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h.a.h. in Borger-Odoorn e.o.

Borger-Odoorn neemt afscheid van
wethouders
De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft donderdag afscheid genomen van de
wethouders Freek Buijtelaar, Nynke Houwing, Albert Trip en Niek Wind. Dit deden
ze in de raadzaal van het gemeentehuis in Exloo. Voor de vier is er een einde gekomen
aan het wethouderschap. Zodra er een nieuw college is geïnstalleerd, stoppen zij als
wethouder. De start vier jaar geleden was volgens burgemeester Jan Seton van de
gemeente Borger-Odoorn politiek gezien niet makkelijk. Zo kwam er een nieuwe
gemeentesecretaris, werd de helft van de periode door corona gedomineerd en nu de
oorlog in Oekraïne.
Lees verder op pagina 11.

Huisartsenpraktijk Leeuwerik Borger
officieel in gebruik genomen

Tennis- en Padelclub Borger
viert zestigjarig bestaan
Op 21 mei 1962 werd Tennisvereniging Borger opgericht.
Komende zaterdag bestaat de vereniging die inmiddels
Tennis- en Padelclub Borger heet dus zestig jaar. Dit
heuglijk feit wordt dan uitbundig op het tennispark
gevierd. Er is een vol programma dat om 14.00 uur
begint. Tot in de kleine uurtjes zal het doorgaan.
Lees verder op pagina 21.

Nieuwe generatie ontdekt
het Mega Piraten Festijn
in Borger
Eddie Mensink, organisator van het Mega Piraten
Festijn, geeft het eerlijk toe. Hij heeft het in de afgelopen
jaren wel eens somber ingezien. “Ik heb wel eens
gedacht: ‘Het wordt nooit meer als vroeger. We houden
allemaal beperkingen’.” Maar de lach is terug. Het Mega
Piraten Festijn dat afgelopen zaterdagavond plaatsvond
in Borger, geeft daar ook alle reden toe.
Lees verder op pagina 19.

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

Feestweek Nieuw-Buinen
20, 21 en 22 mei a.s.
Na lang wachten mag het dan eindelijk weer, de
feestweek in Nieuw-Buinen gaat weer door! Van vrijdag
20 t/m zondag 22 mei a.s. kunt u weer genieten van een
leuk programma met diverse activiteiten voor jong en
oud.
Lees verder op pagina 15.

Het officiële moment v.l.n.r. Henk Steenbergen, burgemeester Jan Seton
en huisarts Diana Leeuwerik
Het was burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn die vrijdag
samen met huisarts Diana Leeuwerik en oud-huisarts Henk Steenbergen
“Huisartsenpraktijk Leeuwerik” in Borger officieel mocht openen. Dit deden ze
door samen de vlag van de praktijk te hijsen.
De burgemeester deed dit met veel plezier, want waar veel plattelandsgemeenten te
maken hebben met vertrekkende huisartsen mag Borger juist een nieuwe huisarts
verwelkomen. Burgemeester Seton: “Ik ben altijd blij om een huisartsenpraktijk te mogen
openen want huisartsen op het platteland zijn niet heel dik gezaaid en wij zijn hier in de
gelukkige omstandigheid dat wij in dit hele mooie, nieuwe gebouw een huisarts mogen
verwelkomen. Dit doen we ook nog eens op een locatie waar al verschillende soorten
zorg zijn gevestigd en deze huisartsenpraktijk daar heel mooi bij past”.
Huisartsenpraktijk Leeuwerik is gevestigd in een nieuw gebouw aan de IJzertijdstraat
maar is geen extra praktijk in Borger, maar de praktijk die eerst van huisarts Henk
Steenbergen is geweest. Deze praktijk was gevestigd aan de Drouwenerstraat.
Henk Steenbergen is bijna dertig jaar huisarts geweest. Huisarts Diana Leeuwerik is
vijftien jaar huisarts geweest in Stadskanaal en heeft twee jaar geleden de praktijk van
Henk Steenbergen overgenomen. Dit deed ze eerst in de praktijk van Henk Steenbergen
en sinds begin dit jaar in de nieuwe praktijk aan de IJzertijdstraat die is gebouwd door
haar echtgenoot Erik Mulder.
Naast Huisartsenpraktijk Leeuwerik zijn in het gebouw Buurtzorg Borger; LBG
Diëtisten; Diëtistengroep NL en Saskia van Toorn, Psychosociaal EMDR en
Relatietherapeut gevestigd. (Week in Week uit/Martin Zaagman)

Gemeenteberichten Borger-Odoorn

% 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

Hoofdstraat 50, Exloo
Openingstijden publieksbalie (op afspraak) *
Maandag 8.30-16.30 uur
Dinsdag
8.30-16.30 uur
Woensdag 8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-16.30 en 17.00-19.00 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Een afspraak maakt u via
www.borger-odoorn.nl/afspraak of
telefoonnummer 14 0591.

% Afvalbrengpunt
Zuiderkijl 9, 2e Exloërmond

Beperk de verspreiding van het coronavirus

Juni - Maand van de
reanimatie

Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zoveel mogelijk
voorkomen. En kunt u rekening houden met
mensen die zich nog zorgen maken om hun

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

%

% Gemeentehuis

%

Contact

%
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Subsidie voor project of idee
Het platteland laten bruisen, samen werken
aan vernieuwende ideeën… dat geeft de
regio energie! LEADER Zuidoost-Drenthe
is een subsidieprogramma voor projecten
die bijdragen aan een vitaal platteland.

woensdag 1 juni 2022 van 19.00-21.30 uur
in Hotel Talens in Coevorden en ontdek
welke mogelijkheden er zijn om jouw
plan(nen) te realiseren. Meer informatie
staat op www.leaderzuidoostdrenthe.nl.

Informatiebijeenkomst

Aanmelden

Ben je benieuwd of jouw project of idee
in aanmerking komt voor subsidie? Kom
dan naar de informatiebijeenkomst op

Er zijn max. 50 plaatsen beschikbaar,
dus meld je snel aan via leaderzuidoost@
drenthe.nl.

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

Afval & oud papier

Op dinsdag 24 mei wordt oud papier
opgehaald in Zandberg.
’ Deze week (16 – 20 mei) wordt
de grijze container geleegd.
Volgende week (23 – 28 mei) wordt
de groene container geleegd.
De groene container van donderdag 26 mei
(Hemelvaartsdag) wordt geleegd op
zaterdag 28 mei.
% www.borger-odoorn.nl/afval

▶ Besluitvormende raadsvergadering
donderdag 19 mei, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo
▶ Oriënterende raadsbijeenkomst
maandag 23 mei, 19.00 uur,
gemeentehuis Exloo.
De P&C documenten worden uitgereikt
en toegelicht.
▶ Meer informatie:
www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad
Hebt u zelf geen internettoegang?
Dan kunt u bijvoorbeeld terecht in een
bibliotheek in de buurt.
▶ Kijk of luister mee via
www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of
RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether
106.0)
▶ Inspreken? Neem contact op met de griffie
via griffie@borger-odoorn.nl of T 14 0591
% www.borger-odoorn.nl/gemeenteraad

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

% www.borger-odoorn.nl

De zomerperiode breekt weer aan, de
tijd van de vakanties. Veel inwoners willen daarom vroegtijdig hun verlopende
reisdocumenten of rijbewijzen laten
verlengen bij de balie burgerzaken.
Afspraak binnen een week mogelijk

Op dit moment lukt het nog goed om binnen een week een afspraak te plannen bij
de balie burgerzaken. Houdt u hierbij wel
rekening met de drukke momenten in de
week, zoals de donderdagavonden en direct
na schooltijd. Het kan gebeuren dat u dan

!

wat langer moet wachten.
Extra drukte door inschrijving
Oekraïense vluchtelingen

Door de toestroom van vluchtelingen uit
Oekraïne naar opvangplekken in onze
gemeente, is de werkdruk bij het Klantcontactcentrum toegenomen. Alle vluchtelingen moeten namelijk ook in de gemeente
van verblijf worden geregistreerd. Wij
hopen dat u begrip hebt voor eventuele
langere wachttijden die hierdoor kunnen
ontstaan.

TIP: Verloopt uw reisdocument of rijbewijs rond de zomer? Regel dan vroegtijdig een afspraak,
zodat u uw nieuwe document op tijd kunt ophalen. U kunt online een afspraak maken via
www.borger-odoorn.nl/contact.

%

Vergaderingen
gemeenteraad

Aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen
voor de zomerperiode

Alle kinderen uit Borger-Odoorn kunnen
meedoen met sport en cultuur!
Alle kinderen dromen van leuke dingen
doen, erbij horen en mee kunnen doen
met leeftijdsgenootjes. Maar voor
kinderen die opgroeien in gezinnen
met minder geld is dit niet zo vanzelfsprekend. Zij lopen kansen mis die voor
vriendjes en vriendinnetjes normaal
zijn, zoals bijvoorbeeld lid worden van
een sportvereniging, muziekvereniging
of toneelclub.
Voor gezinnen met een laag inkomen is er
het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Door middel van een bijdrage uit het
Jeugdfonds kunnen alle kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar meedoen met
sport, cultuur en zwemles. Het Jeugdfonds
betaalt voor deze kinderen de contributie
of het lesgeld. Elk kind krijgt zo de kans
om zich op sportief en creatief vlak te
ontwikkelen, wat belangrijk is voor zijn of
haar toekomst.

Het is mogelijk om samen met uw buren,
club of (sport)vereniging op een eigen
locatie een reanimatiecursus te volgen.
U kunt zich aanmelden door een mail te
sturen naar info@hartveiligbo.nl.

%

’ Op zaterdag 21 mei wordt oud papier
opgehaald in Bronneger, Bronnegerveen,
Drouwen, Drouwenerveen, Eeserveen,
Odoornerveen, Exloo, Klijndijk en Odoorn.

Gratis reanimatiecursus

In de hele maand juni organiseert Hartveilig Borger-Odoorn reanimatiecursussen
op allerlei plaatsen in Borger-Odoorn. Zowel in de ochtend, middag als avond zijn
er cursussen beschikbaar, zodat iedereen
de kans heeft deel te nemen. Door gulle
lokale ondernemers, diverse fondsen en
vergoeding vanuit de zorgverzekering,
kunnen de reanimatiecursussen gratis
worden aangeboden!
Reanimatiecursus op eigen locatie?

%

* Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en
vrijdag 27 mei zijn het gemeentehuis
en het afvalbrengpunt gesloten.

Iedere week krijgen
zo’n 300 mensen
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 omgeving is een dekkend
netwerk van burgerhulpverleners en
AED’s nodig. Momenteel zijn er al
ruim 800 actieve burgerhulpverleners
in onze gemeente: 3,2% van alle
inwoners. Het doel is 5%!

Meld uw duurzame
initiatief aan voor de
Henk Aalderink-prijs
Hebt u een initiatief dat bijdraagt aan
een toekomstbestendig platteland?
Neem dan deel aan de Henk Aalderink-prijs die is opengesteld door de
P10, het samenwerkingsverband van
dertig grote plattelandsgemeenten.
Met deze prijs worden inwoners beloond die zich inzetten voor hun dorp
of gemeenschap met een vernieuwend
en duurzaam initiatief. De winnaar
ontvangt tweeduizend euro.
De P10 wil dit soort initiatieven, waarbij
inwoners het sámen doen, graag in het
zonnetje zetten. De Henk Aalderinkprijs wordt dit jaar voor de zesde keer
uitgereikt.
Aanmelden

Wilt u weten of uw gezin in aanmerking
komt voor een bijdrage vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur of wilt u een
aanvraag doen?
Neem dan contact op met de Sociale Teams
via info@socialeteamsborgerodoorn.nl of
via T 0800 - 2009. Op de website
www.jeugdfondssportencultuur.nl vindt u
meer informatie over het Jeugdfonds Sport
& Cultuur.

U kunt uw initiatief aanmelden tot 30 mei
2022 via: Henk Aalderink-prijs 2022 Samenwerkingsverband P10 (p-10.nl).
De uitreiking vindt plaats op 30 juni
tijdens de Zomersessie van de P10.
Initiatiefnemers wordt gevraagd om een
motivatie te schrijven waaruit blijkt dat het
initiatief bijdraagt aan een leefbaar platteland dat klaar is voor de toekomst.

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

Lees verder op pagina 4

%
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Dinsdag 17 mei ‘22
Jaargang 50 nummer 20
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, Odoornerveen, 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, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar,
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9,
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Gieten. Jumbo Abbas, 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
- Gerry Grave
- Miranda Wolters
- Martin Zaagman

Dinsdag 17 mei 2022

Johannes van Wattum en Barrie Meems
uit 2e Exloërmond namen afscheid van
uitvaartvereniging 2e Exloërmond e.o.

V.l.n.r. voorzitter Albert Trip, Johannes van Wattum, Wopke van Wattum,
Barrie Meems en Heiltje Meems.

Inschrijven voor DW4D
in Odoorn kan nog tot a.s.
vrijdag
Vanaf woensdagavond 25 mei, de avond voor
Hemelvaartsdag, kan er weer gewandeld worden in
Odoorn en omgeving. De stichting Drentse Wandel
4-daagse heeft verschillende mooie routes uitgezet.

Op woensdagavond 11 mei jl. nam Uitvaartvereniging 2e Exloërmond e.o. afscheid
van Johannes van Wattum en Barrie Meems. Het betrof een uitgesteld afscheid
waarbij het bestuur van de uitvaartvereniging aanwezig was. Plaats van handeling was
Woensdagavond wordt er afgetrapt met de Kennedymars van
het dorpshuis in 2e Exloërmond.
80 kilometer (om 22.00 uur) en de Dodentocht van 100 km
(om 20.00 uur). Vanaf Hemelvaartsdag kunnen er routes van
Van Wattum is inmiddels ‘op leeftijd’ en
Ze ontvingen een boeket bloemen van het
10, 15, 20, 30 en 40 kilometer gelopen worden.
vond het na dertig jaar aulabeheerder te zijn
bestuur. Tevens waren er dankwoorden van
geweest tijd geworden om met zijn functie te Uitvaartverzorging Stout in Stadskanaal. Er
Voorinschrijven met korting kan nog t/m vrijdag 20 mei
stoppen. Eigenlijk functies, want hij deed er
was immers altijd een goede samenwerking.
via www.dw4d.nl/inschrijven. Inschrijven kan hier ook als u
nog meer; hij was ook drager en aflegger voor
de uitvaartvereniging. Hij deed het altijd met Het bleef niet bij puur een plechtigheid, want minder dan 4 dagen wilt meelopen. Uiteraard kunt u ook bij
de start nog inschrijven, maar dan loopt u de korting mis.
veel toewijding en liefde. Dat gold ook voor
er werd ook heerlijk gedineerd en gezellig
Niet in staat om te wandelen maar wel zin in gezelligheid?
Barrie Meems die er maar liefst vijftig jaar
nagepraat zodat het een waardig afscheid
Van donderdag t/m vrijdag is er elke middag vanaf 13.30
drager was.
voor beide mannen is geworden. Beiden
kijken met gemengde gevoelens op de avond uur live muziek op het vierdaagseterrein aan de Torenweg in
Odoorn. Voor meer informatie: info@dw4d.nl /
Tijdens de afscheidsavond sprak voorzitter
terug, maar voor de beide Mondkers is het
Tel. 0591 – 51 23 45.
Albert Trip dankwoorden voor Van Wattum
‘mooi geweest’, zoals ze aangaven. (Week in
en Meems uit en ook voor hun echtgenotes.
Week uit / Gerry Grave)

Laadpaal gerealiseerd bij Alex Eding in
Borger
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Bel 0599 - 61 33 36
Alex Eding uit Borger vond het welletjes: te weinig laadpalen voor
elektrische auto’s in Borger en dus dacht hij ‘dan doe ik het zelf wel’.
En van het een kwam het ander: voor zijn woning en kapsalon aan de
Hoofdstraat is een laadpaal gerealiseerd.
Het kostte een paar centen, maar de
ondernemer die nooit stilzit en -staat heeft
nu iets bedacht waar heel veel mensen baat
bij zullen hebben. Niet alleen de inwoners
van Borger, maar ook de vele toeristen die er
jaarlijks komen.
“Ga maar na: in 2020 1,2 miljoen
vakantiegangers en vorig jaar 1,4 miljoen;
het worden er steeds meer. Zelf heb ik een
overschot aan stroom. Wat moet ik ermee?
Ik kan een ander er blij mee maken en dat is
toch mooi?”, zei Eding. Hij liet vol trots de
laadpaal zien en hoopt dat velen er gebruik
van gaan maken. De reden dat hij het zelf

deed ligt hem in het feit dat
de gemeente volgens hem
niets regelde. ,,Dat duurde
allemaal veel te lang en dus
heb ik het zelf maar gedaan.
Je bent wat geld kwijt en het
zal jaren duren dat ik dat geld
terug heb, maar daar is het
me niet om te doen; ik wil dat
Borger meer laadpalen krijgt.
Bij de voormalige Rabobank
is er een en nu bij mij ook.
Laten er velen volgen.”
(Week in Week uit /
Gerry Grave)

Gemeenteberichten Borger-Odoorn
Haal meer uit
bestaande klanten
en vind nieuw
potentieel!
Menso Ondernemen in Emmen
organiseert op 31 mei een evenement
over online marketing. Laat je
inspireren en ga naar huis met
concrete tools om direct aan de slag
te gaan met de online marketing voor
jouw bedrijf.
Het programma start om 16.00 bij
Menso (Abel Tasmanstraat 7, 7821 AN
EMMEN). Aanmelden kan via de site:
menso-emmen.nl

Hebt u een laag inkomen?
Inwoners van Borger-Odoorn met een
laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van de gemeente. U kunt dan
jaarlijks een bedrag besteden in onze
webwinkel Meedoen.
% www.borger-odoorn.nl/meedoen

%
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Boom weg bij mij
in de straat?

