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Inwoners Borger tevreden met gemeente
‘Fijn dat de gemeente luistert naar de 
woonwensen van de inwoners!’
Woensdagavond 5 oktober stond bij veel inwoners van Borger rood omcirkeld in de 
agenda. Ze werden opnieuw bijgepraat door de gemeente en dorpsbelangen over het 
project Woonwensen Borger in Beeld. Een vorige keer werden de inwoners bijgepraat 
in een overvolle Willibrordkerk, maar was de stemming minder goed dan dat het deze 
keer was in de protestantse kerk in de hunebedhoofdstad.

Lees verder op pagina 15.

Inbrengmiddag in 
Valthermond voor foto’s 
van vroeger om te 
scannen!!
Op 22 oktober van 13.30 – 16.00 uur organiseert Stichting 
CHW/Vervenershuis samen met Oud Valthermond in 
woord en beeld een inbrengmiddag voor wie nog oude 
foto’s heeft van Valthermond. 

Lees verder op pagina 33.

Muziekverenging Harmonie 
in Gasselte verkoopt liefst 
1250 droge worsten
Muziekvereniging Harmonie uit Gasselte hield voor 
het eerst in de geschiedenis een droge worstenactie. 
Daarvoor verkocht de muziekvereniging elk jaar 
aardappelen. 

Lees verder op pagina 37.

Fittest in 2e Exloërmond 
voor senioren uit de 
Mondendorpen
Op woensdag 19 oktober organiseert de combicoach 
senioren van de gemeente Borger-Odoorn een fittest 
voor mensen in de leeftijd van 65 t/m 85 jaar uit de 
Mondendorpen. Deze mensen hebben een aantal weken 
geleden hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
80 mensen hebben zich inmiddels opgegeven.

Lees verder op pagina 39.

Expertise Centrum in Klijndijk
Nieuwe behandelmethode voor 
spier- en gewrichtsklachten

Expertise Centrum in Klijndijk, voorheen genaamd Shockwave Centrum 
Klijndijk, heeft sinds kort een geheel nieuwe behandelmethode voor spier- en 
gewrichtsklachten als gevolg van artrose (slijtage) en/ of  chronische pijnklachten. 
Deze therapie kan, in tegenstelling tot shockwave therapie, veel dieper behandelen 
en over een groter gebied.

EMTT
EMTT (Extracorporale Magneto 
Transductie Therapie) is een 
Hoogfrequente Magneetveld Therapie 
dat pijn en ontsteking kan verminderen. 
Ook kan de behandelmethode hulp bieden 
bij moeilijk te behandelen klachten zoals 
slecht genezende fracturen en botoedeem. 
Inmiddels zijn er ook een aantal 
wetenschappelijke studies die de werking 
van EMTT onderschrijven.

Eigenaar John Derks: “Ik ben 
erg enthousiast over deze nieuwe 
behandelvorm. In het verleden konden wij 
patiënten met artrose/slijtage in de rug of  
nek vaak niet behandelen omdat shockwave 

niet diep genoeg komt en ook niet geschikt 
is voor deze pijnklachten. Nu kunnen we dit 
dus wel. En het mes snijdt aan twee kanten. 
Omdat de pijn en stijfheid vermindert kunt 
u weer meer en beter bewegen en dat is 
juist bij artrose ook heel belangrijk om fit te 
blijven bij het ouder worden. 

Patiënt Albert de Graaf: “Al jaren had ik last 
van mijn voeten en onderbenen vanwege 
artrose. Lekker een uurtje wandelen was 
helaas niet meer mogelijk zonder veel pijn. 
Echter na een aantal behandelingen met 
EMTT kan ik weer vrijwel pijnvrij tot 5 km 
wandelen in onze mooie natuur…..”.

Lees verder op pagina 11!



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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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  %

%

Gezocht:  etsen en 
winterkleding voor 
Oekraïners 
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne 
die in onze gemeente worden opge-
vangen, zijn wij op zoek naar fi etsen 
en winterkleding.

Fietsen
Hebt u een goede heren- of  damesfi ets 
staan die u niet meer gebruikt? En mogen 
wij deze hebben voor de Oekraïners? Bel 
dan met 06-46221634. U mag de fi ets(en) 
brengen, maar wij kunnen deze ook 
ophalen. 

Winterkleding 
Hebt u goede warme dames-/heren-
kleding voor de winter over voor de 
Oekraïense vluchtelingen? We zijn vooral 
op zoek naar winterjassen, handschoe-
nen, sjaals en mutsen. Maar ook andere 
winterkleren, zoals truien en vesten, zijn 
welkom. De kleding moet in elk geval 
nog een winter mee kunnen. U kunt het 
(in een afgesloten plastic zak) brengen 
naar het Kleurenpalet, Noorderdiep 43 in 
Nieuw-Buinen. 

Bedankt voor uw hulp!

’ Op vrijdag 14 oktober wordt oud papier  
 opgehaald in Buinen.  
 Op zaterdag 15 oktober wordt oud papier  
 opgehaald in Exloo en Klijndijk.  

’ Deze week (10 – 14 oktober) wordt 
 de grijze container geleegd. 
 Volgende week (17 – 21 oktober) wordt 
 de groene 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.hartveiligbo.nl en op Facebook: 
www.facebook.com/hartveiligbo. 

%

Evaluatie statushouders Valthermond
Op 23 mei 2022 kwamen de eerste sta-
tushouders aan in het pand aan de Vrij-
heidslaan 8-10 in Valthermond. Op dit 
moment wonen daar 8 statushouders. 
Op 31 december 2022 moeten we het 
pand weer leeg opleveren. We hebben 
daarom een tussentijdse evaluatie ge-
daan met alle betrokken partijen. Dat 
zijn Vluchtelingenwerk, Stichting So-
ciale Teams, Andes, de statushouders 
die in het pand wonen, de direct om-
wonenden en de gemeente zelf. 

Het algemene beeld is positief
Er is gesproken over bijvoorbeeld de inte-
gratie, de samenstelling van de groep en de 
locatie. Ondanks dat er soms nog wel een 
taalbarrière is, hebben de statushouders 
goede contacten met de buurt. Zo drinken 
ze bijvoorbeeld samen een kopje koffi e, of  
vragen om hulp als ze een brief  hebben 
gekregen die ze niet begrijpen. 

Eind juli organiseerde een vrijwilliger van 
Vluchtelingenwerk een gezellige middag 

voor de direct omwonenden en andere sta-
tushouders in Valthermond. De statushou-
ders hadden lekkere gerechten gemaakt 
voor de bezoekers. Het was een gezellige 
middag waarbij de aanwezigen kennis kon-
den maken met elkaar en elkaars cultuur.

Op 28 september 2022 was er een evalu-
atiebijeenkomst met de direct omwonen-
den. Naast enkele aandachtspunten zijn 
er vooral positieve zaken benoemd. Zo 
gaven omwonenden bijvoorbeeld aan dat 
ze “de bui zagen hangen” toen zij hoorden 
dat er statushouders in het pand gehuis-
vest werden. Tijdens de evaluatiebijeen-
komst gaven zij aan dat die bui plaats heeft 
gemaakt voor de zon. 

Op 31 december 2022 wordt het pand 
leeg opgeleverd
We zijn inmiddels samen met de woning-
corporaties druk bezig om de statushou-
ders te huisvesten in reguliere woningen. 
Op 31 december 2022 moet het pand na-
melijk leeg opgeleverd worden. 

%

Gemeente ondersteunt 
bedrijven en 
bedrijventerreinen 
bij verduurzaming

Wij ondersteunen bedrijven op 
bedrijventerreinen met hun verduur-
zamingsplannen en de verduurzaming 
van de bedrijventerreinen zelf. Dit 
doen wij vanuit het project Toekomst-
bestendige Bedrijventerreinen. 
Adviesbureau Bind helpt hierbij.

Bent u gevestigd op één van onze bedrij-
venterreinen en bezig met de verduur-
zaming van uw bedrijf ? Meld u dan aan 
voor een vrijblijvend gesprek met het 
adviesbureau via r.kreijkes@binddd.nl. 
Zij helpen u graag met uw vragen over 
o.a. zonnepanelen, effectieve energiebe-
sparende maatregelen en bijbehorende 
subsidie- en fi nancieringsregelingen. 

%

Bedrijfsleven en 
stijgende kosten
Snel toenemende kosten, waaronder 
die van energie, hebben gevolgen voor 
huishoudens en voor het bedrijfsleven. 
Om ondernemers daarin tegemoet te 
komen werken het Rijk en de provin-
cie aan regelingen waarvan nog niet 
bekend is hoe die er uit gaan zien.

Op dinsdag 25 oktober om 19.00 uur 
organiseren wij hierover een online bij-
eenkomst. Wij gaan dan graag met u in ge-
sprek over de stand van zaken, regelingen 
en aanverwante zaken. 
Wilt u hier graag bij zijn? Meld u dan aan 
via ondernemen@borger-odoorn.nl. Dit 
e-mailadres kunt u ook gebruiken als u 
vragen heeft. 

%

Webwinkel Meedoen
Woont u in Borger-Odoorn en hebt u 
een laag inkomen? Dan komt u mis-
schien in aanmerking voor een budget 
in onze webwinkel Meedoen. In de 
webwinkel Meedoen kunnen mensen 
met een minimuminkomen jaarlijks 
een bedrag besteden. 

Wilt u in aanmerking komen voor een 
budget voor het jaar 2022? Dien dan voor 
1 november 2022 een aanvraag in via mee-
doen.borger-odoorn.nl. Vanaf  die datum 
kunnen wij geen aanvragen meer in behan-
deling nemen voor het jaar 2022. Uiteraard 
start in 2023 het nieuwe budgetjaar voor 
de webwinkel Meedoen. 

Producten
De producten in de webwinkel zijn be-
doeld om het meedoen in de maatschap-
pij gemakkelijker te maken. Het aanbod 
groeit: er komen nog steeds nieuwe pro-
ducten bij waaruit u kunt kiezen. Denk bij-
voorbeeld aan de contributie van de voet-
balvereniging, de schoolreis van uw kind, 
een fi ets of  een paspoort. 

Neem gerust een kijkje op 
https://meedoen.borger-odoorn.nl. 

Informatie
Meer informatie en de aanvraagformulie-
ren vindt u op meedoen.borger-odoorn.nl. 
Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem 
dan contact op met het sociaal team in uw 
buurt. U bereikt het sociaal team op maan-
dag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 
17.00 uur via telefoonnummer 0800-2009.

%

Regenboogvlag 
wappert voor 
gemeentehuis 
Deze week is het Regenboogweek. 
Tot en met 16 oktober wappert 
de regenboogvlag voor het 
gemeentehuis. 
Wij zijn een regenbooggemeente en 
vinden de veiligheid en acceptatie van 
LHBTIQ+ers belangrijk. Iedereen doet 
ertoe en moet zichzelf kunnen zijn! 

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

% www.borger-odoorn.nl/melding
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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)

Eigenaar: 
Harrie Meiringh

Uitgever: 
Harrie Meiringh

Redactie:
 - Harrie Meiringh
 - Miranda Wolters
 - Martin Zaagman
 - Rutger Breider
 - Vincent Muskee
 - Herman van Oost
0599 - 61 33 36
redactie@weekinweekuit.com

Verkoop advertenties & offertes:
 - Mariska Teerling
 - Louw Roukema
 - John ten Hoff
 - Marc Zegerius

Tel. 0599 - 62 04 97 
mariska@weekinweekuit.com

Inleveradressen Advertenties:
Bruna Borger aan de Grote Brink 
in Borger

Website
www.weekinweekuit.com

Advertenties digitaal:
info@weekinweekuit.com

Uiterste inlevertijden:
-OTO’tjes, IM voorpagina en
 advertenties vrijdag 10.00 uur.
-familieberichten ma 10.00 uur.

Opmaak/Grafisch:
Studio Week in Week uit
0599 - 61 33 36
Gemeenteberichten: Bureau Grafique

Verspreiding:

Klachten Bezorging:
0591 - 677 520

Druk: 
Mediahuis

© 2022 Week in Week uit
In alle advertenties: Prijswijzigingen
en typ-/zetfouten voorbehouden.

Gezellige herfstmarkt De Westhoek in 
2e Exloërmond

Het was afgelopen vrijdag goed toeven rondom openbare basisschool De Westhoek 
in 2e Exloërmond. Daar werd toen namelijk een herfstmarkt gehouden. De school 
had werkelijk alle registers open getrokken om het zowel de jonge als de wat oudere 
bezoekers naar de zin te maken.

Op de markt was van alles te koop. Zo 
konden belangstellenden er terecht voor 
onder meer bolchrysanten, pompoenen en 
prachtige interieurartikelen van ‘Schuur 81’. 
Ook de aangeboden vleesproducten van 
‘Stoer bij de Boer’ vonden gretig aftrek. 
Kinderen konden leuke prijsjes winnen met 
de ‘grabbelrok’ en konden een rondje op 
een pony of  een tractor maken. Onder de 

aanwezigen werd vrijdag bovendien een 
boodschappenpakket verloot. Natuurlijk 
was ook aan de inwendige mens gedacht. 
Zo hadden ouders en leerlingen heerlijke 
taarten gebakken en konden ze het eten thuis 
overslaan en op de herfstmarkt een broodje 
hamburger eten. Al met al was sprake van een 
zeer geslaagde markt, die zeker voor herhaling 
vatbaar is. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

In Bibliotheek Borger is een informatiepunt
Bibliotheek helpt bij aanvragen subsidie 
voor isolatie
Drentse woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum, kunnen 
via www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie bekijken of  zij in aanmerking komen 
voor subsidie voor isolatie van provincie Drenthe. Woningeigenaren die het lastig 
vinden om de vragenlijst op deze site te doorlopen kunnen hulp krijgen bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek. Medewerkers van de 
bibliotheek helpen graag bij het beantwoorden van de vragen en het vinden van de 
juiste informatie om de aanmelding voor subsidie te kunnen doen.  

In bibliotheek Borger is het informatiepunt 
geopend op maandag van 18.30-19.30 
uur en op dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Woningeigenaren die gebruik willen maken 
van de ondersteuning in de bibliotheek 
dienen het wachtwoord van e-mail en 
inloggegevens van hun DigiD mee te nemen! 

De bibliotheek biedt gratis de cursus ‘Aan de 
slag met je DigiD’ aan voor mensen die geen 
DigiD hebben.

Iedereen kan meedoen
De bibliotheek vindt het belangrijk dat 
iedereen kan meedoen in de digitale 
samenleving. Ook de mensen die extra 
hulp nodig hebben. Via het Informatiepunt 
Digitale Overheid biedt de bibliotheek 
daarom mensen praktische hulp bij digitaal 
contact met de overheid. Bijvoorbeeld door 
informatie te geven waarmee je verder 
kunt. Of  door te verwijzen naar de juiste 
organisatie. Ook helpt de bibliotheek met 
cursussen bij het aanleren van digitale 
vaardigheden. 

Bijeenkomst van de 
PCOB-afdeling Odoorn in 
2e Exloërmond
Donderdagmiddag 13 oktober is er een bijeenkomst 
van de PCOB om 14.00 uur in de Herberg achter de 
Protestantse kerk Zuiderdiep 150 2e Exloërmond.

Spreker deze middag is dhr. Charles Berghuis met 
een presentatie over AVEBE, over het verwerken van 
aardappelen tot zetmeel etc. Iedereen is uitgenodigd. Neem 
ook eens een kennis of  buurman/buurvrouw mee.
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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

%

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

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

e-mailservice & app
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WEEK 40
’ 07-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Zuiderdiep 501, 
 het kappen van een Es
’ 07-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Ees, Buinerweg 1, het kappen van een 
 Eikenboom op de erfgrens
’ 07-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Borger, Hoofdstraat 32, het realiseren van een 
 serre aan het bestaande gebouw
’ 07-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Odoornerveen, Zuidzijde 29, het 
 tijdelijk plaatsen van een stacaravan
’ 07-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Splitting 28, het 
 plaatsen van een tijdelijke woonunit
’ 07-10-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Westdorp, Brink 11, het 
 oprichten van een woning
’ 07-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Valthe, Hoofdstraat 10B, het vestigen van een 
 recreatieappartement in de bestaande schuur

’ 06-10-2022, Odoorn, Boshof
 het organiseren van de Kerstmarkt Odoorn, 
 Z2022-010421 (verleend 4/10)
’ 06-10-2022, Verlenging beslistermijn: 
 Exloërveen, Boermastreek 9, het oprichten 
 van een ecologische woning en schuur
’ 06-10-2022, Aanvraag omgevings-
 vergunning: Buinen, Borgerderstraat 1, het 
 oprichten van een schuur
’ 05-10-2022, Bestemmingsplan 
 ‘Valthermond, Noorderdiep 74’
’ 05-10-2022, Uitwerkingsplan 
 ‘Nieuw-Buinen, Noorderdiep 71’
’ 05-10-2022, Ees
 Oosterweg 1, het organiseren van de 
 Gletsjerkuil Cross , Z2022-011796 (aanvraag)
’ 05-10-2022, Bestemmingsplan 
 ‘2e Exloërmond, Zuiderdiep 380a’
’ 05-10-2022, 2e Exloërmond
 Noorderkijl 14, onthe�  ng artikel 4.6 van de 
 Algemene plaatselijke verordening

’ 05-10-2022, Wijzigingsplan ‘Valthermond, 
 Noorderdiep 514a’
’ 04-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Valtherweg 37, 
 noodopvang vluchtelingen
’ 04-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Valthermond, Splitting 7, het 
 oprichten van een woning
’ 04-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Exloo, Noordoostzijde van het 
 parkeerterrein achter de sporthal, het 
 gebruiken van tijdelijke units voor nood-
 opvang vluchtelingen
’ 04-10-2022, Aanvraag omgevingsvergunning: 
 Exloo, Valtherweg 37, aanvraag voor nood-
 opvang vluchtelingen
’ 04-10-2022, VOORGENOMEN VERKOOP GROND
’ 04-10-2022, Verleende omgevings-
 vergunning: Borger, gelegen naast 
 IJzertijdstraat 3, het realiseren van een 
 schoolgebouw voor voorgezet onderwijs: 
 Esdal College      $

%

Open Bedrijven Dag Drenthe op 5 november
Op zaterdag 5 november is het Open Bedrijven 
Dag Drenthe. De Open Bedrijven Dag biedt 
ondernemers een kans om hun bedrijf  meer 
bekendheid te geven en nieuwe medewerkers 
aan te trekken. 
Bedrijven in Borger-Odoorn kunnen aan de Open 
Bedrijven Dag meedoen door hun bedrijf  open 
te stellen. Geïnteresseerden kunnen dan letterlijk 
een kijkje achter de schermen nemen. Ruim 
vijftig bedrijven uit onze gemeente hebben hier 
eerder leuke ervaringen mee opgedaan. Omdat 

niet alle ondernemers beschikken over (geschikte) 
bedrijfsruimte organiseren we dit jaar voor het eerst 
ook een Ondernemersmarkt. Deze markt is in de 
Willibrordkerk in Borger.

Wilt u meedoen met uw bedrijf?
Meld u aan via ondernemen@borger-odoorn.nl. 
Hebt u vragen? Neem dan contact op met 
bedrijvencontactfunctionaris Dirkjan Haan 
(d.haan@borger-odoorn.nl, 06-13889319). 
Deelname aan de Open Bedrijven Dag is gratis.

%

Voorkom overlast van houtrook
Rook van open haarden en houtkachels kan 
overlast veroorzaken. Houtrook bevat stoffen die 
schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals 
fi jnstof. Daarnaast kunnen uw buren last hebben 
van de geur van houtrook. We geven u een aantal 
tips waarmee u overlast kunt voorkomen of  
verminderen.

Stooktips voor houtkachel en open haard
1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet 
 goed en dat geeft extra veel rook en fi jnstof. 
2. Gebruik nooit geverfd of  geïmpregneerd hout
  of  (spaan)plaat. Bij verbranding daarvan komen  
 zware metalen of  lijm vrij. 
3. Stook geen papier en karton. Dat geeft veel rook  
 en vliegas en is daarom zelfs verboden als 
 brandstof.
4. Hebt u een allesbrander? Verbrand alleen   
 onbewerkt, droog en schoon hout. Dus geen  
 plastic of  geverfd hout. Afval verbanden is 
 verboden.
5. Stook niet bij windstil of  mistig weer: de rook
  blijft dan hangen en kan plaatselijk veel lucht-
 vervuiling veroorzaken. 
6. Gebruik haardhout met het FSC- of  PEFC- 
 keurmerk. 
7. Wordt het binnen te warm met de houtkachel  
 aan? Stook dan met minder hout en zet even een 

 raam open. 
8. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, 
 net als de klep in de schoorsteen. Dat zorgt voor 
 betere verbranding en dus minder schadelijke 
 stoffen.
9. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open 
 (of  zet een raam open). Het vuur kan dan zuur-
 stof  aantrekken en de rook kan via de 
 schoorsteen afgevoerd worden.
10. Controleer of  u goed stookt. Een goed vuur 
 heeft gele, gelijkmatige vlammen en geeft bijna 
 geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen 
 en donkere rook geven aan dat de verbranding 
 niet goed is. Zorg dan voor voldoende 
 luchtaanvoer.
11. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar 
 goed vegen.
12. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 
 4 uur op één dag. Zo blijft u vrienden met de 
 buurt.

Stookalert
Bij ongunstige weersomstandigheden of  een 
slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. 
Met een stookalert roept het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mensen op om 
dan geen hout te stoken. Meer informatie vindt u op 
www.rivm.nl/stookalert.

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

Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur: 
ds. L. Roersma (HA).

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. J. Vaessen.

Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, 
Drentse Poort 24a. Meer info:  
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 
09.30 uur: ds. Middeljans.
Baptistengemeente: Meer info op 
baptisten-nieuwbuinen.nl
Levende Christengemeente Connect
MFA Nieuw Buinen
Noorderdiep 141C Nieuw Buinen.
(ingang via de aangegeven zijkant).

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: 
ds. G. de Klein.

Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Emmer-Compas.

Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Frank Ouweneel.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. A. van Elten, Emmer-Compas.

Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: 
ds. C. Verspuij e/o M.
R.K. Statie Gieten.

Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, 
Zandberg, Zondag 16 okt. 9.30 uur, 
Woord- en Communieviering o.l.v. 
parochievoorgangers Woensdag 19 
okt. is er geen kerkdienst.

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 pw Gonda Gelling.
Adres Handelsstraat 8. Te volgen via 
livestream YouTube:
baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, Zondagmorgen om 
9.30 u. ds. H. Poot uit Oosternieland.
Zondagavond om 19.00 u. ds. J.F. 
Tanghé uit Sellingen.

Wijken in Borger denken na hoe ze van het gas af 
moeten
 
In het Hunzehuys in Borger vond vorige week, dinsdag, een 
informatieavond plaats over aardgasvrij wonen. Inwoners van de wijken 
Noordesch, Oud-Borger en Marslanden in Borger konden hier meer te 
weten komen over duurzaam wonen, isoleren en de mogelijkheden om 
van het gas af  te gaan.
 
Het heeft wethouder Jeroen 
Hartsuiker van Duurzaamheid 
verheugd om te zien dat de inwoners 
van de drie betreffende wijken in 
grote getale op de bijeenkomst zijn 
afgekomen. "Dit laat zien dat de 
opgave rond de warmtetransitie - 
waarbij we op termijn van het aardgas 
afgaan - leeft en dat inwoners bereid 
zijn om samen met de gemeente na te 
denken hoe we dat het beste kunnen 
realiseren. Het college vindt het ook 
belangrijk om deze opgave samen 
met de inwoners op te pakken. Samen 
denken en vooral ook samendoen. 
Als gemeente willen we de komende 
maanden samen met bewoners 
onderzoeken hoe de energietransitie 

in deze buurten eruit komt te zien, 
en welke alternatieven er zijn voor 
aardgas. De resultaten schrijven we op 
in een wijkuitvoeringsplan. Daaruit 
moet blijken welke alternatieven 
haalbaar en betaalbaar zijn, en wat 
daarvoor nodig is".
 
De gemeente heeft gekozen om ook 
in een grotere kern een initiatief  
aan te zwengelen. Deze drie wijken 
in Borger hebben overeenkomsten 
wat betreft het type woning. Dat 
is praktisch bij de keuze van de 
oplossingsrichting. Het
komend jaar zullen er vast meer van 
dergelijke avonden komen. Waar 
en hoeveel dat kan de gemeente nu 

nog niet zeggen. Jeroen Hartsuiker: 
"Uiteindelijk zullen alle dorpen 
en wijken van het gas af  moeten. 
We kunnen niet alles tegelijk 
doen en soms wordt een andere 
aanpak gekozen, omdat een dorp 
bijvoorbeeld al zelf  begonnen is met 
het maken van een plan".
 
