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Vanaf nu kunt u ook munten storten
bij Bruna Wichertjes in Borger

Nu banken steeds meer kantoren sluiten is het steeds lastiger geworden om uw 
bank- en andere zaken die daarmee te maken hebben dichtbij huis te regelen. 
Gelukkig zijn er winkeliers die allerlei diensten overnemen en Bruna Wichertjes 
aan de Grote Brink in Borger is daar één van.

“We worden inderdaad steeds meer een dienstenwinkel”, vertelt Christian Wichertjes, 
eigenaar van Bruna Borger. “Er stond al een geldmaat in de winkel voor het opnemen 
van contant geld maar er is nu ook een muntautomaat bij gekomen waar men gemakkelijk 
en eenvoudig de spaarpot in kan legen of  het teveel aan kleingeld uit de kas kan komen 
storten.” Net als bij het opnemen van contant geld zijn alle bankpassen welkom bij de 
muntautomaat. “En daar blijft het natuurlijk niet bij”, legt Christian verder uit, “bij ons 
vinden klanten ook het oplaadpunt voor de OV-chipkaart, regelen we allerlei postzaken 
voor hen, kunnen kentekens overgeschreven worden en maken we ook pasfoto’s. 

Lees verder op pagina 8.

Verken de Hondsrug in de unieke Eko-Rocks
Exloo: het centrum van duurzame 
recreatie
Weer word je verrast met een nieuw bijzonder elektrisch voertuig in het straatbeeld 
van Exloo. In samenwerking met Hunebed Highway Hotel de Oringer Marke heeft 
Eko-Tours twee Eko-Rocks-auto’s aan het wagenpark toegevoegd. Een unieke 
speelse tweezitter waarmee je in een rustig tempo het Unesco Geopark de Hondsrug 
kunt verkennen.

Lees verder op pagina 5.

Een stukje Frankrijk midden 
in het centrum van Borger: 
‘Op naar volgend jaar!’
Wie afgelopen zaterdag in Borger liep, kwam in Franse 
sferen terecht. Dat kwam niet vanwege het begin van de 
zomervakantie of  het mooie weer, maar door het Frans 
Drents, een Franse dag met een knipoog naar Drenthe.

Lees verder op pagina 17. Bekijk ook de foto’s op pagina 19.

Mensen uit Castricum 
ondersteunen al 20 jaar de 
Schaapskudde in Exloo
Afgelopen week waren Fetze en Petra uit Castricum bij 
de Schaapskudde Exloo op bezoek want het duo vierde 
een bijzonder 20-jarig jubileum namelijk een 20-jarig 
adoptiejubileum. 

Lees verder op pagina 15.

Extra maatregelen voor 
een prettig verblijf bij 
zwemplas Gasselterveld
In samenwerking met gemeente Aa en Hunze en 
provincie Drenthe heeft Staatsbosbeheer extra stappen 
gezet om het verblijf  voor alle recreanten zo aangenaam 
mogelijk te maken. Zo is het betaald parkeren verbeterd, 
is er een tijdelijke kiosk en zijn er extra toiletunits en 
fietsenrekken geplaatst. 

Lees verder op pagina 3.
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Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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 

Afval & oud papier

’ Op zaterdag 23 juli wordt oud papier 
 opgehaald in Bronneger, Bronnegerveen, 
 Drouwen, Drouwenerveen, Ees, Eesergroen, 
 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en 
 Exloërveen.  

 Op dinsdag 26 juli wordt oud papier 
 opgehaald in Zandberg.

’ Deze week (18 – 22 juli) wordt de grijze
 container geleegd. 
 Volgende week (25 – 29 juli) wordt 
 de groene container geleegd.

Let op: deze week start PreZero om 6.30 uur
met het legen van de grijze container. 
Zet uw container daarom op tijd bij de weg! 
Het liefst de avond van tevoren.

% www.borger-odoorn.nl/afval

%

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
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%

Reageer nu op eerste uitwerking coalitieakkoord
Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de politieke partijen PvdA, Leefbaar Borger-
Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie een nieuw college van burgemeester en wethouders 
gevormd. Hun plannen voor de collegeperiode 2022-2026 hebben ze omschreven in 
het coalitieakkoord ‘Samen denken & samen doen’. Het college werkt die plannen in 
dat coalitieakkoord nu concreter uit. Het eerste resultaat daarvan is een notitie met 
richtinggevende uitspraken. Die kunt u nu bekijken op www.borger-odoorn.nl/college. 

Wilt u een reactie geven? Dat kan tot en met 22 juli door een e-mail te sturen naar 
tiphetcollege@borger-odoorn.nl. De reacties worden de komende maanden meegenomen 
bij de verdere uitwerking van de plannen.

%

Energietoeslag 
verhoogd met 500 euro 
De energietoeslag is in juli 2022 ver-
hoogd van 800 euro naar 1.300 euro. 
Heeft u de toeslag al aangevraagd of  
ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. 
De 500 euro extra krijgt u automatisch. 
Dit zal waarschijnlijk na de zomer-
vakantie zijn. Zodra hier meer over 
bekend is, informeren wij u. 

Heeft u de energietoeslag nog niet aan-
gevraagd? Dit kunt u doen via de website 
van onze partnergemeente Emmen: 
www.emmen.nl/energietoeslag. U kunt 
de energietoeslag aanvragen als u minder 
verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of  
€ 1.871,50 (samenwonend) per maand. 
Ontvangt u een uitkering van Sociale 
Zaken in Emmen? Dan krijgt u de toeslag 
automatisch. 

Energietoeslag ontvangen heeft geen ge-
volgen voor uw uitkering of  toeslagen.

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

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

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

WEEK 28

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

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

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

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

% www.borger-odoorn.nl/meedoen

’ 15-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinen, gelegen naast 
 Hoofdstraat 39, het tijdelijk plaatsen van een 
 feesttent ten behoeve van het Buuner Beer 
 Feest
’ 15-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Ees, Dorpsstraat 29, het kappen 
 van een Berk
’ 15-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Zuiderdiep 269, 
 het kappen van diverse Berken en Elzen
’ 14-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Ploegspoor 6, het 
 oprichten van een woning
’ 14-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning:
 Odoorn, Torenweg, het plaatsen van 14 
 zonnepanelen in veldopstelling
’ 14-07-2022, Voorgenomen verkoop van 
 (snipper)grond
’ 14-07-2022, 1e Exloërmond
 1e Exloërmond 3, melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
’ 14-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Fabrieksstraat 36, het plaatsen van 

 twee dakkapellen
’ 13-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthe, Grasveld bij kruising Weerdingerweg 
 en Exloërweg, het plaatsen van een feesttent 
 ten behoeve van FEFA
’ 13-07-2022, Onttrekking weggedeelte 
 Hoofdweg nabij Klijndijk
’ 12-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Klijndijk, Wanstraat 67, het 
 verbouwen van de woning
’ 12-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinen, Hoofdstraat 5, het 
 plaatsen van een overkapping over het 
 bestaande terras
’ 12-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Odoorn, Valtherweg 46, het kappen van twee 
 Berken
’ 12-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Odoorn, Hoofdstraat 4, het verbouwen/
 uitbreiden van de tandartspraktijk en het 
 verbouwen van bestaande schuur tot multi-
 functionele bijeenkomstruimte
’ 12-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Buinerveen, Noorderstraat 19A, 
 het verbouwen van de schuur

’ 12-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: 2e Exloërmond, Exloërkijl-Zuid 
 116, het grondig verbouwen van de woning
’ 12-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Splitting 7, het oprichten van 
 een woning
’ 12-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, Graanspieker 31, het 
 oprichten van een woning en het aanleggen 
 van een uitrit
’ 12-07-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Drouwen, Gasselterstraat 7 - 182A, het 
 oprichten van een recreatiewoning
’ 12-07-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: 1e Exloërmond, 1e Exloërmond 
 3, het realiseren van een koude scharrel-
 ruimte (overdekte uitloop/wintergarten) aan 
 de bestaande stal t.b.v. dierenwelzijn
’ 12-07-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Westdorp, Eesergroen en Ellertshaar, Kanaal-
 straat, wijzigingen op verleende omgevings-
 vergunning t.b.v. de realisatie van zonne-
 weide Westdorperveen         $

Kater na de kerst?

Tips voor veilige feestdagen op 
www.brandveiligheidthuis.nl

 Drenthe

Rookmelders
redden levens
Goed bezig, en nu?

Tips voor meer informatie op
www.rookmelders.nl

- Maak de rookmelder regelmatig stofvrij met  
 de stofzuiger. Bijvoorbeeld wanneer u hem test.

- Vervang de rookmelder zeker na 10 jaar.

- Voorkom uitbreiding van brand: 
 hou deuren in huis dicht! 

- Maak een vluchtplan en oefen dit.
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Week in Week uit verschijnt 
elke dinsdag huis-aan-huis in 
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, 
Buinen, Buinerveen, Drouwen, 
Drouwenermond, Drouwenerveen, 
Ees, Eesergroen, Eeserveen, 
Exloërveen, 1e Exloërmond, 
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, 
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoor-
nerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp, 
Zandberg, Gieten, Gieterveen, 
Gasselte, Gasselternijveen, 
Schoonloo.

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
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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Terug in de tijd tijdens het Oerweekend 
in Borger
Op 23 en 24 juli tussen 11.00 en 17.00 uur zijn op het terrein van het Hunebedcentrum 
overal oermensen. Bezoekers kunnen zien, horen, ruiken en voelen hoe de mensen 
in de oertijd leefden, werkten en overleefden in de prehistorie. Er worden verhalen 
verteld, je kunt leren hoe je vuur maakt, je kunt pijl en boog schieten, je kunt zien hoe 
vuursteen bewerkt wordt en meer. Als je geinteresseerd bent in de prehistorie dan is 
dit weekend de kans om hier meer over te weten te komen.  

Nieuw in het Oertijdpark is het 
opgravingsterrein waar je kunt zien hoe een 
archeoloog werkt en hoe je van het vinden 
van een spoor of  object een verhaal kunt 
maken. Je kunt hier zelf  aan de slag om te 
ervaren hoe is het is om een archeoloog te 
zijn.  Het Oerweekend vindt plaats in het 
Oertijdpark van het Hunebedcentrum.  

