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Waardering voor vrijwilligers tijdens 
sportverkiezing Borger-Odoorn

Tijdens de sportverkiezing van de gemeente Borger-Odoorn zijn donderdagavond 
ook een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zo werden onder meer de 
vrijwilligers van de groenploeg van v.v. HOC en v.v. Valtherboys, tegenwoordig 
HOVC in het zonnetje gezet. Deze mannen zorgen ervoor dat de velden en alles 
rondom de velden er altijd tiptop uitziet. Eddy Baard, onderhoudscoördinator 
TC Okko, uit Odoorn 
werd ook in het 
zonnetje gezet. Als 
vrijwilliger doet 
Eddy wekelijks het 
onderhoud van de 
banen en staat hij 
daarnaast altijd klaar 
voor de club. Hij is 
een vrijwilliger om te 
koesteren en om trots 
op te zijn.

Anneke Roos van 
Rijvereniging Exloo werd 
ook geprezen om haar 
inzet voor de vereniging. 
Elke vereniging zou 
willen dat ze een Anneke 
binnen de vereniging 
zouden hebben. Anneke 
is een persoon van “niet 
lullen, maar poetsen”. 

Lees verder op
pagina 3.

Opening Kinderdagverblijf 
en BSO NiNi in 
2e Exloërmond  

Kinderdagverblijf  en BSO NiNi houdt op vrijdag 27 
januari a.s. van 15.00 uur tot 19.00 uur een opening voor 
alle geïnteresseerden. U bent van harte welkom op 
Schoolstraat 27 te 2e Exloërmond.

Lees het hele artikel op pagina 17.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kaartverkoop Fanfare op de 
Hondsrug in Gasselte start 
op 27 januari
Met drie jaar vertraging gaat het grote openluchtspel 
naast dorpshuis De Trefkoel deze zomer eindelijk door. 
Er wordt al een aantal maanden elke week geoefend. De 
groep is grotendeels dezelfde gebleven als destijds bij de 
aftrap in november 2019.

Lees verder op pagina 19.

Pomphok Exloër ijsvereniging De Rol in brand gestoken
‘Dit is puur vandalisme en niets anders’
Talloze vrijwilligers van ijsvereniging De Rol doen er jaar in jaar uit echt alles aan 
om mensen de gelegenheid te bieden om te schaatsen. Al enkele jaren zijn de 
voorbereidingen voor niets geweest om de simpele reden dat het niet hard genoeg 
vroor. Ook de komende maanden zal er – zelfs als het hard gaat vriezen - niet 
geschaatst worden in het bos in Exloo. Reden? Het pomphok van de ijsvereniging 
werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door onverlaten in de brand gestoken. ‘Een 
bestuurslid ging zaterdagochtend even kijken en ontdekte dat het pomphok in brand 
was gestoken. Bovendien is er graffiti aangebracht op de luiken van de kantine en is 

een raam ingeslagen. Er zijn ook mensen in de kantine 
geweest, er is echter verder niets weggenomen’, vertelt 
bestuurslid Henk Middeljans.

Lees verder op pagina 11.

Sportverkiezing 2022
Borger-Odoorn zet sporters 
in het zonnetje
In het gemeentehuis in Exloo vond donderdag tijdens 
een druk bezochte avond de Sportverkiezing 2022 van 
de gemeente Borger-Odoorn plaats. Traditioneel wordt 
tijdens deze verkiezing de beste sportman, sportploeg, 
het sporttalent en aangepast sporten van de gemeente 
Borger-Odoorn gekozen. In de categorie sportvrouw 
waren er deze keer geen genomineerden. De jury 
van de sportverkiezing bestond uit wethouder Ankie 
Huijing, schaatsster Martine Oosting en judoka Henk 
Nieuwenhuis.

Lees verder op pagina 4.



Ophaaldagen oud papier

’ Op dinsdag 24 januari wordt oud papier  
 opgehaald in Zandberg. 

’ Op zaterdag 28 januari wordt oud papier  
 opgehaald in Buinerveen, Nieuw-Buinen  
 (Buinerveen tot Mondenweg), Bronneger,  
 Bronnegerveen, Drouwenermond, 
 Drouwen, Ees, 1e Exloërmond, 
 2e Exloërmond en Exloërveen.

’ Op zaterdag 4 februari wordt oud papier  
 opgehaald in Odoorn en Valthe.

% www.borger-odoorn.nl/afval

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 4 | 2023

% 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

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

% Afvalbrengpunt 

Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

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

Lees verder op pagina 4  %

Vergadering gemeenteraad
▶ Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 26 januari, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

Weten wanneer 
uw container 
wordt geleegd?

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

% www.mijnafvalwijzer.nl

%

Doe uw afval in de juiste bak
Het is belangrijk dat u uw afval goed scheidt. Dat is beter voor het milieu, 
maar ook voor uw portemonnee. Afval dat u goed scheidt krijgt door recycling 
een tweede leven als grondstof voor nieuwe producten. 
Doe daarom uw PMD, GFT, glas, papier en textiel in de juiste bak. 

Nog te vaak etensresten in grijze container  
In de grijze container wordt vaak nog afval gegooid dat daar niet in hoort. 
Meer dan de hel¢  van het afval in de grijze container kan nog gescheiden worden. 
Een groot gedeelte daarvan is GFT-afval (groente, fruit, tuinafval en etensresten). 
Doe uw etensresten in de groene container. Dat scheelt veel ruimte en gewicht 
in de grijze container. Ook tre£ en wij nog veel PMD-afval (plastic, metalen 
verpakkingen en drankenkartons) aan in de grijze container. 
Doe dit in de container met oranje deksel.  

Weten welk afval in welke bak hoort?
Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Gaat u verhuizen binnen de gemeente?
Kijk op www.borger-odoorn.nl/verhuizen

%

Voorbereidingen renovatie sportpark Odoorn 
van start
We gaan dit jaar sportpark Odoorn renoveren. Voor deze renovatie is het 
nodig dat het bouwverkeer naar het sportpark kan rijden. Daarom leggen 
we een bouwweg aan vanaf  de Torenweg over de Hammeersweg. Deze gaat 
richting het park. We gaan de keien weghalen, en verbreden de weg met gebroken 
puin. Daar kan het bouwverkeer dan overheen rijden. Voor de bouwspullen plaatsen 
we een opslagruimte. Eind januari gaan we ook het terrein vrijmaken van struiken en 
bomen. Sommige struiken worden opnieuw gebruikt en krijgen een andere plek. 

Hinder
Vanaf  eind januari kunnen omwonenden hinder krijgen van het geluid. 
De Hammeersweg blijft open, maar het laatste stukje vanaf  het park tot 
de Torenweg is minder goed toegankelijk vanwege de puinverharding. 

Vragen? 
Neem dan contact met ons op via T 14 0591 en vraag naar dhr. Klaassens.

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

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

%

Herinnering: aanmaning
reinigingshe�  ng

Elk huishouden of  bedrijf  in Borger-
Odoorn betaalt vier keer per jaar 
reinigingsheffi ng voor de inzameling 
van afval. Wij hebben op 7 januari 2023 
aanmaningen gestuurd naar inwoners 
die op 1 januari 2023 de heffi ng over het 
3e kwartaal van 2022 nog niet hadden 
betaald.

Hee�  u nog niet betaald?
Maak het bedrag dan alsnog over naar
IBAN NL35 BNGH 0285 0405 29,
onder vermelding van het aanslag-
nummer. Doe dit voor 28 januari 2023, 
dan voorkomt u dat u de wettelijke 
dwangbevelkosten van ten minste € 46,-
moet betalen. Dit bedrag is afhankelijk 
van de hoogte van het aanslagbedrag.

Hee�  u problemen met het betalen 
van uw gemeentelijke belastingen? 
Neem dan contact op met ons sociaal 
team via telefoonnummer 0800 2009. 
Zij kunnen met u kijken naar de 
mogelijkheden.

%

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

▶ Goede dames-/heren- of kinder-
 � etsen: bel met de gemeente en 
 vraag naar Jaap Kuiper. U wordt 
 doorverbonden of teruggebeld. 
▶ Spreken met vluchtelingen in hun 
 eigen taal: dit kan met de app SayHi.  
 Deze downloadt u in de Play Store  
 (android) of App Store (iPhone). 

▶ U kiest de microfoon als u uw 
  gesproken boodschap wilt laten 
  vertalen.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam ten Brink

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij Camping Exloo Paul Dalhuisen 

25 Graden Noord Drouwenerveen Paul Dalhuisen 

Uw hulp of spullen aanbieden:

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

▶ U kiest het toetstenbord als u 
 geschreven tekst wilt laten vertalen:  
 druk een paar seconden op de 
 microfoon.
▶ U kiest uw eigen taal (links op het 
 scherm).
▶ U kiest de taal waarin u uw boodschap  
 wilt laten vertalen (rechts op het   
 scherm).
▶ Spreek of type uw boodschap.

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

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

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

Tijdens de sportverkiezing van de gemeente Borger-Odoorn zijn donderdagavond ook 
een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zo werden onder meer de vrijwilligers 
van de groenploeg van v.v. HOC en v.v. Valtherboys, tegenwoordig HOVC in het 
zonnetje gezet. Deze mannen zorgen ervoor dat de velden en alles rondom de velden 
er altijd tiptop uitziet. Eddy Baard, onderhoudscoördinator TC Okko, uit Odoorn 
werd ook in het zonnetje gezet. Als vrijwilliger doet Eddy wekelijks het onderhoud van 
de banen en staat hij daarnaast altijd klaar voor de club. Hij is een vrijwilliger om te 
koesteren en om trots op te zijn.

Anneke Roos van Rijvereniging Exloo 
werd ook geprezen om haar inzet voor de 
vereniging. Elke vereniging zou willen dat 
ze een Anneke binnen de vereniging zouden 
hebben. Anneke is een persoon van "niet 
lullen, maar poetsen". Ze staat zelf  absoluut 
niet op de voorgrond, maar is achter de 
schermen altijd hard aan het werk om 
wekelijks de planning voor de lessen op de 
maandag- en dinsdagvond in orde te maken.

Hinny Fransen van v.v. Nieuw-Buinen is 78 
jaar en al 33 jaar verbonden aan de club als 
vrijwilliger. Zij is iedere dinsdag en donderdag 
op de trainingsavonden van de selectie de 
vaste kracht achter de bar in de kantine en 

ook bij iedere thuiswedstrijd van het eerste 
staat ze achter de bar, nadat ze eerst de kassa 
bij de toegang gedaan heeft.

Henk Nieuwenhuis van judoverenging Borger 
is al 24 jaar voorzitter van de vereniging en is 
een kei in het verbinden van mensen en het 
organiseren van activiteiten. Hij staat altijd 
voor iedereen klaar. Daarnaast kan hij goed 
netwerken, hij heeft vele contacten binnen het 
district Noord-Nederland, met omliggende 
verenigingen en de gemeente Borger-Odoorn. 
Naast dit alles is Henk ook nog regelmatig op 
de judomat te zien als hulptrainer en menig 
zaterdag als coach tijdens de judowedstrijden. 
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

MuZinO in de kerk van 
Odoorn kan niet doorgaan
 
Helaas is een van de bandleden ziek en gaat het 
concert op 29 januari helaas niet door. De organisatie 
van het concert gaan op zoek naar een andere datum. 
Wordt vervolgd.

Nieuw-Buinen op TV bij 
miljoenenjacht
 
50 Mensen uit Nieuw-Buinen gaan op donderdag 2 
maart a.s. een uitzending van miljoenenjacht bijwonen, 
dit programma wordt gepresenteerd door Linda de 
Mol. De uitzending op televisie wordt dan op 4 of  5 
maart a.s. uitgezonden.‘We gaan haar zeker missen’

Henny Vos van Schutrups in Exloo is met 
pensioen
Henny Vos, jarenlang een vertrouwd 
gezicht bij Schutrups in Exloo, is 
met pensioen. En dat zal echt even 
wennen zijn voor de vaste klanten, 
want ze was jarenlang één van de 
vertrouwde gezichten in Exloo.

‘Henny is hier via een oom van mij 
terechtgekomen’, zegt Jan Schutrups. 
‘Die moet je hebben, want dat is iemand 
die aanpakt’ waren de woorden van mijn 
oom. En hij heeft gelijk gehad.  Henny 
is adviseur schoenen geworden en heeft 
bij ons verschillende cursussen gevolgd. 
Henny hoorde bij onze harde kern en 
ze heeft hier echt haar sporen verdiend. 
We gaan haar dan ook zeker missen.’ 
Vanwege haar pensioen werd ze na haar 
laatste werkdag bij Schutrups opgehaald 
door al haar kleinkinderen. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee) Lisa Schutrups overhandigde Henny Vos een

mooi boeket bloemen

Webwinkel Meedoen: extra 
eenmalige energiebudget 
voor minima in Borger-
Odoorn
De gemeente Borger-Odoorn breidt de webwinkel 
Meedoen vanaf  april 2023 uit met een eenmalige 
regeling voor energie-isolerende producten en 
duurzame apparaten. De regeling houdt in dat 
huishoudens met een laag inkomen en weinig 
vermogen eenmalig een extra budget van 500 euro 
mogen besteden aan producten die helpen om de 
energierekening te verlagen. De regeling blijft bestaan 

tot het eind van 2023. De webwinkel Meedoen wordt vanwege deze 
extra maatregel tijdelijk omgedoopt tot ‘Webwinkel Meedoen en 
Energie in Borger-Odoorn'.

De gemeente Borger-Odoorn zet 
sterk in om huishoudens met een 
laag inkomen en weinig vermogen 
te helpen met het verduurzamen 
van de woning om energiearmoede 
te verminderen. De webwinkel 
Meedoen vervult daarin een 
centrale rol en deze extra regeling 
past in het beleid. Op de website 
https://meedoen.borger-odoorn.
nl/ kunnen gebruikers van de 
webwinkel straks dus naast het 
Meedoen-budget ook dit eenmalige 
Energiebudget aanvragen en in 
de webwinkel besteden aan extra 

energiebesparende producten. Zodra 
de extra energieregeling van start 
gaat, ontvangen inwoners met een 
Meedoen-budget automatisch ook dit 
energiebudget.

Hulp bij aanvragen
Inwoners die graag hulp willen bij 
het aanvragen van een budget op 
de webwinkel Meedoen, kunnen 
contact opnemen met de Sociale 
Teams op telefoonnummer 0800-
2009, op kantoordagen tussen 08.30 
uur en 17.00 uur. Meer informatie: 
socialeteamsborgerodoorn.nl.

Ophaaldagen oud papier

’ Op dinsdag 24 januari wordt oud papier  
 opgehaald in Zandberg. 

’ Op zaterdag 28 januari wordt oud papier  
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wordt geleegd?
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%

Doe uw afval in de juiste bak
Het is belangrijk dat u uw afval goed scheidt. Dat is beter voor het milieu, 
maar ook voor uw portemonnee. Afval dat u goed scheidt krijgt door recycling 
een tweede leven als grondstof voor nieuwe producten. 
Doe daarom uw PMD, GFT, glas, papier en textiel in de juiste bak. 

Nog te vaak etensresten in grijze container  
In de grijze container wordt vaak nog afval gegooid dat daar niet in hoort. 
Meer dan de hel¢  van het afval in de grijze container kan nog gescheiden worden. 
Een groot gedeelte daarvan is GFT-afval (groente, fruit, tuinafval en etensresten). 
Doe uw etensresten in de groene container. Dat scheelt veel ruimte en gewicht 
in de grijze container. Ook tre£ en wij nog veel PMD-afval (plastic, metalen 
verpakkingen en drankenkartons) aan in de grijze container. 
Doe dit in de container met oranje deksel.  

