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Feest in Buinen: de Buuner Beer was 
helemaal los!

Een ding is zeker; feestvieren kunnen ze in Buinen. Dat bleek het afgelopen 
weekend maar weer eens, toen onder auspiciën van de Stichting Buuner Beer weer 
een zeer geslaagd dorpsfeest gehouden werd.

Opnieuw was de organisatie er in geslaagd om een programma te bieden met voor elk 
wat wils. Zo begonnen de festiviteiten op vrijdag met een playbackshow voor kinderen. 
Vervolgens mochten buurten het tegen elkaar opnemen op het podium.

Lees verder op pagina 37! 

Tachtig jaar geleden verdween de laatste 
Joodse inwoner uit Drouwen 
 
Afgelopen zondag 2 oktober 2022 was het precies tachtig jaar geleden dat er zo’n 
17.000 Joden uit heel Nederland naar Kamp Westerbork worden afgevoerd. Alle Joodse 
werkkampen werden ontruimd en de Joodse bevolking van de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel moest overhaast huis en haard achterlaten.

Lees verder op pagina 21.

Agneta’s Kinderopvang in 
Borger bestaat vijftien jaar
Agneta’s Kinderopvang bestaat in november vijftien jaar. 
Deze mijlpaal werd zaterdag met de kinderen gevierd bij 
‘Stoer bij de boer’. Behalve de kinderen zelf, was ook de 
rest van het gezin uitgenodigd om te genieten van een 
zeer geslaagde en gezellige middag.

Lees verder op pagina 15.

CMV de Harmonie uit 
2e Exloërmond geeft 
op 8 oktober as. een 
"Musicalconcert" in 
Valthermond
Het orkest staat onder leiding van dirigent Ruud Extra en 
vocale medewerking wordt verleend door Carolien Fels. 
De presentatie wordt verzorgd door Lucia Ots.

Lees verder op pagina 19.

Geslaagde Kassabonactie 
bij de HUBO in Borger
Vanwege het 55-jarig bestaan van Hubo dit jaar zijn 
er al vele leuke acties geweest van april tot aan nu. 
Afgelopen week hebben ze bij de HUBO in Borger een 
kassabonnenactie gehouden en sluiten zij deze feestelijke 
periode af.

Lees verder op pagina 15.
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Vergadering gemeenteraad
▶ Oriënterende raadsvergadering 

donderdag 13 oktober, 19.00 uur,
 gemeentehuis Exloo

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

▶ Kijk of luister mee via 
 www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

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

% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
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% www.borger-odoorn.nl

Contact
% Gemeente Borger-Odoorn

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

 @gemeenteBO

% Gemeentehuis 

Hoofdstraat 50, Exloo

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

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

Afval & oud papier

Lees verder op pagina 4  %

%

Vervoersverbod
pluimvee in 
Borger-Odoorn
Elk jaar vinden er bij pluimvee-
bedrijven in Nederland uitbraken van 
de vogelgriep plaats. Onlangs nog bij 
een bedrijf  in Nieuw-Weerdinge.

Omdat de gemeente Borger-Odoorn 
binnen de grens van tien kilometer van 
het besmette bedrijf  ligt, geldt in delen 
van Borger-Odoorn een vervoersverbod. 
Ook blijven andere maatregelen gelden, 
zoals een ophokplicht voor pluimvee-
bedrijven en een afschermplicht voor 
hobbyhouders. Het komt slechts zelden 
voor dat het virus overgaat van dier naar 
mens. Dit kan alleen gebeuren bij direct 
en intensief  contact tussen besmette vo-
gels en mensen. Dus als u dode vogels op 
gemeentegrond ziet, verwijder ze dan niet 
zelf, maar meldt dit bij de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit: 
www.nvwa.nl/onderwerpen/vogel-
griep-preventie-en-bestrijding/vraag-en-
antwoord/wanneer-melden. Bent u zelf  
vogelhouder en vindt u dode vogels of  
kippen, meldt dit dan bij uw dierenarts.

’ Op zaterdag 8 oktober wordt oud papier 
 opgehaald in Nieuw-Buinen (Mondenweg 
 tot Stadskanaal), Drouwenermond en   
 Odoorn.  

’ Deze week (3 – 7 oktober) wordt 
 het PMD-afval ingezameld. 
 Volgende week (10 – 14 oktober) wordt 
 de grijze container geleegd.

% www.borger-odoorn.nl/afval

Wegwerkzaamheden
’ Eeserveen: Kanaalstraat | tot medio   
 november | nieuwe bestrating, afwijkende  
 kleur op kruising met Bosweg | weg voor 
 doorgaand verkeer gestremd, omleiding

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

%

Veel waardering voor burgerhulpverleners 
in Borger-Odoorn
Wethouder Ankie Huijing-van Tongeren: 
“In onze gemeente zijn er 856 actieve 
burgerhulpverleners. Dat is zo’n 3,4% van 
het totale aantal inwoners! Ik waardeer 
hun inzet enorm. Ook heb ik veel waar-
dering voor inwoners en ondernemers 
die AED’s aanschaffen en deze buiten 
ophangen. AED’s zijn hard nodig bij een 
succesvolle reanimatie. Samen zorgen zij 
zo voor een ‘hartveilige’ omgeving.”

Op 16 oktober is het de Internationale Reani-
matiedag. Elke week krijgen zo’n 300 men-
sen in Nederland een hartstilstand buiten 
het ziekenhuis. De kans op overleven is het 
grootst als binnen 6 minuten wordt gestart 
met reanimatie. Voor een ‘hartveilige’ omge-
ving zijn veel burgerhulpverleners en AED’s 

nodig, verspreid over de gemeente. Burger-
hulpverleners vergroten de overlevingskans 
van mensen met een hartstilstand. Zij starten 
met reanimeren tot de professionele hulpver-
lening er is. 

Wilt u ook burgerhulpverlener worden?
Meld u dan aan voor een reanimatiecursus 
bij Stichting Hartveilig Borger-Odoorn via 
info@hartveiligbo.nl. Het hele jaar door zijn 
er gratis reanimatiecursussen op allerlei plek-
ken in de gemeente. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.hartveilig-
bo.nl en op Facebook: 
www.facebook.com/hartveiligbo. 

Inzameling klein chemisch afval (kca) 10 t/m 14 oktober

Route maandag  10 oktober 

Odoornerveen 
08.30 – 08.50 Lange Brug
08.55 – 09.15 Scholtensbrug
09.20 – 09.35 Boermabrug
Klijndijk             
09.45 – 10.15 Splitsing Visserstraat – Wanstraat
Odoorn               
10.30 – 11.00 Splitsing Gentiaan – Bente
11.05 – 11.40   Bibliotheek,  Langhieten 5
11.45 – 12.25   Sportzaal, De Goorns-Klaproosstraat 
12.30  – 13.00  Ned. Herv. Kerk Valtherweg 1
Exloo                  
13.15  – 13.45 Marktplein Zuiderhoofdstraat -  
   Schoolstraat
13.50  – 14.15   Splitsing J.Schoenmakerlaan –
   Westeresweg
14.20  – 14.45   Splitsing Cederlaan - Cypreslaan
14.50  – 15.15   Splitsing Fabrieksstraat-Hoofdstraat    

Route dinsdag 11 oktober

Valthe                
08.30 – 08.50 Splitsing Kampweg – Hoofdstraat
08.55 – 09.30 Dorpshuis, Hoofdstraat 54
09.35 – 10.00 ’t Perron
Valthermond      
10.15  – 10.45 ’t Veurhof, Zuiderdiep 71
10.50  – 11.15   Splitsing 72e Laan - Bolsterlaan
11.20  – 12.15   ’t Brughuus, Vrijheidslaan 11
12.20  – 13.00   Splitsing Noorderdiep - Doorsnee
13.05  – 13.30   Splitsing Noorderdiep - 12e Laan
13.35  – 14.00  Zorgcentrum De PrinsHoeve, 
   Gildeweg 2
Zandberg          
14.15  – 14.45   RK-kerk, Schaapsweg 54

Route woensdag 12 oktober

Boermastreek   
08.30 – 08.50 Boermastreek nr. 12
Exloërveen        
08.55 – 09.10 Exloërveen, kruising 1e Exloërmond
1e Exloërmond  
09.15 – 09.30 Huisnr. 28
09.35 – 10.00 De Badde, nr 56

10.05 – 10.15   Huisnr. 99
2e Exloërmond  
10.30 – 11.00   Zuiderdiep 403
11.05 – 11.30   Zuiderdiep 325
11.35 – 12.00   Café/Restaurant Spa, Zuiderdiep 209
12.05 – 12.45   Zuiderdiep 177
12.50 – 13.30   Splitsing Middenlaan- Geert Teis-
   straat
13.35 - 14.00  Dorpshuis 2e Exloërmond, Noorder-
   diep 33
14.05 – 14.30 Hunsowhal, Zuiderdiep 33
14.35 – 15.00 Hoek Harm Tiesingstraat – Kijlstraat
15.05 -  15.30 Exloërkijl Zuid 52
                            
Route donderdag 13 oktober 

Drouwen            
08.00– 08.10 Basisschool Drouwen, Schoolstraat 12
08.10 – 08.20 Tiekamp 23
Borger               
08.30 – 08.45 Kruising Bargakkers-Noordes-Hof-
   akkers
08.50 – 09.05 Splitsing Molenplaatsweg-Kamp-
   akkers
09.10 – 09.25 Splitsing Marslandenweg-
   Ambachtsstraat
09.30 – 09.45 Kruising Brinkstraat - Kleine Brink-
   straat
09.50 – 10.05 Torenes 16
10.10  – 10.25   Hubo Blok, Hoofdstraat 26
10.35  – 10.50   Kruising Vuistbijl – Hamerbijl
10.55  – 11.10   Splitsing De Slieten – De Deel
11.15  – 11.30   Splitsing Het Gebint – De Deel
11.35  – 11.50   Splitsing De Hilde – De Kubbing
11.55  – 12.10   Sporthal De Koel, Molenstraat 5
12.15  – 12.30   Kruising Hunzedal –Schultestraat –  
   Markestraat
12.35  – 12.50   Splitsing Hunzedal – Dingspil
12.55  – 13.10   Waardeel 23
13.15  – 13.30   Splitsing Rozendael- Hamrik
13.35  – 13.50   Kruising Eeserstraat –Westdorper-
   straat
13.55  – 14.10   Splitsing Julianastraat – Harm Tie-
   singstraat
14.15  – 14.30   Splitsing B. Beinsstraat – Ooster-
   heem
14.35  – 14.50   Splitsing Beatrixstraat – Irenestraat

14.55  – 15.10   Splitsing Westeresstraat – De Wieten
15.15  – 15.30   Buinerstraat 25
Buinen               
15.35  – 15.50   Hotel Hartlief, Hoofdstraat 83
15.55  – 16.10   Splitsing De Lijnstukken- Vlasakkers
16.15  – 16.30   Splitsing Hoofdstraat – Eilandenweg

Route vrijdag 14 oktober 

Bronneger        
08.00 – 08.10 Kruising Stobbenweg – Dorpsstraat  
   – Buinerstraat
Bronnegerveen          
08.15 – 08.25 Dorpsstraat 4
Drouwenerveen         
08.30 – 08.45 Hoofdstraat 35
Drouwenermond        
08.50 – 09.00 Kruising Dr. Mondenweg – Ver-
   bindingsweg
09.05 – 09.15 Zuiderdiep 115
09.20 – 09.35 Splitsing Zeelandstreekje –Zuider-
   diep
Nieuw-Buinen    
10.00 – 10.15 Splitsing Begoniastraat - Chrysant-
   straat
10.20 – 10.35   Splitsing Akelei – Kalmoes 
10.40 – 10.50 Splitsing Krabbescheer - Lisdodde
10.55 – 11.10   Kruising Veenbesstraat - Ratelaar
11.15  – 11.30   Kruising Linnaeuslaan – Rozenlaan
11.35  – 11.50   Splitsing Parklaan -Jasmijnstraat
11.55  – 12.10   Splitsing Floralaan – Vijverlaan
12.15  – 12.30   Kruising Beukenlaan – Sportlaan
12.35  – 12.50   Splitsing Esdoornlaan – Noorderdiep
12.55 – 13.10   Noorderdiep 350
13.15 – 13.30   Kruising Wilgenlaan – Zuiderdiep –  
   24e laan
13.35  – 13.50   Zuiderdiep 345
13.55  – 14.10   CBS School 59, Zuiderdiep 159
Buinerveen        
14.20 – 14.35   Zuiderdiep 3
Ees                     
14.50 – 15.05  Basisschool, Schoolstraat 4
Eeserveen         
15.15 – 15.30   Vml. Basisschool Brammershoop-
   straat 16
Westdorp           
15.40 – 15.55 Splitsing Brink - Borgerderstraat

%
%

De Week van de Toegankelijkheid - Gewoon welkom!
Iedereen moet in Borger-Odoorn kun-
nen meedoen. Wij onderstrepen het 
belang van een toegankelijke samenle-
ving. In de Week van de Toegankelijk-
heid (3 t/m 8 oktober) vragen wij hier 
extra aandacht voor. In onze gemeente 
zijn er al mooie voorbeelden van hoe inwo-
ners en ondernemers hun omgeving toe-
gankelijker hebben gemaakt. Zo hebben 
Erwin en Gerda Pauw van ‘Blijf  Nog Even’ 
in Valthermond een oude landbouwschuur 

omgebouwd tot twee rolstoelvriendelijke 
vakantieappartementen.  

Hebt u ideeën? 
Ziet u zelf  ook mogelijkheden voor het 
verbeteren van de toegankelijkheid in uw 
omgeving? Neem dan contact met ons op 
via T 14 0591 of  E gemeente@borger-
odoorn.nl. Samen met u gaan wij op zoek 
naar mooie initiatieven en passende oplos-
singen.

Gewoon welkom 
De Week van de Toegankelijkheid is een 
initiatief  van Ieder(in). Dit is een landelijk 
netwerk van mensen met een beperking of  
een chronische ziekte. Het thema van dit 
jaar is ‘gewoon welkom’. 

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

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

Elke dinsdag liggen extra 
exemplaren Week In Week Uit 
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloër-
weg 8, Valthe. Slagerij Drent, 
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond. 
Hunzebergen,Valtherweg 36, Ex-
loo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50, 
Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 
55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofd-
straat 49, Exloo. Tankstation, 
Drentse Poort 1, Nieuw-Buinen. 
Gemeentehuis Aa en Hunze, Spie-
kersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas, 
Stationsstraat 37, Gieten. Tourist 
info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG 
Borger. Bruna, Grote Brink 3, 
Borger. AH, Hoofdstraat 35, 
Borger, Camping de 7 Heuveltjes, 
Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen 
in de periode van 1 april t/m 15 
oktober), Camping Het Verlaat, 
Zuiderdiep 510, Valthermond 
(alleen in de periode van 15 maart 
t/m 15 oktober)
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Herfstfair ‘nieuwe stijl’ in Klijndijk valt
in de smaak

Om dorpshuis ‘Oes Hokkie’ te kunnen 
behouden voor Klijndijk, worden er 
door de stichting Udik gedurende het 
jaar tal van verschillende activiteiten 
georganiseerd. Een daarvan is de 
herfstfair, die afgelopen zaterdag 
gehouden werd. De fair was vorig jaar 
een groot succes en dat verdiende dus 
navolging.

Wel had de organisatie besloten om de 
herfstfair een nieuw karakter te geven. Er 
was nu geen ruimte gereserveerd voor een 
rommelmarkt. De nadruk lag nu op variëteit, 
en creatievelingen en hobbyisten kregen 
zaterdag in Klijndijk alle ruimte om hun 
(soms zelfgemaakte) spullen te verkopen. 
Met de opbrengst kan Udik het dorpshuis in 
Klijndijk beheren en proberen te behouden 
voor het dorp. 

Breder doel is om sport, recreatie en culturele 
activiteiten voor Klijndijk en omgeving te 
bevorderen. Behalve de geslaagde herfstfair, 
organiseert de stichting Udik bijvoorbeeld 
ook de Udikloop, een pubquiz, kaarten, een 
spokentocht en een dorpsbarbecue. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Voormalig waarnemend burgemeester 
Borger-Odoorn wordt Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
Voormalig waarnemend burgemeester van 
Borger-Odoorn, Piet Adema (Christen 
Unie), wordt de nieuwe minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
De 57-jarige Piet Adema volgt daarmee 
de vorige maand opgestapte Henk 
Staghouwer op.
 
Piet Adema: “De landbouw hééft toekomst in 
ons land. Ja, er moeten dingen anders en de 
meeste veehouders, akkerbouwers, tuinders 
en vissers weten en willen dat ook. Maar zij 
hebben wel duidelijkheid, rust en zekerheid 
over de toekomst nodig, alleen dan kan het 
vertrouwen in de overheid ook weer groeien. 
Ik wil sámen met de sector werken aan 
toekomstbestendige landbouw, waar we de 
komende decennia mee vooruit kunnen. Mét 
oog voor natuur, klimaat en waterkwaliteit. 
Dat is geen gemakkelijke opgave, maar ik 
weet zeker dat we als we goed samenwerken, 
we het dan ook echt aankunnen.”

Piet Adema werd maandagmiddag op paleis 
Noordeinde beëdigd door Zijne Majesteit 
Koning Willem-Alexander.

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

Persbericht voor
Week in Week uit?

Mail het naar
redactie@weekinweekuit.com
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’ 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 telefoon-
 nummer 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 39
’ 30-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Ees, Buinerweg 4A, het plaatsen 
 van een dakkapel
’ 30-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Odoorn, kadastraal bekend  
 sectie A, nummer 9824, plaatselijk bekend 
 Borgerderweg, hoek Poortweg, het plaatsen 
 van een telecommunicatiemast
’ 30-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Eeserveen, Brammershoopstraat 
 22, het verbouwen van een woning en 
 bijgebouw
’ 30-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthe, nabij de Schaapskuil-
 weg, het dempen van besmette poelen en  
 nieuw poelen graven voor natuurherstel
’ 30-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Exloo, Noordoostzijde van het 
 parkeerterrein achter de sporthal, het 
 gebruiken van tijdelijke units voor nood-
 opvang vluchtelingen
’ 30-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: 2e Valthermond, Dikbroeken 19, 
 het kappen van 2 bomen, 1 naaldboom en 
 1 beuk

’ 30-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Valthe, Lindestukken 16, het 
 kappen van een boom t.b.v. uitbreiden 
 garage
’ 30-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Borger, Turfmaadsweg 9, het 
 uitbreiden van een bedrijfsgebouw
’ 30-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Valthermond, Valtherblokken 
 Noord 18, het afwijken van het 
 bestemmingsplan om zes zorgwoningen 
 te realiseren
’ 30-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Borger, Graanspieker 15, het 
 realiseren van een oprit
’ 30-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Groot Akkersweg 15, de 
 bestaande nokverhoging verlengen door een 
 nieuw stuk aan te bouwen
’ 30-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Exloo, Valtherweg 37, aanvraag 
 voor noodopvang vluchtelingen
’ 29-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Odoornerveen, Noordzijde 18C, 
 het aanleggen van een rookgaskanaal ten 

 behoeve van een houtkachel langs de 
 voorgevel van het huis
’ 29-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Valthermond, Vrijheidslaan 66, 
 het plaatsen van een Klokkenstoel
’ 28-09-2022, Aanvraag omgevingsverguning:
  Borger, Hunzedal 34, het kappen van 
 2 bomen
’ 27-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Borger, Turfmaadsweg 10, het  
 maken van een in- en uitrit en plaatsen  
 hekwerk
’ 27-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Borger, Hunzedal 35, het kappen  
 van een eikenboom
’ 27-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Borger, De Baander 3, het 
 uitbreiden van een woning
’ 27-09-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Drouwen, Gasselterstraat 7, het 
 uitbreiden en aanpassen van een recreatie-
 woning
’ 27-09-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Valtherweg 36, het 
 oprichten van 34 recreatiewoningen      $

%

Eigen huis en een laag inkomen?
Vraag de gratis spouwmuur- of bodemisolatie aan via gewoonzodrenthe.nl

Inwoners van Drenthe met een eigen huis 
en een minimum inkomen kunnen vanaf  
3 oktober een subsidie aanvragen van 
€ 2.500, - voor spouwmuur- of  bodem-
isolatie. 

Via een vragenlijst op de website 
gewoonzodrenthe.nl kunnen 
geïnteresseerde woningeigenaren kijken of  
ze in aanmerking komen voor de subsidie. 
Bepalend is een bewijs dat mensen over een 

eigen woning beschikken en een inkomen 
hebben van maximaal € 21.335 bij een 
woning met één eigenaar of  € 29.598 bij 
een woning met meerdere eigenaren. Na 
aanmelding komt een isolatie-adviseur langs 
om de aanvraag verder te begeleiden.

Voor meer informatie: bel met de provincie 
Drenthe via telefoonnummer 0592-365555 
of  mail post@drenthe.nl met als onderwerp 
‘isolatiesubsidie’.

%

Ontdek de driewiel-
� ets op 20 oktober 
in Borger
Hebt u wel eens op een driewielfi ets 
gefi etst? Zo’n fi ets is ideaal voor als 
u niet meer op een tweewieler durft 
te fi etsen. Bijvoorbeeld omdat op- en 
afstappen lastig is of  uw evenwicht 
niet zo goed meer is. Wilt u weten hoe 
het is om op zo'n fi ets te fi etsen? Kom 
dan naar de gratis Ontdekdag.

Wanneer? Donderdag 20 oktober
Hoe laat? Tussen 10.00 en 13.00 uur  
  (vrije inloop)
Waar? Egberts Fietsen, 
  Hoofdstraat 63a in Borger

Tijdens de Ontdekdag vertellen ervaren 
fi etsdocenten van de Fietsersbond alles 
wat u wilt weten over driewielers. U kunt 
onder begeleiding een proefrit maken. 
Er is geen aankoopverplichting. Ook uw 
eigen fi ets kan omgebouwd worden naar 
een driewielfi ets. Neem uw eigen fi ets 
mee en bekijk de mogelijkheden.

Doortrappen Drenthe
De Ontdekdag is onderdeel van het pro-
gramma Doortrappen in Drenthe. 
Met dit programma stimuleren de 
provincie Drenthe en de twaalf  Drentse 
gemeenten senioren (vaker) op de fi ets te 
stappen. Fietsen is namelijk goed voor de 
gezondheid, sociale contacten en mobili-
teit. Meer weten? Kijk op 
www.doortrappendrenthe.nl.

%

Herinnering: Onderzoek naar leefstijl van start
Het kan zijn dat u onlangs een uitnodi-
ging heeft ontvangen waarin u gevraagd 
wordt om deel te nemen aan een leef-
stijlonderzoek. De gemeente wil door 
middel van dit onderzoek meer inzicht 
krijgen in de leefstijl van de inwoners 
(4-80 jaar) van Borger-Odoorn. Op dit 
moment hebben we nog niet van ieder-
een een reactie ontvangen. 

We vragen u om de vragenlijst alsnog in te 
vullen. Op die manier helpt u ons om het be-
leid en aanbod beter te laten aansluiten bij de 
behoeften die inwoners hebben. Heeft u de 
vragenlijst nog niet ingevuld, dan kan het zijn 
dat u binnenkort een herinnering ontvangt. 

De inwoners die een uitnodiging hebben ont-
vangen zijn geselecteerd door middel van een 
steekproef. Via de uitnodiging kunnen zij in-
loggen in een digitale vragenlijst. Daarin wor-
den vragen gesteld over lichaamsbeweging, 
sportdeelname en gezondheids-kenmerken. 
Het is een anonieme vragenlijst en de resulta-
ten worden ook anoniem gepresenteerd.  
Heeft u kinderen die op de basisschool zit-
ten? Dan is het ook goed mogelijk dat zij een 

uitnodiging voor deelname mee naar huis 
hebben gekregen. We vragen u ook om uw 
kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om 
de vragenlijst (eventueel samen) in te vullen.
De vragenlijst voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar kan ingevuld worden via de volgen-
de link: www.trendbureaudrenthe.nl/
leefstijlborgerodoorn.

WIN
Onder de respondenten verloten we een jaar-
abonnement bij een sportschool of  sportver-
eniging en een mountainbike t.w.v. € 500,-. 
De scholen met (procentueel) de meeste 
respons maken kans op een waardebon voor 
sport- en spelmateriaal ter waarde van € 500,- 
of  mogen een dag lang gratis gebruik maken 
van een springkussen en/of  stormbaan naar 
keuze.