Berichten over uw buurt
’ Alle besluiten die we als gemeente nemen publiceren we officieel 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.overuwbuurt.overheid.nl.
’ Hebt u thuis geen internetverbinding en wilt u toch meer weten over een besluit? Bel ons dan via
telefoonnummer 14 0591. We kunnen u dan meer informatie geven of een afspraak maken om op het
gemeentehuis stukken in te zien.
’ Bent u het niet eens met een besluit? Kijk dan op www.borger-odoorn.nl/bezwaar.

WEEK 19
’ 12-05-2022, Buinerveen
Hoofdstraat (dorpsplein), het
organiseren van het Dorpspleinfeest Buinerveen (aanvraag)
’ 12-05-2022, Ees
Schoolstraat 13 (sportveld), het
organiseren van het Dorpsfeest
Ees/Eesergroen (aanvraag)
’ 12-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Klijndijk, De Garven 19, het
slopen en herbouwen van een
schuur op de bestaande plek
’ 11-05-2022, Verleende
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, Kerklaan 2, het tijdelijk
wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de opvang
van Oekraïense vluchtelingen

’ 11-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Borger, Torenes 18, het plaatsen
van kunststof kozijnen
’ 11-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Buinerveen, Noorderstraat 40,
het verleggen van de uitrit
’ 11-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Eesergroen, Dorpsstraat 24, het
vestigen van een bedrijf aan
huis
’ 11-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
Valtherweg 35, het slopen en
herbouwen van een kapschuur
’ 11-05-2022, Borger
Marslandenweg 5, het
organiseren van de Spelweek

% www.borger-odoorn.nl

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

Borger (aanvraag)
’ 11-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure):
Eeserveen, Brammershoopstraat
41, het realiseren van een
nieuwe stal voor biologische
leghennen
’ 11-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Exloo,
noordoostzijde van het
parkeerterrein achter de sporthal, het realiseren van een
tijdelijke noodopvang voor
vluchtelingen uit Oekraïne
’ 11-05-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Ees,
Dorpsstraat 2, het brandveilig
gebruik van hotel Eeserhof
’ 11-05-2022, Verleende

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

omgevingsvergunning: Exloo,
Noordoostzijde van het
parkeerterrein achter de sporthal, het realiseren van een
tijdelijke noodopvang voor
vluchtelingen uit Oekraïne
’ 09-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): NieuwBuinen, Noorderdiep 43, het
brandveilig in gebruik nemen
van een pand ten behoeve van
de opvang van Oekraïense
vluchtelingen
’ 09-05-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: NieuwBuinen, Kerklaan 2, het tijdelijk
wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de opvang
van Oekraïense vluchtelingen $
3991.1023 A2 Poster Gemeente_Kappen_WT.indd 1
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
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 Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
M. van ‘t Hof. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 22 mei 2022
samenkomst in MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3 Borger. Ingang
achterzijde. P-plaats bereikbaar vanaf
Schultestraat. Inloop met koffie vanaf
10.00 uur. Aanvang 10.30 uur
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. L. Roersma.

Woonvoorziening Tellinghof in Odoorn breidde uit

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. H. Jonker.
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 09.30
uur: ds. Wouda.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnige Kerk Odoorn
Zondag 8 mei, 10.00 uur
Voorganger: Ds. Menso Rappoldt
Organist: Wim Boer
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
Facebook: @KerkOdoorn.
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
Dhr. Schonewille.
Valthe
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
K. Meijer, Ter Apel.
Valthermond
Baptisten Gemeente, 10.00 uur:
Bart Satijn.
Protestantse gemeente, 09.30 uur: ds.
K. Meijer, Ter Apel.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
ds. R. Koopmans.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zaterdag 21 mei, 19.00
uur, Eucharistieviering, in het kader
van Giro zonder Grenzen herdenkingsdienst ter nagedachtenis aan
fietsslachtoffers. Voorg. pastoor J.E.B.
Deuling. Woensdag 25 mei, 9.00 uur,
Eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Zie ook
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur, ds.Klaas
Stap uit Emmen. Handelstr 8 Stadskanaal. Te volgen via livestream onder
baptistenstadskanaal.
Oosterkadekerk, op zondagochtend
22 mei om 9.30 u. ds. M. G. M. Mudde
uit Hollandscheveld. Op zondagavond
22 mei om 19.00 u. ds. J. Snaterse uit
Hoogeveen. Op Hemelvaartsdag 26
mei om 9.30 u. ds. M. F. van Binnendijk.

Bij woonvoorziening Tellinghof in Odoorn verblijven mensen met een
verstandelijke beperking: een knusse woonvoorziening waar vorig jaar
werkzaamheden plaatsvonden. Het was in het kader van een uitbreiding
die in december gereed was. Er werden namelijk vier appartementen
bij gebouwd en voor de ingang is een gedeelte gerealiseerd waar men
ontspannen kan zitten. Afgelopen vrijdag was de feestelijke opening.
Die viel samen met het tienjarig bestaan van Tellinghof dat vorig jaar
gevierd zou moeten worden.
Burgemeester Jan Seton van de
gemeente Borger-Odoorn was tijdens
de feestelijke dag aanwezig en opende
de ‘nieuwe’ Tellinghof door een
lintje door te knippen. Hij deed dat
samen met een bewoner. Voordat de
burgemeester voor de heropening

zorgde werd door de directie een en
ander over de verbouwing verteld
en was er daarbij ook aandacht voor
de bewoners. Ze gaven aan er erg
prettig te wonen en blij te zijn met de
verbouwing, want nu is er nóg meer
ruimte en kwamen er natuurlijk ook

nieuwe bewoners bij. Kreten als ‘we
vinden dat best gezellig’ en ‘wat mooi
is het geworden’ kwamen naar voren.
Seton sprak ook lovende woorden
over het gerealiseerde.
Daarna volgde een rondleiding
zodat de aanwezigen konden zien
hoe Tellinghof er nu uitziet. Voor
iedereen was er koffie met gebak en
na afloop kreeg iedere genodigde
een leuke kaart met de namen van
de bewoners van Tellinghof erop
geschreven. (Week in Week uit / Gerry
Grave)
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Opening speeltuin Westeres in Borger
op zaterdag 4 juni
Na jaren van voorbereiding, overleg en verschillende plannen is in het najaar van
2021 de speeltuin aan de Irenestraat geplaatst. En met succes, er wordt volop
gespeeld door de kinderen uit de wijk.
Om dit heugelijke feit te vieren organiseert het bestuur van de speeltuin zaterdag 4 juni
een feestelijke opening in de speeltuin.
De opening zal plaatsvinden van 13.00 uur tot 15.00 uur. De precieze invulling houden
we nog even geheim. Wel kunnen we verklappen dat de burgemeester aanwezig zal zijn,
er activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden en er gezorgd wordt voor een
hapje en drankje. We nodigen u allen van harte uit om langs te komen in onze prachtige
speeltuin. Graag tot dan!

Georganiseerd door Activiteitencommissie 1e Exloërmond

Voor het eerst wordt er een rommelmarkt georganiseerd in 1e Exloërmond
Mocht je leuke spullen op zolder hebben liggen, maak je zelf leuke spullen of
kun je iets anders bedenken wat je zou willen verkopen?? Grijp je kans op deze
dag met een gratis standplaats van 5 meter. De rommelmarkt word gehouden op
donderdag 26 mei van 10.00 uur tot 14.00 uur rondom Dorpshuis de Badde nr 56j
in Eerste Exloërmond.
U kunt, ook als u buiten 1e Exloërmond woont, een standplaats reserveren via
m.rengers90@gmail.com. Laten we er met z’n allen een gezellige dag van maken.

Leerlingen OPO Borger-Odoorn vieren
tienjarig bestaan met talentenjacht
Op donderdag 19 mei heeft Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn reden
tot een feestje. Het tienjarig bestaan van de stichting wordt samen met alle
leerlingen gevierd met een eigen talentenshow, een beeldende kunstopdracht en
een nieuwe ‘look’ en nieuw logo voor alle basisscholen.
De dag wordt om 9 uur ingeluid met de onthulling van de nieuwe huisstijl. Vervolgens
start in het voormalige Cultuurpodium Vanslag in Borger de talentenshow OPO’s
Got Talent!, een ochtend gevuld met optredens door leerlingen van de basisscholen.
Iedere school heeft daartoe een eigen finalist afgevaardigd die een zelf ontworpen
zang- en dansoptreden neerzet. Daarnaast wordt de winnaar gekozen van een
beeldendekunstwedstrijd waar kinderen van alle scholen aan mee hebben gedaan onder
de noemer ‘Bouw je eigen droomschool!’.
De jury bestaat uit burgemeester van Borger-Odoorn Jan Seton, lokale kunstenaar
Mineke Schrijvers, en gitarist Dion van der Scheer van de band Fifth Wheel. Aan het
einde van de ochtend maken zij de winnende inzendingen bekend. OPO Borger-Odoorn
is de overkoepelende organisatie voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente
Borger-Odoorn. Hieronder vallen OBS de Aanloop in Valthermond, OBS de Meander
en de Montessorischool in Borger, de Daltonschool in Ees, OBS Ekkelhof in Drouwen,
OBS de Linderakkers in Valthe, School 75 en OBS de Poolster in Nieuw-Buinen, OBS de
Weiert in Odoorn, OBS de Zweng in Exloo en OBS de Westhoek in 2e Exloërmond.

Inbrengmiddag in Valthermond voor
foto’s van vroeger om te scannen
Op 28 mei organiseert CHW-Vervenershuis samen met Oud Valthermond
in woord en beeld een inbrengmiddag voor wie nog oude foto’s heeft van
Valthermond. (Deze willen wij graag scannen en bewaren voor de toekomst).
Waar: Culturele kerk 11. Zuiderdiep 505 te Valthermond.
Wanneer: Zaterdag 28 mei. Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur.
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.
Om veel drukte te voorkomen zullen wij in september een 2e scanmiddag organiseren in
het Veurhof ( dorpshuis ) te Valthermond. 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 28 mei !
Cultureel Historische Waarden / Vervenershuis.
Oud Valthermond in woord en beeld.
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Leerlingen van School 75 in Nieuw-Buinen halen geld op
voor Dierenasiel ter Marse en Julians stichting
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

De sponsorloop liepen ze al in
oktober vorig jaar maar vanwege
corona konden ze de cheques nog
niet eerder uitreiken, de kinderen
van School 75 waren dan ook erg blij
dat ze dit vorige week donderdag
alsnog mochten doen.
“Alle kinderen van de school deden
mee aan de sponsorloop en samen
haalden ze een flinke som geld op”,
vertelt Marga Wubbels, zij is juf op de
school aan het Zuiderdiep. We wilden
het geld gebruiken voor onze eigen
school én daarnaast kozen we meerdere
goede doelen om een gedeelte aan
te schenken. Dat werden uiteindelijk
het dierenasiel ter Marse en Julians
stichting.” Beide goede doelen mochten
donderdagmorgen een mooie cheque in
ontvangst nemen want het opgehaalde
bedrag van de sponsorloop bedroeg in
totaal maar liefst € 1892,30. Hond Spot
was aanwezig namens het dierenasiel en
de dierenambulance en hij vertelde dat
het geld gebruikt gaat worden om onder
andere de dierenambulance te kunnen
laten rijden.

Deze haalt bijvoorbeeld verdwaalde
huisdieren op die vervolgens in het asiel
opgevangen worden tot hun baasje hen
komt halen maar wordt ook ingezet
als er een ree is aangereden. Julians
stichting is een stichting uit Stadskanaal
die zich tot doel gesteld heeft om geld
in te zamelen om specifiek onderzoek
naar hersentumoren bij kinderen
mogelijk te maken. Julian overleed
in 2011 op 11-jarige leeftijd aan de
gevolgen van een hersentumor en na

zijn overlijden werd de stichting door
zijn ouders opgericht. Er bleef na de
verdeling tussen de twee goede doelen
ook nog een mooi bedrag over om
nieuw spelmateriaal voor de school te
kopen, zo werden er nieuwe spellen
aangeschaft maar ook harken, scheppen,
hockeysticks en andere attributen die
buiten op het schoolplein gebruikt
kunnen worden. (Week in Week uit /
Miranda Wolters)

Samen werk maken van de energietransitie
in 2e Exloërmond
Vrijdag 13 mei formaliseerden
wethouders Nynke Houwing en
Freek Buijtelaar van de gemeente
Borger-Odoorn en directeurbestuurder Bothilde Buma
van Woonservice de intensieve
samenwerking en afstemming
binnen de gebiedsontwikkeling
van 2e Exloërmond. Gezamenlijk
gaan beide partijen het plangebied
herstructureren met sloop en
nieuwbouw van woningen en de
vernieuwing van wegen, openbare
verlichting, groen en nutsleidingen.
Ook worden er woningen verbeterd
en parkeerplaatsen aangelegd.
De ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst vond
plaats tijdens de buurtborrel voor de
bewoners van de verbeterwoningen.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Woonservice

De samenwerking komt voort uit
de afspraken en uitkomsten van
de gebiedsagenda die in 2019 is
samengesteld met inwoners en partijen
in het gebied. Woonservice gaat in het
plangebied 70 woningen vervangen
door nieuwbouwwoningen en 43
woningen verduurzamen. Samen met
de bewoners en de gemeente zijn
hiervoor plannen gemaakt. De eerste
woningen zijn inmiddels verduurzaamd,
tijdens de buurtborrel werd dit feestelijk
afgesloten. Begin 2023 verwacht
Woonservice te starten met de bouw
van de eerste nieuwe woningen.

Woonservice: “Samen met de gemeente
Borger-Odoorn en de bewoners willen
wij het wonen, de energietransitie en
de leefbaarheid in 2e Exloërmond een
impuls te geven. Een enorme operatie,
met grote impact op de bewoners.
Daar zijn wij ons zeer van bewust.
We doen dit, omdat we het dorp
klaar willen maken voor de toekomst.
Met energiezuinige, comfortabele en
betaalbare woningen, die passen bij de
behoefte van de bewoners. In een fijne
buurt, die er mooi uitziet en waar je je
prettig voelt. Daar maken wij ons sterk
voor.”