Een aantal inwoners hebben 
tijdens de avond aangeven in 
het wijkuitvoeringsplan actief  te 
willen participeren. Deze worden 
binnenkort opnieuw uitgenodigd 
door Buurkracht. Ze gaan dan verder 
aan de slag met inventarisatie in de 
wijk het uitwerken van ideeën en 
het creëren van draagvlak voor een 
wijkuitvoeringsplan. Het uiteindelijke 
doel is om een breed gedragen plan 
klaar te hebben voor 1 juli 2023. 
(Week in Week uit/Martin Zaagman)

Koen en Hidde in gesprek met burgemeester Seton over 
pumptrackbaan in Nieuw-Buinen
‘Voor een goed idee is altijd geld’
Hoe aandoenlijk. Koen Slomp en Hidde Drenth uit Nieuw-Buinen 
willen graag een pumptrackbaan in Nieuw-Buinen. En dus schreven 
ze een brief  naar burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn. De 
beschrijving ‘burgemeester’ op de enveloppe was voldoende, want de 
brief  kwam gewoon bij Seton aan. De burgemeester ging vervolgens 
zelf  met beide jongens om tafel.

Burgemeester maakt zelf  tijd vrij
‘Hidde en Koen stelden in hun brief  
een duidelijke vraag; wat moeten we 
doen om ervoor te zorgen dat er een 
pumptrackbaan in Nieuw-Buinen 
komt’, legt combicoach Daniel 
Kroder uit. En nadat het in eerste 
instantie leek dat Koen en Hidde met 
een ambtenaar om tafel zouden gaan, 
maakte de burgervader gewoon zelf  
tijd. ‘Dat was natuurlijk geweldig’, 
zegt Daniel. En zo zaten Koen en 
Hidde vorige week met Seton om 
tafel om de inhoud van hun brief  te 
bespreken.

Bij de skeeler- en de ijsbaan in 
Nieuw-Buinen
‘De burgemeester raadde de 
jongens aan om vooral draagvlak 
te vinden voor de komst van een 
pumptrackbaan. En dus zijn ze al de 

volgende dag al begonnen met het 
verzamelen van handtekeningen. Het 
gesprek was overigens echt prachtig. 
De jongens deden helemaal zelf  hun 
woordje, echt heel knap’, zegt Daniel. 
Het gesprek had een zeer positieve 
insteek. ‘Koen en Hidde zien de 
pumptrackbaan het liefst bij de 
skeeler- en ijsbaan komen trouwens. 
Ook daar hebben ze dus al over 
nagedacht.’

Gesprek in november
‘Het is de bedoeling dat Koen en 
Hidde in november opnieuw met de 
burgemeester om tafel gaan om de 
voortgang te bespreken’, zegt Kroder, 
die denkt dat de aanleg van een 
pumptrackbaan tussen de 60- en de 
70.000 euro zal kosten. ‘Daar is verder 
nog niet over gesproken. Hoopgevend 
voor Koen en Hidde was echter wel 

de uitspraak van de burgemeester. Die 
liet namelijk weten dat voor een goed 
idee altijd geld beschikbaar is.’ Wordt 
dus vervolgd. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Opstapdag aangepaste fietsen bij Egberts Fietsen in 
Borger
Bij Egberts Fietsen in Borger wordt op donderdag 20 oktober een 
opstapdag voor aangepaste fietsen gehouden. Belangstellenden kunnen 
dan de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot aangepaste fietsen 
bekijken en zelf  ook testen.

Zo wordt er bij Egberts in Borger 
onder meer aandacht besteed 
aan driewiel fietsen, duofietsen, 
rolstoelfietsen en instapfietsen.  

Van de partij zijn onder meer de 
Fietsenbond, Tworby- bekend van 
de ombouwfietsen- en Van Raam, 
bekend van de driewiel fietsen. 

Vertegenwoordigers kunnen 
antwoord geven op alle vragen en je 
wordt zelfs in de gelegenheid gesteld 
om een aantal aangepaste fietsen zelf  
te testen.

Uiteraard worden bezoekers 
verwelkomd met koffie en iets lekkers. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)



Recept 
Recept Wildpluk Soep 
De basis van de soep wordt aangevuld 
met smaakmakende wildplukkruiden.

Ingrediënten
▹ 1 scheutje olie
▹ 1 ui
▹ 1 teentje kno� ook
▹ 1 aardappel (of pastinaak)
▹ 1 winterpeen
▹ 1 liter bouillon
▹ 1 bos wildpluk groenten en kruiden 
 (bijvoorbeeld zevenblad, bijvoet, 
 vogelmuur, knopkruid en weegbree)
▹ Een paar madelie� es ter garnering

Bereidingswijze
1. Pel en snipper de ui. Snij de kno� ook grof.
2. Snij de aardappel (of pastinaak) en peen in blokjes.
3. Was de wildpluk grondig en snij deze  jn.
4. Fruit de ui en kno� ook in de olie en bak de aardappel 
 en peen even mee.
5. Voeg de bouillon toe en breng aan de kook.
6. Laat minimaal 10 minuten sudderen op een laag vuurtje.
7. Voeg als laatste de wildpluk toe en laat nog een paar   
 minuten mee sudderen.
8. Serveer de soep en garneer eventueel met de 
 madelie� es.

Recept Wildpluk Pesto 
De basis van de pesto wordt aangevuld met 
smaakmakende wildplukkruiden.

Ingrediënten
▹ 50 gram kaas 
▹ 50 gram zonnebloempitten (of pompoenpitten)
▹ 1 teentje kno� ook (of een handje look-zonder-look)
▹ 1 kop olijfolie
▹ Flinke scheut citroensap (of 1 eetlepel appelazijn)
▹ Peper en zout
▹ (Hou je van pittig? Voeg dan ½ theelepel chilivlokken toe)
▹ Wildplukkruiden

Bereidingswijze
1. Snij de kaas in blokjes.
2. Was de wildpluk grondig en snij deze  jn.
3. Doe alle ingrediënten in een maatbeker of keuken-
 machine en maal deze tot een dikke, maar nog grove 
 massa. Maal niet te  jn, er mogen nog stukken inzitten. 
4. Voeg naar smaak meer van bepaalde ingrediënten toe. 
 Blijf proeven en toevoegen totdat jouw pesto perfect is.

Leveranciers lokale producten

Hebt u een goed idee? Mail dan naar
ondernemen@borger-odoorn.nl. 
Blijf op de hoogte van Koken met de Burgemeester en 
bekijk de video’s en foto’s op Facebook en Instagram: 

www.facebook.com/cittaslowborgerodoorn 

instagram.com/cittaslowborgerodoorn

Koken met de burgemeester is een initiatief van onze 
burgemeester Jan Seton. Door samen met inwoners en 
ondernemers te koken wil hij inwoners en bezoekers 
van onze Cittaslow-gemeente kennis laten maken 
met het brede assortiment lokaal geteelde producten. 
Daarnaast wil hij hen ook bewustmaken van het 
belang van gezonde voeding.

Onze burgemeester maakt elke editie een heerlijke maaltijd 
klaar en gebruikt daarbij seizoensgebonden producten en 
streekproducten. Afgelopen vrijdag 30 september hee�  
hij samen met Gezina Noordhuis bij 25 Graden Noord een 
wildpluksoep gemaakt. Daarnaast werden verschillende 
soorten beleg op brood geserveerd, allemaal a� omstig 
van lokale telers en specialiteitenwinkels uit de gemeente.

25 Graden Noord | Zuideind 25 | Drouwenerveen
25 Graden Noord verzorgt uiteenlopende in- en outdoor 
groepsactiviteiten voor jong en oud. Daarnaast kunnen 
grote én kleine groepen ook overnachten en genieten 
van de prachtige omgeving. ‘Onthaasten in een menselijk 
tempo’ en ‘Je bent nooit te oud om buiten te spelen’ 
zijn slogans die aansluiten bij de visie van 25 Graden 
Noord. De producten die zij gebruiken zijn lokaal en er 
wordt op een liefdevolle en respectvolle manier met de 
natuur omgegaan. Gezina Noordhuis hee�  veel kennis 
van de natuur, waaronder planten. ‘Weggooien is zonde’ 
en daarom hee�  zij zich opgegeven om mee te doen aan 
Koken met de burgemeester. Ze wil mensen graag bewust 
maken van wat je allemaal kunt doen met de natuur die 
om ons heen groeit. www.25gradennoord.nl

Bu�! � � פ �  

 (bijvoorbeeld zevenblad, bijvoet, 
 vogelmuur, knopkruid en weegbree)

De basis van de soep wordt aangevuld 
met smaakmakende wildplukkruiden.
De basis van de soep wordt aangevuld 

▹ 1 bos wildpluk groenten en kruiden 
 (bijvoorbeeld zevenblad, bijvoet, 

De basis van de soep wordt aangevuld 
met smaakmakende wildplukkruiden.

▹ 1 bos wildpluk groenten en kruiden 
 (bijvoorbeeld zevenblad, bijvoet, 
 vogelmuur, knopkruid en weegbree)

Geniet van de gastvrijheid, proef en ervaar 
de schatten van de streek.

Inmiddels telt onze gemeente ongeveer 
100 Cittaslow supporters. Dit zijn bedrijven 
en organisaties die het gedachtegoed van 
Cittaslow onderschrijven en uitdragen, 
zoals gastvrijheid, milieubewustzijn 
en duurzaam ondernemen.

www.borger-odoorn.nl/Cittaslow

Borger-Odoorn is Cittaslow

Het logo voor Koken met de burgemeester is spontaan ontworpen 
door Esther van der Linden. wasgetekendesthervanderlinden.nl

WILDPLUKKEN
Je kunt niet overal wildplukken. Het is belangrijk 
om een paar punten in gedachten te houden:
1. De plek waarop de planten groeien moet 
 onvervuild zijn. (Niet te dicht langs een drukke 
 weg, uitlaatplaats voor honden enz.)
2. Pluk altijd een ‘beetje’ en laat minimaal de hel�  
 van de plant staan.
3. Pluk de plant niet als je deze niet herkent.
4. Kijk of de plant er fris en gezond uitziet

Veel eetbare planten bevatten vitamines en 
mineralen. Door het hoge chlorofylgehalte hebben 
ze een reinigende werking op ons lichaam. Hoog 
tijd dus, dat deze zogenaamde ‘onkruiden’ weer op 
waarde worden geschat.

AMBACHTELIJKE KAAS-
MAKERIJ DE MAREL ESCH
Bijdrage: kaas, boter

Borgerderstraat 10, Drouwen
www.kaasmakerijmarelesch.nl

AKKER- EN TUINBOUW-
BEDRIJF DE MORENE
Bijdrage: groenten (ui, kno� ook, 
wortel, pastinaak, prei)

Lemenweg 4a, Drouwen
0599 - 56 45 63

GRASDIERDORP
Bijdrage: Spek, vleeswaren, leverworst

Zuideind 35, Drouwenerveen
0599 - 51 26 75

BOERDERIJWINKEL  
HET STREEKJE
Bijdrage: Koolzaadolie, pijnboompitten

Noorderstraat 19, Buinerveen
www.hetstreekje.nl

BAKKER JOOST
Bijdrage: Dubbel Drents Brood

Hoofdstraat 6, Odoorn 
www.bakkerjoost.nl

ROYAL GOEDEWAAGEN
Bijdrage: Del� s blauw servies

Glaslaan 29A, Nieuw Buinen 
www.royalgoedewaagen.com/nl/

EGGENS CRAFT BEER
Bijdrage: Trippel bier

Groningen, brouwgerst uit Odoorn
www.eggenscra� beer.com
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Werkzaamheden aan de N374 ter 
hoogte van Nieuw-Buinen
Van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 11 november 2022 werkt de provincie 
Drenthe aan de N374 en de rotonde ter hoogte van Nieuw-Buinen. De N374 
is tijdens de werkzaamheden op dit traject gesloten, doorgaand verkeer wordt 
omgeleid. Het verkeer moet in deze periode rekening houden met een langere 
reistijd.  
 
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt op de N374 bij Nieuw-
Buinen, het veiliger maken van de rotonde en tot slot onderhoud aan het viaduct aan de 
Drentse Mondenweg en de onderdoorgang Buinerveen.
 
Openbaar vervoer  
In verband met de werkzaamheden aan de rotonde van de N374 rijdt buslijn 24 een korte 
omleidingsroute. De bus bedient wel alle haltes en de reistijd blijft gelijk.

Hartelijk dank voor alle knopen!
Er zijn ongelofelijk veel knopen 
ingeleverd bij Hunebedcity in Borger
Daar zijn de toppers heel blij mee en ze maken er op dit moment mooie uilen 
mee op een MDF bord. Een mooie herfstdecoratie. Deze kunstwerken zijn in de 
herfstvakantie te zien op niveau 3, voor de ingang van het winkeldorp. Op dinsdag 
18 oktober mag iedereen proberen dit ook zelf  te maken. Leuk voor alle leeftijden, 
ook volwassenen. Start van de workshop is om 13.30 uur, einde is ongeveer 15.00 
uur. Aanmelden kan via de activiteiten op de website van Hunebedcity.

Behalve mozaïeken met knopen is er meer te doen in de herfstvakantie bij Hunebedcity. 
Op woensdag is er een leuke plaatjes bingo en aansluitend een muziekbingo met mooie 
prijzen. Op donderdag wordt de Lego Master van Borger gekozen. Op vrijdag is er een 
kinderbios. De kijkers bepalen welke film het gaat worden.

Op zaterdag wordt de herfstvakantie afgesloten met een echt Drents verhaal, De Oertijd 
van Oek. Hein Klompmaker komt in de speelgrot voorlezen uit zijn eigen boek en daarna 
kunnen er nog broodjes worden gebakken met Oek en kan er een oer-ketting worden 
gemaakt. Ook hiervoor moet er worden gereserveerd via de website.

Paddenstoelenwandelingen bij het 
Boomkroonpad in Drouwen
De herfstperiode is altijd bijzonder. Tijdens een aantal zondagen en woensdagen 
in oktober, is er een gids van Staatsbosbeheer aanwezig die je mee neemt door 
de prachtige omgeving van boswachterij Gieten-Borger, om op zoek te gaan naar 
paddenstoelen. Ontdek hoeveel soorten er zijn en de verschillende kleuren en 
vormen. De tocht is geschikt voor jong en oud!

In deze tijd van het jaar is de natuur prachtig. De bladeren aan de bomen hebben weer 
tal van kleuren  en de dieren maken hun hol alvast op orde voor de wintervoorraad. 
Paddenstoelen schieten de grond uit en hebben de meest bijzondere vormen en namen. 
Leer welke functie ze hebben in de cirkel van het leven. Beleef  het bos optimaal door u te 
laten verrassen door de pracht van de natuur. De gids wijst u op dingen die u anders zelf  
niet ontdekt zou hebben.  Tip; neem een spiegeltje mee en een camera.

Informatie
De wandelingen vinden plaats op zondag 16 en 23 oktober en op woensdag 19 en 26 
oktober. De wandelingen starten om 13.30 uur bij Buitencentrum Boomkroonpad en 
duren ongeveer 1,5 uur tot 2 uur. De kosten zijn € 6,00 voor volwassenen en € 4,00 
voor kinderen t/m 12 jaar.  Vooraf  aanmelden is noodzakelijk: www.staatsbosbeheer.
nl/boomkroonpad  Plaats: Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 
PN in Drouwen. Voor meer informatie en overige activiteiten kunt u kijken op www.
staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

30 kramen gratis beschikbaar op de 
Kerstmarkt in Nieuw-Buinen 
14 december a.s. van 14:00 tot 20:00 wordt er weer een Kerstmarkt gehouden in en 
rondom de MFA in Nieuw Buinen. Dit jaar willen wij iets extra’s doen. Willen het 
een thema geven en dat is natuurlijk CHARLES DICKENS.

Wij hebben 30 kramen beschikbaar voor de kerstmarkt. Deze zijn GRATIS. Je krijgt een 
kraam met dak, achterdoek en verlichting. Helemaal GRATIS. Als je je aanmeldt en VOL 
is VOL. Dit geldt alleen voor de kramen die wij beschikbaar stellen. Dat je dan ook in 
Dickens stijl komt. 

Ook voor mensen met een eigen kraam is er nog plaats. Geen staangeld verschuldigd en 
stroom is gratis. Er zijn inmiddels al 8 kramen geboekt. Voor food kun je 
je helaas niet meer aanmelden dit zit al vol.

Voor deelname kunt u een e-mail sturen naar berendsenlies@gmail.com of  
gretha@vossystems.nl
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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!

Eerste middag Senioren-
vereniging Borger e.o.
We hebben de eerste middag van het nieuwe seizoen 
weer gehad en die was heel geslaagd.

Op dinsdag 18 oktober 
ontvangen overigens we 
Johan Veenstra een bekende 
schrijver uit Nijeholtpade 
(Fr.) van dichtbundels, 
verhalen en romans. Hij 
vertelt en draagt voor 

over zijn eigen werk in het 
Stellingswerfs. Het belooft 
dan weer een gezellige 
middag te worden en we 
hopen veel leden te kunnen 
begroeten. Belangstellenden 
zijn van harte welkom!

Totaal werd er € 2206,87 gegeven
Succesvolle collecte van de 
Nierstichting in Borger en 
omgeving
De jaarlijkse collecte voor de Nierstichting heeft dit 
jaar in Borger en omgeving  aan contanten € 1963,37 
opgebracht.

Daarnaast hebben diverse 
mensen van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om via de 
QR-code te doneren.
De opbrengst hiervan 
bedroeg € 243,50.

Wij danken u hierbij hartelijk 
voor uw bijdrage. Tevens 
worden alle collectanten 
bedankt voor hun 
medewerking waardoor de 
collecte ook dit jaar weer 
voorspoedig is verlopen.

Ralph de Jongh komt naar Podium34!
Ralph is kunstschilder, afgestudeerd filosoof  en blueszanger. Dat laatste 
komt hij op 21 oktober ten gehore brengen in Podium34. Ralph heeft vele 
voorbeelden als The Rolling Stones, Big Joe Williams en Cuby and the 
Blizzards en dit is te horen in zijn muziek. Zijn sound is niet verbonden aan 
een bepaalde blues era, Ralph zoekt inspiratie in diverse blues artiesten en 
heeft een gevarieerd repertoire. Geen enkele show is hetzelfde, er zit voor 
elke blues liefhebber wel wat bij!

Moonlighter
Voordat Ralph de Jongh en zijn 
band gaan spelen, open de lokale 
band Moonlighter de avond. Deze 
opkomende band uit Gasselte zou je 
kunnen kennen van Popsport Drenthe, 

een talentontwikkelingstraject waar 
de band in 2021 in de selectie zat. 
Moonlighter houdt van gitaren en dat 
is te horen, de band speelt bluesrock en 
doet bij sommige nummers denken aan 
The Doors. Tickets voor dit event zijn 

€17,50 (exclusief  service kosten) en zijn 
verkrijgbaar via de site: 
www.podium34.nl

Jachtseizoen geopend bij Drents Jachthuis in  
Nieuw-Buinen
Drents Jachthuis, een onderdeel 
van Onrust in Nieuw Buinen, 
organiseerde afgelopen vrijdag een 
extra koopavond. Bovendien werd 
er een modeshow gehouden en was 
er een schietbaan waar mensen 
luchtbuksen konden testen. ‘Het 
was echt een heel groot succes’, 
vertelt Alberta Engelkes. ‘Het was 
de tweede keer dat we een dergelijke 
avond hebben georganiseerd en nu 
al kan ik beloven dat we dit volgend 
jaar opnieuw gaan doen.’

Nieuwe artikelen en kleding
Het jachtseizoen gaat officieel op 15 
oktober open. Voor jagers en zeker 
ook voor mensen die veel buiten zijn, 
geocachers en natuurfotografen was 
het dan ook dé uitgelezen mogelijkheid 
om kennis te maken met de nieuwste 
artikelen en kleding. ‘Het was heel 
erg druk en bovendien erg gezellig’, 
zegt Engelkes. ‘Ik geloof  dat de 
laatste mensen pas rond 23.00 uur 
naar huis gingen. Het was allemaal 
zeer ongedwongen en we hadden zelf  
gezorgd voor een biertje en een wijntje. 
Bovendien hadden we een verloting 
met vijftien prijzen en een prachtige 
hoofdprijs: een kledingbon ter waarde 
van 125 euro of  een luchtbuks met 
toebehoren.’

‘Prachtige combinatie’
Ook de modeshow viel bijzonder goed 
in de smaak. ‘We hadden vijf  mensen 
op de catwalk en zelfs iemand die met 
een hond liep’, lacht Engelkes. Het 
zal bij veel mensen wel al bekend zijn 
dat Drents Jachthuis tegenwoordig 
onderdeel uitmaakt van Onrust. ‘Toch 
gaan we er de komende tijd nog meer 
ruchtbaarheid aan geven. Weet je, het 

voegt weer iets aan onze zaak toe. Er 
komen zo weer nieuwe mensen in de 
winkel en bovendien hebben we een 
deel van de winkel verhuurd aam Jacht- 
en Schietsport Wilzing. Bij ons kunnen 
mensen al hun kleding kopen, bij Bert 
kunnen ze terecht voor de munitie 
en het geweer. En dat is gewoon een 
prachtige combinatie.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Ingezonden brief  |  Trajectcontrole op de N 34
De N 34 is gevaarlijk. Vooral door inhalen ontstaan levensgevaarlijke 
situaties met soms dramatische gevolgen en onnoemlijk leed. De 
provincie denkt een oplossing te hebben gevonden in verdubbeling. Het 
liefst over het gehele traject, maar het kan ook gedeeltelijk, of  over een 
klein stukje. Elk plan is, in principe, bespreekbaar als er maar sprake 
is van verdubbeling. De effecten van de diverse opties moeten nog in 
kaart worden gebracht. Organisaties en inwoners geven hun mening. De 
discussie kan nog jaren gaan duren en tonnen gaan kosten aan onderzoek 
en rapportages van meestal externe adviesbureaus. En intussen blijft 
de weg levensgevaarlijk. Bovendien is de kans groot dat alle plannen 
uiteindelijk worden afgeschoten door de stikstofproblematiek.

En dit terwijl er een goed alternatief  
voorhanden is, namelijk trajectcontrole. 
Nu is de pakkans bij inhalen, als 
dat verboden is, minimaal. Met 
trajectcontrole is dat maximaal. 

Simpelweg omdat bij inhalen 
vrijwel altijd de maximum snelheid 
wordt overschreden. Inmiddels is 
al op 20 N wegen trajectcontrole 
ingevoerd. Opvallend en eigenlijk 

heel treurig is het feit dat dit in alle 
provincies is gebeurd…..behalve in 
Drenthe…..! Er hoeft niets aan de 
weg te worden veranderd, het heeft 
geen negatieve gevolgen voor milieu 
en landschap, kost relatief  weinig 
en kan op korte termijn worden 
gerealiseerd. Waarom wordt deze 
optie niet serieus overwogen? Welke 
politicus, organisatie of  desnoods een 
nieuwsgierige ambtenaar pakt dit op? 
Alle informatie is te vinden op Google. 
Gewoon zoeken op “trajectcontrole op 
N wegen”.

Frank Stoovelaar, Valthe.
vm. verkeersdeskundige ANWB

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Musicalconcert CMV Harmonie ‘super geslaagd’ in 
Valthermond
CMV Harmonie uit 2e Exloërmond 
presenteerde afgelopen zaterdag 
in ’t Brughuus in Valthermond een 
werkelijk prachtig musicalconcert. 
‘Het was echt ‘super geslaagd’’, laat 
Mark Blok weten. ‘Er waren meer 
dan honderd mensen en er moesten 
zelfs extra stoelen geplaatst worden.’

Lichtere en herkenbare muziek
De avond stond behalve in het teken 
van prachtige en herkenbare muziek ook 
in het teken van een aantal jubilarissen. 
Uit handen van Ben Wilts van de bond 
ontvingen zes muzikanten een insigne. 
Ook Blok was een van de gelukkigen. 
Hij werd onderscheiden vanwege het 
feit dat hij al veertig jaar muzikant is. 
Vervolgens konden de aanwezigen 
vooral genieten van wat lichtere en 
herkenbare muziek. ´Mensen zitten 
tegenwoordig niet te wachten op zware 
muziekstukken. Het was zaterdag een 
feest der herkenning met muziek uit 
bijvoorbeeld Pippi Langkous en The 
Lion King´, vertelt Blok. Na de toegift 
´Sweet Caroline´ kregen de muzikanten 
dan ook volkomen terecht een staande 
ovatie. ´Wethouder Jansen was namens 
de gemeente Borger-Odoorn aanwezig 

en dat werd door ons zeer op prijs 
gesteld. Verder moet ik zeker ook 
onze zangeres Carolien, presentatrice 
Lucia Ots en zeker dirigent Ruud Extra 
noemen. Zij hebben buitengewoon goed 

werk geleverd´, besluit Blok. Na het zeer 
geslaagde musicalconcert richt CMX 
Harmonie zich op het 75-jarig jubileum 
dat volgend jaar op de agenda staat. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Jubilarissen werden in het zonnetje gezet en ontvingen een onderscheiding van de KNMO, de 
muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek

Van links naar rechts: Alice Staats 25 jaar, Fennie Germs 25 jaar, Jessica Jager 25 jaar,  
Annet Hofman 40 Jaar, Otto Luik 40 Jaar en Mark Blok 40 jaar

a.s. zaterdag aan het Zuiderdiep 80
Gemma Klasen organiseert eigen Herfstfair in Nieuw-Buinen
 
Aanstaande zaterdag organiseert Gemma Klasen een eigen herfstfair 
in Nieuw-Buinen. Bijzonder aan het gebeuren is dat Gemma in januari 
voor een half  jaar naar Curaçao gaat om daar te gaan stagelopen op een 
basisschool.