Tot uiterlijk donderdag 20 oktober 2022
kan de vragenlijst worden ingevuld. Wilt u 
wel graag meedoen, maar heeft u geen uitno-
diging voor deelname ontvangen? Neem dan 
contact op met s.timmer@borger-odoorn.nl. 
Ook wanneer u liever een papieren vragen-
lijst wil, kunt u contact opnemen. 

%

Geef kleding een 
nieuw leven
Hebt u kleding die niet meer past of  
kapot is? Geef  het dan een nieuw le-
ven en doe het in een textielcontainer 
van Sympany. Sympany werkt met di-
verse partners samen om van oude 
afgedragen kleding nieuw garen te 
maken. Hiervan wordt vervolgens een 
nieuwe stof  of  een nieuw kledingstuk 
gemaakt. 

Ook bedtextiel, schoenen (graag per paar 
samengebonden), woontextiel en kleding-
accessoires zoals petten, tassen en riemen 
zijn welkom! Zorg dat u het textiel goed 
verpakt in de container stopt, zodat het is 
beschermd tegen vuil en vocht. Textiel dat 
nat of  vies is hoort niet in de textielcon-
tainer, maar bij het restafval. Weten waar 
de dichtstbijzijnde container van Sympany 
staat? Kijk dan op www.sympany.nl.  

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

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

Gaat u verhuizen binnen 
de gemeente? Kijk op 

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten

Wijkagenten

Adverteren
in 

Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36

Kerkdiensten

Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. M. van’t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang 
Westeresstraat): Meer info op:  
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
MFA Nieuw Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant).

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

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
mw. J. Veldkamp.

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

Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 9 oktober, aanvang 10.00 uur
Voorganger: Helene Westerik
Organist: Wim Boer
Zie ook onze website en FB-pagina
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn

2e Exloërmond
Baptistengemeente. info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
Dhr. Verkade.

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

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Leendert Post.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. A. Toornstra.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 9 okt. 9.30 uur, 
Eucharistieviering, celebr. pastoor 
J.E.B. Deuling. Woensdag 12 okt. 9.00 
uur, Eucharistieviering, celebr. pastoor 
J.E.B. Deuling.

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

Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal 
Noord, Dienst 10.00 uur,  
Spreker ds. Klaas Stap uit Emmen
Medewerking Koor Joyce uit Winscho-
ten. Adres Handelsstraat 8. Te volgen 
via livestream YouTube:
baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagmorgen om 
9.30 u. ds. H. van Wingerden uit Rij-
sen. Aangepaste dienst voor verstande-
lijk beperkten. Zondagavond om 19.00 
u. ds. W. van der Wind uit Veele.

Echtpaar Pepping uit Borger vierde 60-jarig 
huwelijksdag
Feest vorige week in de Borgerhof  
in Borger. Jan-Roelof  en Grietje 
Pepping vierden er woensdag hun 
60-jarige huwelijksdag. Wethouder 
Hartsuiker van de gemeente 
Borger-Odoorn bezocht het paar 
op deze heugelijke dag om ze 
namens het gemeentebestuur 
hiermee te feliciteren. Jan-Roelof  
Pepping (81) is geboren in 
Drouwenerveen maar verhuisde 
toen hij acht maanden oud was 
naar Drouwenermond. Grietje 
Pepping-Mulder (77) is geboren 
in Nieuwe-Pekela. Ze zagen 
elkaar voor het eerst op de kermis 
in Stadskanaal en na één jaar 
verkering gaven ze elkaar het ja-woord in het gemeentehuis in Nieuwe 
Pekela.

Na hun trouwen gingen ze wonen 
in Nieuwe-Pekela, bij de ouders van 
Grietje in. Na drie jaar verhuisden ze 
naar Nieuw-Buinen en vervolgens 
naar Drouwenermond (Noorder-
Blokken) waar ze 54 jaar hebben 
gewoond. In Borger woont het 
echtpaar intussen alweer drie jaar.

Jan-Roelof  Pepping heeft gewerkt bij 
de boer en de strokartonfabrieken 
in Pekela en later bij Philips in 
Stadskanaal. Hier moest hij om 
gezondheidsredenen al op jonge 
leeftijd mee stoppen.  Grietje nam 
hierna de verzorging van haar 
echtgenoot jarenlang op zich en deed 
naast het huishouden de opvoeding 

van de kinderen. Jan-Roelof  knutselde 
veel waarbij het maken van lampen 
een grote hobby van hem was. 
Tegenwoordig brengen beide veel 
tijd door achter de computer met het 
spelen van spelletjes.

Jan-Roelof  en Grietje Pepping 
hebben drie kinderen, 
zeven kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. (Week in Week 
uit/Martin Zaagman)

Wethouder Jeroen Hartsuiker nam in Exloo de 
Drentse Klimaatklok in ontvangst 

Afgelopen maandag 3 oktober heeft Extinction Rebellion (XR) Drenthe 
in Exloo de Drentse Klimaatklok overhandigd aan wethouder Jeroen 
Hartsuiker. Op de Drentse Klimaatklok, die door heel Drenthe reist, 
is af  te lezen hoeveel jaar de mensheid nog rest voordat de doelstelling 
van maximaal 1,5°C klimaatopwarming wordt overschreden. De 
klok wordt een maand lang geadopteerd door de gemeente Borger-
Odoorn en zal te zien zijn op een publieke locatie, waarschijnlijk het 
gemeentehuis. 

Woordvoerder Leo van Kampenhout: 
“Hitte, droogte, extreme regenval: de 
klimaatcrisis is hier, ook in Drenthe. 
We moeten collectief  in actie komen. 
Als er niets verandert, heeft de 
mensheid over minder dan 7 jaar 
zoveel broeikasgassen uitgestoten 
dat de opwarming van de aarde niet 
beperkt zal blijven tot 1,5 graden. Dit 
betekent dat het Akkoord van Parijs 

uit 2015 mislukt is en we afstevenen 
op een onleefbare planeet, met chaos 
en veel doden tot gevolg. Dat is de 
urgentie die de Drentse Klimaatklok 
symboliseert.” 

Eerder stond de klimaatklok al 
tentoongesteld in het provinciehuis 
(februari) en in de gemeentehuizen 
van Midden-Drenthe (maart), 

Aa en Hunze (mei), Assen (juli) 
en Hoogeveen (september). De 
overhandiging was onderdeel van 
een korte manifestatie met de naam 
‘Luchtalarm=Klimaatalarm’ die 
wij iedere eerste maandag van de 
maand houden. Op die dag wordt 
het luchtalarm getest rond 12 uur: 
wij grijpen dit moment aan om te 
benadrukken dat een klimaat- en 
ecologische crisis geen test is, maar 
daadwerkelijk een noodgeval! 

Tijdens de manifestatie in Exloo werd 
ook even stilstaan bij de slachtoffers 
van overstromingen in Pakistan. Ze 
namen hiertoe 1500 steentjes mee 
(staande voor het huidige dodental) 
die werden uitgelegd op de grond.
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Herfstmarkt op Obs de Westhoek in 
2e Exloërmond
Op vrijdag 7 oktober a.s. is er  van 18.00 tot 20.00 uur een herfstmarkt rondom de  
school, obs de Westhoek in 2e Exloërmond. Ouders en leerlingen bakken taarten, 
waarvan de marktbezoekers kunnen genieten. Ook zijn er broodjes hamburger, 
koffie, thee en ranja.   

Op de markt zijn prachtige bolchrysanten, pompoenen, interieurartikelen van ‘Schuur 81’, 
zelfgemaakte werkjes van de leerlingen, vleesproducten van ‘Stoer bij de Boer’ en 
andere producten te koop. Voor kinderen is er de ‘Grabbelrok’, rondje rijden op een 
pony of  een tractor en envelop trekken. Ook wordt een groot boodschappenpakket 
verloot. De ouderraad wil met de herfstmarkt, een gezellige markt organiseren voor 
alle geïnteresseerden en betrokkenen bij de school. Alles wordt aangeboden voor een 
aantrekkelijke prijs. Iedereen is van harte welkom!  

Graag zien we u op de gezellige herfstmarkt van obs de Westhoek, op vrijdag 7 oktober 
aanstaande van 18.00 uur tot 20.00 uur. Kom genieten van de leuke dingen voor kinderen, 
de mooie producten en het lekkers dat deze markt biedt!

Schitterende kanotocht op de Hunze 
vanuit Gasselternijveen
 
In Het Wilde Weg organiseert op zaterdag 8 oktober a.s. van 10.30 tot 14.00 uur 
een avontuurlijke kanotocht op de Hunze. Tijdens deze natuurbelevings-tochten 
gaan wij op zoek naar de Bever en de Otter. En je maakt kennis met het begrip 
dat elk dier, plant en ook de beek waarop wij peddelen een levende entiteit is. Dat 
hun leven onlosmakelijk verbonden is met dat van ons, mensen.
 
Tijdens de schitterende tocht op 8 oktober vertelt de ervaren gids van In Het Wilde Weg 
over het leven in de prachtige wetlandgebied van het Hunzedal. Deze unieke ervaring 
vergeet je nooit meer! Halverwege de kanotocht maken wij een kampvuurtje en bereiden 
hierop wildplukthee en kampvuurkoffie en een lekker bannockbrood.Voor deze tocht is 
geen kano ervaring vereist; wél een voldoende fysieke conditie.

Kosten voor deelname zijn €50 per persoon. Aanmelden via info@inhetwildeweg.nl, voor 
meer informatie kijk op www.inhetwildeweg.nl. Startlocatie in de buurt van Molen de 
Juffer, Gasselternijveen, exacte startlocatie na aanmelding.

Ineke van den Heuvel exposeert tijdens 
Kunstkring Borger-Odoorn in Bronneger
In het weekend van 8 en 9 Oktober exposeert Ineke van den Heuvel tijdens de 
altijd gezellige atelierroute van de KunstKring Borger-Odoorn in Bronneger.

U bent van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur op de Dorpsstraat 1 om haar 
schilderingen en tekeningen te bekijken... en haar nieuwe kinderboek wat zij samen 
met haar man Jaap geschreven heeft en geïllustreerd. Voor meer informatie over de 
deelnemende kunstenaars en hun werk zie www.kkbo.nl

Feest bij Selekt Wonen Ter Veen in 
Borger tijdens Oktober Woonmaand
 
Selekt Wonen Ter Veen in Borger pakt groots uit tijdens de feestelijke Oktober 
Woonmaand. Naast leuke acties en aantrekkelijke aanbiedingen worden er ook 
wooncheque’s en heerlijke wijnen weggegeven.
 
Tijdens Oktober Woonmaand vindt u in de showroom de nieuwste collecties in vele 
stijlen en smaken. Nu het eerder donker wordt gaan we meer tijd binnen doorbrengen 
dan buiten. Veel mensen krijgen hierdoor, volgens Anthony ter Veen, de kriebels om het 
interieur weer eens te veranderen. “Wat meer warmte, kleur en gezelligheid. Zo halen 
we eigenlijk alles binnen wat we buiten niet veel meer tegen komen in oktober. In onze 
showroom kan de klant leuke ideeën en de nieuwste trends op het gebied van sfeervol 
wonen en slapen opdoen”.

Inloopavond obs De Westhoek in 2e Exloërmond
Informatie over een fijne school en 
fijne kinderopvang
Belangstellenden waren donderdagavond welkom bij openbare basisschool De 
Westhoek in 2e Exloërmond. De vrije inloop had twee doelen. Ouders konden 
namelijk kennismaken met de school en meteen ook met Kei Kidz kinderopvang.

Medewerkers van Kei Kidz vertelden donderdag over de vele mogelijkheden van 
kinderopvang en over de visie van het bedrijf. Ouders konden hun vragen stellen en 
konden meteen ook aangeven op welke specifieke momenten opvang gewenst is. Ouders 
van leerlingen van de school kregen ondertussen informatie over de school en over de 
gestelde jaardoelen. Ook werd een inkijkje geboden in de wijze waarop de school passend 
onderwijs aan elke leerling aanbiedt. (Week in Week uit/Vincent Muskee)
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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!

a.s. Zondag de 
Najaarsmarkt in Gieten
 
Zondag 9 oktober organiseert Stichting 
Zomeractiviteiten Gieten in samenwerking met 
Organisatieburo Wildro de Najaarsmarkt in Gieten. 
Tussen 10.00 en 17.00 treffen bezoekers in het centrum 
van Gieten en gezellige markt in najaarssfeer.
 
Naast de diverse marktkramen zal ook voor de inwendige 
mens voldoende aanbod te vinden zijn. De winkels in 
Gieten zijn ten tijde van de markt gewoon bereikbaar. Meer 
informatie is te vinden op www.szgieten.nl

a.s. Vrijdag 7 oktober
Gezellige bingo in het MFA-
gebouw de Noorderbreedte 
in Nieuw-Buinen
Op vrijdag 7 oktober organiseert Stichting Lucky Joe 
weer een gezellige bingoavond in De Noorderbreedte in 
Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal 
gaat open om 19.00 uur.

Als er bingo valt dan mag de winnaar zelf  een prijs kiezen 
van de aangewezen tafel. Er is altijd voldoende keuze aan 
prijzen zoals: Leuke Deco of  huishoudelijke artikelen, Rituals 
producten, pakketten met boodschappen, koffie, schoonmaak 
of  verzorging.

Aanmelden niet verplicht maar wel handig voor vragen
kun je altijd bellen of  mailen naar info@luckyjoe.nl
Tel: 0599-616701/ 0597 - 421551

Wij hopen u vrijdag 7 oktober te mogen begroeten op de 
bingo.

Alzheimer Café Borger-Odoorn in Dorpshuis Exloo
Sinds september van dit jaar heeft de gemeente Borger-Odoorn een 
Alzheimer Café. Het eerste café werd druk bezocht en dat laat zien dat 
er behoefte is aan een plek waar men lotgenoten kan ontmoeten en waar 
men informatie krijgt over de ziekte dementie. De bijeenkomsten zijn 
bedoeld voor mensen met dementie of  geheugenproblemen, hun naasten, 
mantelzorgers en belangstellenden.

Elke eerste woensdag van de maand 
wordt het Alzheimer Café georganiseerd 
in het dorpshuis in Exloo aan de 
Hoofdstraat 58A. Het tweede Alzheimer 
Café vindt plaats op woensdag 5 
oktober. Huisarts Jan Scherpenisse 
uit Valthermond is die avond de 
gastspreker. Thema van die avond is: 
Dementie of  de mens? Een heel mooi 

thema en de verwachting is dat het een 
informatieve avond gaat worden waarbij 
er ook veel ruimte is voor onderlinge 
gesprekken.

Verschillende onderwerpen
Elke maand is er een ander thema dat 
besproken wordt in het Alzheimer Café. 
In november is het thema: Dementie en 

Bewegen en in december: Wat doet de 
casemanager dementie? Bezoekers van 
het Alzheimer Café kunnen zelf  ook 
thema’s aandragen. 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. Ben 
je zorgprofessional? Dan graag vooraf  
checken bij de coördinator of  er plek is 
om het café bij te wonen.

Jantje en Gerrit Bos bakken hun laatste frietjes
Snacktaria De Vijver in Nieuw-Buinen sluit de deuren
Snacktaria De Vijver in Nieuw-
Buinen heeft zondag de deuren 
definitief  gesloten. Hiermee komt 
er na een periode van bijna veertig 
jaar een einde aan een tijdperk en 
zal het dorp zonder snackbar verder 
moeten. Na precies 38 jaar en 11 
maanden vonden eigenaren Jantje en 
Gerrit Bos van De Vijver het genoeg. 
De bedoeling was dat de deuren 18 
december op slot gingen maar de 
hoge energieprijzen hebben beide 
doen besluiten om dit tweeënhalve 
maand eerder te doen. Om al hun 
(oud)klanten, (oud)medewerkers, 
vrienden en familie te bedanken voor 
de afgelopen jaren stond er zondag 
een hapje en drankje voor ze klaar. 
Hierbij werden er met een lach en 
een traan herinneringen van vroeger 
opgehaald. 

Het was op 28 oktober 1983 dat Gerrit 
en Jantje de deuren van hun horecazaak 
aan het Noorderdiep openden. Maar 
voor het zover was moest er heel veel 
gebeuren “De zaak was afgebrand 
en het was één grote puinhoop, een 
complete ruïne” aldus Jantje. Gerrit 
die bouwvakker was zag hierin wel een 
uitdaging en samen met hulp vrienden 
en familie bouwde hij de zaak vanaf  
de grond weer op. Jantje en Gerrit 
kijken allebei met veel plezier terug 
op de afgelopen periode waarin veel 

is veranderd. Gerrit  Bos “Daar waar 
een bakje friet nu twee euro kost was 
dit veertig jaar geleden zeventig cent. 
Alles wordt steeds duurder, niet alleen 
de energie maar ook de grondstoffen. 
Het is op een gegeven moment niet 
leuk meer. Als ondernemer krijgen 
we steeds mee beperkingen opgelegd; 
neem bijvoorbeeld de plastic bakjes 
waar we de patat en snacks in doen die 
binnenkort niet meer mogen”.  Het was 
volgens Jantje Bos af  en toe best druk 
waardoor er weinig tijd was voor andere 

dingen. “We waren zeven dagen in de 
week aan het werk maar hebben het 
altijd met veel plezier gedaan. Er zijn 
klanten die hier kwamen met hun vader 
en moeder en nu zelf  kinderen hebben”. 
Nu er tijd is voor andere dingen denkt 
Jantje er over na om te gaan schilderen, 
handwerken en bloemschikken al lijkt 
een zangkoor haar ook wel leuk en de 
kleinkinderen, die kunnen zich gaan 
opmaken om te gaan vissen met opa. 
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Jantje en Gerrit Bos hebben zondag hun laatste frietjes gebakken

Georganiseerd door het team van Bakker Joost
9e Lekkere Wandeling vanuit Odoorn op 22 en  
23 oktober a.s.
Ze moesten een pauze inlassen omdat ze tijdens de Coronaperiode geen 
evenementen konden organiseren, maar nu heeft het team van Bakker Joost 
weer helemaal de pas erin. Vanuit het geheel vernieuwde lunchlokaal in 
Odoorn, waar je de bakkers door het raam aan het werk ziet, organiseren ze 
maar liefst voor de 9e keer de Lekkere Wandeling.

Afgelopen zondag waren de 
'routeplanners' op pad om een 
verrassende route uit te stippelen. 
En dat is gelukt. De iets meer dan 
10 kilometer lange route gaat langs 
hunebedden, door bos en over heide 

waar schapen en runderen grazen. Ook 
is er gedacht aan de proefplekken, op 
de mooiste plaatsen onderweg proeven 
deelnemers nieuwe producten. Vallen 
ze in de smaak, dan neemt Joost ze op 
in het assortiment. Na afloop wacht 

er een uitgebreid lunchbuffet, na zo'n 
stevige wandeling is het lekker de 
benen te strekken en de maag te vullen. 
Deze herfst krijgt het evenement de 
titel ‘Natuurlijk!’. Natuurlijk omdat 
het vanzelfsprekend opnieuw wordt 
georganiseerd en omdat de nieuwe 
producten van zoveel mogelijk 
natuurlijke ingrediënten worden 
gemaakt. De wandeling wordt op 22 en 
23 oktober uitgezet.  Meer informatie is 
te vinden op bakkerjoost.nl
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Koken met de Burgemeester bij 25 Graden Noord
Burgemeester Seton zoekt eten in Drouwenerveen
Burgemeester Jan Seton van de 
gemeente Borger-Odoorn was 
vrijdag in Drouwenerveen op zoek 
naar eten. Bij 25 Graden Noord vond 
namelijk de tweede editie plaats 
van Koken met de Burgemeester. 
De burgemeester was hiervoor 
uitgenodigd omdat hij dol is op 
koken en voor deze gelegenheid 
mocht hij zijn kookkunsten laten 
zien en een Wildpluksoep bereiden.

Maar voor het zover was moest hij 
eerst de ingrediënten hiervoor bij 
elkaar zoeken. Dit deed hij niet in de 
supermarkt maar in de tuin van 25 
Graden Noord, samen met Gezina 
Noordhuis ten Have. Als echte koks 
gingen beide op zoek naar kruiden 
voor in de soep. Denk hierbij aan 
verschillende soorten onkruid; zoals 
brandnetels, zevenblad, paardenbloem 
en perzikkruid. Hierna werden de 
kruiden gewassen, gesneden en 
toegevoegd aan de intussen kokende 
bouillon.

25 Graden Noord wil door Koken met 
de Burgemeester laten zien en proeven 
welke seizoens- en streekproducten er 
zijn. Daarnaast wil de burgemeester 
de inwoners van de gemeente en 
daarbuiten kennis laten maken met het 
brede assortiment lokaal geteeld voedsel 
uit de gemeente Borger-Odoorn. 
Daarnaast wil hij ze ook bewust maken 
van het belang van gezonde voeding.

Voor de basis van de soep werd gebruik 
gemaakt van groenten van De Morene. 
Bij de Wildpluksoep werd Dubbel 

Drents Brood van Bakker Joost Odoorn 
geserveerd met beleg van Grasdierdorp 
en Ambachtelijke kaasmakerij De 
Marel Esch. Naast de soep maakten 
ze een pesto met ingrediënten van Het 
Streekje. De soep werd aan het eind van 
de middag geserveerd in aardewerk van 
Royal Goedewaagen uit Nieuw-Buinen 
aan leveranciers en collega's.

Het complete recept van de 
wildpluksoep en pesto kunt u vinden 
elders in deze Week in Week uit. (Week 
in Week uit/Martin Zaagman)

Sportcentrum Traction start met hardlooptraining voor 
beginners
Sportcentrum Traction in Valthermond begon zondagmorgen met een 
hardlooptraining voor beginners. Doel is dat de deelnemers na acht weken 
training tenminste drie kilometer aan een stuk hard kunnen lopen. ‘Er 
waren zondagmorgen vier deelnemers en we hopen dat de groep gaandeweg 
nog wat groeit’, zegt eigenaar Michel Doedens, die ondertussen al zes 
inschrijvingen binnen heeft.

Trainen op donderdagavond en 
zondagmorgen
Onder leiding van trainer Bas Scholte 
Aalbes wordt de komende weken 
gewerkt aan de looptechniek. De groep 
traint op donderdag vanaf  19.00 uur. 
Dan zal een intervaltraining afgewerkt 
worden. Op de zondagochtend vindt 
er een duurlooptraining plaats. ‘Het 

idee ontstond eigenlijk toen ik Bas een 
keer sprak. Bas heeft veel gelopen en 
ook ik zelf  houd wel van een loopje. 
We hebben bij Traction al eerder een 
dergelijke loopgroep gehad. Dan 
trainden we samen voor bijvoorbeeld de 
Udikloop of  de Klap-tot-Klaploop. Het 
leek ons leuk om zoiets nu weer op te 
starten’, legt Doedens uit.