Klaar voor de toekomst
Bothilde Buma, directeur-bestuurder

De gemeente Borger-Odoorn ziet
urgentie om het openbaar gebied

aan te pakken. En om de particuliere
woningeigenaren mee te nemen
in de energietransitie. Wethouder
Nynke Houwing: “Hoe mooi is het
als de particuliere woningeigenaren
gelijk op kunnen lopen met de
verduurzamingslag van Woonservice
in dit deel van 2e Exloërmond. Met de
gelden uit de Regio Deal kunnen we
dat mogelijk maken. Natuurlijk zijn de
woningeigenaren zelf aan zet, maar
uit de gesprekken met de particuliere
bewoners blijkt dat er interesse is. Door
samen op te trekken in het verkennen
van de mogelijkheden is er alle ruimte
voor maatwerkoplossingen. Dit komt
de leefbaarheid van het hele gebied ten
goede. De energietransitie is tenslotte
van ons allemaal!”
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Voldoende elektrische fietsen en accu’s op
voorraad bij Egberts Fietsen

Egberts Fietsen uit Borger kijkt tevreden
terug op Elektrofiets demodagen

Batavus, Sparta, Cannondale,
Specialized en Pegasus”.
Het wordt steeds meer
duidelijk hoe belangrijk
het is om een helm te
dragen tijdens het fietsen.
Op mountainbikes,
racefietsen en gravelbikes
Klaas Almoes met de PegaSus Siena één van de best geteste elektrische fietsen
is het tegenwoordig gek
Na twee jaren afwezigheid organiseerde Egberts Fietsen uit Borger
als u iemand zonder helm ziet. Op
afgelopen weekeind weer de Elektrofiets demodagen. Drie gezellige dagen de e-bike is de helm nog veel minder
die volledig in het teken stonden van elektrische fietsen. Klaas Almoes van
een standaard, maar minstens zo
Egberts Fietsen “Deze dagen hadden wij extra veel testfietsen staan, waren belangrijk. Door steeds drukker
vertegenwoordigers van de merken aanwezig en was de volledige collectie
wordende fietspaden en de snelheden
van 2022 te aanschouwen. Uiteraard waren er leuke acties waar men van kon die toenemen is het risicovoller om
profiteren”.
zonder helm op pad te gaan. Een helm
zorgt volgens Almoes namelijk voor
Klaas Almoes “Als Egberts Fietsen
hebben wij een grote voorraad,
33% minder kans op hersenletsel na een
willen wij graag dat klanten zoveel
waardoor wij supersnel kunnen leveren val. “Tijdens de Elektrofiets demodagen
mogelijk profiteren van een heerlijke
en de klant zo snel mogelijk fijne ritjes
brachten we daarom fietshelmen extra
fietstocht. Dit is de reden dat wij altijd
kunnen laten maken op de nieuwe
onder de aandacht en gaven we 20%
parate kennis in huis hebben om de
fiets. Wij leveren de volgende merken
korting op alle helmen”. (Week in Week
klant goed te adviseren. Daarnaast
uit voorraad: Cube, Gazelle, Koga,
uit/Martin Zaagman)

Belangenvereniging Drouwenerveen bestaat 40 jaar
en viert feest
Belangenvereniging Drouwenerveen bestaat 40 jaar en houdt daarom een
feestavond op 20 mei in het dorpshuis.
Door Eline Lohman
Twee vliegen in één klap: dat bereikt
de vereniging met de feestavond,
volgens Hilko Jager, secretaris van
belangenvereniging Drouwenerveen.
“We vieren dat het het einde van de
coronatijd is en dat we 40 jaar bestaan.
Dubbel feest!” Op 20 mei kunnen
mensen een muziektheateravond
verwachten met zanger Erwin de Vries
uit Groningen. Met een ruim twee
uur durend programma zal hij zijn
publiek vermaken. In principe was de
feestavond alleen voor het dorp, maar
belangenvereniging Drouwenerveen
heeft dit uitgebreid naar ook
omliggende dorpen.
In Drouwenerveen hebben mensen
een uitnodiging in de bus gekregen en
wie in een dorp in de buurt woont en
ook wil komen, betaalt 5 euro voor een
kaartje. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Aanmelden kan via Hilko Jager, via het
e-mailadres hilkojager@hotmail.nl.
Belangenvereniging Drouwenerveen
is 40 jaar geleden begonnen om de
belangen van het dorp te behartigen
bij de gemeente. Haar rol is vandaag
de dag meer verbindend, vertelt
Hilko. “We kijken goed naar hoe
we de binding in het dorp kunnen
vergroten. Bijvoorbeeld door middel
van activiteiten, zoals met Pasen en op
Koningsdag. Met dit soort activiteiten
hebben we de vereniging na de
coronatijd weer nieuw leven ingeblazen.
Want ook wij hebben twee jaar lang
vrijwel niets kunnen doen… We doen
er alles aan om verbinding te krijgen in
het dorp en als er mensen zijn die lid
willen worden van onze vereniging, dan
zijn wij daar heel blij mee. We gaan nog
een eigen website maken, die in de loop
van het jaar online zal gaan. Zo hopen
we het dorp goed te kunnen bereiken.”

Zondagmiddag 22 mei a.s.

Concert voor Oekraïne in Odoorn
In samenwerking met de Stichting Oringer Kerk en Cultuur (SOKC)
geven het popkoor Pop Oet Ies en het dameskoor The Decibelles een
benefietconcert in de kerk van Odoorn op zondag 22 mei a.s., aanvang 14.30
uur, waar een ieder belangeloos aan meewerkt.
Het popkoor wordt gedirigeerd door
Henriëtte de Groot en The Decibelles
door Anja Warmink. De gehele
opbrengst van deze middag, dus zowel
entree als consumpties, komt ten gunste

van de slachtoffers in Oekraïne. De
kerk is open vanaf 14.00 uur, de entree
is 5 euro per persoon. Komt allen naar
dit concert en geniet van een mooi
muzikale middag.
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IJS 0,PR .70
12
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GRATIS PECHHULP
BIJ ONDERHOUD AAN
UW AUTO!!

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

IJS 0,PR .25
15
€

JS ,I
PR .999
8
€
OPEL CORSA 1.4 Favourite navi/
airco/16”LM
Januari 2018 - Wit metallic - Stof
Benzine - Handgeschakeld
66.655 km - Nieuwprijs: €19.880,-

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

IJS 0,PR .70
17
€

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

IJS 0,PR .90
20
€

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

IJS 9,PR .99
19
€

OPEL CROSSLAND X 1.2 T Edition 2020 navi/clima/16”LM
Mei 2020 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Handgeschaked - 41.115
km - Nieuwprijs: €28.640,-

IJS 9,PR .99
22
€

NISSAN QASHQAI 1.2 N-Connecta
panodak/clima/18”LM
Oktober 2018 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Handgeschaked 36.805 km - Nieuwprijs: €33.340,-

IJS 0,PR .90
16
€

RENAULT TWINGO 1.0 SCe Collection
airco/navi
April 2016 - Zwart metallic - Stof
Benzine- Handgeschakeld - 28.366 km
Nieuwprijs: €15.880,IJS 9,PR .89
18
€

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

IJS 0,PR .90
23
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
Online Ed. navi/clima/17”LM /PDC/
cruise - Mei 2019
Zwart metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 44.891 km
Nieuwprijs: €35.220,-

IJS 0,PR .40
12
€

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

,IJS 9
00
PR .4
99
1
38
1
€

OPEL1-serie
BMW
CROSSLAND
- 118i Automaat
X 1.2 T
High Exec. navi/leder/17”LM
Innovation
navi/clima/cruise /
clima/camera
Januari
2018 - Wit metallic
Juli 2020
Half
leder -- Zwart
Benzine
metallic
- Handge- Leder
Benzine - Automaat
schaked
77.668 km- -33.297
Nieuwprijs:
km
Nieuwprijs:
€29.220,- €43.220,-

IJS 0,PR .90
27
€

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

IJS 9,PR .99
21
€

AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI
Automaat Sport navi/airco/17”LM
/cruise/pdc
Juli 2017 - Grijs metallic - Stof
Benzine - Automaat - 58.475 km
Nieuwprijs: €36.220,-

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc/cruise
December 2020 - Rood metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
47.961 km
Nieuwprijs: €25.540,-

IJS 9,PR .89
18
€

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

IJS 9,PR .99
17
€

OPEL ZAFIRA Tourer 1.4T 140PK
Edition 7p. navi/clima/17”LM
104kW (142PK) - Maart 2016
Blauw metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 47.733 km
Nieuwprijs: €35.220,-

IJS 9,PR .99
15
€

KIA RIO 1.0 TGDI DynamicLine
navi/airco /16”LM/camera
Januari 2020 - Bruin metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
35.553 km - Nieuwprijs: €22.480,-
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Borger-Odoorn neemt afscheid van wethouders

De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft donderdag afscheid genomen
van de wethouders Freek Buijtelaar, Nynke Houwing, Albert Trip en Niek
Wind. Dit deden ze in de raadzaal van het gemeentehuis in Exloo. Voor de
vier is er een einde gekomen aan het wethouderschap. Zodra er een nieuw
college is geïnstalleerd, stoppen zij als wethouder. De start vier jaar geleden
was volgens burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn
politiek gezien niet makkelijk. Zo kwam er een nieuwe gemeentesecretaris,
werd de helft van de periode door corona gedomineerd en nu de oorlog in
Oekraïne. Door veel samen te werken, na te denken over wat goed is voor de
gemeente en samen problemen op te lossen kreeg het college gedurende de
vier jaar volgens de burgemeester wel een band met elkaar.

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

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

TE HUUR!

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

Dagelijks verse

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

ASPERGES

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

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Als er iemand op zijn plek was als
wethouder dan was dit volgens de
burgemeester wel Freek Buijtelaar.
“Ik weet nog, helemaal in het begin,
dat Freek aangaf dat het inwerken als
wethouder best ingewikkeld was. Maar
als er iemand helemaal op z’n plek was
als wethouder, dan was hij dat wel.
Hoe dat kwam? Allereerst omdat Freek
ijzersterk op de inhoud is. Met hem
hadden we iemand die echt kennis van
zaken had, of het nu ging om thema’s
uit het omgevingsrecht, milieu, toezicht
of windmolens, het hielp hem en het
college door ingewikkelde dossiers
heen”.
Wie Nynke de afgelopen vier jaar bezig
zag, denkt volgens de burgemeester aan
snelheid en doorpakken. Nynke had
vanaf het begin een plan, ze wist dat
ze er waarschijnlijk niet langer dan één
periode zou zitten, ze wist ook dat er
veel moest gebeuren bij verkeer, wonen
en in het sociaal domein. Ze ging vanaf

het begin vol op het gas en heeft dat
niet meer losgelaten. Het experiment
met een wethouder van buiten de
gemeente is volgens de burgemeester
geslaagd. “Nynke heeft de weg gebaand
voor andere wethouders van buiten,
want ik durf wel te concluderen dat
uiteindelijk niemand heeft gemerkt
dat het Nieuw-Weerdinge en niet
bijvoorbeeld Nieuw-Buinen was waar ze
woonde”.
Niek Wind was graag nog vier jaar
wethouder gebleven. Maar het lijkt
volgens de burgemeester in de politiek
wel eens op de voetballerij soms kun
je blijven en soms kan je transfervrij
weg. Maar waar hij straks ook terecht
gaat komen, ze krijgen volgens de
burgemeester een uitstekende aan hem.
“Niek was ruim de jongste toen hij in
dit college begon, maar hij bracht wel
een enorme berg raadservaring met
zich mee. Niet alleen jaren als raadslid,
maar ook als voorzitter van de grootste

fractie. Daarnaast was het Niek die ons
in de collegevergaderingen scherp hield.
Niek betreedt nu de transfermarkt en ik
weet zeker dat hij snel een andere arena
vindt waar hij zijn talent kan laten zien.
Ik vergeet nooit dat hij mij belde om te
vertellen dat jullie mij wilden hebben als
burgemeester in Borger-Odoorn. Ik gun
jou zo'n zelfde telefoontje voor welke
functie waar dan ook”.
Albert Trip zal vooral in verband
worden gebracht met het nieuwe
Esdal College maar hij heeft ook veel
gedaan voor het Hunebedcentrum,
de Schaapskudde en het Sociaal
Domein waar hij voor een deel
portefeuillehouder van was. Zijn
optredens als raadslid zijn volgens
de burgemeester op de vingers van
één hand te tellen. “De afgelopen
acht jaar ben je steeds als lid van het
dagelijks bestuur van de gemeente
actief geweest. Albert is een fietser,
een cultuurliefhebber, heeft hart voor
het lokaal bestuur, de gemeentelijke
organisatie en de gemeenschappen
in onze dorpen omdat hij heel goed
begrijpt dat het om mensen gaat.
Ik heb vaak gemerkt dat Albert het
uitstekend naar zijn zin had in zijn rol
als wethouder, dat hij genoot van de
dingen die hij binnen en buiten het
gemeentehuis voor onze gemeente
mocht doen”. (Week in Week uit/Martin
Zaagman)
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Met groot verlies, maar vervuld van mooie
herinneringen, delen wij u mee dat na een
veelbewogen leven is overleden
mijn lieve man, vader en trotse opa

Tinus Hilgen
~Martinus~
Bewonderingswaardig was zijn levenskracht…
* Emmen, 29 januari 1929

Uitslagen Bridgeclub
Welzijn Ouderen Borger
De Uitslag van 13 Mei 2022 in het Hunzehuys te
Borger.
A Lijn:
1e plaats:
2e plaats
3e plaats:
4e plaats:

Egbert v d Scheer & Laurense Rozijn 61,72%
Minie Speelman & Anneke Super 58,99%
Rieky Zinger & Jannie Wagenaar 56,37%
Gedeeld Akke & Lammert Beijering EN
Ina Prins & Lammy Kinds 54,73%

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

† Emmen, 12 mei 2022

Heel even stond onze wereld stil.
Deze zal nooit meer hetzelfde zijn.
Wij hebben afscheid moeten nemen van
onze lieve ‘grote broer’, oom, tantezegger en neef

Klaas Pasveer
Dat doet ons heel veel pijn.
 Valthermond, 9 april 1959

† Assen, 8 mei 2022

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.
Zwaantje

			Metty

Marga en Albert

			Marjon en Sascha
			 Britt, Milan, Finn

Thijs en Wilma
Christa en Erik
Sara, Emely,
Rianne
Rosanne
Nathalie

Correspondentieadres:
M. Hilgen-Snijders
Waardeel 3
9531 EA Borger

De afscheidsdienst zal op 17 mei in
besloten kring plaatsvinden.
Via deze weg willen we de medewerkers van
Icare thuiszorg, wijkteam Borger, bedanken
voor de liefdevolle verzorging.

Anita en Bert
Vincent en Femke
Robin
Alex in herinnering
Tante Gina
Neven en nichten
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het zomerprogramma van de PLUSBUS is er weer
Deze week verschijnt het zomerprogramma van de PlusBus. Het is een zeer gevarieerd programma van 15
verschillende tochtjes. Het eerste programma na de lange Coronatijd met al een aantal tochtjes in april en mei
werd een groot succes. Er waren zoveel aanmeldingen dat er zes tochtjes extra moesten worden gereden. Ook in
de maanden juni en juli wordt nu een grote deelname verwacht. Maar zijn er meer aanmeldingen dan er volgens
het programma plaats is : geen nood; dan worden er extra tochtjes georganiseerd. Ieder die zich meldt kan wel
een keer mee.
De telefonische aanmelding op 06 – 31 93 87 56 start
op maandagmorgen 23 mei .Daarna is de bus altijd, op
genoemd, bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag
tussen 9.00 en 12.00 uur. Ieder die eerder met de bus is mee
geweest ontvangt deze week het programma thuis. Ontvangt
u het niet : even bellen naar hetzelfde telefoonnummer en u
ontvangt het per omgaande.

Dinsdag 17 mei 2022

Het is het Coördinatieteam dat er voor zorgt dat veel
senioren in onze gemeente straks weer een prachtige dag
zullen hebben. Dat Coördinatieteam kan overigens best wel
enkele mensen gebruiken die mee willen werken om ook in
de toekomst het organiseren van uitjes, het maken van het
programma en het telefonisch boeken van deelnemers te
kunnen continueren.

Correspondentieadres:
Z. Pasveer, Boslaan 26, 9636 GM Zuidbroek

Familieberichten kunt u inleveren tot
maandagmiddag 14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.
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Boerderijfair in Gasselternijveen werd
weer een groot succes

Dinsdag 17 mei 2022

PKN-gemeente Nieuw-Buinen bakte
kniepertjes voor Oekraïne

Afgelopen zondag vond de eerste
Boerderijfair van dit jaar bij de Blauwe
Bessen Boerderij in Gasselternijveen
plaats. Het is de eerste van dit jaar; de
eerstvolgende is op 17 juli a.s. Onder
fantastische weersomstandigheden werd
de boerderijfair gehouden en waar veel
mensen op af kwamen.
Ook het aantal standhouders was prima:
ongeveer 45. Velen ervan kwamen uit de
nabije omgeving. Er was een keur aan te
koop aangeboden producten, volop eten
en drinken, livemuziek en een heel leuke
opstelling van het geheel. Variatie was er
volop, want de een verkocht kaarsen, de
ander voedselproducten en nog een ander
kleding. Tussen 11.00 en 16.00 uur liep het
de hele tijd door. Vanaf het begin was het
druk en was er voor iedereen wat wils. Ook
voor de kinderen die zich weer konden laten
schminken. Nieuw was dat ze zelf mochten
schilderen. Velen deden dat en beleefden een
erg leuke dag.