Om deze reis te kunnen betalen is is ze 
begonnen met het maken en verkopen 

van herfstkransen en herfststukjes.
De fair zal plaats vinden vanaf  10.30 

-  14.30 uur, bij mooi weer is het buiten 
en bij slecht weer in de garage aan het 
Zuiderdiep 80 in Nieuw-Buinen.

Ook zullen er onder andere 
aanmaakhoutjes en houten kerstbomen 
verkocht worden.

Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
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WIJ DOEN ONDERHOUD AAN ALLE 
MERKEN EN TYPE AUTO’S EN CAMPERS!

GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN

UW AUTO!!

PRIJS

€
 21.999,- 

VOLVO V40 2.0 T3 Dynamic Edi-
tion navi/17”LM
Oktober 2018 - Zwart metallic
Half leder - Benzine - Handgescha-
keld - 45.418 km - Nieuwprijs: 
€35.330,-

OP ZATERDAG
5 NOVEMBER 

HEBBEN WIJ WEER 
ONZE JAARLIJKSE

GRATIS

AUTO-
TESTDAG!

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

€
 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,-

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,-

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

€
 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

€
 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

€
 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

€
 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

€
 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

€
 32.399,- 

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

PRIJS

€
 21.999,- 

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI 
audio/apple carplay
Januari 2019 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld 
52.126 km - Nieuwprijs: €28.920,-

PRIJS

€
 23.999,- 

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

PRIJS

€
 41.899,- 

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

PRIJS

€
 21.899,- 

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

WORDT

VERWACHT
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Veel pijn en beperkingen door artrose, 
ook wel slijtage genoemd?

Expertise Centrum in Klijndijk, voorheen genaamd Shockwave Centrum Klijndijk, 
heeft sinds kort een geheel nieuwe behandelmethode voor spier- en gewrichtsklachten 
als gevolg van artrose (slijtage) en/ of  chronische pijnklachten. Deze therapie kan, 
in tegenstelling tot shockwave therapie, veel dieper behandelen en over een groter 
gebied.

EMTT
EMTT (Extracorporale Magneto Transductie 
Therapie) is een Hoogfrequente Magneetveld 
Therapie dat pijn en ontsteking kan 
verminderen. Ook kan de behandelmethode 
hulp bieden bij moeilijk te behandelen 
klachten zoals slecht genezende fracturen en 
botoedeem. Inmiddels zijn er ook een aantal 
wetenschappelijke studies die de werking van 
EMTT onderschrijven.

Eigenaar John Derks: “Ik ben erg enthousiast 
over deze nieuwe behandelvorm. In het 
verleden konden wij patiënten met artrose/
slijtage in de rug of  nek vaak niet behandelen 
omdat shockwave niet diep genoeg komt en 
ook niet geschikt is voor deze pijnklachten. 
Nu kunnen we dit dus wel. En het mes 
snijdt aan twee kanten. Omdat de pijn en 
stijfheid vermindert kunt u weer meer en 
beter bewegen en dat is juist bij artrose ook 
heel belangrijk om fit te blijven bij het ouder 
worden. 

Patiënt Albert de Graaf: “Al jaren had ik last 
van mijn voeten en onderbenen vanwege 
artrose. Lekker een uurtje wandelen was 
helaas niet meer mogelijk zonder veel pijn. 
Echter na een aantal behandelingen met 
EMTT kan ik weer vrijwel pijnvrij tot 5 km 
wandelen in onze mooie natuur…..”.

Op onze website vindt u een klachtenwijzer 
waarop u kunt zien of  uw klacht door ons 
behandelbaar is en wat voor uw klacht de 
beste behandeling of  behandelcombinatie is. 

Geïnteresseerd?
Dan kunt u ons bellen of  mailen voor het 
maken van een afspraak. Wij zijn via het 
centrale nummer in Beilen bereikbaar op 
0593 – 52 40 59 tijdens werkdagen van 8.00-
17.00 uur. U kunt ook mailen naar info@
fysiocentrumbeilen.nl

Verder is er op onze website meer informatie 
beschikbaar:  
www.expertisecentrumklijndijk.nl

Coalitie Borger-Odoorn biedt nieuwe 
minister bloemstuk aan
De coalitie van de gemeente Borger-
Odoorn  heeft de nieuwe minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
een bloemstuk aangeboden om hem te 
feliciteren met zijn ministerspost. De 
coalitie kent dhr. Adema vanuit zijn rol 
als formateur in onze gemeente. Na 
het advies van de informateur heeft de 
destijds beoogde coalitie dhr. Adema 
voorgedragen om op te treden als 
formateur.
     
De partijen binnen de coalitie hebben de 
heer Adema leren kennen als een aimabele 
man met een luisterend oor en daadkrachtig 
karakter. Zij verwachten dan ook dat met 
zijn aantreden als minister de juiste man op 
de juiste plaats is gezet en wensen hem veel 
succes.

Ingezonden brief
De ingezonden brief  van de heer Hogenkamp (Week In Week Uit van 4 oktober) is 
me uit het hart gegrepen. Zijn pleidooi tegen een volslagen overbodige verbreding van 
de N34 snijdt hout en legt volkomen duidelijk uit waarom verbreding van de weg een 
onzalige verspilling van geld en een aantasting van het bestaande gebied zou zijn, zonder 
ook maar iets te betekenen voor bereikbaarheid of  verkeersveiligheid. De gedachten gaan 
uit naar de plannen die bestaan om de A27 bij Utrecht, ter hoogte van Amelisweerd, te 
verbreden. Een ander voorbeeld van een plan waar alleen politici en wegenbouwers beter 
van zouden worden. In die situatie zijn gemeente en belangengroepen verenigd in hun 
streven om dat plan definitief  van tafel te vegen. Terecht!

Al te vaak moeten natuur en welzijn het afleggen tegen megalomane plannen van 
sommige bestuurders en, me beperkend tot 'onze eigen N34', wij kunnen, als bewoners 
van de verschillende gemeenten waarlangs de N34 loopt, niet vaak genoeg te hoop lopen 
om eventuele verbreding daarvan te voorkomen.

Gelukkig zijn er in die verschillende gemeenten vele burgers die zich daartoe inspannen.
Ik mag van harte hopen dat zoveel mogelijk Hondsrugbewoners zich blijven uitspreken 
en verenigen tegen verbreding, juist ten behoeve van leefbaarheid, veiligheid en 
natuurbeleving in onze prachtige regio!

Peter Marseille
Ees

Mede door flinke sponsoring van SPAR in Exloo
Nieuw schoolplein voor obs De Zweng in 
Exloo
 
OBS de Zweng in Exloo heeft vanaf  
dit schooljaar een supermooi nieuw 
schoolplein. Een paar jaar geleden kwam 
het idee om het plein helemaal aan te 
pakken. Er moest meer groen komen 
en de wens van de kinderen was om 
een verkeersplein te realiseren. Vorig 
schooljaar is er een podium gekomen met 
meer groen op het plein. Hier genieten de 
kinderen iedere dag enorm van. Lessen 
kunnen buiten gegeven worden en de 
kinderen kunnen op onze tribune kijken 
naar bijvoorbeeld een spreekbeurt.
 

Afgelopen week is de laatste klus geklaard. 
Mede door een flinke sponsoring van de 
SPAR in Exloo is het verkeersplein nu ook 
af. De kinderen kwamen op woensdag heel 
enthousiast het plein oplopen en er wordt 
fanatiek op het verkeersplein gespeeld. Een 
project dat even heeft geduurd, maar we 
zijn er heel trots op! We willen dan ook alle 

sponsoren bedanken die dit mogelijk hebben 
gemaakt.

Open middag voor scholieren met 
interesse om te gaan roeien
 
Heb je interesse om het roeien eens uit te proberen? Kom dan woensdag 19 oktober 
a.s. naar de OPEN MIDDAG VOOR SCHOLIEREN VAN 10-20 JAAR van de Asser 
Roeiclub in Loon.
 
Een ploegje ervaren roeiers staat woensdag 
19 oktober a.s. van 14.00 tot 17.00 uur klaar 
om je op te vangen en je op de roeimachine 
en/of  in een brede boot de eerste beginselen 
van het roeien bij te brengen. En als je het 

roeien wat vaker wilt proberen kun je eerst 
aspirant-lid worden. Iedereen vanaf  10 jaar 
kan lid worden, mits je goed kunt zwemmen. 
Het adres is Kanaaldijk 19 in Loon.

Geslaagde signeersessie in Bruna te Borger

Greet Beerman en Olga Alting van Geusau hebben afgelopen zaterdag een 
signeersessie gegeven bij Bruna in Borger. Dit vond plaats in het kader van de 
kinderboekenweek.

Greet Beerman schreeft het boek ‘Hannes 
en Hannie in de herfst’ en Olga Alting 
van Geusau illustreerde het boek. Voor 
de kinderen, die graag voorgelezen willen 

worden of  die zelf  graag lezen, zijn er nog 
boekjes beschikbaar. Ook is het boekje 
uitermate geschikt als cadeautje voor de 
komende Sinterklaas- en Kersttijd.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Familieberichten
kunt u inleveren

tot maandagmiddag 
14.00 uur bij de Bruna

in Borger.

De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

I.v.m. vakantie is Huisartsenpraktijk van 
Veldhuizen gesloten van:

maandag 17 oktober tm vrijdag 21 oktober

Voor spoedeisende gevallen kunt u contact 
opnemen met: Dr Leeuwerik, tlf  nr 0599- 236 036

Maak uw afspraak bij ons voor klachten die al 
langer bestaan en wilt u voordien denken aan uw 

herhaalmedicatie?

Deze oneerlijke strijd kon zij niet winnen
           

Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van
onze altijd stralende, vrolijke en grote accordeoniste

  

Fennie Hofkamp

Wij gaan jouw inzet en muziek heel erg missen.
     

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie heel veel sterkte met het 
verwerken van dit grote verdriet

Borger, 07-10-22
Vrouwenkoor “Leed Vermaak(t)'

Verdrietig, maar ook wetend dat het zo goed is, 
nemen wij afscheid van mijn lieve man, 

onze vader en opa

Hendrik Dikkema
Henk 

       * 11 mei 1946     † 7 oktober 2022

Familie Dikkema
Paasbergen 43, 7873 BG Odoorn

Hierbij willen wij iedereen hartelijk danken voor alle 
blijken van medeleven na het overlijden van onze 

moeder en oma

T. Boer-van der Vlag

Dit hebben wij ervaren als een grote steun.

Namens de familie,
Ineke Boer

Uitslag Bridgeclub
‘t Aailaand in Nieuw-Buinen
 
Er werd gespeeld op dinsdag 4 oktober jl.

1  Eppi de Groot & Ben van Doorn  65,00 %
2  Grietje Hofsteenge & Dina Trip    61,25 %
3  Lummy & Sietska  Zwinderman   56,25 %

Ik heb ain mooi leev’n had.
’t Het mooi west.

Tjeu!

Bert Hemmen

* 15-02-1966                      † 7-10-2022

Herman & Cheryl
Justin, Bailey & Jackson

Lian & Michel
Max

Bert is opgebaard in uitvaartcentrum Cereshof, 
Ceresstraat 4a te Stadskanaal.  
Het condoleanceregister tekenen en afscheid 
nemen kan daar op 13-10-2022 van 19.00 tot 
19.30 uur. 

De crematie is op 14-10-2022 om 16.00 uur in 
uitvaartcentrum Cereshof, Ceresstraat 4a te 
Stadskanaal.    

Wilst tjeu zegg'n, kom dan een kwartier van 
tevoren. Na afloop drinken we een borrel.  

We zouden het fijn vinden als jullie een 
herinnering aan Bert achterlaten in het online-
register op www.ugna.nl.  

Correspondentieadres:  
Ter Apelkanaal West 83a
9563 PD  Ter Apelkanaal

U kunt gratis naar de 
Modelautobeurs in 
Valthermond
Op zaterdag 15 oktober a.s. van 10.00 tot 15.00 uur is 
het eindelijk weer zover! Na 2 ½ jaar is er weer een 
modelautobeurs in MFA ’t Brughuus te Valthermond.

Standhouders uit heel Nederland bieden op ruim 200 
meter van alles op het gebied van modelauto’s aan: auto’s, 
vrachtauto’s, landbouwvoertuigen, modelbouw en nog veel 
meer. De beurs staat naast het grote aanbod bekend om zijn 
lekkere gehaktballen.  De beurs vindt plaats in de sporthal én 
op de bovenverdieping van MFA ’t Brughuus, Vrijheidslaan 
11 te Valthermond. De toegang is gratis. Iedereen is van harte 
welkom om de beurs weer tot een succes te maken! 

Wij kijken er naar uit om je weer te mogen ontvangen!
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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.

Inwoners Borger tevreden met gemeente
‘Fijn dat de gemeente luistert naar de 
woonwensen van de inwoners!’
Woensdagavond 5 oktober stond bij veel inwoners van Borger rood omcirkeld in de 
agenda. Ze werden opnieuw bijgepraat door de gemeente en dorpsbelangen over het 
project Woonwensen Borger in Beeld. Een vorige keer werden de inwoners bijgepraat 
in een overvolle Willibrordkerk, maar was de stemming minder goed dan dat het deze 
keer was in de protestantse kerk in de hunebedhoofdstad.

De bedrukte stemming in de Willibrordkerk 
kwam door de uitgelekte plannen van de 
gemeente over bouwen in Borger. ‘Het was 
eigenlijk een schets van hoe de woningbouw 
er in Borger uit zou kunnen zien, maar bij de 
inwoners kwam het gevoel naar boven dat 
die ideeën al in beton gegoten waren en daar 
staan wij niet achter’, aldus Rob Extercatte 
van de werkgroep Borger in Beeld.

Vanuit de onrust die ontstond in die kerk 
werd een werkgroep gecreëerd die de 
woonwensen voor het dorp in kaart zou 
brengen. ‘We zouden een visie van het dorp 
maken. Wat willen we zijn en hoe ziet dat 
eruit. De gemeente werkte met inwoners 
in deze groep samen. Die groep heeft een 
enquete opgesteld en die is door 665 mensen 
ingevuld.’

Op woensdagavond werden de uitslagen 
gepresenteerd aan de inwoners en gaf  
wethouder wonen Henk Zwiep zijn reactie 
op die uitslagen. ‘Uit die enquête kwam dat 
er veel groen moest zijn in het dorp. Ook 
het dorpse karakter moest behouden blijven. 
Daarnaast werden ook starterswoningen en 
levensbestendige woningen benoemd. De 
hoge flats uit de eerste schets werden gelijk 
afgewezen, want dat past niet bij het dorpse 
karakter.’

 Daarnaast vinden de inwoners het belangrijk 
dat de huizen ook echt voor de Borgersen 
zelf  zijn. ‘De mensen vonden het belangrijk 
dat er niet veel import naar Borger zou 
komen, maar dat de huizen vooral voor 
inwoners die altijd al in Borger hebben 
gewoond en weer terug willen komen of  uit 
de buurt van Borger komen en naar het dorp 

willen verhuizen.’

 Na de presentatie van Extercatte over de 
uitslag van de enquete mocht wethouder 
Zwiep reageren op de uitkomsten. Hij 
bedankte allereerst de inwoners van Borger 
dat ze zo mee willen denken over de 
toekomst van het dorp. Niet alleen wat ouder, 
maar ook de jonge generatie die vooraan op 
een aantal stoelen hadden plaatsgenomen.

De sfeer in de zaal bleef  goed en de vragen 
vanuit de inwoners konden Dorpsbelangen, 
Extercatte en Zwiep naar tevredenheid 
beantwoorden. ‘Er ontstond een mooie 
sfeer in de zaal toen we een discussie gingen 
aanwakkeren.’ Er werd namelijk een vraag 
gesteld over de starterswoningen en hoe 
je dat verwezenlijkt in de huidige markt. 
Flexwoneingen zou dan toch een optie 
moeten worden of  de bouw moet de lucht 
in in plaats van op de grond blijven, anders 
wordt het zeer moeilijk, was het antwoord 
van de werkgroep en de gemeente. 

Aan het einde werden er veel complimenten 
uitgedeeld. Ook de gemeente mocht de 
complimenten ontvangen, want veel inwoners 
waren blij dat de gemeente de intentie toont 
dat zij willen luisteren naar de inwoners van 
Borger.

Ondanks die complimenten hopen de 
inwoners wel betrokken te blijven bij de 
verbouwing bij Borger-West. Volgens 
Extercatte is dat zeker de bedoeling. ‘In 
2023 komen we terug bij de bewoners voor 
Borger-West. We gaan kijken hoe de punten 
uit de enquête verweven worden in de 
resultaten.’ (Week in Week uit / Rutger Breider)

Aly Kiers stopt bij Drogisterij Lammie 
Vedder in Gieten
‘Ik permitteer het mezelf om een dag minder te gaan werken’
 
Het zal even wennen zijn voor de 
klanten van Drogisterij Lammie Vedder 
in Gieten. Na twaalf  jaar trouwe dienst 
namelijk, heeft schoonheidsspecialiste 
Aly Kiers afscheid genomen. De 
schoonheidsspecialiste was de afgelopen 
twaalf  jaar een bekend gezicht in de 
drogisterij. Nu ze echter 65 jaar is 
geworden, doet ze een (klein) stapje 
terug. ‘Ik permitteer het mezelf  om 
een dag minder te gaan werken’, zegt 
Aly. Schrale troost; mensen die Aly niet 
willen missen, kunnen nog gewoon bij 
haar eigen zaak, Aly’s Beauty & Care in 
Gieterveen, terecht.
 
Al twintig jaar een eigen salon
Met het vullen van de dagen had Aly weinig 
moeite. Zo heeft ze haar eigen salon al 
twintig jaar, stond ze dus één keer per week 
bij Lammie Vedder en werkte ze ook nog 
eens tweeënhalve dag bij Land van Bartje. Als 
klap op de vuurpijl was ze ook nog heel lang 
ambulant en zocht ze haar eigen klanten dus 
thuis op. ‘Ik werkte tot voor kort vijf  dagen 
en twee avonden. Ik vind dat dit nu wel ietsje 
minder kan. Daarom heb ik besloten om te 
stoppen bij Lammie Vedder. Dat is overigens 
in goed overleg gegaan. Ik zou blijven tot een 
geschikte opvolger gevonden was. En die is 
met Doreen Knollema inmiddels gevonden’, 
zegt Aly.
 
‘Lammie is gewoon een geweldige vrouw’
Kiers heeft het de afgelopen twaalf  jaar 
uitstekend naar haar zin gehad in Gieten. 
‘Lammie is gewoon een geweldige vrouw. Ik 
heb het er altijd goed gehad. Elk afscheid is 
altijd even slikken. Aan de andere kant ga ik 
voor mezelf  met volle kracht verder en blijf  
ik ook bij Land van Bartje actief. Gelukkig 
reageren de meeste mensen positief  op mijn 

besluit. ‘Het is je gegund’ is zo ongeveer de 
meest gehoorde reactie’, zegt Aly, die vooral 
vanwege corona al eerder gestopt was met 
haar ambulante werkzaamheden.
 
Nu ook voor hoofdpijnmassage
Met haar eigen zaak, Aly’s Beauty & Care, 
gaat het overigens prima. ‘Ik heb het heel erg 
druk. Wat leuk is om te melden is dat mensen 
bij mij niet te maken krijgen met inflatie. Ik 
hoef  de prijs voor mijn diensten gelukkig 
niet te verhogen. Wat ik tegenwoordig ook 
bied is hoofdpijnmassage. Ik kan dat prima 
combineren.  Nadat ik een masker heb 
aangebracht, kunnen de mensen als ze dat 
willen genieten van een dergelijke massage. 
Ja, ik geniet nog elke dag van mijn werk. Veel 
vrouwen zijn schoonheidsspecialiste naast 
een andere baan. Voor mij is het echter mijn 
hoofdbaan’, besluit Aly. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Solar-auto brengt bezoek in Borger aan 
C.K.C. de Borgh

Voor de projectweek ‘Gi-ga-groen’ op C.K.C. de Borgh kon het afgelopen woensdag 
niet groener en duurzamer. Na een spetterende opening met zang en dans, was er 
’s middags tijd voor een echte Solar-auto (zonneauto) mede ontworpen en gebouwd 
door een oud-leerling van school, Jochem Hulsebos. Hij maakt deel uit van het Top 
Dutch Solar Racing team.

Jaarlijks, tijdens de Kinderboekenweek, 
worden de lesboeken en schriften voor 
eventjes aan de kant gelegd en zijn er 
bijzondere activiteiten door de hele school 
heen. Natuurlijk kan daarbij het lied van 
kinderen voor kinderen niet ontbreken, maar 
ook een groen ontdekpad, een boekenmarkt, 
heel veel voorlezen en een bezoekje 
van de boswachter (op school en bij het 
Boomkroonpad) waren dit jaar activiteiten.

De start van het thema van dit jaar was heel 
bijzonder door de komst van een echte 
Solar-auto (deze deed vorig jaar nog mee aan 
de jaarlijkse race in Marokko). Woensdag 
hebben de studenten van het Top Dutch 

Solar Racing team in de verschillende klassen 
uitleg gegeven over hun project en de race 
die ze volgend jaar zullen gaan houden 
dwars door Australië! Hoogtepunt was het 
bekijken van de auto van het afgelopen jaar. 
Met goede vragen kwamen de kinderen tot 
ontdekking dat het nog een hele klus is om 
een zonneauto te ontwerpen, echt te bouwen 
en er in te rijden. En wie weet zien we over 
een aantal jaren wel weer een oud-leerling 
uitleg geven over zijn of  haar ontwerp.

Donderdag wordt de Gi-GA-GROENE 
boekenweek met alle kinderen en ouders 
afgesloten met een groene speurtocht bij het 
openluchttheater.
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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

a.s. vrijdag
Bingo in Dorpshuis 
Gasselternijveenschemond
Op vrijdag 14 oktober a.s. wordt er in het Dorpshuis van 
Gasselternijveenschemond een bingo georganiseerd. U 
bent vanaf  18.00 uur welkom, dan gaat de zaal open en 
krijgt u van ons 1 kopje koffie/thee en een plakje cake!

De bingo begint om 19.30 uur. U komt toch ook? 
U vindt het Dorpshuis aan de Noordzijde 165 in 
Gasselternijveenschemond.

Huldiging Nederlands kampioene speerwerpen
Danien ten Berge uit Exloo werd gehuldigd
 
Woensdagmiddag 5 oktober is sportkampioene Danien ten Berge gehuldigd door wethouder Pascal Schrik van de 
gemeente Emmen. Ze werd dit jaar Nederlands Kampioen speerwerpen.

 

Zeer goede beginworp
Danien ten Berge is 29 jaar, komt uit Exloo, maar woont 
op dit moment in Amersfoort. Sinds haar 12e doet ze aan 
speerwerpen bij EAC De Sperwers uit Emmen. Op 26 juni 
dit jaar deed ze mee met de Nederlands Kampioenschappen 
Atletiek in Apeldoorn, het onderdeel speerwerpen. Ze wierp 
meteen in de eerste worp 52 meter en 38 centimeter. Een 
afstand waar geen van de tegenstanders tegenop kon.

“De NK is altijd dé wedstrijd waarop je wilt pieken om 
een nationale podiumplek te behalen. Sinds mijn 18e train 

ik elke week 6 keer naast studie en werk om daar tot de 
beste prestatie te komen en dat is nu dus gelukt!”, zo vertelt 
Danien.
 
Geweldige prestatie
Pascal Schrik, wethouder sport: “Het is een fantastische 
prestatie die Danien heeft neergezet. Dankzij haar krijgt 
de atletiek, en speerwerpen in het bijzonder, weer extra 
aandacht onder de jeugd. Het blijft fascinerend om te zien 
wat de impact is van lokale sporthelden zoals Danien op de 
amateursport in de regio! Ze is niet alleen ‘onze’ kampioen, 
ze is tevens een inspiratiebron voor de jeugd."

Borger-Odoorn heeft ambitieuze begroting in 
onzekere tijden
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn heeft met trots de begroting 
voor 2023 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het is een begroting met de nodige ambities en met vijf  urgente 
maatschappelijke thema’s die in 2023 invulling moeten krijgen. Het gaat hierbij om de thema’s duurzaamheid, 
wonen, armoede, zorg dichterbij en voorzieningen en preventie en inclusie.
 