Daar stappen bezoekers letterlijk de 
prehistorie binnen door het bezoeken van 
verschillende prehistorische boerderijen, 
akkers en bouwwerken. Tijdens het 
Oerweekend zijn in en bij de boerderijen 
oermensen te ontdekken. De entreegelden 
blijven gelijk, voor de reguliere entreeprijs 
krijgt de bezoeker dus extra veel oerbeleving.

Het volledig rapport is te lezen 
via de QR-code
Samen Kom Je Verder 
presenteert rapport 
dorpsbelevingsonderzoek 
in 2e Exloërmond
Na de presentatie een maand geleden is de laatste hand 
gelegd aan het rapport van het onderzoek dat eind 2021 
is gehouden onder de inwoners van 2e Exloërmond.

We hebben interessante antwoorden ontvangen waar we 
als bewoners, organisaties en gemeente kunnen zien waar 
de bewoners van het dorp vinden wat de sterke en minder 
sterke punten van het dorp zijn.

De bewoners die zich hebben 
aangemeld om iets te willen 
betekenen voor het dorp hebben 
een uitnodiging ontvangen om 
samen met SKJV en met elkaar in 
gesprek te gaan.

Wil je ook meehelpen aan een van 
de onderwerpen? Of  heb je nog 
interessante aanvullingen?

Laat het dan via de mail aan ons 
weten via skjv2emond@gmail.com

Extra maatregelen voor een prettig 
verblijf bij zwemplas Gasselterveld
De zomervakantie staat voor de deur en die begint zonovergoten. Staatsbosbeheer 
verwacht weer veel badgasten te verwelkomen bij de zwemplas in het Gasselterveld. 
In samenwerking met gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe heeft 
Staatsbosbeheer extra stappen gezet om het verblijf  voor alle recreanten zo 
aangenaam mogelijk te maken. Zo is het betaald parkeren verbeterd, is er een 
tijdelijke kiosk en zijn er extra toiletunits en fietsenrekken geplaatst. Tijdens zomerse 
dagen zet Staatsbosbeheer verkeersregelaars in. In juli en augustus zijn er in het 
weekend en op zomerse dagen ook mensen aanwezig voor gastheerschap en toezicht. 
Ook is betaald parkeren verbeterd. Reserveren hiervoor kan via  
www.hetgasselterveld.nl

Reserveer en betaal vooraf
Bezoekers kunnen het beste vooraf  via 
www.hetgasselterveld.nl een parkeerplek 
reserveren én betalen. Betalen gaat per uur 
of  met een dagkaart en kan ook nog ter 
plekke online via www.hetgasselterveld.nl. Bij 
de betaalautomaat kan men alleen met een 
bankpas betalen. Wie niet in de rij wil staan 
bij vertrek doet er goed aan hier bij aankomst 
een dagkaart voor 6 euro te kopen.

Verkeersregelaars en wegsleepregeling
Tijdens de zomerse dagen zet 
Staatsbosbeheer verkeersregelaars in. 

Mochten de parkeerplaatsen helemaal vol 
zijn, dan wordt dit gecommuniceerd via 
www.hetgasselterveld.nl en via de social 
media-kanalen van de gemeente Aa en 
Hunze, Staatsbosbeheer en provincie 
Drenthe. Omwonenden worden zoveel 
mogelijk gestimuleerd om op de fiets te 
komen in plaats van met de auto. Kom je 
toch met de auto, volg dan de verkeersregels. 
In de bermen langs de toegangswegen 
geldt een parkeerverbod. Hierbij is een 
wegsleepregeling van kracht. Tijdens 
warme dagen zet Staatsbosbeheer ook extra 
toezichthouders in.

Zomerreces? CDA Borger-Odoorn toert 
gewoon door
Met de heerlijke hunebedkoeken van bakkerij Aole Ambacht voor de gastvrijheid 
bezocht de fractie van CDA Borger-Odoorn zaterdag 16 juli weer verschillende 
inwoners.

In gesprek met onze boeren
Uiteraard bezochten we een aantal boeren. 
De emoties zitten hoog. Al jarenlang volgen 
ze de plannen op van de overheid. Maar 
de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, 
zorgen voor een groot gevoel van onrecht. Ze 
komen bovenop de investeringen voor milieu- 
en energievraagstukken, kaderrichtlijnen 
water en de zorg voor de flora en fauna.  
Voor een betere natuur en cultuur zullen we 
als hele samenleving creatief  en innovatief  
moeten zijn.

Bungalowpark Drouwenerzand
Ook boden we een luisterend oor voor 
bewoners van enkele bungalows in 
Drouwenerzand. Zij deelden hun ervaringen 
met ons en vroegen aandacht hiervoor.

Fractievoorzitter Margreet Wegman: ‘Ook 
vandaag ervaarden we in onze CDA-toer dat 
ruimte voor het voeren van een dialoog met 
elkaar belangrijk is. Delen van elkaars ideeën 
en denkbeelden verheldert en brengt je samen 
verder. #iedereentelt

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com

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



% www.borger-odoorn.nl Exloo  |  19 juli 2022  $

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 29 | 2022

APV    “Evenementen melden moet altijd!”

Voorheen vielen binnen de gemeente Borger-Odoorn 
evenementen waar maximaal tweehonderd mensen 
kwamen, onder de ‘kleine evenementen’. “Dat hebben 
we bewust teruggebracht naar vij ig personen”, zegt 
vergunningverlener Anita Zandstra. “Zo klein zijn 
evenementen tot tweehonderd bezoekers namelijk helemaal 
niet. Zeker in Corona-tijd leverde dat best problemen op. 
We hebben ervoor gekozen om het aantal te reduceren tot 
vij ig personen omdat we bij meer publiek ook moeten 
voldoen aan de brandveiligheidseisen.”

De Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) is een van de 
meest belangrijke gemeen-
telijke verordeningen. Een 
verordening is een regeling 
die geldt voor iedereen in de 
gemeente, dus voor inwoners, 
bedrijven, verenigingen, in-
stellingen en bezoekers. In de
APV staat precies waarvoor 
een vergunning moet worden 
aangevraagd, maar ook welke 
regels er zijn om de lee� aar-
heid, openbare orde en vei-
ligheid in de gemeente te be-
vorderen. Dus wat mag wel en 
wat mag niet in de gemeente. 
Onlangs is die APV aangepast.

Om de bekendheid met de 
APV te vergroten, belicht de 
gemeente Borger-Odoorn een 
aantal nieuwe en vernieuwde 
regels.

Vandaag a� evering 7:
Artikel 2:25 en 2:25a: 
(kleine) evenementen. 

Het melden van een 
evenement moet altijd. Hoe 
klein het ook is. Maar pas bij 
meer dan vij� ig bezoekers 
is een vergunning vereist. 
De voorwaarden voor een 
klein evenement zijn verder 
gelijk gebleven. Zo moet 
er een organisator zijn en 
moet het evenement tussen 
tevoren vastgestelde uren 
plaatsvinden: op maandag 
tot en met donderdag tussen 
10.00 uur en 24.00 uur, op 
vrijdag en zaterdag tussen 
10.00 uur en 01.00 uur en op 
zondag tussen 13.00 uur en 
24.00 uur. Er mag bovendien 
geen alcohol worden 
verkocht. 

Wordt er wel drank verkocht 
dan is een vergunning vereist. 
Het evenement mag ook 

de verkeersveiligheid niet 
in gevaar brengen. Als het 
evenement zo georganiseerd 
is of ertoe leidt dat de politie 
maatregelen moet nemen of 
dat er wegen moeten worden 
afgesloten, betekent dat óók 
dat er een vergunning nodig 
is. 

“Dat is logisch”, zegt 
Zandstra. “Als je tien mensen 
hebt, gaat het nog. Maar bij 
een buurtbarbeque voor een 
hele straat waar meer dan 
vij� ig personen wonen,
moet je toch even de straat
afzetten, want je kunt ze
niet allemaal op dat kleine 
grasveldje proppen. De straat 
afsluiten betekent ook hekken 
plaatsen. Dan ben je per 
de� nitie vergunning plichtig. 
Heb je een evenement 

waarbij deze voorwaarden 
allemaal niet gelden, dan 
nog moet je het even bij de 
gemeente melden. Melden 
moet altijd!”

De gemeenteraad stelt 
de APV-regels vast.

Handhaving ervan valt onder 
de verantwoordelijkheid van 
de burgemeester. Verdere 
informatie over de APV is te 
vinden op:

▶ www.borger-odoorn.nl/ 
 verordeningen
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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
www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 24 juli 2022: Samenkomst op 
onderstaande boerderij:
Gasselterboerveenschemond 22
9515 PN Gasselternijveenschemond
Inloop met koffie vanaf  10.00 uur
Aanvang 10.30 uur. 

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds. 
L.A. van Ketel.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 
09.30 uur: Dhr. A. v.d. Schoot.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 14 augustus, 10.00 uur
Voorganger: Helene Westerik
Organist: Wim Boer
Zie ook onze website en FB-pagina
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Gez. dienst PGE kerk.

Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. v.d. Meulen, De Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur: 
Gerard Grinwis.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. v.d. Meulen, De Hoeksteen.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur.
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, Weekend 16/17 juli is er 
geen kerkdienst in de Sint Josephkerk 
te Zandberg. Woensdag 20 juli, 9.00 
uur, Eucharistieviering, voorg. pastoor 
J.E.B. Deuling. Zie ook
www.heiligkruisparochie.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. Wolter Greven. Handelstraat 8 
Stadskanaal. Te volgen via livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagochtend 24 
Juli om 9.30 u. ds. J. den Admirant uit 
Hoogeveen. Zondagavond 24 juli om 
19.00 u. ds. A. Lagendijk uit Onst-
wedde.