Weten welk afval in welke bak hoort?
Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Gaat u verhuizen binnen de gemeente?
Kijk op www.borger-odoorn.nl/verhuizen

%

Voorbereidingen renovatie sportpark Odoorn 
van start
We gaan dit jaar sportpark Odoorn renoveren. Voor deze renovatie is het 
nodig dat het bouwverkeer naar het sportpark kan rijden. Daarom leggen 
we een bouwweg aan vanaf  de Torenweg over de Hammeersweg. Deze gaat 
richting het park. We gaan de keien weghalen, en verbreden de weg met gebroken 
puin. Daar kan het bouwverkeer dan overheen rijden. Voor de bouwspullen plaatsen 
we een opslagruimte. Eind januari gaan we ook het terrein vrijmaken van struiken en 
bomen. Sommige struiken worden opnieuw gebruikt en krijgen een andere plek. 

Hinder
Vanaf  eind januari kunnen omwonenden hinder krijgen van het geluid. 
De Hammeersweg blijft open, maar het laatste stukje vanaf  het park tot 
de Torenweg is minder goed toegankelijk vanwege de puinverharding. 

Vragen? 
Neem dan contact met ons op via T 14 0591 en vraag naar dhr. Klaassens.

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

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

%

Herinnering: aanmaning
reinigingshe�  ng

Elk huishouden of  bedrijf  in Borger-
Odoorn betaalt vier keer per jaar 
reinigingsheffi ng voor de inzameling 
van afval. Wij hebben op 7 januari 2023 
aanmaningen gestuurd naar inwoners 
die op 1 januari 2023 de heffi ng over het 
3e kwartaal van 2022 nog niet hadden 
betaald.

Hee�  u nog niet betaald?
Maak het bedrag dan alsnog over naar
IBAN NL35 BNGH 0285 0405 29,
onder vermelding van het aanslag-
nummer. Doe dit voor 28 januari 2023, 
dan voorkomt u dat u de wettelijke 
dwangbevelkosten van ten minste € 46,-
moet betalen. Dit bedrag is afhankelijk 
van de hoogte van het aanslagbedrag.

Hee�  u problemen met het betalen 
van uw gemeentelijke belastingen? 
Neem dan contact op met ons sociaal 
team via telefoonnummer 0800 2009. 
Zij kunnen met u kijken naar de 
mogelijkheden.

%

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

▶ Goede dames-/heren- of kinder-
 � etsen: bel met de gemeente en 
 vraag naar Jaap Kuiper. U wordt 
 doorverbonden of teruggebeld. 
▶ Spreken met vluchtelingen in hun 
 eigen taal: dit kan met de app SayHi.  
 Deze downloadt u in de Play Store  
 (android) of App Store (iPhone). 

▶ U kiest de microfoon als u uw 
  gesproken boodschap wilt laten 
  vertalen.

Oekraïense vluchtelingen Locatiemanager

Vakantiepark Capfun Fruithof Klijndijk Mirjam ten Brink

Het Tussendiep PKN kerk Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Het Kleurenpalet Nieuw-Buinen Marieke Essing 

Groepsaccommodatie Eesergroen Jaap Kuiper

Oringer Stee Odoorn Hilde Timmermans

Diverse woningen en chalets Jaap Kuiper

Opvanglocaties crisisnoodopvang (CNO)

12 tweepersoons units bij gemeentehuis Exloo Paul Dalhuisen 

Boerderij Camping Exloo Paul Dalhuisen 

25 Graden Noord Drouwenerveen Paul Dalhuisen 

Uw hulp of spullen aanbieden:

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

▶ U kiest het toetstenbord als u 
 geschreven tekst wilt laten vertalen:  
 druk een paar seconden op de 
 microfoon.
▶ U kiest uw eigen taal (links op het 
 scherm).
▶ U kiest de taal waarin u uw boodschap  
 wilt laten vertalen (rechts op het   
 scherm).
▶ Spreek of type uw boodschap.

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

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



Sportverkiezing 2022
Borger-Odoorn zet sporters in het zonnetje

In het gemeentehuis in Exloo vond donderdag tijdens een druk bezochte avond de 
Sportverkiezing 2022 van de gemeente Borger-Odoorn plaats. Traditioneel wordt 
tijdens deze verkiezing de beste sportman, sportploeg, het sporttalent en aangepast 
sporten van de gemeente Borger-Odoorn gekozen. In de categorie sportvrouw 
waren er deze keer geen genomineerden. De jury van de sportverkiezing bestond 
uit wethouder Ankie Huijing, schaatsster Martine Oosting en judoka Henk 
Nieuwenhuis.

Arnold van der Holst
Arnold van der Holst uit Exloo werd 
tijdens de sportverkiezing door de jury in 
de schijnwerpers gezet voor zijn sportieve 
prestatie eind vorig jaar. Hij heeft tijdens 
3FM Serious Request!  zes halve marathons 
en één hele marathon gelopen om zo geld 
op te halen voor de stichting “Het Vergeten 
Kind”. Arnold van der Holst: “Met liefde heb 
ik 168,8 kilometer pijngeleden en daarmee 
geld opgehaald om kinderen weer even te 
laten lachen, hun zorgen te laten vergeten 
en hen te laten genieten”. Hij heeft hiermee 
ruim zeventienhonderd euro opgehaald wat 
door de gemeente Borger-Odoorn tijdens 
de sportverkiezing nog is aangevuld met 
honderdvijftig euro.

Sportman van het jaar Elwin Lok
In de categorie sportman waren turner Elwin 
Lok en Tobias Haccou (schietsport) beide uit 
Valthe genomineerd. De jury koos uiteindelijk 
voor Elwin Lok als Sportman 2022 van de 
gemeente Borger-Odoorn. Lok is vorig jaar 
Nederlands Kampioen geworden met turnen 
in de categorie eerste divisie senior op de 
meerkamp. Daarnaast was hij in april de beste 
over zes beste toestellen in Duiven. Op de 
toestelfinales een dag later haalde hij nog 
een zilveren medaille op voltige en brons op 
vloer. In de punten ranking haalde hij ook 
de meeste punten. Dus eigenlijk twee keer 
Nederlands Kampioen volgens de jury. In 
Luxemburg werd hij tweede op de meerkamp 
en eerste op voltige.

Sporttalent (prestatie in 2022 onder de 18 
jaar) van het jaar Isabel de Vries
Isabel de Vries uit Exloo is gekozen tot 
sporttalent van 2022. Isabel kon niet 
persoonlijk bij de verkiezing aanwezig 
zijn maar wel via een livestream. Ze werd 
vertegenwoordigd door haar vader. Isabel is 
lid van de nationale selectie van de KNSA en 
heeft in 2022 de volgende prestaties geleverd: 
Luchtgeweer 10 meter: Nederlands kampioen 
bij de Dames Junioren A, Districtskampioen 
(Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel 
en de Noordoostpolder) – Dames Junioren 
A. Winnaar Landelijke junioren competitie – 
Dames Junioren A en winnaar overall ranking 
seizoen 2021-2022 - Dames Junioren A. 
Finaleplaatsen IRS Cup Genk (B). Winnaar 
superfinale IRS Cup Genk (B). Deelname 
EK luchtgeweer Hamar (N). Deelname 
ISSF World Cup junioren luchtgeweer 
Suhl (D). Klein kalibergeweer 50m: 
Nederlands kampioen junioren 3 houdingen. 
Deelname EK junioren 3 houdingen 
Wroclaw (PL) en een 2e plaats open Zuid 
Afrikaanse kampioenschappen 3 houdingen 
Magaliesburg (SA). In deze categorie was 
ook motorcoureur Erik Bruns uit Borger 
genomineerd.

Sportploeg van het jaar v.v. HOC
Voetbalvereniging HOC is uitgeroepen tot 
sportploeg van 2022. Sinds de fusie in 2013 
tussen Hunso en Oring heeft het prestatie 
elftal (HOC1) volgens de jury een goede 
lijn naar boven weten te vinden. In 2013 
gestart in de 5e klasse en in 2017 kampioen 
geworden. Het jaar erop in de 4e klasse met 

direct een wedstrijd voor promotie tegen 
Musselkanaal, helaas niet gered, het jaar erop 
weer voor promotie tegen Siddeburen en 
weer ging het mis. Gelukkig werden ze in het 
seizoen daarop kampioen en was promotie 
een feit. Het 1e seizoen in de 3e klasse werd 
helaas halverwege afgebroken door Corona. 
Terwijl ze juist bezig waren met het binnen 
slepen van de 2e periode. Het 2e seizoen 
werd na twee wedstrijden afgebroken, maar 
het 1e volledige seizoen werden ze 2e achter 
Musselkanaal en was er nacompetitie voor 
promotie naar de 2e klasse. Na winst tegen 
FC Oldemarkt en vv Akkrum was promotie 
een feit. In negen jaar tijd van de 5e naar de 
2e klasse is op zich erg indrukwekkend. In 
deze categorie waren ook SV Borger en v.v. 
Buinerveen genomineerd.

Sporter van het jaar aangepast sporten: 
Sophie Alards
Sophie Alards uit Borger is uitgeroepen tot 
sporter van het jaar in de categorie aangepast 
sporter 2022 van de gemeente Borger-
Odoorn. Sophie is 13 jaar oud en doet sinds 
haar 9e aan FrameRunning. FrameRunning is 
een sport voor mensen met een verstandelijke 
en/of  lichamelijke beperking. Sophie heeft 
door zuurstoftekort bij haar geboorte wat 
moeite met haar grove motoriek en deze 
sport past daarom precies bij haar. In 
Nederland doet ze op het hoogste niveau mee 
en heeft ze al meerdere mooie trofeeën en 
medailles weten te behalen. In Juli 2022 is ze 
voor het eerst naar internationale wedstrijden 
geweest in Denemarken (14 wereldwijd 
deelnemende landen en 142 atleten), waarbij 
ze op de 4 afstanden die ze heeft gelopen ook 
4x goud heeft behaald.

Elwin Lok, Isabel de Vries en v.v. HOC 
zijn hiermee ook genomineerd voor de 
sportverkiezing van de provincie Drenthe. 
Deze zal plaatsvinden op maandag 6 maart 
op het Sportgala Drenthe in Schouwburg 
Ogterop in Meppel waar Sophie Alards als 
special guest aanwezig zal zijn. (Week in Week 
uit/Martin Zaagman)
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’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch 
 gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/
 overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Evenement_WT.indd   1 29-03-16   15:15

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

WEEK 3
’ 19-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Borger, Aan de Strengen 1, het bouwen van 
 een loods en het aanleggen van een uitrit
’ 19-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 62, het vervangen 
 van de houten gebinten constructie door een 
 stalen constructie
’ 19-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Noorderdiep 593, het kappen 
 van twee populieren
’ 19-01-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Noorderdiep 71 (achter), het 

 oprichten van een woning
’ 17-01-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 247, melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
’ 17-01-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Klijndijk, voormalige carpoolplaats nabij de 
 N34 (kadastrale sectie S751), het aanleggen 
 van een groeninrichting
’ 16-01-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 34, het uitbreiden 
 van de werkplaats
’ 16-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 

 Buinen, Exloërweg 13, het bouwen van een 
 werktuigenberging
’ 16-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Noorderdiep 324, het legalise-
 ren van ventilatoren in de melkveestal
’ 16-01-2023, Eerste wijzigingsverordening op 
 de he�  ng en de invordering van leges 2023
’ 16-01-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Borger, Graanspieker (kavel 27), het oprichten 
 van een woning   
         $

Doe een melding
Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? 
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of 
plaagdieren? Meld het bij de gemeente!

% www.borger-odoorn.nl/melding

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

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

Gasselte
Protestantse gemeente.

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
Mw. A.P. de Kruijf.

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

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

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

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds. 
A. van Elten, De Hoeksteen.

Valthermond
Baptisten Gemeente: Arnold Wagen-
makers.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds. 
A. van Elten, De Hoeksteen.

Gieten
Protestantse gemeente.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 22 januari, 9.30 
uur,  Eucharistieviering, celebr. 
Pastoor J.E.B. Deuling. Woensdag 25 
januari, 9.00, Eucharistieviering, celebr. 
Pastoor J.E.B. Deuling.

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Anne de Vries
Te volgen via you tube livestream 
onder baptistenstadskanaal.
Hervormde gemeente, Oosterkade-
kerk, 9.30 u. proponent J.W. Bassie 
uit Groningen. Voorbereiding op het 
Heilig Avondmaal. 19.00 u. ds. A. 
Lagendijk uit Onstwedde.

Ivor Feunekes uit Borger wint Udikloop
Hardlopen door Klijndijk tijdens 30e Udikloop
In Klijndijk werd zaterdag 
voor de 30e keer de Udikloop 
georganiseerd. Traditiegetrouw 
vindt deze loop ieder jaar op de 
derde zaterdag in januari plaats. 
In totaal verschenen er deze 
editie 183 deelnemers aan de start 
waarvan Johan Nijland uit IJhorst 
met 75 jaar de oudste deelnemer 
was. De Udikloop bestaat uit een 
wedstrijdloop van tien kilometer, 
de 4 mijl een jeugdloop van 1,6 
kilometer en een puppyrun van 
400 meter. De wedstrijdloop en de 
4 mijl gingen voor een deel over 
verharde en onverharde padden 
door het dorp en bos. De start 
en finish van alle afstanden was 
bij dorpshuis “Oes Hokkie”. De 
organisatie kijkt tevreden terug op 
de 30e editie. “Met een zonnetje en 
geen wind was het ideaal weer om 
hard te lopen. Daarnaast kregen 
we als organisatie complimenten 
over het parcours” aldus Ernestine 
Woerlee woordvoerder van de 
Udikloop.

De Udikloop werd gewonnen door 
Ivor Feunekes uit Borger (32:54) als 
tweede eindigde Alwin Heijting uit 
Erm (34:11) en derde werd René 
Smith uit Zuidbroek (35:09). Bij de 
dames kwam Laura Prins van HAC 

’63 als eerste over de finish (38:30) 
gevolgd door Astrid Sanders-Drent 
uit Valthe (53:12) en als derde Mariska 
Hofman uit Westerbork (53:59).

De 4 mijl werd bij de mannen 
gewonnen door Timo van de Weijden 
uit Klazienaveen (22:20), als tweede 
eindigede Wilco Dijkstra uit Emmen 
(23:41) en als derde Thijs ten Caat 
uit Klazienaveen (23:58). Heleen 
Weinans uit Groningen kwam bij 
de vrouwen als eerste over finish 
(26:03) als tweede Marleen Zijlstra uit 
Sleen (28:35) en derde werd Maaike 
Dunnink uit Staphorst (32:11).

Thijmen Hoffenkamp (12) uit 

Emmen won de jeugdloop in een 
tijd van (4:14). Julan Wiering (10) 
uit Nieuw Amsterdam werd tweede 
in een tijd van (4:16) en als derde 
eindigde Jayron Donas (8) uit 
Klijndijk (4:42). Bij de meisjes was 
Vajèn Mittendorff  (8) uit Klijndijk 
het snelst (4:18) achter haar eindigde 
Sofie Mittendorff  (8) uit Klijndijk als 
tweede (4:31) en als derde kwam over 
de finish Rosalie Hoffenkamp (10) uit 
Emmen (5:06).

De puppyrun kende één 
deelneemster. Dit was Anna Müller 
uit Emmen zij rende de vierhonderd 
meter in een tijd van: 01:26. (Week in 
Week uit/Martin Zaagman)

Geweldige container sale bij Schutrups in Exloo
‘Dit was er één voor in de boeken’
De container sale bij Schutrups in Exloo was er echt één voor 
in de boeken. ‘Na corona was het even afwachten hoe druk het 
zou worden. Dit overtrof  zelfs onze stoutste verwachtingen. 
We hadden niet gedacht dat er op Tweede Kerstdag gewoon 
honderden mensen voor de zaak stonden’, zegt Jan Schutrups.