Wethouder Henk Zwiep: “We leven in onzekere tijden. 
Stijgende energieprijzen, een vluchtelingencrisis in Europa, 
ongekende inflatie en een pandemie die elk moment weer 
de kop kan opsteken. We merken in gesprekken met onze 
inwoners dat zij zich zorgen maken over deze ontwikkelingen 
die onvoorspelbaar en complex zijn. En die zich ver 
over onze gemeentegrenzen uitstrekken. Tussen al deze 
ontwikkelingen zoeken wij een evenwicht. In wat we willen 
realiseren in Borger-Odoorn en wat we daadwerkelijk kunnen 
waarmaken de komende jaren. Met de begroting voor 2023 
hebben wij hierin een goede balans gevonden.”
 
Ambities van het college
De begroting bevat vijf  urgente maatschappelijke thema's. 
De opgaven zijn urgent omdat het college het belang voelt 
om snel op deze onderwerpen te handelen. De urgente 
maatschappelijke opgaven komen ook naar voren in het 
bestuursprogramma. In de begroting zijn ook meerdere 
voorstellen opgenomen om te investeren. Voorbeelden 
hiervan zijn de realisatie van een nieuwe basisschool, het in 

stand houden van kerncomplexen voor voetbal in Nieuw-
Buinen en Valthermond, de nieuwbouw van sporthal De 
Koel in Borger en middelen voor het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan. Ook zijn in de begroting bestuurlijke 
voorstellen verwerkt. Zoals het structureel maken van de 
budgetten voor de ouderenadviseur en het dorpsbudget.
 
Participatie belangrijke voorwaarde
Het college ziet participatie als een belangrijke voorwaarde bij 
de uitvoering van de verschillende opgaven. Dit betekent dat 
de gemeente inwoners meer wil betrekken bij de ontwikkeling 
van beleid. Maar ook dat er ruimte is voor initiatieven vanuit 
inwoners. Sinds de huidige bestuursperiode werkt Borger-
Odoorn met gebiedswethouders. Hiermee wil het college de 
afstand tussen bestuur en inwoners verkleinen.

Behandeling in de gemeenteraad Op donderdag 3 november 
2022 wordt de begroting in de gemeenteraad behandeld. De 
begroting is te vinden op de website van Borger-Odoorn: 
Home | Begroting 2023 (begroting-2023.nl).

Meld aan bij Josh Hassing in Odoorn via gnissahjosh@gmail.com
De ikwilookweleenkeerophettoneel showavond
in Odoorn
Het wordt me geregeld gevraagd hoe het is om op een toneel te staan te zingen of  om toneel te spelen. Mensen 
die dit ook wel graag een keer zouden willen proberen maar niet echt weten hoe dit te moeten aanpakken ga ik het 
volgende doen.

Ik organiseer in het voorjaar een avond voor mensen die 
wel graag een keer solo op een toneel willen zingen, stand-
up komediant, of  een kort stukje toneel willen doen. Dit is 
GEEN talentenjacht maar iemand de ervaring gunnen om 
dit eens te doen. Als men niet precies weet hoe en wat  ben 
ik ervoor om je te begeleiden, en te zorgen dat het een leuke 
ervaring gaat worden. Ook als het echt nog niet kan, zal ik 
je zeggen dat je er nu nog niet klaar voor bent .Dit om een 
grote teleurstelling te voorkomen.

Dus mensen die dit stiekem eigenlijk wel een keer willen 
proberen kunnen zich aanmelden via mijn mailadres:  
gnissahjosh@gmail.com. Ik zal je helpen er iets leuks van te 
maken. Dit mag solo, duo,  in ieder geval een klein groepje 
niet meer dan 3 in 1 keer. Zing je in een koor maar wil je ook 
wel een keer een solo doen dan is dit ook de mogelijkheid om 
het te doen. En heb je al wel ervaring maar je wilt ook hieraan 
wel meedoen dan kan dat natuurlijk altijd. Het zal ergens in 
het voorjaar 2023 gaan plaats vinden in Odoorn. Meld je dus 
aan via gnissahjosh@gmail.com. Groet Josh Hassing

Bridge-uitslagen DES II
De uitslagen van de 3e zitting van de eerste ronde, 
gespeeld op 6 oktober 2022 in hotel Oringer Marke te 
Odoorn, zijn als volgt:

1e hrn Gezinus de Leeuw & Hendrik van Veen met  63,09%
2e ds Leny Blaauw & Fiena Wolf  met  61,39%
3e ep Greetje & Jan Bruins met  60,31%
4e mw Anneke Super & de hr Henk Bosma met  54,58%
5e mw Fenny Bruins & de hr Geert Joosten met  51,49%.

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. 0591-346454 of  bcdes.secr@gmail.com

Adverteren in Week in Week uit?    Bel 0599 - 61 33 36
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Actioncenter heeft zich gevestigd in 
Borger
Het reeds bestaande fitnesscentrum 
aan de Hoofdstraat in Borger heeft een 
andere eigenaar gekregen. De voormalige 
eigenaren André en Margreet Eleveld 
hebben er een gezellige professionele 
sportschool van gemaakt, maar geven nu 
het stokje door aan (schoon)zus Anita 
Eleveld. 

Zij is geen onbekende in de fitnesswereld, 
in 2008 heeft zij het goedlopende 
fitnesscentrum Actioncenter Gieten 
opgericht. Met deze ervaring gaat zij 
Actioncenter Borger meer op de kaart zetten. 
‘Het runnen van een sportschool is al vele 
jaren mijn passie en mijn leven. De omgang 
met mensen, het helpen en motiveren van 
de sporters, er is volgens mij niets mooiers’, 
aldus Anita. ‘Dat ik nu de kans krijg om dit 
in Borger ook te doen, maakt van mij een 
nog blijer mens. Natuurlijk heb ik een eigen 
visie maar een frisse wind op zijn tijd, is 
voor elk bedrijf  goed’. In het weekend van 1 
oktober heeft Anita met veel hulp collega’s en 
vrienden de sportschool opnieuw ingedeeld. 
Het personeel is grotendeels gebleven en 
aangevuld met medewerkers uit Gieten. ‘Het 
is een topteam, waar ik ongelooflijk trots op 
ben. Zonder hen zou ik het natuurlijk nooit 
redden!’ 

Actioncenter Borger staat voor 
professionaliteit, gezelligheid, uitdagende 
groepslessen, fitness, Personal training en 
de unieke eGym cirkel. Nieuwsgierig naar 

de mogelijkheden? Loop dan eens binnen 
bij Actioncenter Borger aan de Hoofdstraat 
86AB te Borger. Je kunt het fitnesscentrum 
bereiken op 0599 - 23 81 04 of  via de mail 
info@actioncenter.nl. Elders in deze Week in 
Week uit zie je een mooie oktober aanbieding, 
geldig voor Borger én Gieten.

Woensdag 19 oktober a.s.
Bingo in MFA Brughuus Valthermond
Stichting de Afdraai organiseert op woensdag 19 oktober a.s. om 19.30 uur weer een 
bingo in MFA Brughuus aan de Vrijheidslaan 11 te Valthermond. Elke 3e woensdag 
van de maand wordt hier weer een bingo georganiseerd.

De kosten zijn € 15,- voor 13 rondes en 2 
superrondes en de eerste kop koffie is gratis. 
Tevens krijgt elke speler een stempelkaart 
waar tijdens de laatste bingo voor een 

verrassing wordt gespeeld. Verder wordt er 
gespeeld voor leuke geldprijzen. Wij hopen u 
te zien!

Tijd voor ’n bakkie! Kom gerust eens langs
Koffie-ochtend in Borger op 13 en
27 oktober a.s.
Of  het nou zomer of  herfst is: de koffie-ochtenden georganiseerd door de 
Protestantse Gemeente van Borger gaan weer door. Gelukkig lopen ze goed. Daar zijn 
we heel blij mee. Er komen veelal zo’n 15 tot 25 bezoekers.

Ontmoeting en een goed gesprek, wat wil je 
nog meer!? Heb je een dag vrij van het werk? 
Of  ben je veel alleen? Kom eens langs voor 
een bakkie! Zo spreek je nog eens iemand!
Wie dat wil kan de kerkzaal bezichtigen, er in 
stilte zitten of  een kaarsje aansteken.

De eerstvolgende keren zijn op 13 en 
27 oktober en vervolgens op de 2e en 

4e donderdagmorgen van elke maand. 
Vrije inloop tussen 10.00 en 11.30 uur. 
De ochtenden vinden plaats in ‘t Anker, 
achter de Goede Herderkerk, ingang zowel 
aan de Brinkstraat als aan de Hoofdstraat. 
Een stoepbord wijst de weg. Ook als 
vakantieganger: wees welkom!

Na de brand krabbelt het glasmuseum weer op
Nieuwe locatie glasmuseum  
Nieuw-Buinen geeft nieuwe kansen

Dit weekend was het eindelijk zo ver. Het bestuur van het glasmuseum in Nieuw-
Buinen keek hier reikhalzend naar uit. Afgelopen vrijdag werd hun nieuwe locatie 
geopend. Bijna tweehonderd bezoekers namen dit weekend de mogelijkheid om naar 
het vernieuwde museum in Buunermond te gaan.  ‘Het waren twee goede dagen’, 
begint voorzitter Jacco Pranger. ‘Vrijdag hadden we de officiële opening. Loco-
burgemeester Henk Zwiep knipte het zogenoemde lintje door om het museum te 
openen samen met 75 andere geïnteresseerden.’

Na de toespraken van onder andere Jan 
Haikens, voorzitter van de Historische 
Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen 
en Marlijn Eendhuizen, Regiomanager 
Bibliotheek Borger-Odoorn mochten de 
bezoekers voor het eerst rondlopen in het 
museum en dat leverde louter positieve 
reacties op.

Op de zaterdag was er een open huis. 
‘Mensen konden vrij naar binnen gaan en 
meer dan honderd man deed dat ook. De 
bibliotheek en het glasmuseum lopen in 
elkaar over, waardoor het museum altijd gratis 
te bezoeken is tijdens de openingstijden van 
de bilbiotheek.’

Beide afdelingen hadden iets te vieren 
die zaterdag, want naast de opening van 
het glasmuseum is de Kinderboekenweek 
afgelopen week ook van start gegaan. De 
vlaggetjes in de bibliotheek hingen er dus 
ook deels voor de feestelijke opening van het 
teruggekomen museum in Nieuw-Buinen. 

‘Bezoekers hebben aangegeven dat ze dit niet 
hadden verwacht. Daar zijn we heel blij mee, 
want dat betekent dat ze vast nog eens terug 
willen komen. 

De eerste groepsreservering is ook al 
binnen.’

Pranger is erg blij met de nieuwe locatie, 
want ze hebben niet alleen een nieuw 
onderdak, maar ze kunnen ook meer bieden. 
‘De groepsbezoeken beginnen nu in het 
dorpshuis. Daar krijgen ze een kopje koffie 
of  thee of  zelfs een lunch. Daarna gaan ze 
dan naar het museum en krijgen ze uitleg 
van een van onze experts.’ De reden van de 
verhuizing is minder prettig. Pranger blikt 
daar nog even kort op terug. ‘Door de brand 
hebben we wel dingen verloren en er zijn 
veel dingen beschadigd, maar we hebben niet 
stilgezeten. Zo hebben we anderhalf  jaar 
geleden een collectie in Overijssel opgehaald 
en twee weken geleden nog in Sappermeer.’

Door de nieuwe plek krijgt de samenwerking 
met de historische vereniging ook meer 
plaats.  Zo worden er wisselxposities 
gehouden in samenwerking met die partij. 
‘Het museum gaat niet alleen om glas, maar 
het gaat ook over de geschiedenis van het 
dorp. We hebben nu in samenwerking 
met het de historische vereniging een 
wisselexpositie over de scholen in Nieuw-
Buinen en Buinerveen.’

Jan Haikens (voorzitter van het bestuur Glasmuseum Nieuw-Buinen) 
en wethouder Henk Zwiep. Foto: Auniek K.E. Klijnstra

De Jeugd van Vroeger... buurtband uit 
Borger

Het begon 2 jaar geleden aan de kleine brinkstraat in Borger. Evert Gaspersz (68 
jaar) speelt al bijna zijn hele leven gitaar als hij ontdekt dat overbuurman Dick Kap 
(64 jaar) altijd graag heeft willen drummen. Dick heeft op zijn 50ste een drumstel en 
drumlessen gekregen maar daar is het bij gebleven. Dick en Evert gaan samen af  en 
toe wat djammen als Evert opvangt dat zijn overbuurman Jan Hulshof  (56 jaar) 35 
jaar geleden als toetsenist in diverse bandjes in Borger heeft gespeeld. Na maanden 
aandringen krijgt hij Jan zover om eens te komen kijken en al na één avond heeft Jan 
de smaak weer te pakken en een week later heeft hij zijn eigen keyboard aangeschaft.
 
Elke week wordt er geoefend in de tuinkamer 
van Dick. Vriend Johan Klasen (71 jaar) 
die een paar straten verderop woont, 
komt regelmatig kijken. De band spreekt 
regelmatig over het gemis van een bassist 
en Johan besluit te starten met bassen. Zijn 
schoonzoon is bassist en helpt hem op weg.
Leuk dat instrumentale werk en Jan zingt 
af  en toe een nootje mee maar het zou leuk 
zijn om een zangeres toe te voegen aan het 
geheel. Een kennis van Dick heeft zangtalent 
en vergezeld de heren een tijdje maar de 
muzieksmaken komen niet helemaal overeen. 

Gelukkig woont er nog een oud collega 
van Jan om de hoek waarvan hij zich nog 
herinnert dat ze een goede muzieksmaak 
had en altijd liep te zingen tijdens het werk. 
En zo kwam het dat Miranda Potgieter (46 
jaar) werd toegevoegd aan het gezelschap. 
De band was compleet maar wie regelt dan 

de afstemming van het geluid met de digitale 
mixer en jawel ook daar bleek nog een 
buurman beschikbaar voor te zijn. Klaas-Jan 
Keizer, zowel digitaal handig als  voorzien van 
een goed muzikaal gehoor was enthousiast en 
werd het zesde bandlid.
 
Vrienden, buren en familie waren uiteraard 
nieuwsgierig en daarom werd op 8 oktober 
buurthuis de Kruierij in De Groeve 
afgehuurd om voor 120 mensen een gezellige 
muzikale avond te organiseren. Gezien de 
gemiddelde leeftijd van de groep noemen zij 
zich ‘De Jeugd van Vroeger’. Het werd een 
gezellige avond met een breed repertoire aan 
liedjes van The Rolling Stones,  Fleetwood 
Mac, Brainbox, Tom Petty, Eagle-Eye Cherry 
tot Blöf, Meau en Avicii. Ennn... het smaakt 
naar meer dus wie weet komen we dit 
gezelschap vaker tegen in en rond Borger. 
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Cittaslow

De gemeente Borger-Odoorn draagt al 12 jaar 
met trots het predicaat Cittaslow. Dit is een 
internationale erkenning voor kleinere gemeenten 
waar het fijn leven is, waar gastvrijheid de norm is 
en waar we tijd voor elkaar hebben. 

Het motto van Cittaslow is ‘festina lente’ dat betekent 
letterlijk : haast je langzaam. Dat doen we door op een 
menselijk tempo te genieten van alles in de gemeente. 
De gemeente werkt samen met haar inwoners en 
ondernemers aan een krachtige sociale gemeenschap met 
aandacht en respect voor elkaar.

Nu de herfst haar intrede heeft gedaan en we allemaal 
langzaam weer naar binnen gaan wordt het echt museumweer. 
De gemeente Borger-Odoorn heeft een diversiteit aan musea en 
wil u daarmee met het overzicht op deze pagina’s nader kennis 
laten maken.

De musea zijn heel divers van aard, van ontstaansgeschiedenis 
tot de eerste bewoning en van glas- en aardewerkindustrie tot 
vervenersgeschiedenis.  En van oude ambachten tot (lokale) 
landbouwmachines. De gemeente Borger-Odoorn heeft het allemaal!

Dus trek tijdens (of  na) de herfstvakantie de musea in en ontdek hoe 
bijzonder de gemeente is!

MUSEA IN DE SPOTLIGHT
Musea in Borger-Odoorn

De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark 

De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark is 
een uniek en prachtig 
gebied, vol spannende 
verhalen. Over 
gigantische ijsmassa’s 
en harige mammoeten. 
Over bijvoorbeeld 
Neanderthalers, reuzen 
en Witte Wieven. Kom de 
verhalen beleven!

Dankzij deze unieke geschiedenis en haar sporen heeft 
UNESCO het Hondsruggebied erkend als Global Geopark. 
Wereldwijd zijn er daar 177 van, in Nederland is dit het 
enige gebied met deze status. Stichting De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark spant zich samen met overheden, 
maatschappelijke organisaties en inwoners in om het gebied 
verder te ontwikkelen, te beschermen en te promoten. 
Daardoor kun jij die spannende verhalen hier zelf  beleven. 

Een van deze verhalen is die van IJstijden en Prehistorie, 
dit verhaal wordt verteld in de expeditie poort bij het 
Hunebedcentrum. Als je de expeditiepoort wilt bezoeken, 
kun je een entreebewijs voor het Hunebedcentrum kopen. 

Openingstijden: Zie Hunebedcentrum

Adres: De Hondsrug UNESCO Global Geopark, 
Bronnegerstraat 12, 9531TG Borger
Tel.: 0599 725 009 
Site: www.dehondsrug.nl
Toegang: zit bij Entree Hunebedcentrum in.

Keramisch Museum 
Goedewaagen

In de afgelopen vier jaar is het keramisch museum 
ruimtelijk sterk uitgebreid. Het museum telt inmiddels 
negen zalen waarin meer dan 1500 bijzondere objecten 
van heel veel Nederlandse fabrieken en keramisten na 
1890 te zien zijn. Nieuw is ook de vaste presentatie van 
in de regio gemaakt gebruiks- en sierglas uit de collectie 
Brans. 

Tot het eind van het jaar biedt het museum grote 
exposities over vooroorlogse, handbeschilderde tegels met 
monumenten, een presentatie van 100 jaar Goedewaagen-
serviezen en van unieke kunstglazuren van Bert-Jan Baas. 
Foto: impressie van deel nieuwbouw museumentree

Openingstijden: wo-vr 12-16, za-zo 13-17 uur
Adres: KMG, Glaslaan 29, Nieuw-Buinen
Tel.: (0)599 651 681 
Site: www.keramischmuseumgoedewaagen.nl 
Toegang: volwassenen € 6,00 en kinderen van
6 tot 18 jaar € 3,00

Hunebedcentrum

In het Hunebedcentrum wordt op een verrassende 
wijze het leven van de hunebedbouwers neergezet. Je 
kijkt daardoor anders naar de hunebedden en de mooie 
provincie Drenthe.

Tijdens een wandeling langs 150.000 jaar geschiedenis 
door het Oertijdpark ontdek je grafheuvels en veenwegen 
voordat je het prehistorisch dorp in wandelt. Tijdens de 
herfstvakantie ervaar je hier zelf  het verleden door een 
ontmoeting met onze oermensen. Op zaterdag 22 en zondag 
23 oktober kijk je helemaal je ogen uit. Er zijn dan nog meer 
oermensen, prehistorische ambachten en activiteiten tijdens 
het Oerweekend. 

Openingstijden: 
In de herfstvakantie 
op maandag t/m 
vrijdag tussen 10.00 
en 17.00 uur, en 
zaterdag en zondag 
tussen 11.00 en 
17.00 uur.

Adres: Hunebecentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger
Tel.: 0599 236 374. Site: www.hunebedcentrum.nl

Toegang: vanwege Oktober Kindermaand kunnen kinderen 
tot 13 jaar ons gratis bezoeken in de weekenden van oktober. 
Volwassenen betalen €12,50 De Museumkaart is geldig bij het 
Hunebedcentrum.
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Vervenershuis

Vervenerswinkel & Historisch Centrum Valthermond.

Het Vervenershuis is een Rijskmonument gebouwd in 1916. 
Vervener Freerk Kamst, hield zich bezig met de vervening en 
zijn vrouw dreef  het kruidenierswinkeltje

Verder te zien om even terug in de tijd te gaan: 
Uitleg over vervening, de grote veenbrand van Valthermond 
in 1917, het oude kruidenierswinkeltje, uniek plafond in het 
pand, archief  over de dorpsgeschiedenis, en informatie over 
het leven van Aukje Wolf.

Openingstijden: van maart tot december zaterdag van 13.00-
17.00 uur en ook op afspraak is bezoek mogelijk. 

Adres: Vervenershuis, Zuiderdiep 22, 7876 AA Valthermond
Tel.: 0599 - 662154. Site: www.vervenershuis.nl
Toegang: gratis.

Poppen- Berenkliniek en 
museum

Een gezellige poppen- en berenwinkel/Museum, 
hier kunt u diverse poppen en beren bekijken welke 
in de loop der jaren verzameld zijn. Zoals onder 
andere klederdrachtpoppen, schildpadpoppen, 
wildebraspoppen, diverse porseleinen poppen maar ook 
beren en dieren van de firma Steiff, serviesjes en ander 
oud speelgoed vanaf  de jaren 1920.

Het museum is tevens een restauratieatelier. Wij restaureren 
of  repareren al sinds 1986 uw dierbare antieke maar ook 
moderne, pop, beer of  knuffel met veel liefde en op de juiste 
wijze. 

U kunt ook bij ons terecht voor poppen- en berenkleding op 
maat. Heeft u een kledingstuk van uzelf  of  een dierbare, dan 
toveren wij het om in een prachtige herinneringsbeer. 

Openingstijden: woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 
uur en op afspraak
Adres: Restauratieatelier ‘De Poffert’, Zuiderdiep 104, 9571 
BE  Tweede Exloërmond. 
Tel.: 0599-672082 
Site: www.poppenenberendokter.nl 
Toegang: gratis

 Tractor- en werktuigen 
museum Jan Drenthe

Het  Tractor- en werktuigen museum Jan Drenthe is 
gevestigd in de oude smederij en werkplaats van de fa. 
A. Drenthe & Zn. uit de jaren ’50 waarin zich nog veel 
van de oude apparatuur bevindt, alles nog in perfecte en 
authentieke staat.

In de collectie is onder ander aandacht voor lokaal 
gefabriceerde landbouwmachines, de lokale impact van het 
Marshall Plan, en daarnaast is er een grote verzameling te zien 
van McCormick-Deering, International Harvester en Farmall 
(IHC). 

Verder zijn er kleine huishoudelijke gebruiksvoorwerpen uit 
de periode 1920 tot 1960 te zien, een tentoonstelling over 
de vervening in de Veenkoloniën en zijn er Veenkoloniale 
landbouwmachines van voor en na de 2e Wereldoorlog, zoals 
zelfgemaakte ploegen, eggen en schoffeltuigen.

Openingstijden: Enkele dagen per maand
 van 10.00 tot 16.00 uur
Adres: Zuiderdiep 521-A, 7876 BE Valthermond
Tel.: 06-18 77 34 38
Site: www.jandrenthe.nl 
Toegang: Alleen na online reservering.

Glasmuseum Nieuw-Buinen 

Het Glasmuseum Nieuw-Buinen is geopend op een 
nieuwe locatie en daarbij in een nieuw jasje gestoken. 
Na een heftige periode (brand in 2018) maakt het 
Glasmuseum een doorstart op een nieuwe locatie in het 
MFA-gebouw Noorderbreedte aan het Noorderdiep in 
Nieuw-Buinen.

Samen met de Bibliotheek delen we een ruimte op de tweede 
etage. Het Glasmuseum heeft nu een totaal nieuw en modern 
uiterlijk en is met mooie zachte kleuren ingericht waardoor 
een prachtige uitstraling is gerealiseerd.

Het Glasmuseum toont een scala aan producten waarbij de 
geschiedenis van Nieuw-Buinen met haar glasindustrie de 
boventoon voert. Te zien is een grote verscheidenheid aan 
glasproducten die in de vorige eeuw tot 1967.

Hier zij geproduceerd w.o. de bekende Maggie flesjes en de 
eau de cologne flesjes van 4711 en Boldoot.

Al met al een bezoekje aan het museum waard!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 
17.00 in het voorste gedeelte van de Bibliotheek.
Adres: Noorderdiep 131, 9521 BG, Nieuw-Buinen
Tel.: 088 012 8375. 

Site: www.histver-nbb.nl.
Toegang: gratis.

TIP Borger; 
Dé plek voor uw vragen over Borger-Odoorn
Vlakbij het centrumplein van 
Borger vindt u de TIP. Welke 
een afkorting is voor Tourist 
Info Point, oftewel dé plek 
waar iedereen naartoe kan voor 
informatie en advies, brochures en 
plattegronden over de omgeving 
van Borger en omstreken.