Verken de Hondsrug in de unieke Eko-Rocks
Exloo: het centrum van duurzame recreatie

Weer word je verrast met een nieuw bijzonder elektrisch voertuig in 
het straatbeeld van Exloo. In samenwerking met Hunebed Highway 
Hotel de Oringer Marke heeft Eko-Tours twee Eko-Rocks-auto’s aan 
het wagenpark toegevoegd. Een unieke speelse tweezitter waarmee je in 
een rustig tempo het Unesco Geopark de Hondsrug kunt verkennen.

Met deze 45 km/uur auto rijd 
je op de mooiste wegen en 
bezoek je hunebedden, andere 
bezienswaardigheden, de mooie 
natuur en beleef  je de geschiedenis 
van Drenthe. Vanaf  de ijstijd tot het 
heden, op de heide en in de bossen 
en door de mooiste brinkdorpjes 
rijd je stil en comfortabel rond. De 
Hunebed Highway dagtocht is een 
speciale tour van ca. 4 uur om alle 
mooie plekken op je gemak te kunnen 
bekijken.   

Wij hebben voor de deelnemers de 
vele bezienswaardigheden in kaart 
gebracht. Een speciale belevenis om 
op deze manier de Hunebed Highway 
te verkennen.

De Eko-Rocks is een bijzondere 
tweezitter waarin het heerlijk rijden is 
door het mooie landschap. Met veel 
te bekijken én veel bekijks onderweg!  
Eko-Tours uit Exloo is de eerste 
aanbieder van excursies en tours die 
dit speciale 100% elektrische voertuig 

voor recreatieve doelen inzet. Een 
unicum in Nederland. 

Het Hunebed Highway Hotel 
De Oringer Marke heeft onlangs 
het hotel gerestyled en een aantal 
kamers in dit thema vormgegeven. 
Naast het fietsen en wandelen past 
de Eko-Rocks in hun aanpak van 
duurzaamheid en binding met de 
regio en cultuur.

Eko-Tours biedt sinds 6 jaar excursies 
en tours met 100% elektrische 
voertuigen in de natuur aan. Ze 
beschikt over een groot aanbod van 
verschillende bijzondere voertuigen. 
Zoals de Eko-Explorer terreinwagens, 
de Eko-Choppers en Eko-Duo-
Choppers, De Eko-Cruiser, Eko-Bike, 
de Eko-Carver en Eko-Rocks. We 
streven naar een optimaal duurzame 
vorm van dagrecreatie in Exloo.

De excursies en tours van Eko-Tours 
zijn duurzaam, milieuvriendelijk en 
stil. De energie voor het opladen 
van alle voertuigen wordt met eigen 
zonnepanelen opgewekt. Eko-Tours 
biedt met recht een groen avontuur.

De tours met deze bijzondere nieuwe 
Eko-Rocks kun je bij Eko-Tours in 
Exloo reserveren. Meer informatie 
over Eko-Tours www.eko-tours.nl

Valthe zoekt 
kofferbakken!

Voor de kofferbakverkoop op 
zaterdag 3 september zijn wij nog 
op zoek naar deelnemers.
 
Verkoop vanuit je kofferbak al je 
“oude” spulletjes. De auto mag 
uitgepakt worden, een aanhanger of  
kar mag helaas niet blijven staan.
Voor meer info en opgave (inclusief  
naam en telefoonnummer) mail naar 
dorpsvermaak@gmail.com

Na 22 jaar Sturing Optiek in Borger te hebben geleid vindt Marko 
Sturing het mooi geweest. Op dinsdag 12 juli jl kwamen heel veel 
mensen hem nog een keer de hand schudden om hem te bedanken en 
om hem natuurlijk succes te wensen met zijn nieuwe loopbaan.
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Openingstijden Zwembaden in 
Borger-Odoorn
Zwembad de Leewal te Exloo, Zwembad de Zwaoi te Valthermond en Zwembad 
de Buiner Streng te Nieuw-Buinen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag  
van 07:00 tot 19:30 uur en zaterdag en zondag van 10:00 tot 17:00 uur. 

Inloopmomenten in Nieuw-Buinen, 
Valthermond en Borger 
Bereikbaarheid Stichting Sociale Teams 
Borger-Odoorn tijdens zomerperiode
Ook tijdens de zomerperiode zijn de sociale teams bereikbaar voor de 
inwoners van de gemeente Borger-Odoorn. Op de 3 locaties in Nieuw-Buinen, 
Valthermond en Borger zijn er inloopmomenten waar u als inwoner terecht kunt, 
zowel zonder als met afspraak. Buiten de inloopmomenten kunt u de sociale 
teams bereiken via het algemene telefoonnummer van de stichting: 0800-2009.

Sociaal Team het Veenland, MFA Noorderbreedte, Noorderdiep 127,  
Nieuw-Buinen
Iedere donderdag
09.00 tot 10.00 uur Op afspraak
10.00 tot 12.00 uur Inloop zonder afspraak

Sociaal Team de Monden, MFA ’t Brughuus, Vrijheidslaan 11, Valthermond
Iedere donderdag
13.00 tot 14.00 uur Op afspraak
14.00 tot 15.00 uur Inloop zonder afspraak

Sociaal Team de Hondsrug, Hoofdstraat 23, Borger
Iedere dinsdag
15.00 tot 16.00 uur Op afspraak
16.00 tot 17.00 uur Inloop zonder afspraak

Een afspraak maken? Bel dan naar het algemene nummer van de sociale teams 0800-
2009. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
Mailen kan natuurlijk ook via info@socialeteamsborgerodoorn.nl.  Wat je vraag ook is. 
Samen los je het op! 

€5000 beschikbaar gesteld voor 
Hippische visie Drenthe
Gedeputeerde Staten hebben € 5000 beschikbaar gesteld aan Stichting 
Paardenroutes Drenthe voor het opstellen van een Drentse Hippische visie en 
uitvoeringsagenda.

Doel is om de aanleg en het onderhoud van bestaande en nieuwe ruiter- en menroutes, 
de bewegwijzering daarvan en de ontwikkeling van routes voor recreatief  gebruik te 
bevorderen, te borgen en toekomstbestendig te maken.

Stichting Paardenroutes Drenthe werkt hierbij samen met hippische- en 
recreatieondernemers, terreineigenaren, KNHS Drenthe, Recreatieschap Drenthe, 
gemeenten en provincie Drenthe.

Subsidies voor registratie en 
vernieuwing kleine musea in Drenthe
Kleine tot middelgrote musea in Drenthe die willen investeren in het vernieuwen 
van de presentatie van het museum kunnen een steuntje in de rug krijgen van de 
provincie Drenthe. Met de subsidieregeling ‘Investeringen kleine en middelgrote 
musea’ kunnen musea maximaal € 25.000,-- aanvragen om bijvoorbeeld het 
gebouw te verbeteren, inrichten van een vaste nieuwe expositie, andere routing 
door het gebouw of  het creëren van een horecapunt of  winkel. In totaal is er € 
250.000, - beschikbaar. De subsidieregeling loopt van 1 september 2022 tot 15 
november 2024.

Naast deze regeling is er ook een subsidie geopend om kleine musea te laten registreren 
in het Museumregister Nederland. Deze inschrijving is voor kleine musea kostbaar. Met 
de subsidieregeling ‘Museumregistratie’ kunnen kleine musea vanaf  nu tot en met 16 
november 2024, € 3.000,- vergoeding krijgen voor de kosten die gepaard gaan met de 
toetsing voorafgaand aan een nieuwe registratie in het Museumregister. Hiermee wil de 
provincie stimuleren dat meer Drentse musea voldoen aan de landelijke Museumnorm. 
Dit biedt kansen voor kleine musea om de eigen organisatie te professionaliseren en is 
een eerste stap om lid te worden van de Museumvereniging.

Nelleke Vedelaar: “Met deze twee regelingen willen we de kleine musea in Drenthe verder 
versterken. Na een moeilijke coronaperiode kunnen we weer verder bouwen aan een sterk 
museaal Drenthe voor een zo breed mogelijk publiek.”
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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!

Vanaf nu kunt u ook munten storten bij Bruna 
Wichertjes in Borger
Nu banken steeds meer kantoren 
sluiten is het steeds lastiger 
geworden om uw bank- en andere 
zaken die daarmee te maken hebben 
dichtbij huis te regelen. Gelukkig 
zijn er winkeliers die allerlei diensten 
overnemen en Bruna Wichertjes aan 
de Grote Brink in Borger is daar één 
van.

“We worden inderdaad steeds meer 
een dienstenwinkel”, vertelt Christian 
Wichertjes, eigenaar van Bruna Borger. 
“Er stond al een geldmaat in de winkel 
voor het opnemen van contant geld 
maar er is nu ook een muntautomaat 
bij gekomen waar men gemakkelijk 
en eenvoudig de spaarpot in kan 
legen of  het teveel aan kleingeld uit 
de kas kan komen storten.” Net als 
bij het opnemen van contant geld 
zijn alle bankpassen welkom bij de 
muntautomaat. “En daar blijft het 
natuurlijk niet bij”, legt Christian verder 
uit, “bij ons vinden klanten ook het 
oplaadpunt voor de OV-chipkaart, 

regelen we allerlei postzaken voor hen, 
kunnen kentekens overgeschreven 
worden en maken we ook pasfoto’s. 
En, natuurlijk verkopen we ook nog 
steeds een boek, tijdschrift of  kaart.” 

U hoeft voor heel veel zaken het dorp 
Borger dus niet meer uit, u regelt het 
gewoon lekker dichtbij huis in uw eigen 
vertrouwde Bruna winkel. (Week in Week 
uit / Miranda Wolters)

Vakantie voor gymgroep 
Borger
Voor gymgroep Borger is de vakantie begonnen. Het 
sportseizoen werd afgesloten met een jaarlijkse gezellige 
activiteit. Dit keer was dat een avondje bowlen in het 
Hunzedal. Sporten is belangrijk, maar af  en toe iets 
gezelligs doen met elkaar, is dat ook! Zo vormt de 
gymgroep al jaren een hechte club van ongeveer 40 
leden.

De groep is blij dat na de coronatijd weer volop gesport 
kan worden. Dat gebeurt op de maandagavond vanaf  half  
7 (oudere dames), half  8 (55+ dames) en om half  9 (heren) 
onder leiding van Wieneke Boelens in het kleine zaaltje naast 
sporthal De Koel.

