeer om van te smullen. 
De spelers speelden de wedstrijd volwassen 
uit en genoten’s avonds van een gezellige 
afsluiter. De feestelijkheden zullen later 
plaatsvinden.

Akkrum-HOC 0-3
62. Spijker 0-1, 74. Wiggers 0-2, 85. Wiggers 
0-3. Toeschouwers: 600.

HOC: Ritsema; Weerink, Peter Fokke, 
Middeljans en Robin van der Laan; Beek (80. 
Enting), Spijker (70. Westera), Hiemstra (80. 
Van Bergen); Frank Fokke (70. Kimmel), 
Wiggers (80. De Poel) en Siekman. 
(Week in Week uit / Gerry Grave
Foto’s: Herman van Oost)
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SHOARMA-
REEPJES

500 GRAM

3.99!

WIJ ZIJN 
ONBETWIST

UW BBQ- 
SPECIALIST! 

VANAF 
€7.25 P.P.!

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN

44 JAAR VERSTAND 
VAN LEKKER VLEES!

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

KIPSCHNITZEL 
XXL 

250 GRAM

2.59!

M E G A  V O O R D E E L :
5 KILO KIPPENBOUTEN   17.75
5 KILO HAMLAPPEN    35.95
5 KILO SPEKLAPPEN    30.90
5 KILO SCHOUDERKARBONADE  28.75
5 KILO GEMENGDGEHAKT   29.45
5 KILO RIBLAPPEN    56.25

10 GEHAKTBALLEN       7,99 10 ROLLADESCHIJVEN 6,99
10 GRILLBURGERS         6,99 10 BACONBURGERS  6,99
10 KIPSCHNITZELS 6,99 10 UIBURGERS   6.99

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

Zuiderdiep 54 - 2e Exloërmond - Tel. 0599-202667 - www.slagerijdrent.nl

Alles onder voorbehoud

van extreme inkoopprijzen

Met de trainers Jorn en Milan Drayer
vv Valthermond JO13 werd kampioen

Na een spannende competitie is het team Valthermond JO13 kampioen 
geworden. Om dit te vieren werd er afgelopen weekend een wedstrijd 
tegen de ouders gespeeld.  Het was een gezellige wedstrijd met veel lol 
onderling, maar de ouders trokken aan het kortste eind en wonnen met 3-2.
 
Na deze wedstrijd werd er gezellig 
gegeten en werden de spelers 
gehuldigd. De trainers Jorn en Milan 

Drayer waren natuurlijk super trots en 
hadden voor iedereen een mooie beker 
en een kleine toespraak. 

Na deze huldiging werd natuurlijk nog 
even het dorp onveilig gemaakt met 
een mooie optocht van toeterende 
auto's. We kunnen terug zien op een 
mooi seizoen en kijken al uit naar het 
volgende seizoen.

Pannenkoekentoernooi in Gasselte was weer genieten

Na 2 jaar kon men eindelijk weer genieten van het Pannenkoekentoernooi 
dat werd gehouden op sportpark Hoogte der Heide in Gasselte. Een 
voetbaltoernooi wat al jaren wordt georganiseerd door de plaatselijke 
vereniging vv GKC.

Er werd door maar liefst 22 teams, 
verdeeld onder 4 poules, onder 
prachtige weeromstandigheden 
gestreden om mooie bekers. Rond 
de middag werden de ongeveer 220 
voetballende kinderen getrakteerd op 
overheerlijke pannenkoeken. Deze 
werden traditiegetrouw door de vele 
vrijwilligers, waaruit de organisatie kan 
putten, gebakken. Aan het eind van de 
middag werden de prijzen uitgereikt. 
Ieder team ging met een mooie beker 

naar huis en de eerste 3 kregen deze 
zelfs op een echt podium uitgereikt, 
dit maakte voor de jonge sporters veel 
indruk. Eindstanden van deze mooie 
dag:

JO7
1.       Eext
2.       Gieten
3.       BBC 1
4.       SJO ZVC’14
5.       BBC 2

JO8
1.       SPW 1
2.       SJS
3.       Gieten 1
4.       SPW 2
5.       SJO ZVC’14
6.       Gieten 2

JO9
Winnaar van poule A werd Borger 
JO9 en de winnaar van poule B werd 
SJO ZVC’14 JO9-2, het plaatselijke 
team. Voor deze speciale gelegenheid 
mochten de jongens, voor het eerst in 
hun korte carrière, voetballen in gele 
shirts.

Bartje 200 start en finish op 
Het Land van Bartje in Ees

Al vele jaren wordt het fietsevenement Bartje 200 
in Drenthe georganiseerd. Het is een tocht voor 
mountainbikers door bossen, over landerijen, over 
zandpaden, maar ook over asfaltwegen en heel veel lastige 
paadjes die soms maar al te glibberig en soms steil zijn. 
Elk jaar doen er honderden mensen aan mee en steeds 
weer is er een andere start- en finishplaats. Dit jaar was 
dat in Ees op vakantiepark Landal Het Land van Bartje.