De enthousiaste vrijwilligers helpen 
iedereen graag op weg om de leukste 
uitjes, de lekkerste restaurants of  
prachtigste wandel en/of  fietsroutes 
te vinden.

Openingstijden:
Ma-za 10.00 – 16.00 uur 
In augustus ook de 
zondagen geopend
van 11.00 – 14.00 uur

Contact:
Tel: +31599638729
Mail: tip@touristinfoborger.nl 

Adres: Hoofdstraat 25, 
9531 AB Borger

Meer weten?
De informatie over deze musea
is in een mooi overzicht te zien

op de website: 
www.bestemmingborgerodoorn.nl/musea
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vv Gieten
Vrijdag 14 oktober 
19:00  Gieten 35+1  Tynaarlo 35+1  
19:00  Protos 1  Gieten 2 Zaal  
20:00  Zuidlaarderveen 35+1  Gieten 35+1  
20:30  Gieten 35+1  FC Zuidlaren 35+2  
21:00 Annen 35+1 Gieten 35+1

Zondag 16 oktober
10:00  Gieten 2  Lewenborg 2  
10:00  Gieten 5  Actief  4  
10:30  Asser Boys 2  Gieten 4  
14:00  LEO 1  vv Gieten

Clubnieuws

vv Buinerveen
Vrijdag 14 Oktober  
Heren 7 Tegen 7 Te Borger 
Buinerveen 45+ Borger 45+ 19.30 uur
Gasselternijveen 45+ Buinerveen 45+ 20.00 uur
Buinerveen 45+ VKW 45+ 20.30 uur
LEO (Loon) 45+ Buinerveen 45+ 21.30 uur
  
Dames 7 tegen 7 Te Buinerveen 
ZVC’14 VR Buinerveen VR 19.30 uur
Buinerveen VR Buinen VR 20.00 uur
SJS VR Buinerveen VR 21.00 uur
Buinerveen VR Borger VR 21.30 uur
Scheidsrechters K Kuper 
  
Zondag 16 Oktober    
DSC’65 1 Buinerveen 1 14.00 uur
Noordster 3 Buinerveen 2 10.00 uur
Buinerveen 3 Veelerveen 4 10.00 uur

sv Borger
Vrijdag 14 oktober 2022  
Heren 45+ sportpark Borger  
19:30 VKW 45+1 Gasselternyveen 45+1
19:30 Buinerveen 45+1 Borger 45+1
20:00 Gasselternyveen 45+1 Buinerveen 45+1
20:00 Borger 45+1 LEO (Loon) 45+1
20:30 LEO (Loon) 45+1 Gasselternyveen 45+1
20:30 Buinerveen 45+1 VKW 45+1
21:00 VKW 45+1 LEO (Loon) 45+1
21:00 Gasselternyveen 45+1 Borger 45+1
21:30 Borger 45+1 VKW 45+1
21:30 LEO (Loon) 45+1 Buinerveen 45+1
VR18+  Sportpark Buinerveen  
19:30 SJO ZVC ‘14 VR18+1 Borger VR18+1
20:30 Buinerveen VR18+1 Borger VR18+1

Zaterdag 15 oktober 2022  
14:30 Borger 3 VAKO 4
12:00 Drenthina 2 Borger 2
14:30 Vitesse’63 1 Borger 1

Zondag 16 oktober 2022  
10:00 Borger 2 zo. KSC 2

vv HOVC
Vrijdag 14 oktober  
19.30 Valthermond Vr30+1 HOVC Vr30+1
20.00 HOC Vr30+1 Sp Roswinkel Vr30+1
21.00 Nieuw Buinen Vr30+2 HOC Vr30+1
21.30 HOC Vr30+1 Sweel Vr30+1
19.30 SCN 45+1 HOVC 45+1
20.00 HOC 45+1 Witteveense Boys’87 45+1
21.00 Nieuw Balinge 45+1 HOVC 45+1
21.30 HOVC 45+1 Sweel 45+1
  
Zondag 16 oktober  
10.00 HOVC 2 Zuidwolde 2
10.00 HOVC 4 EEC 2
10.00 HOVC 5 Zwartemeerse Boys 3
10.00 Sp Roswinkel 2 HOVC 6
12.00 HOVC 3 EHS’85 2
12.00 HOVC 7 Sp Roswinkel 3
14.00 Helpman 1 HOVC 1

vv Nieuw Buinen
14-10-2022
19:30 Buinen 45+1 Nieuw Buinen 45+1
20:00 Nieuw Buinen 45+1 Ter Apel ‘96 FC 45+1
21:00 Valthermond 45+1 Nieuw Buinen 45+1
21:30 Nieuw Buinen 45+1 SJS 45+1
19:30 Sweel VR30+1 Nieuw Buinen VR30+ 2
20:00 Nieuw Buinen VR30+2 Valthermond VR30+1
20:30 Roswinkel Sp. VR30+1 Nieuw Buinen VR30+ 2
21:00 Nieuw Buinen VR30+2 HOVC VR30+1
20:00 HS’88 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
20:30 Nieuw Buinen VR30+1 Muntendam VR30+1
21:00 HSC VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
21:30 Nieuw Buinen VR30+1 WVV VR30+1
   
15-10-2022
12:15 Nieuw Buinen JO15-1 WVV JO15-2
13:00 Nieuw Buinen MO20-1 Dwingeloo MO20-1
15:00 Nieuw Buinen VR1 ST SVO BDE/Erica’86 VR1
11:00 FC Ter Apel’96 MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
11:30 HS’88 MO13-2 Nieuw Buinenn MO13-1
  
16-10-2022
11:00 Nieuw Buinen 2 Groen Geel 2
14:00 Weerdinge 1 Nieuw Buinen 1

vv Gasselternijveen
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  0:30
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

Zaterdag 15 oktober 2022
SJO Pekela 2000 JO12-1J  SJO ZVC ‘14 JO12-1JM  09:00
SJO ZVC ‘14 VR1  LEO (Loon) VR1  14:00

Zondag 16 oktober 2022
Gasselternyveen 1  Sweel 1  14:00
Gasselternyveen 4  HSC 2  10:00
Dwingeloo 2  Gasselternyveen 2  10:00
Musselkanaal 3  Gasselternyveen 3  10:00

Wedstrijd Valthermond gestaakt: zware blessure Jordy 
Weggemans
Het duel tussen koploper Valthermond en Forward werd zondag na 64 minuten gestaakt. Reden was de zware 

blessure die Valthermond aanvaller Jordy Weggemans 
opliep.

Na een stevige tackle scheurde -zo bleek later- Weggemans 
de kniepees. ‘Jordy heeft zeker een half  uur op het veld 
gelegen en is vervolgens met de ambulance afgevoerd. In 
eerste instantie werd gedacht aan een beenbreuk. Dat bleek 
later dus anders te liggen’, legt Valthermond trainer Kenny 
Koning uit. ‘Omdat niemand echt nog zin had om door 
te spelen en een aantal van mijn spelers het hebben zien 
gebeuren, hebben we in overleg met de scheidsrechter en de 
tegenstander besloten te stoppen.’ 

Op het moment van staken was het overigens nog 0-0 in 
Valthermond. ‘Dit is natuurlijk in de eerste plaats vreselijk 
voor Jordy, die eigenlijk pas vanaf  het begin van het seizoen 
weer helemaal fit was. Hij was in een blakende vorm en 
speelde echt goed. En ook voor ons is dit natuurlijk een 
forse aderlating’, besluit Koning aangeslagen. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)

Langs de velden
Gasselternijveen trainer Johan Hollen had dit weekend 
nadrukkelijk een engeltje op de schouder. Zoals bekend dient 
de oefenmeester twee broodheren, want naast trainer van 
Nieveen is hij ook nog eens actief  bij NWVV. Met die club 
speelde hij zaterdag gelijk tegen Wildervank: 2-2. Opvallend: 
de gelijkmaker van zijn ploeg viel in de negentigste minuut. 
En wat gebeurde er enkele uren later? Inderdaad, ook toen 
maakte zijn ploeg via Wessel Koomans in de laatste minuut 
de gelijkmaker. Het was overigens rennen en vliegen voor 
de oefenmeester, afgelopen zaterdag. Het duel in en tegen 
Wildervank (met NWVV dus) begin namelijk pas om 15.00 
uur. Vervolgens moest hij als een haas naar Nieuw Buinen, 
waar hij Gasselternijveen na een remise coachte. ‘Het was al 
met al wel een héél lange dag’, lachte de trainer. 

Nieuw Buinen voorzitter Siert van der Laan had het erg 
druk voor de wedstrijd. Hij was voortdurend aan het bellen 
met de meneer of  de mevrouw van de verlichting. Reden: 
de verlichting stond op standje training. Dat wil zeggen dat 
de lampen niet op z’n felst brandden. Daar hadden beide 
ploegen overigens geen last van. Misschien was het zelfs wel 
beter zo.

Nog iets; Siert heeft echt alles voor het zeggen in Nieuw 
Buinen, zeker als het de verlichting betreft. Hij kan de 
gehele lichtinstallatie namelijk bedienen met een app op 
zijn smartphone, iets dat heel gebruikelijk schijnt te zijn 

overigens. Mocht Siert dus per ongeluk eens een verkeerd 
knopje indrukken op zijn telefoon, dan kan zomaar alle 
verlichting uitgezet worden. Niet voor niets was de voorzitter 
dan ook erg voorzichtig met zijn telefoon, zaterdagavond. 

Het duel tussen Nieuw Buinen en Gasselternijveen trok 
zaterdagavond liefst 500 toeschouwers. Daar leek het veertig 
minuten voor de wedstrijd nog niet op. Toen namelijk 
waren er nog slechts twee(!) kaartjes verkocht. Onder de 
toeschouwers overigens ontzettend veel jeugd. Het had er 
dan ook alle schijn van dat veel van de bezoekers een kaartje 
hadden gekocht vanwege het optreden van zanger Arjen 
Boltjes, meteen na afloop van het duel.  

Op de tribune tijdens het duel zat natuurlijk ook Appie 
Schipper, Mister Nieuw Buinen. Hij bekeek de verrichtingen 
van zijn kleinzoon Mike. Ook Appie’s vrouw Gina was 
natuurlijk van de partij, net als zoon Eddy. Laatstgenoemde 
traint tegenwoordig de O19 van de club. ‘Daar zitten in 
elk geval twee spelers in die binnen afzienbare tijd door 
moeten kunnen stromen naar het eerste’, denkt hij. En niet 
onbelangrijk; dat zijn twee verdedigers met opbouwende 
kwaliteiten, iets wat de ploeg nu echt mist. Goed nieuws dus 
voor trainer Hindrik Snijders, over wie iedereen binnen de 
club overigens erg positief  is. Contractverlenging lijkt dan 
ook slechts een kwestie van tijd. (Week in Week uit/Vincent 
Muskee)
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MALSE KIPFILET

250 GRAM

2.99!

WIJ ZIJN 
ONBETWIST
UW HAPJES- 
SPECIALIST! 

VANAF 
€2.75 P.P.!

SLAGERIJ DRENT
AL MEER DAN

44 JAAR VERSTAND 
VAN LEKKER VLEES!

VOLG ONS OOK OP

FACEBOOK!

EIGEN-
GEMAAKTE 

ROOKWORSTEN 
2 STUKS

5.59!

M E G A  V O O R D E E L :
5 KILO KIPPENBOUTEN   18.75
5 KILO HAMLAPPEN    35.95
5 KILO SPEKLAPPEN    31.75
5 KILO SCHOUDERKARBONADE  30.75
5 KILO GEMENGDGEHAKT   32.50
5 KILO RIBLAPPEN    56.25

10 GEHAKTBALLEN       7,99 10 HAMBURGERS  7,50
10 GRILLBURGERS         7,99 10 BACONBURGERS  7,50
10 KIPSCHNITZELS 7,50 10 UIBURGERS   7,50

3 MAGERE VARKENSROLLADES SLECHTS 18.50!

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

Alles onder voorbehoud

van extreme inkoopprijzen

3 Elftallen 
voetbalvereniging BBC 
werden herfstkampioen

De eerste fase van het nieuwe seizoen zit er alweer op. 
Alle elftallen hebben een leuke start beleefd. Onze JO08, 
JO11 en JO13 zijn zelfs herfstkampioen geworden. 
 
Na de herfstvakantie start 
er weer een nieuwe fase. De 
vereniging zit zowel sportief  
als met het aantal leden goed 
in de lift. Voor alle leeftijden is 
er een breedscale aan elftallen 
beschikbaar.

Lijkt het je leuk om eens 
mee te trainen om te kijken 
of  voetballen in Buinen en 
Buinerveen iets voor jou is 
neem contact op met Riechard 
Elting 06 – 51 72 24 77.

Buinen pakt opnieuw de volle buit
Buinen heeft ook de tweede 
competitiewedstrijd in winst 
weten om te zetten. Op eigen 
veld werd nipt gewonnen van 
Zwartemeerse Boys: 1-0. Gezien het 
wedstrijdbeeld was de overwinning 
voor de thuisclub terecht. Met 
zes punten uit duels twee gaat 
het dus crescendo met Buinen, 
dat overigens niet de koppositie 
inneemt. ‘We spelen in een 
competitie met een oneven aantal, 
en waren vorige week vrij. EHS’85 
is nu met negen uit drie koploper. 
En gezien de grote uitslagen die 
zij neerzetten denk ik dat dit ook 
meteen de favoriet in deze klasse is’, 
zegt trainer Gert Bijker.

Twee keer rood voor de gasten
In de eerste helft werd er niet gescoord. 
De kansen waren schaars, al had Buinen 
wel een licht veldoverwicht. Bram 
Komduur brak in de tweede helft de 
ban: 1-0. Zwartemeerse Boys probeerde 
het daarna wel, tot de gelijkmaker 
kwam het niet. Wel kregen twee spelers 
van de gasten na de thee een rode 
kaart voorgetoverd. De eerste was een 
tweede gele kaart, de tweede rode kaart 

werd gegeven na een forse charge. 
‘Zwartemeerse Boys is een ploeg die op 
de grens speelt’, zag Bijker.

‘We voetballen steeds beter’
Met twee zeges is Bijker uiteraard 
tevreden. ‘We voetballen bovendien 

ook steeds beter. Het is nog steeds niet 
helemaal zo als ik dat voor ogen heb, 
maar we zijn écht op de goede weg’, zei 
de trainer. Zondag speelt Buinen tegen 
Protos uit Steenwijksmoer. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

Foto: Andries Middelbos

Eerste zege voor voetballers Gieterveen
Na een volledig mislukte 
seizoensstart tegen THOS (0-5 
nederlaag) kreeg de ploeg van 
trainer Jos Kuipers zondag op 
eigen veld kans op eerherstel tegen 
buurman SPW. En die kans greep 
de ploeg met beide handen aan. Op 
basis van de tweede helft won de 
ploeg verdiend met 2-1.

Twee treffers Bob Oeben
Voor de rust liep het nog niet echt 
bij de thuisclub. Wellicht dat het feest 
dat op zaterdagavond in Gieterveen 
gevierd werd daar iets mee te maken 
had. Dat de gasten bij de rust een 1-0 
voorsprong hadden, was dan ook niet 
verrassend en onverdiend. De treffer 
van de gasten kwam overigens op naam 
van Henk Jan Kruit. In het tweede 
bedrijf  tapte Gieterveen uit een heel 
ander vaatje. Niet dat de thuisclub 
opeens de pannen van het dak speelde, 
wel werd er met meer energie gespeeld. 
En dat leverde loon naar werken op. 
Via twee doelpunten van Bob Oeben 

namelijk, trok de ploeg van trainer 
Kuipers niet onverdiend aan het langste 
eind: 2-1.  Zondag speelt Gieterveen 

de lastige uitwedstrijd bij Siddeburen. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Zaalvoetballers Borger 
spelen gelijk
ZVV Borger kwam vrijdag in eigen huis niet verder dan 
een 2-2 gelijkspel tegen PKC’82 2.Er was sprake van een 
spannend duel, waarbij beide ploegen elkaar aardig in 
evenwicht wisten te houden. Wel liet de scheidsrechter 
vrijdagavond iets teveel toe, waardoor overtredingen – 
zeker van de gasten- aan de orde van de dag waren.

De beste start was voor de 
thuisclub. Halverwege de 
eerste helft controleerde 
Demy te Velde een pass van 
Jasper Lubbers op de borst 
om vervolgens hard binnen 
te schieten: 1-0. Uit een goed 
uitgespeelde aanval kwamen 
de bezoekers nog voor de 
rust gelijk: 1-1. In de tweede 
helft gooiden de bezoekers 
het vooral op de fysieke toer. 
Het resulteerde in drie gele 
kaarten in een kort tijdbestek 
én in een voorsprong, toen 
een vrije trap via de muur 
zomaar binnenviel: 1-2. ZVV 

Borger rechtte echter de rug 
en kreeg loon na werken toen 
Frank Fokke op schitterende 
wijze de gelijkmaker tegen 
de touwen schoot. Met vijf  
punten uit drie wedstrijden 
kan het duo Mark Lubbers/
Harry Tiesing tevreden zijn. 
Woensdagvond speelt de 
ploeg uit Borger overigen 
uit tegen Futsal Frisia. Op 
28 oktober staat er weer een 
thuiswedstrijd op de agenda. 
Dan komt Futsal Emmeloord 
op bezoek in Borger. (Week in 
Week uit/Vincent Muskee)

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

Uitslag woensdag 5 oktober:
1e prijs    Erik Möller  5575
2e prijs    Johan Prins  5228
3e prijs    Rolf  Kraster  5185
4e prijs    Jaap van Aarst  5182           
 
Poedel    Ronnie Middeljans 3821
 
Volgende kaartavond: woensdag 19 oktober, aanvang 19.30 uur.

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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De Nederlandse Reisopera brengt Hänsel 
und Gretel naar het ATLAS Theater

Het bekende sprookje van Hans en Grietje, bewerkt tot een fantasy-opera voor 
iedereen vanaf  10 jaar! We volgen Hänsel en Gretel op hun magische reisavontuur, 
met hoopvolle energie als brandstof. Zoals alle sprookjes stelt deze opera een 
‘volwassen’ vraag: wat doe je als je door het leven op de proef  wordt gesteld? Hou 
elkaar vast, dan overwint het goede altijd!

Humoristische en optimistische 
voorstelling
Hänsel und Gretel is een humoristische 
en optimistische voorstelling, met o.a. 
een spectaculaire vliegreis van Hänsel en 
Gretel met een troep zwanen, een magisch 
kussengevecht en de spannende strijd 
tegen de Knusperhexe, die een grote groep 
kinderen in een verlaten kermiscarrousel 
gevangen houdt. Lukt het Hänsel und Gretel 
om ze te bevrijden?

Het fantasierijke decor bevat 
adembenemende 3D-projecties en de 
weelderige, romantische muziek van 
componist Engelbert Humperdinck zit vol 
dansritmes en is daardoor heel toegankelijk. 
De opera wordt gezongen in het Duits en is 
met de Nederlandse boventiteling goed te 
volgen voor kinderen vanaf  10 jaar.

De Nederlandse Reisopera is op zaterdag 29 
oktober om 19.30 uur te zien in het ATLAS 
Theater. Kaarten zijn te koop via 
atlastheater.nl

‘Blijf Nog Even’ lichtend voorbeeld
in Valthermond voor toegankelijk 
Borger-Odoorn

Ook in Borger-Odoorn werd vorige week nadrukkelijk stilgestaan bij de ‘Week van de 
Toegankelijkheid’. Volgens de gemeente moet elke inwoner van Borger-Odoorn mee 
kunnen doen en ondersteunt de gemeente een zo toegankelijk mogelijke samenleving. 
In de gemeente zijn al een aantal prachtige voorbeelden van hoe toegankelijk 
bepaalde ondernemers werken.

Lichtend voorbeeld is wel ‘Blijf  Nog Even’ 
van Erwin en Gerda Pauw uit Valthermond. 
Zij besloten om een oude landbouwschuur 
om te bouwen tot twee prachtige 
rolstoelvriendelijke vakantieappartementen.  
De twee vakantiewoningen zijn 100 procent 
rolstoelvriendelijk. In Valthermond genieten 
vakantiegangers van een geweldig uitzicht 

en vanuit Valthermond kunnen ze prima 
de streek en de omgeving verkennen. De 
twee appartementen zijn elk geschikt voor 
maximaal vijf  personen. De twee woningen 
kunnen echter ook geschakeld worden, 
waardoor één grote vakantiewoning ontstaat 
die plaats biedt aan liefst tien mensen. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)
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GKC neemt na de rust afstand van 
Weiteveense Boys

De seizoensstart van GKC uit Gasselte kan met zes punten uit drie duels geslaagd 
genoemd worden. Na een nederlaag tegen Witteveense Boys (3-4) volgde een 2-1 
zege op Pekelder Boys. Zondag won de ploeg van trainer Gert Sterken op Hoogte der 
Heide met 5-2 van het nog ongeslagen Weiteveense Boys. Daardoor staat de ploeg uit 
Gasselte na drie wedstrijden op een keurige derde plaats, pal achter JVV en SVBC.

Al snel weer gelijk
Na de eerste helft gaf  eigenlijk niemand 
nog een cent voor de kansen voor GKC. De 
gasten waren in dat deel van de wedstrijd 
beter en scherper en kwamen dan ook 
verdiend op een 2-0 voorsprong. Die score 
bleef  tot aan de rust gehandhaafd. Wat er 
vervolgens in de thee van GKC gezeten 
heeft, zal wel altijd een raadsel blijven. Na de 
rust was de ploeg van trainer Sterken echter 
ontketend. Al heel snel in de tweede helft 
wist GKC de achterstand gelijk te trekken.  
Dit door doelpunten van Bart Weishaupt en 
Grieto Korthuis:2-2.

Weishaupt en Kolp
De gasten kwamen er na de thee niet meer 
aan te pas en het verzet van Weiteveense Boys 
leek gebroken toen Danny Kolp voor de 3-2 
tussenstand zorgde. Nog was de koek niet 
op voor GKC, dat door treffers van opnieuw 
Weishaupt en Kolk uiteindelijk verdiend met 
5-2 aan het langste eind trok. GKC komt 
overigens pas op 30 oktober opnieuw in 
actie. Dan wacht een thuiswedstrijd tegen een 
van de favorieten in de vijfde klasse, SVBC 
uit Barger-Compascuum. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

HOVC raakt niet in de war van eerste 
nederlaag

Daar was ie dan, de eerste nederlaag van HOVC in de tweede klasse. Op eigen veld 
verloor de ploeg van trainer Erik de Jong zondag met 3-1 van Annen. De overwinning 
van de bezoekers was terecht. ‘We zijn gewoon niet scherp begonnen. Bovendien moet 
ik zeggen dat Annen een complete ploeg heeft. Ze zijn bijzonder fit en spelen met een 
hoge intensiteit. Ze weten wat ze wel en niet kunnen en daar hadden wij zondag niet 
het goede antwoord op’, analyseerde trainer Erik de Jong.

Zwak begin HOVC
HOVC begin zwak aan de wedstrijd. Al na 
twee minuten opende Annen de score via 
Pim Veltink. De thuisclub probeerde het 
daarna wel, een en ander ging echter gepaard 
met nogal wat overtredingen. Pas halverwege 
de eerste helft kreeg HOVC wat grip op het 
duel. Het kleine overwicht leverde wat kleine 
kasjes op. Tot de gelijkmaker kwam het voor 
de rust echter niet.

Zes gele kaarten
Precies tien minuten na de thee was het dan 
wel raak voor de gastheren. Frank Fokke 
zorgde toen voor het evenwicht: 1-1. ‘Wie 
gedacht had dat wij door deze gelijkmaker 

een boost kregen, kwam bedrogen uit. Annen 
spuugde nog maar eens een keer in de handen 
en deed er een schepje bovenop’, zag De 
Jong. Via opnieuw Veltink (na 65 minuten) 
en Jaap Jan Mulder liepen de bezoekers in 
het vervolg van de wedstrijd uit naar 1-3. ‘We 
raken zeker niet in de war van deze nederlaag. 
Integendeel. We hadden echt niet de illusie 
dat we ongeslagen zouden blijven dit seizoen’, 
lachte De Jong. HOVC won wel de wedstrijd 
gele kaarten verzamelen. De thuisclub 
kreeg er namelijk zes en die gingen naar 
Frank Fokke, Jelle Siekman, Robin van der 
Laan, Peter Fokke, Gert-Jan Spijker en Gert 
Middeljans. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Eerste punten voor Borger na zege op 
Veenhuizen

Niet dat men zich in Borger al erg druk maakte, maar als de competitie de derde 
ronde ingaat en je staat nog met lege handen, dan ontstaat toch wel een gevoel van 
urgentie. Nóg een nederlaag zou betekenen dat de groenhemden al vroeg in de 
achtervolging gedwongen zouden worden. Zo ver kwam het niet. De bewoners van 
de Hunebedhoofdstad wonnen verdiend van Veenhuizen en vonden daarmee de 
aansluiting met de middenmoot. De kop is eraf ! Nu is het zaak om de komende 
weken te blijven scoren, om zo lucht te verschaffen richting de degradatiezone.