De eigenaren Carlo en Rianne van Rijsingen
(beiden op de foto) genoten van de
Boerderijfair en kijken alvast uit naar de
volgende. “Er waren meer bezoekers dan
anders. Kinderen rekenen we dan wel niet
mee, maar er zijn zeker tweeduizend mensen
geweest.” (Week in Week uit / Gerry Grave)

Vrijdag 20 mei 2022

Vanslag's slotakkoord in Borger
Cultuurpodium Vanslag heeft in
bijna 10 jaar tijd bijna 500 optredens
georganiseerd, altijd op een vaste locatie
in het centrum van Borger, de cultuurkerk
van het Noorden. Dat hebben we met
veel plezier gedaan, en vaak genoeg ook
met de nodige hoofdbrekens, maar altijd
vol energie. Niet in de laatste plaats
door de grote club van hele betrokken
vrijwilligers, dat is het fundament van
Vanslag, Vanslag is van ons samen.
We hebben besloten dat we de organisatie
van concerten in de Willibrordkerk on hold
gaan zetten. We zeggen niet dat we er nooit
meer iets gaan organiseren, maar de kans is
heel klein dat de gemeente ons gaat vragen
iets te doen. We nemen dus afscheid na het
concert van Bert Hadders en de Nozems XL,
op vrijdag 20 mei. (kaartjes nog beschikbaar:
vanslag.stager.nl/web/tickets)
500 concerten is niet niks. Inmiddels kunnen
we stellen dat we een brede kijk op muziek
hebben, dat we graag het podium bieden, dat
we een breed netwerk hebben, dat we veel
enthousiast publiek hebben, en dat we graag
op enige wijze doorgaan. Daarom hebben we
een nieuw concept bedacht, we gaan ook on
Tour. Als mede organisator.
In Theater Kielzog gaan we op de laatste,
en dat is meestal de vierde, dinsdag van de

Drie dagen lang bakten mensen van de PKN-gemeente Nieuw-Buinen kniepertjes
in het kader van noodhulp voor Oekraïners die in Nederland worden opgevangen.
Ze deden het op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 mei jl. Iedereen deed het
met heel veel plezier en elk dagdeel was er een andere groep aan het bakken. Niet in
Het Tussendiep, maar in de loods van een van de leden van PKN-gemeente aan het
Zuiderdiep in Nieuw-Buinen.
Daar werd bewust voor gekozen, want in
Het Tussendiep worden vier Oekraïense
mensen opgevangen. Er was sowieso meer
ruimte nodig en die was er in de loods volop.
“We hebben al twee jaar geen kniepertjes
gebakken. Afgelopen winter hebben we het
niet gedaan; het is in de winter te koud en
de energiekosten zijn dan veel te hoog. Nu
hoefde er niet te worden gestookt en dus
was dit een prima oplossing. En we zijn blij
dat we andere mensen die het heel zwaar

hebben op deze manier financieel kunnen
steunen”, sprak Henriët Scheper, een van
de organisatoren namens de diaconie van de
PKN-gemeente Nieuw-Buinen.
Er werden ongeveer negenhonderd
zakjes kniepertjes gebakken en ongeveer
tweehonderdzestig kilogram deeg werd
ervoor gebruikt. Al met al werden dus ruim
dertienduizend kniepertjes gebakken. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

We zijn terug!
Feestweek Nieuw-Buinen
20, 21 en 22 mei a.s.
maand een Americana avond organiseren.
Vanaf 25 oktober a.s.

Na lang wachten mag het dan eindelijk weer, de feestweek in Nieuw-Buinen gaat
weer door! Van vrijdag 20 t/m zondag 22 mei a.s. kunt u weer genieten van een leuk
programma met diverse activiteiten voor jong en oud.

We kijken trots terug op de schitterende
periode, 10 jaar een van de mooiste podiums
van Nederland, waar artiesten graag kwamen,
niet in de laatste plaats om Jansjes kookkunst
waar we met elkaar iedereen het gevoel
hebben weten te geven dat ze welkom
waren, waar de jeugd een plek kreeg, waar
we mooiste bar van Nederland werden, waar
we de vrijwilligersprijs in 2018 in ontvangst
mochten nemen, waar de Koning nog even
langs kwam om ons een hart onder de riem te
steken, we hebben gewoon meer mensen wel
De feestweek begint met de Foute Party
dan niet gezien. En daar zijn we ongelofelijk
met DJ Hermen en De Feestcommissie op
trots op en willen we ook iedereen voor
vrijdagavond vanaf 21.00 uur. Uiteraard is de
bedanken!
entree gratis.
Heel veel groeten en geniet van het leven.
Henk en Jansje

En als afsluiter vindt er op zondag 22 mei
a.s. een heus darttoernooi plaats! Inschrijving
is van 12.00 tot 13.00 uur en het darten zelf
begint om 13.15 uur. Inleggeld is € 10,- en
het inleggeld is de prijs.

Veilig en gezond op weg

Zaterdagmiddag, 21 mei a.s., wordt er
een leuke kindermiddag met Jos Tipker
georganiseerd. Ook hier is de entree gratis
en deze middag begint om 14.00 uur. Dan ’s
avonds is er een Hollandse Artiestenavond
met Henk Harders en De Moeflons vanaf
20.00 uur. Entree hier is € 12,50 p.p.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert in samenwerking met de combicoach
seniorensport voor inwoners (60+) van de gemeente Borger-Odoorn de workshop
‘Het Nieuwe Fietsen’.

Opening Beweegtuin Exloo op
zaterdag 21 mei

Workshop 'Het Nieuwe Fietsen' in
Borger-Odoorn
Fietsen is heerlijk, gezond en ook nog eens
gezellig. Logisch dus dat je zo lang mogelijk
wilt blijven fietsen, ook als je een jaartje
ouder wordt. Maar hoe ga je om met drukke
fietspaden? Hoe fiets je veilig op een e-bike
of op een gewone fiets? En hoe blijf je vitaal
op de fiets? Dit en nog veel meer komt aan
bod tijdens de leerzame ochtend. Diverse
thema's worden besproken aan de hand
van stellingen, filmpjes, feiten, foto’s en
spelvormen. Dit alles onder het genot van
een kopje koffie en wat lekkers.
De workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ vindt
plaats op vrijdag 3 juni van 9:30 tot 11.45
uur in MFA ‘Noorderbreedte’ in Nieuw
Buinen, Noorderdiep 127 in Nieuw-Buinen.

De bijeenkomst is gratis bij te wonen maar
u moet zich wel opgeven. Aanmelden: Vóór
1 juni bij Petra van den Bosch, combicoach
seniorensport gemeente Borger-Odoorn.
P.vandenbosch@borger-odoorn.nl tel.nr:
06 – 11 39 43 01.
Het programma Doortrappen wordt omarmd
door de twaalf Drentse gemeenten en de
provincie Drenthe. De fietsactiviteiten
van het programma worden opgezet en
georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland
en de Fietsersbond, in samenwerking met
sport- en beweegcoaches en andere partijen
die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in
Drenthe. Kijk voor meer informatie op
www.doortrappendrenthe.nl.

We hopen u te mogen verwelkomen op de
evenementenlocatie aan het Zuiderdiep 593
te Nieuw-Buinen en wensen u allen alvast
heel veel plezier!

SportExloo heeft samen met de sportverenigingen Biking Neighbours Exloo,
Volleybalvereniging OSR, Gymnastiekvereniging Eendracht een multifunctioneel
sportveld gerealiseerd in Exloo. Op zaterdag 21 mei zal om 10:00 uur de opening
van de beweegtuin in Exloo worden verricht door burgemeester Jan Seton en
kinderburgemeester Sterre de Jong.
Iedereen is van harte welkom om bij de
opening aanwezig te zijn en deel te nemen
aan verschillende workshops. Voor de jeugd
zijn er gedurende de ochtend en middag
verschillende workshops om aan deel te
nemen. Tussen 10:00 – 15:00 uur willen
we laten zien wat het resultaat is en hoe de
verschillende disciplines (freerun, volleybal
en mountainiken) gebruikt kunnen worden.
Op deze openingsdag geven de verenigingen
workshops voor de jeugd waar je je voor op

kunt geven via de onderstaande website.
Alle sporten kunnen worden gevolgd:
• Mountainbike les vanaf 7 jaar
• Freerunles vanaf 8 jaar
• Beachvolleyballes vanaf 6 jaar
• Springkussen voor de kleinsten
Aanmelden voor de workshops kan, maar is
niet verplicht. Aanmelden kan via
www.actiefborgerodoorn.nl. Voel je vrij om
langs te komen!
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Meer comfort en minder poetsen door kalkvrij water

Kalkaanslag. Niet het eerste waar u aan denkt als u een glas water drinkt. Toch is
dit een vervelende bijkomstigheid van het goede Nederlandse kraanwater. Dit komt
doordat het kraanwater calcium en magnesium bevat. Dat zet zich af zodra het water
verdampt en veroorzaakt de kalkaanslag in bijvoorbeeld uw badkamer en apparatuur.
Hierdoor moet u vaak en lang schoonmaken, het verkort de levensduur van uw
apparaten en gaat het energieverbruik onnodig omhoog.
Gelukkig is er tegenwoordig wat tegen
kalkaanslag te doen. Een waterontharder
verwijdert de kalk uit het water en voert het
af naar het riool. U houdt dan 100% kalkvrij
en zacht water over en u hoeft zich geen
zorgen meer te maken over kalkaanslag in uw
huis.

een toename in het aantal installaties van
waterontharders. Mensen worden steeds
bewuster van de nadelige gevolgen van hard
water. Onze waterontharders bieden daar een
goede en betaalbare oplossing voor. Omdat
ze compact zijn, is het bijna altijd mogelijk
om er één in huis te installeren.”

Het in Assen gevestigde Mollius
Waterontharders levert dergelijke apparatuur.
Eigenaar Bas de Reus vertelt: “We zien

De Reus merkt dat zijn klanten niet alleen
enthousiast zijn over het wegblijven van
kalkaanslag. “Na de installatie ervaart men

ook de andere voordelen van zacht water.
Je hebt minder zeep en schoonmaakmiddel
nodig omdat deze beter werken. Ook ervaar
je meer comfort, zoals na het douchen
wanneer je huid zacht en minder droog
aanvoelt. Een klant zei laatst ‘het water voelt
letterlijk zachter aan’.”
Op de vraag waarom steeds meer mensen
nou juist bij Mollius Waterontharders
aankloppen heeft hij wel een idee. “Wij zijn
transparant: op onze website staan duidelijk
de kosten inclusief installatie vermeld. Er
zijn dus geen verrassingen achteraf. Ook
onze betrokkenheid, Noordelijke nuchterheid
en het feit dat we lokaal zijn, helpt zeker
mee. We komen de situatie bij mensen thuis
altijd even bekijken. Zo weet je wat je kunt

verwachten en wat er mogelijk is. Uiteraard
is dit altijd geheel vrijblijvend. Installatie kan
daarna meestal binnen 3 weken plaatsvinden
en men heeft direct daarna 100% kalkvrij
water.”

Bent u ook benieuwd wat Mollius
Waterontharders voor u kan betekenen?
Voor €1199 heeft u al een Mollius
waterontharder inclusief installatie. Op de
website www.mollius.nl leest u er alles over of
bel 0592 - 75 75 34.
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Succesvolle trekkertoertocht vanuit Gasselte
Afgelopen zaterdag vertrokken
zestig oude tractoren vanaf
dorpshuis De Trefkoel in
Gasselte voor een toertocht
over een groot deel van de
Hondsrug. De tocht werd door
Tentoonstellingsvereniging
Oostermoer georganiseerd. Het
is een van de activiteiten die
men ieder jaar organiseert. Vorig
jaar vond de trekkertoertocht
ook plaats. Toen vooral door
de gemeente Aa en Hunze, dit
jaar door de gemeenten Aa en
Hunze, Borger-Odoorn en Coevorden.
Onder prachtige omstandigheden
gingen de tractoren op pad:
via Drouwen en Borger naar
Westdorp, Schoonoord en door
het bos richting de Kibbelkoele
in Noord-Sleen. Daarna ging het
gezelschap via onder meer Odoorn,
Exloo, Buinen en Bronneger

weer naar het startpunt. “Alles is
vlekkeloos verlopen. Weliswaar
twee pechgevallen, maar dat is
gebruikelijk bij oldtimers. Het
succes is mede te danken aan het
mooie weer, de afwisseling in de
route, de grote opkomst en de
inzet van de vele vrijwilligers”,

sprak Gerbrand Lensen uit Borger.
Hij is lid van de organisatie en
kijkt alvast uit naar de volgende
trekkertoertocht op 10 september
a.s.
Het Oostermoerfeest is in juli van
dit jaar in Eext. Ook dan zijn er
weer volop activiteiten. (Week in
Week uit / Gerry Grave)

Fietsen van Groningen tot Coevorden

De gehele Hondsrug op één fietsknooppunten
kaart!
Met de nieuwe fietsknooppuntenkaart kan de fietsliefhebber (zowel
bezoekers als inwoners die erop uittrekken) vanaf nu gemakkelijk
met de beste routes de Hondsrug helemaal ontdekken De kaart
loopt van Groningen centrum tot voorbij Coevorden, door 3
nationale parken en over gemeente en provincie grenzen heen.
Eén grote kaart met niet alleen fietsknooppunten, maar ook met 5
thematische fietsroutes, informatie over De Hondsrug UNESCO
Global Geopark en de nodige toeristische informatie.
Knooppuntennetwerk
Het goed laten aansluiten van
fietsroutes over de gemeente- of
regiogrenzen is al langer een
belangrijke pijler voor de regio.
Fietsers hechten veel waarde aan
een kwalitatieve, veelzijdige en
vooral duidelijke route, ongeacht
of de route door verschillende
gemeenten en provincies. De
vraag naar één grote kaart voor het
hele Hondsruggebied is dan ook
voortgekomen uit verschillende
bijeenkomsten met ondernemers,
gemeenten en diverse organisaties
zoals het Recreatieschap, Marketing
Drenthe, De Hondsrug UNESCO

Het is een mooi project geworden
waarbij verschillende organisaties in
het gebied hebben samengewerkt.
Op de achterkant van de kaart
staat veel informatie De Hondsrug
UNESCO Global Geopark, zowel
over het bijzondere landschap
als toeristische informatie. “Alle
partijen in het Hondsruggebied
Global Geopark, Staatsbosbeheer
hebben hun eigen unieke waarde.
en Nationaal Park Drentsche Aa.
Samen kunnen we hele mooie
De toeristische organisaties zijn
dingen realiseren”, ligt Cathrien
vervolgens aan de slag gegaan
Posthumus van het Geopark toe.
om de productie van de kaart te
“Door een gezamenlijke aanpak,
realiseren. “Dat viel nog niet mee”
als bij deze fietskaart, leveren
vertelt Bea Venema, coördinator
we toegevoegde waarde voor de
van Tourist Info Emmen, “De kaart bezoeker of recreant uit de regio.”
is namelijk zó groot dat er geen
Ook de Hunebed Highway en
bedrijf in Nederland te vinden was Recreatieschap hebben bijgedragen
die de kaart zowel kon drukken
aan de realisatie van dit project.
als vouwen. Uiteindelijk moesten
Inmiddels zijn de kaarten verspreid
we naar Engeland uitwijken om de
en te koop bij alle Tourist Info
kaart te laten produceren.”
Points op de Hondsrug. De locaties
van de Tourist Info Points zijn te
Mooie samenwerking voor één
vinden op www.hondsrugdrenthe.
product
nl/contact/#TIP
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ANNA Houvast in bewegen
Jouw fysiotherapeut in Borger
ZWANGERSCHAP
Een grote passie in mijn werk
is het begeleiden en behandelen
van vrouwen rondom de
zwangerschap. Met mijn ruime
ervaring in specifieke manuele
behandeltechnieken bij bekkenpijn,
rugpijn- en bekkenbodemklachten
rondom de zwangerschap (oa.
NIMOC stuitbehandeling), help
ik jou snel (weer) pijnvrij en meer
houvast te krijgen.
DIASTASE
Ik ben gespecialiseerd in diastase
behandelingen. Uniek in Drenthe!
ONCOLOGIE
Door de jaren heb ik ervaren, dat
mijn visie naar een veerkrachtig
herstel van grote betekenis kan zijn
voor cliënten met oncologische
klachten.
Daaruit is een 2e passie ontstaan:
Cliënten met oncologische klachten
weer (opnieuw) leren hun eigen
(nieuwe) veerkracht vorm te geven!
Heb jij (pijn)klachten die jou
belemmeren bij werk, hobby of
sport? Ook dan kan jij bij ANNA
terecht.
Dankzij mijn 35 jaar
beroepservaring, specifieke
scholing, opgedane mensenkennis
en inlevingsvermogen ben ik in
staat jouw zorgvraag goed in kaart

te brengen om samen te werken
aan een belastbare, veerkrachtige,
stabiele en toch beweeglijke
toekomst!
Zoek jij houvast om in beweging te
komen of te blijven?
Bel, app (0653970653) of mail
(annekestokerdeboer@gmail.com)
mij. Ik zie je graag.
Warme groet
Anneke Stoker-de Boer
Fysiotherapeut, Masseur
(ook babymassage aan huis!),
Echografist, Leefstijlcoach (incl.
orthomoleculair voedingsadvies)

Dans jij mee voor KWF op 28 mei?