Opgeven kan nog steeds
De deelnemers genoten zondagochtend 
van de training van Scholte-Aalbes, die 
gediplomeerd is en dus precies weet 
hoe hij een hardlooptraining op moet 
bouwen. ‘Het zou mooi zijn als de groep 
verder groeit. Mensen kunnen zich nog 
steeds opgeven. Dit kan door te mailen 
naar info@traction.nl of  te bellen met 

0599-661706’, besluit Doedens. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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VOLVO V40 2.0 T3 Dynamic Edition 
navi/17”LM
Oktober 2018 - Zwart metallic - Half leder
Benzine - Handgeschakeld - 45.418 km 
Nieuwprijs: €35.330,-

PRIJS

€
 21.999,-

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

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 19.399,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Inno-
vation navi/clima/16”LM
Juni 2019 - Wit/zwart
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 63.562 km - Nieuwprijs: 
€27.880,-

PRIJS

€
 13.499,- 

OPEL KARL 1.0 Innovation cruise/
clima/15”LM
september 2019 - Grijs metallic
Half leder - Benzine
Handgeschaked - 5.160 km
Nieuwprijs: €16.980,-

PRIJS

€
 29.999,- 

MAZDA CX-5 2.0 SkyActiv-G Auto-
maat GT navi/leder
September 2018 - Rood metallic 
Leder - Benzine - Automaat
42.378 km
Nieuwprijs: €40.445,-

PRIJS

€
 29.999,- 

OPEL CROSSLAND 1.2 Turbo Au-
tomaat Elegance clima/17”LM
Maart 2022 - Wit/zwart - Stof - Ben-
zine - Automaat - 595 km - Nieuw-
prijs: €36.940,-

PRIJS

€
 22.999,- 

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo 
120 Jaar Ed. navi/clima/18”LM
Augustus 2019 - Grijs metallic 
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 65.658 km - Nieuwprijs: 
€36.720,-

PRIJS

€
 16.999,- 

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

PRIJS

€
 32.399,- 

OPEL MOKKA 1.2 Turbo 
Automaat Ultimate navi
Maart 2022 - Wit/zwart
Alcantara - Benzine - Automaat 
1.069 km - Nieuwprijs: €42.120,-

PRIJS

€
 14.899,- 

OPEL ADAM 1.0 Turbo BlitZ navi/
airco/16”LM
September 2019 - Rood/zwart
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
28.538 km - Nieuwprijs: €21.340,-

PRIJS

€
 23.699,- 

RENAULT SCÉNIC 1.3 TCe Intens 
navi/clima/20”LM
Juni 2019 - Zwart metallic 
Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 31.703 km
Nieuwprijs: €35.330,-

PRIJS

€
 18.700,- 

OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo 
Innovation navi/clima/17”LM
Juli 2018 - Wit/Zwart - Half leder 
Benzine - Handgeschakeld
48.334 km - Nieuwprijs: €28.550,-

PRIJS

€
 20.900,- 

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

PRIJS

€
 30.999,- 

BMW 1-serie - 118i Automaat 
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 38.934 km
Nieuwprijs: €43.220,-

PRIJS

€
 18.999,- 

KIA STONIC 1.0 T-GDi  
DynamicLine navi/camera
November 2017 - Grijs metallic 
Stof - Benzine
Handgeschakeld - 50.452 km
Nieuwprijs: €24.550,-

PRIJS

€
 16.999,- 

FORD C-MAX 1.0 Titanium navi/
clima/17”LM
November 2017 - Zilver metallic 
Stof - Benzine
Handgeschakeld - 43.896 km
Nieuwprijs: €31.330,-

PRIJS

€
 22.999,- 

MAZDA CX-3 2.0 Automaat GT-M 
navi/clima/18”LM
Maart 2018 - Rood metallic
Half leder - Benzine - Automaat 
56.947 km - Nieuwprijs: €33.920,-

WORDT

VERWACHT

PRIJS

€
 20.899,- 

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

WORDT

VERWACHT
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Gezellige en bijzondere Reünie 
OBS de Linderakkers 91/92 in Valthe

Op zaterdagmiddag 24 september jl. werd voor het eerst op de OBS De Linderakkers 
een klassenreünie georganiseerd voor de jaren 1991 en 1992. Door het betere speur 
en uitzoekwerk van Daniël Vos en Rieta Sloots, konden alle leerlingen en docenten 
worden achterhaald (maar helaas kon niet iedereen worden gevonden). De opkomst 
van 32 van de 53 mogelijke deelnemers laat zien dat er genoeg reden was om een 
reünie te organiseren. 

Met een gevuld middagprogramma kregen 
de oud-leerlingen en leerkrachten de kans om 
herinneringen op te halen en gebeurtenissen 
te delen die zich in de afgelopen 30 jaar 
hebben afgespeeld.

Na een welkomstwoordje van Oscar 
Westerhof  volgde Geert Warrink met mooie 
anekdotes uit de jaren negentig. Juf  Antje, 
Kea, Rieta, Jeanette en meester Henk en Jaap, 
werden door Geert nog even geprikkeld met 
gekke gedeelde ervaringen. Die ene 1 april 
grap en de praalwagen met bobslee erop - wie 
kent ze nog?

Na het welkom en een heerlijk stukje 
appeltaart van de familie Hulshof  (Bakkerij 
Kuipers) werd het programma vervolgd in het 
klaslokaal. De twee klassen kregen de kans 
om in anderhalf  uur elkaar te vertellen over 
hoe het met ze gaat, wat ze na de basisschool 
hebben gedaan, waar ze wonen en wat ze nog 

goed is bijgebleven (oh en dat was nog niet 
zo makkelijk, maar gelukkig konden Daniël 
Vos, Eline en Oscar Westerhof  de groep 
wat uitlokkende vragen stellen). Het was 
bijzonder om de verhalen te horen en te zien 
hoe verschillend iedereen zijn/haar pad heeft 
bewandeld.

De tijd vloog voorbij, dus was het tijd voor 
een klassenfoto op het schoolplein, die 
gevolgd werd door een uitgebreide borrel. 
Wat was het leuk om met een biertje/wijntje 
in de hand nog even door de school te lopen 
met tekst en uitleg van Juf  Rieta. Voor de 
liefhebber had Roy van der Scheer van ’t 
Perron de bar gereserveerd, waar door de 
kroegtijgers nog even werd nagepraat.

We kijken terug op een geslaagde en 
bijzondere middag, die zeker nog een keer zal 
worden herhaald. 

Mama’s, zwangeren, baby’s en kinderen 
weer lekker in hun vel

Praktijk voor Kundalini Reiki in Valthe van Marieke Nanninga 
bestaat sinds 2020. Maar wat doet zij eigenlijk?

Situaties 
en emoties 

uit de 
kindertijd, 

bij de moeder 
in de buik of  

bij geboorte geven 
blokkades in het menselijk 

energiesysteem. Blokkades die lichamelijke 
en emotionele klachten geven. Marieke 
behandelt moeders, zwangeren, baby’s en 
kinderen die niet lekker in hun vel zitten. 
In de behandeling wordt Reiki energie 
doorgegeven: een natuurlijke geneeswijze 
die blokkades heelt en het zelf  herstellend 
vermogen van het lichaam ondersteunt.

Moeder worden verandert veel: een natuurlijk 
moment om niet dienende oude patronen 
los te laten. Een nieuwe balans mag ontstaan! 
Een steuntje in de rug kan hierbij zeer 
welkom zijn. In de behandeling staat centraal: 
uit het hoofd in het lijf, het herstellen van het 
contact met jezelf, je gevoelsleven en intuïtie.

Zwangeren kunnen terecht om in de 
drukte van alledag ruimte te maken voor 
de zwangerschap en het kindje. Ook wordt 
er gewerkt aan vertrouwen in het lijf  en de 
aanstaande geboorte. Tot slot behandelt 
Marieke baby’s en kinderen die niet lekker in 
hun vel zitten, onrustig zijn, slecht slapen, 
eten of  drinken. Ook kunnen kinderen 
terecht als ze aanlopen tegen situaties thuis of  
op school. 

Heeft u interesse of  wilt u meer weten? 
Kijk dan op www.mariekenanninga.nl of  bel 
Marieke: 06 – 12 05 02 92.

Veiliger om vanaf Gasselte naar de zwemplas in 
het Gasselterveld te fietsen of te wandelen
Fietspaden in Aa en Hunze opgeknapt
 
Drenthe investeert in de kwaliteit van fietspaden en geeft een subsidie van
€ 250.000,- aan de gemeente Aa en Hunze voor het fietspad langs de Bosweg in het 
Gasselterveld  Toekenning van de subsidie is onder voorbehoud van wensen en 
bedenkingen van Provinciale Staten. 
 
Veilig fietsen en wandelen naar het 
Gasselterveld
De gemeente Aa en Hunze heeft subsidie 
aangevraagd voor het verbeteren van het 
fietspad langs de Bosweg in het Gasselterveld. 
Hiermee wordt het in de loop van 2023 
een stuk veiliger om vanaf  Gasselte naar 
de zwemplas in het Gasselterveld te fietsen 
of  te wandelen. Het huidige fietspad wordt 
verbreed naar 4 meter en daarbinnen komt 
een aparte strook voor wandelaars. De diverse 
kruisingen van het fietspad met zijwegen 
worden door kleurmarkeringen zichtbaarder 
gemaakt, zodat zowel fietsers, wandelaars 
als automobilisten zien dat ze een kruising 

naderen. Vooral op de drukke zomerse dagen 
zal dit als een aanzienlijke verbetering worden 
ervaren.

Het project fietspad langs de Bosweg 
is onderdeel van het recreatieve 
gebiedsontwikkelingsproject Gasselterveld, 
waarmee het gebied een positieve boost 
krijgt. Hierbij werken Staatsbosbeheer, 
gemeente Aa en Hunze en de provincie 
Drenthe nauw samen. Daaronder valt ook het 
betaald parkeren. Kijk voor meer informatie 
over deze ontwikkelingen op www.aaenhunze.
nl/gasselterveld

Motortoerclub Nieuw-Buinen 
organiseerde een BBQ
Op zaterdag 25 september jl. organiseerde 
motortoerclub Nieuw-Buinen een BBQ in 
Dorpshuis de Viersprong in Buinerveen. 
Er waren 28 motorliefhebbers aanwezig 
en de kok bakte in de serre allerlei 
vleesproducten en er waren diverse 
salades, broodjes en verse vruchten.

Rond 21.00 uur  werd het etentje op een 
ludieke verstoord: door de kroegdeur reed de 
13-jarige Delano Greven met zijn racemotor 
naar binnen. Delano Greven is sinds dit jaar 
de echte racewereld binnengestapt en komt 
uit in de Honda Talent Challenge op circuits 
door heel Europa.

Een aantal ondernemende leden van de 
club sponseren hem. Delano kreeg namens 
de club een grote vlag met zijn naam erop 

en nog een MTC NB muts. Met de motor 
midden in de kroeg ging het feest nog door 
tot in de late uurtjes.

‘Vier nieuwe leden zou al heel erg fijn zijn’
Prima open dag B.C. Tonegido in
2e Exloërmond

In de Hunsowhal in 2e Exloërmond vond zaterdag een open dag plaats van 
Badmintonclub Tonegido. Doel: het werven van nieuwe leden. En als de voortekenen 
niet bedriegen, dan zou de club zomaar eens een aantal leden rijker kunnen zijn na 
zaterdag. ‘De opkomst overtrof  toch wel onze verwachtingen’, vertelt bestuurslid 
Henk Kuiper.

Tussen de tien en vijftien deelnemers
Op de open dag waren tussen de tien en 
vijftien mensen afgekomen. ‘Daar waren 
een aantal vijftigers bij, maar zeker ook 
veel jongere deelnemers’, weet Kuiper. ‘Op 
dit moment hebben we ongeveer twintig 
leden. Het is niet zo dat we dat aantal willen 
verdubbelen, maar wat nieuwe aanwas zou 
fijn zijn. Het zou al prettig zijn als er van de 
deelnemers van zaterdag een stuk of  vier 
blijven komen’, zegt Kuiper. Tonegido speelt 
elke dinsdagavond – zonder trainer- van 20.00 
uur tot 21.30 uur onderlinge wedstrijden 
in de Hunsowhal in Tweede Exloërmond. 
‘We nemen niet deel aan een competitie en 
zijn geen lid van de bond. Bovendien moet 

je om lid te worden van onze gezellige club 
tenminste zestien jaar oud zijn. Het zou mooi 
zijn als we vanaf  dinsdag alle veldjes in de 
sporthal kunnen vullen.’

Zeer gezellige club
Kuiper omschrijft Tonegido als een zeer 
gezellige club. ‘Maar als er op dinsdagavond 
gespeeld wordt, dan gebeurt dat zeker 
wel fanatiek. Zo nu en dan worden we 
uitgenodigd voor het spelen van een 
toernooi, voor het overige beperken onze 
activiteiten zich dus tot de dinsdagavond. Ik 
ben heel benieuwd hoeveel mensen we als 
nieuw lid in kunnen schrijven’, zegt Kuiper. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

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



12 Dinsdag 4 oktober 2022



13 Dinsdag 4 oktober 2022

Na een kort ziekbed is overleden
onze buurtgenote

Jannie ten Hof-Pepping

We wensen de familie veel sterkte
met dit verlies.

Buurtvereniging  “De Draoakkers”

Oes mam is weer bij oes pap

Wij danken iedereen voor de belangstelling, 
telefoontjes, bezoekjes en kaarten tijdens het leven en 
na het overlijden van oes mam

Trijntje Ubels-Nijhof

Dat hebben wij zeer gewaardeerd.
Onze oprechte dank hiervoor!

   Oebel en Jantina
   Roelie en Gert
   kinderen en kleinkinderen

Borger, oktober 2022

Uitslagen Bridgeclub 
DES 1 Exloo
Des 1 speelde op 29 september jl. de 2e zitting van dit 
seizoen.
 
1e   Leny Blaauw - Henny Nijland 63,35%
2e   Co Glazenburg - Menke Danhof  57,35%
3e   Ruud van Beusekom - Alle Trip 56,93%
4e  Didi van Aacken - Pieter Bokhoven 56,46%
5e   Fiena Wolf  - Leo Hake 56,22%

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

De warme belangstelling en talrijke blijken van 

medeleven na het overlijden van onze lieve

Hendrik Hendriks

geven ons veel troost. Het heeft ons goed gedaan te 

merken dat hij bij zoveel mensen geliefd was.

Dina Hendriks-Brust

Peter Hendriks

Petra Hendriks en Mieny Bierling
     Jesse en Meggie, Zoey 
     Wouter en Bohdana

Schoonoord, oktober 2022

PCOB Borger start 
winterseizoen met uitje 
naar Ommen
Het winterseizoen van PCOB, afdeling Borger, is 
afgelopen vrijdag begonnen. De eerste reis startte bij 
de Goede Herderkerk in Borger. Vervolgens werd met 
de bus een toeristische route gereden met restaurant 
‘Bij Saartje’ als eerste halte. Daar werd genoten van een 
lunch.

Vervolgens reed de bus in de 
richting van Ommen. Daar 
stapten de deelnemers aan 
boord van rondvaartboot 
‘Queen of  the Vecht Valley’. 
Er werd gevaren tot aan de 
bekende stuw van Vilsteren 
en onderweg genoten de 
aanwezigen van prachtige 

verhalen over het heden en 
het verleden van Ommen 
en zeker ook het Vechtdal. 
Ook de terugreis naar 
Borger was zeer plezierig en 
opnieuw was gekozen voor 
een aantrekkelijke route met 
onderweg veel bekijks. (Week 
in Week uit/Vincent Muskee)

Handboogschieten op de 
ijsbaan in Gasselte
Dutch Open Archery is sinds mei op de 
zaterdagmiddagen op de locatie op de ijsbaan in 
Gasselte actief. De vereniging is inmiddels van vier naar 
zeven leden gegroeid.

Dutch Open Archery 
schiet deze rondes op de 
zaterdagmiddagen in oktober 
en november van dit jaar. In 
tegenstelling tot de reguliere 
trainingen zal er dan iets 
gedisciplineerder geschoten 
worden. De data zijn 15 
oktober, 22 oktober, 29 
oktober en dan 5 november, 
19 november en 26 november 
2022. Het is mogelijk om 
een kijkje te komen nemen 
tijdens het schieten wanneer 
u dat wil. We hebben een leuk 
terras en eventueel een licht 
verwarmde kantine beide met 
uitzicht op het wedstrijdveld. 

Ook is er de mogelijkheid 
voor een kopje koffie of  thee. 
Er zal geschoten worden 
vanaf  14.00 uur, met telkens 
één ronde van 30 pijlen 
per middag. Een ronde zal 
afhankelijk van het weer 
ongeveer een uur in beslag 
nemen. U bent welkom op 
de openluchtlocatie aan de 
Sodemorseweg 7 te Gasselte, 
ook wel bekend als de 
ijsbaan. Wil je meer weten 
stuur dan een mail naar; 
info@dutchopenarchery.nl  
of  bezoek onze website; 
www.dutchopenarchery.nl

Lezing in Annen over de 
Haviken
Donderdagavond 6 oktober a.s. organiseert het IVN 
AA en Hunze deze gratis toegankelijke lezing in Cafe-
Restaurant de Grutter te Annen.

Met prachtige prachtige dia’s 
verteld Willem van Manen 
waarom het zo slecht gaat 
met deze veel voorkomende 

roofvogel in Nederland. Elke 
echte vogelliefhebber mag dit 
niet missen.

‘Ode aan de Vrouw’ 
in Nieuw-Buinen

Bij de Baptistengemeente in Nieuw-Buinen 
organiseerde Op & Top Vrouw afgelopen zaterdag het 
liedjescabaret ‘Ik Heb Mij Lief ’. Behalve Nieuw-Buinen 
was het gezelschap onder meer te gast in Dalfsen, 
Zwolle en Groningen. ‘Ik Heb Mij Lief ’ staat voor 
liedjescabaret voor en door vrouwen.

Het gezelschap bestond 
uit Christien Blok, Barbara 
Stouwdam en Gezina van den 
Bos. Deze zeer getalenteerde 
zangeressen bundelden 
enkele jaren geleden hun 
krachten en boden ook 
zaterdag in Nieuw-Buinen 
een concept dat perfect past 
bij de christelijke vrouw van 
deze tijd. Vanuit het geloof  

deelt het trio met anderen 
de serieuze en hilarische 
momenten van het ‘vrouw 
zijn’. Het werd in Nieuw-
Buinen nadrukkelijk een 
avond met een lach en een 
traan en vooral een avond 
waarvan de aanwezigen met 
volle teugen hebben genoten. 
(Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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Vanwege het 55-jarig bestaan van HUBO
Geslaagde Kassabonactie bij de HUBO in 
Borger

Vanwege het 55-jarig bestaan van Hubo dit jaar zijn er al vele leuke acties geweest 
van april tot aan nu. Afgelopen week hebben ze bij de HUBO in Borger een 
kassabonnenactie gehouden en sluiten zij deze feestelijke periode af.

Er waren mooie prijzen te winnen 
waaronder een Motorola bluetoothspeaker, 
gereedschapskoffer van Bison, draagbare 
DVD speler en Hubo minispeakers. De 

prijswinnaars hebben hun prijs deze week in 
ontvangst genomen. Op de foto’s ziet u de 5 
prijswinnaars.

We laten toch niemand in de kou staan?!
Warmtefestival in Odoorn
De Kerk van Odoorn organiseert op zaterdag 19 november van 14.00-17.00 uur een 
WARMTEFESTIVAL, waarvan de opbrengst in een ENERGIEPOT komt. Voor 
de ondersteuning van mensen in Odoorn en de omliggende dorpen die problemen 
hebben met het betalen van hun (gas/energie) rekeningen.

Programma: de verkoop van quilts en 
bijzondere schilderijen uit een nalatenschap 
van landschappen, stillevens, dieren en 
boerderijen met prachtige lijsten, die op 
zichzelf  al de moeite waard zijn, een open 
podium voor muziek, een kinderactiviteit en 
hapjes en drankjes.

De schilderijen en een aantal quilts zijn nu al 
te bewonderen in de kerk van Odoorn, die 
elke woensdagmiddag open is van 14.00-
16.00 uur. U kunt daar ook een openbaar bod 
doen op een quilt of  schilderij van uw keuze. 
Overbieden kan; op 19 november gaat het 
naar de hoogste bieder.

WE LATEN TOCH NIEMAND IN DE 
KOU STAAN?! 

Een samenwerking van de Kerk van Odoorn, 
de SOKC, diverse artiesten en ondernemers.

Nadere informatie: Willem Mulder:  
06-48717475

Basisschoolleerlingen ontwerpen vlag 
voor Buinerveen en Nieuw-Buinen 
vanwege 200 Jaar Nieuw-Buinen
 
De leerlingen van de vier basisscholen in Nieuw-Buinen en Buinerveen zijn hard aan 
het werk met het ontwerpen van een dorpsvlag voor Buinerveen en Nieuw-Buinen. 
In opdracht van stichting ‘200 Jaar Nieuw-Buinen’ zijn ze aan de slag gegaan om het 
mooiste ontwerp te maken.
 
Nieuw-Buinen bestaat in 2023 200 jaar en 
dat wordt van 31 mei tot en met 4 juni groots 
gevierd voor alle inwoners van de beide 
dorpen. Er is een programma opgezet voor 
jong en oud om ervoor te zorgen dat het 
een onvergetelijke week wordt. Het bestuur 
van de stichting wilde echter ook graag iets 
blijvends voor de dorpen en heeft daarom 
gekozen voor het laten maken van een 
dorpsvlag.

De vier basisscholen, Kindcentrum De 
Klister, OBS De Poolster, CKC School 59 
en OBS 75 Nieuw-Buinen, gaan per school 
4 ontwerpen selecteren. Deze ontwerpen 
worden beoordeeld door een jury onder 
leiding van wethouder Huijing. Het winnende 
ontwerp zal worden gedrukt en komt eind 
november te koop. Het stichtingsbestuur 
hoopt dat volgend jaar beide dorpen 
volhangen met de nieuwe dorpsvlag.

Eindelijk beweging rond verkoop oude 
gemeentehuis Gasselternijveen
De gemeente Aa en Hunze zet het oude gemeentehuis in Gasselternijveen opnieuw in 
de verkoop. Het is al de tweede keer dat het Rijksmonument in de openbare verkoop 
gaat. Het is - als het aan Dorpscoöperatie De Brug ligt - de bedoeling dat er in het 
oude gemeentehuis appartementen voor senioren worden gerealiseerd.

Dorpscoöperatie De Brug
Het idee om zorgappartementen in het pand 
te realiseren, komt dus nadrukkelijk uit de 
koker van Dorpscoöperatie De Brug. Door 
het realiseren van appartementen krijgen 
ouderen de kans om in hun eigen dorp te 
blijven wonen en komen de huizen die op die 
manier vrijkomen beschikbaar voor starters 
en andere mensen die op zoek zijn naar een 
huis in Gasselternijveen. Het voormalige 
gemeentehuis staat ondertussen al jaren 
leeg. Aa en Hunze verkocht het pand jaren 
geleden al, maar besloot het vervolgens terug 
te kopen. Dit vanwege de gedegen plannen 
die uit het dorp zelf  kwamen. De Brug heeft 
ondertussen een investeerder geworden. 
Daardoor leek de deal meteen beklonken, 
maar niets is minder waar. Aa en Hunze 
mag het pand namelijk niet zomaar aan deze 

ontwikkelaar verkopen en is bij wet verplicht 
om ook andere partijen alsnog de kans te 
geven om het pand te kopen.

Meer doorstroming van huizen
En dus bestaat de kans dat er alsnog een 
andere partij komt die met het gemeentehuis 
aan de haal gaat. Van stress is echter binnen 
De Brug geen sprake. De dorpscoöperatie 
is juist blij met de recente ontwikkelingen 
en denkt dat er nu eindelijk eens schot in de 
zaak gaat komen. Ondertussen is duidelijk 
geworden dat er vanuit het dorp ruimschoots 
belangstelling is voor de te realiseren 
zorgappartementen. Door de realisatie zal er 
meer doorstroming van huizen in het dorp 
komen. Wordt dus vervolgd. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Agneta’s Kinderopvang in Borger bestaat 
vijftien jaar

Agneta’s Kinderopvang bestaat in november vijftien jaar. Deze mijlpaal werd zaterdag 
met de kinderen gevierd bij ‘Stoer bij de boer’. Behalve de kinderen zelf, was ook de 
rest van het gezin uitgenodigd om te genieten van een zeer geslaagde en gezellige 
middag.

Kleine boertjes
Er was een hapje en een drankje en de 
kinderen konden onder meer paardjes 
poetsen, haren vlechten en met paarden 
wandelen. Ook konden de alpaca’s gevoerd 
worden, kon er geknuffeld worden met 
konijnen en kon ook een biggetje geaaid 
worden. De kinderen speelden in de 
speelschuur en buiten konden de kinderen 
de karren van de traptrekker vullen met 
aardappelen om vervolgens naar de varkens 
te gaan om die te voeren. Zo werden de 
kinderen allemaal kleine boertjes en dat was 
prachtig om te zien.

‘Juist het verschil in leeftijden vind ik 
mooi’
‘Ik ben al vijftien jaar gastouder’, vertelt 
Agneta Almoes. ‘Dit doe ik in onze eigen 
woning aan de Dingspil in Borger, waar ik 
samen woon met mijn man Chris en onze 
dochters Robine en Carlijn. De kinderen 
die ik opvang draaien in principe mee in 
het gezin. Daarnaast probeer ik ze zoveel 
mogelijk te laten leren en te ontdekken’, 

vertelt Agneta. Agneta’s Kinderopvang biedt 
voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
en Uk en Puk, een uniek taalprogramma 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. ‘Natuurlijk 
is ook vrij spel erg belangrijk en daar blijft 
dan ook altijd genoeg tijd voor vrij’, gaat 
Agneta verder. Agneta’s Kinderopvang vangt 
zowel kinderen van nul tot vier jaar op en 
biedt buitenschoolse opvang voor kinderen 
van vier tot twaalf  jaar. ‘Juist het verschil in 
leeftijden vind ik echt heel leuk.’