Wieneke slaagt erin om elke week een sportuurtje vol 
afwisseling te verzorgen. Zo wordt er een warming up op 
muziek gedaan, gevolgd door spieroefeningen en een spel. De 
heren spelen elke week na de training nog een potje volleybal. 
Het leuke is dat Wieneke altijd oefeningen bedenkt die ieder 
op zijn of  haar eigen niveau of  tempo kan doen.

Heb je zin om na de zomervakantie een sportieve activiteit 
op te pakken? Je bent altijd welkom op één van bovenstaande 
tijden in het sportzaaltje naast De Koel. En wil je alvast wat 
meer informatie? Dan kun je bellen naar Rini (06 10 78 90 45) 
of  naar Ko (0599 21 22 19).

Henk Eising uit Valthe is mede-organisator van het wielerspektakel
Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen ook naar 
Gouden Pijl van Emmen
De organisatie van de Gouden Pijl 
van Emmen is erin geslaagd om 
de Nederlandse topsprinters Fabio 
Jakobsen en Dylan Groenewegen 
te contracteren voor de komende 
uitgave. Dat betekent dat het 
Drentse profcriterium de (tot 
nog toe) enige twee Nederlandse 
ritwinnaars van de Tour de France 
aan het vertrek heeft op zondag 31 
juli. Eerder werden al Nederlands 
kampioen Pascal Eenkhoorn en 
klassiekerspecialist Niki Terpstra 
vastgelegd.

De Tour de France draaide in het 
Deense openingsweekeinde twee keer 
op een massasprint uit en even zo 
vaak ging er een landgenoot met de 
dagzege aan de haal. Dat lukte eerst 
Fabio Jakobsen in Nyborg. Het was een 
mooie zege voor de Gelderse sprinter 
van QuickStep-Alpha Vinyl, die direct 
zijn slag sloeg in de eerste Tour de 
France die hij reed. Een verrassing was 
dat niet, want Jakobsen wordt algemeen 
erkend als één van de snelste mannen 
van het peloton. Hij won twee keer de 
Scheldeprijs, sloeg zijn slag in Kuurne-
Brussel-Kuurne dit jaar en heeft vijf  
ritzeges in de Ronde van Spanje op zijn 
naam staan. In diezelfde Vuelta werd 
hij in 2021 als eindwinnaar van het 
puntenklassement gehuldigd. Ook in de 
Tour reed hij enkele dagen in het groen, 
zij het als plaatsvervangend truidrager 
voor Wout van Aert, die ook het geel 
in zijn bezit had op dat moment. In 
2019 was Jakobsen al kampioen van 
Nederland bij de profs. ‘’Ik had een 

goede aanloop gehad naar de Tour en 
kreeg het vertrouwen van mijn team. 
Mooi om dat direct te belonen. Mijn 
Tour is feitelijk al geslaagd, al zou ik 
graag nog vaker winnen in deze Ronde 
van Frankrijk’’ sprak hij strijdvaardig 
vanuit de belangrijkste etappekoers op 
de kalender.

Een dag na Jakobsen sloeg Dylan 
Groenewegen zijn slag in de Tour de 
France dit jaar. Hij schreef  de etappe 
naar Sonderborg op zijn naam. De 
Amsterdammer besloot per 1 januari het 
geel-zwart van Jumbo-Visma in te ruilen 
voor het blauw van het Australische 
BikeExchange-Jayco, omdat hij bij zijn 
oude werkgever geen kans zou krijgen 
om in de Tour voor de zeges te sprinten. 
De reddingslijn vanuit Down Under 
werd in dankbaarheid aanvaard. ‘’Een 
andere ploeg met nieuwe ploeggenoten 
betekent dat je een periode moet 
investeren om elkaar ingespeeld te 
raken. Richting de Tour groeide het 

vertrouwen al. Fantastisch om het werk 
van mijn team af  te kunnen ronden zo 
vroeg in de ronde’’ was het commentaar 
van Groenewegen op zijn etappezege in 
de Tour.  Het was al de vijfde ritwinst in 
de Tour de France voor hem. In 2017 
won hij zelfs de afsluitende etappe op 
de Champs Elysées in Parijs, voor veel 
topsprinters het summum van winnen in 
de Franse ronde. Ook staan vier edities 
van Veenendaal-Veenendaal en verder 
de Brussels Classic en Kuurne-Brussel-
Kuurne op zijn palmares. 

De organisatie van de Gouden Pijl is 
blij om Emmen en de wijde regio straks 
twee ritwinnaars uit de Tour de France 
te kunnen presenteren op zondag 31 
juli.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar 

redactie@weekinweekuit.com

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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Prachtig afscheidsfeestje voor juf Dineke Kruizinga van 
obs J. Emmens in Gasselternijveen

Vorige week woensdag nam juf  Dineke Kruizinga afscheid van haar 
collega’s en kinderen op de obs J. Emmens in Gasselternijveen. Na 43 
jaar in het onderwijs gewerkt te hebben mag ze gaan genieten van haar 
vroegpensioen. Haar collega’s, kinderen én de ouders konden dat afscheid 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en zetten haar daarom flink in 
het zonnetje.

“Ik heb de afgelopen 43 jaar op 
verschillende scholen in de oude 
gemeente Gasselte mogen werken”, 
vertelt Dineke. “Toen ik in 1979 als 
jong broekie van de Pedagogische 
Academie kwam was het moeilijk om 
werk te vinden maar ik mocht als jonge 
Groningse al vrij snel in het mooie 
Drenthe aan de slag.” 

Dineke heeft destijds wel even moeten 
wennen, het Drentse dialect leek immers 
helemaal niet op het Groningse maar ze 
pikte het al snel op en zo voelde ze zich 
ook helemaal thuis in de gemeente.

 “Taal is overigens iets heel moois”, 
zegt ze, ”want taal verbindt mensen. 
Daarnaast heb ik het altijd erg belangrijk 
gevonden om de kinderen in het 
onderwijs juist die richting op te sturen 
die bij hem of  haar past.” Dineke vertelt 
verder dat het huidige digitale tijdperk 
juist voor nog meer verbreding in het 
onderwijs heeft gezorgd. “Daarnaast 
motiveer je kinderen door meer 
bewegend en belevend onderwijs te 
geven zodat met alle zintuigen inhoud 
gegeven wordt aan lessen. Ieders talent 
komt tot zijn recht.” 

“Maar voor mij is het nu mooi geweest”, 
zegt ze, “ik draag het stokje over aan 
de jongere generatie en ga samen met 
mijn man genieten van onze vrije 
tijd.” Ze werd woensdagmorgen al 
vroeg verrast met een heerlijk ontbijt 
thuis, de kinderen van school haalden 
haar van huis en samen ging het in 
optocht naar de school. Daar werd 
Dineke toegesproken, werden cadeaus 
uitgepakt en na de taart was er een 
talentenshow vol zang en dans waarvan 
iedereen enorm genoot. Tussen de 
middag was er vervolgens een picknick 
met friet en snacks en al met al heeft 
niet alleen Dineke een ontzettend leuk 
afscheidsfeestje gehad maar gold dat 
ook zeker voor alle kinderen van de 
school. (Week in Week uit / Miranda 
Wolters)

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

€
 33.999,-

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 10.900,- 

OPEL ADAM 1.0 Turbo Unlimited 
airco/pdc/16”LM
Oktober 2016 - Wit/Zwart - Stof 
Benzine - Handgeschakeld 
30.366 km - Nieuwprijs: €19.550,-

PRIJS

€
 18.499,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/cruise
Januari 2018 - Wit/Zwart - Half 
leder - Benzine - Handgeschakeld 
77.668 km - Nieuwprijs: €29.220,-

PRIJS

€
 15.250,- 

OPEL CORSA 1.4 AUTOMAAT 
Online Ed. navi/airco
Januari 2018 - Grijs metallic - Stof 
Benzine - Automaat 
21.875 km - Nieuwprijs: €21.120,-

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

€
 9.999,- 

OPEL ADAM 1.0 Turbo Jam
Juli 2015 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
61.910 km - Nieuwprijs: €17.880,-

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

€
 9.800,- 

FIAT PANDA 1.2 Popstar
51kW (70PK) - Mei 2017 
Wit metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 50.696 km

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

€
 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

€
 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,-

PRIJS

€
 12.399,- 

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

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

€
 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

€
 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,-
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden
Convenant zelfstandig wonen in Zuidoost-Drenthe 
Van beschermd wonen naar beschermd thuis

11 zorgaanbieders, 3 woningcorporaties en de gemeenten Borger-
Odoorn, Emmen en Coevorden hebben een convenant getekend voor het 
begeleiden van kwetsbare personen naar zelfstandig wonen. Dit convenant 
is van toepassing op personen die uitstromen uit beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang of  uit de vrouwenopvang.
 
Voor deze kwetsbare groep ligt een 
opgave in de samenwerking tussen 
gemeenten, woningcorporaties en 
zorgpartijen. Het convenant is gericht 
op de juiste en passende begeleiding 
van de mensen die het betreft. Dit zijn 
mensen voor wie zelfstandig wonen niet 
meer vanzelfsprekend was, vanwege 
het leven dat tegen heeft gezeten 
door bijvoorbeeld psychiatrische 

problematiek, dakloosheid, huiselijk 
geweld, verslaving of  schulden.
 
Sociale inclusie
Omdat iedere zorgvraag uniek is en een 
andere aanpak vereist, dient er goed 
gekeken te worden naar een vorm die 
aansluit bij de ondersteuningsbehoefte 
van de inwoner. Dit convenant vormt 
een basis voor de samenwerking tussen 

de partijen. Met dit convenant werken 
we samen aan het vormgeven van een 
inclusieve samenleving. Dat wil zeggen 
dat iedereen naar vermogen mee kan 
doen.
 
Betrokken partijen
Gemeenten: Borger-Odoorn, Emmen 
en Coevorden:  Woningcorporaties: 
Woonservice, Domesta en Lefier.
Zorgaanbieders: Cosis, Leger des Heils, 
Verslavingszorg Noord-Nederland, De 
Buinerhof, Zorgonderneming Eigen 
Pad, Zorggroep Scilla Andante, ADHD 
Noord, Wender, Treant Zorggroep, 
Direction Zorg bv en Soozijn bv.