Dansmarathon in de gymzaal van het Esdal
College te Borger
verschillende dansstijlen! Wat dacht
je bv van line dance of stijldansen?
Ook zal er een speciaal kids dance
uur zijn en mag ook het foute uur
niet ontbreken! Je doet al mee vanaf
€5,00 per uur en je mag je natuurlijk
voor meerdere uren opgeven.

Dance Fit Borger/Buinen, onder leiding van Nelleke Honning,
organiseert op 28 mei een dansmarathon in de gymzaal van het
Esdalcollege te Borger. Het is de bedoeling om met zoveel mogelijk
deelnemers een mooi bedrag in te zamelen voor het goede doel: het
KWF.
Iedereen is welkom, ook al heb
je geen danservaring! Samen met
Marion Wijbenga en Brigitte

de Haas gaan we er een echt
dansfeest van maken en laten we
de deelnemers kennismaken met

Nog even in het kort het
programma:
10:00 u Dance Fit
(mix van zumba, streetdance)
11:00 u Kids dance surprise
(vanaf 7 jr)
12:00 u Foute uur
13:00 u Line dance
14:00 u Stijldansen
(quickstep en chachacha)
15:00 u Dance Fit
16:00 u Foute uur
Als je je per mail opgeeft, krijg je
een betaallink van het KWF, het
geld komt dus direct bij het goede
doel terecht!!! Wil je meedoen
of meer informatie? Stuur een
mailtje naar info.ennel@gmail.com.
Hopelijk allemaal tot zaterdag 28
mei!!!!

Rapalje speelt op eigen Celtic
Folk Festival in Orvelte
Museumdorp Orvelte is 22 mei het podium voor het Celtic Folk
Festival. Naast Rapalje, de band uit Groningen die het festival
houdt, spelen ook de bands Fling uit Friesland en Cochon Bleu uit
Groningen. Er is tegelijkertijd een Keltische markt.
Cochon Bleu werd opgericht in
1994. De kern van de band bestaat
uit de muzikale gebroeders Gubbels.
Fling brengt op en volstrekt eigen
manier Ierse traditionele muziek.

Na deze band speelt Rapalje
anderhalf uur. Het festival vindt
overdag plaats en kinderen tot 12
jaar hebben gratis toegang.

Uitslag Klaverjassen Valthe
Per twee weken is er op woensdag 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 11 mei:
1e prijs Alie Katuin		
2e prijs Rolf Kraster		
3e prijs Geert Middeljans		
4e prijs Bert Vos			

6112
5476
5073
4843

Poedel

3393

Roelof Middeljans		

Volgende kaartavond: (let op!) woensdag 18 mei, aanvang 19.30 uur.
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Nieuwe generatie ontdekt het Mega Piraten
Festijn in Borger
‘Echt, dit houdt nooit meer op!’
lockdown. “Echt waardeloos was
dat”, stelt hij. “Zit je net weer lekker
in de flow, moet je weer stoppen.
Maar gelukkig mag nu alles weer.
Maar het is wel elke keer wennen.
Het was een heftige tijd. Eind april
2020 kreeg ik een TIA. Daarna
ben ik ook geopereerd. En daarna
revalideren. Fit worden. Veel gitaar
spelen. Ik heb ook heel veel nieuwe
nummers geschreven, ik schat zo’n
twaalf tot vijftien. En ik niet alleen.
De andere jongens ook. We komen
binnenkort met een nieuwe single.
Dat gaat een spektakel worden…”
Jannes heeft zich in de afgelopen
jaren niet verveeld. Hij maakte
videoclips; hielp zijn kinderen
in hun Meubelshop in Emmen;
Eddie Mensink, organisator van het Mega Piraten Festijn, geeft
haalde zijn Code 95; kocht een
het eerlijk toe. Hij heeft het in de afgelopen jaren wel eens somber
vrachtwagen en begon een handeltje
ingezien. “Ik heb wel eens gedacht: ‘Het wordt nooit meer als
in oud ijzer. En dat bevalt goed.
vroeger. We houden allemaal beperkingen’.” Maar de lach is terug.
“Ik ben ook echt van plan dat één
Het Mega Piraten Festijn dat afgelopen zaterdagavond plaatsvond
à twee dagen in de week te blijven
in Borger, geeft daar ook alle reden toe. Het is weer een echt
doen.” Maar nu is het weer vol gas
ouderwets feest, met tienduizend bezoekers finaal uitverkocht,
zonder welke coronabeperking dan ook. En de sfeer? Alsof er nooit op het podium. “Dit doe je samen
met de organisatie die toch elke
corona is geweest. Even is de boze buitenwereld ver weg.
keer een risico neemt, het publiek
en de andere artiesten. Ik zie hier
Op het Mega Piraten Festijn maakt krijgt de tent op z’n hand. Dat
het eigenlijk helemaal niet zo veel
geldt ook voor Ancora, die zelfs, zo nu een nieuwe generatie. Het Mega
Piraten Festijn verbindt de mensen
meer uit wie er op het podium
vertellen ze naderhand, een beetje
staat. Als het liedje maar bekend is. overdonderd waren door het succes. weer. Dat voel je. Jongeren die
nu zelf een Mega Piraten Festijn
Natuurlijk scoren de grote namen
meemaken, nadat ze er jarenlang
nét iets beter. Het publiek breekt
Keukentafel
decibellenrecords na afloop van
Op de tribune spreken we een paar van hun oudere broers of zussen
over hebben gehoord. Laatst sprak
Jannes’ ‘Zwevend naar ’t Geluk’.
bezoekers aan. Het zijn Theo en
ik nog een paar jongeren. Ze lieten
Een aanzwellend gebrul dat een
Lia Visscher uit Borger met wat
me foto’s zien van vroeger. Zij met
eigen dynamiek heeft. Scanderende schoonfamilie. En ze blijken een
mij. Toen nog kinderen, een jaartje
groepen bezoekers, gejuich, ‘Jannes, bijzondere relatie met het Mega
of vijf, zes. Nu staan ze zelf in de
Jannes’, het neemt om de beurt de
Piraten Festijn te hebben. “Jaren
kroeg. ‘Weet je nog toen?’”
overhand. En doet bijna pijn aan
geleden heb ik samen met enkele
de oren. Jannes straalt. De Drent
vrienden een feest met Tiroler
kan natuurlijk niks verkeerds doen
muziek georganiseerd.
bij deze thuiswedstrijd. Na afloop
van zijn set spreidt hij met een
gelukzalige lach triomfantelijk zijn
armen. Het is volbracht. En zo’n
feest is het ook bij Mooi Wark. Als
de band het podium betreedt, zet
bassist/publieksmenner William
Bossong meteen een enthousiast
‘Boeruh’ in. De tent brult mee. En
vervolgens is de set een inkoppertje.
Met als afsluiter natuurlijk: ‘In de
Blote Kont’. Overal zien we wilde
hospartijen. Vrijwel de hele tent
doet mee. En ook good old Henk
Wijngaard scoort. In een rap tempo
jast hij er diverse hits doorheen.
Van ‘Met de Vlam in de Pijp’ tot
‘Hé Suzie’ en ‘Beun de Beunhaas’.
Het enthousiasme van het publiek
‘Iedereen is gek’
Omdat er hier op dat moment
is enorm. Elk nummer wordt met
Eddie is ondertussen weer dik
verder weinig te doen was. We
een luid gejuich ontvangen en
trokken iets van 2.500 man”, vertelt tevreden. “Ik ben echt heel blij.
vervolgens hard meegezongen.
We hebben ook weer enorm geluk
Dat zijn dan allemaal grote namen. Theo. “Het jaar erop, het was de
Maar als eventjes later de nieuwe act beginperiode van het Mega Piraten gehad met het weer. We zitten in
Borger ook wat later in het voorjaar
Festijn, zat Eddie samen met
‘Marcel’s Nederpop van Toen’ het
Menno Muis (Lukassen Produkties, dan normaal. De ondergrond is nu
podium betreedt, is het ook raak.
red.) bij ons aan de keukentafel. Om perfect. Geen last van drassigheid.
Het is Marcel Swerissen die eerder
zong in bands als Bad Medicine en te bekijken of ze de datum konden En natuurlijk een erg grote tent.
Melrose. Gewapend met een gitaar overnemen.” Theo lacht en kijkt om En, ik blijf het zeggen, het is
zich heen. “En dit is het geworden.” een verademing dat we zonder
en een piano brengt hij klassieke
beperkingen kunnen werken. Niet
Achter de schermen helpt hij nog
Nederlandstalige hits van weleer.
alleen voor ons, maar voor iedereen
steeds mee met allerhande klusjes.
Van ‘Klap maar in je Handen’ van
die evenementen organiseert.”
Gewoon voor de hobby. “Of ik
Peter Koelewijn tot ‘Marianneke’
trots ben? Túúrlijk!” En ook Lia
van Drukwerk. En ondanks dat
En presentator/amateurfilosoof
is trots. “Dit feest is een aanwinst
hij meteen na Jannes moet, niet de
Willie Oosterhuis ziet ondertussen
meest dankbare plek op het affiche, voor Borger. Een extra dorpsfeest,
ook dat het goed is. “De artiesten
zo moet je het zien!”
brult het publiek mee. De melodie
zijn nog gekker in de kop dan
is bekend; Swerissen heeft een
normaal. Ze zijn niet te houden. En
Heftige tijd
goede strot en wat maakt het dan
het volk is ook gek. Iedereen is gek.
verder uit? En ondertussen staan
Bert Koops, zanger/gitarist van
We zijn nu zo’n drie jaar verder.
Lucas & Gea met een gespannen
Mooi Wark, is vooral blij dat het
De kinderen die toen 12 waren,
blik in de ogen te wachten tot zij
allemaal eindelijk weer kan. Vorig
zijn nu 15. En die komen hier nu
najaar was er een kort venster,
het podium op mogen. Want de
ook naartoe. Het jongt aan. En ze
waarin vier Mega Piraten Festijn
trein dendert voort… En blijft
zingen alles mee. Alle liedjes. Echt,
konden plaatsvinden, maar daarna
doordenderen. Evert Baptist, ‘de
dit houdt nooit meer op!”
kwam er al snel weer een nieuwe
Nachtegaal van het Noorden’,
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Hartveilig Borger-Odoorn

Ben jij al burgerhulpverlener?
Word ook een mensenredder!
Iedere week krijgen zo’n 300 mensen
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 omgeving is een dekkend
netwerk van burgerhulpverleners en
AED’s nodig. Momenteel zijn er al
ruim 800 actieve burgerhulpverleners in
onze gemeente: 3,2% van alle inwoners.
Ons doel is 5%! En er zijn in onze
gemeente nu 68 AED’s aangemeld. Een prachtig resultaat, want
hierdoor is er snel een AED bij de hand als iemand wordt getroffen
door een hartstilstand. En daar red je levens mee! Help jij ook mee
aan een hartveilig Borger-Odoorn?
Monique: “Je handelt in een
reflex en weet wat je moet doen”
Monique is burgerhulpverlener
en woont in Valthermond. Zij
weet dat het soms lang kan duren
voordat er een ambulance in
Valthermond kan zijn. Monique:
“Als burgerhulpverlener kun je dan
meteen gaan helpen als dat nodig
is. En het is ook fijn te weten dat
als jou iets overkomt, dat er dan
altijd iemand in de buurt is die kan
helpen.
De eerste die ik
ging reanimeren
was een oude
buurman. Ik kwam
als eerste. Dan gaat
je hart wel tekeer.
Maar je doet wat
je in de trainingen
hebt geleerd. Je
handelt in een
reflex en weet wat
je moet doen. Een
reanimatie doe je
nooit alleen. Ook al
ben je als eerste ter
plekke, je weet dat de nooddiensten
onderweg zijn.

Het geluid van de sirenes is dan wel
een opluchting. We doen het echt
samen!”
Juni, maand van de reanimatie
Wilt u ook deel uitmaken van
deze groep mensenredders of
‘naoberhelpers’? In de hele maand
juni organiseert Hartveilig BorgerOdoorn reanimatiecursussen op
allerlei plekken in de gemeente. U
kunt zich vanaf nu aanmelden! Scan
de QR code of ga naar
www.hartveiligbo.nl.
Hebt u zelf al een
groepje gevormd,
bijvoorbeeld
met uw buurt of
sportvereniging? En
wilt u samen een
reanimatiecursus
doen op een eigen
locatie? Ook dan
kunt u zich vanaf nu
aanmelden door een
mail te sturen naar
info@hartveiligbo.nl.
Samen zorgen we voor een
hartveilig Borger-Odoorn!

Activiteiten in het dorpshuis in
2e Exloërmond

De afgelopen week was een drukke week in het dorpshuis. Door
de werkgroep ‘Samen Kom Je Verder ‘zijn de resultaten van het
DorpsOntwikkelPlan gepresenteerd. Een goed bezochte avond.
Samen Eten nemen we vrij letterlijk,
we zitten allemaal aan dezelfde
tafel. Met 28 personen was het een
prachtige volle tafel. Samen hebben
we genoten van het 3 gangen
menu dat Marita voor ons had
klaargemaakt.

De verse aardbeien met slagroom
lieten zich als toetje goed smaken.
Ook Met Elkaor de koffiemorgen
werd deze week goed bezocht.
Aanstaande donderdag om 10.00
uur bent u ook van harte welkom.
Op 19 mei staan quizzen en raadsels
op het programma.
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Komende zaterdag aan de Drift 1 in Borger

"De Harmonie" in 2e Exloërmond
organiseerde een geslaagde
rommelmarkt

Op 21 mei 1962 werd Tennisvereniging Borger opgericht. Komende zaterdag bestaat
de vereniging die inmiddels Tennis- en Padelclub Borger heet dus zestig jaar. Dit
heuglijk feit wordt dan uitbundig op het tennispark gevierd. Er is een vol programma
dat om 14.00 uur begint. Tot in de kleine uurtjes zal het doorgaan.

De Christelijke muziekvereniging "De Harmonie" in 2e Exloërmond organiseerde
afgelopen zaterdag een rommelmarkt op het terrein achter Dierenspeciaalzaak ’t
Vossie in 2e Exloërmond. Het betrof de derde rommelmarkt in het bestaan van
de muziekvereniging. De twee voorgaande keren vond op het erf van Loon- en
Aannemersbedrijf Piel in het dorp plaats.

Tennis- en Padelclub Borger viert
zestigjarig bestaan

Annouchka Ringers (foto) uit Borger is al
enkele jaren voorzitter van de vereniging en
heeft er erg veel zin in. “Een mooi moment
om dit jubileum te gaan vieren met leden,
oud-leden en misschien wel toekomstige
leden. De jubileumcommissie heeft een mooi
programma voor de dag gemaakt. Alle leden
en vrijwilligers worden getrakteerd op een
gezellige dag en buffet. Dit is een blijk van
waardering van het bestuur voor alle leden
en vrijwilligers. Zonder betrokken leden en
vrijwilligers kom je nergens, dus het bestuur
is zeer dankbaar voor ieders inzet. Het is het
toch geweldig om met elkaar van dit jubileum
een prachtig feest te maken?”

geïnteresseerd en/of nieuwsgierig in/naar
tennis en padel zijn.
Het programma:
14.00 - 14.30 uur: inloop.
14.30 - 15.00 uur: opening zestigjarig
jubileum.
15.00 - 17.00 uur: tennis- en padel-'FUN'toernooi.
17.00 - 18.00 uur: buffet voor leden en
genodigden.
18.00 - 20.30 uur: vervolg "FUN"-toernooi.
20.30 - 21.00 uur: prijsuitreiking.
21.00 - 23.30 uur: feestavond in de kantine
en terrein.