Nooit uitgeleerd
Agneta is sinds dit schooljaar ook drie 
ochtenden in de week onderwijsassistent. 
‘Dit is prima te combineren met mijn andere 
werk. Als gastouder ben je overigens nooit 
uitgeleerd. Zo heb ik de VVE-taaltoets 
moeten halen en is er elke twee jaar een 
herhaling voor de EHBO. Ook heb ik recent 
de cursus ‘Ruimte voor baby’s’ afgerond. Ik 
vind het allemaal goed en vooral heel erg leuk 
om te doen’, besluit Almoes. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

B.J. Hegen Blues Band in de kerk van 
Odoorn op zaterdag 15 oktober  
De legendarische B.J. Hegen Blues 
Band komt weer naar Odoorn voor 
een schitterend concert. Zij spelen de 
authentieke gepolijste Chicago Blues. 
Leider van de band is B.J. Hegen (Bé), 
die de band eind jaren 
70 oprichtte. 

De B.J. Hegen Bluesband 
mag gerust gezien worden 
als een top-band die 
naast Harry Muskee de 
blues in het noorden 
van Nederland op de 
kaart heeft gezet.  De band bestaan uit 
topmuzikanten als Bé Hegen (zang, gitaar en 
bluesharp), Jan Warntjes piano, Frans Többen 
bas, en Henk van der Veen drums. Sinds 
enige tijd is de band ook nog eens uitgebreid 

met mondharmonicanist Erik 
Niemeijer. 

GRAAG TOT ZATERDAG 15 OKTOBER. 
AANVANG 20.00 UUR in de kerk van 
Odoorn. Kerk open om 19.30 uur. Entree: 
€ 10,00 p.p. Voorverkoop tickets bij Sima in 
Odoorn.
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TE HUUR!
GARAGEBOXEN

in Exloo, Valthermond 
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

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

Biologische boerderij
“de Morene”

aardappelen,
groenten en fruit

Lemenweg 4a 
Drouwen

tel. 0599-564563

Is en, zo ja, wat maakt de N34 blijvend veilig?
De N34, ook bekend als de Hunebed Highway, is een mooie en veilige weg die is aangelegd door het mooie 
Hondsrug-gebied van Drenthe en Groningen. In Week in Week uit stond vorige week een artikel over de wens 
tot verdubbeling van de N34. Daar wil ik op reageren.

Doel van de verdubbeling is om daarmee de gemiddelde 
snelheid op het hele traject te verhogen en de gelegenheid 
tot inhalen te vergroten. Beide doelen onder het mom van 
meer veiligheid voor de weggebruikers. Maar is de N34 
dan nu zo onveilig en leidt de verbreding echt tot nog 
meer veiligheid? En als de weg nu niet veilig genoeg is, zijn 
er dan echt geen andere maar veel minder ingrijpende en 
tegelijkertijd goedkopere maatregelen te nemen om die 
veiligheid te bevorderen? Ja, die oplossingen zijn er naar 
mijn mening wel degelijk maar de politiek moet het willen 
en durven.

We herinneren ons allemaal nog wel het ongeval bij afrit 
naar de N34 in Borger waarbij één automobilist als gevolg 
van het rijden met veel te hoge snelheid, een ongeval 
veroorzaakte met niet alleen materiele schade maar zelfs 
dodelijke slachtoffers.

Een eigen recente ervaring. Ik ging op bezoek bij 
mijn zoon en reed op de N34 vanuit Klijndijk richting 
Borger en zag een grote vrachtwagen naderen. Het was 
op dat moment niet druk op de N34 maar plotseling 
schoot een personenauto met grote snelheid achter de 
vrachtwagen vandaan om die via mijn weghelft in te 
halen. De bestuurder wilde kennelijk niet wachten op een 
veilige gelegenheid om in te halen. Alleen door snel te 
reageren, heel hard te remmen kon ik nog maar net een 
frontale botsing voorkomen. Dit soort ervaringen van 
onverantwoord inhalen hoor ik vaker. Maar het ligt in al 
deze gevallen niet aan de N34 maar aan het (onveilige) 
gedrag van enkele automobilisten.

Over deze verkeersgevaarlijke inhaalmanoeuvres hoor 
en lees je vaker terwijl iedere weldenkende weggebruiker 
weet dat de tijdwinst te verwaarlozen is en je vaak enkele 
kilometers verderop bv. bij een verkeerslicht, een rotonde 
of  een dorpskern weer achter dezelfde bumper staat. Het 
gaat sommige automobilisten en blijkbaar alleen maar om 
onverantwoord ‘te’ hard rijden om daarmee het vermogen 
van hun auto te testen of  Max Verstappen te imiteren. 
Kortom het is dit onverantwoorde rijgedrag dat de 
verkeersveiligheid op de N34 in gevaar brengt. 

De N34 is naar mijn overtuiging een heel veilige weg 
en prima berekend op de huidige verkeersstromen door 
deskundigen aangelegd. Dat er zich erg gevaarlijke 
situaties en ongevallen voordoen klopt ook, maar ik blijf  
van mening dat dit komt door een aantal gevaarlijk en 
onnodig veel te hard rijdende chauffeurs. Niet de N34 is 

dus onveilig of  verkeerd aangelegd, het zijn ongeduldige 
te hard rijdende weggebruikers die de N34 onveilig maken 
voor de rustig rijdende chauffeurs. Hoogleraar Marco 
te Brömmelstroet bracht onlangs het boek uit met de 
titel ‘Het recht van de snelste, hoe ons verkeer steeds 
asocialer werd’. Daarin beschrijft hij en leert hij ons hoe 
de logica van het (auto)verkeer onze publieke ruimte heeft 
overgenomen en vraagt hij zich af  of  de uitgangspunten in 
het verkeer nog wel kloppen en de kaders en aannames die 
altijd voor waar zijn aangenomen, nog wel relevant zijn.

We leven nu in een tijd waarin o.a. aan agrarische 
ondernemers en bouwbedrijven gevraagd wordt minder 
schadelijke stoffen uit te stoten. Een tijd ook waarin 
bedrijven en gezinnen aan de overheid om financiële 
ondersteuning moeten vragen vanwege de gigantisch 
gestegen energiekosten. De overheid kan ons geld maar 
een keer uitgeven en er zijn betere doelen denkbaar dan 
een enorme investeringen te doen in de verdubbeling van 
de N34. Niet alleen vanwege de verwachte milieuschade 
en de vele miljoenen Euro’s die ermee gemoeid zijn, maar 
ook omdat het te hard rijden van sommige automobilisten 
daardoor niet verandert. Zij zullen zich er zelfs 
ondersteund door voelen en te hard blijven rijden.

Een andere insteek is daarom nodig. Er moet meer ingezet 
worden op wat de automobilist er zelf  aan kan en wil doen 
om de veiligheid op de N34 te verhogen. Het bevorderen 
van de veiligheid door het gedrag aan te passen en gestraft 
worden voor te hard rijden. Rustiger en verdraagzamer 
rijden vermindert bovendien de uitstoot van gevaarlijke 
stoffen en levert ook een voordeeltje op voor de eigen 
portemonnee. 

De politiek tenslotte moet er eerder voor kiezen om 
in deze tijd ondersteuning te bieden aan noodlijdende 
gezinnen en bedrijven in Drenthe dan miljoenen Euro’s 
uitgeven aan een kostbare verdubbeling van de N34. 
Dat vraagt om politieke durf  en ook om consequente 
handhaving van de regelgeving met bijvoorbeeld digitale 
hulpmiddelen en forse straffen voor mensen die toch te 
hard en onveilig blijven rijden en voor andere onveilige 
situaties veroorzaken. 

Geen dure pleisters plakken dus, maar resultaat boekend 
handhavend optreden! Daardoor wordt de N34 volgens mij 
wel veiliger.

Cor Hogenkamp

‘Superfest Gieten’ 
verplaatst naar Amoi in 
Gieterveen
‘Misschien houden de mensen 
in Gieten niet van een feestje’

In Gieten? Daar gebeurt eigenlijk nooit wat. En omdat 
ook de Superprestige uit het dorp is verdwenen, trokken 
een aantal enthousiastelingen uit met name Gieterveen 
de stoute schoenen aan. Ze boekten artiesten, huurden 
een tent en regelden licht en geluid. Zie hier: ‘Superfest 
Gieten’ was geboren. Dat feest echter, zal op zaterdag 
8 oktober niet in Gieten, maar in Amoi in Gieterveen 
plaatsvinden. ‘De kaartverkoop voor de tent – die ruimte 
moest bieden aan 1500 mensen- viel gewoon tegen. 
Dan moet je eerlijk zijn en als organisatie je verlies 
nemen. Vandaar dat we nu kiezen voor Amoi, waar het 
feest plaats biedt aan driehonderd belangstellenden. 
Ondertussen hebben we ongeveer 200 kaarten verkocht’, 
vertelt Joran Haandrikman.

Tweehonderd tickets verkocht
Overigens had de organisatie niet verwacht dat er 1500 
mensen zouden komen om te genieten van optredens van 
Ron Nachtbar und der Peter, Max Strammer en Helene 
Fischer. ‘We hoopten op 750 bezoekers. Toen echter bleek 
dat we nog slechts tweehonderd tickets verkocht hadden, 
hebben we de knoop doorgehakt. We bieden zo mensen die 
al een kaartje gekocht hebben een leuk alternatief  en mensen 
die nog willen komen, kunnen nu gewoon naar Gieterveen 
komen. We nemen ons verlies, maar willen de mensen toch 
een leuke avond bieden.’

Tent op de Brink
Waarom Gieten weinig voelde voor een leuk feestje 
met schnaps en bier in de bekende Duitse stijl is voor 
Haandrikman eigenlijk een raadsel. ‘Juist omdat er al zo 
weinig te doen is in Gieten, leek het ons leuk om daar iets 
te organiseren. De tent zou op de plaats komen waar de 
Superprestige altijd startte. Nog liever hadden we een tent 
op de Brink gehad, daar wilde de gemeente echter niet 
aan. Ook al zoiets. Misschien houden de mensen in Gieten 
gewoon niet van een feestje of  was het Gieterveen gehalte 
in de organisatie gewoon te groot’, zegt Haandrikman. Voor 
wie wel van een feestje houdt; er zijn dus nog een aantal 
kaarten beschikbaar. Je kunt online tickets bestellen via 
superfestgieten.nl. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Mysterieuze belevingstocht door de natuur bij 
Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen
Op zondag 9 oktober a.s. is het volle maan. Volle maan is een bijzonder 
natuurverschijnsel én Staatsbosbeheer maakt die beleefbaar voor jou. 
Tijdens deze mystieke avond kun je bij Buitencentrum Boomkroonpad een 
bijzondere wandeling maken. Samen met een gids dwaal je door de in stilte 
gehulde bossen en over door de maan verlichte velden. Al je zintuigen staan 
op scherp. Een onvergetelijke ervaring voor het hele gezin.

Onder begeleiding van een gids van 
Staatsbosbeheer maak je een spannende 
tocht door de bossen en over de heide 
van het Drouwenerveld. Je loopt door 
verschillende soorten bos en wordt af  
en toe via smalle paadjes dwars door 
het bos geleid. Verder loop je langs 
grafheuvels, oude keienwegen en over 
de stille heide. Eerst nog in de schemer, 
maar langzaam wordt het steeds 

donkerder in het bos, nog iets verlicht 
door de volle maneschijn!

Misschien hoor en zie je wel uilen, 
vleermuizen of  andere nachtdieren, 
die na het ondergaan van de zon actief  
worden en hun voedsel zoeken. Tijdens 
de tocht zetten we onze zintuigen op 
scherp, in de nacht hebben we immers 
al onze zintuigen nodig!

Informatie
De vollemaanwandeling vindt plaats op 
zondag 9 oktober a.s., start om 19:00 
uur en duurt ongeveer anderhalf  tot 
twee uur. Het is handig om stevige 
wandelschoenen aan te trekken. De 
kosten zijn € 8,- voor volwassenen en  
€ 6,- voor kinderen t/m 12 jaar, geschikt 
vanaf  8 jaar. Vooraf  aanmelden: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/
vollemaanwandelingen

Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4, 9533 PN in 
Drouwen. Voor meer informatie 
en overige activiteiten kun je 
kijken op www.staatsbosbeheer.nl/
boomkroonpad

Programma Dorpshuis 2e Exloërmond
Het bestuur van Dorpsbelang en Dorpshuis nodigt alle dorpsgenoten uit 
voor een informatieavond op woensdagavond 5 oktober om 19.30 uur.

Op 12 oktober stond een 
informatieavond gepland met als 
spreker een notaris. Deze avond is 
verplaatst naar 26 oktober.

Op 26 oktober vanaf  19.30 uur zal 
notaris Niemeijer een presentatie geven 
over familierecht. Onderwerpen als 

samenlevingsovereenkomst, testament, 
levenstestament, erven, schenken enz. 
komen dan aan de orde en wat de 
notaris daarin kan betekenen. Iedereen 
is van harte welkom.

De volgende BINGO in het dorpshuis 
is op 28 oktober, 19.30 uur.

Een avond om vast te noteren is 14 
november.

Op die avond zal een “Cyber 
wijkagent” een presentatie houden over 
Cybercriminaliteit.

We kunnen er allemaal mee te maken 
krijgen. We zien u graag in het “ons 
dörpshuus”.

v.l.n.r: Joran Haandrikman, Sandra Keizer en Jeroen Thij
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In het Kleine kerkje
Linde Nijland & Bert Ridderbos naar 
Gieterveen
De pure folkmuziek van Linde Nijland 
en Bert Ridderbos klonk al vaker 
in het kleine kerkje. Op zaterdag 8 
oktober om 20:00 uur is de pure folk 
van Linde Nijland, begeleid door multi-
instrumentalist Bert Ridderbos, terug in 
het kleine kerkje!

Samen maakten Linde en Bert  o.a. een 
avontuurlijke, muzikale reis over land 
van Nederland naar Bhutan, waarbij ze 
samenspeelden met muzikanten in Iran, 
Servië, India en Bhutan. Ook toeren ze 
regelmatig in Engeland, waar tevens een deel 
van hun muzikale inspiratie vandaan komt, 
naast invloeden uit de Amerikaanse, Ierse en 
Schotse folk. Onlangs kwam hun nieuwste 
album ‘Ten Years’ uit, met daarop veel nieuw 
eigen werk van Linde, dat genomineerd werd 
voor de prestigieuze ‘Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik’. Hiervan zijn bij het 
concert ook zeker liedjes te horen. En niet 
alleen op plaat maar ook live zijn Linde en 
Bert een echte belevenis! Reserveren via www.hetkleinekerkje.nl

Foto: Annemarie Kamp

WWW.OPTROMMELEN.NL
Op weg naar een 5 Sterrendorp met het 
Optrommelen!  
De Optrommel komt eraan!

Plaatselijk Belang Buinerveen/ Nieuw Buinen-west en het bestuur van dorpshuis 
de Viersprong willen graag samen met de inwoners onderzoeken waar de behoeftes 
liggen in het dorp. Welke voorzieningen worden gemist? Wat kan er nog meer in het 
dorp en het dorpshuis ? Hoe kunnen we nog meer “zorgen voor elkaar”?

5 Sterren:
Om de vragen samen op te pakken en door 
het dorp te laten onderzoeken gaan we aan 
de slag met de 5 Sterren die het woon,- en 
leefplezier in het dorp bepalen. De 5 sterren 
zijn:
-          dorpsidentiteit en cultuur,
-          verenigingsleven en ontmoeting,
-          zelforganisatiekracht,
-          omzien naar elkaar,
-          leren van elkaar.

Het uitgangspunt is om samen te 
onderzoeken welke kwaliteiten er zijn in 
het dorp, hoe we daar gebruik van kunnen 
maken, maar ook om te kijken welke 
valkuilen we durven erkennen.

Optrommelen:
Een van de onderdelen van de aanpak is 

het samen in de spiegel kijken: wat gaat 
goed in het dorp en wat kan beter. Dit 
gaan we doen door huis aan huis met een 
Optrommelactie aan de slag te gaan:  met 
koektrommels/optrommels en daarin een 
eigen dorpsgerichte vragenlijst die van deur 
tot deur doorgegeven wordt, en aan het 
eind van de straat weer opgehaald. Succes 
verzekerd en nog leuk ook.

Van donderdag 29 september tot en met 
vrijdag 14 oktober gaan 30 Optrommels/
Koektrommels door ons dorp. Van buur naar 
buur wordt deze doorgegeven. Bedenk alvast 
ideeën om in te vullen op de vragenlijst.

De uitkomsten en de uitdagingen van dit hele 
traject worden feestelijk gepresenteerd in het 
dorp.

Herfst-expo bij VillaM Artum in 
Gasselternijveenschemond
Op zaterdag 22 oktober is het tijd voor kunst, muziek en lekkere hapjes uit de regio bij 
VillaM Artum. Galeriehoudster Marion van der Laan zet die dag de deuren open voor 
iedereen die in de herfstvakantie een gevarieerde middaginvulling zoekt.

Bezoekers kunnen werken verwachten van 
kunstenaars met verschillende disciplines 
zoals fotografie, schilderkunst, mixed media 
en grafiettekeningen. De kunstenaars zullen 
die dag ook zelf  in de galerie aanwezig zijn 
voor een praatje.

De deelnemende kunstenaars zijn Ria 
Gnodde, Lummie Hilger, Marion Van Der 
Laan, Dorien van der Vlag, Henk Wever, 
Heleen Wilkens en Mirella Lukens. Verder 
is Geerte van den Wildenberg (Catering 

De Porrepoele) er met diverse lekkernijen, 
huisgemaakt en ambachtelijk. Tot slot 
zorgt upcoming talent Madelief  Harten 
(Kunstbende) voor muzikale ondersteuning 
met zang en gitaar. Kortom, alle ingrediënten 
voor een geslaagde middag.

De deuren zijn zaterdag 22 oktober 
geopend van 15.00 tot 18.00uur, 
Gasselterboerveenschemond 8, 9515 PN in 
Gasselternijveenschemond. De toegang is 
gratis.  

Gratis bijeenkomst in Het Hunzehuys in Borger
Verhuizen naar een woon- en 
zorgcentrum. Wat komt daar bij kijken?
Tegenwoordig wonen we steeds langer thuis. Door omstandigheden is dat soms niet 
meer mogelijk of  wenselijk. Het zorgsysteem is soms best ingewikkeld. Tijdens de 
informatiebijeenkomst “Verhuizen naar een woon- en zorgcentrum, wat komt daar 
bij kijken?” Icare gaat uitleg geven over welke stappen hiervoor ondernomen moeten 
worden. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen. Vanuit Welzijnsorganisatie 
Andes zijn de seniorenwerkers aanwezig. Bij hen kun je terecht voor alle andere 
vragen omtrent het ouder worden in Borger-Odoorn.

Bijeenkomst
Wanneer: 17 oktober. Tijd: 15.00 – 16.00 
uur, inloop vanaf  14.30 uur. Locatie: Het 
Hunzehuys Borger, Molenstraat 3. Kosten: 
Gratis.

Interesse
Lijkt het je interessant om hierbij aanwezig 
te zijn, meld je dan vóór 10 oktober aan bij  
Welzijnsorganisatie Andes door te mailen 
naar seniorenwerk@andesborgerodoorn.nl 
of  te bellen 0591 – 58 55 54.

CMV de Harmonie uit 2e Exloërmond 
geeft op 8 oktober as. een 
"Musicalconcert" in Valthermond
Het orkest staat onder leiding van dirigent Ruud Extra en vocale medewerking wordt 
verleend door Carolien Fels. De presentatie wordt verzorgd door Lucia Ots.

Het Orkest neemt u mee door 
een gevarieerde selectie van 
diverse musicals o.a. "Ja Zuster 
nee Zuster", "Sound of  Music", 
"The Lion King" & "Mary 
Poppins". 

De entree is €10 en 
schoolgaande kinderen hebben 

vrije toegang! De zaal is 
open om 19.30 uur en het 
concert begint om 20.00 uur. 
Het belooft een prachtige, 
muzikale avond te worden! U 
bent van harte welkom in ’t 
Brughuus aan de Vrijheidslaan 
11 in Valthermond.

Glasmuseum en bibliotheek samen in 
Nieuw-Buinen
 
Nieuw-Buinen heeft een nieuw museum! Door de unieke samenwerking tussen de 
Historische Vereniging van Nieuw-Buinen/ Buinerveen en de bibliotheek komen 
verhalen uit het verleden en heden van de regio tot leven. Met name de geschiedenis 
van de glasindustrie heeft in de nieuwe inrichting in MFA Noorderbreedte een 
prominente plek gekregen. Op 8 oktober opent het Glasmuseum haar deuren voor het 
publiek.
 
Trots en Tragedie
Al bijna 15 jaar lang zet de historische 
vereniging zich in om het lokale verleden 
van deze regio op de grens van Drenthe en 
Groningen te bewaren en toegankelijk te 
maken. De nieuwe vaste museale presentatie 
‘Trots en Tragedie’ biedt een mooie basis 
voor de toekomst. De glascollectie illustreert 
een bewogen geschiedenis van ruim 130 
jaar. In 1967 sloot de laatste glasfabriek 
zijn deuren en verdween de productie van 
gebruiksglas uit het dorp.
 
Iedereen kent het
Maar iedereen kent het glas! Het stond op 
tafel, in het keukenkastje, in de schoolbank, 
bij de apotheek, de slijter of  de drogist. De 
flessen en potjes in alle soorten, maten en 
kleuren van de Glasfabriek Thöne, later A.J. 
Bakker en NV Nieuw-Buiner Glasfabrieken 
van voorheen Meursing & Co, waren 
gebruiksvoorwerpen. Veel van het glaswerk 
ging zelfs de hele wereld over.
 

Vertel je eigen verhaal!
De collectie glaswerk vormt de verbinding 
tussen de actualiteit en de geschiedenis van 
de regio. Vanuit de samenwerking met de 
bibliotheek ontstaat er een ontmoetingsplek 
vol boeiende verhalen voor jong en oud. Niet 
alleen mensen uit de dorpen zullen verrast 
zijn over hun eigen geschiedenis, maar ook 
toevallige bezoekers. Het gaat over verveners, 
wonen in het lintdorp langs het Noorder- 
en Zuiderdiep, maar ook de landbouw, de 
aardappelmeelfabriek, de middenstand en het 
bloeiende verenigings- en kerkleven zorgden 
voor eigenheid van de dorpen. Voeg daarom 
je eigen verhalen en foto’s toe!
 
Het project is mede mogelijk gemaakt met 
financiële steun van Leader (Europees
Subsidieprogramma voor samenwerking in 
plattelandsontwikkeling), Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Mondriaanfonds, Gravin 
van Bylandt Stichting, Zabawas, Rabobank, 
Kickstart Cultuurfonds, Avitec, Windpark 
Drentse Monden Oostermoer en Avebe.
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Tachtig jaar geleden verdween de laatste Joodse 
inwoner uit Drouwen 
 
Afgelopen zondag 2 oktober 2022 
was het precies tachtig jaar geleden 
dat er zo’n 17.000 Joden uit heel 
Nederland naar Kamp Westerbork 
worden afgevoerd. Alle Joodse 
werkkampen werden ontruimd 
en de Joodse bevolking van de 
provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel moest 
overhaast huis en haard achterlaten.
 
door Sjoerd Looijenga
 
De Joodse inwoners van Drouwen
In 1930 wonen er zo’n veertig Joden in 
de omgeving van Drouwen. Het gezin 
Cohen bezit een klein huis aan de 
Hoofdstraat 21 in Drouwen. Moeder 
Naatje (56) en haar dochters Koosje 
(22), Diena (16) en kleindochter 
Rachel (3) sterven in de gaskamers van 
Auschwitz op 19 oktober 1942. Vader 
Benjamin Mozes Cohen (68) wacht op 
22 oktober hetzelfde lot.

De andere Joodse familie Nijveen mag 
in eerste instantie nog in Drouwen 
blijven. De gezondheid van hartpatiënt 
Simon Jonas Nijveen is dermate 
zwak dat hij zich samen met dochter 
Rosa - dankzij een doktersverklaring 
- niet hoeft te melden. Begin 1943 
vertrekken ze alsnog - vrijwillig - en op 
eigen gelegenheid vanaf  hun woning 
aan de Alinghoek 13 naar Westerbork. 
Niet veel later worden Simon Jonas 
(84) en Rosa (51) op 23 april 1943 in 
Sobibór vermoord.
 