Berlijn en Londen
‘Mensen zijn echt weer toe aan 
ontmoeten en sfeer proeven’, zegt 
Schutrups, die dit jaar liefst twaalf  
zeecontainers vol met aantrekkelijke 
geprijsde schoenen had staan. ‘We 
hadden de containers dit keer thema’s 
gegeven en de prijzen waren volledig 
geautomatiseerd. Zo konden we 
we het laatste weekend schoenen 
voor de helft van de helft aanbieden 
bijvoorbeeld. De container sale is 
iets waar mensen écht naar uitkijken. 
Ook fabrikanten denken mee. Nu 
al hebben we alweer schoenen die 
bedoeld zijn voor de container sale 

aan het eind van dit jaar.’ 
Schutrups keek het concept 
van de container sale af  
in Berlijn en Londen. ‘Ik 
moest gewoon een keer 
iets met containers gaan 
doen. Ik weet nog wel dat 
we toen zomaar begonnen 
zijn met containers op de 
stoep. Dat kan nu natuurlijk 
niet meer, haha. Het is ook leuk om 
te zien dat we ook een ander publiek 
mogen begroeten. Mensen die wel 
waarde hechten aan kwalitatief  
goede schoenen maar daar normaal 
niet de beurs voor hebben, zien 

we bij de container sale. En dat is 
natuurlijk prachtig’, zegt Schutrups. 
De schoenen die overbleven, zijn 
overigens geschonken aan een goed 
doel. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

Week 4 | 2023
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’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we o�  cieel in ons elektronisch 
 gemeenteblad. Deze ‘berichten over uw buurt’ kunt u bekijken via www.borger-odoorn.nl/
 overuwbuurt.

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

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

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

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

Berichten over uw buurt

%

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Evenement_WT.indd   1 29-03-16   15:15

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

WEEK 3
’ 19-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning:  
 Borger, Aan de Strengen 1, het bouwen van 
 een loods en het aanleggen van een uitrit
’ 19-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 62, het vervangen 
 van de houten gebinten constructie door een 
 stalen constructie
’ 19-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Noorderdiep 593, het kappen 
 van twee populieren
’ 19-01-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Noorderdiep 71 (achter), het 

 oprichten van een woning
’ 17-01-2023, 2e Exloërmond
 Zuiderdiep 247, melding Activiteitenbesluit 

(geaccepteerd)
’ 17-01-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Klijndijk, voormalige carpoolplaats nabij de 
 N34 (kadastrale sectie S751), het aanleggen 
 van een groeninrichting
’ 16-01-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 34, het uitbreiden 
 van de werkplaats
’ 16-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 

 Buinen, Exloërweg 13, het bouwen van een 
 werktuigenberging
’ 16-01-2023, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthermond, Noorderdiep 324, het legalise-
 ren van ventilatoren in de melkveestal
’ 16-01-2023, Eerste wijzigingsverordening op 
 de he�  ng en de invordering van leges 2023
’ 16-01-2023, Verleende omgevingsvergunning: 
 Borger, Graanspieker (kavel 27), het oprichten 
 van een woning   
         $

Doe een melding
Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? 
Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of 
plaagdieren? Meld het bij de gemeente!

% www.borger-odoorn.nl/melding

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

% www.borger-odoorn.nl/evenementen
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Vanuit de rechtbank
Inwoner Valthe spin in web in handel 
in Kamagra
Voorwaardelijke gevangenisstraf van zes 
maanden en taakstraf van 240 uur
Mannen die te maken krijgen met erectieproblemen, kunnen daarvoor naar 
de dokter gaan. Veruit de meeste mannen doen dat echter niet. Heeft vooral 
te maken met schaamte en gedoe. Ze willen voorkomen dat de buurvrouw, die 
toevallig ook bij de huisarts aanwezig is, meekrijgt dat het tussen de lakens 
niet meer zo goed lukt allemaal. Mannen met erectieproblemen zoeken daarom 
niet zelden hun heil op het internet. Je koopt daar weliswaar geen Viagra, maar 
wel Kamagra, een meer dan een goed en betaalbaar alternatief. De handel in 
Kamagra is illegaal. Op gezondheidsrisico’s worden kopers bovendien niet 
gewezen. Een man uit Valthe faciliteerde jarenlang de handel in illegale Kamagra, 
Sterker nog; hij bleek toch wel de spin in het web in een professionele organisatie 
die van 2016 tot eind januari 2018 op grote schaal handelde in (vooral) Kamagra.

Leeuwarden
De inwoner van Valthe moest zich onlangs voor de rechter verantwoorden. Hij zat in 
voorlopige hechtenis, in afwachting van het vonnis van de rechter in Leeuwarden. Tijdens 
de zaak werd duidelijk dat de inwoner van Valthe niet de initiator van de handel in 
Kamagra was. ‘Een vriend van mij vroeg of  ik een bedrijf  dat hij al bezat op mijn naam 
wilde zetten. Hij had een verhaal over diefstal  van seksartikelen en Kamagra. Hij zei 
achtervolgd te worden en moest van het bedrijf  af ’

Vennootschappen
De man uit Valthe had mededogen met zijn vriend. Maar dat was niet alles. Hij deed 
meteen de boekhouding van vier andere vennootschappen die gebruikt werden voor de 
handel in erectieproducten – om zo de politie op een dwaalspoor te brengen - en hielp 
zelfs bij het inpakken van de door de in bed falende mannen bestelde producten. De 
pakketjes werden opgeslagen in een loods en werden vervolgens ‘gewoon’ via PostNL bij 
de hunkerende mannen thuisbezorgd. Betalen kon gemakkelijk, gewoon via iDeal.

Hoge bloeddruk
De man uit Valthe liet tegenover de rechter weten dat hij pas in 2017 hoorde dat 
het bedrijf  dat hij op naam had gezet en waarvoor hij de boekhouding deed illegaal 
handelde in vooral illegale Kamagra. ’Kolder’, zo oordeelde de rechter. ‘U hebt immers 
zelf  verklaard dat dat u gevraagd werd om een bedrijf  op naam te zetten dat handelde 
in Kamagra. U moet er dus vanaf  het prille begin van geweten hebben’. De handel 
in het niet ongevaarlijke Kamagra is illegaal. ‘U bent alleen uit geweest op het maken 
van winst. De gezondheid van de mensen die de producten bestelden, interesseerde 
u en de medeverdachten niets.’ Voor de leek; het gebruik van Kamagra is niet zonder 
gevaar. Zeker mannen die te maken hebben met een hoge bloeddruk wordt ten sterkste 
afgeraden om een dergelijk middel te nemen. Doen ze dat wel, dan kunnen ze zomaar 
hun leven op hun spel zetten.

Chalets en dure auto’s
De winst die gemaakt werd met de illegale handel werd overigens goed besteed. Zo werd 
een deel geherinvesteerd in nóg meer illegale erectiemiddelen, werden chalets en dure 
auto’s gekocht en werd geïnvesteerd in crypto’s. Die tijd is nu geweest voor de inwoner 
van Valthe. Van de rechter kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf  opgelegd van 
zes maanden. Daarnaast werd hij veroordeeld tot een taakstraf  van 240 uur. Met die straf, 
want de rechter oordeelde dat sprake was van een professionele organisatie, kwam de 
inwoner van Valthe nog goed weg. Dat had vooral te maken met de overschrijding van 
de redelijke termijn waarop de zaak aan de rechter voorgelegd werd. Ook het feit dat de 
Drent niet eerder onherroepelijk veroordeeld was, sprak in zijn voordeel. ‘Bovendien 
heeft deze zaak al grote gevolgen gehad voor u en uw gezin’, zo sprak de rechter mild. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Anders Iets nu ook fysieke winkel in 
Exloo
Onze webshop 
www.andersiets.
nl is nu een jaar 
in de lucht en 
we merken dat 
steeds meer 
mensen ons 
online weten 
te vinden. Er 
wordt vaak 
gekozen voor het 
samenstellen van 
een persoonlijk 
cadeaupakket 
en voor onze 
kant en klare 
cadeaus. 

Heel leuk, want hierdoor kunnen we het assortiment uitbreiden met nog meer leuke 
artikelen. Hiervoor hadden we wel meer ruimte nodig voor de opslag en zijn we op zoek 
gegaan naar een geschikte ruimte. Dit bracht ons niet alleen opslagruimte, maar ook 
een mogelijkheid om het assortiment te presenteren in een winkel. Zo zijn we niet meer 
alleen online, maar ook fysiek te vinden in het Kluspunt aan de Valtherweg 1 in Exloo. 
De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 – 17.00 uur.
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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!

Vier jubilarissen werden gehuldigd
Jaarvergadering Vrouwen van Nu Buinerveen

Wel vier jubilarissen werden in het zonnetje gezet op woensdag 18 januari 
jl. tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van Nu. Trijn Hoving was 65 jaar 
lid, Hillie Reening 60 jaar, Winy Spiegelaar 55 jaar en Geesje Middeljans 
was 25 jaar lid. De drie oudste dames werden verrast met een mooie zilveren 
speld met het logo van Vrouwen van Nu. Geesje ontving een handdoek 
waarop het logo is geborduurd. Alle vier kregen ze een prachtige toespraak 
van voorzitter Willy Brouwer en een oorkonde en bloemen uitgereikt. Ze 
mochten plaatsnemen aan de tafel waarop een geborduurd kleed lag, die 
door leden is gemaakt en aangeboden toen de afdeling 25 jaar bestond.

Thea van der Teems, Marja Rous 
en Hennie Wanders stapten uit de 
activiteiten/museumcommissie en 
werden bedankt met een toespraak 
en een bloemetje. Nieuwe opvolgers 
worden nog gezocht. Betsy ter Keurs 
werd in het bestuur herkozen.

Na de pauze heeft Thale Hulshof  uit 
Exloo een prachtig verhaal met een 
vleug humor verteld over hoe zijn 
levensloop is geweest om van boer 
zijn beroep te kunnen maken, op een 
boerderij te kunnen wonen en een 
landwinkel te kunnen beheren. Een weg 
met vele hobbels, want het verliep niet 
altijd gladjes. Op dit moment heeft zijn 
gezin een grote schuur vol met kippen, 
waarvan de eieren aan huis verkocht, 
maar ook rondgebracht worden. En 
tevens een landwinkel met allerlei 
producten, waarin verschillende mensen 
hun werk uitvoeren.

Informatie en foto’s zijn te vinden op 
onze website www.vrouwenvannu.nl.
De volgende bijeenkomst is op 
woensdag 15 februari, aanvang 18.45 
uur. Alice Roukema komt vertellen over 
bekkenbodemfysiotherapie.

Markant gezicht in Gieten en omstreken werd volledig terecht in 
het zonnetje gezet
Tinus Brink krijgt oorkonde voor zijn verdiensten
jarenlang ophalen oud papier en ijzerwaren
Tinus Brink kreeg afgelopen 
donderdag een oorkonde van 
burgemeester Anno Wietze Hiemstra 
voor het jarenlang ophalen van oud 
papier en ijzerwaren in de gemeente 
Aa en Hunze. ’Rooie Tinus’ deed dit 
ruim 50 jaar, met name in Gieten.

Rode tractor
Brink was met zijn rode tractor – mét 
kar vol oud papier - een markant gezicht 
in Gieten en omstreken. Lang voordat 
de tractor kwam haalde Brink overigens 
al spullen op. Hij startte als kind met een 
bakfiets. Daarna kwam er een motorkar, 
toen nog een motorkar en uiteindelijk 
de iconische trekker. Maar dat was niet 
alles wat hij deed, vertelde burgemeester 
Hiemstra in zijn toespraak: “Zo stond 
u ook bij uittocht van de TT aan de 
rotonde in Gieten ijs te verkopen.”

Val in 2019
In 2019 viel Brink, met een kapotte 
knie tot gevolg. Volgens burgemeester 
Hiemstra werd Brink direct node 
gemist in het dorp: “Dat bewijzen 
de ruim honderd beterschapskaarten 

die u kreeg na uw val. Bovendien 
stapelde het oud papier zich op in 
Gieten.” Brink kan inmiddels niet meer 
op de tractor zitten. Toch is Brink 
allesbehalve vergeten in het brinkdorp. 
Burgemeester Hiemstra: “U hoort bij 

Gieten. Mocht er ooit weer een boek 
geschreven worden over dit dorp, dan 
zal er ongetwijfeld een hoofdstuk over 
u in staan.” Burgemeester Hiemstra gaf  
‘Rooie Tinus’ een oorkonde voor zijn 
verdiensten. (Foto: Herman van Oost)

Tinus Brink (links) en burgemeester Hiemstra

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

De nieuwe SPITWA(A)RK is uit!
Het 4e nummer van 2022 over de historie van de voormalige ge-

meente Odoorn van de HV Carspel Oderen is uit.

De hunebedden van Exloo (Roel Sanders), Christelijk onderwijs in de 
Valthermond (Jakob Westendorp), Oorlogscriminaliteit in de gemeente 
Odoorn tijdens de Eerste Wereldoorlog (Albert Eggens), Winteravond 

(Harm Tiesing †), Es- en veldwegen rond Exloo (Roelof  Hoving) 
Voorplaat: Woning aan de Valtherweg  (nu Dekens) in Odoorn, jaren 30, 

Herkent u het nog?: Smederij Van Gerner, Odoorn, Rondblik: Op de 
aarden wal (over de Valther schans (Jan Wierenga), Middenplaat: Foto’s 

25 jarig jubileum HV Carspel Oderen.  En nog een uniek aanbod om een 
serie Spitwa(a)rken te kopen.

Bij Coöp in Odoorn, bibliotheek in Valthermond en Odoorn, 
het Vervenershuus in Valthermond en boekhandel Read Shop 

Boelens (Emmermeer).

Bridge-uitslagen DES 1 in 
Odoorn
De uitslagen van de 4e zitting van de 2e ronde van DES 
1, gespeeld op 19 januari 2023, zijn als volgt:

1e  Ruud van Beusekom & Alle Trip  58,92%
2e  ep Greetje & Jan Bruins  57,44%,
3e  Annie Veenema & Dina Paas  56,84%
4e  Luuk Duisterhout & Herman Meppelink  55,65%
5e  Liesbeth Baard & Trijnie Feringa  54,76%.

We spelen elke donderdagavond in Hotel De Oringer Marke 
te Odoorn. Wie interesse heeft om te gaan bridgen, ook 
beginnende bridgers, kunnen voor inlichtingen terecht bij 
Pieter Bokhoven  Tel. 0591-34 64 54 of  
bcdes.secr@gmail.com

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Bridgeclub Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 20 Jan 2023 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats:            Wia Schuiling & Jan Dijk    64,06%
2e plaats:            Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen  57,29%.
3e plaats:            Annie Dries & Fiena Wolf     55,73%

B Lijn:
1e plaats:            Jan Dubbelboer & Geert Brands   65,99%
2e plaats             Grietje Lokman & Willy Vasse   57,19%
3e plaats:            Geertje Spiekman & Ina Prins   56,72%

Mensen doen wat ze leuk vinden bij 
cultureel ontmoetingscentrum Viva la 
Vida in Drouwenermond

door Jan Johan ten Have
DROUWENERMOND - Zij was GGZ-verpleegkundige, hij kunstschilder 
en grafisch vormgever. De voormalig klasgenoten Jeanette en Titus troffen 
elkaar op een schoolreünie. Niet alleen sloeg de vonk over, beiden bleken 
ook nog eens zoekende naar een nieuwe uitdaging in hun leven. Met 
de zorgachtergrond van haar en zijn creativiteit kwamen ze tot het idee 
voor cultureel ontmoetingscentrum Viva la Vida in Drouwenermond, een 
kleinschalig alternatief  voor mensen die wat anders willen dan reguliere 
dagbesteding. 

Iedereen is gelijk bij Viva la Vida. 
Onder het motto ‘Samen 100%’ 
vullen de mensen elkaar aan. Dus 
als er een verslaggever van de krant 
komt, dan vindt het interview plaats 
als kringgesprek. Onder het genot van 
koffie en appelgebak met slagroom 
wordt het een gezellig en geanimeerd 
gesprek waaraan alle aanwezigen 
meedoen. Alleen Mieke, normaal 
gesproken op woensdag altijd aanwezig, 
is er vandaag niet omdat ze ziek is. Juist 
op de dag dat de krant langskomt, daar 
baalt ze erg van.  