Ringers roept oud-leden op om langs te
“Kom gerust langs aan de Drift 1 vanaf
komen. Er zijn volgens haar namelijk ‘vast’
14.00 uur. Maak kennis met padel en tennis”,
oud-bekenden aanwezig. Tijdens de feestelijke sloot Ringers af. (Week in Week uit / Gerry
dag is iedereen welkom. Ook mensen die
Grave)

“We kozen ervoor om een andere locatie
te kiezen en in goed overleg met ’t Vossie
kwamen we eruit; we mochten de ruimte
achter de zaak gebruiken: een erg mooie
en grote ruimte en alles volledig buiten.
Omdat het weer geweldig was kwamen er
mede daardoor veel mensen langs”, sprak
Mark Blok namens de muziekvereniging.
Ze organiseert vaker leuke activiteiten en de
rommelmarkt moet echt een traditie worden.
Aan de animo lag het dus niet.
“Vlak voordat we van start gingen stonden al
mensen klaar die er als eersten bij wilden zijn.

We zijn er blij mee.” Er was echt van alles
te koop: boeken, speelgoed, gereedschap,
kleding en onder meer dvd’s en cd’s. Ook
waren er hamburgers en koffie en thee te
koop. Voor de kinderen was er limonade en
een ijsje.
De opbrengst komt geheel ten goede aan
de muziekvereniging zodat ze leuke dingen
kan blijven organiseren. Er was volop
tevredenheid en men kijkt nu al uit naar de
volgende editie. (Week in Week uit / Gerry
Grave)

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

Tennistournooi is van 20 t/m 26 juni

De Koomans Makelaardij Open 2022

‘Twiemoal in de Priezen’

v.l.n.r.: Dineke Boxem-Spriensma, Rinus Oortwijn en Bert Koomans.

Jaarlijks komen vrijwilligers van Huus van de Taol voorlezen op C.K.C. de Borgh.
Helaas de afgelopen jaren even niet. Gelukkig is er dan altijd nog de ‘Wiesneus’, een
Drents magazine voor kinderen, ouders en lesgevers.
In de afgelopen editie kon je een puzzel
oplossen en een kleurplaat origineel
inkleuren. Van de zeven ‘Prieswinnaors’ in
Drenthe kwamen er twee van de Borgh uit
Borger: Jens Horring (groep 4) viel in de
prijzen met een prachtige tekening van een
T-shirt met Drentse vlag en Sanna van der
Spoel (groep 6) had goed haar best gedaan

Van maandag 20 t/m zondag 26 juni a.s. organiseert Tennisclub Gasselternijveen
een groot tennistoernooi. Zeven dagen lang worden dan heel wat wedstrijden in
verschillende categorieën gespeeld. Er wordt dan op gravel en kunstgras gespeeld.
Het toernooi is voor tennis(st)ers vanaf
zeventien jaar, de categorieën 5 tot en
met 9 en de wedstrijden betreffen zowel
herendubbel, damesdubbel en gemengd
dubbel.

op de diagrampuzzel. Dhr. Ger Veenstra,
vrijwilliger namens het Huus van de Taol,
deelde de prijzen op school uit. Jens en Sanna
Inschrijven is nog tot en met zondag 5 juni
waren maar wat blij met hun cadeautjes.
a.s. mogelijk. Dat kan bij Dineke BoxemSpriensma via dinekeboxemspriensma@
Meer weten over de Drentse Taol:
gmail.com of 06 – 36 33 05 93. Samen met
www.wiesneus.nl of www.huusvandetaol.nl
Rinus Oortwijn is ze verantwoordelijk voor

de wedstrijdleiding. Afgelopen zaterdag
poseerden beiden samen met sponsor Bert
Koomans op de foto. “We hebben er zin
in. Het belooft een heel mooi toernooi met
heel wat deelnemers te worden. Ik ben voor
het eerst sponsor, daarvoor was het Op=Op
Voordeelshop en sfeer.nl”, sprak sponsor én
voorzitter Koomans. De wedstrijden worden
doordeweeks in de avonduren gespeeld en in
de weekenden wordt ’s ochtends al begonnen.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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HV Borger ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet Buinerveen verslikt zich in HHCombi

Dames 1 HV Borger promoveren naar
Eerste Klasse

Na het puntenverlies van vorige week in Barger-Compascuum ging het afgelopen
zondag finaal mis voor Buinerveen. De koploper in de zondag vijfde klasse D verloor
op eigen veld met maar liefst 5-2 van HHCombi.
Buinerveen is nog wél koploper, maar had
werd het 1-3 en zorgde Joeri Westerhof
De Dames 1 van HV Borger zijn zondag kampioen geworden waardoor ze promoveren de nummer twee in de stand, SVBC, op zes
met een schot van afstand voor weer de
naar de eerste klasse. De kampioenswedstrijd werd gespeeld voor eigen publiek in
punten kunnen zetten. De titel zou dan wel
aansluiting. Een minuut erna de nekslag die
sporthal De Koel in Borger. In de rust keken de dames al tegen een riante voorsprong heel dicht bij zijn geweest.
de gastheren nooit meer te boven kwamen.
(14-6) aan en deze gaven ze in de tweede helft niet meer uit handen.
Later viel nog de 2-5 en is het wachten op
Nu moeten de blauwhemden er nog voor
beterschap. “Als we van Weiteveense Boys
Enkele jaren terug heeft HV Borger Dames
voor onze jeugd. In de A- en B-jeugd lopen
even voor gaan. Nog drie wedstrijden en
winnen dan komt het wel goed”, aldus De
1 het gepresteerd om te promoveren naar
speelsters rond die het de komende jaren
alles in eigen hand, dat wél, maar het had zo
Vries.
de hoofdklasse. Daarna is het volgens de
gaan redden in Dames 1 (en daarna vast
anders kunnen zijn. Aanvaller Ate de Vries
voorzitter Tim Riemeijer even stil geweest.
ook), en dat moet ook! De huidige Dames
werd na een uur gewisseld en baalde van de
Buinerveen-HHCombi 2-5
“Degradatie naar de eerste klasse en daarna
1 zorgt voor de toekomst en daar mogen
nederlaag en zijn wisselbeurt. “Dan mis je
30. Udding 0-1, 50. Oostenbrink 0-2, 55.
een vrijwillige degradatie naar de tweede
ze trots op zijn. Dames 1 is het komende
echt Roy. Onze verdediging was niet best.
Karabed 1-2, 63. Otten 1-3, 75. Westerhof
klasse waren een feit de afgelopen jaren.
seizoen te bewonderen in de eerste klasse, dat Zelf baalde ik dat ik eruit moest.”
2-3, 76. Otten 2-4, 90. Pomper 2-5.
Maar voor een goed doel! Alles om het
gaan ze in mijn perceptie prima rooien tot
Buinerveen: Wijbenga; Schipper, Keur, Van
plezier in handbal weer terug te brengen.
de opvolging er aan toe is om mogelijk weer
Roy Feiken was er vanwege een schorsing
Houten en Erdman; Oguzhan, Westerhof,
En dat is gelukt! Samen met de trainer
een keer terug te keren naar de hoofdklasse,
niet bij en dat heeft Buinerveen gemerkt; na
Dijksma en Timmermans; Ate de Vries (60.
hebben de dames er voor gezorgd dat het
en wellicht blijven de huidige speelsters
een half uur stond het 0-1. Dat was ook de
Martens) en Karabed. (Week in Week uit /
plezier weer terug kwam en drie weken
het leuk vinden om deel uit te maken van
ruststand. Daarna werd het 0-2, verkleinde
Gerry Grave)
terug werd er opeens gesproken over een
het team. We zullen zien, maar bovenal:
David Karabed de Buinervener achterstand,
kampioenschap. Het geschiede, weliswaar niet we hebben plezier, en dat maakt trots! Wat
op verliespunten, maar HV Borger Dames 1
ook trots maakt zijn de speelsters in andere
is binnen de officiële competitie geëindigd op teams, ouders van speelsters, vrijwilligers
de eerste plaats. Kampioen dus! Onze jongste en sponsoren die vereniging een warm hart
jeugd was vol enthousiasme en mochten de
toe dragen. Ga zo door, het bestuur van HV
rozen en (chocolade) medailles uitreiken, erg Borger ziet de toekomst in ieder geval vol
leuk om te zien!”.
vertrouwen tegemoet!”. (Week in Week uit/
Martin Zaagman)
Riemeijer: “Ik ben trots op de huidige Dames
Op vrijdag 20 mei a.s. organiseert Stichting Lucky Joe weer een gezellige bingoavond
1 die de basis vormt voor een mooi toekomst
in De Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. De bingo begint om 19.30 uur en de zaal
gaat open om 19.00 uur.

a.s. Vrijdag 20 mei

Gezellige bingo in het MFA-gebouw de
Noorderbreedte in Nieuw- Buinen

In het kader van het zestigjarig bestaan

vv Gieterveen organiseerde een jeugddag

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

schoonmaak of verzorging.
Voor vragen kun je altijd bellen of mailen
naar info@luckyjoe.nl / 0599-616701.
Wij hopen u vrijdag 20 mei te mogen
begroeten op de bingo.

Volleybalsters OSR in Exloo werden
kampioen

Op maandag 6 juni a.s. bestaat voetbalvereniging Gieterveen zestig jaar. In het kader
daarvan organiseert de vereniging een drietal activiteiten: de eerste vond afgelopen
zaterdag plaats en betrof een jeugddag op het sportcomplex. De andere activiteiten
vinden in het weekend voor het jubileum plaats: een jubileumwedstrijd op vrijdag
met een selectie van Gieterveners tegen oud-BV Veendam met daarna een dj in de
feesttent. Op zaterdag is er een reünie en feestavond.
Op het hoofdveld vonden tal van leuke
activiteiten plaats waaraan leerlingen van
de basisscholen mochten meedoen. De
dag begon al vroeg zodat de kinderen extra
veel plezier zouden hebben. Er was een
stormbaan en een springkussen waar de
kinderen van konden afglijden. Rond het
middaguur was er een heerlijke lunch met

Het is de volleybalsters van OSR 2 uit
Exloo gelukt om het kampioenschap
in de 2e Klasse F in de wacht te slepen.
In de eigen sporthal werd op dinsdag
10 mei jl. afgerekend met Quinto D1
uit Westerbork. De Exloër dames
moesten vier punten halen om de
champagneflessen te kunnen ontkurken.
Dat lukte, hoewel de eerste set nog werd
verloren, werden de overige drie sets
gewonnen en was het kampioenschap dus
een feit.

Een week eerder had de ploeg de titel al
kunnen behalen, maar toen ging de ploeg
het schip in tegen Tjoba. Deze keer kwam
broodjes en onder meer knakworsten. Daarna het dus goed en werd het een geweldige
avond voor de volleybalsters. Na de wedstrijd
was het nog even spelen geblazen en zat de
werden de speelsters op een kampioensshirt,
dag erop. Bestuurslid en eerste elftalspeler
aangeboden door het bestuur van de
Stefan van der Veen: “Het was een erg leuke
vereniging, getrakteerd. De dames namen
dag. We willen er een zo mooi mogelijk
jubileumfeest van maken en ook de kinderen het ervan en genoten de hele avond van hun
fantastische prestaties dit seizoen. Het bleef
erbij betrekken.” (Week in Week uit / Gerry
dan ook nog lang onrustig in het anders zo
Grave)
rustige Exloo.

Bovenste rij v.l.n.r. Ellen Smit, Sara
Kuipers, Jeanine Everhardus, Chantal de
Bruin, Elouise Lenting en Martin Schepers
(trainer). Onderste rij v.l.n.r.: Christine
Hoekman, Ann Schepers, Imre Nieman en
Liba Nedbalova.
Door het kampioenschap zal OSR 2 volgend
seizoen in de 1e Klasse uitkomen. (Week in
Week uit / Gerry Grave)
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HOC onder 17 werd ongeslagen kampioen

sv Borger
Donderdag 19 mei 2022		
19:00 Borger 2 zo.
Ter Apel ‘96 FC 3
19:00 Smilde’94 JO19-1
Borger JO19-1
Zaterdag 21 mei 2022		
09:00 Borger JO17-2
Weide De JO17-3
09:00 Borger JO15-1
Erica SC JO15-1
09:00 Borger JO11-4
Stadskanaal JO11-2
11:15 Borger JO11-3JM
HOC JO11-2
11:15 Borger JO9-1
ST Rolder Boys JO9-1
12:00 Borger JO17-1
SJO FC Coevorden JO17-1
14:30 Borger 1
Onstwedder Boys 1
14:30 Borger JO19-1
Ter Apel ‘96 FC JO19-1
08:45 Stadskanaal JO13-3
Borger JO13-3JM
09:00 FC Klazienaveen JO15-3 Borger JO15-2
09:00 VKW JO9-2G
Borger JO9-2
09:30 HOC JO11-1
Borger JO11-2
10:15 LEO (Loon) JO8-2
Borger JO8-1
10:30 Annen JO13-2
Borger JO13-2
11:30 Gomos JO11-1
Borger JO11-1
12:30 VKW JO13-1
Borger JO13-1
14:30 Weide De 3
Borger 2
14:30 SVBO 2
Borger 3
Zondag 22 mei 2022		
10:00 Ter Apel ‘96 FC 3
Borger 2 zo.

HOC onder 17 sleepte afgelopen
zaterdag de titel in de wacht in
de 1e klasse. Drenthina werd in
Odoorn met 2-1 verslagen en er
zijn 24 punten uit acht wedstrijden
behaald. De volle buit dus en
hoewel de competitie nog niet is
afgelopen konden de spelers de
kampioensschaal die dag tóch
omhooghouden.
Trainer Erik Rossel is erg tevreden
over zijn pupillen: “In alle wedstrijden
toonde HOC zich een team met een
voorbeeldige wedstrijdmentaliteit.
Achterstanden werden in een aantal
wedstrijden goed gemaakt. Zo stond
het team vorige week met 3-1 achter
in de tweede helft om tóch nog
zegevierend met een 4-3 overwinning
het kunstgrasveld van LEO in Loon te
verlaten.”

Selectie HOC onder 17: Stijn Wilting,
Teun Meertens. Daan Heijne, Dave
Kamps, Ruben Elting, Jens Groen,
Jarno Rossel, Ruben Meerkerk,
Raemon Korte, Milan Kwint, Thomas

Valthermond – WKE eindigde onbeslist

Donderdag 26 mei 2022		
19:00 Borger 2 zo.
Westerwolde 3

Valthermond slaagde in die missie
en dus was er sprake van lichte
tevredenheid. Tot aan de thee ging het
echter niet heel goed; WKE’16 nam vlak
voor rust de leiding door Robin Maat,
maar in de tweede helft startten de
gastheren goed: eerst scoorde Erik-Jan
Veerbeek en kort erna Tom Meijers.

Vrijdag 27 mei 2022		
dames 7x7 spelen in Stadskanaal		
19:30 Borger VR1
Buinerveen VR1
20:00 Borger VR1
SJO ZVC ‘14 VR1
20:30 SJS VR2
Borger VR1
Heren 7x7 spelen in Sellingen		
19:30 Borger 45+1
SJS 45+2
20:00 Borger 45+1
PJC 45+1
20:30 JVV 45+1
Borger 45+1

Na iets meer dan een uur spelen trok
Lorenzo Hindriks de stand weer gelijk.
Daarna kon de wedstrijd alle kanten op,
maar bleef het 2-2.

Gieten

Valthermond-WKE’16 2-2
41. Maat 0-1, 48. Veerbeek 1-1, 55.
Meijers 2-1, 61. Lorenzo Hindriks 2-2.
Scheidsrechter: Koning. Toeschouwers:
350.