2 oktober 1942
Op 2 oktober 1942 worden in heel 
Drenthe de Joodse inwoners door 
Nederlandse politieagenten, met 
ondersteuning van gemeentelijke 
ambtenaren, uit hun huizen gehaald 
en naar het Kamp Westerbork 
getransporteerd. De datum 2 oktober 
is niet toevallig gekozen. Het is de 
Joodse feestdag Jom Kipoer en 
iedereen viert het feest in huiselijke 
kring. Een typisch staaltje van Duitse 
efficiëntie. waarbij ook de Nederlandse 
politie een belangrijke rol speelt.

Onder de Drentse agenten en 
marechaussees is er een enkeling 
die weigert aan de deportatie mee te 
werken. De rest probeert er slechts het 
beste van te maken. Ze horen niets en 
ze zien niets. Net als de meerderheid 
van de bevolking en de efficiënt 
meewerkende ambtenaren. In de loop 
van zaterdag 2 oktober 1942 melden 
de Joden, zoals de familie Cohen uit 
Drouwen, zich ‘vrijwillig’ op één van 
de verzamelpunten in de regio. In dit 
geval is dat Hotel Bieze in Borger. 
Vanaf  hier worden ze naar Westerbork 
gebracht. 
 
Waarom er zo weinig Joden 
onderduiken?
In oktober 1942 is er nog geen sprake 
van een georganiseerde onderduik. De 
Joodse mensen moeten zelf  maar voor 
een plek zorgen. Ze weten bovendien 
niet voor hoelang. Ook moeten ze over 
voldoende geld beschikken, want er 
moest wel eten op de plank komen. 
Voedselbonnen zijn niet langer voor 
ze beschikbaar en alles moet voor 
veel geld op de zwarte markt worden 
gekocht. Hitler is op dat moment 
nog steeds aan de winnende hand en 
daarom heeft niemand een flauw idee 
hoe lang de oorlog nog gaat duren.
 
Treinen naar de dood
Tot 12 oktober 1942 vertrekken er 
vanuit Drenthe 24 treinen met 23.700 
joden. Zij allen verblijven slechts korte 
tijd in Westerbork, sommigen alleen 
om geregistreerd te worden. Vanaf  
begin februari 1943 is er een wekelijks 
ritme: iedere dinsdag vertrekt een 
trein met gemiddeld 1.000 personen. 
De NS stellen coöperatief  de 
dienstregelingen voor de transporten 
op en de treinen worden tot de 
Nederlands-Duitse grens gereden door 
Nederlandse stokers en machinisten. 
De kosten voor deze transporten 
declareert de NS ‘gewoon’ bij de 
Duitsers. De bestemming is Auschwitz 
of, gedurende enige maanden in 
1943, Sobibor. In enkele gevallen 
Theresienstadt of  Bergen-Belsen. 
Het is 13 september 1944 als de 
laatste trein vanuit Westerbork naar 

Auschwitz vertrekt. Aan boord zijn 
1019 mensen, onder wie Anne Frank 
en haar familie. 

Er worden uiteindelijk in totaal 
107.000 mensen met 93 treinen vanuit 
kamp Westerbork gedeporteerd. 
Daarvan keren zo’n 5000 terug. Als 
het kamp op 12 april 1945 wordt 
bevrijd zijn er nog 876 gevangenen 
in Westerbork achtergebleven. Van 
de ongeveer 1600 Drentse Joden van 
1940 zijn er in 1947 nog 147 in leven.
Nederland kent de grootste 
Jodenvernietiging van West-Europa: 
73 procent van de Joodse bevolking 
overleeft de Duitse bezetting niet.
 
Vorig jaar Stolpersteine in Drouwen 
gelegd
Respectvol en ontroerend is de 
bijeenkomst precies een jaar geleden 
op vrijdagochtend 1 oktober 2021. In 
Drouwen worden onder grote publieke 
belangstelling op twee adressen zeven 
Stolpersteine gelegd. De werkgroep ‘75 
Jaar Bevrijding Drouwen, Bronneger, 
Bronnegerveen (DBB)’ neemt daartoe 
in 2020 het initiatief. Corona zorgt 
ervoor dat eerdere steenleggingen 
steeds moesten worden afgelast. Op 
vrijdag 1 oktober, 79 jaar nadat de 
laatste Jood uit Drouwen vertrok, is 
het eindelijk zo ver.

Na een indrukwekkende minuut stilde 
onthult Wethouder Albert Trip van de 
Gemeente Borger-Odoorn samen met 
leerlingen van OBS De Ekkelhof  in 
Drouwen de kleine monumentjes.  Na 
het hardop voorlezen van de namen 
van de omgekomen plaatsgenoten 
klinkt er spontaan een applaus. De 
Joodse inwoners van Drouwen 
zijn weer thuis en zijn dankzij de 
Stolpersteine ook letterlijk weer 
blijvend in ’t dorp zichtbaar. Daarmee 
is volgens de wethouder een duistere 
periode uit onze geschiedenis ook 
weer bespreekbaar. Kiezen tussen goed 
en kwaad was nog niet zo makkelijk 
in die jaren. Door er nu met elkaar 
over te praten ontstaat er ruimte voor 
verwerking en uiteindelijk meer begrip.

Op weg naar hun einde - langs het spoor in Hooghalen - Foto publiek domein

Dina Cohen
23 november 1925 - 19 oktober 1942

Foto werkgroep

Uitslagen Bridgeclub Borger
 
Maandag 26 september A-lijn
1 Alma Winkel & Joost Winkel 64,58%
2 Ellen Roeper & Johannes Sijbom 59,38%
3 Anneke de Boer & Reint de Boer 57,29%

B-lijn 
1 Jan Rosing & Jelle Zwanenburg 71,85%
2 Alice Folkerts & Annemieke Teule 58,35%
3 Norma Maquelin & René Maquelin 58,23%
  
Dinsdag 27 september A-lijn
1 Date Keuning & Gezinus de Leeuw 63,08%
2 Harrie de Bie & Henk Loman 55,42%
3 Edith van Bruggen & Els Mikkers 54,58%

B-lijn
1 Tinus Zinger & Rieky Zinger 60,61%
2 Rob Bouman & Rieks Paas 55,39%
3 Greetje Bruins & Marry Everts 54,17%
  
Donderdag 29 september
1 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 63,33%
2 Aukje Eefting & Alie ten Hoope 58,53%
3 Martje Abrahams & Martin Abrahams 57,68%
4 Janny Werkman & Gerhard Fleurke 57,08%
5 Fenny Brouwer & Han Brouwer 55,29%

8 en 9 oktober 2022: Kunst in het Meester Hekman Hoes
Kunstroute van de KunstKring Borger-Odoorn
Het tweede weekend van oktober staat het Dorpshuis in Drouwen in het 
teken van de schilderkunst. Vijf  dorpsgenoten, Grada Engels, Henny 
Kuiper, Hilda Postma en Wilma Düren, leden van de KunstKring Borger-
Odoorn (KKBO) en gastexposant Geert Kuipers exposeren dan hun werk. 
De expositie maakt deel uit van de jaarlijkse kunstroute van de KKBO.  
Benieuwd naar hun schilderijen? U bent van harte uitgenodigd in het 
Dorpshuis.

De kunstroute is een belangrijke 
activiteit van het KKBO. Dit jaar 
nemen 33 kunstenaars hieraan deel. 

Zij stellen van 11.00 tot 17.00 uur hun 
atelier of  expositieruimte open. De 
locaties zijn herkenbaar aan de gele 

vlag met het KKBO-logo.

Naast Drouwen zijn er ook exposities 
in Borger, Bronneger, Buinen, 
Drouwenerveen, Ees, Eesergroen, 
Exloo, 1e Exloërmond, Nieuw-
Buinen, Klijndijk, Odoorn, Valthe en 
Valthermond.

Kijk voor meer informatie op de 
website www.kkbo.nl
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Prestigieuze prijs voor MTB Route Gieten

MTB Route Gieten is uitgeroepen tot de meest duurzame MTB Trail van 
Nederland. De bijbehorende prijs werd uitgereikt in het Shimano Experience 
Center in Valkenburg. De prijs is een bekroning van de innige samenwerking tussen 
vrijwilligers, sponsoren en Staatsbosbeheer.

Heel bijzonder
Het is heel bijzonder dat MTB Route 
Gieten de prijs in ontvangst mocht 
nemen. Nederland telt namelijk liefst 250 
unieke MTB routes. Met de prijs wil de 
organisatie routebouwers en verenigingen die 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud 
aan de routes in de schijnwerpers zetten. 
MTB Route Gieten is een route met een 
afstand van 32,4 kilometer. Er is sprake 
van 311 hoogtemeters en de route wordt 
duidelijk gemarkeerd met kunststof  palen 
met het bekende, rode MTB teken. Wil je 

kennismaken met MTB Route Gieten, dan 
kun je starten bij het Koerscafé in Gasselte, 
op de parkeerplaats aan de Nijslootsweg 
in Gieten en bij de parkeerplaats van 
buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen. 
De route over de Drentse Hondsrug is 
zeer uitdagend en gaat door de bossen 
van Staatsbosbeheer. Onderweg word je 
geconfronteerd met verschillende soorten 
paden. Ook de omgeving is zeer afwisselend. 
Overigens is de route op twee verschillende 
manieren in te korten. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

De Treffer’16 houdt schade beperkt 
tegen JVV

De Treffer’16 uit 2e  Exloërmond verloor afgelopen zondag met 3-1 van JVV. Zeker 
gezien het enorme krachtsverschil in de eerste helft, kwam de thuisclub met die 
uitslag nog goed weg. Anderzijds toonden de gastheren na de 0-3 ruststand in de 
tweede helft wel karakter. ‘Het waren mannen tegen jongens’, zei verliezend trainer 
Ludie Hulshof  na afloop. ‘JVV is een goede, ervaren en fysieke sterke ploeg. Wij zijn 
heel jong en ervaren. En dat verschil was zondag duidelijk te zien.’

Heer en meester
Met name in de eerste helft was JVV heer en 
meester. Het enorme overwicht resulteerde 
in drie goals. ‘Daar mochten we doelman 
Ruben Kral dankbaar voor zijn. Hij wist een 
aantal zeker lijkende doelpunten op prima 
wijze te voorkomen’, zegt Hulshof. Na de 
thee was het overwicht van JVV er nog wel, 
de thuisclub toonde echter karakter. Via 
een doelpunt van Melvin Wiering kwam De 
Treffer’16 op 1-3. ‘Vlak daarna kregen we 
zelfs een grote kans op de aansluitingstreffer’, 
zei Hulshof, die doelde op een vlammend 
schot van Mika van der Veen. Zijn poging 
eindigde echter op de binnenkant van de paal. 

‘Dat was in een periode waarin we ook wat 
meer grip hadden’, zei Hulshof.

Puntjes sprokkelen
Al met al was de zege van JVV echter zeer 
verdiend. ‘Zo eerlijk moeten we gewoon zijn. 
Ik schat JVV hoog in en wij moeten in alle 
opzichten groeien. Dat weten we overigens, 
dus van paniek is geen enkele sprake. Het 
wordt voor ons dit seizoen gewoon puntjes 
sprokkelen. Verder moet ik de ploeg op basis 
van de tweede helft een compliment maken. 
Mijn spelers hebben zich helemaal leeg 
geknokt.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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De Treffer ‘16
Dinsdag 4 oktober 2022     
18:15  Ter Apel ‘96 FC JO15-2  De Treffer ‘16 JO15-1  

Zaterdag 8 oktober 2022     
09:00  De Treffer ‘16 JO9-1JM  Valthermond JO9-1  
10:00  De Treffer ‘16 JO12-1  Valthermond JO12-1  
10:00  De Treffer ‘16 JO10-1  SJO BBC JO10-1JM  
10:30  ACV MO17-1  de Treffer ‘16 MO17-1 (9-tal) 

Zondag 9 oktober 2022     
10:00  De Treffer ‘16 2  Ter Apel ‘96 FC 3  
14:00  S.V. Hoogersmilde 1  De Treffer ‘16 1

vv Gieten
Donderdag 6 oktober
18:30 Gieten/Eext JO14-1JM Zuidhorn JO14-1
 
Vrijdag 7 oktober 
19:00  Gieten 2 Zaal  Hollandscheveld 1  
19:00  ACV 8  Gieten 3 Zaal  
20:00 Gieten 1 Zaal WMC/ De Treffer 2
 
Zaterdag 8 oktober 
09:00  Gieten/Eext JO7-1JM  Gorecht JO7-6JM  
09:00  Gieten/Eext JO10-1JM  Assen JO10-4JM  
09:00  Gieten/Eext JO9-1JM  VAKO/Tynaarlo JO9-1  
09:20  Gieten/Eext JO7-1JM  Actief  JO7-2  
09:40  Annen JO7-1  Gieten/Eext JO7-1JM  
10:00  Gieten/Eext JO17-2  VAKO/Tynaarlo JO17-2  
10:00  Zuidlaren JO8-4  Gieten/Eext JO8-2JM  
10:30  Gieten/Eext JO11-2JM  LTC JO11-4  
10:30  Hoogezand JO8-2  Gieten/Eext JO8-1JM  
10:30  Veendam 1894 JO11-2  Gieten/Eext JO11-1JM  
11:15  Zuidlaren JO9-4  Gieten/Eext JO9-2JM  
12:00  Drenthina JO17-2JM  Gieten/Eext JO17-1JM  
12:30  Stadskanaal JO19-2  Gieten/Eext JO19-2  
14:30 Gieten/Eext JO19-1 WVV JO19-1
 
Zondag 9 oktober 
10:00  Gieten 4  Asser Boys 3  
10:00  Stadskanaal 4  Gieten 3  
10:00  DWZ 2  Gieten 5  
11:00  Peize 2  Gieten 2  
14:00  vv Gieten  vv Actief

Clubnieuws

vv Buinerveen
Zaterdag 8 Oktober  
BBC JO 11-1 ZVC’14 JO 11-2 10.00 uur
De Treffer’16 JO 10-1 BBC JO 10-1 10.00 uur
SJS JO 08-1 BBC JO 08-1 10.30 uur
Sellingen JO 07-1 BBC JO 07-1 09.45 uur
BBC JO 07-2 SETA JO 07-2 09.00 uur
  
Zondag 9 Oktober  
Buinerveen 1 Protos 1 14.00 uur
Buinerveen 2 Musselkanaal 3 10.00 uur
Bareveld 3 Buinerveen 3 10.00 uur

sv Borger
Dinsdag 4 oktober 2022  
19:30 Borger JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1

Zaterdag 8 oktober 2022  
08:45 Borger JO8-1 Hoogezand JO8-1
09:00 Borger JO11-3JM Drenthina JO11-1JM
11:30 Borger JO11-1 LEO (Loon) JO11-1
14:30 Borger 1 Veenhuizen 1
14:30 Borger 2 Valthermond 2
08:45 Stadskanaal JO11-3 Borger JO11-4
10:45 Fit Boys JO19-1 Borger JO19-1
10:45 Nieuw Buinen JO11-1 Borger JO11-2
11:15 SJO NWVV/Titan JO17-1 Borger JO17-2
12:00 Helpman 5 Borger 3

vv HOVC
Woensdag 5 oktober   
19.00 HOVC JO19-1 Beilen JO19-1
  
Zaterdag 8 oktober  
8.45 Stadskanaal JO12-1 HOVC JO12-2JM
9.00 HOVC JO8-1JM Bargeres JO8-1JM
9.00 HOVC JO10-1 SJO Fc Meerdijk JO10-3
9.30 Drenthina Vr2 HOVC Vr1
10.00 Noordscheschut JO17-1JM HOVC JO17-1
10.15 Fc Ter Apel’96 JO9-2JM HOVC JO9-1JM
10.30 HOVC JO12-1 (J/M) SJO NWVV/Titan JO12-1
10.30 Westerwolde JO11-1 HOVC JO11-1JM
11.00 HOVC JO15-1JM Fit Boys JO15-2
14.00 HOVC JO19-1 SJS JO19-1
  
Zondag 9 oktober  
10.00 Weerdinge 2 HOVC 2
10.00 Sc Erica 3 HOVC 3
10.00 Gieterveen 2 HOVC 4
10.00 HOVC 6 Zandpol 3
10.00 Valthermond 4 HOVC 7
10.30 Raptim 4 HOVC 5
14.00 HOVC 1 Annen 1

vv Nieuw Buinen
4-10-2022
19:30 Borger JO17-2 Nieuw Buinen JO17-1
   
8-10-2022
09:30 Nieuw Buinen JO10-1 Stadskanaal JO10-1JM
10:00 Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) HS’88 MO13-1
10:45 Nieuw Buinen JO11-1 Borger JO11-2
11:15 Nieuw Buinen MO15-1 Veendam 1894 MO15-2
12:00 Nieuw Buinen JO15-1 Be Quick 1887 JO15-4
13:00 Nieuw Buinen JO12-2 SJS JO12-2
13:00 Nieuw Buinen MO20-1 Dwingeloo MO20-1
20:00 Nieuw Buinen 1 Gasselternyveen 1
09:00 Musselkanaal JO12-2 Nieuw Buinen JO12-1
09:30 SJO Pekela 2000 JO9-1JM Nieuw Buinen JO9-1
14:00 Schoonebeek VR1 Nieuw Buinen VR1
14:00 FC Klazienaveen MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
   
10-10-2022
19:30 Nieuw Buinen MO20-1 Rouveen SC MO20-1

vv Gasselternijveen
Zaterdag 8 oktober 2022
Nieuw Buinen 1  Gasselternyveen 1  20:00
SJO ZVC ‘14 JO8-1  FC Zuidlaren JO8-3  09:00
ST SVO BDE/Erica’86 V SJO ZVC ‘14 VR1  12:45
SJO ZVC ‘14 JO11-1  Onstwedder Boys JO11-2 09:00
SJO ZVC ‘14 JO8-2  ST Rolder Boys JO8-1  09:00
SJO ZVC ‘14 JO10-1  SJS JO10-1  11:00
SPW JO9-1  SJO ZVC ‘14 JO9-2  09:00
SJO BBC JO11-1JM  SJO ZVC ‘14 JO11-2  10:00
Muntendam JO12-1  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  10:30

Zondag 9 oktober 2022
Gasselternyveen 3  Stadskanaal 5  10:00
Gasselternyveen 2  OZW 2  11:00
ZNC 2 (zo)  Gasselternyveen 4  10:00

Vrijdag 14 oktober 2022
Gasselternyveen 35+1  Onstwedder Boys 35+1  19:30
Pekelder Boys 35+1  Gasselternyveen 35+1  20:00
Gasselternyveen 35+1  SETA 35+1  20:30
SJS 35+1  Gasselternyveen 35+1  21:30
VKW 45+1  Gasselternyveen 45+1  19:30
Gasselternyveen 45+1  Buinerveen 45+1  20:00
LEO (Loon) 45+1  Gasselternyveen 45+1  20:30
Gasselternyveen 45+1  Borger 45+1  21:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Buinerveen VR18+1  19:30
SJS VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  20:00
SJO ZVC ‘14 VR18+1  Borger VR18+1  20:30
Buinen VR18+1  SJO ZVC ‘14 VR18+1  21:30

Twee prachtige affiches in 
het bekervoetbal
 
Op zondag 23 oktober a.s. zijn er twee ploegen uit het 
verspreidingsgebied van deze krant die nog spelen in 
het bekertournooi.

Op deze dag staat er een 
prachtige derby op het 
programma.
Vierdeklasser Buinen van 
trainer Gert Bijker speelt in 
eigen huis tegen derdeklasser 
Gieten van trainer Bas 
Nibbelke.

Valthermond speelt dan 
een uitwedstrijd in Nieuw-
Amsterdam tegen Twedo.

Deze ronde is het alles of  
niets, wie verliest ligt er uit 
en de winnaar bekert verder 
naar de volgende ronde.

Langs de velden
In Musselkanaal werd zaterdag de Uwe Seeler Memorial 
gehouden. Op het evenement kwamen zo’n 25 
belangstellenden af. Een van de onderdelen van de dag was 
een heuse Uwe Seeler quiz. Deze quiz was samengesteld 
door Dick Heuvelman. Grote afwezige zaterdag was 
echter Heuvelman. Hij mailde de quiz naar Bert ten 
Hoff  van Musselkanaal. Reden van de afwezigheid van 
Heuvelman? Hij is angstig voor corona en wil om die reden 
mensenmassa’s mijden. Met 25 mensen en een mondkapje 
had het sportgeweten van het noorden echter gewoon naar 
Musselkanaal kunnen rijden, al bleek Ten Hoff  ook een 
prima quizmaster. Heel erg moeilijk was de quiz overigens 
niet. De winnaars Machiel Akkerman en Bert Doldersum 
– niet die uit Borger- hadden namelijk dertien van de vijftien 
vragen goed. 

Sinds dit seizoen is John Draijer assistent-trainer van 
tweedeklasser Valthermond. Het is voor het eerst dat 
de gewezen spits van SC Veendam, Veendam 1894 en 
Valthermond het ambt van trainer bekleedt. ‘En dat bevalt 
heel erg goed. Ik ben een soort klankbord van Kenny 
Koning. Toen ik stopte met voetbal had ik zelf  al trainer 
willen worden. Ik werkte destijds echter in ploegen bij 
Wientjes en dus zat dat er niet in.’ Saillant detail; Draijer is 
nu trainer van zijn beide zoons, Milan en Jorn. ‘De jongste 
– Milan- doet het goed, dat klopt. Jorn kan zeker ook waarde 
hebben. Hij heeft echter te maken gehad met nogal wat 
blessureleed.’

Een debutant zondagmiddag in de bestuurskamer van SC 
Stadskanaal: Jens Teuben. Voor het eerst vertegenwoordigde 
hij zijn club Valthermond als bestuurslid bij een uitwedstrijd. 

Om die reden werd hij al ‘de nieuwe Arie’ genoemd, naar 
de onlangs gestopte secretaris Arie Weits. ‘Ik weet niet 
of  ik elke uitwedstrijd van de partij ben’, lachte Teuben, 
ongetwijfeld een van de jongste bestuursleden op zo’n 
belangrijke post. Teuben is namelijk pas 27 jaar. Weits kreeg 
na zestien jaar secretaris te zijn geweest het erelidmaatschap. 
Dat zou dus betekenen dat Teuben als hij straks 43 jaar 
is ook erelid zou kunnen zijn. Zover wil de kersverse 
bestuurder echter nog niet vooruit kijken. 

Valthermond blijft een bijzondere club. Zo weet het zich 
altijd gesteund door een club trouwe aanhangers. Daar 
zitten zeker ook een aantal oudgedienden bij. Zo zag 
bijvoorbeeld Kasper Jansen zijn club met speels gemak 
winnen van Valthermond. De meest fanatieke keeper uit de 
clubgeschiedenis praatte in de rust even bij met een andere 
zeventiger, Klaas Oldenburger. Beide clubiconen missen 
vrijwel geen duel van de hoofdmacht. Ook van de partij 
was Geert Paas, ex speler van Valthermond en vader van 
voormalig Valthermond en Nieuw Buinen speler Erwin. 
Het gaat weer prima met Geert, die enkele maanden geleden 
te maken kregen met hartklachten. Langzaam maar zeker 
krabbelt Geert weer op. ‘Ik voel me eigenlijk fitter als ooit 
tevoren’, zo liet Paas weten. Gelukkig maar. 

Over Arie Weits gesproken. De ex-secretaris liep 
zondagmiddag rond 16.00 allesbehalve blij richting de 
kantine van SC Stadskanaal. ‘Ik vond er echt niks aan. En 
ik begrijp niet dat als je de kans krijgt om SC Stadskanaal af  
te slachten, je die kans niet met beide handen pakt’, zei hij. 
Naar verluidt voelde Weits zich na een aantal consumpties al 
weer wat beter. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Nieuw Buinen verliest nipt 
van Twedo
Nieuw Buinen kon de goede seizoensopening – een 
prima 1-0 zege op Raptim- geen passend vervolg 
geven. De ploeg van trainer Hindrik Snijders verloor 
zaterdagavond met het kleinst mogelijke verschil van 
Twedo: 1-0.

Gezien het wedstrijdbeeld was een gelijkspel een betere 
uitslag geweest. De thuisclub maakte het verschil in de 
eerste helft, waarin het ook een licht veldoverwicht had. 
Doelpuntenmaker was overigens Jesper Mensing.