De hulphond van Irene nestelt zich 
comfortabel aan de voeten van de 
verslaggever. “Er wordt hier ontzettend 
veel gelachen”, vertelt Petra. “Soms 
kom ik hier ‘s ochtends binnen met een 
zwaar gemoed en zit ik een paar uur 
later schaterlachend aan tafel. “Voor 
mij was Viva la Vida bijna letterlijk een 
life-saver”, zegt Johanna. “Soms heb je 
niet zo veel zin of  zit je niet lekker in je 
vel. Dan hoef  je niets. Je mag hier ook 
gewoon zijn.”

De ontmoetingsruimte is gevestigd in 
een voormalig klaslokaal in dorpshuis 
De Assekolke in Drouwenermond. Het 
lokaal ademt de ongedwongen creatieve 
sfeer van Viva la Vida. Iedereen voelt 
zich hier thuis. Helaas liep het goede 
gevoel onlangs wel een krasje op. Want 
de groep kreeg te horen dat het onzeker 
is of  het ontmoetingscentrum hier kan 
blijven. “Wij zijn gelukkig niet van een 
locatie afhankelijk. Maar deze plek voelt 

zo goed”, reageert initiatiefneemster 
Jeanette. 

De eerste man die Titus en Jeanette vijf  
jaar geleden dagelijks te gast hadden, 
was Henk. Hij was een kunstschilder 
met de ziekte van Parkinson. Titus 
schilderde ook en dus zaten de twee 
dagelijks achter de ezel. Jeanette voelde 
zich bijna overbodig. Inmiddels komen 
er vele mensen die het fijn vinden of  
nodig hebben. Zoals Anita, de jongste 
aanwezige. Zij vertelt: “Mijn moeder 
was beginnend dementerend. De hele 
dagen thuis zitten kon niet en dus 
zochten we een plekje waar zij het fijn 
kon hebben. Dat wilde ze zelf  helemaal 
niet, maar het kon niet anders. Met 
tegenzin stapte ze hier binnen voor een 
kennismaking en voor we het wisten, 
bloeide ze helemaal op. Ze vond het 
hier prachtig. Helaas was haar ziekte 
nogal progressief  en zit ze inmiddels in 
een verpleeghuis. Maar de mensen van 
Viva la Vida komen nog steeds bij haar 
langs. Zelf  had ik wat afstand tot de 
arbeidsmarkt en wilde graag wat gaan 
doen. Daarom kom ik hier nu ook, het 
is hier zo’n fijne plek. Er wordt naar 
iedereen geluisterd en we doen ons best 
om allen een mooie dag te laten beleven. 
Zoals het hier wordt gedaan, zou het 
overal moeten zijn.”

Creatief  bezig zijn is er de basis. Zo 
houdt voormalig voetbaltrainer Jan zich 
graag bezig met hout branden en glas 
graveren. Hij is het nieuwste lid van de 
groep en kan zijn emoties haast niet 

de baas als hij zegt: “Het 
voelt hier als familie.” Elke 
woensdag komt Lukje langs 
om als vrijwilliger haakles te 
geven, ze kreeg zelfs mannen 

aan het haken. Maar niet Arie, hij is 
meer van het schilderen en doet dit ook 
nog bij Kunstwerkplaats De Pauw in 
Stadskanaal. Titus wil het muziek maken 
weer oppakken. Hij is zelf  bassist, maar 
kan ook gitaar spelen. Binnenkort gaat 
hij er anderen gitaarles geven en wordt 
er in de groep gespeeld en gezongen. 
“Ik heb daarvoor al liedjes van Ede 
Staal ingestudeerd, want die willen ze 
horen”, zegt hij lachend. Creativiteit is 
niet de enige pijler. Er zijn voor elkaar 
en elkaar helpen, is er vanzelfsprekend. 
Heeft bijvoorbeeld iemand problemen 
op de smartphone of  computer? Dan 
is hulp nabij. En moet iemand naar de 
dokter of  ziekenhuis, dan gaat Titus 
of  Jeanette desgewenst mee. Want 
de dokter vertelt vaak zo veel dat het 
moeilijk te onthouden is. “Daarom vind 
ik het ontzettend fijn dat ze er dan bij 
zijn”, zegt Johanna.

Dingen doen die mensen leuk vinden. 
En er voor honderd procent met 
elkaar en voor elkaar zijn. Dat is Viva 
la Vida. In ongedwongen sfeer, niet 
gehinderd door oogkleppen, maar 
juist open staan voor elkaar. Het is de 
bedoeling dat er binnenkort een tweede 
vestiging open gaat, in Bellingwolde. 
Daar is de aanpak hetzelfde. Het 
geeft ruimte voor nieuwe mensen, 
belangstellenden mogen zich melden, 
ook in Drouwenermond. Ondanks de 
uitbreiding zegt Titus vastberaden: “Wat 
er ook gebeurt, het gaat niet ten koste 
van de kleinschaligheid en persoonlijke 
betrokkenheid bij elkaar, want juist dat 
is onze kracht.”
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

OPEL MOKKA X 1.4 T AUTOMAAT Innovation 
navi/clima
Oktober 2017 - Blauw metallic
Half leder - Benzine - Automaat
53.136 km - Nieuwprijs: €35.880,-

PRIJS

€
 20.999,-

PRIJS

€
 23.999,- 

NISSAN QASHQAI 1.3 T 140PK 
N-Connecta panodak/18”LM/
Trekhaak
Augustus 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
28.202 km - Nieuwprijs: €35.880,-

PRIJS

€
 19.777,- 

OPEL ASTRA 1.2 T 130PK Edi-
tion+ navi/clima/17”LM
Maart 2020 - Blauw metallic - Half 
leder - Benzine - Handgeschakeld 
48.445 km - Nieuwprijs: €30.740,-

PRIJS

€
 19.899,- 

OPEL ASTRA ST 1.2 Edition Plus 
navi/clima/cruise/trekhaak
Mei 2020 - Zilver metallic 
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
36.127 km - Nieuwprijs: €29.520,-

PRIJS

€
 12.499,- 

OPEL ADAM 1.0 T Unlimited 
audio/16”LM/cruise
Februari 2018 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
51.631 km - Nieuwprijs: €18.920,-

PRIJS

€
 18.999,- 

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

PRIJS

€
 16.899,- 

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

PRIJS

€
 26.999,- 

PEUGEOT 2008 1.2 PureTech  
Allure navi/clima/17”LM
Februari 2021 - Wit metallic
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 22.535 km - Nieuwprijs: 
€31.220,-

PRIJS

€
 18.999,- 

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

PRIJS

€
 19.899,- 

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

PRIJS

€
 22.499,- 

OPEL GRANDLAND X1.2 Turbo 
120 Jaar Ed. navi/clima/18”LM
Augustus 2019 - Grijs metallic
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 65.658 km - Nieuwprijs: 
€36.920,-

PRIJS

€
 18.777,- 

OPEL CROSSLAND X1.2 T Innova-
tion navi/clima/16”LM
Juli 2019 - Wit/zwart 
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 32.412 km - Nieuwprijs: 
€29.440,-

PRIJS

€
 22.999,- 

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

PRIJS

€
 23.899,- 

VOLVO V40 1.5 T3 Automaat  
Polar+ Sport navi/Leder
Maart 2019 - Grijs metallic
Half leder/Alcantara - Benzine 
Automaat - 68.235 km - Nieuwprijs: 
€34.930,-

PRIJS

€
 19.899,- 

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

PRIJS

€
 19.300,- 

OPEL ASTRA Sports Tourer 1.4 
T Automaat 120 Jr Ed. navi/
clima/16”LM
Augustus 2019 - Blauw metallic 
Stof - Benzine - Automaat 
71.557 km - Nieuwprijs: €32.220,-

PRIJS

€
 14.699,- 

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

WORDT

VERWACHT
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Pomphok Exloër ijsvereniging De Rol in brand gestoken
‘Dit is puur vandalisme en niets anders’
Talloze vrijwilligers van ijsvereniging 
De Rol doen er jaar in jaar uit echt 
alles aan om mensen de gelegenheid 
te bieden om te schaatsen. Al enkele 
jaren zijn de voorbereidingen voor niets 
geweest om de simpele reden dat het 
niet hard genoeg vroor. Ook de komende 
maanden zal er – zelfs als het hard gaat 
vriezen - niet geschaatst worden in het 
bos in Exloo. Reden? Het pomphok van 
de ijsvereniging werd in de nacht van 
vrijdag op zaterdag door onverlaten in de 
brand gestoken. ‘Een bestuurslid ging 
zaterdagochtend even kijken en ontdekte 
dat het pomphok in brand was gestoken. 
Bovendien is er graffiti aangebracht op 
de luiken van de kantine en is een raam 
ingeslagen. Er zijn ook mensen in de 
kantine geweest, er is echter verder niets 
weggenomen’, vertelt bestuurslid Henk 
Middeljans.

Verslagenheid is groot
De verslagenheid is best groot bij de 
ijsvereniging en dat is logisch. ‘Waarom doen 
mensen dit? Dat snap je toch gewoon niet? 
Dit is puur vandalisme en verder niets’, zegt 
Middeljans, die namens de ijsvereniging 
uiteraard meteen de politie inschakelde. ‘Het 
is natuurlijk een plek waar je redelijk ongezien 
te werk kunt gaan. Camera’s hebben we niet. 
Misschien dat de politie nog iets kan met 
de graffiti die op de kantine is aangebracht. 
Verder hopen we dat er mensen zijn die 
eventueel iets verdachts gezien hebben’, zegt 
Middeljans.

Schade zeker 30.000 euro
Middeljans zegt dat de schade groot is. ‘Het 

houdt denk ik niet op bij 30.000 euro. We 
zijn wel verzekerd. Maar de pomp in het 
pomphok hebben we volgens mij wel al 25 
jaar. Stel dat we alleen de dagwaarde van de 
pomp vergoed krijgen, dan schieten we er dus 
behoorlijk bij in’, zegt Middeljans. ‘Aan de 
andere kant; we hebben best veel donateurs 
en worden door het dorp op handen 
gedragen. Het zal hopelijk allemaal wel weer 
hersteld kunnen worden, maar dit is zo 
zinloos allemaal. Ik begrijp het gewoon niet. 
De brand is bovendien extra zuur, omdat ons 
seizoen nu eigenlijk zou moeten beginnen. 
Nogmaals; wie doet nou zoiets?’ (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Ginie Klooster en Tineke van Heuvelen 
exposeren in de Paasbergen te Odoorn
De expositie is begonnen op  19 januari jl en blijft t/m 18 april, op alle dagen van 10.00 
tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk. De expositie is te zien in meerdere ruimtes,  
zoals de hal en de gangen,  op de benedenverdieping.

Ginie en Tineke wonen allebei in 1e 
Exloërmond en vinden elkaar in het werken 
met Textiel. Beiden werken met textiel 
gecombineerd met andere materialen 
(mixed media). De werken van Ginie zijn 
geïnspireerd op de natuur en kleurrijk terwijl 
het werk van Tineke meer collage achtig is 
opgebouwd.

De beide dames zaten ooit op dezelfde 
basisschool. Hebben elkaar jaren uit het oog 
verloren maar wonen nu in hetzelfde dorp en 
zijn allebei lid van het KKBO en exposeren 
nu voor het eerst samen. Ze vinden het erg 
leuk als u een kijkje komt nemen en wensen u 
hierbij veel plezier.

Uitslag Klaverjassen Valthe
Per twee weken is er op woensdagavond 
in een gezellige ambiance klaverjassen 
in Ons Dorpshuis te Valthe. Een ieder is 
welkom. We zitten in een ruim opgezette 
zaal aan grote tafels. Inleg is slechts 
3,00 euro en er zijn mooie vleesprijzen te 
winnen.

Uitslag woensdag 18 januari:
1e prijs   Eric Beaart               5487
2e prijs   Geert Middeljans     5452
3e prijs   Wim Heller               5250
4e prijs   Johannes Homan      4965         
Poedel   Ben Tibbe                 3699

Volgende kaartavond: woensdag 1 februari, 
aanvang 19.30 uur.

Uitslagen Bridgeclub Borger
16 januari 
1 Ellen Roeper & Johannes Sijbom 62,44%
2 Anneke van Hasselt & Rika Stel 61,73%
3 Neeltje Tack & Roelie Roossien 58,99%
4 Ina Copier & Edith van Bruggen 57,92%
5 Johanna Eggens & Heleen Caspers 51,67%

17 januari A-lijn 
1 Anneke Tapper & Henk Loman 57,08%
2 Jeanet Dijkhuis & Gerben Kramer 55,00%
3 Sammo Wesseling & Harrie de Bie 54,93%

B-lijn 
1 Lidy Blaauw & Frejo Blaauw 62,39%

2 Joke & Jelle Zwanenburg 57,40%
3 Anneke de Boer & Reint de Boer 56,84%
  
C-lijn 
1 Bonne Timmer & Gerrit Jan Lahuis 59,81%
2 Peter & Wilma Hoedeman 56,35%
3 Heleen Caspers & Janny Jans 54,78%
  
19 januari 
1 Anneke Gersen & Grietje Tamboer 65,73%
2 Alie ten Hoope & Aukje Eefting 61,36%
3 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 60,84%
4 Martin & Martje Abrahams 56,46%
5 Trijntje Gerrits & Betsy Scheffer 56,04%

Korné Kwant uit Borger neemt deel aan 
HandbikeBattle in Oostenrijk
Grenzen verleggen in de Oostenrijkse bergen

Korné Kwant (48) uit Borger neemt in juni deel aan de HandbikeBattle in Oostenrijk. 
Dat doet hij samen met vijf  andere handbikers en namens team UMCG/Beatrixoord. 
‘Het is geen wedstrijd, het gaat er om dat je voor jezelf  een prestatie neerzet en je 
grenzen verlegt’, legt Korné uit. Kwant werd geboren met Spina Bifida, een open rug. 
‘Ik kan alles, behalve lopen. Ik werk veertig uur per week bij Wedeka in Veendam 
en train momenteel tien uur per week om straks in Oostenrijk goed voor de dag te 
komen.’
 
Grootste uitdaging van zijn leven
Team UMCG/Beatrixoord bestaat uit 
revalidanten en oud-revalidanten van 
Beatrixoord in Haren. ‘Ik ben door een 
verpleegkundige van Beatrixoord gevraagd. 
Daarbij was aanvankelijk de verwachting dat 
ik nog een jaar zou moeten wachten, want het 
team was in principe al rond. Toen er echter 
iemand uitviel, mocht ik aansluiten’, vertelt 
Korné, die al vanaf  oktober bezig is met 
trainen voor de grootste uitdaging van zijn 
leven.
 
De top halen
‘In Oostenrijk is het de bedoeling om een 
berg te bedwingen. Die berg ligt op 2100 
meter hoogte en de battle is in totaal twintig 
kilometer lang. Natuurlijk wil ik goed voor 
de dag komen en train ik momenteel zeker 
tien uur per week.  Ik ga twee keer per week 
naar de sportschool in Borger, train eens per 
week met het team en bovendien train ik 
elke zaterdag met een groepje handbikers in 
Emmen. En ook als ik thuis ben probeer ik 
nog zoveel mogelijk trainingsuren te maken. 
Nee, van een wedstrijd is zeker geen sprake. 
Iedereen gaat voor zichzelf. Er zullen bikers 

zijn die al in twee uur op de top zijn, anderen 
zullen daar veel langer voor nodig hebben? 
Wat mijn streeftijd is? Ik heb echt geen idee. 
Ik ben in eerste instantie al blij als ik de top 
haal’, zegt Korné.
 