Al heel vroeg in de ochtend kon men er starten. De eerste 
deelnemers vertrokken om 7.00 uur en de eerste was binnen 
zeven uur terug: een geweldige prestatie van Jasper Ockeloen. 
Hij deed er zes uur 49 minuten en veertien seconden over. 
Daarmee was hij de snelste van 182 wedstrijdrijders waaraan 
ook bekende veldrijders en mountainbikers meededen. Aan de 
cyclosportieve tocht, eigenlijk een soort van toertocht, deden 
ruim twaalfhonderd mensen mee en dus stonden de auto’s her 
en der geparkeerd. Het parkeerterrein van het vakantiepark was 
helemaal vol, ook de parkeerplaats van SV Borger en lang de 
kant van de omringende wegen stonden ook veel auto’s.

Bartje 200 ging door een groot stuk van Drenthe. Globaal 
gezien tussen Zuidlaren en Emmen en dan kriskras door heel 
wat gemeenten. In Borger-Odoorn trok het evenement veel 
bekijks. Er waren ook een aantal deelnemers uit de gemeente 
die eraan meededen. (Week in Week uit / Gerry Grave)

Uitslagen Zomerdrive 
Bridgeclub Borger
Uitslag 1e Zomerdrive 14 Juni 2022   

A-lijn
1.   Grietje Hofsteenge & Alie Lubbers 59,89%
2.   Harrie de Bie & Henk Loman 57,50%
3.   Anneke Tapper & Willem Kamps 57,02%
4.   Herman Akkerman & Else Bos 55,78%
5.   Alma Winkel & Joost Winkel 55,71%

Bridgeclub Borger Speelt elke dinsdagavond Zomerdrive in Het 
Anker te Borger Aanwezig  19.00 uur.

Beachvolleybal in Schoonloo 
viert 25 jarig jubileum 
met gekwalificeerd 
beachvolleybalzand en STF
Eindelijk is het zover! Het 25-jarig jubileum van het 
beachvolleybaltoernooi in Schoonloo gaat groots gevierd 
worden. Op zaterdag 27 augustus 2022 wordt het toernooi 
op het terrein van “de Strubben” gespeeld. Niet alleen 
een volleybaltoernooi, maar dit jaar ook aansluitend een 
fantastisch “Schonwalder Tiroler Fest”!

Vanuit de Schoolstraat via het Beachpad komt het Beach 
terrein in zicht. De afgelopen tijd is er geïnvesteerd in een 
nieuwe ondergrond. Mede door subsidies en sponsoren is het 
gelukt. Het oude zand is inmiddels vervangen door NOC*NSF 
goedgekeurd beachvolleybalzand van Vos Zand&Grind bv. Een 
mooie vooruitgang van ons terrein. Het toernooi is ingedeeld 
in 2 klassen om zo voor iedereen een geschikt niveau aan te 
bieden.  Er wordt gespeeld in een 4x4 recreatie klasse waarin 
alle teamsamenstelling(m/v) mogelijk zijn. Tevens is er een 
2x2 klasse, hierin is de vereiste dat de spelers enige volleybal 
ervaring hebben. Hierdoor hebben we genoeg uitdaging voor 
iedereen. Er wordt gezorgd voor voldoende vertier voor de 
kinderen tijdens het toernooi. Aanmelden of  meer informatie 
kan via beachvollybal@schoonloo.com, als speler krijg je tevens 
gratis toegang tot de feestavond. Een avond met gezellige 
livemuziek met een Tiroler tintje. Dus de lederhose of  dirndl 
kan uit de kast! We hopen op een fanatiek toernooi met een 
gezellige afsluiter. Geef  je op want vol=vol. 
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Fietsers en wandelaars kunnen 
van 20 juni t/m 28 juni geen 
gebruik maken van de VAM-berg
 
De berg is dan afgesloten vanwege voorbereidingen voor het NK 
Wielrennen van 24 t/m 26 juni. 

De dagen erna is de berg afgesloten voor opruimwerkzaamheden.

Start is in Westerbork 
Komende vrijdag, zaterdag en zondag
NK Wielrennen
 
Het programma van het Nederlands Loterij NK wielrennen op de weg wordt eenmalig aangepast deze 
zomer. De belangrijkste wijziging is dat de nationale titelstrijd bij de profs-mannen niet op zondag, 
maar op vrijdag plaats vindt. Voor een optimale media-exposure, maar ook om logistieke redenen is 
gekozen het NK voor profs niet samen te laten vallen met de nabij de Col du VAM verreden TT in 
Assen. Op zaterdag rijden zoals altijd de elite-vrouwen, dit jaar op een speciale vrouwendag door de 
toevoeging van de junior-vrouwen en nieuweling-meisjes aan het programma op deze 25e juni.