Na de thee probeerde Nieuw Buinen het wel. Echt heel veel 
uitgespeelde kansen leverde het lichte overwicht echter niet 
op. Dat de gastheren na de thee drie gele kaarten kregen, 
gaf  al aan dat Twedo soms alle zeilen bij moest zetten om 
de gelijkmaker te voorkomen. En die gelijkmaker kwam 
er uiteindelijk dan ook niet. Nieuw Buinen kan zich nu 
opmaken voor de derby tegen Gasselternijveen, dat een punt 
meer heeft dan de oranjehemden. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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ZZVV maatje te groot voor Borger

Borger heeft ook haar tweede competitiewedstrijd verloren. Waar de groenhemden 
vorige week een onnodige nederlaag leden bij HSC, daar waren ze nu in eigen huis 
een maatje te klein voor ZZVV.

De ploeg uit Zuidwolde wordt door velen 
beschouwd als de belangrijkste titelkandidaat 
in de 3e klasse D. De nummer twee van het 
afgelopen seizoen is er met de komst van 
oud-profvoetballer Wouter Marinus (die 
onder meer uitkwam voor PEC Zwolle en FC 
Emmen) alleen maar sterker op geworden.

In de openingsfase van het duel op sportpark 
de Drift was er sprake van een gelijkopgaande 
strijd. Borger liet ZZVV de bal en probeerde 
in de omschakeling toe te slaan. Het gevaar 
van ZZVV kwam in de openingsfase vooral 
via de vele corners. De eerste grote kans voor 
Borger was voor Luuk Kenter. De spits ging 
alleen op de doelman van de gasten af, maar 
deze keerde de inzet. Vlak daarna was het 
ZZVV dat bijna wist te scoren, maar de inzet 
werd door doelman Edwin Haandrikman 
verwerkt tot corner. In de 38e minuut was 
het wel raak voor Borger. Na een uitstekende 
aanval kwam de bal voor de voeten van 
Hendrik Gustin en hij rondde bekwaam 
af. Toch ging de equipe van Joling met een 
achterstand de rust in. De 1-1 kwam via de 
voet van Jovanni van Dijk, die de bal hard in 
de lange hoek achter doelman Haandrikman 
schoot. En op slag van rust werd een voorzet 
vanaf  de linkerkant bij Borger niet goed 
verwerkt en kwam voor de voeten van Tom 
Buijtendorp die van dichtbij binnenschoot.

Vlak na rust volgde het breekpunt in de 
wedstrijd waarbij scheidsrechter Dorgelo 
een negatieve hoofdrol speelde. ZZVV 
kwam op een 1-3 voorsprong door Vincent 

Huls, waarbij de man die de voorzet gaf  
buitenspel stond. De assistent-scheidsrechter 
gaf  een overtuigend vlagsignaal en ook het 
publiek zag dat het buitenspel was. Maar 
scheidsrechter Dorgelo constateerde vanaf  
de middellijn dat het geen buitenspel was en 
liet zijn assistent in de steek. Het leidde tot 
woede bij de thuisploeg die teveel van slag 
geraakten door het incident. In de 60e minuut 
werd het duel definitief  op slot gegooid: een 
lage strakke voorzet werd bij de tweede paal 
simpel binnengeschoten door Stefan Dijkstra 
en dat betekende de 1-4.

Borger probeerde de stand nog een 
draaglijker aanzien te geven en dat resulteerde 
in een paar kleine mogelijkheden. Maar 
verder dan een schot van Floris Hiddink op 
de paal kwam het niet. ZZVV bleef  gevaarlijk 
in de omschakeling en kwam uit een vrije 
trap van net buiten het strafschopgebied op 
1-5. Matthijs Capellen schoot de bal hard 
in de hoek langs doelman  Haandrikman. 
En vlak voor tijd werd de score nog groter. 
Wouter Marinus ging alleen op doelman 
Haandrikman af, die zijn inzet in eerste 
instantie wist te keren. Maar de rebound werd 
simpel binnen gewerkt door de inlopende 
Jovanni van Dijk: 1-6.

Een grote nederlaag Borger tegen de 
titelfavoriet uit Zuidwolde. Komend weekend 
speelt Borger wederom thuis en dan kan 
het zich revancheren tegen Veenhuizen dat 
afgelopen weekend de eerste drie punten 
pakte tegen De Weide.

Volwassen Valthermond heeft geen kind aan SC Stadskanaal
Kat Valthermond verzuimt muis 
SC Stadskanaal te slopen

Dat je na een ruime 4-0 zege in een derby toch tamelijk teleurgesteld van het 
veld loopt, dat kan. Want hoewel Valthermond na de zege op Sellingen nu ook de 
tweede wedstrijd eenvoudig wist te winnen en daardoor nu al aan de leiding in 
de tweede klasse gaat, was van een echt uitgelaten stemming geen sprake bij de 
Mondkers. Toegegeven, na afloop klonk dan wel het clublied van Valthermond uit 
de kleedkamer, het besef  dat buurman SC Stadskanaal echt rijp was voor de sloop 
overheerste nadrukkelijk. Want met wat meer precisie en scherpte na de thee, had 
een monsterscore zeker wel tot de mogelijkheden behoord. ‘Toch ben ik wel tevreden 
hoor. Natuurlijk had er zeker na de rust meer ingezeten en hadden we vaker moeten 
scoren. Ik kan echter prima met deze uitslag leven’, zei winnend trainer Kenny 
Koning na afloop.

Kwaliteitsverschil
‘Nee, een echte derby is dit niet’, wist SC 
Stadskanaal voorzitter Tijbo Jan Ekamper 
vooraf. Kennelijk vonden ook de spelers van 
de thuisclub dat, want zij lieten zich vanaf  
het eerste fluitsignaal van scheidsrechter 
Karacaoglan op zo goed als alle fronten 
aftroeven. Het verschil in kwaliteit was groot 
en dan zou je het als tegenstander over een 
andere boeg moeten gooien. SC Stadskanaal 
echter, liet zich gewillig de kaas van het brood 
eten. Mooi voorbeeld was wel de eerste 
treffer van de gasten. Erik Jan Veerbeek 
slingerde een vrije trap voor de goal. Iedereen 
van de thuisclub miste de niet eens geweldig 
getrapte bal, waarna Jordy Weggemans heel 
eenvoudig binnen kon tikken. Kwestie van 
‘ik stond erbij en ik keer ernaar’. Na de snelle 
0-1 liet Valthermond een half  uur lang zien 
waarom het door iedereen als titelkandidaat 
wordt beschouwd.

Vallende spitsen en diepgaande 
middenvelders
Valthermond bouwde geduldig en zorgvuldig 
op en verraste de thuisclub met vallende 
spitsen en diepgaande middenvelders. 
Aan de bal waren alle Valthermond 
spelers hun directe opponent de baas. 
Achterin was het solide en in met name 
rechtervleugelverdediger Dion van der Laan 
hadden de gasten ook een aanvallend wapen. 
Op het middenveld heerste zoals gebruikelijk 
de tactisch zeer sterke en balvaste Alwin 
Braakman als een vorst en dichtte uitblinker 
Thom Bakker alle gaatjes. Op spits Milan 
Draijer – steeds handig bewegend- kregen de 
verdedigers van de thuisclub ook al geen vat. 
Ook aanvaller Jordy Weggemans was in een 
blakende vorm. Weggemans is zeer explosief  
en maakte het zijn directe tegenstander 
bijzonder lastig met slimme loopacties in de 
diepte.

Comfortabele voorsprong
Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
Valthermond met een comfortabel 3-0 
voorsprong aan de thee ging. Eerst maakte 
Bakker na een prachtige pass en dito aanname 
de 0-3 en Erik Jan Veerbeek benutte in de 29e 
minuut een terecht gegeven strafschop: 0-3. 
De attent keepende Valthermond doelman 
Noah Sahetapy had van de voorwaartsen van 
de thuisclub in de eerste helft weinig tot niets 
te vrezen.

Uitblinker Thom Bakker
Na de thee leek Valthermond aanvankelijk 
op dezelfde voet door te gaan. Amper vier 

minuten na de rust bekroonde Weggemans 
zijn prima wedstrijd met zijn tweede en 
Valthermonds vierde treffer: 0-4. En amper 
twee minuten later leek de opkomende Dion 
van der Laan te scoren. Zijn inzet werd 
echter van de lijn gehaald. Daarna ontstond 
zoiets als een status quo. Valthermond 
hoefde niet zo nodig meer, SC Stadskanaal 
wilde wel maar kon simpelweg geen vuist 
– zelfs geen vuistje- maken. Met wat meer 
scherpte had Valthermond de gastheren na 
de thee weg kunnen counteren. Toen echter 
ontbrak de scherpte en precies dat stoorde 
de meegereisde Valthermond aanhangers, 
die dus niet al te uitbundig reageerden op de 
dikverdiende zege. Toch stond Valthermond 
trainer Kenny Koning na afloop met een 
brede grijns voor de kleedkamer. Binnen 
klonk het clublied, buiten analyseerde Koning 
de wedstrijd. ‘De eerste helft was prima. De 
opbouw was geduldig en nauwkeurig en met 
positiewisselingen voorin wisten we meer 
dan voldoende kansen te creëren. Natuurlijk 
hadden we het na de rust beter uit moeten 
spelen. Maar al te zwaar wil ik daar niet aan 
tillen. We hadden SC Stadskanaal inderdaad 
meer pijn kunnen doen, deze 4-0 zege is 
echter ook prima.’

Balans op het middenveld
Ook Koning zag de jonge middenvelder 
Thom Bakker uitblinken. ‘Hij heeft zijn kans 
gegrepen. Vorig jaar had hij nog concurrentie 
van Rick Schlimbach. Thom ontwikkelt zich 
goed en hij heeft het vandaag inderdaad 
prima gedaan.’ Daarmee sloeg Koning de 
spijker op de kop. Bakker dichtte alle gaten, 
maakte heel wat (vuile) meters en nam 
ook aan de bal steeds de beste beslissing. 
Bakker zorgt voor balans op het middenveld, 
waardoor andere spelers kunnen excelleren. 
En dergelijke spelers zijn van een uitstervend 
ras.

SC Stadskanaal – Valthermond 0-4 (0-3)
4. Jordy Weggemans 0-1, 20. Thom Bakker 
0-2, 29. Erik Jan Veerbeek 0-3, 49. Jordy 
Weggemans 0-4. Scheidsrechter Karacaoglan. 
Toeschouwers: 400. SC Stadskanaal: Royce 
Geerlings, Jelmer Valk, Dennis Vijfschaft, 
Kevin Nijmeijer, Rowin Schuiling, Sten 
Vos, Robin Boerhof, Leon Bos, Justin Oost, 
Wessel Klijnstra, Thom Bos.
Valthermond: Noah Sahetapy, Thom Bakker, 
Mike Wilts, Dion van der Laan, Alwin 
Braakman, Jens Bulle, Erik Jan Veerbeek, 
Jesper de Graaf, Milan Draijer, Jordy 
Weggemans, Tom Meijers. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

a.s. vrijdag in De Koel tegen PKC’83
Prima zege voor ZVV Borger
Na een 2-2 remise in de seizoensouverture tegen Futsal Dragten wisten de 
zaalvoetballers van ZVV Borger de tweede wedstrijd wel te winnen. Daardoor is met 
vier punten uit twee wedstrijden sprake van een prima seizoenstart in de Topklasse.

In Bergum wonnen de mannen van leider 
Mark Lubbers met liefst 8-2. Demy te 
Velde was opnieuw de grote man. Hij was 
verantwoordelijk voor de helft van de 
productie van de gasten. Bram Komduur 
maakte twee goals en de overigens treffers 
kwamen op naam van Gert Jacobs en een 

speler van de thuisclub die zijn eigen doelman 
passeerde. De volgende wedstrijd van ZVV 
Borger is op vrijdag 7 oktober. Borger 
ontvangt dan in eigen hal PKC’83. Er wordt 
om 21.00 uur afgetrapt. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

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

Foto’s: Alle Oldenbeuving

Foto: Stoffer Bakker Sportfotografie
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Samen met Valthermond trotse koploper in de tweede klasse
‘Zeer geslaagde seizoenstart’ voor HOVC

Van een fantastische seizoenstart wilde HOVC trainer Erik de Jong na het gewonnen 
duel met WKE (0-2) niets weten. ‘Laten we het een zeer geslaagde seizoenstart 
noemen’, lachte de oefenmeester tevreden. HOVC had het in het eerste half  uur wat 
lastig met WKE’16, op basis van het laatste uur was de verrassende zege echter zeker 
verdiend te noemen. ‘Dit is natuurlijk geweldig voor de club. Deze uitslag was een 
aantal jaren geleden echt ondenkbaar geweest’, zei De Jong.

Doelpunten van Fokke en Spijker
In het eerste half  uur bleef  HOVC op de 
been. WKE’16 kreeg overigens in die fase 
ook al niet veel kansen. Verrassend genoeg 
openden de gasten na een half  uur de score. 
Doelpuntenmaker was Peter Fokke: 0-1. 
Op een belangrijk moment in de wedstrijd, 
pal voor de thee, verdubbelden de gasten 
zelfs de score. Nu heette Gert Jan Spijker de 
doelpuntenmaker.

Mooie krachtmeting
Wie gedacht had dat de gastheren het na 

de thee wel over een andere boeg zouden 
gooien, kwamen bedrogen uit. HOVC 
bleef  gemakkelijk overeind en kreeg via 
Jelle Siekman en Frank Fokke nog dotten 
van kansen om de score verder uit te 
breiden. ‘WKE’16 wilde wel, maar was toch 
tamelijk onmachtig’, analyseerde De Jong 
tevreden. Volgende week speelt HOVC 
tegen Annen. ‘Dat wordt opnieuw een mooie 
krachtmeting’, blikte de trainer alvast vooruit. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

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

Foto: Rianne van der Laan
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De Zwerfsteen  3/2022  is uit – ook te koop bij 
Bruna in Borger
Het historisch tijdschrift voor de regio 
Borger
Hieronder uit elk artikel een 
fragment:

Over op hol staande paarden 
(J. Eising Azn)
Na het einde van de oorlog 
in 1945 kwamen ongelukken 
met op hol slaande paarden 
minder voor, omdat geleidelijk 
aan de tractor zijn intrede 
deed. Toch waren er ook toen 
nog wel ongelukken. In Ees 
was landbouwer H. bezig 
met de korenoogst, toen de paarden  er met 
de maaimachine achter zich aan, vandoor  
gingen. Al hollende kwamen ze van de es  
in het dorp terecht. Ze kwamen tenslotte 
in botsing met de machine van landbouwer 
K. Het ene paard kwam  op deze machine 
terecht en werd bloedend verwond aan 
een der poten. De machine van H.  werd 
grotendeels verwoest. Of  H. verzekerd was 
tegen W.A., vermeldde de Asser Courant van 
1 augustus 1952 niet.

H. Tiesing schreef  over de bevolking van  
Borger die in 1672 vluchtte voor Bommen 
Berend.
Buinerholt - Nadat de Borgerders twee 
nachten in het holt hadden doorgebracht, 
waarbij de landbouwer Derks daags enige 
malen heen en terug reed, ging op de derde 
dag de burgemeester Harm Wanders op weg, 
om hen daar op te zoeken. Waarschijnlijk 
heeft hij hen door Derks laten bekend maken 
dat hun terugkomst in het dorp zeer gewenst 
was, en dat hij het geraden achtte, om nu 
naar de woningen en haardsteden terug te 
keren. Het Drentse gezegde: „Er giet niks 
veur de man zölfs," zal ook in die dagen zijne 
betekenis hebben gehad, zodat de schout 
ondervond, dat zijn persoonlijk optreden 
meer gewenst, ja, wel noodzakelijk was.

Lukas Hilbrands, manufacturier te 
Borger (W. Hilbrands)
Bevrijding - In april 1945 werd Borger 
bevrijd. Tijdens die bevrijding werd er vanaf  
de Eeserbrug geschoten op het huis van de 
toenmalige burgemeester, die woonde op de 
hoek Hoofdweg/Westdorperstraat. Ons huis 
stond hier tegenover, hoek Westdorperstraat/
Eeserstraat. Het huis van de burgemeester 
werd totaal kapot geschoten en ons huis bleef  
wonder boven wonder volledig gespaard. 
Mijn ouders (moeder hoog zwanger), 
Albert en de fam. Lutter met hun kinderen, 
Willem, Sientje en Geppie, schuilden in de 
kelder. Die angstige momenten zijn ze nooit 
meer vergeten. Wat slechts overbleef  van 
deze bombardementen op het pand van de 
burgemeester, was een stenen schuurtje. Die 
stond tegen het bosrand van het padenbosje. 
Dit schuurtje werd lange tijd het atelier van 
Hans Heyting.

Honderd jaar geleden (A.G. Liewes)
Borger, 25-09-1922 - Twee jeugdige knapen 

uit Borger begaven zich dezer 
dagen vanuit Rolde te laat op 
weg en verloren de richting van 
het fietspad naar Borger, zodat 
zij in het heideveld verdwaald 
raakten. Niet verlegen, zochten 
zij een geschikte legerplaats 
op, waar zij weldra insliepen, 
om bij het ontwaken in de 
opgaande zon de richting weer 
te vinden, zodat zij weldra het 
pad terugvonden en te zes uur 
gezond thuis kwamen. In de 

mening dat zij te Rolde zouden zijn gebleven, 
was er geen verlegenheid over hun uitblijven 
geweest.

Huizen van bewaring (W. Boezen)
In Drenthe stonden in de 19 eeuw 
passantenhuizen in de dorpen Borger, 
Coevorden, Dieverbrug, Emmen, Hoogeveen 
en Meppel. Coevorden was in Drenthe lange 
tijd de enige plaats waar recht werd gesproken 
en waar de veroordeling van ernstige 
misdaden plaatsvond. Later kreeg Assen deze 
functie. Moord, doodslag, mishandeling, 
brandstichting en verkrachting vielen onder 
de ernstige misdaden. De kleinere vergrijpen 
werden op de plaatselijke goorspraken 
behandeld.

Een greep uit de kinderjaren. (G. 
Dekkers – Smegen)
Zomers, als de koeien buiten waren
Was de koestal dus weer leeg
Dan ging pap daar schommels maken
Elk van ons, die er eentje kreeg.

En was het tijd van oogsten of  hooien
Nou, dan hadden we reuze pret
Want dan in het vak maar stoeien
En daar werd niet zo opgelet.

Afgestoft (R. Blom)
Van Tom Baas, een oud-inwoner van Buinen, 
kreeg ik een tekening van een paard. Hij 
vertelde dat hij toen hij op de lagere school 
zat, een keer werd meegetroond door vriend 
Geert Huiting naar zijn (oud)oom Jan. Op 
verzoek van Geert maakte oom Jan een 
tekening van een paard. ‘Het bijzondere was 
dat hij dit in eén beweging deed; het potlood 
kwam niet van het papier!’

Zaterdag 5 november 2022 wordt de 
donateursdag,  de zogenaamde Harm 
Tiesingdag,  gehouden in hotel Eeserhof  
(aanvang 14.00 uur) te Ees. Programma: 
de film ‘In en rondom Borger’ (Lorinde en 
André Rossing) en een ‘Voordracht over een 
dorp’ door Jan Germs.  Wilt U de Zwerfsteen 
ook ontvangen en donateur worden van 
de Stichting Harm Tiesing? A.G.Liewes,  
Waardeel 43, 9531 EB Borger of  0599 23 55 
11 of   b.liewes@home.nl.

Bovendien is dit nummer te koop bij Bruna 
te Borger.

Gasselternijveen legt SC Erica na rust op 
de pijnbank

Na een 2-2 remise tegen Weerdinge stond voor Gasselternijveen zondag het eerste 
thuisduel op de agenda. Tegenstander was SC Erica, door velen gezien als een 
voorname titelkandidaat. De bezoekers kwamen echter van een koude kermis thuis, 
want ‘Nieveen’ won op basis van de tweede helft terecht van de gasten: 2-0. Grote 
man bij de roodhemden was Wessel Koomans. Hij was namelijk verantwoordelijk voor 
beide goals van de thuisclub.

SC Erica voor de rust de betere ploeg
Gasselternijveen trainer Johan Hollen was 
na afloop eerlijk. ‘In de eerste helft hadden 
we niets te vertellen. SC Erica was veel beter 
en had in die fase kansen om de wedstrijd 
toen al te beslissen. Dat lieten ze echter na.’ 
Na de rust kwam de thuisclub als herboren 
uit de kleedkamer. De duels werden feller 
aangegaan en ook in defensief  opzicht stond 
het beter bij de thuisclub. 

De gasten raakten hoe langer hoe meer 
moedeloos van het dan gedisciplineerd 
spelende Gasselternijveen, waardoor de 
wedstrijd kantelde. Via twee prima goals van 

Koomans was de eerste driepunter van het 
seizoen vervolgens een feit.

Derby tegen Nieuw Buinen
‘Op basis van een betere tweede helft 
zou je kunnen zeggen dat we verdiend 
gewonnen hebben. Daar leek het in de 
eerste helft echter niet op. Met vier punten 
uit twee duels kunnen we spreken van een 
goede seizoenstart. In het eerste duel tegen 
Weerdinge kregen we wellicht wat te weinig, 
nu wat te veel. We kunnen nu echter met een 
prima gevoel toewerken naar de derby tegen 
Nieuw Buinen’, zei Hollen na afloop. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Buinerveen geeft niet thuis tegen 
Zwartemeerse Boys

Buinerveen verloor zondag in Zwartemeer met 4-2 van Zwartemeerse Boys. Op de 
zege voor de thuisclub viel weinig af  te dingen. Met name in de eerste helft gaf  de 
ploeg van trainer Willy Kral niet thuis. ‘Normaliter en met voldoende inzet hadden we 
gewoon van deze ploeg moeten winnen’, zegt Buinerveen speler Roy Feiken.
 
Van der Hooft mist strafschop
De wedstrijd had anders kunnen lopen als Jay 
van der Hooft bij een 0-0 stand een terecht 
toegekende strafschop wel had benut. Hij 
miste echter. Vervolgens werd Buinerveen 
door de gastheren onder de voet gelopen 
en was het na 45 minuten al 3-0 voor de 
thuisclub. ‘Er was voor de defensie echt geen 
houden aan in de eerste helft’, wist Feiken.
 
Fysiek en fel
Na de thee had Buinerveen de zaken wat 
beter onder controle. In die tweede helft 
wist het bovendien twee keer te scoren 
via David Karabed en Jay van der Hooft. 
Laatstgenoemde miste in de tweede helft 
opnieuw een strafschop, maar wist nu de 

rebound wel binnen te tikken. Uiteindelijk 
waren de twee treffers echter niet genoeg 
voor de zege, want Zwartemeerse Boys – dat 
opnieuw bijzonder fysiek en fel speelde- trok 
met 4-2 aan het langste eind.
 
Koster op de weg terug
Er was echter ook goed nieuws van het 
Buinerveen front, want David Karabed 
traint weer en is ook op de zondagen weer 
inzetbaar. Bovendien herstelt Patrick Koster 
prima van een blessure aan de achillespees. 
De routinier traint inmiddels weer en 
zal waarschijnlijk binnen enkele weken 
terugkeren in de ploeg van trainer Willy Kral. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Jay van der Hooft van Buinerveen mist zijn eerste strafschop tegen Zwartemeerse Boys - Foto: Harrie Meiringh

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 30 Sept 2022 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn:
1e plaats:         An v Leeuwen & Aad v Leeuwen 62,45%                                                                                                          
2e plaats          Annie Brouwer & Wia Schuiling 58,54%
3e plaats:         Minie Speelman & Anneke Super 53,39%
B Lijn:           
1e plaats:         Fiena Wolf  & Annie Dries 60,14%
2e plaats:         Rieky Zinger & Leo Hake 58,61%
3e plaats:         Ria Bosma & Henk Bosma 55,07%                            

Wilt U ook gezellig een middag Bridgen?  U 
bent van harte welkom. We spelen in 2 Lijnen 
A en B. We spelen iedere Vrijdagmiddag  van 
13.00 uur tot 16.30 uur in het Hunzehuys te 
Borger. Onze Kontributie is €18,-  per jaar. 
Zou u meer willen weten van onze club of  

wilt u zich aanmelden neem dan kontakt op 
met een van  het bestuur  : Jantje Boelema Tel 
0599 – 21 25 25, Henk Tewis Tel 0599 – 23 
64 08  , Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  
0599 – 23 80 30.