Sponsoren gezocht
Als geen ander weet Kwant dat sporten goed 
is. ‘Zowel voor lichaam als geest’, zegt hij. 
‘Voor mij is dit een prachtige kans. Ik ben 
overigens nog nooit in Oostenrijk geweest, 
maar hoor er wel heel goede berichten over. 
Ik laat me verrassen en heb onwijs veel zin in 
dit avontuur’, zegt Kwant. 

Voor het avontuur in juni dan eindelijk 
begint, heeft Korné met zijn teamleden nog 
wel een taak te vervullen. ‘De reis en de 
voorbereidingen kosten voor heel het team 
24.000 euro. Dat is best veel geld. Iedereen 
van het team moet een bedrag bij elkaar 
zien te krijgen. Ik ben dus op zoek naar 
mensen die me willen sponsoren. Mensen 
die belangstelling hebben kunnen me mailen: 
kornekwant@gmail.com.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Korné Kwant met zijn zuster Colette, die hem ondersteunt (Foto: Week in Week uit/Harrie Meiringh)

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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    Het nieuwe jaar, zomaar ineens
    mijn lichaam doet zo zeer, mijn hoofd is zo helder.
    Afscheid nemen valt niet mee,
    ik kan niet meer mijn lichaam is op.
    Nu ga ik naar mijn Job.

Rustig is van ons heengegaan ons mam, kleine oma en omi

Antje Hilbolling – Pepping
weduwe van Jacob Hilbolling sinds 8 november 1991

* 31 maart 1934                                                  †  17 januari 2023

   Roelof  en Lammie    
                 Jan en Dina

                              kleinkinderen en achterkleinkinderen
                                                                     

De crematieplechtigheid vond in besloten kring plaats.

Correspondentieadres: L. Mones, Sleedoorn 14, 7873 CS Odoorn

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken 
die zijn of  haar belangstelling en medeleven, 

op welke wijze dan ook heeft betoond,
 na het overlijden van  onze vader en opa

Harm Kort

  Barteld en Margriet
  Romy en Remco
  Niels

Valthe, Januari 2023

Alzheimer Café Borger-Odoorn in 
Dorpshuis van Exloo
Op woensdag 1 februari is er weer een Alzheimer Café.  De locatie is het dorpshuis 
van Exloo aan de Hoofdstraat 58A. De bezoekers ontmoeten lotgenoten en krijgen 
informatie over de ziekte dementie. Mensen met dementie of  geheugenproblemen, 
hun naasten, mantelzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom.

Bijeenkomst 1 februari 2023
Thema van die avond is:  de mens achter 
vergeetachtigheid. Een mevrouw met - zoals 
ze het zelf  benoemt - vergeetachtigheid is 
deze avond onze gast. Zij vertelt op een 
prettige en open manier over haar eigen 
ervaringen. Ze gaat in op:
· Haar ervaringen met externen;
· Haar ervaringen met familie;
· Wat kun je tegenkomen in het dagelijks 
 leven? Denk aan ontkennen, aanvaarden, 
 onbegrip.

Verschillende onderwerpen
De onderwerpen van het Alzheimer Café zijn 
divers maar in alle opzichten zeer interessant 
en staan in het foldertje. Dit foldertje ligt in 
dorpshuizen, bibliotheken en bij huisartsen.

Ook in 2023 vinden de bijeenkomsten elke 
eerste woensdag van de maand plaats in het 

dorpshuis van Exloo aan de Hoofdstraat 
58. De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur 
tot 21.00 uur. Inloop is vanaf  19.00 uur. De 
toegang is gratis en aanmelden vooraf  is niet 
nodig.

Wilt u informatie over het Alzheimer Café 
Borger-Odoorn? Neemt u dan contact op 
met: Petra van den Bosch, tel.nr:  06 – 11 39 
43 01   Mail: p.vandenbosch@borger-odoorn.
nl.

Heeft u geen vervoer maar wilt u wel komen? 
Laat ons dat ook weten. Wij proberen dan 
vervoer te regelen.

Ben je zorgprofessional? Dan graag vooraf  
checken bij de coördinator of  er plek is om 
het café bij te wonen.

Dagelijks kunt u in Bronnegerveen aan de Dorpsstraat 20 doneren
Aad van Grevenbroek en Denia Nooteboom uit Bronneger-
veen zetten zich in voor de dierenasiels in Oekraïne
We kennen allemaal de schrijnende beelden uit Oekraïne. Inwoners die hun 
stad moet ontvluchten, de vele doden en gewonden, geen gas, elektra of  
water. Totale ontreddering. Iedere dierenvriend beseft dat wanneer mensen 
het zwaar hebben dit eveneens geldt voor de dieren.

De dierenasiels in Oekraïne zitten 
dan ook overvol. Er wordt gewerkt 
met 100% inzet, maar er is een groot 
tekort aan voedsel en medicijnen voor 
deze dieren. Hun schreeuw om hulp 
wordt nu in Nederland opgepakt door 
Stichting Konijn in Nood. Een team van 
deze organisatie vertrekt eind februari 
met zoveel mogelijk hulpgoederen naar 
Oekraïne.

Aad van Grevenbroek en Denia 
Nooteboom uit Bronnegerveen 
zetten zich als vrijwilliger in Drenthe 
nadrukkelijk in om deze missie te doen 
slagen. Aad: “de hulp aan Oekraïne richt 
zich met name op mensen. Hard nodig 
en terecht, maar er is daar ook zoveel 
dierenleed gaande. Wij willen trachten 
hier iets aan te doen. U ook?

Om de dierenasiels in Oekraïne te 
helpen, gaan er eind februari een 
drietal vrachtauto’s met hulpgoederen 
naar het zuiden van Oekraïne. Om de 
vrachtauto’s zo goed mogelijk gevuld 
naar Oekraïne te brengen wordt er 
nu een landelijke inzamelingsactie 
voor diervoeding en medicijnen 
georganiseerd. Deze actie is gestart 
op zaterdag 21 januari jl. en eindigt op 
vrijdag 24 februari a.s. Op 25 februari 
eindigt de landelijke inzameling met een 
manifestatie op De Dam in Amsterdam.

In Bronnegerveen, Dorpsstraat 20, regio 
Borger-Odoorn kunt u op alle dagen 
tussen 09.00 uur en 18.00 uur een zak 
honden- of  kattenvoer doneren. Kunt u 
alleen komen op een ander tijdstip? Laat 
het ons dan weten. U kunt dan bellen 
naar 06-422.38.244.

Dus koopt u deze week eten voor uw 
eigen hond of  kat, koop dit keer een 
zak – en twee mag uiteraard ook – of  
blikjes extra om te doneren. Wilt u 
liever geld doneren om de reis naar 
Oekraïne mogelijk te maken, dan kan 
dat natuurlijk ook.

U doet dan een overschrijving op 
rekeningnummer NL54 TRIOI0 25 
46 38 422 t.n.v. Stichting Konijn in 
Nood, in Stiens onder vermelding van 
Inzamelingsactie dierenasiels Oekraïne

Denia: “Sinds de oorlog, die nu bijna 
een jaar duurt, is er naast het leed voor 
mensen ook zoveel ellende voor dieren. 
Met een simpele donatie van blikjes of  
een zak honden- of  kattenvoer of  een 
eenmalige bijdrage kunnen we echt is 
gaan betekenen voor de huisdieren daar. 
Er wordt door de lokale mensen daar 
zo hard gewerkt. Maar wanneer er geen 
eten is voor de dieren aldaar, dan houdt 
alles op. Doen dus.
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Kinderdagverblijf en BSO NiNi locatie 
OBS De Westhoek in 2e Exloërmond   

Op OBS De Westhoek in 2e Exloërmond starten we 6 februari 
a.s. met ‘NiNi’, een kleinschalig kinderdagverblijf  en BSO onder 
leiding van Nina Nieuwenweg. Nina is gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker met een eigen visie. Vanuit haar visie creëert zij een 
veilige en fijne plek voor kinderen. Dit alles is verwoord in een 
kwalitatief  prachtig pedagogisch plan, passend bij het onderwijs op 
OBS De Westhoek.  

NiNi biedt opvang aan kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Er zal worden 
gestart met een verticale groep, 
waar de kinderen met verschillende 
leeftijden door elkaar zitten. Mocht 
de groep groter worden, dan zal van 
de BSO een aparte groep gemaakt 
worden.   

Bij NiNi krijgen kinderen de 
mogelijkheid om te groeien en 
ontwikkelen op hun eigen tempo 
en manier. Een veilige omgeving, 
waar kinderen zichzelf  kunnen 
zijn, kunnen spelen en groeien, 
is voor NiNi het belangrijkste. 
Kinderen zullen buiten zijn met 
andere kinderen en verschillende 
activiteiten doen. Door ruimte 
te creëren voor vrij spel, kunnen 
kinderen hun eigen creativiteit 
kwijt en hun persoonlijke interesses 
ontdekken, wat van belang is in de 
ontwikkeling.  

De BSO wordt een fijne plek 
waar kinderen kunnen blijven 
ontwikkelen maar ook kunnen 

rusten na hun schooldag. Een plek 
waar kinderen kunnen spelen met 
hun vriendjes en vriendinnetjes en 
kunnen knuffelen met eventuele 
broertjes en zusjes. Op deze 
manier creëert NiNi een opvang als 
verlengstuk van de thuissituatie, een 
warme en veilige omgeving voor 
alle kinderen.  

Kinderdagverblijf  en BSO 
NiNi is een zelfstandige 
particuliere opvanglocatie. Via de 
belastingdienst is het mogelijk om 
kinderopvangtoeslag aan te vragen 
voor de opvang uren die afgenomen 
worden. Hoeveel er vergoed 
wordt is afhankelijk van ieders 
persoonlijke situatie.  

De opvangvormen Kinderopvang 
en BSO NiNi:      

- Voorschoolse opvang (VSO) 4 tot 
 12 jaar (07.00 tot 08.30 uur)
- Dagopvang 0 tot 4 jaar (07.00 tot 
 18.00 uur)                              
                                                                           

- Buitenschoolse opvang (BSO)
 4 tot 12 jaar (14.00 tot 18.00 uur)
- Vakantieopvang (07.00 tot 18.00 
 uur) 
- Opvang buiten de reguliere 
 openingstijden om is mogelijk in 
 overleg 

Heeft u interesse in deze manier 
van kinderdagverblijf  of  BSO 
dan kunt u contact opnemen met 
Nina Nieuwenweg, e-mailadres:  
kinderdagverblijfNiNi@outlook.
com, mob nr: 06 13 53 75 72.

Kinderdagverblijf  en BSO NiNi 
houdt op vrijdag 27 januari a.s. van 
15.00 u tot 19.00 u een opening 
voor alle geïnteresseerden. U bent 
van harte welkom op Schoolstraat 
27 te 2e Exloërmond.  

René van Kooten, gevierd 
musicalartiest èn rockzanger 
komt naar ATLAS Theater

René is een graag geziene artiest in het ATLAS Theater. Zo 
schitterde hij o.a. in Evita, in The Bridges of  Madison County en 
natuurlijk in Titanic. In zijn inmiddels 25-jarige carrière kreeg René 
opvallend vaak te horen dat hij met zijn mogelijkheden ook (rock) 
zanger zou kunnen worden. Nu hij net 50 is geworden, vindt hij het 
tijd om eens te onderzoeken wie hij eigenlijk is; de musicalacteur? 
De geschiedenisdocent? De brave huisvader of  inderdaad toch die 
rockzanger.

Op zoek naar René
In deze theatershow gaat René 
samen met gastartiest; Brigitte 
Heitzer en een swingende, rockende 
live band Op zoek naar... René. 
Beleef  een theatershow vol zelfspot, 
humor en bekende liedjes, van 
musical tot rock, van breekbaar 
tot dikke party. René maakt een 

reis langs zijn eigen (muzikale) 
herinneringen en voegt er nieuwe 
aan toe. René van Kooten staat op 
vrijdag 3 februari om 20.00 uur met 
zijn heerlijke theatershow ‘Op zoek 
naar René’ in het ATLAS Theater. 
Zie voor meer informatie en tickets: 
www.atlastheater.nl

Bert Hofsteenge beëindigt 
politieke loopbaan na ruim 38 jaar

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van de VVD Noord 
- Drenthe heeft Bert Hofsteenge officieel afscheid genomen van de 
politiek. Na een mooie loopbaan vond Bert het tijd om het stokje 
over te dragen. Bert is sinds 2018 voorzitter geweest van de VVD 
Noord-Drenthe en wordt opgevolgd door Henk Krijnen.

Bert is destijds begonnen bij de 
JOVD en voorzitter geweest van de 
afdeling Assen. Vervolgens kwam 
Bert in 1985 voor het eerst in de 
raad (in Rolde), en werd al vrij snel 
fractievoorzitter en lijsttrekker. 
Naast zijn werk in de politiek is Bert 
in 1993 een horeca onderneming 
in Assen begonnen waar hij nog 
steeds met veel plezier werkt en te 
vinden is.

In 2001 is Bert weer in de 
gemeenteraad gekomen (nu van Aa 

en Hunze), eerst in de steunfractie, 
later ook weer als fractievoorzitter. 
Bert stond bekend als iemand die 
altijd een scherp debater was met 
uitstekende dossierkennis. De VVD 
Noord-Drenthe gaat nu verder 
met een geheel nieuw bestuur dat 
tijdens de ledenvergadering van 16 
januari is aangetreden. Het nieuwe 
bestuur wordt ingevuld door Henk 
Krijnen, voorzitter, Maik Panneman 
secretaris, Theo Bannink, 
penningmeester. en Reinder 
Auwema, commissie Noordenveld.

Lars Baas terug op het 
voetbalveld in Valthermond; 
blessure Mike Wilts
Valthermond kan weer een beroep doen op Lars Baas. De 
begenadigde linkspoot keerde enige tijd geleden de voetbalsport de 
rug toe en legde zich toe op de autosport.

Het bloed kruipt echter waar het 
niet gaan kan en ondertussen 
maakt Baas weer deel uit van de 
selectie van trainer Kenny Koning. 
Baas keert op een perfect moment 
terug bij Valthermond, zeker nu 

verdediger Mike Wilts zeker zes 
weken uitgeschakeld is. Mike Wilts 
liep tijdens het Protos Weering 
zaalvoetbaltoernooi een behoorlijke 
liesblessure op. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Het EK wielrennen komt ook door Borger-Odoorn en Aa en Hunze
Drenthe geeft startschot voor route naar EK 
wielrennen

In aanwezigheid van ruim 400 enthousiaste wielerliefhebbers in 
De Nieuwe Kolk in Assen heeft Drenthe afgelopen woensdag het 
startschot gegeven voor de route naar het Europees Kampioenschap 
wielrennen, dat plaatsvindt van 20 t/m 24 september 2023.

Gedeputeerde Sport Henk 
Brink: “Dankzij de inzet van vele 
wielerliefhebbers binnen en buiten 
Drenthe, hebben we de Europese 
Wielerunie nu al laten zien dat het 
EK bij ons in goede handen is. 
Het EK wielrennen in Drenthe 
is waarschijnlijk eenmalig, maar 
dé fietsprovincie blijven we voor 
altijd.”

Veelzijdig programma
De feestelijke avond werd afgetrapt 
met een speech van gedeputeerde 
Henk Brink. Daarna werd in 
het Wielercafé met gasten zoals 
Roxane Knetemann, Gio Lippens, 

Gert Jakobs en Erik Dekker het 
afgelopen wielerjaar besproken 
en vooruitgekeken naar het EK 
wielrennen in september. Ook was 
er aandacht voor de prestaties van 
Drentse wielrenners.

Presentatie route en 
doorkomstplaatsen zoals Borger, 
Gasselte en Gieten
Na de pauze werden de routes en de 
doorkomstplaatsen gepresenteerd 
door de Europese Wielerunie 
onder leiding van voorzitter Enrico 
Della Casa en wedstrijdorganisator 
Thijs Rondhuis van Courage 
Events. Buurtsportcoaches 

en vertegenwoordigers van de 
startplaatsen en gemeenten lieten 
hun enthousiasme blijken. Het 
beeldmerk van het EK wielrennen 
2023 werd eerder die avond ook 
onthuld.