Twee grote sportevenementen op één dag in dezelfde 
regio, dat leek de betrokken partijen geen goed idee. 
En daarom zal het NK voor profs-mannen dus 
op vrijdag 24 juni plaats vinden. De datum voor 
het motorevenement TT Assen lag internationaal 
vast, bij het NK was er ruimte om te schuiven. Die 
beslissing om het NK voor de mannen twee dagen 
te vervroegen  is door organisator Courage Events 
genomen in overleg met wielerbond KNWU, Provincie 
Drenthe, de betrokken WorldTour teams, de NOS 
en vergunningverleners. Een voordeel voor de profs 
die deelnemen aan de Tour de France – die een week 
later eveneens op vrijdag in Denemarken start – is dat 
er nu een week zit tussen de beide evenementen en 
zij het laatste weekeinde voor de Tour thuis kunnen 
doorbrengen. Uiteraard speelt ook een rol dat de 
NOS op vrijdag meer ruimte heeft voor een lange 
uitzending over de nationale titelstrijd. De planning 
is in samenspraak met deze omroep vastgesteld. 
De provincie Drenthe stelt ook in 2022 subsidie 
beschikbaar voor de organisatie van het evenement. 
Gedeputeerde Henk Brink gaf  daarbij aan dat hij 
hoopt op een ouderwets mooi wielerseizoen. Een 
wielerseizoen waarbij het publiek weer gewoon kan 
genieten van de sport en van Drenthe dé fietsprovincie.

De beloften- en profs-mannen rijden op één 
wedstrijddag. Voor de continentale teams betekent dat 
een kostenbesparing en optimale inzet van mankracht. 
Op zaterdag 25 juni is het Ladies Day op en rond de 
Col du VAM, buiten de profs-vrouwen rijden dan 
ook de junior-vrouwen en nieuweling-meisjes hun 
kampioenschap. Op de afsluitende zondag is het de 
beurt aan de elite-zonder-contract bij de mannen en 
vrouwen. Alle categorieën rijden een lokale ronde van 
14,1 km. Buiten de VAM-Berg wacht hen een parcours 
over brede wegen.  De omloop verschilt enorm van 

het NK-parcours in 2020 en 2021. Toen moest de 
organisaties als gevolg van de COVID-maatregelen in 
een compacte bubbel organiseren. De profs mannen en 
vrouwen starten in 2022 vanuit Westerbork en kennen 
een aanlooplus door Drenthe. De overige wedstrijden  
vangen aan onderaan de Col du VAM. De afstanden 
zijn vergelijkbaar met 2021.

De junioren rijden deze keer op een andere datum 
en op een andere locatie. De datum van de nationale 
titelstrijd op de weg op de Col du VAM valt namelijk 
samen met die van de internationale driedaagse Acht 
van Bladel voor juinoren. Omdat deze wedstrijd op 
de UCI-kalender staat, kan er niet met deze wedstrijd 
worden geschoven. Om de Acht van Bladel tegemoet 
te komen zijn Courage Events, de Provincie Drenthe 
en de KNWU akkoord gegaan met het voorstel om 
het NK voor junioren los te koppelen van de andere 
kampioenschappen op de weg. Het NK voor junioren 
vindt nu een week later plaats op 2 juli in Enter.

Dit is het conceptprogramma van het NK Wielrennen 
2022:

Vrijdag 24 juni:
9.30 uur Nieuwelingen-Jongens 67 km
12.15  uur Profs-mannen 193 km (start in Westerbork)
17.15 uur Beloften-Mannen 126 km

Zaterdag 25 juni:
9.30 uur Nieuwelingen-Meisjes 53 km
11.30 uur Junior-vrouwen: 70 km
14.40 Profs-Vrouwen 123 km (start in Westerbork)

Zondag 26 juni:
10.00 uur Elite-zonder-contract (v) 112 km
13.20 uur Elite-zonder-contract (m) 126 km

N34 bij Klijndijk is weer open 
voor het verkeer
 
De laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd en sinds afgelopen 
maandag 20 juni zijn de nieuwe op- en afritten van de N34 bij 
Klijndijk open gaan voor verkeer! 
 
Weggebruikers rijden dan via de Slenerweg van en naar Klijndijk. Ook zijn 
de werkzaamheden aan de parallelweg (Odoornerweg) richting Emmen-
Noord gestart. Medio juli gaat de weg open en is het werk klaar.

Dinsdag 5 juli informatieavond in 
Valthermond, Noorderdiep 211
Invoering nieuwe GLB, wat 
betekent dit voor u?
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richt zich 
op de verdere verduurzaming van de landbouw. Zo worden boeren 
vergoed die, naast het produceren van voedsel, ook aandacht hebben 
voor de natuur en milieu.