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

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar redactie@weekinweekuit.com
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Boswachter Linde Veldhoen: “We kijken terug op een druk, 
maar geslaagd seizoen”
Sinds 1 oktober einde seizoen betaald parkeren 
Gasselterveld
Het Gasselterveld en ’t Nije Hemelriek worden in Drenthe en ver 
daarbuiten geroemd om het heldere water, het tropisch witte zand en 
de prachtige omgeving. Ook dit jaar wisten duizenden badgasten hun 
weg te vinden naar de populaire zwemplassen. Sinds 1 oktober zijn de 
slagbomen van het betaalde parkeerterrein weer open: einde van het 
seizoen. Boswachter Linde Veldhoen van Staatsbosbeheer blikt terug op 
een geslaagde zomer.

Dat was me de zomer wel…
“Nou en of! Met meer dan 100 warme 
dagen en een hittegolf  die wel 10 
dagen duurde was het het warmste 
seizoen sinds we de zwemplas bij het 
Gasselterveld openden. Natuurlijk 
zochten dus veel mensen verkoeling. 
Op twee dagen was het zo druk dat alle 
parkeerplaatsen vol waren.”

In eerdere jaren leidden warme 
dagen nog wel eens tot chaos. Daar 
leek dit jaar geen sprake van.
“Samen met de provincie en de 
gemeente Aa en Hunze nam 
Staatsbosbeheer de afgelopen jaren 
maatregelen om het verkeer op drukke 
dagen beter te regelen. Vorig jaar 
zorgden we al voor extra toezicht en 
betere informatie. Voor de drukke 
dagen regelden we extra toiletten en 
fietsenstallingen. Omdat veel bezoekers 
met de auto komen, voerden we 
parkeerverboden op de toegangswegen 
in en we verhoogden het aantal 
parkeerplaatsen. Bezoekers moesten 
vanaf  dit jaar voor het eerst betalen 
voor het parkeren. En met acties 
probeerden we mensen uit de omgeving 
te verleiden met de fiets te komen. Al 
die maatregelen zorgden ervoor dat 
de bezoekersstromen goed geregeld 
werden. Chaos bleef  gelukkig uit.”

Bezoekers moesten voor het eerst 
betalen voor het parkeren. Wat 
waren de reacties?
“Aan het begin was het voor iedereen 
wennen, ook voor ons. Het systeem 
kampte met kinderziektes, en er was 
soms verwarring bij bezoekers over 
hoe alles werkte. Bovendien werden 

we een aantal keer geconfronteerd met 
vandalisme. Op een paar momenten 
stonden mensen in de file om eruit 
te kunnen, heel vervelend. Daar zit 
je na een gezellige dag zwemmen en 
zonnen echt niet op te wachten. In 
gesprek met bezoekers brachten we 
in kaart wat we moesten aanpassen. 
De meeste punten hebben we met 
een paar kleine ingrepen gelukkig snel 
kunnen oplossen. Zo hebben we tijdens 
drukke dagen en in de weekenden extra 
mensen ingezet om bezoekers uitleg 
en hulp te bieden. Ook hebben we een 
wifi-toegangspunt geplaatst om het 
internetbereik voor online betalen te 
verbeteren. Deze verbeteringen werden 
merkbaar gewaardeerd. Het positieve 
gevoel overheerst en wij gaan deze 
winter alle voorbereidingen treffen die 
we kunnen voor een zorgeloos zwem- 
en betaalseizoen in 2023.”

Waar gaat het parkeergeld naar toe?
“Ik heb sommige bezoekers wel horen 
zeggen: ‘dat is lekker verdiend voor 
Staatsbosbeheer’. Niets is minder 
waar; het parkeergeld wordt direct 
aan de zwemlocatie besteed. Van 
het parkeergeld kunnen we in het 
zwemseizoen verkeersregelaars inzetten, 
het vele afval afvoeren, de toiletunit 
huren en schoonhouden, vernielingen 
repareren, noem maar op. Dat moet 
allemaal betaald worden. Het is fijn dat 
het parkeergeld die kosten verzacht.”

En dan was er nog een nieuwe kiosk
“De pop-up kiosk ‘Strand 34’ stond 
deze zomer als proef  bij de zwemplas. 
Bezoekers konden er terecht voor 
eten en drinken en tegelijkertijd hield 

uitbaatster Siska Kanninga een oogje 
in het zeil. Ook hield ze samen met 
alle betrokken organisaties een speciale 
actie: wie op de fiets kwam, kreeg 
op bepaalde dagen een gratis ijsje. 
Bezoekers reageerden positief  op de 
komst van de kiosk, en wij waren ook 
erg blij met de samenwerking.”

Andere jaren bleef  er na warme 
dagen veel rommel achter. Zag je 
dat dit jaar ook?
“De zwemplas lag er dit jaar opvallend 
schoon bij, ondanks de grote drukte. 
We ruimden het strand steeds 
zoveel mogelijk tussendoor op. Op 
piekmomenten was dat soms lastig. Ik 
heb mij verbaasd over wat er tussen 
vuilnis lag; van opblaasflamingo’s 
tot statiegeldflessen. Je zou toch 
denken dat je die liever weer mee 
naar huis neemt. Siska Kanninga van 
de kiosk heeft enorm geholpen met 
het schoonhouden van het strand. 
Zij ruimde meerdere keren per 
dag op en ze hield maandelijks een 
schoonmaakevenement. En er waren 
mooie initiatieven vanuit de omgeving 
om mee te helpen opruimen, zoals 
laatst nog tijdens de World Clean 
Up Day. Geweldig hoe mensen 
zich belangeloos inzetten voor hun 
omgeving.”

Hoe gaat het nu verder?
“Staatsbosbeheer kijkt samen met 
de provincie en de gemeente Aa 
en Hunze terug op een druk, maar 
geslaagd seizoen. Alles wat we deze 
zomer hebben geleerd, nemen we 
mee naar volgend jaar. Ook gaan we 
samen verder met de ontwikkeling van 
het gebied. Zo gaan we deze winter 
aan de slag met het fietspad langs 
de Bosweg, die over een groot deel 
wordt verbreed. Over deze en andere 
aanpassingen hielden we in december 
2021 al een informatieavond, deze kun 
je nog terugkijken op de website van de 
gemeente Aa en Hunze.”

Iets nieuws van Klassiek in  
’t Veen te Valthermond
PIANODAG VOOR AMATEURS 
van 8 tot 88 jaar op 
zaterdag 12 november
GRATIS DEELNAME!
Wanneer krijg je de kans om als amateur pianist op een 
Steinway vleugel in de prachtige Rian de Waal concertzaal 
te spelen? In Concertboerderij d’Rentmeester, Zuiderdiep 
279, Valthermond. Dat kan bij ons!Ben je tussen de 8 en 
88 jaar en speel je klassieke of  lichte muziek? Meld je dan 
voor gratis deelname aan via info@klassiekintveen.nl. Je 
kunt maximaal 10 minuten spelen en een professionele 
jury luistert met veel genoegen naar je spel en geeft 
een beoordeling. Publiek is ook van harte welkom! Een 
entreekaartje kost slechts 5 euro, aan de zaal te betalen, 
bedoeld als bijdrage in de kosten.

Om 18 uur wordt bekend 
gemaakt wie aan de 
avondpresentatie mag 
deelnemen. Er wordt uit de 
diverse leeftijdscategorieën 
een keuze gemaakt. Er 
zijn verschillende prijzen 
te winnen, waaronder een 
geldbedrag van maar liefst 
250 euro, gratis coaching door 
een jurylid en vrijkaartjes 
voor concerten van Klassiek 
in ’t Veen voor het komende 
seizoen. Reden genoeg dus 
om je op te geven!

Geef  bij je aanmelding de 
volgende gegevens door: 
naam, adres, telefoonnummer, 
leeftijd, de muziek die je wilt 
spelen en met hoeveel mensen 
je van plan bent om te komen. 
Neem ook 3 extra kopieën 
mee voor de juryleden. En: we 
werken met een stopwatch, 
dus 10 minuten is overdag 
echt de max. Hou daar 
rekening mee bij de keuze 
van je muziekstuk. Tot 12 
november! 

Uitslagen bridgeclub 
‘t Aailaand in Nieuw Buinen
 
Er werd gesepeeld op dinsdag 27 September.
 
1e.  Ria Westen & Elt-Jan Danes
2e.  Grietje Hofsteenge & Dina Trip
3e.  Alie Lubbers & Hilde Pufkus
4e.  Eppie de Groot & Ben van Doorn
5e.  Susan v.d. A & Diewer Lutjes

Willem Sikkema en Elsina Nanninga in Gasselte zijn 
65 jaar getrouwd
Feest in Gasselte, waar Willem 
Sikkema en Elsina Nanninga 
woensdag precies 65 jaar getrouwd 
waren. Vanwege dit heugelijke feit 
bracht burgemeester Anno Wietze 
Hiemstra woensdag een bezoek aan 
het stralende echtpaar. ‘Het was 
héél erg mooi’, vertelt Willem. ‘De 
burgemeester is er wel anderhalf  
uur geweest en we hebben heel erg 
fijn gesproken. Bovendien kregen 
we van hem een prachtig boeket 
bloemen.’

‘Een schitterende dag’
De burgemeester werd op zijn beurt 
getrakteerd op koffie met gebak. ‘65 
jaar. Dat is inderdaad heel bijzonder’, 
zegt meneer Sikkema. ‘Ons geheim? 
Dat is vooral geven en nemen, denk 
ik. Als je tegenwoordig kijkt, dan gaan 
mensen al na vijf  jaar scheiden. Wij zijn 
gelukkig nog steeds samen en gelukkig.’ 
Meneer Sikkema weet nog precies waar 
hij zijn latere vrouw voor het eerst 
ontmoette. ‘Dat was bij de bioscoop 
in Stadskanaal. Ik ben helaas vergeten 
welke film er toen draaide’. Het 
gelukkige echtpaar heeft twee kinderen. 
‘We zijn woensdagavond met elkaar 
uit eten geweest. Ook dat was zeer 
gezellig. Al met al was het gewoon een 
schitterende dag. Het echtpaar woont 

al 55 jaar (!) naar volle tevredenheid in 
Gasselte. ‘Ook wat dat betreft zijn we 
honkvast. We wonen dus al 55 jaar op 
precies dezelfde plek. In Gasselte is het 

gewoon heerlijk wonen’, besluit meneer 
Sikkema. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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The Legends We’ve Lost
Buddy Vedder komt naar Emmen
Muziek overstijgt generaties. Daarom 
nemen Buddy Vedder & A Perfect 
Combination je op vrijdag 14 oktober 
mee terug naar de jaren ‘70 en ‘80, waar 
ze de helden eren die ons zijn ontvallen, 
maar die door hun muziek onsterfelijk 
zijn geworden. Van Hotel California tot 
Purple Rain en van Boogie Wonderland 
tot Beat It.
 
Beleef  de grootste hits van overleden 
‘Legends’ als George Michael, Prince, Michael 
Jackson, Glen Frey (The Eagles), Maurice 
White (Earth Wind & Fire) en Whitney 
Houston dankzij de swingende live band 
onder leiding van Danny Sahupala (Sister 
Sledge, Pointer Sisters). The Legends We’ve 
Lost is een feestelijke theatershow waarbij 
stilzitten onmogelijk is.

Buddy Vedder & A Perfect Combination 
staan op vrijdag 14 oktober om 20.00 uur in 
het ATLAS Theater. Een absolute must see. 
Kaarten zijn te koop via atlastheater.nl

Fotoclub Borger-Odoorn:
Foto van de maand gemaakt door Eric Dost
Na de zomerstop had de fotoclub weer 
haar maandelijkse fotobespreking. Dit 
keer was het thema: Dieren. Het aanbod 
was divers. Van klein (een sprinkhaan) tot 
groot (Schotse hooglanders). De meeste 
punten gingen naar Eric Dost. Hij had 
een schitterende, vertederende foto van 
twee jonge vosjes die heel knus tegen 
elkaar aanliggen vlak voor hun hol. Het 
was volgens Eric een nest van 5 jongen 
in de buurt van Exloo en gemaakt in mei 
van dit jaar.

De tweede plaats was voor Gea Bartelds 
met een foto van haar hond in het bos met 
mooi ochtendlicht. De derde plaats was voor 
Barelds Wiekema met een foto van een bonte 
vliegenvanger aan de rand van het water. 

In het spiegelbeeld was de vogel zeker zo 
scherp als de echte. Wil je ook een keer op de 
fotoclub komen? Neem dan contact op via: 
secretarisfcbo@gmail.com

Zaterdag 22 Oktober  in Valthermond
Drenthe Plat: Lekker lachen om Drentse 
humor
Decennialang genoot het drentse publiek van de jaarlijkse tournee`s van het 
humorgezelschap Drenthe Plat. Met hun “ Drentse humor op z`n best” stond de 
groep garant voor een heerlijke onbezorgde avond uit waar het publiek graag kwam 
genieten. Maar ook hier gooide de komst van de corona crisis danig roet in het eten. 
Gelukkig lijkt het leed nu geleden en vol overgave heeft Drenthe Plat zich gestort op 
het schrijven en ontwikkelen van een heerlijke nieuwe show, waarmee vanaf  begin 
Oktober weer langs schouwburgen en theaters wordt getoerd. De nieuwe voorstelling 
is het 45ste programma, dat Drenthe Plat voor het voetlicht brengt.

Het gezelschap heeft niets verloren van de 
energie, de power en de magie die een bezoek 
aan een avondje Drenthe Plat zo de moeite 
waard maakt. Want ook in het nieuwe seizoen  
is de echte, onvervalste drentse humor het 
hoofdingredient, waarmee de cabaretiers 
in de weer gaan. Prachtige anekdotes, 
doldwaze situaties en dolkomische typetjes 
wisselen elkaar af  in een heerlijke mix van 
humor en gein, waar de lachspieren zwaar 
op de proef  worden gesteld. En natuurlijk 
sluit Drenthe Plat ook dit seizoen af  met 
het succesduo Aaltje en Trijntje, twee al op 
leeftijd zijnde hartsvriendinnen , die uit de 
school klappen over hun belevenissen in 
het Drenthe van vroeger en nu. Heerlijke, 

herkenbare situaties maken de optredens van 
de dames tot een absoluut hoogtepunt in het 
drentse dialectrepertoire. Natuurlijk houden 
de Drenthe Plat spelers het niet alleen bij de 
humor. Ook de aanstekelijke drentse liedjes 
zijn bij deze kanjers in goede handen. Daarbij 
begeleiden de leden zichzelf  op een keur van 
instrumenten. 

Vanaf  Zaterdag 22 oktober is het nieuwe 
theaterspektakel van Drenthe Plat te zien in 
concertzaal D`Rentmeester, Zuiderdiep 279, 
Valthermond, telefoon 06 28 97 65 41.
De entreekaarten zijn nu reeds in 
voorverkoop verkrijgbaar aan de zaal. Voor 
meer informatie:  www.drentheplat.com.

Opgeven kan tot 16 oktober a.s.
Binnenkort Dorpsbrunch 2022 voor alle 
inwoners van Gasselternijveen
Op zondag 23 oktober a.s. wil dorpscoöperatie de Brug, na een onderbreking van  
‘twee Corona-jaren’ weer een dorpsbrunch voor alle inwoners van Gasselternijveen 
organiseren.

De brunch staat in het teken van ontmoeten 
en verbinden,  iets waar de dorpscoöperatie 
zich voortdurend graag voor blijft beijveren. 
De brunch, die van 11.00 uur tot 14.00 uur 
gehouden wordt in sportzaal de Strohalm, 

wordt gratis aangeboden en is bedoeld voor 
jong en oud. Opgave kan bij het Dorpsloket: 
06 – 28 35 98 41 / info@dorpscoopdebrug.nl  
en is mogelijk tot 16 oktober a.s.
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Thorsten Leeuw (22) eigenaar Expert 
Emmen en voetballer van Buinen
‘Ik had niet verwacht dat dit al zo vroeg op 
mijn pad zou komen’
Het heeft veel weg van een jongensboek. 
Zo studeer ja af  en zo ben je eigenaar 
van Expert Emmen. Het jongensboek 
in dit voorbeeld is geschreven door 
Thorsten Leeuw. Met 22 jaar is hij de 
jongste eigenaar ooit in de geschiedenis 
van Expert, een keten met landelijk 140 
winkels. ‘Ik heb altijd wel al in mijn 
hoofd gehad dat ik ooit eens eigenaar van 
Expert Emmen zou willen zijn. Dat dit 
nu al op mijn pad is gekomen, had ik zelf  
ook niet verwacht’, vertelt Leeuw.

Met de paplepel ingegoten
Aan de andere kant is het ook weer niet heel 
verrassend allemaal. Ga maar na; Thorsten’s 
moeder runt Expert Stadskanaal en was 
voorheen eigenaar van Euronics Leeuw in 
Borger. Bovendien is zijn stiefvader eigenaar 
van Expert Drachten. Ook zijn vader heeft 
een geschiedenis in de witgoedservice. Het is 
Thorsten dus echt met de paplepel ingegoten. 
‘Emmen heeft me altijd al getrokken. Het is 
een mooie, grote plaats en ik voel een klik 
met de mensen die in de winkel komen. Dat 
is best belangrijk. Ik heb mijn stiefvader wel 
eens geholpen in Drachten, en dat zijn toch 
weer heel andere mensen. Ik voel me dus als 
een vis in het water in Emmen.’

‘Potential’ groep
Leeuw liet de regiomanager al weten dat 
mocht Emmen ooit vrijkomen, hij aan de bel 
moest trekken. Dat moment kwam dus eerder 
dan verwacht. ‘De eigenaar was toen 63. Ik 
had gedacht dat het dus nog wel een jaar of  
drie, vier zou gaan duren. Niets bleek minder 
waar.’ Opvallend; voor Leeuw eind augustus 
eigenaar werd van Expert Emmen, werkte 
hij nooit fulltime. Toch werd hij met open 
armen ontvangen door de Expert familie. ‘Ik 
ken vrijwel iedereen binnen de organisatie. Ik 
was dus al een bekend gezicht en natuurlijk 
kent iedereen ook mijn moeder en stiefvader. 
Dat heeft natuurlijk geholpen toen ik in beeld 
kwam. Ik zat bovendien in een zogenaamd 
‘potential’ groep. Dat is een groep met jonge 
ambitieuze medewerkers binnen Expert’, zegt 
Thorsten.

Leeftijdsverschil
En nu runt hij dus een eigen zaak met zeven 
personeelsleden. Die zijn met uitzondering 
van een weekendkracht allemaal (behoorlijk) 
ouder dan hij zelf. ‘Ik had overigens al stage 
gelopen in Emmen, dus een deel van de 
medewerkers kende ik al. Toen bekend werd 
dat ik eigenaar werd, heb ik met iedereen 
gesproken. Ik kon me goed voorstellen dat er 

vraagtekens waren wat betreft mijn leeftijd. 
Aan de andere kant kenden ze ook mijn 
moeder en stiefvader al. Tot op heden gaat 
het allemaal prima.’

Ambities
Natuurlijk is Expert thuis vaak ook het 
gesprek van de dag. ‘Ik woon nog thuis en 
dus hebben we het er onder het eten altijd 
wel even over. Ik ervaar ook de steun van 
thuis en dat voelt goed. En als we een keer 
een discussie krijgen, dan kan ik altijd nog 
zeggen dat ik van ons drieën de grootste 
Expert heb, haha.’ Wie denkt dat Leeuw nu 
geen ambities meer heeft, komt bedrogen uit. 
‘Die heb ik nog wel degelijk. Ik zou op den 
duur in de buurt graag eigenaar willen worden 
van meerdere Expert winkels en zou dan 
graag werken met een centraal magazijn’, zegt 
Thorsten. ‘En wie weet kan ik in de toekomst 
de zaak van mijn moeder wel overnemen, 
al zal dat zeker nog wel een jaar of  vijftien 
duren.’

Voetbal als uitlaatklep
Voor Thorsten Leeuw geldt voetbal nog 
steeds als ideale uitlaatklep. Leeuw is 
succesvol aanvaller bij vierdeklasser Buinen. 
‘ Voor voetbal maak ik graag tijd vrij. Als ik 
voetbal, denk ik verder even helemaal nergens 
aan. Het is inderdaad de ideale uitlaatklep en 
ik zou het voetbal niet graag willen missen. 
Voorlopig gaat het prima met onze ploeg. We 
hebben een nieuwe trainer, we voetballen nu 
heel anders en ik heb vertrouwen in een leuk 
seizoen.’ (Week in Week uit/Vincent Muskee)Terugblik jeugdactiviteiten Nationale 

Sportweek in Borger-Odoorn
Nog nooit eerder hebben zoveel kinderen uit Borger-Odoorn bewogen in de Nationale 
Sportweek. Alle activiteiten na schooltijd zaten bomvol! Minimaal 40 kinderen of  
meer deden per middag mee aan de verschillende activiteiten. Jachtseizoen, survival, 
bosspelen, stoer bij de boer, alles sloeg aan bij de jeugd.

Sportdagen
De combi coaches sport van de gemeente 
Borger-Odoorn organiseerden in deze week 
ook nog 3 sportdagen. Dit deden ze samen 
met 7 basisscholen uit de gemeente. Er was 
een sportdag voor groep 3-4, voor groep 
5-6 en voor 7-8.  In totaal waren er deze 
dagen meer dan 600 kinderen in beweging! 
En heel mooi dat er leerlingen van het Esdal 
College uit Borger aanwezig waren om te 
helpen. Voetbalvereniging de Treffer’16 uit 2e 
Exloërmond heeft een veld ter beschikking 
gesteld. Het dorpshuis in 2e mond was de 
uitvalsbasis en verzorgde de catering. En de 
COOP uit Odoorn stelde voor elk kind een 
stuk fruit beschikbaar.

Kalenderactie
Naast bewegen werd er ook aandacht besteed 
aan een gezonde leefstijl in het algemeen. Er 
is een kalender gemaakt waarop leerlingen en 
hun ouders 2 weken lang bij kunnen houden 

of  ze voldoende slapen, ontbijten, voldoende 
fruit en groente eten en voldoende bewegen. 
9 basisscholen hebben meegedaan aan de 
kalender actie. De kalender zorgt voor een 
stukje bewustwording bij ouders en kinderen. 
De deelnemende scholen hebben als beloning 
een beweegpot mogen uitkiezen en de 
winnende school (met de meeste ingevulde 
kalenders) wint nog een andere toffe prijs. 
Deze winnaar wordt binnenkort bekend 
gemaakt.

Sportieve week
De combi coaches onderwijs en sport kijken 
tevreden terug op een zonnige, sportieve 
beweegweek. Niet alleen kinderen waren 
actief  in die week maar ook veel volwassenen 
hebben meegedaan aan activiteiten. Wie ook 
in beweging wil komen, maar niet weet bij wie 
en waar, kan contact opnemen met één van 
de combicoaches of  kijk op  
www.actiefborgerodoorn.nl.

‘Het was echt fantastisch’
Ruim tweehonderd mensen genieten van 
reünie St. Antoniusschool 

In zalencentrum De Schaapsberg bezochten zaterdag ruim tweehonderd mensen 
de reünie van de St. Antoniusschool in Musselkanaal. Daarbij waren een aantal 
bijzondere gasten. ‘Al met al was het een fantastische dag’, zegt Maria Sanders 
namens de organisatie. De reünie werd gehouden vanwege het heugelijke feit dat de 
school ondertussen al een eeuw bestaat.

Ruim tweehonderd gasten
‘De school zelf  had eerder dit jaar al aandacht 
besteed aan het eeuwfeest’, zegt Sanders. ‘Wij 
vonden echter dat er ook een reünie moest 
komen, iets dat we 25 jaar geleden ook al 
hebben georganiseerd. En dus hebben we 
meteen zaken gedaan; we hebben direct een 
zaal vastgelegd en muziek geregeld. Vanaf  
dat moment hebben we geprobeerd zoveel 
mogelijk mensen te bereiken. Iedereen die 
actief  is geweest op de school – leerlingen 
en leerkrachten maar bijvoorbeeld ook 
luizenmoeders- was welkom’, zegt Sanders. 
Zaterdag bleken ruim tweehonderd mensen 
bereid om naar Zandberg af  te reizen. ‘We 
hadden helemaal geen programma. We 
hebben eten geregeld, voor muziek gezorgd 

en verder was het vooral bijpraten. Hoe leuk 
mensen het vonden bleek wel uit het feit 
dat we ze bij wijze van spreken de zaal uit 
moesten jagen, haha. We hebben om 00.00 
uur de muziek uitgezet, maar een uur later zat 
het nog gewoon vol’, lacht Sanders.