Woensdag 18 mei
21:00 Asser Boys 3

Gieten 3 Zaal

Vrijdag 20 mei
19:00 Gieten 2 Zaal
19:00 Zuidlaren 3
21:00 Groningen 1

LTC 6
Gieten 3 Zaal
Gieten 1 Zaal

Zaterdag 21 mei
08:30 Achilles 1894 JO9-3
09:00 Gieten/Eext JO13-2
09:00 Gieten JO8-1
09:00 Gieten JO10-1
09:00 Gieten JO11-1
09:00 ACV JO13-2
09:00 DZOH JO15-5
09:00 Annen JO7-1
09:00 BSVV JO8-2
09:10 Zuidlaren JO7-3
09:20 Gieten JO7-1
10:30 Gieten/Eext JO17-1JM
10:30 Gieten/Eext MO15-1
10:30 Gieten/Eext JO12-2
12:00 Veendam 1894 JO12-2
12:30 Gieten/Eext JO15-1
14:00 Gieten/Eext JO15-2
14:30 Dalen/DSC JO19-2
15:30 LEO JO19-1

Gieten JO9-1
EHS’85 JO13-1JM
ZVC ‘14 JO8-1
ZVC ‘14 JO10-1
De Treffer ‘16 JO11-1JM
Gieten/Eext JO13-1
Gieten/Eext JO15-3
Gieten JO7-1
Gieten JO8-2
Gieten JO7-1
ZVC ‘14 JO7-1
GVAV-Rapiditas JO17-2
HZVV MO15-1
Nieuw Buinen JO12-1
Gieten/Eext JO12-1
Hoogezand JO15-2
BBC JO15-1JM
Gieten/Eext JO19-2
Gieten/Eext JO19-1

Zondag 22 mei
10:00 Gieten 2
10:00 Gieten 5
10:00 Harkstede 2
10:00 Tynaarlo 3
10:30 Wijster 2
14:00 VV Gieten

GSAVV Forward 2
Tynaarlo 5
Gieten 6
Gieten 7
Gieten 4
Musselkanaal 1

Maandag 23 mei
20:00 Schattenberg 1

Gieten 1 Zaal

De Treffer ‘16

Dinsdag 24 mei
21:00 Gieten 3 Zaal

Xing Futsal 1

Donderdag 19 mei 2022 				
19:00 De Treffer ‘16 2
Roswinkel Sp. 2

Afgelopen zondag eindigde het duel in Zondag 2L tussen Valthermond en
WKE’16 in 2-2. Daardoor is de achterstand op koploper GVAV-Rapiditas nu
tot acht punten opgelopen en kan Valthermond zich gaan opmaken voor de
nacompetitie om op die manier te proberen de eerste klasse te bereiken. De
Mondkers delen de tweede plaats met Rolder Boys. WKE’16 staat daar weer
vier punten achter en dus was het belangrijk om het duel niet te verliezen.

Valthermond: Sahetapy; Dion van
der Laan, Meijers, Wilts en De Graaf;
Bakker, Schlimback en Kremer (68.
Van den Berg); Jorn Drayer (60.
Weggemans), Milan Drayer en Veerbeek.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Valther Boys wint gemeentelijke derby tegen De Treffer’16
In het laatste treffen tussen Valther
Boys en De Treffer ‘16 bleek Valther
Boys de sterkte te zijn. Na 90 minuten
stond het 6-0.
door Bert Tibbe
De Treffer’16 had in de eerste 45 minuten
misschien nog wel het meeste recht op
een voorsprong. M.vd.Veen had in de
20e minuut de bal voor het inschieten
na een dieptepass van M.Wiering. Op de
doellijn zorgde Stefan Bergmeester voor
redding aan de kant van Valther Boys. Na
een half uur spelen was Valther Boys pas
gevaarlijk. Joram Muntinga bracht vanaf
links de bal scherp voor maar Dionysios

Vrijdag 20 mei 2022 				
19:30 Valthermond VR30+1
De Treffer ‘16 VR30+1
20:00 KSC VR30+1
De Treffer ‘16 VR30+1
20:30 De Treffer ‘16 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2

vv Buinerveen
Zaterdag 21 Mei		
Gieten/Eext JO -2
BBC JO -15-1
BBC JO 12-1
LEO JO 12-2
BBC JO 10-1
Valthermond JO 10-1
BBC JO 09-1
BBC JO 09-2
Pekelder Boys JO 07-1 BBC JO 07-1
		
Zondag 22 Mei
Weiteveense Boys 1
Buinerveen 1
Buinerveen 2
SVBC 2

Pruisman, Thijs Hofman, Jesse Arends,
Stijn Herrema en Brent Middeljans.
Grensrechter: Rikus Jelsma. Trainer/
leider: Erik Rossel. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

14.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
09.00 uur

Zaterdag 21 mei 2022 				
09:00 Gieten JO11-1
De Treffer ‘16 JO11-1JM
09:00 FC Klazienaveen JO8-5 De Treffer ‘16 JO8-1JM
09:30 De Treffer ‘16 JO9-1JM Fit Boys JO9-1
11:00 De Treffer ‘16 JO13-1JM Wildervank JO13-4
13:30 LEO (Loon) MO17-1
De Treffer ‘16 MO17-1

14.00 uur
10.00 uur

Zondag 22 mei 2022 				
10:00 EEC 2
De Treffer ‘16 2
14:00 Witteveense Boys’87 1
De Treffer ‘16 1

Dellas wist met de geboden mogelijkheid geen raad. Aan de
andere kant kreeg M.Wiering de mogelijkheid om zijn ploeg
op voorsprong te zetten, zijn doelpoging ging voorlangs. In
de laatste minuut voor rust ontsnapte Valther Boys aan een
achterstand. Een hoge voorzet vanaf de rechterkant werd
door D.Bergman maar net naast gekopt.
Na de rust was het na 5 minuten al het raak voor Valther
Boys, De ingevallen Remon Muntinga gaf een puntgave
voorzet die door Mathijs van Dalen werd afgerond. Helaas
kon Remon Muntinga maar 7 minuten genieten van zijn
invalbeurt want na een ongelukkige botsing met een speler
van De Treffer moest hij het speelveld alweer verlaten. In
de 60e minuut kreeg Q.Dehoy een rode kaart nadat hij een
doorgebroken speler onderuit haalde. Gezien de sfeer in de
wedstrijd was het wel een wat zware maatregel. Vanaf dat
moment was Valther Boys heer en meester. Door treffers van
Dionysios Dellas,Joël Eggens 2x, Joram Muntinga en Robin
Eggens werd het 6-0. Bij de Treffer’16 was het saillant detail
dat vader en zoon Kuipers samen speelden in het eerste team.
Voor ValtherBoys nog twee wedstrijden te gaan.
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IVN Borger-Odoorn organiseert
wandeling in natuurgebied Exloërkijl
Op dinsdagavond 24 mei organiseert IVN Borger-Odoorn een natuurwandeling in
het natuurgebied Exloërkijl in 2e Exloërmond. De wandeling van ongeveer 5 km
start om 19.30 uur bij de parkeerplaats/picknickplaats aan de weg Exloërkijl zuid in
2e Exloërmond. De wandeling wordt begeleid door IVN natuurgidsen die vertellen
over het gebied en de planten en dieren die we kunnen aantreffen. De verrassende
wandeling voert over intieme bospaadjes en langs bloemrijke graslandjes. Even later
lopen we langs begroeide oevers van de veenwijken. Aan de wandeling zijn geen
kosten verbonden.
Het bosgebied Exloërkijl bij 2e Exloërmond
werd rond 1970 door Staatsbosbeheer
aangelegd als landschapselement rond een
grote zandafgravingsplas. Deze waterpartij
ontstond toen er grote hoeveelheden zand
nodig waren voor het dempen van de kanalen
in o.a. 2e Exloërmond en Valthermond.
Provincie en gemeenten kozen er destijds
geestdriftig voor om vanwege de toenemende
verkeersdruk tientallen kilometers kanaal
in de Drents-Groningse veenkoloniën te
dempen. In 2004 werd het 70 ha grote
natuurgebied overgedragen aan de Stichting
Het Drentse Landschap.
De natuur is er prachtig en afwisselend.
Geert de Vries schreef er in Hondsrug en

Bertine de Vries uit Gasselte won langste afstand

Run van Gieten met omvangrijk
wedstrijdprogramma zeer goed verlopen

Veenlanden het tijdschrift van IVN BorgerOdoorn een artikel over. Dit artikel is terug
te vinden op de website van IVN Borger
Odoorn. Klik in het menu op tijdschrift en
daarna op 2020-2.
Meer activiteiten van IVN Borger-Odoorn
vind je op onze website onder activiteiten.
Op zaterdagmorgen 28 mei om 10.00
uur is er bijvoorbeeld een bijzondere
verbindingsexcursie bij 't Ven in Eesergroen.
Het thema van de wandeling is ‘Beleef de
natuur en voel je ermee verbonden’. Voor
deze verbindingsexcursie is aanmelden per
E-mail ac.ivn.bo@gmail.com noodzakelijk.

Schildersgroep Exloo
exposeert in Kunstenaars-herberg
Zweeloo
Schildersgroep Exloo exposeert van 29 mei t/m 17 juli in de Kunstenaarsherberg aan
de Hoofdstraat in Zweeloo (achter Bistro Tante Sweel). 11 van de 32 leden tellende
groep schilders tonen hun werk, dat uit verschillende thema’s uit de klassieke
schilderkunst bestaat, zoals stilleven, model, portret en landschap.
De schildersgroep is een vereniging van
vrijetijdschilders en -tekenaars die regelmatig
samen aan het werk zijn. Zij werken met
voorkomende materialen: van potlood,
pastelkrijt tot aan acryl- en olieverf. Meer

Dinsdag 17 mei 2022

informatie over de schildersgroep is te
vinden op schildersgroepexloo.jouwweb.nl.
De expositie is te bezoeken op zaterdag- en
zondagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur,
m.u.v. 18/19 en 25/26 juni.

Afgelopen zaterdag vond de Run van Gieten weer plaats. Het hardloopevenement
dat er al jaren plaatsvindt kende dit jaar een heel uitgebreid wedstrijdprogramma
met maar liefst veertien loopwedstrijden voor zowel de jeugd als volwassenen. Er was
zelfs een run over tweehonderdvijftig meter voor kinderen van twee jaar. De langste
wedstrijd was de vijftig kilometer voor de ultrarunners.
Er was voor iedereen wat wils. Zo was er
ook de halve marathon, lopen over zes en
tien kilometer, een G-loop en tal van andere
jeugdwedstrijden voor de basisscholen. Maar
liefst tweehonderdtwintig kinderen namen
eraan deel. Nieuw was een wedstrijd voor
framerunners waarbij de (gehandicapte)
kinderen in een speciale frame liepen.
Het massaal aanwezig publiek had grote
waardering voor de prestatie van deze
deelnemers.
Jantinus Warners, lid van Stichting
Wielerpromotion Oostermoer dat samen
met het comité Run van Gieten voor de
organisatie tekende, was zeer te spreken
over de dag. “Al met al kwamen er meer
dan zeshonderd deelnemers naar Gieten
en er waren tijdens al die wedstrijden geen
ongelukken zodat iedereen weer heel en

gezond aan de finish kwam. De organisatie
verliep heel goed en alle deelnemers waren na
afloop vol lof over het geheel en de inzet van
de 135 vrijwilligers.”
Bertine de Vries uit Gasselte leverde een
fenomenale prestatie door de wedstrijd over
vijftig kilometer te winnen. Als ze bij de
mannen zou hebben meegedaan dan zou haar
tijd de vierde plaats hebben opgeleverd. Het
zegt alles over de scherpe tijd van De Vries.
“Ik vond het vooral een mooie wedstrijd met
een afwisselend parcours en een goede sfeer.
In augustus doe ik namens ons land aan het
wereldkampioenschap honderd kilometer
mee. Ik ben blij dat deze vijftig kilometer zo
goed ging. Pas tijdens de laatste vijf kilometer
kreeg ik het zwaar, dus ik voelde me heel fit.
(Week in Week uit / Gerry Grave)
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Borger wint van Nieuw Balinge

Gasselternijveen
Dinsdag 17 mei 2022
Gasselternyveen 1
SJO NWVV/Titan VR1

Dinsdag 17 mei 2022

Wijster 1
SJO ZVC ‘14 VR1

20:00
20:00

Zaterdag 21 mei 2022
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
SJO ZVC ‘14 JO12-2
Muntendam JO17-1
FC Zuidlaren JO7-3
SJO ZVC ‘14 JO7-1
Gieten JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO9-2
Gieten JO8-1
Gieten JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM
09:00
Mussel JO10-3

Ter Apel ‘96 FC JO13-2
SVBO JO15-1
Assen FC JO9-4JM
VVS JO14-1
SJS JO9-2
LTC JO12-3
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
Annen JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
ST Rolder Boys JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO10-1
Musselkanaal JO12-1

09:00
14:00
09:00
11:00
09:00
11:00
10:30
09:00
09:10
09:20
09:00
09:00
09:00

SJO ZVC ‘14 JO10-2

10:30

Zondag 22 mei 2022
Gasselternyveen 4
Titan 1
Gasselternyveen 2
Bareveld 4

Froombosch 2
Gasselternyveen 1
Kwiek 3
Gasselternyveen 3

10:00
14:00
11:00
10:00

Woensdag 25 mei 2022
SJO ZVC ‘14 VR1

ST VAKO/Tynaarlo VR2 19:30

HOC
Donderdag 19 mei		
19.00 ST HOC/ Valtherboys 3
SVV’04 3
19.00 EHS’85 3
St HOC/ Valtherboys 6
19.30 Protos 4
St HOC/ Valtherboys 5
		
Vrijdag 20 mei		
19.30 HOC 45+ 1
Sweel 45+ 1
20.00 Sleen 45+ 1
HOC 45+ 1
20.30 HOC 45+ 1
Twedo 45+ 1
		
Zaterdag 21 mei		
9.00 HOC JO10-1
Stadskanaal JO10-2
9.00 Musselkanaal JO8-1JM
HOC JO8-1
9.30 HOC JO11-1
Borger JO11-2
10.00 SJO HH’97 JO9-1
HOC JO9-1
11.00 st HOC/ Valthermond Vr1 St VAKO/ Tynaarlo Vr1
11.15 Borger JO11-3JM
HOC JO11-2
11.45 Drenthina JO12-3JM
HOC JO12-1JM
14.00 HOC JO17-2
WKE’16 JO17-1
14.00 CEC Vr1
St HOC/ Valthermond Vr2
14.00 Witteveense Boys’87 Vr1
St HOC/ Valthermond Vr3
		
Zondag 22 mei		
10.00 CEC 2
HOC 2
10.00 ST HOC/ Valtherboys 3
DVC’59 2
10.00 St HOC/ Valtherboys 4
LEO 3
10.00 Weiteveense Boys 3
St HOC/ Valtherboys 5
10.00 St HOC/ Valtherboys 6
WKE’16 3
10.00 St HOC/ Valtherboys 7
Dalen 5
14.00 HOC 1
Sellingen 1

Nieuw-Buinen
17-5-2022
19:00 Nieuw Buinen JO12-1
Musselkanaal JO12-2
			
18-5-2022
19:30 Nieuw Buinen MO17-1 Gorecht MO17-1
			
20-5-2022
19:30 EHS’85 VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
20:00 SJO NWVV/Titan VR30+1 Nieuw Buinen VR30+1
20:30 Musselkanaal VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
21:00 Angelslo Sc VR30+1
Nieuw Buinen VR30+1
19:30 KSC VR30+1
Nieuw Buinen VR30+2
20:00 Valthermond VR30+1
Nieuw Buinen VR30+2
20:30 De Treffer ‘16 VR30+1 Nieuw Buinen VR30+2
		
21-5-2022
10:00 Nieuw Buinen JO9-1
Onstwedder Boys JO9-1
11:00 Nieuw Buinen JO11-1
CEC JO11-2JM
11:30 Nieuw Buinen JO15-1
SJS JO15-1
11:00 Nieuw Buinen MO17-2 Ter Apel ‘96 FC MO17-1
14:30 Nieuw Buinen VR1
Hollandscheveld VR3
08:45 BATO JO10-3JM
Nieuw Buinen JO10-1
09:00 Musselkanaal JO13-1
Nieuw Buinen JO13-1
09:00 Meerdijk JO8-2
Nieuw Buinen MO8-1
10:30 ST Gieten/Eext JO12-2 Nieuw Buinen JO12-1
10:30 Noordscheschut MO17-1 Nieuw Buinen MO17-1
12:30 Noordscheschut MO15-1 Nieuw Buinen MO15-1
			
22-5-2022
12:00 Germanicus 3
Nieuw Buinen 2
14:00 Nieuw Buinen 1
ASVB 1

“Kom op nou eens jongens! Toe nou eens! Een beetje beleving!”,
Borgerdoelman Edwin Haandrikman moet zich afgelopen zaterdag in
Nieuw Balinge als een roepende in de woestijn gevoeld hebben. Zijn
smeekbedes om tenminste een beetje vuur in de wedstrijd tussen het hoog
geklasseerde Borger en laagvlieger Nieuw Balinge te krijgen vonden geen
gehoor bij zijn ploeggenoten. Het was zo’n wedstrijd, elke voetballer kent
ze wel, zo’n verplicht tussendoortje na een reeks van knappe overwinningen
en voorafgaand aan het ultieme slot van de competitie. Een potje die je
eigenlijk niet kan verliezen en waar ook weinig te winnen valt. De drie
punten gingen mee naar de Hunebedhoofdstad, de groenhemden wonnen
met 0-2 en eigenlijk is alles daar ook wel mee gezegd.
Door: Erwin Beukema
Aanzien nauwelijks waard
Borger had op woensdagavond nog
relatief simpel met 5-0 gewonnen
van Wildervank. De tegenstander van
zaterdagmiddag zou nog zwakker zijn,
dus het meegereisde publiek rekende
op minimaal dezelfde cijfers. Men
kwam bedrogen uit. Borger speelde
een belabberde eerste helft, waarin het
ontbrak aan energie, nauwkeurigheid
en duelkracht. De tegenstander bakte
er overigens nog minder van, maar bij
hen was het een gebrek aan kwaliteit.
Dat kan je de ploeg niet kwalijk nemen.
Het resultaat was een eerste helft die
het aanzien nauwelijks waard was. Wel
leidden de gasten bij de rust met 0-2.