Voorzitter Europese Wielerunie 
Enrico Della Casa: “Ik heb vandaag 
in Drenthe veel enthousiasme en 
professionaliteit gezien. Zowel 
tijdens het controleren van de 
routes en doorkomstplaatsen als 
tijdens deze feestelijke avond. Ik 
ben echt onder de indruk van de 
provincie en haar inwoners en kijk 
enorm uit naar het kampioenschap 
en de festiviteiten in september.”

Startschot
Aan het eind van de feestelijke 
avond was het tijd voor het 
officiële startschot van de Drentse 
route naar het EK wielrennen in 
september. Dat werd gegeven door 
alle aanwezigen, samen met de 
commissaris van de Koning Jetta 
Klijnsma: “Als we het enthousiasme 
van vanavond bij vrijwilligers en 
organisatoren kunnen vasthouden 
en overbrengen op onze inwoners, 
dan wordt het EK naast een 
fantastisch wielerevenement, vooral 
ook een geweldig volksfeest. Ik kijk 
er naar uit!”

Gert Jacobs heeft natuurlijk het hoogste woord, terwijl Burgemeester Marco Out,
Gio Lippens, Erik Dekker en Roxane Knetemann aandachtig luisteren

GKC verliest aansluiting met top van de ranglijst
GKC is niet goed uit de winterstop gekomen. Op eigen veld en 
onder lastige omstandigheden werd een 2-0 nederlaag geleden tegen 
het lager geklasseerde SV Hoogersmilde. GKC kwam eigenlijk geen 
moment goed in het ritme en op basis van het wedstrijdbeeld was de 
zege voor de gasten niet eens onverdiend.

Veldoverwicht
GKC had wel een veldoverwicht in 
de grootste delen van de wedstrijd. 
Echte kansen leverde dat niet op. 
Aan de andere kant was het wel 

raak. De eerste de beste kans voor 
de gasten na een kwartier voetbal 
leverde meteen de 0-1 op. Dit was 
meteen ook de ruststand. GKC 
probeerde het na rust wel. Opnieuw 

was er een veldoverwicht, het 
uitspelen van kansen was echter 
een te groot probleem. In de laatste 
minuut van de officiële speeltijd 
counterden de bezoekers zich zelfs 
naar de 0-2. Door de nederlaag 
is GKC de aansluiting met de 
kopgroep in de vijfde klasse D 
enigszins verloren. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)
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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
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naar 

redactie@
weekinweekuit.com

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

Hoge korting
Diverse unieke (show)modellen 
zitgroepen, fauteuils, eetkamertafels,
wandmeubelen, slaapkamers, 
boxsprings, linnenkasten en meer van 
bekende en minder bekende merken 
moeten uit de showroom. De nieuwe 
voorjaars-collectie is onderweg. Er is 
te weinig ruimte in de showroom om 

alle meubelen te plaatsen. Een goed 
moment snel nieuwe meubelen met een 
hoge korting in huis te halen.

Selekt Wonen Ter Veen
Selekt Wonen Ter Veen is al meer dan 
35 jaar het adres voor wooninspiratie 
en interieurbeleving in Borger en 
omgeving. Met een hoogwaardige en 

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

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

Kaartverkoop Fanfare op de Hondsrug in Gasselte start 
op 27 januari

Met drie jaar vertraging gaat het grote openluchtspel naast dorpshuis De 
Trefkoel deze zomer eindelijk door.

GASSELTE - Er wordt al een aantal 
maanden elke week geoefend. De groep 
is grotendeels dezelfde gebleven als 
destijds bij de aftrap in november 2019. 
Roelof  Hadderingh had schrijver en 
regisseur Bert Rossing gevraagd om zijn 
droom te verwezenlijken, het project 
Fanfare op de Hondsrug. Maak een 
openluchtspel dat is geïnspireerd door 
de film Fanfare van Bert Haanstra uit 
1958, zonder dat het een kopie wordt. 
Laat het stuk zich afspelen in Gasselte 
en weef  typische verhaallijnen die 
horen bij het dorp door het toneelstuk 
heen. De plaatselijke harmonie krijgt 
een grote rol, als ook een grote 
groep spelers uit de wijde omtrek van 
Gasselte. 

Regisseur Bert Rossing is tevreden 
over het repetitieproces. "De spelers 
zijn bloedfanatiek. Ze kijken al drie 
jaar uit naar dit spektakel. Er wordt 
veel gelachen tijdens de repetities en 
ik hoop dat dat in juni ook gebeurt 
bij het publiek," aldus Rossing. De 
parkeerplaats naast dorpshuis De 
Trefkoel wordt omgebouwd tot een 
openluchttheater. Op de tribunes 
kunnen tussen de 500 en 700 mensen 

zitten. 18 Spelers en 27 muzikanten 
staan in een levensgroot decor van 
bekende gebouwen uit Gasselte. 
Professionele licht- en audio-techniek 
is ingehuurd om de voorstellingen te 
begeleiden. Theaterstichting S.N.O.T. 
wil met dit stuk de samenwerking tussen 
verschillende culturele stromingen in en 
om Gasselte bevorderen.

Schrijver en regisseur Bert Rossing heeft 
een compleet nieuwe tekst geschreven. 
Hij heeft een paar elementen uit de film 
van Haanstra genomen en daar een 
nieuw verhaal van gemaakt, dat speelt 
in een hedendaags Gasselte, waarin 
toch bepaalde historische zaken tot 
leven worden gewekt. Zo spelen de 
historische horeca-zaken De Smidse en 
Doedens een rol. En ook lijkt Wemeltie 
Kruut met haar handelswaar rond te 
gaan. 

Het verhaal draait om de twee café-
uitbaters. Ze zitten beide bij de 
plaatselijke harmonie. Hun karakters 
botsen. Eens in de vijf  jaar is er het 
Grote Gasselter Gouden Galm-
muziekfestival. Organisator en 
presentator Sjors Looijhuizen weet 

elke keer weer verrassende muzikale 
acts op de been te brengen. De 
deelnemers doen mee voor de ereprijs: 
de Grote Gasselter Gouden Galm 
Gulden. Fanfare “De Hondsrug” is 
vijf  jaar terug tweede geworden, net 
achter het duo Hansl en Hansl uit 
Gasselterboerveenschemond. Bij de 
plaatselijke carnavalsvereniging lijkt iets 
moois op te bloeien tussen de prins en 
zijn adjudante. Maar past liefde wel in 
een verdeeld dorp waar ego’s aan de 
macht lijken? Als dan ook nog eens de 
hoofdprijs van de staatsloterij in het 
dorp valt, zijn er genoeg ingrediënten 
aanwezig voor een boeiende 
voorstelling. Het openluchtspel Fanfare 
op de Hondsrug is grotendeels in het 
Drents.

De kaartverkoop start op 27 januari 
2023 via www.fanfareopdehondsrug.nl.  
De voorstellingen zijn van 14 t/m 18 
juni. Bert Rossing heeft er vertrouwen 
in, dat de tribunes vol komen. "Het 
wordt echt heel bijzonder. Ik krijg als 
regisseur de kans om een theaterstuk in 
een veertig meter breed decor te laten 
spelen. Daar kan van alles in gebeuren. 
Iedereen leert het dorp Gasselte van een 
nieuwe kant kennen."

Schrijver en regisseur Bert RossingRepetitiefoto met Jan Rosing en Geeke Mulder

Vervolgbijeenkomst 
Optrommelen Buinerveen/
Nieuw-Buinen West

De volgende bijeenkomst van het Optrommelen wordt 
gehouden op woensdag 1 februari in dorpshuis de 
Viersprong in Buinerveen.

Tijdens de presentatie-avond 
op 30 november 2022 zijn 
er werkgroepen gevormd. 
Over de aangeleverde 
gegevens uit de Optrommels 
gaan we verder spreken 
met organisaties, zoals o.a. 
gemeente Borger-Odoorn.

De thema’s van de 
werkgroepen zijn “Wonen 
voor jong en oud”, “Gebruik 
van het bos ’t Meras 
en gymzaal School75”, 
“Verkeer”, “Energietransitie”, 
“Ons dorpshuis” en 

“Voorzieningen en 
activiteiten”.

De inwoners, die 
in de werkgroepen 
vertegenwoordigd zijn, gaan 
verder praten over bv. kennis, 
kunde, geld en tijd samen met 
de uitgenodigde organisaties.

Wilt u ook meedenken als 
inwoner in een werkgroep, 
dan bent u om 19.30 uur 
welkom in Dorpshuis De 
Viersprong.

JongerenCafé ’t Hok in Buinerveen organiseerde 
Karaoke-avond
Afgelopen vrijdagavond vond in JongerenCafé ’t Hok in Buinerveen een 
karaokeavond plaats. Op de avond kwamen ongeveer vijftien jongeren 
af  om er veel plezier te beleven. Naast karaoke was ook mogelijk om te 
tafelvoetballen en te dansen.

Het jeugdbestuur (Sofie, Carleen en 
Robin, v.l.n.r. op de foto) kijkt op een 
prima verlopen avond terug. “Een stuk 
of  vijftien jongeren is een mooi aantal 
en het was heel gezellig. We zagen ook 
dat iedereen genoot. Van het dansen 
bijvoorbeeld. Zo waren de pinguïndans 
en de kabouterdans erg in trek. Ook 

kon er tussendoor een hapje en drankje 
worden genuttigd. Mooi om te zien 
was ook dat het tafelvoetbal erg in trek 
was. We deden het weer graag voor de 
kinderen en zien hen graag weer en dan 
op vrijdag 17 februari a.s. als er Minute 
to Win it op het programma staat.” Het 
jeugdbestuur vraagt ook nog ouders of  

ze interesse hebben om een avondje 
mee te helpen. (Week in Week uit / Gerry 
Grave)

Tankstation Doorten in 
Gasselte vanaf april verder 
als onbemand tankstation
 
Vanaf  begin april 2023 gaat de tankshop bij Doorten in 
Gasselte sluiten. Dat betekent dat ook in Gasselte het 
een onbemand tankstation gaat worden. Geldmaat is na 
31 maart a.s. niet meer beschikbaar.
 
Volle zegelkaarten 
inleveren
De volle zegelkaarten zijn 
in te leveren tot uiterlijk 
31 maart a.s.. Zolang 
de voorraad strekt is er 

zegeluitgifte t/m 31 maart 
a.s. Doorten laat weten dat u 
gewoon kunt blijven tanken 
voor de vertrouwde scherpe 
brandstofprijzen.
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Opgericht 7-10-1977
Biljartvereniging “De Heerdstee” Borger
Zin in een gezellig potje biljarten of  meedoen in een spannend 
duel in competitie-verband en/of  meedoen met onze toernooien en 
leuke prijzen winnen???

Voor dames en heren is dit mogelijk van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur in het Hunzehuys aan de Molenstraat 
3F in Borger. Je mag 1 maand op proef  en 
proberen om erachter te komen of  je dit 
een leuke sport vindt en als je besluit om lid 
te worden dan is er de mogelijkheid voor 
beginners om opgeleid te worden tot heuse 
biljarter en ook voor de ervaren spelers is er 
de mogelijkheid om een nog betere biljarter 
te worden via het volgen van instructielessen 

die gegeven worden door 
een professional. 

Denk je dat biljarten de 
juiste keuze is voor jou? Meld je dan aan bij 
een van de leden van het bestuur van onze 
gezellige en actieve Biljartvereniging “De 
Heerdstee”. Zie ook www.hethunzehuys.nl/
verenigingen/biljartvereniging-de-heerdstee

Nieuwe Spitwa(a)rk: hunebedden Exloo, 
christelijk onderwijs Valthermond, 
oorlogscriminaliteit 1e Wereldoorlog, 
winteravond en es en- veldwegen

Spitwa(a)rk begint met de twee 
hunebedden die Exloo rijk is, een in het 
Hunzebos en een ten noorden van Exloo, 
in het Staatsbos. Roel Sanders gaat in 
op de geschiedenis en ligging van de 
hunebedden.

Jakob Westendorp dook in de geschiedenis 
van het christelijk onderwijs in Valthermond. 
Hij vertelt over de totstandkoming van 
School 49 en School 87.  In de Eerste 
Wereldoorlog was er kleine criminaliteit 
aan de grens van onze gemeente, dus in het 
veengedeelte. Hoe dat ruim honderd jaar 
geleden ging, beschrijft Albert Eggens. Van 
Harm Tiesing een oud verhaal met de titel 
Winteravond. 

Misschien heeft u ze al gezien, de es- en 
veldnamenbordjes rond Exloo? Roelof  
Hoving schrijft over dit project. In de 
rubriek Herkent u het nog? een fotokaart 
van smederij Van Gerner in Odoorn uit 
begin vorige eeuw. In Jan Wierenga’s column 
Rondblik gaat het over de Valtherschans. Hij 
vertelt over de geschiedenis van deze aarden 
wal en Wierenga is een stuk historie weer tot 
leven gewekt. De Middenplaat is, met veel 
foto’s gewijd aan het 25-jarig jubileum van 

Carspel Oderen. Uit de krant is een artikel uit 
1953 over het dan komende eeuwfeest van 2e 
Exloërmond. Op de voorplaat de woning aan 
de Valtherweg in Odoorn, nu van de familie 
Dekens, gefotografeerd in de jaren dertig van 
de vorige eeuw. 
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De Treffer ‘16
Zaterdag 28 januari 2023     
09:00  Ter Apel ‘96 FC JO10-1  De Treffer ‘16 JO10-1  
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  EHS’85 JO9-2G  
10:30  SPW JO12-1JM  De Treffer ‘16 JO12-1  
14:00  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal)  Sweel MO17-1  

Zondag 29 januari 2023     
10:00  Westerwolde 3  De Treffer ‘16 2

Clubnieuws

vv HOVC
Zaterdag 28 januari  
9.00 HOVC JO8-2 Sleen JO8-1JM
9.00 HOVC JO8-1JM DZOH JO8-3
9.00 Musselkanaal JO12-2 HOVC JO12-1JM
9.00 SVBO JO10-1 HOVC JO10-1
9.30 HOVC JO11-1JM Raptim JO11-4
10.30 HOVC JO12-2JM Fc Klazienaveen JO12-3
10.45 Drenthina JO9-2JM HOVC JO9-1JM
12.15 SVBO Vr1 HOVC Vr1
  
Zondag 29 januari 
10.00 HOVC 2 Dwingeloo 2
10.00 HOVC 3 Tc Ter Apel’96 2
10.00 Buinen 3 HOVC 4
10.00 HOVC 5 Twedo 4
10.00 SVBC 3 HOVC 6
10.00 Alteveer 3 HOVC 7
14.00 HOVC 1 Stadskanaal 1

vv Gieten
Vrijdag 27 januari 
19:00  Inter Maluku 1  Gieten 1 Zaal  
21:15 V & Z Veendam 1 Gieten 3 Zaal

Zaterdag 28 januari 
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  Glimmen JO10-1JM  
09:00  Gieten/Eext JO11-2JM  Asser Boys JO11-2  
09:00  Gieten/Eext JO9-1JM  Drenthina JO9-1  
09:00  Gieten/Eext JO8-2JM  VVS JO8-1  
09:00  SJS JO8-2  Gieten JO8-3  
09:20  Gieten/Eext JO7-1JM  Stadskanaal JO7-1  
09:40  BBC JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:00  Zuidlaren JO8-1  Gieten/Eext JO8-1JM  
10:30  Gieten/Eext JO11-1JM  Musselkanaal JO11-1  
10:30  VAKO/Tynaarlo JO9-2  Gieten/Eext JO9-2JM  
12:30 Gieten/Eext JO19-1 HFC JO19-1