Dat betekent dat het GLB echt anders wordt voor u dan u gewend 
bent. Tijdens een informatieavond vertelt het programmateam GLB u 
graag over de voortgang van de invoering van het nieuwe GLB. Centraal 
staan het presenteren van de basispremie, de voorwaarden die daaraan 
verbonden zijn en de werking van de nieuwe eco-regeling.
 
Waar en wanneer 
Maandag 4 juli 19.00 – 21.30 uur bij Restaurant De Turfsteker Hoofdstraat 
48, Westerbork. U kunt hier gratis parkeren en dinsdag 5 juli 19.00 – 21.30 
uur Noorderdiep 211, 7876 CL Valthermond, U kunt hier gratis parkeren.

Aanmelden
Graag horen we of  u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden via het 
inschrijfformulier Roadshow Drenthe. Meld u zo snel mogelijk aan, bij 
voorkeur voor woensdag 29 juni 2022. Dit in verband met de beschikbare 
capaciteit van de locaties.
 
Woont u dicht(er) bij locaties in Groningen? Dan ben u daar ook van 
harte welkom. Deze avonden worden georganiseerd op 12 juli, SPNA 
Kollumerwaard in Munnekezijl en op 14 juli in Hotel Aduard te Aduard. 
Aanmelden hiervoor kan via de site van de provincie Groningen.

Programma
19.30 uur  Inloop met koffie, thee en koek
20:00 uur  Welkom en opening. Korte toelichting over doel en opzet 
 van de avond
20.05 uur  Toelichting over de algemene richting van het nieuwe GLB
20.15 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.25 uur  Wat zijn de ervaringen uit de praktijktoets; hoe pas je de eco-
regelingen toe in de praktijk? 
20.55 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.10 uur  Wat betekent het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in de 
 praktijk voor u?
21.25 uur   AND- over de ervaringen in Drenthe
21.35 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.45 uur  Napraten onder het genot van een hapje en een drankje en 
 tijd voor persoonlijke vragen sprekers

Wij zien uit naar uw komst!
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Een promotie van de hele vereniging
sv Borger promoveert na verdiende zege op SVN ‘69

Een kanonskogel van linksback Matthijs Brink moest eraan te pas komen om de tot 
dan fletse finale om een plaats in de derde klasse tussen Borger en SVN ’69 open te 
breken. Het rustsignaal volgde luttele tellen later. Toen direct na de pauze de 2-0 van 
Luuk Kenter viel zaten de groenhemden echt op rozen. SVN drong nog wel aan, maar 
het was afgelopen zaterdag duidelijk de mindere. De 3-1 eindstand was uiteindelijk 
een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Met de winst keert Borger terug 
in de derde klasse. Het kan hard gaan! Slechts drie jaar geleden duikelde de club de 
vijfde klasse in. Een catastrofe leek het. Een officieus kampioenschap, een verloren 
Corona-jaar en een promotie verder ziet de wereld er ineens heel anders uit. Het 
toverwoord? Kalm blijven!

Door: Erwin Beukema

Verwoestende uithaal
Op neutraal terrein in Pesse moest het 
afgelopen zaterdag gebeuren voor de 
mannen van hoofdtrainer Arne Joling. Elf  
overwinningen op rij had ze net niet het 
kampioenschap gebracht, dus restte de finale 
van de nacompetitie. Tegenstander SVN ’69 
uit Nijeveen was als dertiende geëindigd in de 
derde klasse D, voor hen was het strijden om 
lijfsbehoud.
Over de eerste helft kunnen we kort zijn. 
Beide ploegen speelden vanuit een gesloten 
defensie en loerden op de foutjes bij de 
tegenstander. Borger had het meeste balbezit, 
liet ook wel zien over meer kwaliteit te 
beschikken, maar was vooral ook erg slordig. 

Er leek toch de nodige spanning in de benen 
van de veelal jonge groenhemden te zitten. 
Het maakte dat de grootste kans voor de 
tegenstander was. Edwin Haandrikman 
bracht redding in een één op één met Tijmen 
Tjeerdsma. Aan de andere kant was topscorer 
Hendrik Gustin na een goede rush dichtbij 
de openingstreffer. Dat waren de wapenfeiten 
tot de 45e minuut, een 0-0 ruststand leek het 
logische gevolg. Leek! Matthijs Brink dacht er 
op slag van rust echter anders over. Van een 
meter of  25 haalde de linksback van Borger 
verwoestend uit. De bal suisde langs de 
doelman tegen de netten. Het in grote getale 
opgekomen Borgerder-publiek ontplofte!