Uitslagen Bridgeclub 
Borger
Uitslag 5e Zomerdrive 12 Juli 2022  A-lijn
1. Alma Winkel & Willem Schippers  64,24%
2. Herman Scheltinga & Joost Winkel  64,17%
3. Neeeltje Tack & Henk Loman  62,92%
4. Ans de Jong & Sicco de Jong  61,46%
5. Gedeelde 5e Plaats
 Roelie & Sammo Wesseling  EN 
 Sjef  Heeren & Ed Oldeman  58,33%

Bridgeclub Borger speelt elke dinsdagavond ZOMERDRIVE 
in het Anker te Borger. Aanwezig:19.00 uur.

Een begrip in Gasselte stopt als leerkracht: Juf Jannie 
met pensioen
Als je terugdenkt aan de 
basisschooltijd, denk je vooral 
terug aan die ene bijzondere juf  of  
meester. Als inwoners uit Gasselte 
terugdenken aan de basisschooltijd 
denken ze allemaal terug aan 
Juf  Jannie. Maar naar heel veel 
onderwijsjaren heeft zij afgelopen 
week haar pensioen mogen inluiden.

Een bijzondere dag begon afgelopen 
donderdag voor Jannie met het samen 
met haar man uit bed gaan. ‘Dat doet hij 
anders nooit en hij maakte het terras dat 
wij bij het huis hebben klaar. Toen bleek 
dat even later alle collega’s kwamen 
ontbijten’, aldus Jannie. Na het ontbijt 
kwam er een paard met koets om de 
hoek rijden. In de koets werd Jannie 
naar school gebracht.

Bij de school aangekomen speelde het 
jeugdorkest en stonden veel kinderen 
met hun ouders buiten. ‘Dat was een 
emotioneel moment. Er waren allemaal 
huilende moeders en daardoor ook een 
huilende juf.’ Dat juf  Jannie een hart 
voor kinderen heeft blijkt wel weer 
uit de gekozen afscheidsactiviteit. ‘De 
kinderen vinden het thema circus altijd 
zo leuk, dus ik dacht “laten we een 
circus opvoeren voor alle ouders aan het 
einde van mijn feestdag”’.

De receptie voor Juf  Jannie werd 
druk bezocht. ‘Er kwamen veel oud-
leerlingen en oud-ouders, opa’s en oma’s 
en oud-collega’s.’ Een grote eer voor de 
juf  die tot aan het laatste moment niet 
veel wist van alle verrassingen op haar 
pensioneringsdag.

Rondvragend op de receptie wat juf  
Jannie zo bijzonder maakt, kwam 
er eigenlijk maar een antwoord: 
betrokkenheid. ‘Juf  Jannie kwam bij 
mijn afzwemmen kijken’, geeft een 
oud-leerling aan. Een ander zegt: 
‘Juf  Jannie kwam ooit bij mijn eerste 
voetbalwedstrijd kijken.’ En een oud-
ouder geeft aan dat juf  Jannie enorm 
betrokken is bij de school, de leerlingen 
en het dorp.

‘Juf  Jannie is een begrip in het dorp 
en dat is het belangrijkste’, begint 
Jantinus Esschendal, hij is de directeur 
van OBS de Dobbe. ‘Zij heeft zoveel 
voor de kinderen en ouders betekend. 
Jannie missen is enorm jammer.’ De 
pensionado zou nog wel tien jaar verder 
kunnen werken als het moet. ‘Ze heeft 
een enorm groot hart voor de kinderen, 
dus als ze nog door moest werken, was 
het geen enkel probleem geweest voor 

haar.’ Het meest bijzondere cadeau wat 
Jannie kreeg was een grote kerstboom. 
‘Ik heb altijd in de organisatie gezeten 
van de kerstmarkt. Er zijn in de 
organisatie ook vaders die heel handig 
zijn met hout. Als grap hebben zij deze 
boom gemaakt met als kerstballen de 
hoofden van de vaders’ eindigt Jannie 
lachend. (Week in Week uit / 
Rutger Breider)

Juf  Jannie met naast haar het bijzondere afscheidscadeau

Afgelopen week heeft Harm Kruit van Runners 
Stadskanaal, een cheque ter waarde van €750 euro 
uitgereikt aan de Wensambulance Noord Nederland. 
Het geld is ingezameld door leden van Runners tijdens 
de Triangel-Marathon. Ook uit uit de regio Borger-
Odoorn zijn er lopers die lid zijn van de runners in 
Stadskanaal. De cheque werd overhandigd aan Erik 
Roelfsema, wenscoordinator van Wensambulance Noord 
Nederland.

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

BEDANKT!        BEDANKT!        BEDANKT!
 

BEDANKT lieve collega’s, leerlingen, ouders en al die 
mensen, die mij de hand kwamen schudden. Jullie hebben 

er met zijn allen voor gezorgd, dat mijn afscheid, als 
juf van o.b.s. “De Dobbe” te Gasselte, voor mij een 

onvergetelijke dag is geworden!

BEDANKT voor al die lieve kaarten, bossen bloemen en 
cadeaus. Het was allemaal hartverwarmend! Ik ben er stil van!

 
De hartelijke groetjes van Jannie Hadderingh-Everts
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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.

De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

dan is het leven rijk geweest.
Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen,

* Borger, 3 april 1926                           † Borger, 13 juli 2022

Sinds 22 maart 2007 weduwe van Ep Ottens

Bert en Gea
 Jeroen en Floor, Sebastiaan
 Martijn en Jochien, Fabiënne
 Erwin en Inge, Yuna, Tyo

Henk en Aly
 Robin
 Josha en Nelleke, Jaylin

Wim (in liefdevolle herinnering) en Ineke
 Annelies en Arjen, Niek, Tijn

H Ronald en Elsemieke, Juliejet 

Rikus en Jannie
 Stefan en Maaike, Senne
 Ferdie en Lydia, Javi
 Melvin en Mandy, Mees

Correspondentieadres:
Exloërweg 6B, 9536 PJ Ees

Hillie Ottens-Welling

Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging door het Borgerhof.

Huisartsenpraktijk Leeuwerik is i.v.m. 
de zomervakantie afwezig vanaf:

Maandag 01-08-2022 t/m vrijdag 12-08-22.

Waarneming in de periode van 01-08-22 t/m 05-08-2022 is:
Huisartsenpraktijk van Hilst, tel 0599 - 238138

Waarneming in de periode van 08-08-22 t/m 12-08 is:
Huisartsenpraktijk van Veldhuizen, tel 0599 - 234215

Tevens verzoeken wij u de herhaalmedicatie tijdig te bestellen
Tijdens onze vakantie kunt u geen medicatie bestellen. 

Cursussen Huus van de 
Taol beginnen weer in 
september
Al jaren verzorgt streektaalorganisatie Huus 
van de Taol cursussen over de Drentse taal en 
cultuur. Vanaf  september 2022 begint het nieuwe 
cursusseizoen. Aanmelden is nu al mogelijk. De 
cursussen zijn geschikt voor nieuwkomers in onze 
provincie, maar zijn ook de moeite waard voor 
geboren en getogen Drenten.

Het cursusaanbod bestaat uit:
- Moi!-cursus: drie avonden waar u meer te weten 
 komt over Drenthe, de inwoners, taal en cultuur.
- Drenthecursus: deze cursus omvat acht lessen en 
 gaat verder in op muziek, tradities, literatuur en de 
 achtergronden van de streektaal.
- Heeft u er nog geen genoeg van na de 
 Drenthecursus? Wilt u nog verder de diepte in 
 met de taal, muziek en literatuur? Dan is zes 
 avonden Dieper deur Drenthe aan u besteed.
- Spellingcursus: na deze cursus kunt u schrijven in 
 de officieel door de provincie vastgestelde Drentse 
 spelling.

Alle cursussen worden verzorgd door kundige, door 
het Huus opgeleide docenten. Vaak verschilt een 
cursus in Borger van een cursus in Dwingeloo, omdat 
de docent vaak uit de directe omgeving komt.
Een cursus kan starten bij genoeg animo: zijn er 
minimaal 12 cursisten, dan kan de cursus starten. 
Aanmelden kan via de website www.huusvandetaol.nl/
cursussen of  telefonisch via 0593-371010.

Ook een dorps- of  wijkvereniging, bibliotheek of  
andere organisatie die interesse heeft in een cursus 
van het Huus van de Taol kan dat via bovenstaande 
contactmogelijkheden laten weten.

In 2023 gaan drie kunstenaars 
aan de slag in het gebied van 
Borger-Odoorn
Into Nature ontvangt 
belangrijke bijdrage van het 
Mondriaan Fonds
Het programma Talentvolle Kunstenaars 
krijgt in 2023 volop vorm  
Into Nature ontvangt € 25.000 van het Mondriaan Fonds 
voor een doorlopend programma in 2023 met talentvolle 
kunstenaars uit de noordelijke provincies. Into Nature 
is trots op deze toekenning, waarmee de reeds gemaakte 
plannen optimaal gerealiseerd kunnen worden.

Van de 81 aanvragen heeft het Mondriaan Fonds voor 2023 26 
kunstpodia voor hedendaagse beeldende kunst een toekenning 
gegeven. Deze kunstpodia krijgen de bijdrage voor hun 
inspirerende programma’s van één tot maximaal drie jaar. Into 
Nature doet dit met een programma met talentvolle kunstenaars 
uit het noorden.

In 2023 gaan drie kunstenaars aan de slag in het gebied van 
Borger-Odoorn. In een aantal gevallen verblijven ze een tijd in 
het gebied en gaan ze ook in dialoog met buurtbewoners. Dit 
najaar maakt Into Nature bekend welke kunstenaars in 2023 
deelnemen aan het programma.
 
Over het Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds draagt namens het ministerie van OCW 
financieel bij aan de plannen van kunstenaars, curatoren en critici. 
En aan de realisatie van projecten en activiteiten van musea en 
andere erfgoedinstellingen, kunstpodia, archieven, galeries en 
opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Dat doen ze door het 
verstrekken van subsidies.