Zondag 29 januari
10:00  Gieten 4  DWZ 2  
10:00  Noordster 3  Gieten 3  
10:00  Asser Boys 4  Gieten 5

vv Buinerveen
Zaterdag 28 januari   
BBC JO 11-1 Drenthina JO 11-2 09.00 uur
Musselkanaal JO 10-2 BBC JO 10-1 10.30 uur
Noordster JO 08-1 BBC JO 08-1 11.00 uur
Stadskanaal JO 07-1 BBC JO 07-1 09.00 uur
  
Zondag 29 Januari   
Buinerveen 1 Wijster 1 14.00 uur
Roswinkel 3 Buinerveen 3 10.00 uur

sv Borger
Zaterdag 28 januari 2023  
08:45 Borger JO8-1 Achilles 1894 JO8-1
08:45 Borger JO9-1 ST Rolder Boys JO9-1
09:00 Borger JO11-3JM Annen JO11-2
09:00 Borger JO8-2 Beilen JO8-2JM
11:30 Borger JO11-4 Alteveer JO11-1
14:30 Borger 2 Fit Boys 2

vv Gasselternijveen
Zaterdag 28 januari 2023
Nieuw Buinen JO10-1  SJO ZVC ‘14 JO10-1  09:30
SJO ZVC ‘14 JO9-2  FC Zuidlaren JO9-2  09:00
SJO ZVC ‘14 JO11-2  Wildervank JO11-3JM  09:00
FC Klazienaveen JO9-4J  SJO ZVC ‘14 JO9-3  09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  LTC JO8-3  09:00
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM  KSC JO9-1JM  10:00
SJO ZVC ‘14 VR1  Schoonebeek VR1  14:00
SJO FC Coevorden JO7-1  SJO ZVC ‘14 JO7-1  10:00
SJO ZVC ‘14 JO7-1  Sweel JO7-1  10:20
VKW JO7-2  SJO ZVC ‘14 JO7-1  10:40
SVBC JO12-1JM  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  10:00

Zondag 29 januari 2023
Gasselternyveen 4  Stadskanaal 6  10:00
VKW 5  Gasselternyveen 3  10:00

vv Nieuw-Buinen
28-1-2023
09:30 Nieuw Buinen JO10-1 SJO ZVC ‘14 JO10-1
09:30 Nieuw Buinen JO8-1JM Nieuweschans JO8-1
10:00 Nieuw Buinen JO12-1 Musselkanaal JO12-1
12:00 Nieuw Buinen JO12-2 MOVV JO12-1
12:00 Nieuw Buinen MO17-2 SJO Dalen/DSC MO17-1
12:00 vv Nieuw Buinen JO17 KSC JO17
14:30 Nieuw Buinen VR1 SJO NWVV/Titan VR1
14:00 vv Nieuw Buinen JO19 Siddeburen JO19
09:00 SJO NWVV/Titan JO9-1 Nieuw Buinen JO9-1
09:00 Sweel MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
09:00 ST SVO BDE MO20-1  Nieuw Buinen MO20-1
10:30 WVV JO11-3 Nieuw Buinen JO11-1
12:00 Noordscheschut MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
12:30 Achilles 1894 MO13-1 Nieuw Buinen MO13-1 

HOVC uitstekend uit de winterstop
HOVC is uitstekend uit de 
winterstop gekomen. De ploeg van 
trainer Erik de Jong won namelijk 
met 3-1 van Forward. ‘We moesten al 
weer snel weer in competitieverband 
aan de bak. Het is natuurlijk 
geweldig dat we dan meteen de drie 
punten pakken. En de zege was 
ook gewoon verdiend’, liet De Jong 
meteen na afloop weten.

Vuile meters
HOVC had de zaken meer dan 
uitstekend voor elkaar. Het anticipeerde 
uitstekend op de sterke voorhoede 
van de thuisclub, door vroeg druk te 
zetten. Daardoor werden de gevaarlijke 
voorwaartsen van Forward amper 
bereikt. ‘In dat kader moet ik zeker 
onze aanvallers Jelle Siekman en 
Frank Fokke noemen. Zij hebben 
ontzettend veel vuile meters gemaakt 
en ze zijn erg belangrijk geweest bij de 
totstandkoming van deze overwinning’, 
zei De Jong. In de eerste helft was 
HOVC al de bovenliggende partij. Echt 
veel kansen leverde dat echter niet 
op. Na een uur voetbal kwam HOVC 
zelfs op achterstand. ‘Toen hebben we 
er nog gewoon een schepje bovenop 
gedaan’, zei De Jonge. In de zeventigste 

minuut leverde dit de gelijkmaker op. 
Frank Fokke benutte toen een terecht 
toegekende strafschop: 1-1. Weer tien 
minuten later zette Frank Fokke de 
gasten op een 2-1 voorsprong. ‘Dat 
was echt een fantastische goal. Frank 
slalomde langs een aantal tegenstanders 
en schoot heel beheerst in de lange 
hoek raak.’ HOVC gaf  deze voorsprong 
vervolgens niet meer weg. Sterker nog; 
in de extra tijd werd het zelfs 1-3 via de 
hardwerkende Jelle Siekman.

Hard hoofd
‘Dit hadden we écht nodig. Ook 
vanwege de entourage bij Forward en 
de matige oefenwedstrijd die we vorige 
week speelden tegen Gasselternijveen 
had ik er vooraf  best een beetje een 
hard hoofd in. Ik ben echter op een 
zeer aangename wijze verrast door mijn 
ploeg.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Rianne van der Laan

Workshop 'Music for Kids' in Gieten gestart bij 
Muziekvereniging T.O.G.I.D.O.
Acht enthousiaste kinderen zijn onlangs gestart met de workshop 'Music for 
Kids' van Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. uit Eext, De lessen, verzorgd door 
muziekdocente Sjoukje Strijker van 'Leshuis van het Noorden' uit Zuidlaren 
vinden plaats op maandenmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur in OBS Gieten. 

Doelgroep van de workshop is groep 
4 van de basisschool. Op speelse wijze 
leren de kinderen onder meer noten 
lezen, ritmes spelen en verschillende 
instrumenten kennen. Daarnaast leren 
ze de beginselen van het spelen op 
de bugel. De lessen zullen worden 

afgesloten met een feestelijk optreden 
tijdens het voorjaarsconcert van de 
vereniging op 1 april. Na de workshop 
kan doorgestroomd worden naar 
het regulieren lesprogramma van de 
vereniging. Tijdens de eerste les hebben 
de kinderen de rap over blaasmuziek 

geleerd en kwamen al de eerste tonen 
uit de bugel. Dat belooft wat voor de 
rest van de workshop! Muziekvereniging 
T.O.G.I.D.O. is een actieve vereniging. 
De drukke kerstperiode is net achter 
de rug en nu wordt druk gewerkt 
aan de voorbereidingen van het 
voorjaarsconcert op 1 april aanstaande 
(geen grap). Meer informatie en foto's 
op www.facebook.com/togido

Twirlstars Gasselte werden Nederlands kampioen
In het weekend van 21 en 22 januari 
2023 namen de leden van Twirlstars 
Gasselte deel aan de Nederlandse 
Kampioenschappen in Almere. 
Zij hebben zich via de provinciale 
kampioenschappen hiervoor weten 
te plaatsen. En niet zonder succes.

Op zaterdag wist het ensemble 
bestaande uit Kirsten Oosterhuis, Karen 
Luis en Yvette Venema de gouden 
medaille te bemachtigen. Zij mogen zich 
dit jaar Nederlands Kampioen noemen. 
Een 3e plek was er voor Lizzy Boontjes. 
Het duo Kirsten & Marit Oosterhuis 
wisten in hun categorie 4e te worden 
en het senioren team is op de 8e plek 
geëindigd.

Op zondag was Karen Luis nogmaals 
aan de beurt met haar 1 baton. Op 

zaterdag wist zij de finaleronde te 
behalen en op zondag heeft ze een 
mooie routine laten zien. Karen wist 
een 3e plek te behalen. De dames gaan 
zich nu klaar maken voor het nieuwe 

wedstrijdseizoen dat op 1 april weer 
start. Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen, kom dan eens langs in een van 
onze trainingen op maandag.

Hoofdtrainer Johan Hollen 
langer bij Gasselternijveen
Johan Hollen is ook 
volgend seizoen trainer 
van derdeklasser 
Gasselternijveen. De 
oefenmeester heeft zijn 
contract bij de club met 
één seizoen verlengd.

De contractverlenging 
komt niet als een 
verrassing. Al eerder 
liet Johan Hollen weten het prima naar de zin te hebben bij 
Gasselternijveen. De contractverlenging betekent overigens dat 
Hollen ook volgend seizoen weer twee broodheren heeft. Bij 
NWVV namelijk, heeft Hollen een doorlopend contract. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Een tevreden Johan Hollen (rechts op 
de foto) en Roelof  Heuten van de

vv Gasselternijveen.
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Diner-Café Bussemaker in Exloo
Ook dé plek voor feestjes en vergaderingen!
Sinds 1 juni 2021 runnen Jos en Hannie Abbing Diner-
Café Bussemaker in Exloo. Ze vielen gelijk met de 
neus in de boter en kregen te maken met de QR-code, 
een tijdelijke sluiting en mondkapjes. ‘Gelukkig was 
2022 weer een redelijk normaal jaar’, vertellen Jos en 
Hannie tevreden. ‘Natuurlijk hebben we nu weer te 
maken met stijgende energieprijzen en stijgende kosten. 
Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met kostenbesparing 
en duurzaamheid in de vorm van de realisatie van 
zonnepanelen op het pand die begin februari worden 
geplaatst.

Hecht team
Jos en Hannie hanteren goede arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel. ‘Daardoor is er van verloop en ziekte amper 
sprake. We hebben een heel hecht team en daar zijn we trots 
op.’ Toen Jos en Hannie Bussemaker overnamen, lieten ze 
het succesvolle concept zoals het was. ‘We hebben wel het 
personeel in nieuwe kleding gestoken, hebben een nieuwe 
koffiemachine (zie foto) en servies aangeschaft en hebben 
ook de diepvries en de koelcel vervangen, investering die 
nodig en belangrijk zijn voor de toekomst. 

Begrip in de wijde regio
Bussemaker in Exloo is een begrip. Het behoeft eigenlijk 
geen nadere introductie. Het is hét adres voor lunch en diner 
en voor diverse arrangementen. Het terras is prachtig, iets 
dat zeker ook geldt voor de serre en het grand-café met 
loungegedeelte. ‘We zijn ook dé plek voor het organiseren 
van een feestje of  het houden van een vergadering. We zijn 
bijzonder blij dat de toneelvereniging straks de uitvoering na 
een periode van drie jaar weer bij ons houdt. We hebben de 
beschikking over een grote zaal met scherm en beamer voor 
presentaties en zakelijke meetings. En hierdoor ook ideaal 
voor zakelijke vergaderingen, in combinatie met bijvoorbeeld 
een lunch of  diner. Zeker op de woensdag, donderdag en 
vrijdag zoeken we nog naar bezetting voor de grote zaal’, 
zeggen Jos en Hannie. Daarbij hebben we boven nog een 
Café voor feestjes tot 50 personen.

Andere kant
Jos was voor hij Bussemaker overnam accountmanager bij 
een toeleverancier aan met name horecagroothandels. ‘Wat 

wel leuk is, is dat Hanos mijn grootste klant was en Hanos 
nu onze grootste leverancier is, ik zit nu dus als het ware 
aan de andere kant’, vertelt Jos. Hannie is ook bepaald geen 
onbekende in de regio. ‘Veel mensen kenden me al vanwege 
mijn receptiewerkzaamheden bij de Paasbergen in Odoorn, 
waarbij ik veel mensen ontvang en gastvrijheid mij niet 
vreemd is’

Diner-Café Bussemaker is gevestigd aan de Zuiderhoofdstraat 
1 in Exloo en is telefonisch te bereiken via 0591 - 54 90 63. 
Zie ook de website www.bussemaker.nl. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Het Woonhuis Groenewold in Borger
‘Wij zijn enorm betrokken bij de klant’
Sinds augustus vorig jaar is Het 
Woonhuis Groenewold gevestigd in 
Borger. Eigenaars Peter en Harma 
Groenewold voelt zich er ondertussen 
als de bekende vis in het water. ‘Ik vind 
Borger geweldig. Het is hier gemoedelijk 
en de mensen zijn er eerlijk’, zegt Peter 
Groenewold, iemand met bijzonder veel 
passie voor zijn vak. Bij Het Woonhuis 
Groenewold kun je terecht voor behang, 
binnen- en buitenzonwering, gordijnen, 
verlichting en vloeren. ‘Onze kracht? 
Dat is dat we kwaliteit leveren en dat 
we bijzonder betrokken zijn bij onze 
klanten’, zegt Groenewold.

Familiebedrijf
Het Woonhuis Groenewold is een 
familiebedrijf. ‘Mijn vader heeft heel lang De 
Tapijthal in Stadskanaal gehad. Ik heb dat 
later overgenomen. Op een bepaald moment 
werd het pand te groot en heb ik de boel 
verkocht. Vervolgens heb ik gekeken naar wat 
de beste optie was om verder te gaan. Dat 
bleek Borger en van die stap heb ik nog geen 
moment spijt gehad.’

Kleinschalig en betrokken
Het Woonhuis Groenewold  is kleinschalig 
en betrokken. ‘Bij ons kunnen mensen de 
producten nog echt voelen en zien. We 
gaan altijd eerst altijd met een kop koffie 
het gesprek aan, hier aan de stamtafel.  Op 
een groot scherm kunnen mensen zien hoe 
een bepaald behang of  een vloer zou staan. 
Mensen nemen een foto van hun woonkamer 
mee, en ik projecteer er een bepaalde vloer 
of  behang in. Zo kunnen mensen zien 
of  het ook echt iets voor ze is’, legt Peter 
enthousiast uit.

Kwaliteit
‘Wij leveren kwaliteit en werken bijvoorbeeld 
met alleen de mooiste en beste stoffen. Een 
ander voordeel van zaken met ons doen is 
onze vakkennis die we door de jaren heen 
opgebouwd hebben. Bovendien bezoeken we 
elk jaar de belangrijkste beurzen, ook die in 
Parijs en Milaan. Daar ontdekken we trends. 
Drie jaar geleden bijvoorbeeld, zagen we 
op een beurs al vouwgordijnen van bamboe 
en riet. Wij bieden dat aan en langzaam 
maar zeker zie je de populariteit toenemen. 

Dergelijke beurzen zijn bovendien leerzaam 
en bovendien kunnen we op die manier onze 
klanten altijd de nieuwste trends aanbieden.’

Zeer betrokken
‘Onze lijnen zijn zeer kort. Wij adviseren, 
meten en plaatsen. Niet zelden neem ik ook 
dat gedeelte zelf  voor mijn rekening. Dat 
werkt prima, ik weet immers welke afspraken 
er met de klant gemaakt zijn. En ben ik niet 
in de winkel, dan ontvangt Harma de klanten. 
Wil je het beste advies maar heb je overdag 

geen tijd? Ook dan kunnen we je prima van 
dienst zijn. Dan namelijk kun je gewoon in 
de avonduren een afspraak met ons maken. 
Want zoals gezegd; wij zijn écht betrokken bij 
onze klanten’, zegt Groenewold.

Het Woonhuis Groenewold is gevestigd 
aan de Hoofdstraat 61C in Borger en is 
telefonisch bereikbaar via 0599-614490. Zie 
ook de website www.hetwoonhuis.com. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)
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Autoworld Van Boven in Emmen
‘Wij kennen onze klanten en gaan altijd voor de beste serviceverlening’
Wie kent niet Autobedrijf  Van Boven? 
Het bedrijf  bestaat al ruim 75 jaar en is al 
meer dan 43 jaar officieel Suzuki dealer. 
‘We zijn Suzuki dealer van het eerste uur 
en daar zijn we trots op’, vertelt Rosilde 
Van Boven. Ondertussen staat de derde 
generatie Van Boven aan het roer van 
het bedrijf  in de vorm van Raymon en 
Rosilde. Broer en zus groeiden letterlijk 
op tussen de Suzuki’s.