Hoog bezoek uit Australië
Een van de deelnemers aan de reünie was 
Johan Scholte-Aalbes. ‘Hij woont al 52 jaar 
in Australië. Eens in de vijf  jaar komt hij 
naar Nederland. Hij zou aanvankelijk eerder 
naar Nederland komen, maar toen hij hoorde 
dat er een reünie was, heeft hij zijn schema 
meteen aangepast. Dat was echt prachtig.’’ 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Dorpsmarkt in Buinen: van en voor het 
dorp
In Buinen werd onlangs een kleine 
dorpsmarkt gehouden. De markt maakte 
onderdeel uit van de burendag en het 
motto van de markt was dan ook ‘van 
en voor het dorp’. Plaats van handeling 
was het pleintje voor de ingang van de 
sportzaal. ‘We kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde markt’, zegt Trijnie 
Piek, secretaris van Stichting Dorpshuis 
Buinen.

‘Positieve reacties’
‘Ons doel was om iets voor het dorp te 
organiseren en om de inwoners daar zelf  
nadrukkelijk bij te betrekken’, legt Piek 
uit. ‘In elk dorp zijn wel mensen te vinden 
met een bijzondere hobby en dat bleek in 
Buinen niet anders’, vertelt ze. En dus was er 
bijvoorbeeld iemand die lid is van Groei & 
Bloei met plantjes aanwezig en werd er door 
een inwoner van Buinen prachtige keramiek 
verkocht. ‘Er was zelfs iemand die messen 
maakte en die waren echt prachtig.

Ook was op de markt zelfgemaakte jam te 
koop. Het leuke is dat je door zo’n markt 
ontdekt wat er eigenlijk allemaal in het 
dorp gebeurt en gemaakt wordt’, zegt Piek. 
Bezoekers konden na het zien van al het 
moois overigens bij een ijskraam terecht. 
De markt werd door zowel de deelnemers 
als de bezoekers gewaardeerd. ‘De reacties 
waren zeer positief ’, weet Piek. En dus is de 
kans aanwezig dat er ook volgend jaar een 
dergelijke dorpsmarkt gehouden wordt, al 
wilde Piek dat nu nog niet beloven.  (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Robert Smit
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Ingezonden brief
Gaat het geld uitgeven beginnen?
Het is zover! Op de agenda van de komende oriënterende 
gemeenteraadsvergadering (13/10) staat de wijziging van het 
bestemmingsplan met dorpsplein en Hallenhoes op de agenda. De 
gemeenteraad wordt later gevraagd in te stemmen met een project dat meer 
dan 2,3 miljoen kost. Het merendeel is gemeentelijk geld. De subsidie (ook 
dat is geld van ons) is minimaal. Voor een noodzakelijke lening, van € 450.000 
door een aantal ondernemers, staat de gemeente borg . Wie die ondernemers 
zijn, daarover wordt niet gerept. Mag ik raden? De Dorpsraad (Dr) heeft voor 
dit voorstel een exploitatieopzet aangeleverd, die net als bij de presentatie op 
het D’Exels festival Exloo 2021 gebakken lucht is. Men heeft er in vergelijking 
met 2021 nog 10.000 af  kunnen halen. Gemeenteraad, ik schreef  al eerder: Let 
op onze portemonnee. De tijd is er niet na om onnodig geld uit te geven. Dit 
plan gaat uiteindelijk nog veel meer kosten. Bovendien lees ik in het voorstel 
dat de risico’s vooral bij de beheersstichting en de ondernemers ligt. Let u op 
het woordje vooral!

Al eerder schreef  ik dat het Hallenhoes 
volstrekt onnodig is. Volgens de 
Dr, dat staat ook in het voorstel, is 
het een wens van de bewoners om 
een multifunctioneel centrum voor 
het Schapeninformatiecentrum, 
het toeristisch Informatie Punt 
(TIP), weekmarkt, verhuur voor 
ondernemersactiviteiten en Open Science 
Hub te realiseren. Er was en is geen 
vraag. Het is een vorm van wensdenken 
van de Dr. Ik denk niet dat Exloo, 
zoals wordt geschreven, dit wenst en 
dat het draagvlak minimaal is. Op de 
bijeenkomsten waren veelal nog geen 
100 inwoners. Een lijst van meer dan 
100 reacties die vorig jaar naar de Dr is 
gestuurd, heeft de voorzitter niet (willen) 
lezen. Waar (een) Wil is, is maar één weg.

Een paar kanttekeningen

• In de exploitatie staat dat men denkt 
dat de markt geld gaat opleveren. Drie 
van de vier marktlieden heeft een eigen 
kar. Die gaan toch niet in het Hallenhoes 
staan?
• Er komt een vershal en horeca. Gaan 
we onze eigen ondernemers in de wielen 
rijden? Kan mij niet voorstellen dat de 
Spar of  Landwinkel op een versmarkt 
zitten te wachten en de horeca niet op 
verdere concurrentie.
• Veertig zondagmorgens per jaar een 
bijeenkomt voor klassieke muziek en 
ook nog 32 keer een dinsdagavond een 
cursus met klassieke muziek. (opbrengst 
€ 4600). Ik zie het al volstromen…
• Er wordt bijna een halve ton verwacht 
van huuropbrengsten (waaronder € 
12000 huur van Schutrups, Puur Exloo 
en anderen. Papier is gewillig!
• Huuropbrengst van TIP en 
schapeninformatiecentrum is weer 
gemeentelijke geld.
• Hoeveel geld gaat de gemeente 
uittrekken voor de inrichting van het 
nieuwe schapeninformatiecentrum? Steek 
dát geld in het (noodzakelijk) vernieuwen 
van het huidige infocentrum (kooi en 
infocentrum horen bij elkaar) en doe als 
dat te regelen is Astron in het voorhuis.
• Eerder heeft Astron op het D’Exels 
festival Exloo 2021 aangegeven dat ze 
niet veel geld (geen € 7500) over heeft 
voor de huur.
• Zijn er trouwens geen 
personeelskosten voor het Hallenhoes? 
Wie is er dagelijks? Trekt de Dr langdurig 
een blik met vrijwilligers open?
• Een flink aantal activiteiten kunnen 
in het Dorpshuis (blijven). We moeten 
de levensvatbaarheid van het huidige 
dorpshuis niet verminderen.
• Met de huidige gasprijzen lijken mij de 
energielasten  
(€ 10.000) aan de lage kant zijn.

Woningbouw voor Exloo!
Uitbreiding van Exloo is hard nodig. 
Plan De Gloep lijkt (?) niet door te 
gaan. Is ook ontzettend duur. Exloo 

heeft woningbouw nodig: starters 
en levensloopbestendige woningen. 
Gemeente dient daarin toch het 
voortouw te nemen? De Dr zegt dat 
woningbouw in het centrum volgens 
het bestemmingsplan niet mag. Als dat 
al zo is, dan kan het bestemmingsplan 
toch ook daarvoor worden aangepast. 
Woningbouw op deze centrumlocatie, 
ook op dat van Smeman (daar mocht 
geen woningbouw is gezegd), meenemen 
in een nieuw bestemmingsplan. Een 
goede vorm van inbreiding.

Gemeente begin aub nu met het maken 
van plannen voor de drie voetbalvelden. 
Niet wachten tot er niet meer wordt 
gevoetbald. Daar mogelijkheden 
scheppen voor betaalbare starters- en 
levensloopbestendige woningen. Dat is 
wenselijk voor het dorp. Hiermee komt 
geld binnen i.p.v. dat er wordt uitgegeven.

Bewegingspark en het gebint
Het idee van een bewegingspark is 
weggegooid geld. Bedacht door de DR 
en een aantal liefhebbers. Er beweegt 
niemand! Op het terrein Smeman is 
inmiddels het gebint verschenen (uit 
de nooit gebruikte belevingstuin). Gaat 
dienen als schuilplaats voor buspassagiers 
en fietsenstalling, zit- en rustplaat voor 
toeristen (met wellicht een waterpunt 
WMD), ontmoetingsplek voor inwoners 
enz. Hopelijk geen hangplek. Beter 
was geweest dat de vorige wethouder 
Verkeer van Qbuzz had geëist de route 
zo te maken dat het mooiste bushokje 
van Drenthe in gebruik was gebleven. 
Ook denkt men er aan het hofje van 
Smeman te herstellen, met het weiden 
van een kleine groep schapen. Plannen 
uit de koker van de Dr. Is het dorp 
daar in gekend? Is dit wel volgens het 
bestemmingsplan?

Dorpsraad
Het wordt tijd dat de gemeente 
overweegt of  de Dr wel dé instantie is, 
die het hele dorp vertegenwoordigt en 
niet alleen bestaat uit een paar hobbyisten 
en de mening weergeeft van ongeveer 
100 mensen. Democratie is iets anders! 
We hebben een gekozen gemeenteraad, 
plus een college en gemeentelijke 
organisatie. Daarvan moeten visie, 
plannen en ideeën komen en dan worden 
besproken met de inwoners. Laat de 
DR zich bezighouden met (feestelijke) 
activiteiten. De uiteindelijke opkomst en 
deelname geeft dan het draagvlak en de 
wenselijkheid wel aan.

Gemeenteraad bespreek met uw 
achterban wat wenselijk is voor Exloo, 
onze gemeente en de gemeentelijke 
portemonnee. Beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald!

Roelof  Hoving, Exloo
(roelofhoving@ziggo.nl)

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
 
Zaterdag 8 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Wereldwijd is 
er aandacht voor hospice- en palliatieve zorg. Ondersteuning van mensen in de laatste 
levensfase en hun naasten vormt een belangrijk onderdeel van deze zorg. Acanthis 
is een organisatie die zich in Drenthe inzet voor mensen die thuis willen sterven. De 
ruim 40 vrijwilligers die verbonden zijn aan Acanthis thuisinzetten ondersteunen de 
mantelzorgers en de beroepsmatige zorg in deze bijzondere periode.
 
Dit doen zij door bijvoorbeeld taken van 
de mantelzorgers over te nemen zodat zij 
even tijd voor zichzelf  hebben of  een nacht 
rustig door kunnen slapen. Wetend dat er 
een ervaren vrijwilliger aanwezig is die een 
luisterend oor en emotionele ondersteuning 
biedt kan de rust geven die op dat moment 
zo hard nodig is. Het is niet de gemakkelijkste 
vrijwilligersbaan, maar de dankbaarheid van 
de gasten is altijd groot en het gevoel om 
écht iets te kunnen betekenen is onbetaalbaar 
en is een verrijking van uw leven. Alle 
vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding en 
worden zorgvuldig begeleid. Wat veel mensen 
niet weten is dat er aan de hulp van onze 
vrijwilligers geen kosten zijn verbonden.
 
Inwoners uit Noord-Midden Drenthe en 
Zuid Oost Drenthe die interesse hebben om 
zich met name ’s nachts in te zetten voor 
mensen in de laatste levensfase zijn van harte 
uitgenodigd om vrijblijvend kennis te maken 
en te horen wat waakzorg precies inhoudt. 

Zij kunnen voor meer informatie terecht op 
www.acanthiszorg.nl en kunnen een afspraak 
maken om kennis te maken met één van onze 
coördinatoren.

Naast het inzetten van vrijwilligers bij mensen 
thuis, zet Acanthis ook 240 vrijwilligers in 
bij de hospices in Hoogeveen, Emmen en 
Meppel. Heeft u daar belangstelling voor dan 
kunt u ook contact opnemen met één van 
onze coördinatoren via www.acanthiszorg.nl
 
De Internationale Dag van de Palliatieve 
Zorg is de Nederlandse variant van de World 
Hospice and Palliative Care Day, die jaarlijks 
georganiseerd wordt op de tweede zaterdag 
in oktober. De dag is bedoeld om wereldwijd 
aandacht te geven aan hospice- en palliatieve 
zorg. In een groot aantal landen worden er 
rond die dag evenementen georganiseerd. 
Het thema is dit jaar ‘Healing Hearts and 
Communities’.

‘Is Uwe Seeler een schlagerzanger?’
Uwe Seeler Memorial in Musselkanaal

Bij de voetbalvereniging Musselkanaal werd zaterdag de Uwe Seeler Memorial 
gehouden. Zoals bekend overleed de ex spits van HSV, Cork City en West-Duitsland 
in juli van dit jaar. Zeker ook in Oost Groningen was de spits van HSV mateloos 
populair, al bleek dat de jeugd van tegenwoordig geen enkel benul had wie Uwe Seeler 
dan wel was. ‘Toen bekend werd dat we hier de Uwe Seeler Memorial gingen houden, 
kreeg ik vooral de vraag wie Uwe Seeler was en of  hij misschien een schlagerzanger 
was’, vertelt Bert ten Hoff, namens Musselkanaal verantwoordelijk voor de organisatie 
van de dag die als zeer geslaagd beschouwd kon worden.

Goede, sportieve en hardwerkende spits
‘Er waren ongeveer 25 mensen op het 
evenement afgekomen’, weet Ten Hoff. 
‘Er was zelfs iemand uit Sneek en een 
handjevol uit de stad Groningen. Ook ik 
was vroeger groot fan van Seeler. Ik ben 
met hem opgegroeid. In mijn tijd was het 
voor de voetballiefhebber vaste prik om 
zaterdagavond om 18.05 af  te stemmen op 
de Duitse televisie en om de samenvattingen 
van de wedstrijden in de Bundesliga te kijken. 
En dan zagen we vrijwel altijd Uwe Seeler 
schitteren. Hoewel ook ik best een hekel 
aan Duitsers had in die tijd, was ik toch fan 
van Seeler. Het was een goede, sportieve en 
hardwerkende spits’, weet Ten Hoff  zich nog 
goed te herinneren.

Film en quiz over het leven van Uwe 
Seeler
In Musselkanaal kon op een speciale torwand 

geschoten worden; drie keer beneden en drie 
keer boven. Uiteindelijk wist Niels Becker, 
speler van de hoofdmacht van Musselkanaal, 
deze strijd te winnen. Hij wist de bal drie keer 
door het gat te schieten. Vervolgens kregen 
de belangstellenden een film van drie kwartier 
te zien over het leven van Uwe Seeler en 
was er een door Dick Heuvelman – zelf  niet 
aanwezig- samengestelde quiz. Vervolgens 
wachtte nog het lievelingsgerecht van Seeler, 
kartoffelsalat met worst. ‘Het was al met al 
hartstikke leuk en gezellig. Overigens moet 
je mij niet als drijvende kracht achter dit 
evenement benoemen. Want die eer komt 
toch echt Wim Mensen toe’, zegt ten Hoff, 
die tenslotte meldt dat de Uwe Seeler quiz 
gewonnen werd door Machiel Akkerman en 
Bert Doldersum. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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37 Dinsdag 4 oktober 2022FEEST IN BUINEN: DE BUUNER BEER WAS HELEMAAL LOS!
Een ding is zeker; feestvieren kunnen ze in Buinen. 
Dat bleek het afgelopen weekend maar weer eens, toen 
onder auspiciën van de Stichting Buuner Beer weer een 
zeer geslaagd dorpsfeest gehouden werd.

Opnieuw was de organisatie er in geslaagd om een 
programma te bieden met voor elk wat wils. Zo begonnen 
de festiviteiten op vrijdag met een playbackshow voor 
kinderen. Vervolgens mochten buurten het tegen elkaar 
opnemen op het podium.

En aan playback talent geen gebrek in Buinen, zo werd 
duidelijk. Ook op zaterdag was er van alles te doen. Zo was 
er in de middag een vossenjacht voor kinderen, gevolgd 
door een kinderdisco. Daarna was het de beurt aan de 
volwassenen die genoten van ‘Das Buuner Oktoberfest’. 
Feestband Moeflons bleek precies de juiste band en slaagde 
er in om de Buuner Beer helemaal los te krijgen. Op de 
afsluitende zondag was er nog een zeskamp en was er 
opnieuw live muziek met medewerking van 5th Wheel uit 
Valthe. Op naar volgend jaar! (Week in Week uit/Vincent 
Muskee) (Foto’s: Andries Middelbos)
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Genieten in ATLAS Theater voor blinden 
en slechtzienden
In het ATLAS Theater in Emmen kunnen blinden/slechtzienden in het nieuwe 
seizoen genieten van voorstellingen door middel van een blindentolk.

Het ATLAS Theater is een nieuwe 
samenwerking aangegaan met stichting 
‘Kom het Zien!’. Zij maken het voor mensen 
met een visuele beperking mogelijk om een 
theatervoorstelling écht live mee te beleven. 
Hoe het werkt? Een blindentolk beschrijft 
wat er allemaal op het toneel gebeurt. De tolk 
doet live verslag, net zoals een sportjournalist 
op de radio. De blinde of  slechtziende 
bezoeker zit gewoon in de zaal en kan via een 
draadloze koptelefoon de extra info van de 
tolk horen.

Musicals The Prom & Grease
De twee musicals The Prom op zaterdag 19 
november en Grease op vrijdag 26 mei zijn 
toegankelijk voor publiek met een visuele 
beperking. Bij deze voorstellingen is vooraf  
een speciale inleiding met ‘meet & feel’. 
“Hier worden de kostuums en het decor 
beschreven, kunnen rekwisieten van dichtbij 
bekeken en gevoeld worden en kan worden 
kennisgemaakt met de spelers. Zo is theater 
leuk voor iedereen, óók als je minder of  niets 
ziet.” Aldus Theaterdirecteur Machteld van 
der Werf.

Een blinde dame vertelt: “Ik ben ook gewoon 
een mens. Ik woon in een gewoon huis, 
ik heb kinderen die gewoon naar school 
moeten. Dan wil ik ook wel eens gewoon 
naar het theater kunnen. Laatst ging ik naar 
een voorstelling zonder blindentolk. Ik 
hoorde anderen lachen, maar ik had geen 
idee waarom. Als er audiodescriptie is kan ik 
alles gewoon zien, terwijl ik geen steek zie. 
Geweldig!”

Zie www.atlastheater.nl voor meer informatie 
en de mogelijkheid tot het bestellen van 
kaarten.

Carspel Oderen 25 jaar gevierd in 
Dorpshuis in Valthe

Op 2 oktober bestond de Historische 
Vereniging Carspel Oderen (voormalige 
gemeente Odoorn) 25 jaar. Carspel 
Oderen geeft vier keer per jaar Spitwa(a)
rk uit. Volgend jaar bestaat het blad 25 
jaar. Inmiddels is zo’n 4000 pagina’s 
Odoorner geschiedenis, waaronder veel 
zogenaamde oorlogsnummers, vastgelegd.

Feestelijke bijeenkomst
Zaterdagmiddag werd het 25-jarig jubileum 
gevierd met een gevarieerd programma in een 
volle zaal van het Het Dorpshuis in Valthe. 
Veel leden, zusterverenigingen en wethouder 
Henk Zwiep waren aanwezig.

Na het openingswoord en de terugblik 
van voorzitter Roelof  Hoving begon het 
programma. De bezoekers hoorden eerst naar  
troubadour Geert van Wiek uit Leeuwarden. 
Hij zong zijn liedjes in het veenkoloniaals. 
Geert van Wiek  (Thale de Roo) is deels 
opgegroeid in Valthermond. Hij woont nu in 
Leeuwarden en putte uit zijn ruime repertoire 
met veenkoloniale liedjes.

Aagje Blink uit Emmen las in het Drents 
voor uit eigen werk. Ze is bekend van haar 
columns, die tot 2020 regelmatig verschenen 

in het Dagblad van het Noorden. Ook gaf  
ze twee boeken uit. Drie jaar terug kwam 
de bundel Elkien mankeert wal wat. Vorige 
maand zag haar eerste roman Verleuren 
het licht; een boek over een tiener die 
haar moeder van de een op de andere dag 
kwijtraakt.

Ook waren er vier professoren. In hun 
programma Onder Professoren werden de 
aanwezigen aan de tand gevoeld over het 
Drentse  gezegden en hun kennis over de 
regionale geschiedenis.

25 jaar activiteiten
Samen met de Stichting Harm Tiesing gaf  
Carspel Oderen een tweetal boeken uit; 
Oorlogssporen en Verhalend verleden. 

Er werd een beeld van Max Douwes in 
Klijndijk gerealiseerd, maar ook werden twee 
historische fiets/wandelroutes gemaakt. In 
2013 werd het beoogde massagraf  in het 
bos tussen Exloo en Ees aan de vergetelheid 
onttrokken en eveneens is de grootste en 
wellicht de enige waterval van Drenthe in het 
Hunzebos weer zichtbaar hersteld.

Vorig jaar zijn informatiepanelen neergezet 
op plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog 
vliegtuigen zijn gecrasht. Binnenkort volgen 
er nog twee panelen. In 2022 werden vijf  
Stolpersteine gelegd in samenwerking met 
St. Cultuur Historische Waarden in de 
Veenkoloniën en Valtermond.nu  Kortom de 
HV Carspel Oderen was er in de afgelopen 
25 jaar. (Foto’s van Roelf  Hoving en Jan Ottens)

Voorzitter Roelof  Hoving

Petit four gemaakt door bakker Kuipers uit Valthe

Geert van Wiek Aagje Blink

Onder professoren

Schaakclub Valthermond naarstig op zoek naar 
nieuwe leden
‘Er moeten toch wel meer mensen in 
Borger-Odoorn zijn die schaken leuk 
vinden?’
Het gaat niet goed met de schaaksport. De belangstelling van mensen om zich aan te 
sluiten bij een club, neemt af. Alleen in de wat grotere plaatsen lijkt nog plaats voor 
een vereniging. En dus heeft ook Schaakclub Valthermond het moeilijk om het hoofd 
boven water te houden. ‘We hebben nu nog dertien leden. In de hoogtijdagen waren 
dat er tussen de dertig en de veertig. Bij die dertien zitten ook nog een aantal leden 
die zijn overgekomen van de opgeheven club in Stadskanaal. We kunnen dus zeker 
nieuwe leden gebruiken’, zegt voorzitter Jan Lukas Meijer.

Sociaal gebeuren
De naam Schaakclub Valthermond 
doet vermoeden dat Valthermond het 
zenuwcentrum is van de activiteiten van 
de club. Niets is echter minder waar. ‘ 
Volgens mij spelen we zeker al tien jaar in 
het dorpshuis in Valthe, elke maandagavond 
vanaf  19.30 uur. Ik beschouw dat zelf  nog 
steeds als een hoogtepunt van de week. We 
spelen dan de interne competitie, maar het 
is ook gewoon een heel sociaal gebeuren. 
En net als bij andere sporten drinken we na 
afloop samen wat. Het is dus ook gewoon 
heel erg gezellig’, zegt Meijer. 

‘Iedereen kan bij ons terecht’
Meijer c.s. probeerden al van alles om nieuwe 
leden aan zich te binden. In feite bleek alleen 
caféschaken een succes. Het is ondertussen 
echter al weer enige tijd geleden dat er een 
nieuw lid verwelkomd kon worden. ‘Ik 
begrijp dat niet echt. In de gemeente Borger-
Odoorn moeten toch mensen zijn die kunnen 
schaken en die dat ook leuk vinden. Dan 
kijk ik behalve naar Valthe en Valthermond 
ook naar bijvoorbeeld Borger en Odoorn. 

Misschien denken mensen dat je ontzettend 
goed moet kunnen schaken. Dat de drempel 
heel hoog is. Niets is echter minder waar. 
Iedereen kan bij ons terecht. Het niveau doet 
er niet toe. Ook de huisschakers zijn meer 
dan welkom om lid van onze club te worden’, 
zegt Meijer.

Elke maandagavond in het dorpshuis in 
Valthe
Behalve dat er een interne competitie 
gespeeld wordt, neemt Schaakclub 
Valthermond ook nog deel aan de Nosbo-
competitie. De club komt uit in de eerste 
klasse. ‘Van onze dertien leden spelen er elf  
ook in competitieverband. Dat is onderdaad 
zo’n beetje heel de club, haha. Ja, de eerste 
klasse is een leuk niveau’, weet Meijer. 
Mensen die kunnen schaken en die zich aan 
willen sluiten bij een leuke club, zijn elke 
maandagavond vanaf  19.30 uur welkom in 
het dorpshuis in Valthe. Mensen die eerst 
meer willen weten, kunnen ook eerst bellen 
met Jan Lukas Meijer: 0591-513726.  
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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