Door: Erwin Beukema

Beste kansen voor Borger
Trainer Arne Joling had zijn opstelling na 
de dikke nederlaag tegen ZZVV op enkele 
posities gewijzigd. Meest opvallend was de 
positie van Melvin Ottens. Vorige week nog 
rechtsback, nu aanvallende middenvelder. 
Spektakel leverde het in de beginfase niet op. 
Borger gunde zoals zo vaak de tegenstander 
de bal en loerde zelf  op de uitbraak. De 
gasten zorgden voor de eerste opwinding. 
Een mooie solo van Coen Schmidt kon 
door de thuisploeg slechts ternauwernood 
beëindigd worden. Korte tijd later werd 
Gijs Roda aan de andere kant gelanceerd 
door Tim Edens. De rappe aanvaller van de 
groenwitten gebruikte zijn lichaam goed en 
rondde één op één met doelman Jonathan 
Auwen bekwaam af. In de minuten die 
volgden had de thuisploeg de wedstrijd al 
kunnen beslissen. Bas Kaspers en Hendrik 
Gustin strandden op de keeper. Het was 
overigens niet zo dat Veenhuizen er niks 
tegenin wist te brengen. Het zat ze niet 
mee. Een doelpunt werd afgekeurd vanwege 
buitenspel en daarnaast wist de Borgerder 
defensie, onder leiding van Tim Edens, enkele 
malen net op het laatste moment redding te 
brengen. De beste kansen konden echter aan 
de andere kant genoteerd worden. Kopballen 
van Matthijs Brink en Gijs Roda misten 
precisie. Melvin Ottens wist uiteindelijk wel 
te scoren toen hij een afgemeten voorzet van 
Floris Hiddink resoluut binnenschoot. De 
2-0 ruststand stond op het bord. Een slotfase 
met opnieuw kansen over en weer bracht hier 
geen verandering meer in.

Doelpunten over en weer
Een dikke tien minuten na rust leek de 
wedstrijd gespeeld. Gijs Roda maakte zijn 
tweede van de middag na goed samenspel 

met zijn aanvalsmaat Luuk Kenter. In plaats 
van de voorsprong uit te bouwen ging de 
poot vervolgens bij de thuisploeg van het 
gas. Voor het eerst in dit duel leek men de 
controle te verliezen. Het resulteerde in 
diverse mogelijkheden voor de gasten. Na 
opnieuw een (overigens terecht) afgekeurde 
treffer lag de 3-1 in de 72e minuut in het net. 
Albert Jan Moes was de maker. Acht minuten 
later bracht Hendrik Gustin het verschil tot 
opluchting van de thuisploeg weer terug 
naar drie doelpunten. Een heerlijke solo ging 
eraan vooraf. Twee minuten later was het 
ook alweer 4-2 toen Sjoerd Giezen namens 
Veenhuizen wist te scoren. In de slotfase 
hield Veenhuizen in een alles of  niets poging 
open huis achterin. Borger kon slechts één 
keer profiteren toen invaller Ruben de Valk 
een strakke voorzet bij de eerste paal wist 
binnen te schieten. Een echte spitsengoal. 
Eindstand: 5-2.

Vooruit kijken
Borger kan hiermee verder. Joling en 
zijn assistent Mark Wolters waren in hun 
nopjes met het vertoonde spel én het 
resultaat. Voorzichtig werd er vast vooruit 
gekeken naar de komende duels met 
achtereenvolgens Vitesse ’63, CSVC, WVV en 
Hollandscheveld. “Uit die reeks moeten we 
de nodige punten mee kunnen nemen. Met 
de verzwaarde degradatieregeling een must 
om uit de gevarenzone te blijven”, aldus de 
hoofdtrainer.

Opstelling Borger: Edwin Haandrikman, 
Matthijs Brink, Tim Edens, Tim Speelman, 
Bas Kaspers, Hendrik Gustin (90. Robert-
Jan Oving), Levi v/d Span, Floris Hiddink, 
Melvin Ottens (81. Benjamin Mazeau), Gijs 
Roda (65. Ruben de Valk) en Luuk Kenter 
(90. Ronald Venema).

Foto: Alle Oldenbeuving

Uitslagen Bridgeclub Welzijn Ouderen 
Borger
De Uitslag van 7 Okt 2022 in het Hunzehuys te Borger.

A Lijn: 1e plaats: Bosma & Henk Bosma  67,83%                                                                                                          
 2e plaats Annie Dries & Fiena Wolf   60,36%
 3e plaats: Geert Boekholt & Tinus Zinger  54,69%

B Lijn: 1e plaats: Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen  67,85%
 2e plaats: Geert Brands & Piet Rutgers  59,31%
 3e plaats: Jenny Galetzka & Angela Huyg  56,67%             

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 contributie 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 of  Rieky Zinger Tel 06 83 57 49 15 of  0599 – 23 80 30.



30 Dinsdag 11 oktober 2022

Bijzonder gezellige najaarsmarkt in 
Gieten

Wat was het gezellig, afgelopen zondag in het centrum van Gieten. Daar werd 
namelijk onder auspiciën van de Stichting Zomeractiviteiten Gieten en in nauwe 
samenwerking met organisatiebureau Wildro de bekende najaarsmarkt gehouden.

De markt werd prima bezocht en omdat ook 
de weersomstandigheden de organisatie goed 
gezind waren, was de markt een schot in de 
roos. Behalve zeer gevarieerde marktkramen, 
was nadrukkelijk ook aan de inwendige mens 
gedacht. Met de geslaagde najaarsmarkt 
zitten de activiteiten van de Stichting 

Zomeractiviteiten Gieten er bepaald nog 
niet op. De zomer mag dan wel voorbij zijn, 
de inwoners kunnen dit jaar nog genieten 
van Halloween op 29 oktober in de straten 
en de bossen van Gieten. Ook wordt op 26 
november Gieten Goed Groovy gehouden. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Ploegdag met trekpaarden in Drouwen
‘We hebben samen echt een prachtige 
dag gehad’

Op het land van Gerbrand van Boven in Drouwen vond zondag een ploegdag met 
trekpaarden plaats. ‘Dit was geloof  ik al de vierde keer dat dit op mijn terrein 
plaatsvond’, zegt Van Boven, die liefst acht paarden hun noeste werk zag doen. ‘Dit 
is pure hobby overigens. Wij als hobbyisten kunnen tijdens zo’n dag oude ploegen 
proberen. Zo was zondag bijvoorbeeld ook een eg aanwezig. En zo leer je nog elke 
keer’, zegt Van Boven.

‘Goed voor de conditie’
Het werken met paarden is tegenwoordig 
uitzondering. De tractor heeft het werkpaard 
verdreven. ‘Ik geniet als ik achter het paard 
loop. Het is ook een vorm van ontspanning.  
Er is geen sprake van lawaai en je bent niet 
gejaagd. Bovendien is het ook nog eens heel 
erg goed voor de conditie’, zegt Van Boven, 
die zondag de nodige kilometers aflegde. Van 
Boven merkt dat ook de paarden genieten. 
‘Ze werken graag. Dat merk je aan alles. 
Zelf  was ik met een Belg aan het werk. 
Dat is het trekpaard zoals mensen dat van 
foto’s kennen.’ De dag in Drouwen trok veel 

bekijks. ‘Het was overigens geen evenement. 
Passanten echter, bleven vrijwel zonder 
uitzondering staan. Ze pakten de telefoon 
en een uur later was het aantal toevallige 
toeschouwers al verdubbeld. Al met al 
hebben we samen gewoon een prachtige dag 
gehad. Natuurlijk ga ik dit ook volgend jaar 
weer doen. Wanneer precies? Dat is lastig te 
zeggen en het ligt ook aan wat op het land 
verbouwd is. Nu waren dat bieten, en vond 
de dag dus wat later in het jaar plaats. Staat er 
bijvoorbeeld tarwe, dan kunnen we al eerder 
in het jaar aan de slag.’ (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Jong Borger wint van Valthermond: 3-1

Jong Borger speelde afgelopen zaterdag een heuse derby. Op eigen veld waren de 
reserves van Valthermond te gast. In een zeer aantrekkelijke wedstrijd trok Borger aan 
het langste eind: 3-1. ‘Voetballend waren we de betere ploeg. Fysiek hadden we het 
wel wat lastiger’, beschouwde winnend trainer Mark Meinema na.

Jong Borger mikt op de kampioenspoule
Borger 2 is niet meer. Dit team heet 
sinds twee jaar Jong Borger. ‘We zijn een 
opleidingsteam. De gemiddelde leeftijd ligt 
tussen de negentien en de twintig jaar. 

Nadat we vorig seizoen kampioen zijn 
geworden, spelen we nu in de tweede klasse. 
Doel dit seizoen is een plek bij de eerste vijf. 
Dan namelijk komen we na de winterstop in 
de kampioenspoule. Op die manier krijgen we 
nog meer weerstand en precies dat is wat we 
graag willen’, zegt Meinema, die samen met 
Ronald Bulthuis verantwoordelijk is voor de 
technische leiding bij Jong Borger.

Prachtige redding doelman Max 
Speelman
Het duel tegen Valthermond was spannend. 
De bezoekers kwamen op een 1-0 
voorsprong, maar moesten een half  uur voor 
tijd met tien man verder. De wissels waren 
al verbruikt toen een speler van de gasten 
geblesseerd uitviel. Via Bob Westerdijk kwam 
Borger op gelijke hoogte: 1-1. Vervolgens 
zette Dylan Berghuis de gastheren op een 
verdiende 2-1 voorsprong. Tien seconden 
voor tijd leek Valthermond in ondertal 
langszij te komen. Doelman Max Speelman 
wist een zeker lijkende tegentreffer echter te 
voorkomen. In de counter besliste Berghuis 
het duel definitief: 3-1. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Foto: Andries Middelbos

Podium34 is klaar voor Silver Lake!
Silver Lake heeft een tijd een low profile gehouden, maar dat gaat niet lang meer 
lukken! Debuutsingle ‘Under The Silver Lake’ wordt goed ontvangen en laat je denken 
de Tranquility Base Hotel & Casino-periode van Artic Monkeys, een Lynchiaanse 
wereld met een groots Refrein. Lange tijd luisterden de twee louter naar muziek uit de 
jaren zestig en zeventig, maar het duo wordt ook geispireerd door acts als Lana Del 
Rey en Last Shadow Puppets.

Silver is een thema geworden voor het duo. 
Zo kan je zanger en gitarist Jesse Koch 
kennen van zijn vorige band The Silverfaces.  
Laat je op 22 oktober betoveren door de 
romantische maar toch ruwe gitaarsound van 
Silver Lake!

Hiigo
Op 22 oktober staat de Drentse act Hiigo in 
het voorprogramma van Silver Lake. Hiigo is 
een Nederlandstalige indiepopband waarbij 
het verhaal centraal staat. De ambitieuze 
vriendengroep is zowel muzikaal als tekstueel 
niet bang om de diepgang van het leven te 
belichten en streeft met hun diepe teksten en 
de fijn in het gehoor liggende muziek naar 
een nieuwe nederpop sound. In het eerste 
jaar als band stonden deze vrienden al op 
ESNS.

Tickets voor dit event zijn €5,00 (exclusief  
service kosten) en zijn verkrijgbaar via de site: 
www.podium34.nl

Workshop Drums
Wil jij ook eens op het podium staan in 
Podium34? Heb jij ritme gevoel? Kom 
dan op 22 oktober overdag naar de 
gratis drumworkshop van Jesper Albers! 
Jepser Albers is de drummer van de 
PACESHIFTERS, een rock band uit 

Overijsel, die dit jaar een Ziggo Dome show 
in het voorprogramma van Kensington 
op hun namen mogen schrijven! Naast 
drummen bij diverse bands, is Jesper zelf  ook 
bandcoach en singer-songwriter. Meld je aan 
via de site om deel te nemen aan de drum 
workshop.

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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Gasselternijveen in slotminuut naast
Nieuw Buinen: 1-1
Nieuw realisme in Nieuw Buinen

Nieuw Buinen deelde zaterdagavond de punten met 
Gasselternijveen: 1-1. Heel lang leek de ploeg van trainer Hindrik 
Snijders er met de volle buit vandaar te gaan. In de slotminuut 
echter, maakte Wessel Koomans namens de gasten de niet meer 
verwachte gelijkmaker: 1-1. Daarmee kregen beide ploegen wat ze 
verdienden, al verliet Gasselternijveen toch wel als morele winnaar 
het veld. In Nieuw Buinen is sprake van nieuw realisme. De tijden 
van weleer zijn geweest en het dorp en de club lijkt het nieuwe 
Nieuw Buinen, met vooral jongens uit eigen dorp, alvast omarmd te 
hebben.

Passie en strijd
Nieuw Buinen? Dat was Henry 
Meijerman, dat was Appie en 
Aty, spitsen als Freek Hebels en 
Reind Meems en verdedigers als 
Bert Wiebing en Stef  Wever. In 
Nieuw Buinen werd goed voetbal 
gecombineerd met passie en strijd. 
De grote man achter de successen, 
Appie Schipper, zat zaterdagavond 
op de tribune. Niet meer zo 
bevlogen als voorheen, nu vooral 
als fan van kleinzoon Mike. ‘Ach, 
het voetbal is over de gehele linie 
minder geworden. Als ik naar deze 
jongens kijk dan zie ik dat ze heel 
erg hun best doen. De nieuwe 
trainer probeert er wel voetbal in te 
krijgen, dat geef  ik toe. Het voetbal 
van vroeger komt echter niet terug’, 
wist de voormalige hoofdsponsor, 
die daarmee de spijker op de kop 
sloeg.

Geluksvoetbal
Nieuw Buinen zit in een proces, 
een proces waarbij de lange bal 
afgezworen moet worden en waar 
ruimte moet zijn voor een gedegen 
opbouw van achteruit. Dat is 
althans de filosofie van de rustig 
coachende trainer Hindrik Snijders. 
De oefenmeester heeft echter één 
groot probleem; het voetballend 
vermogen van de laatste lijn laat 
nogal te wensen over. Het zijn 
stuk voor stuk mannetjesputters, 
maar opbouwen is aan het kwartet 
achterin bepaald niet besteed. 
Jammer, want met een wat meer 
verzorgde opbouw komen vaardige 
middenvelders als Mike Schipper 
en zeker uitblinker Patrick Bults 
nog beter aan het voetballen. Nu 
worden ze vooral overgeslagen en is 
het (nog) teveel geluksvoetbal.

‘Maniertjes’
Neemt niet weg dat er met de 
inzet van de oranjehemden niets 
mis is. Het was aandoenlijk om 
te zien hoe hard er gewerkt werd 
zaterdagavond, onder toeziend 

oog van toch een kleine 500 
toeschouwers. Het kan echter 
allemaal veel effectiever. Nu was 
het vooral heel hard werken om de 
eigen fouten te herstellen. Vanuit 
voetballend perspectief  heeft Nieuw 
Buinen met Schipper en zeker Bults 
twee leuke middenvelders en is 
voorin de hoop gevestigd aan Eron 
Alberts. Alberts is een verhaal apart. 
Aan alles is te zien dat de aanvaller 
wel iets in zijn mars heeft. Aan de 
andere kant is het een speler met 
‘maniertjes’. Iemand die opzichtig 
juicht, iemand die zich met het 
publiek bemoeit en die iedereen – 
vriend en vijand- het bloed onder 
de nagels vandaan kan halen. Maar 
mag het, want de frêle aanvaller is 
nog maar achttien jaar en nu dus 
als Nieuw Buinens hoop in bange 
dagen. Ga er maar aan staan.

Ploeteren
Gasselternijveen heeft in de basis 
meer voetballend vermogen in 
de ploeg. De ploeg is geduldiger 
en balvaster, al deden de mannen 
van trainer Johan Hollen daar 
zaterdagavond aanvankelijk te 
weinig mee. De ploeg ging teveel 
mee in het vechtvoetbal van de 
thuisclub en wist zich amper kansen 
te creëren. Omdat dit ook Nieuw 
Buinen in de eerste helft niet lukte, 
was sprake van een wedstrijd die 
maar wat voortkabbelde, die voor 
de kwaliteiten van de spelers in 
een veel te hoog tempo gespeeld 
werd en waar vooral overtredingen 
aan de orde van de dag waren. De 
sympathieke scheidsrechter Jan 
Reints uit Onstwedde hield de 
kaarten echter op zak. Net toen 
iedereen zich na drie kwartier 
ploeteren verzoende met een 0-0 
ruststand, sloeg Eron Alberts toe. 
Hij werd in de diepte weggestuurd 
en verraste Gasselternijveen 
doelman Kevin Koops – de 
ballenvanger woont overigens in 
Nieuw Buinen- met een houdbaar 
lijkende schuiver: 1-0.

Op de counter
In de tweede helft nam 
Gasselternijveen het heft 
nadrukkelijk in handen. De 
thuisclub kwam na de rust niet meer 
aan voetballen toe en moest zich 
vooral beperken tot verdedigen. Dat 
deed de ploeg met verve overigens. 
Gasselternijveen wist slechts uit wat 
standaardsituaties wat kansjes bijeen 
te spelen, Nieuw Buinen kreeg 
op de counter de beste kansen. 
Alberts mikte alleen voor doelman 
Koops echter net over en invaller 
Esper Boer kreeg al helemaal 
een dot van een kans op de 2-0. 
In de slotminuut kreeg Nieuw 
Buinen het deksel op de neus en 
de rekening gepresenteerd van de 
gemiste kansen. Wessel Koomans, 
verreweg de beste man bij de 
gasten, ontsnapte en liet Nieuw 
Buinen doelman Marcel Waarsing 
volstrekt kansloos: 1-1. Aan de basis 
van deze treffer stond overigens 
Brandon Meems, uitgerekend zoon 
van voormalig Nieuw Buinen icoon 
Reind Meems.

‘Wel gestreden’
Met de 1-1 moesten beide ploegen 
het dus doen, en gezien het 
spelbeeld was de remise wel in orde. 
‘Het leek zeker na de rust soms niet 
op voetbal, maar ze hebben wel 
gestreden’, wist ook Nieuw Buinen 
voorzitter Siert van der Laan. Hij 
zei dat in de werkelijk prachtige 
bestuurskamer van de club, samen 
met de kantine en de tribune het 
enige dat nog doet denken aan 
vroeger tijden toen Nieuw Buinen 
een vaste waarde was in de top van 
het amateurvoetbal.

Nieuw Buinen – 
Gasselternijveen 1-1 (1-0)
44. Eron Alberts 1-0, 90. Wessel 
Koomans 2-0. Scheidsrechter 
Reints. Toeschouwers 500.
Nieuw Buinen: Marcel Waarsing, 
Dennis Spreen, Rick Kunst, Pascal 
Felix, Per Kuipers (Esper Boer), 
Mike Schipper, Leon Bodde, 
Alwin Engelkes, Eron Alberts, 
Dennis Kunst, Patrick Bults. 
Gasselternijveen: Kevin Koops, 
Jasper Kuiper, Maarten Hommes 
(Thijmen Hommes), Rick Hatzman, 
Joep Meertens (Nick Bokhorst), 
Yordi Saman, Wessel Koomans, 
Menas Sihasale, Siem Salomons, 
Brandon Meems, Rick Bokhorst. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Hengelsportvereniging de 
Brasem Borger vist de ‘Traiteur 
Slager Manfred Stiekema’ 
Topwedstrijd

Zaterdag 8 oktober was het weer zover tijdens de traiteur slager 
topwedstrijd werd er weer gestreden om mooie vleesprijzen. De 
wedstrijd werd gehouden in het Noord-Willemskanaal bij de 
Vriezebrug, onder prima weersomstandigheden op een klein buitje 
na.
 
De vangsten vielen op enkele 
uitzonderingen na wel wat tegen. 
Winnaar werd B. v.d. Veen 2e E. 
Grelling 3e J. Borgeld 4e G. v.d. 
Laan. Voor de volledige uitslag zie 
onze website www.hsvdebrasem-
borger.nl.

Verder was er voor de rest van de 
deelnemers een lekkere rollade.  
Na afloop werden alle deelnemers 

getrakteerd op een kop koffie 
gevolgd door een lekkere bord 
erwtensoep en een bal gehakt met 
brood aangeboden door de sponsor 
van deze wedstrijd Traiteur Slager 
Manfred Stiekema. Hiervoor nog 
onze hartelijke dank.  Al met al 
was het wel weer een geslaagde 
dag. Voor volgend jaar staat deze 
wedstijd weer gepland en wel op 
zaterdag 7 oktober.

Wethouder Bas Luinge trapt 
jubileumjaar af van  
vv Gasselternijveen
Zondagmiddag 16 oktober a.s. zal wethouder Bas Luinge de aftrap 
van de wedstrijd Gasselternijveen – v.v. Sweel voor zijn rekening 
nemen. Daarnaast zal de wethouder ook bekend maken wat het 
jubileumlogo wordt en wie de gelukkige winnaar is van de prijsvraag 
voor het jubileumlogo.

Met deze aftrap wordt 
het jubileumjaar van v.v. 
Gasselternijveen officieel geopend.  
Op 1 september 2023 hoopt 
de Nieveenster voetbalclub het 
100-jarig jubileum te vieren en 
daarom heeft de jubileumcommissie 
in de 100e voetbaljaargang van de 
club een hele reeks aan activiteiten 
gepland. Zo wordt er o.a. op vrijdag 
14 oktober een Oktoberfest met DJ 

Evert Bos, op 5 januari een FIFA 
toernooi en op 18 februari een 
Pubquiz georganiseerd.

Tijdens de afrondende feestweek 
(eind augustus/begin september) 
wordt er vrijdag 1 september een 
receptie gehouden en een reünie 
georganiseerd en zal er op zaterdag 
2 september een spetterend 
jubileumfeest plaatsvinden.

Geslaagde lezing door Het Nuts-
departement Gieten over Rembrandt
Het Nutsdepartement Gieten heeft op woensdag 28 september 
een frisse start gemaakt met een lezing over de kunstschilder 
Rembrandt. Deze lezing is mede mogelijk gemaakt door de 
subsidie van de provincie Drenthe die verenigingen hiermee in de 
gelegenheid wil stellen na twee heftige coronaseizoenen een goede 
start te maken van een nieuw seizoen (frisse start).

Jacques Hendrikx geeft in zijn 
lezing een beeld van het leven en 
werk van Rembrandt. Hij heeft op 
originele wijze verteld over de het 
sociale landschap van de laatste 
10 jaar  van zijn leven. Aan de 
hand van nieuw materiaal (o.a. uit 
nog niet zolang geleden ontdekte 
archieven) bracht Jacques Hendrikx 
ons heel dicht bij Rembrandt alsof  
we hem hoorden praten. Hoe leefde 
hij in de Jordaan? Onder welke 
omstandigheden is hij gestorven? 
Stierf  hij in armoede? Was hij 
onbemind of  juist beroemd? We 
kregen tijdens de lezing een helder 
beeld van Rembrandt, zijn leven en 
zijn schilderkunst.

Aan de hand van beelden nam 
Jacques Hendrikx ons mee naar 
de westelijke grachtengordel 
(Herengracht / Keizersgracht 
/ Prinsengracht en de Jordaan). 
“De wereld is een speeltoneel, 
elk speelt zijn rol en krijgt zijn 
deel”. Wat dat voor Rembrandt 
en zijn schilderkunst betekende? 
Jacques Hendrikx nam de kleine 
veertig bezoekers in een boeiende 
vertelling mee in het leven van 
Rembrandt. Het bestuur van het 
Nutsdepartement kijkt tevreden 
terug op deze eerste avond van 
het nieuwe seizoen en hoopt 
dat het jaarprogramma zonder 
onderbrekingen een vervolg krijgt.
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Kleding- en speelgoedbeurs Gieten:
Blije bezoekers en blije kinderen!

Het was voor inwoners van Gieten en omgeving toch wel vaste prik. In het voor- 
en najaar werd er door de speelotheek in Gieten een kleding- en speelgoedbeurs 
gehouden. Het was er altijd heel erg druk. Door corona kon het evenement zeker 
twee jaar niet georganiseerd worden. Zaterdag was het dan eindelijk weer zover. ‘En 
voor een eerste keer na corona mogen we zeker niet ontevreden zijn’, zegt Anita van 
der Leij namens de organisatie. ‘De beurs is door corona wat uit het systeem van de 
mensen verdwenen. We hadden dan ook geen idee wat we precies konden verwachten. 
Maar voor een eerste keer zijn we erg tevreden.’