Arendsoog
In het tweede bedrijf herhaalde Entjes
het kunstje zelfs nog een keer. Opnieuw
gingen twee Borgernaren samen op het
vijandelijke doel af. Wederom werd er
afgelegd. De vlag bleef ook nu omlaag,
maar Arendsoog blies vanaf ruime
afstand op zijn fluitje. Laten we zeggen
dat de leidsman het algemene niveau
van de wedstrijd niet ontsteeg. Aan
hem mag Borger het natuurlijk niet
wijten dat er na rust geen doelpunten
meer bij kwamen. De groenhemden
verprutsten de overige mogelijkheden
zelf. Het waren er geen legio, maar
een doelpuntje of drie had er wel bij
gemogen. De scherpte ontbrak echter
bij de normaal toch best trefzekere
voorwaartsen van de groenwitten. Tot
frustratie dus van Haandrikman, die na
het laatste fluitsignaal mopperend met
een vrijwel schoon tenue van het veld
afstapte.

Bespiegelingen
Een gemiste kans voor Borger, dat door
de magere overwinning de kans op een
kampioenschap verder zag afnemen.
Concurrent WVV scoorde er immers
wel lustig op los. In Tiendeveen wonnen
de Winschotenaren met maar liefst
13-0, waarmee het doelsaldo gelijk werd
getrokken met dat van de groenhemden.
De doelpunten waren feitelijk ook de
Borger gaat nog wel aan de leiding, met
enige hoogtepunten. De eerste kwam
drie punten meer, maar WVV heeft
al na zes minuten van de voet van
nog twee wedstrijden tegoed. Worden
Benjamin Mazeau. De Fransman schoot deze gewonnen, dan zal men in punten
een corner knap in één keer binnen
én in doelsaldo Borger passeren op de
in de verre hoek. De tweede was van
ranglijst. Afhankelijk van de hoogte
goudhaantje Hendrik Gustin, zijn lob
van de overwinningen kunnen ze zich
in de 41e minuut was prachtig, de assist dan wellicht zelfs een nipte nederlaag
van Levi v/d Span mogelijk nog mooier. op weg naar de eindstreep permitteren.
Tussendoor werd er overigens ook nog Nou ja, dat zijn bespiegelingen voor
een doelpunt afgekeurd. Scheidsrechter later. Borger moet eerst zelf nog
Entjes, de man die een aantal jaren
maar de resterende thuisduels tegen
geleden voor de camera’s van RTV
Onstwedder Boys (21 mei) en HS ’88 (4
Drenthe de befaamde ‘spookgoal’
juni) weten te winnen. Alleen dan blijft
bij Borger - MSC goedkeurde, wist
de hoop immers nog levend. Het is
vanaf de middencirkel te melden
daarbij voor Arne Joling en zijn mannen
dat het buitenspel was. De assistentwel fijn om te constateren dat de
scheidsrechter van Nieuw Balinge had
nacompetitieplek zo goed als binnen is.
de vlag niet eens omhoog. Curieus.

Gasselternijveen 45+-team sleepte kampioenschap in
de wacht
Afgelopen vrijdagavond
werd het 45+-team van
Gasselternijveen kampioen
door af te rekenen met
Buinerveen, Nieuw-Buinen
en SJS. Op het sportpark
van SJS in Stadskanaal
vonden de laatste wedstrijden
van het seizoen plaats.
Gasselternijveen was dusdanig
goed dat er een voorsprong
van maar liefst dertien punten
op de nummer twee is in de 1e
Klasse Voorjaar is gehaald.
Roelof Heuten is een van
de spelers van het team en
kijkt terug op een prachtige
competitie. “Erg leuk om op
vrijdagavond te voetballen. Je
ontmoet dan veel spelers waar
je vroeger tegen hebt gespeeld
en dan is het leuk even na te
praten. De wedstrijden zijn erg
leuk en we zijn heel fanatiek. Net
als vroeger.” (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Staand v.l.n.r.: Albert Hulshof (coach), Jan Everts, Otto Torenbosch, Peter de Heij,
Roelof Heuten, Hilko Beishuizen, Henri de Graaf (leider) en Henk Jan Osnabrugge.
Zittend v.l.n.r.: Gert Jan Sloots, Herman Bulthuis, Jan Bokhorst, Gerrit Veldman,
Mark Salomons en Arjan Luis. Liggend: Jan Breimer.

Overige voetbaluitslagen in de regio
Stadskanaal
Twedo
SVV 04
Gieterveen
Gasselternijveen
Wessel Koomans 2x

Nieuw-Buinen
HOC
Gieten
Engelbert
DVC ‘59

4-1
2-0
2-1
1-4
5-0

VIOS
GKC

Buinen
Weiteveense Boys

4-2
2-1

12 mei gespeeld:
Nieuw-Buinen
Helpman

Rolder Boys
Valthermond

0-8
0-4
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Beleef de Hunebed Highway met de Hunebed Highway Express!

Door Miranda Wolters
In 2018 werd de N34 tussen Zuidlaren en Coevorden
omgedoopt tot Hunebed Highway en veel toeristen
hebben dit gedeelte van Drenthe langs de route al
bezocht. Van de 53 hunebedden in Drenthe liggen er
47 langs de Hunebed Highway en daarmee doet de
highway dan ook niet onder voor de historische Route
66 in Amerika. Maar behalve hunebedden is er nog
veel meer te beleven langs de route en daarom rijdt de
Hunebed Highway Express sinds 2 mei
iedere dag langs de route om toeristen al
het andere dat Drenthe te bieden heeft
ook te laten zien.
De Hunebed Highway Express is een
mooie samenwerking tussen ondernemers
uit de regio en de fel gekleurde oldtimer
rijdt sinds maandag 2 mei tot en met 31
oktober elke dag naar het Attractiepark
Drouwenerzand en op vaste dagelijkse
tijden naar de andere belevingen; het
Hunebedcentrum in Borger, het Veenpark
in Barger-Compascuum, de stadsboerderij
’t Nijhoff in Emmen, Aspergeboerderij
Sandur in Erica, het Boomkroonpad
in Drouwen, het Smalspoormuseum in
Erica, het natuurgebied met schaapskooi
het Bargerveen, Aqua Mundo in de
Huttenheugte in Dalen en Wildlands in
Emmen ( met een avondwandeling, na
sluitingstijd, achter de schermen).
Henk Klaver van Ideeboys uit Emmen
is initiatiefnemer van de Express, een
originele Amerikaanse schoolbus uit
1995, en zegt hierover: “We zijn blij
met de nauwe samenwerking tussen de
ondernemers en overheden. De gemeenten
Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en
het Recreatieschap Drenthe zeiden direct
“wij doen mee”. De Hunebed Highway
Express kent zes halte-, c.q. opstapplaatsen;
Huttenheugte in Dalen, Van der Valk
hotel Emmen in Emmen, Parc Sandur
in Emmen, hotel de Oringermarke in
Odoorn, Landal Land van Bartje in
Ees en bungalowpark/camping/hotel
Drouwenerzand in Drouwen. Voor de
kinderen (t/m groep 8 van de basisschool)
die meerijden hebben we een mooie
kleurwedstrijd.” De prijs die u betaalt voor
de Hunebed Highway Express hangt af
van de belevenis die u wilt gaan beleven en
deze prijzen zijn allemaal terug te vinden op
www.hunebedhighwayexpress.nl.
De oude Amerikaanse schoolbus heeft als
doel om gasten, toeristen maar ook de eigen
inwoners in het Hunebed Highway gebied
(N34) mooie belevenissen aan te bieden.
Hunebed Highway is een bestemming
geworden in Nederland en natuurlijk zijn
ook Duitse gasten en gasten uit andere
landen van harte welkom. Henk: “Natuurlijk
is het ook mogelijk om de Hunebed
Highway Express als groep te boeken,
tot een groepsgrootte van maximaal 42
personen in verband met het beschikbare
aantal zitplaatsen in de bus. Leuk voor een
familieactiviteit of personeelsuitje.”
Gasten kunnen de elf belevingen Hunebed
Highway boeken via
www.hunebedhighwayexpress.nl
Voor meer info kunt u contact opnemen
met: Henk Klaver, 06 53 131 581,
info@ideeboys.nl
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Groot feestweekend ter ere van 44 jaar
MTB de Hondsrug organiseert
carnavalsvereniging 't Meul'ndobbegie in Mountainbike Clinic’s in Gieten
Mountainbikevereniging de Hondsrug in Gieten gaat beginnende en gevorderde
Gasselte
Dit jaar bestaat carnavalsvereniging 't Meul'ndobbegie uit Gasselte maar liefst 44 jaar!
En dat laten de Meul'ndobbers niet onopgemerkt voorbijgaan op 20,21 en 22 mei.
Tijdens een weekend bomvol festiviteiten wordt er stilgestaan bij 44 jaar carnaval op
de Drentse heide.
Met elkaar, voor elkaar
Wat in 1978 begon als een geintje van een
klein groepje groeide uit tot een bloeiende en
levendige vereniging met meer dan 400 leden
die zich al 44 jaar inzet voor het dorp en haar
inwoners. Want zoals velen nu wel weten,
wordt er niet alleen maar carnaval gevierd. Al
vanaf de eerste prins in 1978, Prins Teun de
1e (Jan Tebbenhoff) tot de laatste prins, Prins
Hadders organiseert de vereniging naast de
carnavalsfeesten tal van evenementen zoals
het paasvuur, dorpsontbijt, dorpsfeest en het
onthaal van Sinterklaas.
Daarnaast zijn er in de afgelopen 44 jaar ook
tal van andere activiteiten ontplooid, denk
aan het schoonmaken van het Meul'ndob en
de hertenkamp, de realisatie van een bronzen
beeld van Wemeltje Kruid, een hangplek voor
ouderen, het vernieuwen van een speeltuintje
in het dorp, het maken en verkopen van de
grootste slagroomschnitt van de wereld voor
KIKA, 12uur lang polonaise lopen voor St.
Make a Wish en zo zijn er nog vele acties te
noemen.
Voorzitter Arend Braams kijkt met trots
naar ‘zijn cluppie’. “We zijn al jarenlang een
belangrijke spil in het verenigingsleven in
het dorp. Met elkaar organiseren we mooie
dingen waar alle inwoners van kunnen
genieten. Ons ledenaantal blijft groeien en we
zien dat naast onze trouwe bezoekers ook de
jeugd onze activiteiten weet te vinden. Dat is
een beloning voor het vele werk dat iedereen
verzet om alles altijd maar weer voor elkaar te
krijgen".

Aankomend feestweekend is hier weer een
goed voorbeeld van. De Meul'ndobbers zijn,
onder aanvoering van Prins Hadders (Erik
Hadders) al maanden druk met de organisatie.
Prins Hadders hoopt op een volle feesttent
het hele weekend. “Er is voor elk wat wils,
jong en oud kunnen dit jubileum met ons
meevieren, ik hoop dan ook dat ze dat in
groten getale gaan doen".
Het programma is als volgt:
Op vrijdag om 20u is de officiële opening
met burgemeester Hiemstra en aansluitend
een openingsfeest met medewerking van DJ
Kevin Terpstra, de toegang is gratis.
Zaterdagmiddag vanaf 14uur wordt een
gezellige sport en spelmiddag voor jong en
oud met onder andere spelletjes, volleybal en
Jeu des Boules.
Zaterdagavond vanaf 20 uur moet het
Zomercarnaval een groot knalfeest
worden met acts als DJ Kevin Terpstra, de
Havenzagers 2.0 en de Cupidots. Kaarten
kunnen aan de deur worden gekocht of in
de voorverkoop bij Autoservice Doorten
in Gasselte en café-restaurant Alinghoek in
Drouwen.
Op zondag kunnen de inwoner van het dorp
nagenieten tijdens een dorpsbrunch. Alle
activiteiten vinden plaats op het sportterrein
naast dorpshuis De Trefkoel, Achter
de brinken te Gasselte. Kijk voor meer
informatie op www.meulndobbegie.nl of de
sociale mediakanalen.

mountainbikers weer op weg helpen. Wij Nederlanders leren al vroeg fietsen.
De meesten springen zonder ooit les te volgen op de mountainbike, terwijl
mountainbiken iets heel anders is dan fietsen op de stads- of racefiets. De basis van
het mountainbiken is erg belangrijk. In de basis schuilen de geheimen van volledige
controle en deze controle geeft vertrouwen. Ook benieuwd naar deze geheimen? Onze
Gediplomeerde MTB Instructeurs delen graag hun tips en tricks tijdens onze MTB
Clinics. Vanaf donderdag 2 juni gaan we weer van start.
In een ontspannen en gezellige sfeer, leer
je bij MTB de Hondsrug je thuis te voelen
op de mountainbike en de techniek te
beheersen. Een MTB Clinic volgen bij
Mountainbikevereniging de Hondsrug
betekent werken aan je fietstechniek. Met
krachtige benen kom je ver, maar nog veel
belangrijker is jouw techniek, controle en
balans. Onder begeleiding van gediplomeerd
mountainbike-instructeurs leer je bij MTB de
Hondsrug in vier weken hier aan te werken.
Tijdens de clinic’s leer je nieuwe technieken
en ga je daar direct actief mee aan de slag. Je
leert met speciale techniekoefeningen welke
houding je moet aannemen, wanneer je moet
schakelen, welke klim- en afdaaltechnieken
je kunt gebruiken en hoe je moet anticiperen
en reageren op verschillende momenten.
Uit onze ervaring blijkt dat meerdere
mountainbikers verstelt staan wat ze nog
kunnen bijleren, en ervaren onze clinic’s als
zeer positief.
De clinic’s worden aangeboden in
verschillende niveaus van beginners tot

gevorderden, en is voor zowel mannen als
vrouwen. Voor de clinic’s hoef je niet te
beschikken over een goede conditie. Bij ons
ga je flink aan de slag met nieuwe technieken
en het verbeteren van jouw vaardigheden.
Bochten, schakelen, juiste balans, klim- en
daaltechniek en het rijden van technische
obstakels, alles trekken wij uit de kast om jou
de ultieme flow op de mountainbike te laten
ervaren.
Tijdens de Clinic werk je puur aan je techniek
en gaat het er niet om of je snel kunt fietsen.
We denken om elkaar en zijn met elkaar één
groep. We vertrekken altijd samen en komen
altijd samen terug bij ons clubgebouw. Onder
het genot van een kopje koffie/thee sluiten
we de clinic elke week af. We vertrekken om
19.30 uur vanaf het clubgebouw van MTB de
Hondsrug (achter de OBS Gieten) en zullen
rond 21.00uur daar weer terug zijn. De eerste
les start op 2 juni. Wil je meer informatie of
je aanmelden kijk dan even op onze website
mtbdehondsrug.nl

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