Euforie
De bevrijdende treffer en de thee leken 

de bewoners van de Hunebedhoofdstad 
goed gedaan te hebben. De mannen 
kwamen in de tweede helft messcherp uit 
de startblokken. Luuk Kenter stuitte eerst 
nog op de goalie, maar een minuutje later 
frommelde de ervaren spits de 2-0 binnen. 
Voor SVN het sein om de defensieve tactiek 
nu echt over boord te gooien. De Nijeveners 
werden dreigender. Toch viel het doelpunt 
tien minuten later opnieuw aan de andere 
kant. Gijs Roda gaf  het laatste zetje. De 
banden van de feestkar konden nu toch echt 
opgepompt worden, al gaf  de tegenstander 
het nog niet op. Met nog een half  uur te 
spelen schoot Bram van den Heuvel de 3-1 
binnen en keerde het geloof  bij de roodwitten 
toch weer terug. Het bleef  voor hen echter 
bij één doelpuntje. Ook Borger wist niet meer 
tot scoren te komen, ondanks een toegekende 
strafschop (Luuk Kenter miste) en enkele 
mooie mogelijkheden in de slotfase toen de 
ruimtes groter werden. Het laatste fluitsignaal 
van de prima acterende scheidsrechter 
Heikens betekende promotie voor de 
Borgernaren! De ontlading op en naast het 
veld was groot, de champagneflessen werden 
ontkurkt en het clublied schalde uit de kelen 
van de euforische spelers en supporters.

Eenheid
Borger is terug in de derde klasse. Een niveau 
waar de vereniging ook thuishoort. Het is 
altijd gevaarlijk om voorspellingen te doen, 
maar er lijkt nog wel rek in deze overwegend 
jonge spelersgroep te zitten. Handhaving zou 
geen probleem hoeven te zijn.

Het is bovenal een promotie van de hele 
vereniging. De club beschikt over een 
prachtig gerenoveerd complex en de 
organisatie staat als een huis. Het voetbal 
leeft weer in Borger en daar mag men zeker 
gezien de recente geschiedenis best trots op 
zijn. Het bestuur is na de degradatie naar de 
vijfde klasse kalm gebleven. Het is blijven 
geloven in de ingezette koers. De vereniging 
heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd 
in de jeugdopleiding en dat lijkt zich nu al 
uit te betalen. Niet alleen op het veld, waar 
simpelweg heel veel talent loopt, maar ook 
buiten de lijnen is dit zichtbaar. De manier 
waarop jeugd en senioren direct na de 
wedstrijd gezamenlijk in de middencirkel 
een feestje vierden was veelzeggend. Het 
straalde eenheid uit. Veel selectiespelers 
zijn betrokken bij de jeugdopleiding. Dat 
motiveert, dat stimuleert én het betaalt zich 
dus ook uit in goede prestaties!
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VVN hield laseractie in Klijndijk

Veilig Verkeer Nederland (hierna VVN) hield afgelopen maandagochtend een 
laseractie aan de Melkweg in Klijndijk. Het grote doel ervan was om te peilen 
hoeveel auto’s te hard zouden rijden en of  men ook gas terug zou nemen op de 
punten waar dat verplicht is, zoals bij het stukje waar de maximumsnelheid dertig 
kilometer per uur bedraagt. Na twee uur laseren was wel duidelijk dat de lasergun de 
automobilisten had afgeschrokken en ze dus de rem regelmatig hadden ingetrapt.

“We wilden wel eens kijken hoe dit zou 
gaan verlopen. Er wordt echt nog heel hard 
gereden. Jarenlang hebben we ons ingezet 
de Melkweg veiliger te maken en vanaf  de 
invoering van de zone van 30 km/h leek het 
beter te gaan, maar al gauw bleek dat velen er 
maling aan hebben. Daarom vonden we het 
ook geweldig dat VVN ons vroeg om langs 
te mogen komen”, sprak Cor Hogenkamp 
namens de verkeerscommissie van 
Dorpsbelang Klijndijk. De verkeerscommissie 
is VVN er dan ook erg dankbaar voor en 

hoopt dat men eens vaker op de rem zal 
trappen als men door Klijndijk rijdt.

Sinds afgelopen maandag zijn de afslagen 
van de N34 bij Klijndijk geopend en dus 
zal het in de Klijndijker dorpskom mogelijk 
drukker worden. Hogenkamp verwacht dat 
dan ook dat de verkeerssituatie er niet veiliger 
op wordt, maar doet een dringend beroep: 
“Rij alstublieft rustig door ons mooie dorp.” 
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Subsidie voor ‘De Lente van Drenthe’ in 
Gasselte

Vrijdag 17 juni jl. hebben Roger Langenbach en Marjolein Vos van Vakantiepark 
“De Lente van Drenthe” als zevende park in Drenthe een subsidie vanuit het REX-
programma van Vitale Vakantieparken Drenthe ontvangen.

Voor de gemeente Aa en Hunze is het de 
tweede keer dat er deze subsidie wordt 
uitgereikt aan een vakantiepark, vorig jaar 
ging Boscamping Zwanemeer hen voor.