Volgende beurs op zaterdag 15 april
Opnieuw konden jonge en oudere bezoekers 
in de speelotheek in Gieten terecht, waar 
dit jaar extra veel kleding voor volwassenen 
verkocht werd, en dat net als alle andere 
kleding en al het andere speelgoed tegen een 
zeer vriendelijke prijs. ‘Ik heb heel veel blije 
bezoekers en kinderen gezien’, zegt Van der 
Leij. Terwijl de ouders nadrukkelijk op zoek 

gingen naar koopjes, vermaakten de kinderen 
zich opperbest in de speelhoek. ‘Van de winst 
die we als speelotheek gemaakt hebben, gaan 
we weer duurzaam speelgoed kopen’, belooft 
Anita, die verder laat weten dat er al een 
datum voor de volgende beurs geprikt is. Die 
zal namelijk plaatsvinden op zaterdag 15 april. 
(Week in Week uit/Vincent Muskee)

Superfest in Gieterveen: mooi feestje in 
volle zaal

‘Het was een mooi feestje in een volle zaal’. Dat zei Stefan van der Veen na afloop van 
Superfest Gieten, een feest dat aanvankelijk in een feesttent in Gieten zou worden 
gehouden. Vanwege de tegenvallende kaartverkoop echter, besloot de organisatie 
eieren voor haar geld te kiezen en uit te wijken naar Amoi in Gieterveen.

Met tussen de twee- en driehonderd mensen 
was die zaal zaterdagavond gezellig vol. De 
aanwezigen konden genieten van een feest 
in Duitse sfeer. De optredende artiesten 
Ron Nachtbar und der Peter, Helene Fischer 

Double en Max Strammer wisten de sfeer 
er zeer goed in te krijgen en ook te houden. 
Eind goed, al goed dus, want de bezoekers 
genoten van de sfeer, de locatie én de 
artiesten. (Week in Week uit/Vincent Muskee)

Judovereniging Borger op Westerwolde 
Kampioenschap

Zaterdag nam Judovereniging Borger met zes judoka’s deel aan het Westerwolde 
Kampioenschap te Ter Apel. Een toernooi voor beginnende judoka’s en gevorderden 
die geen of  weinig wedstrijdervaring hebben.

Borger werd vertegenwoordigd door Sem 
Gransbergen, Dèstan van Dommelen, 
Madelief  Pols, Kyan de Weijs, Elmar 
Weemstra en Tijn Moek. Daarvan wisten tot 
de top 3 door te dringen Sem Gransbergen 
met een 2e plaats en Tijn Moek met een 

3e. De overige deelnemers stonden ook 
hun mannetje en vrouwtje waarbij de een 
succesvoller was dan de ander. Een aantal van 
hen mag zich opnieuw bewijzen op het 45ste 
Hunebedtoernooi in sporthal De Koel op 29 
oktober te Borger.

Sem op plaats 2 Tijn op plaats 3

Geslaagd afscheidsfeest Carla IJntema in 
Gasselternijveen

Vrijdagavond 7 oktober jl. hebben dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen  en 
al haar vrijwilligers op feestelijke wijze afscheid genomen van de coördinator van de 
Huiskamer en buurtwerker Carla IJntema.

Carla was met een smoes naar MFC de Spil 
in Gasselternijveen gelokt, waar ze totaal 
overdonderd door een volle zaal op grootse 
wijze werd onthaald. In gezelschap van 
ruim 60 vrijwilligers en genodigden kon 
ze, na een voorafgaande broodmaaltijd,  
luisteren naar lovende toespraken van Annet 
Lammersen, directeur van welzijnsinstelling 
Impuls en Kiena ten Brink, wethouder van 
Aa en Hunze.  Daarna werd ze door de 
vrijwilligers van de verschillende werkgroepen 
van de coöperatie getrakteerd op een aantal 

bijzondere liedjes, fraaie gedichten en leuke 
sketches. Natuurlijk ging Carla niet met 
lege handen naar huis . Ze werd overladen 
met cadeaus, waaronder en fraai beeldje, 
dat op treffende wijze de verbinding en 
samenwerking, het handelsmerk van Carla, 
symboliseerde. Hoewel volgens een bekende 
wijsheid niemand onmisbaar is, zullen heel 
veel inwoners  van Gasselternijveen haar 
enorm missen. Gelukkig is haar opvolgster 
bekend en die zal m.i.v. 1 november a.s. het 
stokje  van Carla overnemen.

Foto: Albertha Torenbosch
In het vervenershuis
Inbrengmiddag in Valthermond voor 
foto’s van vroeger om te scannen!!
Op 22 oktober van 13.30 – 16.00 uur organiseert Stichting CHW/Vervenershuis samen 
met Oud Valthermond in woord en beeld een inbrengmiddag voor wie nog oude 
foto’s heeft van Valthermond. Deze willen wij heel graag scannen en bewaren voor de 
toekomst.

Oud Valthermond en het Vervenershuis 
verzamelen foto’s die een beeld geven 
van Valthermond, 2e Valthermond en de 
Kavelingen.

Foto’s van straatbeelden, schoolfoto’s, 
huizen, winkels, bedrijven, vervoermiddelen, 
verenigingsleven, maar ook persoonlijke 
portretten zijn allemaal interessant voor het 
Vervenershuis en Oud Valthermond. Het 
maakt niet uit hoe oud de foto’s zijn.

De foto’s worden zoveel mogelijk ter plekke 
gescand. Als het om veel foto’s gaat scannen 
wij deze op een ander moment. Wanneer 

deze klaar zijn zorgen wij ervoor dat de 
originele foto’s zo gauw mogelijk weer bij u 
thuis komen. U hoeft de foto’s niet afstaan, 
alleen even uitlenen, voor het scannen. (foto’s 
blijven uw eigendom ) Wij kunnen en willen 
er samen met u een mooie beschrijving bij 
maken.Wij hopen dat u samen met ons, 
het verleden, een gezicht wil geven voor de 
toekomst!

Tot zaterdag 22 oktober in het Vervenershuis 
!! St. Cultureel Historische Waarden / 
Vervenershuis. Oud Valthermond in woord 
en beeld.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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10 december a.s. 12e editie Kerstmarkt 
Borger: Aanmelden kan vanaf nu!
Op 10 december a.s. opent om 12.00 uur de 12e editie van de Kerstmarkt in Borger. 
Om 19.30 uur wordt de gezelligste Kerstmarkt van Drenthe afgesloten.

Op de website www.kerstmarktborger.nl is 
alle informatie te lezen over dit gezamenlijke 
evenement in Borger. Ook kunt u dit 
evenement volgen via Facebook. Het is 
een groot gezamenlijk evenement, omdat 
particulieren, verenigingen, stichtingen en 
ondernemers met elkaar zorgen voor een 
goed gevulde Kerstmarkt met diverse extra’s 
voor jong en oud.

Iedereen kan meedoen
Iedereen kan in principe meedoen aan de 
kerstmarkt. Voor alles geldt: wees creatief  en 
voor inspiratie kunt u ook terecht bij iemand 
van de organisatie, zij helpen u graag met tips 
en ideeën. 

Aanmelden kan vanaf  nu online
Aanmelden kan vanaf  nu via  

www.kerstmarktborger.nl Het is mogelijk 
om uzelf,  uw vereniging, stichting of  
onderneming aan te melden voor de 
kerstmarkt. Via www.kerstmarktborger.
nl kun je je online aanmelden en de kosten 
voldoen. Kosten deelname bedragen voor 
particulieren, verenigingen en stichtingen € 
30,00. Ondernemers € 50,00 en ondernemers 
(wel lid ACB) € 30,00. Het is ook mogelijk 
een logo met eventueel link naar uw website, 
op de website van de kerstmarkt te plaatsen 
(€ 15,00 per logo met link).

Vragen?
Voor aanmeldingen, vragen, op- of  
aanmerkingen kunt u ons bereiken via 
www.kerstmarktborger.nl of  organisatie@
kerstmarktborger.nl

InterStage is dé Drentse Onderneming 
van het Jaar 2022
InterStage is gekozen tot Drentse Onderneming van het Jaar 2022. Dat is 6 oktober 
2022 bekendgemaakt tijdens de finaleavond in het ATLAS theater in Emmen. In 
de finale versloeg InterStage de andere finalisten M&G Group B.V. en Sportconfex 
beiden uit Assen.

Uit een selectie van ruim 100 bedrijven, 
werden er 8 door de jury genomineerd. 3 
bedrijven bereikten uiteindelijk de finale. Er 
is één bedrijf  dat zich vanaf  nu onderneming 
van het jaar 2022 mag noemen en dat is 
InterStage uit Meppel vertelt juryvoorzitter 
Ludo Mennes.

“De grondhouding van het bedrijf  is 
vanuit vertrouwen gericht op lange termijn 
relaties met partijen, waarmee echt wordt 
samengewerkt. Met een enorme veerkracht 
en een personeelsbeleid waarin de zorg voor 
de medewerkers zichtbaar is. Het bedrijf  is 
innovatief  en onderscheidt zich ten opzichte 
van de concurrentie. Ondanks het feit dat het 
bedrijf  nationaal en internationaal actief  is, 
verloochent het haar Drentse roots niet.”

Gedeputeerde Henk Brink: “De winnaar van 
vanavond, InterStage B.V, is een prachtig 
bedrijf. De meerwaarde voor de Drentse 
maatschappij en economie en hun blik 
op de toekomst maakt het een terechte 
winnaar. Ik zie ze ook als ambassadeur 
van onze provincie, waar steeds meer 
bedrijven elkaar actief  opzoeken, initiatieven 
nemen en samenwerken aan een krachtig, 
toekomstgericht en duurzaam Drenthe. Ik 
ben daar heel trots op!”

InterStage B.V.
InterStage investeert in lange termijnrelaties. 
Projecten worden niet gezien als eenmalig, 
maar als onderdeel van de relatie.  

De jury is zeer onder de indruk van de 
activiteiten van het bedrijf  en de projecten 
die in de loop der jaren zijn gerealiseerd in 
zowel binnen- als buitenland. Spraakmakende 
nationale en internationale projecten als 
grote dance festivals, de Zwarte Cross, de 
Vrienden van Amstel en meerdere Eurovisie 
songfestivals waar o.a. de constructies van de 
podia en de inrichting van de grote zalen zijn 
gerealiseerd door het team van InterStage. 

Dit alles onder de bezielende leiding van de 
directeur Gino Spijkerman.  In zijn reactie 
zegt Gino: “supertof  voor iedereen bij en 
om ons heen. De absolute bevestiging dat 
we de juiste keuzes hebben gemaakt in de 
moeilijkste tijd van ons bestaan”.

Opvolger van Fuhler Loon en Verhuur
InterStage volgt Fuhler Loon en Verhuur BV 
uit Emmen op als Drentse Onderneming van 
het Jaar. Eerder wonnen Miron Violetglass 
uit Hoogeveen, Avitec uit Nieuw Buinen, 
Vepa uit Hoogeveen, Resato uit Assen en De 
Groot Installatiegroep uit Emmen.

Over de Prijs Drentse Onderneming van 
het Jaar
De Stichting “Drentse Onderneming van 
het Jaar” reikt jaarlijks haar Prijs uit aan een 
succesvolle onderneming die staat voor goed 
en vernieuwend ondernemerschap en een 
waardevolle bijdrage levert aan de economie 
en werkgelegenheid in Drenthe. Belangrijke 
criteria om in aanmerking te komen voor 
de Drentse Onderneming van het Jaar zijn 
een duidelijke visie en strategie, financieel 
gezond, innovatief  en het voeren van een 
maatschappelijk en duurzaam beleid. De 
Prijs is een waardering voor alle betrokkenen 
van de onderneming; Medewerkers, klanten, 
leveranciers en directie.

Winnaar 1ste Student Business Award is 
Boaz Walma
Tijdens de finale avond van de Drentse 
Onderneming van het Jaar heeft ook de 
eerste editie van de Student Business 
Award plaatsgevonden. Boaz Walma uit 
Eelderwolde, MBO student Alfa College 
heeft met zijn onderneming Looxmedia.
nl, creatieve filmmaker, de eerste editie 
gewonnen van deze Award. En heeft hiermee 
10.000 euro gewonnen om te investeren in 
zijn startup. Het doel is jonge ondernemende 
studenten te helpen en te stimuleren in de 
opstart van hun onderneming.

Aanmelden via www.prummeltour.nl
Prummeltour langs karakteristieke 
panden van de architect Klaas Prummel 
 
De Prummelweek komt er weer aan! Na de succesvolle eerste editie in 2021 zal ook 
dit jaar weer een heuse Prummelweek plaatsvinden, zoals gebruikelijk van 14 tot en 
met 25 oktober. Gedurende deze Prummelweek, die samenvalt met de herfstvakanties 
in Noord, Midden en Zuid, vertrekt er dagelijks (behalve op maandagen) een 
Prummeltour onder begeleiding van een ervaren gids. U fietst met gids vanuit 2e 
Exloërmond naar Musselkanaal. Daarna gaat de tour via Valthermond weer terug 
naar 2e Exloërmond. De totale route is ongeveer 22 km. Tijdens de tour stoppen we 
een aantal keer bij kenmerkende panden van architect Klaas Prummel, die leefde van 
14 oktober 1884 tot 25 oktober 1970.
 
Twee eigenaren van elk een Prummelpand 
(d’Rentmeester in Valthermond en Odeon 
Cultuurhuis in 2e Exloërmond) hebben 
samen het idee opgevat om de prachtige 
karakteristieke panden van de architect Klaas 
Prummel in de schijnwerpers te zetten en een 
Prummeltour te organiseren.
 
Tijdens de herfstvakantie wordt aandacht 
besteed aan deze prachtige panden door ze 
’s avonds in de spotlights te zetten. Overdag 
kunt u meefietsen met een georganiseerde 
Prummeltour langs een flink aantal panden 
die ontworpen zijn door Klaas Prummel. 
In 2012 is deze route gemaakt door Eva 
Dubbelboer, die haar afstudeeropdracht 
wijdde aan een aantal bouwwerken van 
Prummel. Gedurende deze “Prummel-
week” zullen we vanaf  vrijdag 14 oktober 
dagelijks onder begeleiding van een 
ervaren gids deze route fietsen, waarbij we 
onderweg bij een aantal panden stilstaan. 
De fietsroute is ongeveer 22 km en door 
de verschillende “stops” maken we er een 
mooie middag van die af  te sluiten is met 
soep en broodjes. In de weekenden zijn er ’s 
avonds ook concerten die bezocht kunnen 
worden bij Concertboerderij d’Rentmeester 

in Valthermond en Odeon Cultuurhuis in 2e 
Exloërmond, beide panden van Prummel. De 
start van de dagelijkse tour is om 13.00 uur 
bij Odeon Cultuurhuis, Zuiderdiep 123 te 2e 
Exloërmond. Op de maandagen is er geen 
gezamenlijke tour. Klaas Prummel heeft in de 
Veenkoloniën waardevol cultureel erfgoed en 
architectuur nagelaten met een karakteristieke 
uitstraling om trots op te zijn. Wat ons betreft 
een mooie gedachte om zijn nalatenschap aan 
ons gebied onder de aandacht te brengen. 
 
Naast de Prummeltour onder begeleiding 
wordt het boekje met de route en informatie 
over de route en de ontwerpen ook op 
diverse punten aangeboden voor mensen die 
op eigen houtje de route te voet, per fiets, 
brommer of  auto willen afleggen. Het boekje 
is op diverse verkooppunten verkrijgbaar 
voor € 2,50.
 
Mede namens vele enthousiaste sponsoren 
en trotse bewoners van “Prummel panden” 
wordt dit plan gerealiseerd. Voor verdere 
informatie kunt u een kijkje nemen op de 
splinternieuwe website www.prummeltour.
nl Hier kunt u zich ook aanmelden voor de 
fietstour met gids!

16 oktober 2022 15.00 uur zaal open
Douwe Sterkenburgh: Gas op die lollie 
Feest!
 
Het verhaal: Douwe voelde zich al een tijdje niet lekker. Op 2 juli 2021 heeft hij een 
bezoek aan de huisarts gebracht en moest het wat kalmer aan doen in zijn drukke 
bestaan. 3,5 week later kreeg hij tijdens een optreden een epileptische aanval en heeft 
3 dagen in het ziekenhuis in Meppel gelegen maar wordt doorverwezen naar Zwolle 
die hem doorverwijst naar het Radboud UMC in Nijmegen.
 
In Nijmegen krijgt hij te horen dat er een 
agressieve tumor bij de hersenstam zit. Een
zogenaamde gliobLastoom. Deze is niet te 
opereren. Omdat het Radboud UMC veel 
kennis heeft van een gliobLastoom zijn ze 
een wetenschappelijke behandeling begonnen 
door middel van een Stereotactische 
laserablatie (SLA) waarvan de de resultaten 
hoopgevend zijn maar de wetenschappelijke 
onderbouwing nog ontbreekt.
 
Douwe heeft hier wel oren naar en wil graag 
meedoen aan dit onderzoek waarvoor je
ingeloot moet worden. 10 personen krijgen 
een SLA behandeling en 10 personen 
krijgen de gebruikelijke behandeling. Helaas 
is Douwe niet ingeloot en krijgt hij de 
gebruikelijke behandeling. Eerst een biopsie 
met als uitslag: Bizar agressieve cellen. 
Douwe wil de uitslag niet weten en begint vol 
goede moed aan radio- en chemotherapie. 
Deze behandeling duurt 6 weken en daarna 
heeft hij 4 weken “vrij” Aansluitend volgt 
er weer een scan waarvan hij de uitslag niet 
wil weten en blijkt dat het glioblastoom is 
verdubbeld in omvang. Helaas ging Douwe 

erg snel achteruit en is na een lijdensweg op 
17 December 2021 overleden.
 
Het feest
Het feest vindt plaats op 16 oktober in d’ 
Aol Meul in Veenoord. De artiesten die 
vrijblijvend optreden hebben in het verleden 
samengewerkt met Douwe. Hetzij in een 
band zoals Nameless, JustuzzZ of  in een 
samenwerkingsverband zoals de welbekende 
Monday Night Music Club. Douwe heeft in 
het verleden ook veel bands en muzikanten 
bijgestaan met frisse ideeën en creativiteit. 
Zoals 5th Wheel, zangeres Anniek Lassche 
en Marjolein Schepers. Ook zijn de vaste 
partners Henk Hilbink en Jacques van der 
Beld die het licht en geluid jarenlang hebben 
verzorgd zijn hier aanwezig.
 
Doel van het Gas op die lollie feestje
Het inzamelen van geld ten behoeve van 
onderzoeken voor SLA behandelingen 
van het Radboud UMC. Deze gift willen 
wij overhandigen zodat alle toekomstige 
patiënten deze behandeling kunnen krijgen.

5th Wheel zet Veurhof in vuur en vlam

Eén ding is zeker; als de band 5th Wheel uit Valthe langskomt, dan wordt het altijd 
feest met goede muziek en vooral een hoop leuke gekkigheid. Het was zaterdag in 
het Veurhof  in Valthermond niet anders, waar 5th Wheel tijdens een van de laatste 
optredens in de bezetting met Arjan ‘Eagle’ Rengers zich nog maar eens van de beste 
kant liet zien.

En dus ging ook in Valthermond het dak er 
figuurlijk af. Zaterdag neemt Rengers afscheid 
van 5th Wheel in Het Perron in Valthe. 

Helaas zijn er voor dit afscheidsconcert geen 
kaarten meer beschikbaar.  (Week in Week uit/
Vincent Muskee)
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Jasper wandelt op blote voeten van Kwintsheul naar 
Borger!
‘Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen 
om onderzoek te doen naar Alzheimer’
Ga er maar aan staan. Jasper Wanders start op vrijdag 28 
oktober aan een enorme uitdaging. Dan namelijk begint zijn 
wandeltocht, die hem van Kwintsheul in het Westland naar 
Borger moet leiden. De voettocht is liefst 250 kilometer lang. 
De uitdaging wordt nóg groter als je bedenkt dat Jasper de 
toch op blote voeten zal gaan lopen. Doel van de wandeltocht 
is om zoveel mogelijk geld in te zamelen om zo meer 
onderzoek te kunnen doen naar Alzheimer. Jasper’s moeder 
lijdt aan deze ziekte en is sinds april van dit jaar woonachtig in 
De Herik in Borger. Precies daar zal de wandeltocht van Jasper 
dan ook eindigen.

‘We leggen de lat nu al wat 
hoger’
Ilse Wanders is de zus van Jasper. 
Zij coördineert het evenement 
en zal haar broer dan ook drie 
dagen lang alle ondersteuning 
bieden die noodzakelijk is. ‘Ik 
woon in Gasselte en ben dus 
altijd bij mijn moeder in de 
buurt. Voor Jasper is dat dus 
anders. Mede daardoor wilde 
hij iets ludieks doen. Dat is 
uiteindelijk deze wandeltocht 
geworden. In eerste instantie was 
het doel om vijfduizend euro op 
te halen Op dat bedrag zit hij nu 
echter al. We leggen de lat dus 
wat hoger’, zegt Ilse.

‘We kunnen geen betere plek 
wensen’
Dat Alzheimer een vreselijke 
ziekte is, is ondertussen ook bij 
Ilse en Jasper doorgedrongen. 
‘Het is een progressieve ziekte 
en we merken wel dat het snel 
gaat. Ze herkent onze vader en 
haar man gelukkig nog wel, zo 

als ze ook ons nog wel herkent. 
Met het herkennen van haar 
kleinkinderen heeft ze al veel 
meer moeite’, weet Ilse. Vanaf  
april van dit jaar woont haar 
moeder in boerderij De Herik 
in Borger. ‘Een betere plek is er 
gewoon niet. Ze kan er gewoon 
naar buiten lopen en genieten 
van de tuin bijvoorbeeld. We 
kunnen ons echt geen betere 
plaats voor haar bedenken. 
Toen er een plek vrij kwam in 
Borger ben ik er meteen naar 
toe gereden. Je mag best weten 
dat ik gehuild heb van geluk. 
Het is zeer kleinschalig, met in 
totaal acht bewoners. Ze doen 
leuke dingen en gaan er zelfs met 
elkaar op uit’, laat Ilse weten.

Blote voeten
Dat Jasper de tocht straks 
op blote voeten loopt, heeft 
overigens zeker ook te maken 
met zijn baan als podoloog. ‘Mijn 
broer is wars van schoenen en 
zooltjes. We zijn niet voor niets 

op blote voeten geboren, zegt hij 
altijd. Ook in zijn dagelijks leven 
loopt hij vaak op blote voeten. 
‘Héé, ben jij niet iets vergeten’, 
roepen mensen dan wel eens. 
Precies dat is een reden waarom 
hij deze tocht op blote voeten 
loopt. Zijn moeder vergeet 
door de ziekte heel erg veel, hij 
vergeet zijn schoenen.’

Zondagmiddag in Borger
Jasper Wanders moet in drie 
dagen 250 kilometer afleggen. 
Hij heeft twee schema’s 
uitgewerkt: één met een 
gemiddelde snelheid van 4,5 
kilometer per uur en de ander 
van 5 kilometer per uur. Hij 
hoopt ergens vroeg op de 
zondagmiddag in Borger aan te 
komen. We hopen dat zijn vader 
de laatste kilometers met hem 
mee kan lopen en misschien 
kan ook zijn moeder hem in 
de rolstoel wel een deel van de 
laatste meters begeleiden. Hoe 
we dat precies gaan doen, dat 
zien we straks wel’

Wie wil doneren, kan dit doen 
via de website van Jasper: 
oervoet.nl. Check zeker ook de 
Facebook-pagina van Oervoet. 
Daar kun je straks via track 
& trace ook zien waar Jasper 
precies loopt. (Week in Week uit/
Vincent Muskee)

Een Schricklijck Jaer: 
Ineke den Hollander uit vertelt in 
Dorpshuis Valthe
Donderdagavond 13 oktober vertelt Ineke den Hollander uit Coevorden over 
de oorlog van 1672, nu 350 jaar geleden. Deze woedde in het noordoostelijk 
deel van de Republiek. Overijssel en Drenthe, dus ook onze regio, zuchtten 
tijdens deze oorlog, die twee jaar duurt, onder het juk van de bisschoppen 
van Keulen en Münster, bondgenoten van koning Lodewijk XIV van 
Frankrijk. Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis in Valthe.

De oorlog begint 
in juni als het 
enorme Franse 
leger ons land 
binnenvalt en 
de bisschoppen 
zich daarbij 
aansluiten. Na hun 
triomftocht langs 
de Overijsselse 
vestingsteden, die 
als rijpe appels 
in handen van 
de bisschoppen 
vallen, volgt begin 
juli de aanval op 
Coevorden. Ook 
die ‘onneembare’ 
vesting valt binnen 
tien dagen.

Een spannend 
verhaal
Maar dan keert het tij voor de 
bisschoppen. De stad Groningen 
houdt stand, ondanks de enorme 
bommenregen van de bisschop van 
Münster, die juist bij dat beleg zijn 
bijnaam ‘Bomben Berend’ opdoet. 
Aan het einde van het jaar 1672 volgt 
de herovering van Coevorden, een 
spannend verhaal dat de geschiedenis 
ingaat als ‘De verrassing van 
Coevorden’.