Bibliotheek in Odoorn is 
tijdelijk gedeeltelijk 
afgesloten
Een deel van de bibliotheek in Odoorn is tijdelijk 
afgesloten in verband met onverwachte 
bouwwerkzaamheden. 

Hierdoor is een deel van de collectie voor 
volwassenen niet bereikbaar. Men hoopt dat de 
herstelwerkzaamheden maandag 25 juli a.s. klaar zijn.

U kunt wel boeken inleveren bij de selfservice of  
uw reserveringen ophalen. De jeugdafdeling is wel 
bereikbaar.

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

Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag
14.00 uur bij de
Bruna in Borger.

De Bruna is maandag 
om 13.00 uur geopend.

Persbericht voor
Week in Week uit?

Mail het naar redactie@weekinweekuit.com



14 Dinsdag 19 juli 2022



15 Dinsdag 19 juli 2022

Mensen uit Castricum ondersteunen al
20 jaar de Schaapskudde in Exloo

Afgelopen week waren Fetze en Petra uit Castricum bij de Schaapskudde Exloo op 
bezoek want het duo vierde een bijzonder 20-jarig jubileum namelijk een 20-jarig 
adoptiejubileum. 

Al 20 jaar ondersteunt het stel de 
schaapskudde in Exloo middels de adoptie 
van een van de schapendames en dat is 
natuurlijk bijzonder nieuws.

Herder Elzo liep zoals hij dagelijks doet  om 
10.00 uur met de schaapskudde naar de hei en 
het jubilerende stel werd zeer luxe vervoerd 
in een van de elektrische fluisterstille 
terreinauto's van Eko Tours in Exloo.

Ook huurders kunnen aan de slag met 
energiebesparing
Ook huurders kunnen in huis aan de slag met energiebesparing. Door bijvoorbeeld 
tochtband en radiatorfolie te plakken, besparen zij al snel €100,- per jaar op hun 
energierekening. Daarom worden de komende periode aan verschillende inwoners 
met een sociale huurwoning pakketjes uitgedeeld met tochtband en radiatorfolie. 
Huurders krijgen daarnaast ook een flyer-kraskaart waarop zij kunnen ontdekken 
hoeveel geld ze besparen met andere maatregelen. Bijvoorbeeld door korter te 
douchen, gloeilampen te gebruiken of  de thermostaat lager te zetten.

Bent u huurder, maar heeft u geen pakketje 
ontvangen en wilt u wel graag aan de slag? 
U kunt tochtband en radiatorfolie al voor 
een paar euro bij de bouwmarkt halen. 
Op de website gewoonzodrenthe.nl/
huurders is te zien hoe u dit kunt gebruiken 

in huis. Hier vindt u nog meer tips over 
energiebesparing. De campagne ‘Drenthe op 
weg naar energieneutraal, Gewoon Zo van 
provincie Drenthe helpt Drenten om energie 
te besparen. Goed voor de portemonnee, het 
wooncomfort en het klimaat.

Zomerfeest bij de Klimschuur in Borger

Om de zomervakantie feestelijk in te luiden organiseerde de Klimschuur in Borger 
afgelopen zaterdag het zomerfeest 'klimmen en meer’. De middag was bedoeld voor 
jong en oud en kinderen konden kiezen uit allerlei activiteiten en ook was er voor 
iedereen natuurlijk een hapje en een drankje.

“We hebben de zomervakantie op die 
manier leuk en gezellig af  willen trappen 
en ik mag zeggen dat het een hele leuke 
middag was”, vertelt Andrea van der Heide 
van de Klimschuur. “Kinderen konden zich 
van tevoren via whatsapp of  via de mail 
aanmelden maar waren op de dag zelf  ook 
nog welkom.”

Er werd niet alleen fanatiek geklommen, 
de kinderen konden ook boogschieten, 
abseilen, springen op het springkussen en 
ook konden ze een glittertattoo nemen. 
Klimmen gebeurde overigens niet alleen aan 
de klimwand, ze konden ook meedoen aan 
het kratklimmen en het ladderklimmen en 
vanaf  de boomstronk in het midden van de 

zaal kon er zelfs een trapezesprong gemaakt 
worden.

“We gaan deze zomervakantie vast en zeker 
nog meer van dit soort leuke middagen 
organiseren”, aldus Andrea, “nieuws hierover 
zullen we op onze Facebookpagina delen en 
voor de hele zomervakantie geldt dat we op 
afspraak open zullen zijn.” De Klimschuur 
biedt het hele jaar door activiteiten voor 
alle leeftijden en budgetten en ook worden 
er regelmatig kinderfeestjes georganiseerd. 
Zin in een leuke en actieve (mid)dag uit? 
Vraag dan even naar de mogelijkheden in de 
zomervakantie! (Week in Week uit / Miranda 
Wolters)

Provincie Drenthe en ondernemers 
doen mee in de Green Deal Eiwitrijke 
gewassen
Het doel van de Green Deal Eiwitrijke gewassen is het vergroten van de Nederlandse 
teelt van eiwitrijke gewassen en de verwerking hiervan, bedoeld voor menselijke 
consumptie. Als een van ruim 50 partijen, ondertekende gedeputeerde Henk Jumelet 
namens de provincie Drenthe de Green Deal.

In de Green Deal beschrijven partijen welke 
inspanningen zij zullen verrichten om de 
opschaling van teelt en de verwerking van 
eiwitrijke gewassen een impuls te geven. 
Daarbij wordt meerwaarde gecreëerd 
voor alle betrokken partijen; plantaardige 
eiwitconsumptie van Nederlandse bodem 
wordt gestimuleerd; het wordt financieel 
aantrekkelijk voor de primaire sector om de 
teelt van stikstofbinders in het bouwplan 
op te nemen; een hogere plantaardige 
eiwitvoorziening wordt bereikt; en er 
is meerwaarde voor de samenleving 
door bij te dragen aan het oplossen 
van de stikstofproblematiek, een betere 
bodemkwaliteit, een grotere biodiversiteit en 
gezondere voeding.

Jumelet: “Meedoen aan deze Green Deal past 
bij de ambities die we hebben beschreven 
in het Programma Toekomstgerichte 
Landbouw: innoveren en verduurzamen 
in de primaire sector en in de keten, met 
oog voor de samenleving en met een goede 
boterham voor de boer. Zo hebben we in 
de Veenkoloniën verschillende projecten 
gesteund voor de teelt van soja, lupine en de 
veldboon; gewassen die een prominente rol 
hebben in de Green Deal.

Ik ben trots dat ook Drentse ondernemers 
meedoen aan de Green Deal. Een voorbeeld 
is ondernemer Geert Lindenhols: een 
koploper in de veldbonenteelt, die de weg 
baant voor anderen. Ik ben ervan overtuigd 
dat het telen van eiwitrijke gewassen lonend 

kan zijn voor de primaire sector. Om een 
renderende keten van boer naar bord te 
realiseren, is ook inzet van anderen nodig, 
van ketenpartijen en overheden. Daarom doet 
Drenthe mee in de Green Deal Eiwitrijke 
gewassen.”

Eén van de ketenpartijen die de Green 
Deal ondertekende is Royal Avebe, de 
grote aardappelverwerkende coöperatie uit 
Veendam. David Fousert, ceo van Royal 
Avebe: “Wij halen alles uit de aardappel 
wat erin zit! Binnen Nederland zijn wij de 
grootste producent van plantaardig eiwit 
uit grondstof  van Nederlandse bodem. 
We zetten sinds een aantal jaren bewust 
de stap om ons nog meer te richten op 
aardappeleiwit. Wij durven dan ook wel te 
stellen dat Avebe aan de basis heeft gestaan 
van de eiwittransitie in Nederland. Onze 
kennis en ervaring levert een belangrijke 
bijdrage aan de Green Deal.”

Achtergrond van de Green Deal
Om in de behoefte aan plantaardig eiwit 
te voorzien wil de Europese Unie minder 
afhankelijk zijn van (deels niet-duurzame) 
eiwitrijke gewassen en meer zelfvoorzienend 
worden. Dit heeft in Nederland geleid tot 
de Nationale Eiwitstrategie (NES). De NES 
heeft als doel om het zelfvoorzieningsniveau 
van plantaardige eiwitten te vergroten, op 
een duurzame manier, die bijdraagt aan de 
gezondheid van mens, dier en natuurlijke 
omgeving. De Green Deal Eiwitrijke 
gewassen is daar een uitwerking van. 

De eerste blauwe bessen van dit seizoen 
waren weer verkrijgbaar tijdens de 
Boerderijfair bij de Blauwe Bessen 
Boerderij 

Zondag vond de tweede boerderijfair van dit jaar plaats bij de Blauwe Bessen 
Boerderij in Gasselternijveen. Het weer was geweldig en bovendien waren de eerste 
verse blauwe bessen van dit jaar voor het eerst verkrijgbaar en daar werd natuurlijk 
volop van genoten. 

Op het terrein rond de boerderij vond een 
verscheidenheid aan standhouders een plek, 
veel van hen waren afkomstig uit de regio. 
Net als tijdens vorige edities was er was 
van alles verkrijgbaar, van snuisterijen tot 
heerlijke blauwe bessen muffins en natuurlijk 
was er ook aan de kinderen gedacht. Bij de 
Steenuilenvereniging mochten ze uilenballen 
pluizen, er waren pony’s waarop gereden 
mocht worden en ook konden ze zich laten 
schminken. 

Deze zomer zal er nog een boerderijfair 
georganiseerd worden, op 14 augustus 
staat de eerstvolgende op de planning 
en binnenkort bent u ook welkom om 
zelf  bessen te komen plukken. Leuk om 
met de kinderen te doen! Het exacte 
moment daarvoor zal via de website en de 
Facebookpagina bekend gemaakt worden. Tot 
die tijd kunt u de verse bessen in ieder geval 
in de winkel komen kopen, u bent van harte 
welkom! (Week in Week uit / Miranda Wolters)
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Drenthe actualiseert aanpak voor 
natuurherstel
In Drenthe zet de provincie zich, samen met de natuurpartners, in om natuurherstel 
versneld te realiseren. Dat staat in het geactualiseerde programmaplan van 
Programma Natuurlijk Platteland. Dit geactualiseerde plan is door Gedeputeerde 
Staten vastgesteld. Het programma werkt aan de diverse (wettelijke) opgaven en 
afspraken met het Rijk en Europa over biodiversiteit, water, klimaat en verduurzaming 
van de landbouw.