Het verhaal van “De Lente van Drenthe”
Sinds de aankoop van de camping door Roger 
en Marjolein in 2007 is er al veel verandert. 
Het park werd omgetoverd van traditioneel 
stacaravanpark naar een modern en 
aantrekkelijk recreatiepark. Het recreatiepark 
heeft een unieke ligging naast Boswachterij 
Gieten-Borger en toeristische trekpleister ’t 
Gasselterveld. Een prachtige ligging in de 

natuur omgeven door routes en attracties. Na 
de naamswijziging in 2012 werd de ingeslagen 
koers doorgezet en wordt met de naam Lente 
van Drenthe gerefereerd aan actief, natuur 
inclusief, sportief, verfrissend en innovatief.

De symbolische overhandiging aan Roger en 
Marjolein werd gedaan door wethouder Bas 
Luinge van Aa en Hunze en gedeputeerde 
Henk Brink van de provincie Drenthe en 
tevens en lid van de Stuurgroep Vitale 
Vakantieparken Drenthe. (Week in Week uit / 
Harrie Meiringh)

Valthermond blijft in de tweede klasse

Het zou de bekroning op een topseizoen moeten worden, maar het is Valthermond 
niet gelukt: na honderdtwintig minuten voetballen was Rolder Boys op het sportpark 
van Beilen met 3-2 te sterk. Bijna duizend toeschouwers kwamen afgelopen zondag 
op het duel af  en er waren enkele bussen vol supporters zodat beide clubs goed 
konden worden gesteund. Dat gebeurde ook en het werd een wedstrijd waar heel veel 
in zat, maar helaas voor de Mondkers was het te weinig om te kunnen promoveren.

Het begon allemaal fantastisch toen het 
fenomeen aan Mondker zijde in dit seizoen, 
de youngster Milan Drayer, de 1-0 maakte. 
Het was na vijf  minuten en omdat het lang 
zo bleef  en de kansen op de 2-0 er ook waren 
geloofden de Valthermonders er steeds meer 
in. Rolder Boys is echter geen kinderachtige 
ploeg en kreeg ook kansen. De formatie van 
trainer Rick Slor kwam vijf  minuten voor 
de thee op gelijke hoogte door een benutte 
strafschop van Sander Jansen.

Diezelfde Jansen schoot zijn ploeg 
een kwartier voor tijd zelfs naar een 
2-1 voorsprong die drie minuten later 
door rechtsback Dion van der Laan 
van Valthermond te niet werd gedaan. 
Daarna was het dusdanig spannend dat bij 
menig supporter de hartslag richting de 
tweehonderd ging. Heel even zakte die weer, 
omdat de verlenging aanbrak, maar daarin 

zat weer volop spanning. Valthermond valt 
niets te verwijten, want bleef  maar gaan en 
het was een kwestie van wie scoort die wint 
en dat was ook zo. Rolder Boys-speler Siemen 
Krikke haalde de trekker in de 117de minuut 
over en is voor ten minste één dag de grote 
held in het brinkdorp.

Valthermond-Rolder Boys 2-3 (na 
verlenging)
5. Milan Drayer 1-0, 40. Sander Jansen 1-1 
(strafschop), 75. Sander Jansen 1-2, 78. 
Dion van der Laan 2-2, 117. Krikke 2-3. 
Toeschouwers: 950.

Valthermond: Sahetapy; Dion van der Laan, 
Meijers, De Graaf  en Van den Berg (82. 
Kremer); Braakman, Bakker, Schlimback en 
Veerbeek; Milan Drayer (100. Yordi van der 
Laan) en Jorn Drayer (55. Weggemans). (Week 
in Week uit / Gerry Grave)

TPV Borger biedt tennis en padel aan 
voor iedereen die eens wil kennismaken 
met deze sporten!

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap waarbij spelers vrij kunnen 
tennissen en padellen. Daarnaast kunnen de spelers 4 tennis- of  padellessen volgen 
onder begeleiding van een gecertificeerde trainer. De Zomer Challenge is niet alleen 
voor volwassenen, maar ook leuk voor kinderen die een zomerstop hebben of  die 
willen ontdekken of  tennis/padel wat voor hen is.