Daarmee is 
de oorlog in 
de noordelijke 
gebieden nog lang 
niet ten einde. 
De bisschop van 
Münster heeft 
meer pijlen op zijn 
boog waardoor 
Coevorden in de 
zomer van 1673 in 
een benarde situatie 
terecht komt. En 
als dan eindelijk alle 
vijandelijke legers 
zijn vertrokken, 
moet het land weer 
opgebouwd worden. 
Maar of  dat van een 
leien dakje gaat…
Het boek De oorlog 
van 1672 in het 
noordoosten van 

de Republiek, geschreven door Ineke 
den Hollander is dit jaar uitgekomen in 
het kader van de 350-jarige herdenking 
van het Rampjaar 1672. Leden en 
gezinsleden van de leden van de 
vereniging hebben gratis toegang en 
niet-leden kunnen de lezing bijwonen 
tegen een entree van € 5,00 per persoon.

Meer informatie: Roelof  Hoving, Tel: 
0591 - 54 92 68 of  06 - 29 56 09 94.
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Podium34 gaat muzikaal weekend tegemoet!
Ralph de Jongh speelt op vrijdag 21 oktober samen met lokale act 
Moonlighter in Podium34, het nieuwe podium van Borger. De dag 
erna is het programma wederom gevuld, ditmaal door Silver Lake 
met support de Drentse act Hiigo.

Ralph de Jongh
Ralph is kunstschilder, afgestudeerd 
filosoof  en blueszanger. Dat laatste 
komt hij op 21 oktober ten gehore 
brengen in Podium34. Ralph heeft 
vele voorbeelden als The Rolling 
Stones, Big Joe Williams en Cuby 
and the Blizzards en dit is te horen 
in zijn muziek. Zijn sound is niet 
verbonden aan een bepaalde blues 
era, Ralph zoekt inspiratie in 
diverse blues artiesten en heeft een 
gevarieerd repertoire. Geen enkele 
show is hetzelfde, er zit voor elke 
blues liefhebber wel wat bij!

Moonlighter
Voordat Ralph de Jongh en zijn 
band gaan spelen, open de lokale 
band Moonlighter de avond. 
Deze opkomende band uit 
Gasselte zou je kunnen kennen 
van Popsport Drenthe, een 
talentontwikkelingstraject waar 
de band in 2021 in de selectie zat. 
Moonlighter houdt van gitaren 
en dat is te horen, de band speelt 
bluesrock en doet bij sommige 
nummers denken aan The Doors. 
Tickets voor dit event zijn €17,50 
(exclusief  service kosten) en zijn 
verkrijgbaar via de site: www.
podium34.nl

Silver Lake
Silver Lake heeft een tijd een low 
profile gehouden, maar dat gaat 
niet lang meer lukken! Debuutsingle 
‘Under The Silver Lake’ wordt goed 
ontvangen en laat je denken de 

Tranquility Base Hotel & Casino-
periode van Artic Monkeys, een 
Lynchiaanse wereld met een groots 
Refrein. Lange tijd luisterden de 
twee louter naar muziek uit de jaren 
zestig en zeventig, maar het duo 
wordt ook geispireerd door acts 
als Lana Del Rey en Last Shadow 
Puppets.
Silver is een thema geworden 
voor het duo. Zo kan je zanger en 
gitarist Jesse Koch kennen van zijn 
vorige band The Silverfaces.  Laat 
je op 22 oktober betoveren door 
de romantische maar toch ruwe 
gitaarsound van Silver Lake!

Hiigo
Op 22 oktober staat de Drentse 
act Hiigo in het voorprogramma 
van Silver Lake. Hiigo is een 
Nederlandstalige indiepopband 
waarbij het verhaal centraal staat. 
De ambitieuze vriendengroep is 
zowel muzikaal als tekstueel niet 
bang om de diepgang van het 
leven te belichten en streeft met 
hun diepe teksten en de fijn in het 
gehoor liggende muziek naar een 
nieuwe nederpop sound. In het 
eerste jaar als band stonden deze 
vrienden al op ESNS.

Tickets voor dit event zijn €5,00 
(exclusief  service kosten) en zijn 
verkrijgbaar via de site: www.
podium34.nl

Workshop Drums
Wil jij ook eens op het podium 

staan in Podium34? Heb jij 
ritme gevoel? Kom dan op 22 
oktober overdag naar de gratis 
drumworkshop van Jesper Albers! 
Jepser Albers is de drummer van de 
PACESHIFTERS, een rock band 
uit Overijsel, die dit jaar een Ziggo 
Dome show in het voorprogramma 
van Kensington op hun namen 
mogen schrijven! Naast drummen 
bij diverse bands, is Jesper zelf  ook 
bandcoach en singer-songwriter. 
Meld je aan via de site om deel te 
nemen aan de drum workshop.
 
Tickets voor dit event zijn gratis en 
zijn verkrijgbaar via de site: www.
podium34.nl

Podium34 is een initiatief  van 
Stichting The Bake Shop. Stichting 
The Bake Shop organiseert met 
regelmaat evenementen waar jong, 
Nederlands muziektalent centraal 
staat. Naast evenementen is The 
Bake Shop verantwooderlijke voor 
diverse talentontwikkelingstrajecten. 
Houd de website en socials in de 
gaten voor meer evenementen van 
The Bake Shop.

Ralph de Jong + support 
Moonlighter: 21 oktober 2022

Silver Lake + support Hiigo
22 oktober 2022

Workshop Drums met Jesper 
Albers: 22 oktober 2022

Podium34 
Hoofdstraat 34  |  9531AG Borger
Tickets via website 
www.podium34.nl

Muziekverenging Harmonie in 
Gasselte verkoopt liefst 1250 
droge worsten

Muziekvereniging Harmonie uit Gasselte hield voor het eerst in 
de geschiedenis een droge worstenactie. Daarvoor verkocht de 
muziekvereniging elk jaar aardappelen. ‘We hebben er bewust 
voor gekozen om droge worsten te verkopen. We wilden er graag 
een actie van maken voor heel de vereniging. En dat is gelukt. 
Het verkopen van droge worsten is verenigingsbreed gewoon 
gemakkelijker. Je kunt niet iedereen met tien kilo aardappelen laten 
sjouwen. Droge worsten verkopen is gewoon veel gemakkelijker’, 
zegt Niké Wiering-Paternotte namens de organisatie.

Voor instrumenten, kleding en 
batons
En of  de actie gelukt is! In totaal 
wist Harmonie namelijk 1250 droge 
worsten te verkopen. ‘Dat hadden 
we zeker niet verwacht’, zegt Niké. 
Zaterdag brachten leden van de 
vereniging de eerder bestelde droge 
worsten rond. Daarbij werden 
ze vergezeld door de Gasselter 
Blaoskapel. ‘De mensen vonden 
dat heel erg leuk. Of  ze stonden 

al voor het raam te zwaaien of  ze 
kwamen naar buiten. Het gaf  de 
actie extra cachet.’ De opbrengst 
van de actie wordt verenigingsbreed 
gebruikt voor instrumenten, kleding 
en batons. ‘Hoewel we de actie nog 
niet geëvalueerd hebben, kunnen 
de mensen in Gasselte er wel vanuit 
gaan dat we deze actie ook volgend 
jaar gaan organiseren’, besluit 
Wiering-Paternotte. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)
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Historisch Gieten: fotoboek over het 
Gieten in vervlogen jaren
Historisch Gieten. Zo heet het nieuwste boek van Jo Tingen. Zeventig jaar geleden 
zag hij in dit brinkdorp het levenslicht, groeide op in Gieten en maakte vele 
ontwikkelingen in dit dorp van nabij mee. Historisch Gieten is alweer Jo Tingens 
vierde boek over zijn geboorteplaats. In zijn nieuwste uitgave staat het Gieten van 
weleer centraal. Dit gebeurt op 112 pagina’s waarop in totaal bijna 250 foto’s te zien 
zijn. Bij elke situatie is een korte toelichting. Jo Tingen. ‘Het Gieten van vroeger 
is het waard om getoond en bekeken te worden. ‘Bezoekt Gieten, een de mooiste 
Hondsrugdorpen’ staat immers op enkele ansichten van een eeuw geleden. Menige 
prent van toen toont een weg met fraaie bomenrijen en markante panden’

Volop groen
‘Wat ik vind van het Gieten van heel 
vroeger, pakweg een eeuw geleden? Ik heb 
daarover geen oordeel, want ik heb dit 
niet meegemaakt. Bepaalde vooroorlogse 
ansichten laten een dorp met daarin 
volop groen zien. Op oude foto’s van de 
Asserstraat, Brink en Stationsstraat staan 
mooie panden afgebeeld. Enkele daarvan 
zijn verdwenen. Daarover valt te zeggen dat 
dit jammer is, maar ook in Gieten draait de 
tijd door. Op oude foto’s van Bonnerveld 
zijn schamele woningen te zien. Daarvan 
word ik niet bepaald vrolijk. Het opschrift 
‘Mooi Drenthe’ daarbij vind ik al helemaal 
niet  passen.’  Bonnerveld. Hier begint Jo 
Tingens boek. ‘Mijn vorige begon met een 
persoonlijke link, dit ook. Op Bonnerveld 
is mijn vader 110 jaar geleden geboren, 
vandaar. Vervolgens gaat het via een route 
door Gieten. ‘ De grote lijn is Bonnen, 
Zwanemeer, Noord-Es, Eexterweg, Staatsbos, 
Asserstraat, Brink, Boddeveld, Stationsstraat, 
Zuid-Es, Gasselterweg’, weet de samensteller.

Goederentrein
‘Zijn er bijzondere foto’s? Die met de 
goederentrein erop blijven mij fascineren, 
maar ook dit is persoonlijk. Die trein 
reed op een steenworp afstand voorbij 
mijn ouderlijk huis en stopte dan bij de 
overweg Stationsstraat / Gasselterweg. De 
spoorbomen werden dan handmatig bediend. 
Een aardige spoorwegmedewerker liet je 
hierbij soms meehelpen. Ik ben ook erg 
content met een foto van de asfaltinstallatie. 

Deze stond rond 1960 tussen Parallelweg en 
Zijtak, ‘Bokkemond’ in de volksmond, en 
produceerde het asfalt voor autowegen. Was 
deze in bedrijf, dan was de reuk nadrukkelijk 
aanwezig. ‘Te Siepe teer, dat stinkt alweer’, 
werd dan gezegd.’
Verdwenen
De grondstoffen voor de installatie van 
de firma Te Siepe werden per spoor 
aangevoerd. Het spoor is verdwenen. De 
vleeswarenfabriek Udema, het station, de 
melkfabriek, de boterfabriek, de stelmakerij 
van Dijkhuizen en de cementindustrie 
van Jonker eveneens. ’Maar de rij is nog 
veel langer’, weet Jo Tingen. Hij vindt het 
belangrijk dat het verleden van Gieten in 
boekvorm bewaard blijft. Vandaar deze 
uitgave.
 
Historisch Gieten verschijnt op 19 november 
aanstaande. Wie een of  meerdere boeken wil 
hebben, kan voor 1 november reserveren via 
j.tingen@planet.nl of  het telefoonnummer 06 
53 41 78 08. Gereserveerde boeken kunnen 
op 19 november tussen 10:00 en 14:00 uur 
worden afgehaald in Hotel-Restaurant ’t 
Zwanemeer. Niet-gereserveerde boeken zijn 
dan ook verkrijgbaar. Wie na 16 november 
nog een boek wil hebben, kan contact 
opnemen met Jo Tingen, of  naar Jumbo 
Abbas Gieten gaan. 

Bij Jumbo Abbas zijn de boeken vanaf  23 
november verkrijgbaar. Historisch Gieten is 
een boek in A4-formaat en kost 24,90 euro.Adverteren in Week in Week uit? Bel 0599 - 61 33 36

In Drouwenermond en Borger
Borger-Odoorn is twee ‘praotbankies’ 
rijker

Borger-Odoorn is twee ‘praotbankies’ rijker. In het kader van de ‘Week tegen 
de Eenzaamheid’ werden vorige week twee van deze bankjes onthuld; één in 
Drouwenermond en één in Borger.
 
‘Verminderen van eenzaamheid’
‘We willen in de gemeente Borger-Odoorn 
nadrukkelijk werken aan het verminderen van 
eenzaamheid. Met het plaatsen van de bankjes 
willen we bovendien de verbondenheid  
tussen inwoners versterken’, liet wethouder 
Ankie Huijing - van Tongeren bij de 
onthulling van het ‘praotbankie’ in Borger 
weten.
 
In Drouwenermond was wethouder Bernard 
Jansen te gast bij de onthulling van het 

bankje tegen eenzaamheid. Het bankje heeft 
daar een plaats gekregen bij het dorpshuis 
aan het Zuiderdiep. Na het onthullen van 
het ‘praotbankie’ kregen belangstellende 
gelegenheid tot het drinken van een kop 
koffie in dorpshuis. Wethouder Ankie Huijing 
- van Tongeren was verantwoordelijk voor 
de onthulling van het bankje in Borger. Dit 
bankje is bij appartementencomplex Polakker 
aan de Grote Brink geplaatst. (Week in Week 
uit/Vincent Muskee)
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Uitslag Bridgeclub Borger
Maandag 3 oktober(zitting 1)
1 Anneke van Hasselt & Rika Stel 71,38%
2 Jan Rosing & Jelle Zwanenburg 60,76%
3 Els Mikkers & Ed Oldeman 59,14%
4 Ellen Roeper & Johannes Sijbom 58,36%
5 Alma Winkel & Herman Scheltinga 56,35%

Dinsdag 4 oktober(zitting 1) A-lijn
1 Sammo Wesseling & Harrie de Bie 59,92%
2 Ans de Jong & Sicco de Jong 57,13%
3 Hennie Meyer & Annie Brouwer 56,75%

B-lijn
1 Rieky Zinger & Trijntje Gerrits 63,25%
2 Ed Oldeman & Mary Oldeman 57,42%
3 Anneke den Arend & Dina van der Molen 54,26%

C-lijn
1 Egbert Speelman & Minie Speelman 64,35%
2 Geert Boekholt & Tinus Zinger 63,44%
3 Aad van Leeuwen & Roelie Bouwknegt 57,90%

Donderdag 6 oktober (zitting 1)
1 Aukje Eefting & Alie ten Hoope 60,49%
2 Fenny Brouwer & Han Brouwer 56,55%
3 Paula van der Meer & Els Mikkers 56,18%
4 Lien Verstoep & Johannes Sijbom 53,86%
5 Cor Houtenbos & Henk Riemeijer 53,63%

Ilona Smid treedt op in d’Rentmeester in 
Valthermond
Soms valt alles samen en komt de wens van Ilona Smid uit Nieuw-
Amsterdam om een keer in het theater te staan uit, en wel op 
zondagmiddag 16 oktober. Op de gelegenheden waar Ilona normaal 
zingt, komen haar eigen nummers zo goed als nooit aan bod. Dat 
vindt Ilona ook helemaal niet erg; het past gewoon niet. Maar om ze 
een keer in het theater te mogen zingen stond wel erg hoog op haar 
bucketlist.

Tijdens een ontmoeting met Elise 
Kerner van d’Rentmeester bij een 
voorstelling in de Harbour Club 
Emmen, sprak Ilona haar wens 
uit om eens een keer met een 
fantastische band haar nummers in 
een concertzaal ten gehore brengen. 
Elise werd erg enthousiast over de 
liedjes die ze liet horen en nodigden 
haar uit voor een gesprek in de 
concertzaal en daarna viel alles op 
zijn plek.

16 oktober is het zover, dan staat 
Ilona samen met een geweldige 
band (Erwin Funke, Anton Strijks, 
Erwin Reinders en Frans Vollink) 

op het podium waar ze haar eigen 
liedjes, de liedjes van Ilona & Erwin 
en een aantal covers (die hoog op 
haar verlanglijstje staan) zullen 
spelen.

Je bent van harte welkom om 
deze unieke voorstelling te 
komen bezoeken in de sfeervolle 
concertboerderij d'Rentmeester 
in Valthermond. Vooraf  en na de 
voorstelling kunnen bezoekers bij 
d'Rentmeester terecht voor een 
drankje.

Zaal gaat open vanaf  13:45 
Aanvang concert, 14:30   

Kaarten zijn te bestellen via de 
website www.drentmeester.nl

Fittest voor senioren in
2e Exloërmond
Op woensdag 19 oktober organiseert de combicoach senioren van 
de gemeente Borger-Odoorn een fittest voor mensen in de leeftijd 
van 65 t/m 85 jaar uit de Mondendorpen. Deze mensen hebben 
een aantal weken geleden hiervoor een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. 80 mensen hebben zich inmiddels opgegeven.

Bent u de brief  vergeten op te 
sturen of  heeft u hem op één of  
andere manier gemist en wilt u 
toch graag meedoen? Kom dan 
op woensdag 19 oktober tussen 
14.00 uur en 14.30 uur naar de 
Hunsowhal in 2e Exloërmond. U 
kunt ook contact opnemen met 
Petra van den Bosch, combicoach 
senioren. 06 – 11 39 43 01 of  via 
mail: p.vandenbosch@borger-
odoorn.nl

Gezond en Fit programma
Het ‘Gezond en Fit programma’ 
start met de fittest. Deze bestaat 
uit een bloeddrukmeting, 

spierkrachttesten,  reactie – 
en handvaardigheidstesten,  
lenigheidstesten - en een 
conditietest. Na de fittest volgt 
een gesprek met een adviseur. 
Deze bespreekt de fittestresultaten 
en geeft informatie over het 
vervolgprogramma. In het 
8- weekse vervolgprogramma 
wordt er elke week een beweegles 
aangeboden.

Deelname aan de fittest is 
vrijblijvend en verplicht u tot niets. 
Zowel de fittest als het aangeboden 
vervolgprogramma is gratis.

De Gieter Amateurfotografen exposeren
Opening winterexpositie GiAF met lezing Maarten 
Westmaas
GIETEN – De Gieter Amateurfotografen (GiAF) zal van 12 
november tot en met half  januari 2023 een winterexpositie houden 
in de kerk aan Greveling 117-119 in Annerveenschekanaal. Fotograaf  
Maarten Westmaas uit Annen zal zaterdag 12 november om 14.00 
uur de opening verrichten. Hij zal dan ook een lezing verzorgen.

Het thema van deze tentoonstelling 
is Water in de breedste zin van het 
woord. De leden van de Gieter 
fotoclub hebben deze opdracht op 
een bijzondere wijze proberen vast 
te leggen. Uit de inzendingen is een 
selectie gemaakt van een dertigtal 
foto’s die worden geëxposeerd. De 
ruimte waar de foto’s komen te 
hangen wordt beschikbaar gesteld 
door Dagbesteding Aignwies.

Maarten Westmaas
Maarten Westmaas verricht de 
opening. De fotograaf  uit Annen 
is een landschapsfotograaf  
die anderen wil laten zien hoe 
wonderlijk, bijzonder en prachtig 
het Nederlandse landschap is. 
,,Ik maak exclusieve en unieke 
landschapskunst waarin mijn visie 
en de visie van het land vermengd 

wordt. Omgeploegd. Veel meer dan 
fotografie gaat het om het verhaal 
van het Nederlandse landschap dat 
door mij verteld wordt in series en 
verhalen.”

Westmaas fotografeert veel in 
Aa en Hunze en in Groningen. 
Hij heeft geëxposeerd hier in de 
omgeving, maar ook in Amsterdam 
en Den Haag. Hij heeft meerdere 
boeken over landschap uitgegeven. 
Hij kan inspirerend over zijn 
werk schrijven, maar ook er over 
vertellen. Het thema voor de 
lezing is Authenticiteit of  Voorbij 
de verbeelding en gaat over de 
reis die hij heeft gemaakt van 
natuurfotograaf  tot kunstenaar.

Frisse Start
De lezing en expositie worden 

mogelijk gemaakt door de Frisse 
Startsubsidie van de Provincie 
Drenthe. Deze subsidie wordt 
via de gemeente versterkt 
aan vrijwilligersinitiatieven in 
de provincie om deze na de 
coronaperiode weer op gang te 
helpen. Hierdoor is de toegang 
gratis. De inwoners van de 
gemeente Aa en Hunze worden 
uitgenodigd de lezing van Maarten 
Westmaas bij te wonen.

Belangstellenden die de lezing 
willen bijwonen dienen zich 
wel vóór 4 november a.s. aan te 
melden, per e-mail (expo@giaf.nl) 
of  telefonisch (06-28440107/06-
14711583).  

Openingstijden
De fototentoonstelling is na 12 
november te bezoeken van maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 
tot 15.30 uur. De expositie kan 
eventueel op zaterdag op verzoek 
worden bezocht. Meer informatie: 
wwwgiaf.nl of  www.aignwies.nl.

Bijna driehonderd leerlingen bouwen aan 
technische projecten
In een groots project, waar vanuit Sterk TechniekOnderwijs (STO) 
verschillende bedrijven samenwerken met Volta Beilen, werken alle 
295 leerlingen van klas 1 en 2 aan een technisch project. Tussen 5 en 
13 oktober vertrekken alle eersteklassers in klassenverband met de 
bus naar Bouwmensen in Ruinen om daar een gereedschapskist te 
maken, die ze vervolgens bij de Schildersvakopleiding in Assen van 
een mooie laag verf  voorzien. Alle tweedeklassers, die dit project 
vorig jaar al hebben uitgevoerd, gaan naar Stevast Techniek in 
Beilen om daar metaaltechniek, pneumatiek en elektrotechniek te 
combineren tot bijvoorbeeld een kerstboom of  smartphonehouder.

Sterk Techniek Onderwijs is in 
de regio Assen-Beilen-Gieten-
Norg-Eelde opgericht in 2018 
en is een samenwerkingsverband 
tussen vmbo-scholen, basisscholen, 
technische MBO-opleidingen en 
bedrijven in de technische sector. 
Het project wordt voor 4 jaar 
gesubsidieerd door de overheid en 
heeft als doel om meer jongeren 
te verleiden tot een technische 
opleiding.

STO maakt zich sterk voor beter 
techniekonderwijs. Onderdeel 
van het plan is om leerlingen op 
jonge leeftijd met zo veel mogelijk 
verschillende vormen van techniek 
kennis te laten maken, met 
name door zelf  te doen en door 
bedrijven te bezoeken. Technische 
bedrijven spelen een onmiskenbaar 
belangrijke rol in dit plan. In dit 
project zijn Stevast Techniek, 
Bouwmensen Ruinen en de 
Schildersvakopleiding in Assen zeer 

waardevolle partners. Zij hebben 
zich aangesloten bij STO en tonen 
zich zeer creatief  in het uitwerken 
van opdrachten voor leerlingen van 
verschillende niveaus.

Dit evenement maakt deel uit 
van een groter programma, 
waarin leerlingen op regelmatige 
basis technische activiteiten 
ondernemen. Zo volgen er nog 
bedrijvencarrousels, workshops 
in één van de vier Techlabs, 
een dag speciaal voor meiden 
(Girls’ Day), Technieklessen voor 
basisschoolleerlingen (STO-Doen) 
en verschillende bedrijfsbezoeken 
waar leerlingen werken aan kleine 
projecten. Voor leerlingen die 
inmiddels al een technische richting 
hebben gekozen, wordt het aanbod 
versterkt en wordt er gekeken naar 
een soepeler verloop van vmbo naar 
mbo. 

Bonnen 65 in Gieten
Herfst Brocante weekend bij
’t Vergiet
Bij ’t Vergiet, Bonnen 65 in Gieten, wordt het einde van het seizoen 
gevierd met een gezellig herfst brocante weekend. De vriendinnen 
van het goede doelen collectief   van ’t Vergiet hebben op 21 , 22 en 
23 oktober de deel van de boerderij weer helemaal omgetoverd in 
herfst sfeer.

U vindt hier de mooiste brocante, 
curiosa en spullen uit grootmoeders 
tijd, waaronder oude emaillen 
keukenspullen, boeren antiek, 
servies onderdelen, oud glas, bestek, 
en hebbedingen uit o.a. Zweden en 
Frankrijk.

De volledige opbrengst is weer 
bestemd voor de school projecten 
van SAC Stichting Actie Calcutta 
(www.actiecalcutta.nl), waar ’t 
Vergiet onderdeel van is. Inmiddels 
zijn er vier schooltjes voor kasteloze 
straatkinderen gerealiseerd rond 

miljoenenstad Calcutta. De foto’s 
zijn in te zien bij ’t Vergiet.

De entree is gratis.  U bent van 
harte welkom in ”Brocante ’t 
Vergiet Gieten Voor Vergeten 
kinderen”.  Kom herfstsfeer  
proeven, inspiratie opdoen en kom 
genieten van de landelijke mooie 
omgeving van het buitengebied 
op de Hondsrug tussen Gieten en 
Gasselte. De baanderdeuren van de 
boerderij zijn nog open van 21 tot 
en met 23 oktober van 11.00 tot 
17.00 uur. Voor meer info telefoon 
0592 - 26 32 17.

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