In 2016 is het programmaplan van het 
Programma Natuurlijk Platteland van de 
provincie Drenthe voor het eerst vastgesteld. 
Nu zijn we halverwege de looptijd. Henk 
Jumelet, gedeputeerde: “De wereld waarin 
dit programma gerealiseerd moet worden, 
ziet er, sinds het aanvangsjaar heel anders uit. 
De stikstofcrisis en de klimaatproblematiek 
hebben het programma nog urgenter gemaakt 
dan die al was en daarom is het programma, 
samen met onze partners, geactualiseerd.”

In Drenthe zijn de afgelopen jaren al 
verschillende natuurherstelprojecten 
gerealiseerd, die stuk voor stuk bijdragen 
aan een sterk natuursysteem. Landelijk en 
provinciaal onderzoek geven aan dat de 
biodiversiteit binnen het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) zich lokaal lijkt te 
herstellen. Toch is nog lang niet bij alle 
soorten sprake van een gunstige staat van 
instandhouding.

Ambitie van het programma
De ambitie van het geactualiseerde 
Programma Natuurlijk Platteland is 

ongewijzigd. Samen met onze partners 
in de acht deelgebieden werken we aan 
klimaatbestendige, robuuste water- en 
natuursystemen in Drenthe. Een gezonde 
bodem, zuiver water en schone lucht zijn 
van levensbelang voor plant, dier en mens. 
Natuur en landschap dragen bij aan onze 
gezondheid, ons geluk en ons woongenot 
en vormen een fundament voor de Drentse 
economie. Drenthe werkt aan natuur die 
tegen een stootje kan, nu en in de toekomst. 
Beschermen, beleven en benutten zijn daar in 
balans.

Wat de provincie, samen met onze partners, 
in het landelijk gebied te doen staat, is helder: 
meer doen in een hoger tempo. We gaan de 
komende jaren verder met waar we al mee 
bezig waren, namelijk de uitvoering van de 
afspraken die met het Rijk zijn gemaakt in 
het Natuurpact (2013). Voorbeelden van 
gebieden waar nu al veel gebeurt rondom 
natuurherstel is de Drentsche Aa, het 
Bargerveen en het Fochteloërveen. In het 
geactualiseerde programmaplan staat de 
aanpak beschreven van alle gebieden.

Dormio Resort De Hondsrug in Gasselte 
staat voor Oer en Stoer

Op de locatie waar Dormio Resort De Hondsrug verrijst, werd in aanwezigheid van 
gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe, wethouder Bas Luinge 
van de gemeente Aa en Hunze en Don van Schaik CEO van Dormio Group B.V. 
het bouwbord onthuld dat de start markeert van de verkoop van 70 luxe vrijstaande 
recreatiewoningen.

Karakteristieke bouwstijl passend in het 
Drentse land
Onder het Drentse motto ‘Dormio gaat Oer 
en Stoer’ wordt in de bosrijke omgeving van 
Gasselte een kwalitatief  hoogwaardig en 
veelzijdig aanbod aan recreatiewoningen en 
voorzieningen gerealiseerd. Op het complex 
komt tevens een hotel met 70 kamers. Zowel 
het resort zelf  als de huizen zijn ruim opgezet 
in het bestaande groen tussen kreken. De 
verschillende typen vakantiewoningen 
refereren met hun karakteristieke bouwstijl 
aan hun natuurlijke omgeving in het Drentse 
land. Directeur van Dormio Group B.V. 
Don van Schaik is trots op deze aanwinst en 
heeft er alle vertrouwen in dat investeerders 
in recreatief  vastgoed belangstelling zullen 
hebben voor deze unieke locatie: “We reizen 
weer, maar in de afgelopen coronajaren 
hebben we juist ook Nederland weer ontdekt 
en leren waarderen. Dormio Resort De 

Hondsrug ligt vlakbij ’t Nije Hemelriek, dat 
ook wel de Malediven van Drenthe wordt 
genoemd. De vrijstaande woningen op 
ruime kavels maken het echt tot je eigen 
plekje en binnen het resort is veel respect 
en ruimte voor de natuur.” Gedeputeerde 
Stelpstra verwacht dat het resort een impuls 
zal geven aan de lokale werkgelegenheid en 
economische activiteit. Wethouder Luinge 
voegde daaraan toe dat het resort een 
waardevolle aanvulling is voor de gemeente 
Aa en Hunze.

Vleermuizenburcht
Het eerste bouwwerk op Dormio Resort De 
Hondsrug is al klaar. Een vleermuizenburcht 
maakt deel uit van het complex dat met 
respect voor de omringende natuur wordt 
gerealiseerd. Het idee voor de burcht 
komt voort uit overleg met betrokken 
buurtbewoners.

Een stukje Frankrijk midden in het centrum 
van Borger: ‘Op naar volgend jaar!’

Wie afgelopen zaterdag in Borger liep, kwam in Franse sferen terecht. Dat kwam niet 
vanwege het begin van de zomervakantie of  het mooie weer, maar door het Frans 
Drents, een Franse dag met een knipoog naar Drenthe.

Want er waren naast Franse delicatessen ook 
streekproducten en kunstenaars en vooral 
Drentse mensen die langskwamen.

‘In het midden van het plein hebben we zitjes 
gemaakt en werden workshops gehouden. 
Daaromheen stonden allemaal kraampjes met 
delicatessen. De kinderen konden knuffelen 
met onze mascotte. Het was gewoon een 
grote gezelligheid’, geeft Wilma Hoedeman 
aan. Zij heeft samen met de medewerkers van 
winkel en restaurant Hunebedcity de markt 
georganiseerd.

‘Er is hier zo’n mooi plein in het centrum van 
Borger en we vinden dat er eigenlijk iedere 
zaterdag wat georganiseerd moet worden. Dat 
gebeurt helaas niet, maar het is ook wel heel 
veel werk om zoiets te organiseren, dus ik 
snap het ook wel.’ Wel komt er in de vakantie 
een beachvolleybaltoernooi aan op het plein. 
Ook was er vrijdag een rommelmarkt.

Het hoogtepunt van de dag waren de 
accordeonisten. ‘Die accordeonisten kregen 
alle mensen op het terras en op de markt aan 
het zingen. Het was zo bijzonder. Er vormde 
zich uit het niks een koor en iedereen zong 
samen Aan het kleine café aan de haven en 
Als de klok van Arnemuiden.’

Het zomerse feest aan het begin van de 
zomervakantie was toeval. Quatorze juillet, 
de nationale feestdag in Frankrijk, was vorige 
week en Hoedeman vond het een leuk idee 
om het evenement op de eerste zaterdag 
na de feestdag te organiseren. Dat het ook 
zomervakantie was op dat moment, is puur 
toeval. Volgend jaar gaat het evenement 
sowieso weer plaatsvinden. ‘Het was zo 
gezellig. Alle marktkraamhuurders waren heel 
erg tevreden. En de bezoekers vonden het 
fantastisch. Op naar volgend jaar! (Week in 
Week uit / Rutger Breider)

Wilma Hoedeman en haar dochter organiseerden samen het festival

GV Eendracht in Exloo sloot het seizoen 
sportief af
Bewegen met plezier, dat hebben de 
peuters en kleuters die de gymlessen 
gevolgd hebben bij GV Eendracht goed 
volbracht. De laatste 20 weken van het 
seizoen bestonden uit een serie Nijntje 
beweeglessen waarin de kinderen 
wekelijks speelplezier beleefden en 
tegelijkertijd alle essentiële basisvormen 
van bewegen geoefend hebben. Een leuke 
combinatie van veel plezier met een flinke 
dosis gezonde ontwikkeling.

Tijdens de lessen van het Nijntje 
Beweegdiploma konden peuters en kleuters 
naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, 
klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien 
en schoppen.

Vrijdag 24 Juni was de laatste les van deze 
serie en hebben de peuters en kleuters tijdens 
het beweegfeest aan alle aanwezigen kunnen 
laten zien wat ze geleerd hebben. Aan het 
eind van de les ontvingen alle kinderen een 
waardig Nijntje Beweegdiploma en een 
presentje om in de zomervakantie lekker 
verder te kunnen oefenen.

Ook werd er voor de andere gym- en 
freerunleden een leuke seizoensafsluiting 
georganiseerd. Er was een grote 
hindernisbaan opgebouwd op het voetbalveld 
en er werd onder andere gebruik gemaakt 
van het mega-memorie spel, mega-twister 
en boogschieten. Alle leden kregen aan het 
eind van deze les een welverdiend ijsje met de 
afsluitende woorden dat iedereen elkaar een 
hele fijne vakantie wenst. Het bestuur hoopt 
alle leden weer fit terug te zien in de eerste 
gymles na de zomervakantie met een nieuwe 
gymdocent!

Elke donderdagmorgen, voor zover het weer het toelaat, wordt vanaf  negen uur op 
het tenniscomplex van de TPV Borger getennist door clubleden vanaf  60 jaar. In de 
maand juli wordt als afsluiting van het seizoen een minitoernooitje gehouden met elke 
keer een ander motto. Door corona was dit een paar keer uitgesteld. Maar dit jaar kon 
het gelukkig wel door gaan. En aangezien het op 14 juli werd gehouden (nationale 
feestdag in Frankrijk) werd het motto “feest”. Door ruim 20 leden werden wedstrijden 
gespeeld in steeds wisselende samenstelling en tussen de middag was er gezorgd voor 
een lunch.  Op de foto ziet u de deelnemers aan deze goed verlopen dag. 
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GEZIEN OP HET EVENEMENT ‘FRANS DRENTS’ IN BORGER - ZATERDAG 16 JULI 2022
Foto’s: Herman van Oost
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i-Beheer® zit al 25 jaar bovenop uw data in de regio Coevorden en Emmen!
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Johan van der Veer 
in zijn garage begon met i-Beheer®. Inmiddels is het 
bedrijf  een betrouwbare partner geworden in alles dat 
te maken heeft met telefonie, internet, clouddiensten en 
computers. 