Je ontvangt een lidmaatschap voor de 
periode van 17 juni – 30 september om vrij 
te tennissen en/of  padellen wanneer het 
jou uitkomt. Zomerchallenge start met een 
Padelclinic op 3 juli (10 - 13 uur) Opgeven 
kan via www.tpvborger.nl/form/Opgave-
padelclinic-3-juli-2022. Je krijgt 4 tennislessen 
of  padeltrainingen onder begeleiding van een 
gecertificeerde trainer. Je neemt deel aan het 
Zomer Challenge eindtoernooi op zondag 25 

september 2022. Kosten Zomerchallenge incl. 
trainingen: € 75,-. Kosten Zomerchallenge 
zonder trainingen:  
€ 45,-. De 4 trainingen worden gegeven op 2, 
9, 16 en 23 augustus tussen 16 - 22 uur. De 
eerste 2 a 3 uren zijn voor jeugdleden. Dit 
gaat alleen door bij voldoende opgaven. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen via 
ledenadministratie@tpvborger.nl. Aanmelden 
kan via www.tpvborger.nl/lid-worden
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Nieuwe Spitwa(a)rk; Stolpersteine, veenkoning en waternimf, twee families Tewis 
en moord op Bareld Komduur

Spitwa(a)rk begint met een artikel van Jan Ottens met veel 
foto’s over de bijeenkomst toen de vijf  Stolpersteine in april 
in Valthermond voor het huis van de Joodse familie Lezer zijn 
gelegd. Jacob Westendorp uit Ter Apel neemt ons mee in een 
griezelig sprookje over de veenkoning en de waternimf  in het 
veen. Het is ook vaak opgevoerd op feestelijke ouderavonden: 
ook in Valthermond. Geert van Rossum Hzn. heeft een artikel 
nagelaten over twee aan elkaar verwante families Tewis in Exloo. 
Geert Komduur uit Emmen schreef  over een ver familielid Bareld 
Komduur uit Valthe, die in 1923 Ter Apel op verschrikkelijke wijze 
werd vermoord. Op de voorplaat staat een foto van rond 1913 van de 
familie Haandrikman uit Exloo.

Oderen verandert gaat over 
de locatie Geerts Warenhuis. 
We lezen wat daar eerder heeft 
gestaan en dat deze zogenoemde 
galanteriewinkel binnenkort sluit. 
Op de Middenplaat aandacht voor 
camping ’t Vlintenholt met foto’s uit 
de jaren zestig. Jan Wierenga geeft 
in Rondblik zijn bespiegelingen 
over de komst van de wolf  in 
Drenthe en lezen wat men vroeger 
deed als men een wolf  ontdekte. 
Uit de krant gaat over het afscheid 
(1991)van de koster van het kerkje 
in 1e Exloërmond, Jan Woering. In 
Herkent u het twee groepsfoto’s: 
een groep uit Klijndijk met in 
het midden Bertus Kienecker en 
een foto van de reisclub van de 
Fabrieksstraat in Exloo.

Vijf  Stolpersteine
In dit artikel is een foto-impressie 
van de bijeenkomst en de 
steenlegging. Oud-inwoners 
vertellen hun herinneringen over 
de familie Lezer. Jan Ottens heeft 
die die herinneringen en ander 
achtergrondinformatie over deze 
familie, die in 1942 is afgevoerd 

naar Westerbork en vervolgens 
naar de vernietigingskampen, 
opgeschreven.

Veenkoning en waternimf
Het Bourtangerveenmoeras was 
een hoogveencomplex dat zich 
uitstrekte tussen de Hondsrug en de 
rivier de Eems in Duitsland. Over 
dit mystieke gebied doen verhalen 
en sagen de ronde. In dit verhaal 
staat wat er met een jager gebeurde 
en wat de waternimfen deden en 
ook over de natuurlijke vijanden 
van deze nimfen: koning Turvan, 
koningin Stobbina en prins Lok. 
Zij trachten steeds het onheil dat 
de waternimfen willen aanrichten te 
verijdelen.

Twee aan elkaar verwante familie 
Tewis in Exloo
In Exloo is Tewis een bekende 
naam. De oorsprong van de families 
en de opeenvolgende generaties, 
hun herkomst en de panden waar ze 
hebben gewoond is uitgezocht. Van 
deze boerderijen zijn mooie foto’s 
opgenomen. 

Bareld Komduur vermoord in 
1923
Bareld kwam in contact met ene 
Pieter de Bruin uit de Barnflair bij 
Ter-Apel, die hem een lucratieve 
baan voorspiegelde. Hij vertelde 
dat hij uit Duitsland gesmokkelde 
manufacturen voor een zacht prijsje 
wist te regelen. Bareld kon die 
verkopen. Een daarvoor getekende 
schuldbekentenis leidde tot een 
verschrikkelijk moord.

Het blad wordt, indien gewenst, 
op verzoek toegezonden. Het 
blad is verkrijgbaar bij Warenhuis 
Geerts in Exloo, bibliotheek en het 
Vervenershuus in Valthermond, de 
bibliotheek Odoorn en boekhandel 
Boelens (Emmermeer).