Beste garageformule van Nederland
‘Bij ons werken echte vakmensen met het 
hart op de juiste plaats. Met ons team zetten 
wij ons met passie en plezier in voor onze 
klanten. Wij kennen onze klanten nog echt 
en staan voor de beste serviceverlening’, 
zegt Rosilde. Van Boven is aangesloten bij 
de Carprof  formule, een formule die is 
uitgeroepen tot de beste garageformule van 
Nederland. ‘Op die manier kunnen wij onze 
klanten extra veel voordeel bieden. Wij plegen 
onderhoud aan alle merken auto’s overigens. 
Bovendien zijn we Nexdrive gecertificeerd. 
Dat betekent dat we ook alle elektrische en 
hybride voertuigen kunnen onderhouden. 
Wij beschikken hier over de meest moderne 
apparatuur, onze software is altijd up-to-date 
en onze autotechnici worden voortdurend 
bijgeschoold’, vertelt Rosilde.

24 maanden garantie en gratis pechhulp 
met Europa dekking
Kies je voor de diensten van Van Boven, 
dan krijg je liefst 24 maanden garantie op 
reparaties en arbeidsloon. Bovendien krijg 
je 24/7 Europese pechhulp als je kiest voor 
een onderhoudsbeurt. ‘Kies je voor ons, dan 
behoud je bovendien de fabrieksgarantie 
terwijl je ook zekerheid hebt dat wij altijd 
gebruik maken van A-merk onderdelen van 
originele kwaliteit. Voor we voor klanten aan 
de slag gaan, krijgen ze van ons altijd eerst 

een heldere prijsopgave. Zo voorkomen 
we dat ze achteraf  voor onaangename 
verrassingen komen te staan. ‘Wat zeker ook 
de moeite waard is, is onze winterinspectie. 
Je kunt jouw auto bij ons laten controleren 
voor slechts 14,95 euro. Zo weet je zeker dat 
jouw auto straks klaar is voor sneeuw, ijzel en 

winterse buien.’ Je kunt bij Van Boven ook 
prima een occasion aanschaffen. ‘Koop je bij 
ons een betrouwbare occasion, dan kun je 
rekenen op 24 maanden garantie en een jaar 
lang gratis pechhulp met Europa dekking’, 
besluit Rosilde.

Autoworld Van Boven is gevestigd aan 
de Phileas Foggstraat 10 in Emmen en is 
telefonisch bereikbaar via 0591 - 61 81 28. 
Zie ook www.van-boven.nl. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)
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Kippie in Emmen
‘Zeker de Kippiepannen lopen als een trein’

Op zoek naar dagverse kant-klaar-maaltijden, gegrilde producten, 
broodjes, snacks of  de inmiddels alom bekende Kippiepannen? 
Breng dan eens een bezoek aan Kippie in Emmen. ‘Wij waren de 
eerste Kippie in het noorden van het land’, vertelt Erik de Roode. 
‘Ondertussen zijn er 57 vestigingen in heel Nederland en ook 
een aantal in het noorden. Het gaat uitstekend, de formule krijgt 
steeds meer bekendheid en dat merken wij ook nadrukkelijk’, legt 
De Roode uit.

Kant-en-klare maaltijden met 
dagverse producten
‘In ons land vol met tweeverdieners 
dient gemak de mens. Bij ons kun 
je kant-en-klare maaltijden met 
dagverse producten halen. We 
kunnen de maaltijden verwarmd 
aanbieden, je kunt ze zelf  ook 
thuis in de magnetron doen 
en opwarmen. Bij ons kun je 
bovendien zelf  de hoeveelheid 
bepalen. Wil je thuis bijvoorbeeld 
een kippenpoot bereiden, dan ben 
je al gauw twee uur verder. Bij 
ons hoef  je ze alleen maar op te 
warmen of  even in de magnetron te 
doen’, legt De Roode uit. 

Kwaliteit
Aan keuze in elk geval geen gebrek 
bij Kippie in Emmen. ‘Onze 
toonbank ligt elke dag opnieuw 
vol met vers gegrilde producten 
en maaltijden’, zegt De Roode. 
‘Kwaliteit schrijven we hier met 
een hoofdletter. En vergeet niet dat 
niets hier kant en klaar aangeleverd 
wordt. We  krijgen ons vlees rauw 
binnen, we kruiden en grillen het 
vervolgens zelf. Ook de hapjes 
voor de Kippiepannen maken we 
helemaal zelf. We onderscheiden 
ons door het aanbieden van 
kwaliteit. Daar staan we écht voor. 
Bovendien heb je bij ons heel erg 
veel te kiezen. Als jij bijvoorbeeld 
ook graag een keer een Kippiepan 
wilt proberen, dan kun je kiezen uit 
32 verschillende mogelijkheden.’

Kippie formule
Steeds meer mensen weten 
Kippie ondertussen te vinden. 
Uitbreiding in Emmen is niet 
mogelijk. ‘Een tweede zaak? Dat 
is nu nog geen optie. Maar je 
weet nooit wat de toekomst gaat 
brengen natuurlijk. Ondertussen 
helpen mijn kinderen ook al in de 
winkel en ook zij zijn gegrepen 
door de Kippie formule. We zien 
dus wel wat de toekomst gaat 
brengen’, zegt De Roode. 

Verse maaltijd
Voorlopig heeft De Roode het 
druk genoeg met Kippie in 
Emmen. ‘We leveren elke dag 
opnieuw kwaliteit. Het is hier 
altijd netjes en je kunt hier een 
heerlijke en verse maaltijd halen. 
Je ziet gewoon dat steeds meer 
mensen daarvoor kiezen. Dat 
heeft zeker te maken met het feit 
dat er steeds meer sprake is van 
tweeverdieners maar zeker omdat 
steeds meer mensen moeite 
hebben om zelf  een goede 
maaltijd te bereiden.’

Kippie Emmen is gevestigd 
aan de Dalipassage 58 – in 
winkelcentrum De Weiert - in 
Emmen. Telefoon: 0591-646400. 
Zie ook www.kippie.nl/emmen. 

(Week in Week uit/Vincent Muskee, 
Foto: Herman van Oost)
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In ’t Hout Sierconstructies in Nieuwe Pekela
Uniek en energiek; totaal concept voor solar overkappingen
In ’t Hout Sierconstructies is al jaren bekend als 
specialist van het bouwen van terrasoverkappingen,
tuinkamers en carports in de regio. ‘Als specialist 
adviseren wij klanten op de mogelijkheden om hun 
woongenot te vergroten, of  het nu gaat om een 
terrasoverkapping, tuinkamer of  carport, voor ieder 
type woning bestaat er een mogelijkheid om uw eigen 
omgeving nog comfortabeler te maken’, zegt Henk in ’t 
Hout.

Ontwikkeling
Al enkele jaren houdt In ’t Hout Sierconstructies zich bezig 
met het ontwikkelen en adviseren van solar oplossingen en 
integratie in het dak van deze overkappingen. Voor iedere 
carport, tuinkamer of  serredak bestaat nu de mogelijkheid 
om naast het comfort van parkeren, ontspannen en relaxen 
ook energie op te wekken. ‘Wij integreren moderne 
zonnepanelen als dakbedekking en kunnen zelfs zorgen 
voor een totaalconcept van advies tot volledige installatie 
met realtime data. Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen je auto 
parkeren onder een solar carport, maar ook de elektrische 
auto opladen. En wil je maximaal genieten van het comfort 
van een terrasoverkapping of  tuinkamer en daarbij de 
transparantie van het dak behouden? Dat behoort zeker 
tot een van de mogelijkheden. De unieke dunne film solar 
glas/glas zonnepanelen zorgen voor een gegarandeerde 
energieopbrengst waarbij ook de zonnekracht onder het dak 
wordt gereduceerd en het doorzicht behouden blijft. Zo
kun je buiten op het terras genieten van de kracht en energie 
van de zon, terwijl het aanvoelt alsof  er een zonwering 
aanwezig is.’

Mogelijkheden
Met de huidige energie prijsstelling is het maximaal 
opwekken van eigen energie voor iedere woning een 
toegevoegde waarde. ‘Helaas is niet iedere woning geschikt 
voor een perfecte montage van zonnepanelen op het dak 
en daarbij zijn zonnepanelen in vele gevallen ook geen 
verfraaiing van de woning. Juist voor dergelijke situaties is 
het interessant om te informeren naar de mogelijkheden 
van zonnepanelen op een overkapping, zo kun je toch 
flink besparen op je energierekening en behoud je het 
mooie karakter van je woning of  bedrijfspand. Ook voor 

bestaande terrasoverkappingen op carports bestaat er een 
mogelijkheid om het dak aan te laten passen voor integratie 
van zonnepanelen’.

Investering
Voor het bouwen van overkappingen met zonnepanelen geldt 
vanaf  1 januari 2023 het 0% BTW tarief  (dit geldt voor een 
deel van deze investering die bestaat uit de zonnepanelen 
en de installatie ervan). Ook zijn er in enkele regio’s 

mogelijkheden voor subsidie. Deze mogelijkheden worden
geboden via SNN in het gebied van aardbevingsherstel. 
Heb je niet de mogelijkheid voor subsidie? Ook dan is het 
interessant, want je verdient de investering gegarandeerd 
terug met de forse besparing op je energierekening. ‘Laat je 
informeren en inspireren in onze showroom en op ons grote 
showterrein of  kijk op onze website: www.sierconstructies.nl. 
Je bent van harte welkom aan de Holland Marsh 4 in Nieuwe 
Pekela.’
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Autobedrijf H. van Boven in Emmen
‘Een Alfa Romeo koop je met emotie’
Het lijdt geen twijfel dat Autobedrijf H. 
van Boven dé Alfa Romeo, Fiat en Lancia 
specialist is. Zeg in Zuid Oost Dren-
the Alfa Romeo en Autobedrijf H. van 
Boven wordt vaak in één adem genoemd. 
‘En daar zijn wij trots op’, zegt Henk 
van Boven, ook wel eens ‘Alfa Henkie’ 
genoemd. Van Boven roemt vooral zijn 
team en de korte lijnen. ‘We hebben 
hier een klein team met specialisten. Ik 
wil echter vooral Geert de Vries, chef 
werkplaats, noemen. Want het is zoals 
mijn vader altijd zei: de eerste auto uit de 
showroom kun je prima zelf verkopen, de 
tweede auto wordt echter altijd verkocht 
door het werk in de werkplaats.’

Vader en broer
Henk van Boven zit ondertussen 41 jaar 
in het vak. Hij leerde dat vak eerst van zijn 
vader en vervolgens van zijn broer. Sinds 
twintig jaar zwaait hij de scepter bij Autobe-
drijf H. van Boven. ‘Ik doe het echter beslist 
niet alleen. Ik heb het ook liever over wij dan 
over ik. Ons team is uitermate goed op elkaar 
afgestemd’, zegt Henk tevreden.

Breed scala aan occasions
Bij Autobedrijf H. van Boven kun je terecht 
voor een breed scala aan occasions. ‘We 
hebben hier auto’s van alle merken, ook in 
de wat lagere prijsklassen, terwijl je in onze 
showroom met name jonge Alfa Romeo’s 
vindt. In de showroom vind je ook een aantal 
classics. Dit zijn ondertussen echt collectors 
items geworden. Zo hebben we bijvoorbeeld 
twee Giulia’s uit 1969 en 1977 en een aantal 
schitterende Spiders staan.’

Geweldige auto
Henk van Boven kent de Alfa Romeo heel 
erg goed. ‘Een Alfa Romeo koop je met 

emotie. Er wordt wel eens gezegd dat Alfa’s 
slechte auto’s zijn. Ik noem dat klinkklare 
onzin. Dat was vroeger misschien zo, maar 
nu zeker niet meer. Als je deze auto gewoon 
goed onderhoudt, is dit merk echt niets 
minder dan een BMW of een Volkswagen. 
Regelmatig onderhoud zoals het behoort 
geldt voor alle merken trouwens. Doe je dat, 
dan heb je een geweldige auto die kleeft aan

de weg, sportief is en een geweldig voorko-
men heeft.’

Heel hoog rapportcijfer
Bij Autobedrijf H. van Boven hechten ze 
nog echt waarde aan persoonlijk contact. ‘Ik 
durf best te zeggen dat ik al onze klanten 
ken’, zegt Henk. ‘Weet je waar ik ook heel 
erg trots op ben? Dat zijn de recensies van 
onze klanten. We hebben een gemiddeld 

rapportcijfer van 9,7 en de commentaren 
zien wij als het grootste compliment dat we 
kunnen krijgen.’

Autobedrijf H. van Boven is gevestigd 
aan de Kapitein Nemostraat 40 in Emmen 
en is telefonisch bereikbaar via 
0591 - 64 50 29. Zie ook de website 
www.hvanboven.nl.
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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The Doors Assen
De deur als stijlelement in het interieur
Bij The Doors in Assen is een deur een stijlelement in het interieur, zoals dat ook geldt voor een 

kast of een kastwand. ‘We zijn een echte specialist en keveren designdeuren en kasten en dat in 

elke denkbare uitvoering’, zegt eigenaar Klaas Jan. ‘Bij ons is geen enkel product standaard om 

de simpele reden dat elke situatie verschillend is. Wij ontwerpen deuren en kastenwanden op 

maat waarbij we altijd rekening houden met de wensen en het budget van de klant.’

Vakkundige installatie en levenslang ge-

bruiksplezier

Kies je voor een deur of een kast of kastenwand 

van The Doors in Assen, dan kies je voor vak-

kundige installatie. ‘Bovendien staan we voor 

levenslang gebruiksplezier. We kunnen deuren 

en kasten leveren voor elke ruimte, voor elke 

woonstijl en voor elk budget. Je kunt bij ons 

terecht voor deuren, maar zeker ook voor com-

pleet ingerichte wandkasten, luxe inloopkasten 

en bijvoorbeeld scheidingselementen. En dat 

voor thuis, op kantoor of voor kantoor aan huis. 

Wij leveren altijd individueel maatwerk, in welke 

situatie dan ook.’ The Doors in Assen kiest be-

wust niet voor standaard, maar voor maatwerk. 

‘Dit omdat weinig mensen van doorsnee hou-

den. En natuurlijk omdat kasten en deuren een 

behoorlijke impact hebben op de uitstraling van 

een bepaalde ruimte.’

Al vijftien jaar dé specialist!

The Doors Assen is al vijftien jaar het adres voor 

wie de deur of kast als stijlelement in het interi-

eur beschouwt. ‘Het is onze missie om voor elke 

vraag een effi  ciënte en op maat gemaakte oplos-

sing te bieden met producten van de hoogste 

kwaliteit. Kies je voor ons, dan kies je voor pro-

ducten van de hoogste kwaliteit. Dit omdat we 

alleen werken met de beste materialen die wij 

inkopen bij een geselecteerde groep specialisti-

sche leveranciers. Deze leveranciers hebben we 

zorgvuldig geselecteerd op basis van kwaliteit 

en duurzaamheid’, zegt Klaas Jan. 

Ruimtelijke indelingen en individuele toepas-

singen

Ben jij op zoek naar een deur, kast of kastwand 

die het verschil maakt, dan ben je bij The Doors 

Assen op precies het juiste adres. ‘We zijn al 

vijftien jaar dé specialist, ook op het gebied van 

ruimtelijke indelingen en individuele toepassin-

gen voor deuren en kasten. Wij kijken altijd met 

een frisse blik, wij hebben ene geoefend oog en 

wij bieden een ongeëvenaarde designcollectie 

waaruit je kunt kiezen. Wij komen simpelweg 

altijd met een oplossing op maat’, besluit Klaas 

Jan. 

The Doors Assen is gevestigd aan de Klompma-

kerstraat 3C in Assen. Telefoon: 0592-371500. 

Zie ook de website www.thedoorsassen.nl. (Week 

in Week uit/Vincent Muskee)