“Ik ben uiteindelijk geen Bill Gates geworden maar dat 
maakt niet dat ik niet trots ben op ons bedrijf ”, aldus Johan. 
“We groeiden vanaf  het allereerste begin flink en besloten 
ons op een bepaald moment te focussen op klanten in de 
regio Coevorden en Emmen. Je wilt immers kwaliteit blijven 
leveren.” Bijzonder aan het bedrijf  is dat men beschikt over 
een eigen datacenter. Maak je als klant dus gebruik van de 
netwerkdiensten van i-Beheer® dan kun je er zeker van zijn 
dat je gegevens bij hen veilig zijn en ze niet in het buitenland 
opgeslagen worden. En mocht er een storing optreden dan 
zit men er letterlijk bovenop. I-Beheer® is de onderneming 
voor alle ICT oplossingen in de regio Coevorden en Emmen. 
Daarbij richt i-Beheer® zich voornamelijk op organisaties 
in het midden en klein bedrijf  (MKB) en bestaan de ICT 
diensten uit ICT beheer, service desk, private cloud, hardware 
& werkplekbeheer, VoIP & internet, beveiliging en rackspace.

Nu thuiswerken tijdens en na corona steeds meer de 
standaard is gaan worden en criminelen nog altijd allerlei 
nieuwe manieren vinden om computers en netwerken 
te hacken is cyber security steeds belangrijker geworden. 
Johan: “Soms denkt men alles op orde te hebben en blijkt er 
ineens toch nog ergens een beveiligingslek te zitten met alle 
risico’s van dien.” Daarom biedt i-Beheer® deze zomer de 
mogelijkheid om een scan te laten maken van het netwerk 
binnen jouw bedrijf  om zo te voorkomen dat er problemen 
ontstaan. Deze scan is vrijblijvend en met de tips en adviezen 
die daaruit voortkomen zorg je er als bedrijf  voor dat je eigen 
gegevens én die van je klanten niet in verkeerde handen zullen 
vallen. Besluit je daarna over te stappen naar de diensten van 
i-Beheer® dan worden de eventuele kosten daarvan door hen 
overgenomen.
 
“Er is natuurlijk in de afgelopen 25 jaar best wel wat 
veranderd in de branche”, aldus Johan. “Computers zijn 
steeds sneller en beter geworden en samen met het internet 
en de telefonie zijn we tegenwoordig 24 uur bereikbaar. Maar 
een datacenter was er toen natuurlijk ook al, we noemden het 
destijds computercentrum en het toetsenbord is er ook nog 

altijd.” Ben je benieuwd wat i-Beheer® op het gebied van 
ICT voor jouw bedrijf  kan betekenen? Vul dan je gegevens 
in op het contactformulier op de website of  stuur een e-mail 
naar info@i-beheer.nl om het samen te bespreken. Het team 
van i-Beheer® helpt je graag verder! 

i-Beheer®
Monierweg 9
Coevorden
Tel: 0524 – 52 22 52
www.i-beheer.nl
Email: info@i-beheer.nl
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Organisator Jeroen van Broekhoven uit Nieuw-Buinen blikt terug op fantastische editie Secret Forest
‘Er gebeurt dan iets magisch in de bossen’

door Jan Johan ten Have
NIEUW-BUINEN - “Om zoiets te mogen opzetten in je eigen regio. Dat je 
zevenduizend mensen een geweldige dag bezorgt en achteraf  ettelijke honderden 
enthousiaste reacties ontvangt. Dat is het allermooiste wat er bestaat”, blikt 
organisator Jeroen van Broekhoven terug op het afgelopen Secret Forest Festival. “Er 
gebeurt dan iets magisch in de bossen.” Het is zijn kindje, hart en ziel liggen erin. En 
het was magistraal. Alle ingrediënten om nu al uit te kijken  naar Secret Forest 2023, 
zou je zeggen. Maar of  die er komt, is nog allesbehalve zeker. 

Enkele dagen na het festival zit hij 
onderuitgezakt op de bank in zijn kantoor. 
Was zelfs het journalistenbezoek vergeten. 
Tegen zijn gewoonte in. Het zijn de naweeën 
van een dikke maand topdrukte, volle bak 
organiseren, regelen, praten, coördineren en 
ook zelf  de handen uit de mouwen steken. 
Met als absolute hoogtepunt het Secret Forest 
Festival in het Stadskanaalster Pagedal op 
9 juli. Het stond als een huis. Daarna is er 
plotseling de rust, ruimte om de kop leeg te 
maken en op adem te komen. En te hopen 
dat hiermee de scheur in de broek door twee 
jaar corona-ellende is gedicht. 

Nadat de stekker er in 2020 uit moest, leek 
het feest vorig jaar tot het allerlaatste moment 
wel door te gaan. Tot de overheid daags voor 
het festival per direct een streep door alle 

evenementen zette. Alles was opgebouwd, 
geregeld en besteld. “Ik ging helemaal stuk. 
En met mij alle mensen die wekenlang 
keihard hadden gewerkt om het allemaal 
voor elkaar te krijgen. Het medeleven was 
trouwens ongekend, er werden zelfs bloemen 
bij het festivalterrein gelegd. Filmopnames 
van RTL4 werden online meer dan 
honderdduizend keer bekeken”, zegt Van 
Broekhoven.

Saamhorigheid
Een ander gevolg van twee jaar 
corona: veel mensen in de recreatie- en 
evenementenbranche kwamen zonder baan 
te zitten en zochten ander werk. Kennis en 
routine gingen massaal verloren en bedrijven 
waarmee Van Broekhoven samenwerkt bij 
de organisatie hebben nog niet weer de 

voltallige mankracht in huis. En dus komt 
er nog meer neer op Van Broekhoven en 
zijn eigen mensen. “Terwijl ook hier qua 
bezetting de spoeling dun is”, zegt hij. 
Het is trouwens geen klaagzang die de 
Nieuw-Buiner organisator hier doet. Hij is 
uitgesproken positief  en lovend over alle 
medewerking die hij krijgt, bijvoorbeeld van 
de gemeente die in het vergunningentraject, 
het prepareren van het bos in het Pagedal 
en met veiligheidszaken alle medewerking 
verleende. En van ondernemers in de regio. 
“Op zaterdagmorgen in alle vroegte bleken 
we extra stroomkabels nodig te hebben. 
Eén appje bleek genoeg om een lokale 
ondernemer stante pede naar de zaak te 
laten gaan en niet veel later stond hij op het 
festivalterrein met de gewenste materialen. 
“Die saamhorigheid, dat is toch geweldig”, 
vindt Jeroen. Niet alleen heeft hij veel aan 
zijn relaties - waarvan er velen even een 
kijkje op het festival kwamen nemen vanaf  
het VIP-terras - andersom levert het festival 
belangrijke spin-off  op voor bedrijven in de 
regio: “Hotels, B&B’s en campings zitten vol, 
lokale restaurants leveren catering voor onze 
medewerkers, boodschappen doen wij bij de 
lokale supermarkten en voor het regelen van 
bijvoorbeeld licht en geluid maken wij waar 
mogelijk gebruik van regionale bedrijven. De 
taxi’s stonden in rijen bij het festivalterrein. 
En zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Fantastische festivaldag
Zevenduizend mensen beleefden er een 
fantastische festivaldag. Ze vierden feest 
met Jannes, zongen uit volle borst mee 
met Tino Martin en gingen uit hun dak 
op Bassjackers, niet voor niets de nummer 
28 op de wereldwijde DJ-ranglijst DJ Mag 
Top 100. Maar alle grote namen zijn niet 
het enige, weet Broekhoven: “Het is meer 
dan een commerciële activiteit. Wij hebben 
gevoel in het bos hangen, willen hier iets echt 

bijzonders neerzetten, tot in detail. En dat 
voel je als bezoeker.”

Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal 
bracht samen met wethouder Egbert 
Hofstra een bezoek aan het festival. "Ik 
ben regelmatig bij Secret Forestfestival 
langs geweest, in de voorbereiding, op het 
evenementen zelf  en bij het opruimen. Dan 
zie je dat het ontzettend goed georganiseerd 
is. Het was ook een groot succes en mooi 
om mee te maken. Op het festival zag ik 
allemaal vrolijke gezichten, iedereen genoot 
volop. Ik ben heel blij dat we zo'n evenement 
in onze gemeente hebben", reageert Sloots. 
En Hofstra: "Wat mooi dat het Secret Forest 
Festival na twee jaar corona weer kon. 
Iedereen had er zin in, het was niet voor niets 
helemaal uitverkocht. Het was echt een feest. 
Met een goeie sfeer en voor elk wat wils. Het 
is een prachtig evenement dat onze regio 
mooi op de kaart zet."

Evalueren
“Ik hoop dat het net een sprookje is”, 
bedacht Broekhoven zich. “In elk sprookje 
gaat het namelijk slecht, maar loopt het 
altijd goed af.” Want hoewel elke editie van 
Secret Forest tot nu toe altijd weer beter 
werd - met telkens een betere line-up, een 
groter hoofdpodium en meer publiek - is 
de druk van twee jaar corona-ellende nog 
zeer voelbaar: “Want voor ons is zo’n 
Secret Forest als dit jaar een droom, maar 
ook serious business. Met deze editie is 
het erop of  eronder. We gaan de komende 
tijd alles evalueren, niet in de laatste plaats 
de financiële stand van zaken met onze 
accountant. En dan zal blijken of  deze 
editie ons voldoende stootkracht geeft om 
door te gaan. Zakelijk moeten we realistisch 
zijn, maar emotioneel wil ik natuurlijk niks 
liever dan in 2023 wederom Secret Forest in 
Stadskanaal!”

Jeroen Broekhoven, naast organisator ook eigenaar van FOX Stadskanaal (Foto: Jan Johan ten Have)