Roelof  Hoving, Tel: 0591 - 54 92 68 (privé), 06 - 29 56 09 94.
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Gastouder Fenna Vos uit Exloo neemt met 
een verrassingsfeest afscheid van 5 van 
‘haar’ kinderen
Fenna Vos uit Exloo is al sinds 2007 
gastouder en heeft in al die jaren al heel 
veel kinderen een veilig en vertrouwd 
thuis gegeven als hun ouders aan het 
werk waren. Ze vangt kinderen op in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar en als de kinderen 
na hun 12e afscheid van Fenna nemen 
zorgt zij ervoor dat het een onvergetelijk 
feestje wordt. Dat deed ze afgelopen 
zaterdag ook voor Bram en Inge, Stijn, 
Marit en Iris.

“Bram en Stijn komen al een tijdje niet meer 
bij me maar vanwege corona lukte het niet 
om al eerder een afscheidsfeestje voor hen 
te organiseren”, vertelt Fenna. “Nu Inge, 
Marit en Iris ook afscheid nemen en ik wel 
iets leuks voor hen kan doen horen Bram 
en Stijn er natuurlijk ook bij te zijn.” Van 
de kinderen kregen Fenna en haar man Jan 
een mooi afscheidscadeau in de vorm van 

een bank voor in de tuin met daarop een 
herinneringsplaatje met de namen van de 
kinderen. Aan alle kinderen en hun ouders 
werd gevraagd om afgelopen zaterdag op de 
fiets naar het huis van Fenna en Jan te komen. 
Daar moesten ze een ballon opblazen en aan 
de fiets vastmaken en iedereen was hierdoor 
natuurlijk in de veronderstelling dat er een 
fietstocht of  iets dergelijks gemaakt ging 
worden. Niets bleek echter minder waar toen 
er ineens een luid toeterende touringcar voor 
de deur stond en Fenna iedereen sommeerde 
de fiets te parkeren en in de bus te stappen. 
Alle kinderen kregen van Fenna een gevulde 
bidon van Alles Kidz mee voor onderweg.

Pas halverwege de reis kregen alle 30 
genodigden te horen dat de reis naar het 
Klimbos in Garderen zou gaan. In het 
Klimbos liggen maar liefst 10 klimparcoursen 
voor jong en oud, variërend in hoogte en 
lengte. Na een paar uur klauteren vertrok 
de bus weer richting Exloo waar de dag met 
een lekkere BBQ bij Fenna in de tuin werd 
afgesloten. “We hadden echt een heerlijke 
dag, het weer was prachtig en iedereen heeft 
het erg leuk gehad”, aldus Fenna, “het was 
een mooi afscheid.” (Week in Week uit / 
Miranda Wolters)

Kinderen in Papenvoort blij met de 
zorgenvriendjes uit Gasselternijveen
Op 15 juni zijn 4 dames, die druk geweest 
zijn met het maken van zorgenvriendjes, 
in de Spil-Express (bus van 
dorpscoöperatie de Brug) gestapt met 
een enorme berg zorgenvriendjes met 
werkboeken. Deze vriendjes zijn gemaakt 
door 29 dames uit Gasselternijveen 
en omstreken. De werkboeken, in het 
Oekraïens, zijn ontworpen door “lifebook 
for you” (mijn grote reisboek) en zijn 
gratis te downloaden.

De vriendjes zijn vervolgens uitgedeeld onder 
de Oekraïense vluchtelinge kinderen van de 
basisschool in Papenvoort. De blije koppies 
die we zagen, daar hebben we het heel graag 
voor gedaan, aldus één van de dames. Eerder 
op de dag waren er weer 20 kinderen binnen 
gekomen. Voor deze kinderen was het zeker 
een warm welkom!

De meeste kinderen hebben alles achter 
moeten laten, en nu hebben ze in ieder geval 
een eigen zorgenvriendje, waar ze hun zorgen 
op tekening of  briefje in kunnen doen, 
hun zorgen even te parkeren, tot ze er later 
met iemand over kunnen praten als ze daar 
behoefte aan hebben.

De zorgenvriendjes hebben voor veel 
verbinding en geluksgevoel gezorgd bij de 
kinderen maar zeker ook bij de maaktsters er 
van.

Terugblik Zomermarkt in Nieuw-Buinen
 
We hebben een fantastische markt gehad op zondag 12 juni jl op de ijsbaan in Nieuw-
Buinen. Met 30 kramen en 22 rommelmarkthouders was het een groot succes. We 
hopen ze volgend jaar weer te mogen begroeten.
 
We willen de sponsoren hartelijk danken voor 
hun bijdrage. Vos Systems, Grootprinten.
nl, Berendsen kringloop, Dorpsbelangen, 
Ondernemersvereniging, Week in Week uit, 
Ali Baba, Hero Haak Woonwinkel, Ineke 
Breedveld, Bloemenboetiek Hofman, Onrust, 

Luchtenborg, Zuzz &Zo, Supèr Noten, Thee 
Winkel, Dio Drogist, Intertoys, In Huis en 
BoerenRock.
 
De organisatie.




